
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - آموزش رياضي49رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 7صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)21111434

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1اصول آموزش ریاضی31111437

له در ریاضیات (41111440 11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1)1بنیادهای نظری حل مس

تشریحی2مدل سازی ریاضی51111444

تشریحی2)1روش های تحقیق (61111445

تشریحی3برنامه ریزی آموزشی و درسی با تاكید بر ری71111446

تشریحی3سمینار81111447

تشریحی3نظریه های آموزش ریاضی91111448

تشریحی3) (آموزش محور)2روش های تحقیق (101111449

تشریحی1آزمون های روانی و تربیتی111111450

تشریحی2روانشناسی آموزش ریاضی(عوامل روان شناخ121111451

له در ریاضیات (131111452 تشریحی2)2بنیادهای نظری حل مس

تشریحی3نظریه های یادگیری141111453

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1تاریخ ریاضیات151111454

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی هندسی161111455

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2روانشناسی رشد171111458

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اصول وفلسفه آموزش وپرورش181211269

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1آموزش ریاضی در دوره های ابتدایی و متوسطه191211467

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1روانشناسی یادگیری201217192

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658

...

...

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - آموزش رياضي49رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 8صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)21111434

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1اصول آموزش ریاضی31111437

له در ریاضیات (41111440 11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1)1بنیادهای نظری حل مس

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1تاریخ ریاضیات51111454

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی هندسی61111455

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2مبانی روشهای تحقیقات آموزشی71111533

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1روان شناسی آموزش ریاضی81111544

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روش های تحقیق كیفی91111545

تشریحی3روش های نوین تدریس ریاضی101111546

تشریحی3تكنولوژی وآموزش ریاضی111111547

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3مدل سازی ریاضی121111548

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آنالیز حقیقی 131111564

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2نظریه های یادگیری ریاضی141111565

تشریحی3سمینار151111567

تشریحی4مباحثی در آموزش ریاضی (آموزش محور)161111572

تشریحی4سیر تاریخی آموزش ریاضی در جهان (آموزش171111573

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اصول وفلسفه آموزش وپرورش181211269

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1آموزش ریاضی در دوره های ابتدایی و متوسطه191211467

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 201220658

...

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور




