
تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

 - علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و10رشته :
دبستاني

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 128صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1كلیات فلسفه11211009

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2مقدمات تكنولوژی آموزشی21211011

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2روشهای آماری درعلوم تربیتی31211012

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3اصول ومبانی آموزش وپرورش41211013

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی3روشهاوفنون تدریس51211014

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3سنجش واندازه گیری درعلوم تربیتی61211015

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4مقدمات مشاوره وراهنمایی71211018

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی81211019

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4آشنایی باكتابخانه واصول كتابداری91211020

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی101211022

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی6تاریخ آموزش وپرورش دراسلام وایران111211023

ل آموزش وپرورش درایران121211026 08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی9مسا

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4آموزش وپرورش كودكان استثنایی131211027

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2فلسفه آموزش وپرورش141211038

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی9بهداشت مدارس151211041

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4آموزش وپرورش تطبیقی161211057

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی5مقدمات مدیریت آموزشی171211060

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی181211061

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی6قصه گویی ونمایش خلاق191211062

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6روش تدریس علوم تجربی واجتماعی201211063

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6آموزش هنرنقاشی وكاردستی211211064

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7آشنایی بامفاهیم وروش تدریس ریاضیات221211065

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی7آشنایی بافعالیتهای تربیتی واجتماعی231211066

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7حركات ورزشی وسرودهای خاص كودكان241211067

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7زبان آموزی251211068

تشریحی١7كارعملی 261211069

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی8اصول بهداشت وكمكهای اولیه271211070

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی8بهداشت وتغذیه مادروكودک281211071

تشریحی٢8كارعملی 291211072

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8مشاوره كودک301211073

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی8تربیت بدنی (ورزش وبازیهای دبستانی )311211074

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی9تهیه وكاربردموادووسایل آموزشی321211075

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی9مدیریت مراكزپیش دبستانی ودبستانی331211076
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نيمسال اول 99-00



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

 - علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و10رشته :
دبستاني

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 129صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی٣9كارعملی 341211077

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی8اخلاق اسلامی (اصلی)351211078

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)361211411

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی9متون زبان تخصصی پیش دبستانی ودبستانی371212042

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی381212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5ادبیات كودكان391213112

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی401213210

تشریحی١3تربیت بدنی 411215152

تشریحی٢4تربیت بدنی 421215153

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1روانشناسی -عمومی431217095

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2روانشناسی تربیتی441217096

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5(كودكی)١روانشناسی رشد451217097

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6(نوجوانی)٢روانشناسی رشد461217098

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی5روانشناسی آموزش خواندن471217103

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی5روانشناسی بازی481217104

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6روانشناسی اجتماعی491217105

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی501220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )511220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1اندیشه سیاسی امام خمینی521220479

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4كلیات اقتصاد531221014

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5اقتصادآموزش وپرورش541221017

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2جامعه شناسی عمومی551222067

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3جامعه شناسی آموزش وپرورش561222068

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران571223175

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران581229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 591233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 601233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )611233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )621233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه631233038

WWW*PNUEB*COM

نيمسال اول 99-00



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

 - علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و10رشته :
دبستاني

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 130صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست11121050

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1كلیات فلسفه21211009

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1مقدمات تكنولوژی آموزشی31211011

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روشهای آماری درعلوم تربیتی41211012

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2اصول ومبانی آموزش وپرورش51211013

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2روشهاوفنون تدریس61211014

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2سنجش واندازه گیری درعلوم تربیتی71211015

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3مقدمات مشاوره وراهنمایی81211018

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی91211019

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3آشنایی باكتابخانه واصول كتابداری101211020

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی111211022

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی5تاریخ آموزش وپرورش دراسلام وایران121211023

ل آموزش وپرورش درایران131211026 08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6مسا

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3آموزش وپرورش كودكان استثنایی141211027

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2فلسفه آموزش وپرورش151211038

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8بهداشت مدارس161211041

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3آموزش وپرورش تطبیقی171211057

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4مقدمات مدیریت آموزشی181211060

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی191211061

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4قصه گویی ونمایش خلاق201211062

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5روش تدریس علوم تجربی واجتماعی211211063

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5آموزش هنرنقاشی وكاردستی221211064

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5آشنایی بامفاهیم وروش تدریس ریاضیات231211065

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی8آشنایی بافعالیتهای تربیتی واجتماعی241211066

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6حركات ورزشی وسرودهای خاص كودكان251211067

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6زبان آموزی261211068

تشریحی١5كارعملی 271211069

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی6اصول بهداشت وكمكهای اولیه281211070

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی7بهداشت وتغذیه مادروكودک291211071

تشریحی٢6كارعملی 301211072

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7مشاوره كودک311211073

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی8تربیت بدنی (ورزش وبازیهای دبستانی )321211074

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7تهیه وكاربردموادووسایل آموزشی331211075

WWW*PNUEB*COM

نيمسال اول 99-00



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

 - علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و10رشته :
دبستاني

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 131صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7مدیریت مراكزپیش دبستانی ودبستانی341211076

تشریحی٣7كارعملی 351211077

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6اخلاق اسلامی (اصلی)361211078

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)371211411

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7متون زبان تخصصی پیش دبستانی ودبستانی381212042

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی391212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی401212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4ادبیات كودكان411213112

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی421213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی431215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 441215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه451215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه461215430

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1روانشناسی -عمومی471217095

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2روانشناسی تربیتی481217096

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4(كودكی)١روانشناسی رشد491217097

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5(نوجوانی)٢روانشناسی رشد501217098

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4روانشناسی آموزش خواندن511217103

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4روانشناسی بازی521217104

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6روانشناسی اجتماعی531217105

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی541218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی551220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )561220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی571220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 581220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس591220889

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3كلیات اقتصاد601221014

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی8اقتصادآموزش وپرورش611221017

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1جامعه شناسی عمومی621222067

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2جامعه شناسی آموزش وپرورش631222068

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران641223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی651223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران661229128
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نيمسال اول 99-00



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

 - علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و10رشته :
دبستاني

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 132صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 671233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 681233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )691233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )701233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه711233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت721233043
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نيمسال اول 99-00




