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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۵ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٩شناخت محیطزیست١١١٢١٠٥٠

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی١اصول و فلسفه آموزش و پرورش٢١٢١١٢٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی١روش تحقیق با تاكید بر علوم تربیتی٣١٢١١٢٨٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی١روان شناسی رشد٤١٢١١٢٨٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١...روان شناسی زبان (با تاكید بر آموزش زبان٥١٢١١٢٨٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١آموزش و پرورش تطبیقی٦١٢١١٢٨٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٢مبانی برنامه ریزى درسی٧١٢١١٢٩٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٢روان شناسی یادگیرى٨١٢١١٢٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٢روش هاى آمارى در علوم تربیتی٩١٢١١٢٩٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٢روش تدریس تعلیمات دینی١٠١٢١١٢٩٣

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٢...روش هاى نوین یاددهی - یادگیرى و كاربرد١١١٢١١٢٩٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٢جامعه شناسی آموزش و پرورش١٢١٢١١٢٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٣آموزش هنر در دوره ابتدایی١٣١٢١١٢٩٦

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٣آموزش ریاضی در دوره ابتدایی١٤١٢١١٢٩٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٣آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی١٥١٢١١٢٩٨

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٣تحلیل برنامه هاى درسی دوره ابتدایی١٦١٢١١٢٩٩

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٣فعالیت هاى پرورشی - اجتماعی١٧١٢١١٣٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٣روش هاى استفاده از منابع یادگیرى١٨١٢١١٣٠١

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٣روان شناسی بازى١٩١٢١١٣٠٢

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٤اصول بهداشت و كمك هاى اولیه٢٠١٢١١٣٠٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٤مشاوره كودك٢١١٢١١٣٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٤آموزش مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی٢٢١٢١١٣٠٥

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی٤روش تدریس تربیت بدنی٢٣١٢١١٣٠٦

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٤...تحلیل محتواى كتاب هاى درسی دوره ابتدا٢٤١٢١١٣٠٧

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٤طراحی آموزش٢٥١٢١١٣٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٤طراحی و مطالعه مسا�ل یادگیرى و آموزش٢٦١٢١١٣٠٩

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٥شیوه هاى مطالعه و كتاب خوانی٢٧١٢١١٣١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٥..زبان تخصصی (متون تخصصی در آموزش ابت٢٨١٢١١٣١١

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٥...كاربرد نرم افزارهاى رایانه اى در آموزش ا٢٩١٢١١٣١٢

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٥ارزشیابی پیشرفت تحصیلی٣٠١٢١١٣١٣

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٥...تحلیل محتواى كتاب هاى درسی دوره ابتدا٣١١٢١١٣١٤

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٥سازمان مدیریت در آموزش و پرورش٣٢١٢١١٣١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی١روش تدریس فارسی٣٣١٢١١٤٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی١رشد و تربیت اجتماعی٣٤١٢١١٤٥٢

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی١پرورش اخلاقی-مذهبی كودك٣٥١٢١١٤٥٣
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١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١زبان خارجی٣٦١٢١٢٢٥٦

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٣ورزش ٣٧١٢١٥٤٢٨١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٣ورزش ویژه٣٨١٢١٥٤٣٠

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٦كارآفرینی٣٩١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )٤٠١٢٢٠٤٣٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١اندیشه سیاسی امام خمینی٤١١٢٢٠٤٧٩

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤٢١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٦ارزشهاى دفاع مقدس٤٣١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١...آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ای٤٤١٢٢٣١٧٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٦كلیات حقوق شهروندى٤٥١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٤٦١٢٢٩١٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١اندیشه اسلامی ٢(علوم انسانی )٤٧١٢٣٣٠٣١

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )٤٨١٢٣٣٠٣٢

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٤٩١٢٣٣٠٣٨
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