
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - زبانشناسي و زبانهاي خارجي12گروه آموزشي :

81_٨٢ترم دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - زبان شناسي همگاني30رشته :

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 137صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مبانی زبانشناسی21212215

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1تطورزبان فارسی31212216

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1آواشناسی زبان فارسی41212217

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1تاریخ زبانشناسی51212218

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3ساخت زبان فارسی (ارشد)61212219

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1زبان تخصصی71212220

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2واج شناسی81212221

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2روش تحقیق درمطالعات زبان شناسی91212222

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2ساخت واژه101212223

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2اصول معنی شناسی زبان111212224

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2جامعه شناسی زبان121212225

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2روانشناسی زبان131212226

تشریحی4(آموزش محور)١سمینار141212275

تشریحی4(آموزش محور)٢سمینار151212276

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4زبانشناسی كاربردی(آموزش محور)161212331

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 171220658

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3تجزیه وتحلیل كلام وكاربردشناسی181225020

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مكاتب زبان شناسی191225021

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی واسلامی د201225022

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3تهیه وتدوین موادآموزش زبان فارسی211225023

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3زبان شناسی تاریخی وتطبیقی221225025

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2نحو(دستورگشتاری )231225026

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3گویش شناسی241225027

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3شیوه استدلال نحوی251225028

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)261225129

...

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زبانشناسي و زبانهاي خارجي12گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان شناسي همگاني30رشته :

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 138صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ساخت زبان فارسی21212053

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1كلیات زبان شناسی 31212056

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢1كلیات زبان شناسی 41212061

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1آواشناسی انگلیسی51212075

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مبانی زبانشناسی61212215

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1تطورزبان فارسی71212216

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1آواشناسی زبان فارسی81212217

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1تاریخ زبانشناسی91212218

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3ساخت زبان فارسی (ارشد)101212219

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1زبان تخصصی111212220

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2واج شناسی121212221

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2روش تحقیق درمطالعات زبان شناسی131212222

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2ساخت واژه141212223

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2اصول معنی شناسی زبان151212224

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2جامعه شناسی زبان161212225

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2روانشناسی زبان171212226

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4زبانشناسی كاربردی(آموزش محور)181212331

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 191220658

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3تجزیه وتحلیل كلام وكاربردشناسی201225020

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مكاتب زبان شناسی211225021

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی واسلامی د221225022

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3تهیه وتدوین موادآموزش زبان فارسی231225023

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3زبان شناسی تاریخی وتطبیقی241225025

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2نحو(دستورگشتاری )251225026

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3گویش شناسی261225027

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3شیوه استدلال نحوی271225028

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)281225129

...

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - زبانشناسي و زبانهاي خارجي12گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - زبان شناسي همگاني30رشته :

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 139صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ساخت زبان فارسی (ارشد)21212219

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1واج شناسی31212221

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2جامعه شناسی زبان41212225

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2روانشناسی زبان51212226

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1زبانشناسی كاربردی61212359

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3نحو71212361

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3تحلیل گفتمان و كاربرد شناسی زبان81212362

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3زبان شناسی شناختی91212363

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3نشانه شناسی101212364

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3تاریخ مطالعات زبانشناختی ایرانی و اسلامی111212365

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1اصول دستور زبان121212366

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1آواشناسی131212367

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1روش تحقیق در زبان شناسی141212368

ل زبانشناختی (آموزش محور)151212386 تشریحی4سمینارمسا

ل میان رشته ای (آموزش محور)161212387 تشریحی4سمینار مسا

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1صرف171212391

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تاریخ و سیر تحول زبان های ایرانی181212412

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مقدمات زبانشناسی191212413

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2زبانشناسی تاریخی- تطبیقی201212464

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2اصول معنی شناسی211213173

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مكاتب زبان شناسی231225021

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2گویش شناسی241225027

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زبانشناسي و زبانهاي خارجي12گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان شناسي همگاني30رشته :

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 140صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ساخت زبان فارسی (ارشد)21212219

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1واج شناسی31212221

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2جامعه شناسی زبان41212225

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2روانشناسی زبان51212226

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1زبانشناسی كاربردی61212359

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3نحو71212361

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3تحلیل گفتمان و كاربرد شناسی زبان81212362

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3زبان شناسی شناختی91212363

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3نشانه شناسی101212364

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3تاریخ مطالعات زبانشناختی ایرانی و اسلامی111212365

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1اصول دستور زبان121212366

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1آواشناسی131212367

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1روش تحقیق در زبان شناسی141212368

ل زبانشناختی (آموزش محور)151212386 تشریحی4سمینارمسا

ل میان رشته ای (آموزش محور)161212387 تشریحی4سمینار مسا

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1صرف171212391

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تاریخ و سیر تحول زبان های ایرانی181212412

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مقدمات زبانشناسی191212413

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2زبان شناسی تاریخی- تطبیقی201212475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2اصول معنی شناسی211213173

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مكاتب زبان شناسی231225021

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2گویش شناسی241225027

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور




