
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - ژئوفيزيك24گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - ژئوفيزيك-شاخه زلزله شناسي10رشته :

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 112صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1زلزله شناسی21124001

ومغناطیس 31124002 11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی١1ژ

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1گرانی سنجی 41124003

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1لرزه شناسی51124004

والكتریک61124005 11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2ژ

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2فیلترهای دیجیتال71124006

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2زلزله شناسی81124007

وری انتشارامواج الاستیک91124008 13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2ت

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3مهندسی زلزله101124009

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3لرزه زمین ساخت111124010

تشریحی3سمینار121124011

ودینامیک(آموزش محور)131124012 11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی4ژ

وفیزیک141124013 08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ریاضیات در ژ

وفیزیک هسته ای وگرمایی(آموزش محور)151124014 13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4ژ

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زمین شناسی عمومی161124015

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زمین شناسی ساختمانی171124016

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1الكترومغناطیس181124020

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)191124027

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 201220658

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 : - ژئوفيزيك24گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - ژئوفيزيك-شاخه زلزله شناسي10رشته :

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 113صفحه : 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)(آموزش محور)21116373

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مبانی گرانی سنجی31116462

و مغناطیس 41116463 11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی١2ژ

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3روش های سن یابی ایزوتوپیک ورادیومتریک 51116464

ودینامیک61116469 11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ژ

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1روشهای محاسبات عددی71116470

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1زلزله شناسی 81116490

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مبانی لرزه زمین ساخت91116491

وری انتشار امواج كشسان101116492 13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2ت

وفیزیكی111116493 11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2تحلیل سریهای زمانی ژ

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢3زلزلهشناسی 121116494

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3زلزله شناسی مهندسی131116495

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3زلزله شناسی دستگاهی141116496

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مبانی مدلسازی در زلزلهشناسی151116497

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2زلزلهشناسی جنبش نیرومند زمین161116498

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3لرزه زمین ساخت ایران171116499

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3پیش نشانگرهای زلزله181116500

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3مبانی زلزله شناسی دیرین191116501

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2لرزهشناسی201116502

والكتریک211116503 11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2ژ

و فیزیک221116507 08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ریاضیات پیشرفته در ژ

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زمین شناسی ساختاری231116509

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زمین شناسی عمومی241124015

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 251220658

...

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - ژئوفيزيك24گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - ژئوفيزيك-شاخه زلزله شناسي10رشته :

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 114صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

تشریحی3سمینار21116296

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)31116373

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مبانی گرانی سنجی41116462

و مغناطیس 51116463 11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی١2ژ

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3روش های سن یابی ایزوتوپیک ورادیومتریک 61116464

ودینامیک71116469 11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ژ

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1روشهای محاسبات عددی81116470

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1زلزله شناسی 91116490

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مبانی لرزه زمین ساخت101116491

وری انتشار امواج كشسان111116492 13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2ت

وفیزیكی121116493 11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2تحلیل سریهای زمانی ژ

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢3زلزلهشناسی 131116494

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3زلزله شناسی مهندسی141116495

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3زلزله شناسی دستگاهی151116496

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مبانی مدلسازی در زلزلهشناسی161116497

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2زلزلهشناسی جنبش نیرومند زمین171116498

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3لرزه زمین ساخت ایران181116499

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3پیش نشانگرهای زلزله191116500

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3مبانی زلزله شناسی دیرین201116501

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2لرزهشناسی211116502

والكتریک221116503 11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2ژ

و فیزیک231116507 08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ریاضیات پیشرفته در ژ

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زمین شناسی ساختاری241116509

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زمین شناسی عمومی251124015

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

...

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور




