
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - زمين شناسي (اقتصادي )43رشته :

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 97صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

رمعدنی21116033 13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1تخمین وارزیابی ذخا

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1مینرالوگرافی31116042

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2كانیهاوسنگهای صنعتی41116127

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3منابع زمین گرمایی51116128

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كانسارهای آذرین ودگرگونی61116129

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2كانسارهای رسوبی71116130

وفیزیكی81116131 11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2اصول اكتشافات ژ

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2گوهرشناسی91116132

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2كانه زایی وتكتونیک101116133

وشیمیایی111116134 08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول اكتشافات ژ

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3روشهای تجزیه نمونه های معدنی121116135

وترمومتری سیالات درگیر131116137 11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3ژ

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3زمین شناسی ایزوتوپها141116170

وشیمی كانسارهای گرمابی151116171 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2ژ

وشیمی كانسارهای رسوبی161116172 08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3ژ

تشریحی3اجرای پروژه های اكتشافی171116173

تشریحی4سمینار ( آموزش محور )181116244

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحیGIS1آشنایی با 191116248

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1بلور شناسی نوری201116308

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مبانی كانی شناسی211116309

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)221116373

ر معدنی ایران و منشا آنها231116395 08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3ذخا

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور
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95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زمين شناسي (اقتصادي )43رشته :

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 98صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

رمعدنی21116033 13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1تخمین وارزیابی ذخا

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1مینرالوگرافی31116042

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2كانیهاوسنگهای صنعتی41116127

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1منابع زمین گرمایی51116128

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1بلور شناسی نوری61116308

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مبانی كانی شناسی71116309

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1سامانه اطلاعات جغرافیایی81116323

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)91116373

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1ذخایر آذرین ودگركونی101116485

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2اصول اكتشافات ذخایر معدنی111116486

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3زمین ساخت صفحه ای و كانه زایی121116487

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2ذخایر رسوبی131116488

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3ذخایر معدنی ایران141116489

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1تجزیه نمونه های معدنی151116510

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1زمین آمار161116511

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1زمین شیمی ذخایر گرمایی171116512

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زمین شناسی گوهر سنگها181116513

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1زمین شناسی اقتصادی سوختهای فسیلی191116514

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ذخایر تبخیری201116515

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1دور سنچی اكتشافی211116516

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1كاربرد ایزوتوپ ها در زمین شناسی اقتصادی221116517

ید ها (زمین شیمی ،خاستگاه وجایگ231116518 13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1گرانیتو 

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1منابع معدنی ومحیط زیست241116519

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اجرای پروژه های اكتشافی251116522

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 261220658
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