
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي )50رشته :

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 124صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روشهای آماری درعلوم تربیتی21211012

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی31211019

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1فلسفه آموزش وپرورش41211038

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2اصول وروشهای برنامه ریزی درسی51211211

وریهاواصول یادگیری دربرنامه ریزی61211212 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1كاربردت

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش پیش دب71211213

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2اصول وروشهای آموزش مداوم و بزرگسالان81211214

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2اصول وروشهای ارزشیابی دربرنامه ریزی درسی91211215

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1مكاتب فلسفی وآرای تربیتی101211216

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3روشهای تدریس پیشرفته111211217

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1آماراستنباطی پیشرفته121211218

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش دبستانی131211219

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2نظریه های برنامه ریزی درسی141211220

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته دربرنامه ریز151211221

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1فناوری آموزشی پیشرفته161211222

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3روشهای تحقیق پیشرفته وكاربردی كامپیوترد171211223

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3برنامه ریزی درسی درآموزش وپرورش راهنما181211224

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2مدیریت فرآیندآموزش191211231

تشریحی4سمینار(اموزش محور)201211454

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4مدیریت فرآیند آموزش( آموزش محور )211211455

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4اصول وروشهای آموزش مداوم وبزرگسالان(امو221211456

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4علوم تربیتی حدود وقلمرو آن(آموزش محور)231211459

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)241211465

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی و اصول برنامه ریزی درسی251211615

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زبان تخصصی261212250

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 271220658
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ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي )50رشته :

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 125صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روشهای آماری درعلوم تربیتی21211012

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی31211019

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1فلسفه آموزش وپرورش41211038

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2اصول وروشهای برنامه ریزی درسی51211211

وریهاواصول یادگیری دربرنامه ریزی61211212 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1كاربردت

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش پیش دب71211213

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2اصول وروشهای آموزش مداوم و بزرگسالان81211214

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2اصول وروشهای ارزشیابی دربرنامه ریزی درسی91211215

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1مكاتب فلسفی وآرای تربیتی101211216

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3روشهای تدریس پیشرفته111211217

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1آماراستنباطی پیشرفته121211218

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش دبستانی131211219

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2نظریه های برنامه ریزی درسی141211220

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته دربرنامه ریز151211221

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1فناوری آموزشی پیشرفته161211222

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3روشهای تحقیق پیشرفته وكاربردی كامپیوترد171211223

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3برنامه ریزی درسی درآموزش وپرورش راهنما181211224

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2مدیریت فرآیندآموزش191211231

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4علوم تربیتی حدود وقلمرو آن(آموزش محور)201211459

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)211211465

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی و اصول برنامه ریزی درسی221211615

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زبان تخصصی231212250

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658
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ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور




