
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - ادبيات فارسي13گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - زبان و ادبيات فارسي40رشته :

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 142صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1(شاهنامه )١نظم فارسی 21213136

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1(تاریخ بیهقی )١نثرفارسی 31213137

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1(صرف ونحو)١عربی 41213138

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2تحقیق دردستورزبان فارسی51213139

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2(كشف المحجوب و رساله قشیریه )٤نثرفارسی 61213140

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3(نظم عربی )٣عربی 71213141

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3(مثنوی )٤نظم فارسی 81213142

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3(مصباح الهدایه )٣نثرفارسی 91213143

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2(ناصرخسرووسنایی )٢نظم فارسی 101213145

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3(تاریخ جهانگشاومرزبان نامه٢نثرفارسی 111213146

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2(نثرعربی )٢عربی 121213147

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1زبان تخصصی خارجی131213148

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2(خاقانی ونظامی )٣نظم فارسی 141213149

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3تحقیق درمعانی وبیان وفنون ادب فارسی151213157

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2روش تحقیق پیشرفته161213164

تشریحی4(آموزش محور)١سمینار171213219

تشریحی4(آموزش محور)٢سمینار181213220

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)191213237

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4نقد ادبیات داستانی (آموزش محور)201213238

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1) متون ادبی- تاریخی با تاكید بر1متون نثر(211213263

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1)2) قسمت دوم: شاهنامه(2متون نظم (221213272

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات نقد ادبی231213293

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

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 : - ادبيات فارسي13گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان و ادبيات فارسي40رشته :

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 143صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1(شاهنامه )١نظم فارسی 21213136

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1(تاریخ بیهقی )١نثرفارسی 31213137

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1(صرف ونحو)١عربی 41213138

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2تحقیق دردستورزبان فارسی51213139

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2(كشف المحجوب و رساله قشیریه )٤نثرفارسی 61213140

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3(نظم عربی )٣عربی 71213141

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3(مثنوی )٤نظم فارسی 81213142

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3(مصباح الهدایه )٣نثرفارسی 91213143

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2(ناصرخسرووسنایی )٢نظم فارسی 101213145

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3(تاریخ جهانگشاومرزبان نامه٢نثرفارسی 111213146

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2(نثرعربی )٢عربی 121213147

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1زبان تخصصی خارجی131213148

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2(خاقانی ونظامی )٣نظم فارسی 141213149

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3تحقیق درمعانی وبیان وفنون ادب فارسی151213157

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2روش تحقیق پیشرفته161213164

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)171213237

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4نقد ادبیات داستانی (آموزش محور)181213238

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1) متون ادبی- تاریخی با تاكید بر1متون نثر(191213263

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1)2) قسمت دوم: شاهنامه(2متون نظم (201213272

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات نقد ادبی211213293

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

...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 : - ادبيات فارسي13گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان و ادبيات فارسي40رشته :

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 144صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2زبان تخصصی21213226

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)31213237

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1) متون ادبی- تاریخی با تاكید بر1متون نثر(41213263

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1)2) قسمت دوم: شاهنامه(2متون نظم (51213272

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات نقد ادبی61213293

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2متون نظم و نثر عربی71213335

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2نظریه ها و نقد ادبی81213337

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ساخت دستوری زبان فارسی91213338

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2بلاغت كاربردی101213341

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1) شاهنامه1متون نظم(111213434

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1) كشف المحجوب ورساله قشیریه1متون نثر(121213435

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1سیر آرا وعقاید اسلامی و تاثیر آن در ادب فا131213436

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2) مثنوی2متون نظم (141213438

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3) خاقانی و نظامی3متون نظم (151213445

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3) جهانگشا و مرزبان نامه2متون نثر(161213448

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3تحقیق در شعر معاصر ایران171213449

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مطالعات زبانی در متن ادبی181213450

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4تحقیق در نثر معاصر ایران (آموزش محور)191213451

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4مبانی و روش های تصحیح متن(آموزش محور)201213452

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658

...

...

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور




