
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

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

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-آمايش شهري33رشته :

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 194صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

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

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

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1روش های تحلیل جمعیت51216421

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مكتبها ونظریه ها در جغرافیا61216534

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1طبیعت وشهردر تعالیم و فرهنگ اسلامی71216535

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1سیاستهای فضایی دربرنامه ریزی شهری81216536

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2كاربردجغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهری91216537

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1مدلها وفنون تصمیم گیری دربرنامه ریزی شهری101216538

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2روشهای تحقیق درجغرافیا وبرنامه ریزی شهری111216546

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی كاربری اراضی شهری121216549

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

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)141216553

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4برنامه ریزی منطقه ای(آموزش محور )151216554

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای 161216556

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2دبد گاههای آمایش شهری171216557

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3مدیریت شهری وتوسعه فضایی181216558

تشریحی3كارگاه آمایش شهری ومنطقه ای191216559

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3حقوق وقوانین شهری ومنطقه ای درایران201216602

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2كاربرد آماروسیستم اطلاعات جغرافیایی درب211216605

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658
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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 : - جغرافيا16گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-آمايش شهري33رشته :

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 195صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

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 شنبه1399/10/011تشریحی1روش های تحلیل جمعیت51216421

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1نظریه ها، تجربیات و سیاستهای فضایی در ب61216744

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1محیط طبیعی شهر71216745

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1برنامه ریزی كاربری اراضی شهر81216746

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مقررات توسعه شهری در ایران و كشورهای پی91216747

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روشها و مدلهای آینده پژوهی در جغرافیا و ب101216822

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)111216829

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3برنامه ریزی منطقه ای121216830

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای 131216831

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3مدیریت شهری و توسعه فضایی141216832

تشریحی3كارگاه آمایش شهری و منطقه ای151216833

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4اكولوژی و برنامه ریزی محیط زیست شهری د161216853

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4ارزیابی سیاست های مسكن و بازآفرینی شهر171216854

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2نظریه ها و دیدگاههای جدید آمایش شهری181216856

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2مدلها و فنون تصمیم گیری در آمایش شهری191216857

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2كاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش ا201216860

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658
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www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

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

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-آمايش شهري33رشته :

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 196صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

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 شنبه1399/10/011تشریحی1روش های تحلیل جمعیت51216421

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1نظریه ها، تجربیات و سیاستهای فضایی در ب61216744

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1محیط طبیعی شهر71216745

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مقررات توسعه شهری در ایران و كشورهای پی81216747

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روشها و مدلهای آینده پژوهی در جغرافیا و ب91216822

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)101216829

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3برنامه ریزی منطقه ای111216830

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای 121216831

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3مدیریت شهری و توسعه فضایی131216832

تشریحی3كارگاه آمایش شهری و منطقه ای141216833

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4اكولوژی و برنامه ریزی محیط زیست شهری د151216853

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4ارزیابی سیاست های مسكن و بازآفرینی شهر161216854

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2نظریه ها و دیدگاههای جدید آمایش شهری171216856

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2مدلها و فنون تصمیم گیری در آمایش شهری181216857

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی كاربری اراضی شهر191216931

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مكتبهای جغرافیایی201216932

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2كاربرد آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی در211216933

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658
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www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور




