
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

 - جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-مديريت توسعه28رشته :
پايدارروستايي

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال :

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 188صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی جغرافیای روستایی21216378

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی31216385

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی51216418

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1جایگاه روستادر مطالعات و برنامه ریزی منط61216425

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1روشها وفنون تصمیم گیری دربرنامه ریزی رو71216539

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكاتب و بنیانهای نظری توسعه وبرنامه ریز81216540

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2حقوق و قوانین روستایی91216541

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1بر نامه ریزی محیطی درنواحی روستایی101216542

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1تحلیل های آماری دربرنامه ریزی روستایی111216543

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1تحلیل فضایی روابط شهر و روستایی121216544

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4برنامه ریزی محیط زیست شهری درایران(آمو131216550

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2رو شهای تحقیق دربرنامه ریزی روستایی141216570

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2 دربرنامه GIS , RSفناوری های جغرافیایی 151216571

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت راهبردی توسعه روستایی161216592

تشریحی3برنامه ریزی مدیریت ریسک و مخاطرات در م171216593

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3مدیریت توسعه پایدار كالبدی - فضایی و اكو181216594

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی م191216595

تشریحی3كارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی201216596

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)211216603

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4سیاستهای توسعه مسكن شهری درایران(اموز221216604

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658
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ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

 - جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-مديريت توسعه28رشته :
پايدارروستايي

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال :

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 189صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی جغرافیای روستایی21216378

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی31216400

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1برنامه ریزی روستایی در ایران51216428

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1دیدگاههاو نظریه های برنامه ریزی و توسعه61216729

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روس71216731

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1حقوق و قوانین روستایی81216732

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مدیریت نهادهای محلی در نواحی روستایی91216733

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی ر101216802

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی111216803

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2ارزیابی توان اكولوژیكی در برنامه ریزی روس121216804

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مدل ها و تكنیک های برنامه ریزی روستایی131216805

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 141216806

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4آمایش سرزمین در ایران(آموزش محور)151216811

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)161216812

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی د171216818

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روش ها و فنون تسهیل گری و توسعه مشاركتی181216820

تشریحی3كارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی191216821

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4برنامه ریزی مسكن روستایی(آموزش محور)201216851

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658
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نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

 - جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-مديريت توسعه28رشته :
پايدارروستايي

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال :

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 190صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی جغرافیای روستایی21216378

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی31216400

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1برنامه ریزی روستایی در ایران51216428

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1دیدگاههاو نظریه های برنامه ریزی و توسعه61216729

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روس71216731

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1حقوق و قوانین روستایی81216732

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مدیریت نهادهای محلی در نواحی روستایی91216733

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی ر101216802

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی111216803

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2ارزیابی توان اكولوژیكی در برنامه ریزی روس121216804

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مدل ها و تكنیک های برنامه ریزی روستایی131216805

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 141216806

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4آمایش سرزمین در ایران(آموزش محور)151216811

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)161216812

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی د171216818

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روش ها و فنون تسهیل گری و توسعه مشاركتی181216820

تشریحی3كارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی191216821

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4برنامه ریزی مسكن روستایی(آموزش محور)201216851

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