
تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

89-٩٠نيمسال اول سال تحصيلي ترم اعمال : - جغرافيا و برنامه ريزي روستايي64رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 225صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ریاضیات مقدماتی11111300

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3آمار و احتمالات21117146

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست31121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)41211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی51212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی61212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی71213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی81215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 91215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه101215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه111215430

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3مبانی جغرافیای روستایی121216378

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1مبانی زمین شناسی131216379

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١3مبانی آب و هوا شناسی141216380

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مبانی محیط زیست151216381

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مبانی جغرافیای جمعیت161216382

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1زمین در فضا171216383

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1فلسفه و سیر تكوین جغرافیا181216384

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی191216385

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2مبانی جغرافیای فرهنگی201216388

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3مبانی جغرافیای شهری211216389

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مبانی جغرافیای گردشگری221216390

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2مبانی سنجش از دور231216391

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4روش تحقیق(نظری)241216392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2مبانی هیدرولوژی251216393

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مبانی جغرافیای اقتصادی261216394

ومورفولوژی271216395 13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مبانی ژ

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی4نقشه برداری281216396

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3سیاست وفضا291216399

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2كارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی301216400

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢4مبانی آب و هواشناسی 311216401

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS4مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی321216402

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4اصول وروش های آمایش سرزمین331216403

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4جغرافیای روستایی ایران341216404

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4زبان تخصصی(جغرافیا و برنامه ریزی روستا351216405 ...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

89-٩٠نيمسال اول سال تحصيلي ترم اعمال : - جغرافيا و برنامه ريزي روستايي64رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 226صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5جغرافیای خاک ها361216406

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2مبانی جغرافیای سیاسی371216407

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای381216408

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی5مخاطرات طبیعی391216409

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5جغرافیای شهری ایران401216410

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی5جغرافیای اقتصادی ایران411216411

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6مخاطرات انسانی421216412

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6جغرافیای جمعیت ایران431216413

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5آب و هوای ایران441216414

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4مطالعات منطقه ای(خلیج فارس)451216415

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی6گردشگری روستایی461216416

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6روش تحقیق در مطالعات روستایی471216417

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی481216418

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6روابط متقابل شهر و روستا491216419

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی6جغرافیای سیاسی ایران501216420

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی6روش های تحلیل جمعیت511216421

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7توسعه پایدار روستایی521216422

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7شهر نشینی و دگرگونی در نواحی روستایی531216423

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7اقتصاد روستایی ایران541216424

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7جایگاه روستادر مطالعات و برنامه ریزی منط551216425

وموفولوزی ایران561216426 08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5ژ

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی8مدیریت روستایی571216427

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7برنامه ریزی روستایی در ایران581216428

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7برنامه ریزی و طراحی كالبدی روستا591216429

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7در برنامه ریزی روستاییGISكاربرد601216430

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8برنامه ریزی سازماندهی زیست بوم های عش611216431

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8مدیریت بحران در نواحی روستایی621216432

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8برنامه ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه631216433

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی8كارگاه برنامه ریزی روستایی641216434

تشریحی8پروژه651216435

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی661218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی671220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )681220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی691220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 701220657

...

...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

89-٩٠نيمسال اول سال تحصيلي ترم اعمال : - جغرافيا و برنامه ريزي روستايي64رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 227صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس711220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران721223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی731223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران741229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 751233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 761233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )771233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )781233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه791233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت801233043

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحیIT3فناوری اطلاعات811511017
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - جغرافيا و برنامه ريزي روستايي64رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 228صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١1ریاضیات 11111002

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١3آمار و احتمالات 21117002

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست31121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)41211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی51212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی61212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی71213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی81215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 91215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه101215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه111215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2جغرافیای سیاسی121216050

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4جغرافیای زیستی131216070

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1زمین در فضا141216383

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2نقشه برداری151216396

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4جغرافیای روستایی ایران161216404

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5جغرافیای خاک ها171216406

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5جغرافیای شهری ایران181216410

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی5جغرافیای اقتصادی ایران191216411

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4جغرافیای جمعیت ایران201216413

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5آب و هوای ایران211216414

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی6گردشگری روستایی221216416

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی231216418

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6روابط متقابل شهر و روستا241216419

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3جغرافیای سیاسی ایران251216420

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6توسعه پایدار روستایی261216422

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7مدیریت روستایی271216427

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7برنامه ریزی روستایی در ایران281216428

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8برنامه ریزی و طراحی كالبدی روستا291216429

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1فلسفه علم جغرافیا301216691

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1زمین شناسی عمومی311216692

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2جغرافیای جمعیت321216693

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2جغرافیای گردشگری331216694

ومورفولوژی341216695 13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ژ

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2آب و هواشناسی351216696
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - جغرافيا و برنامه ريزي روستايي64رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 229صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2جغرافیای فرهنگی361216697

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3جغرافیای روستایی371216698

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3جغرافیای شهری381216699

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3جغرافیای اقتصادی391216700

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3هیدرولوژی401216701

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی4)2آمار و احتمالات برای جغرافیا (411216702

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش س421216703

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4روش تحقیق در جغرافیا ( نظری )431216704

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی5جغرافیای تاریخی ایران441216705

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی5مخاطرات محیطی451216706

ومورفولوژی ایران (461216707 08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5)1ژ

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6روش تحقیق در برنامه ریزی روستایی471216759

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی7توسعه روستایی مشاركتی481216769

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7 و سنجش از دور در برنامه ریزی GISكاربرد 491216772

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7مخاطرات نواحی روستایی501216773

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7كارگاه برنامه ریزی روستایی511216774

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8توسعه اقتصادی روستا521216788

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی8دانش بومی در توسعه روستایی531216789

تشریحی8پروژه541216791

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS(4مبانی سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (551216799

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی561216800

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3مبانی سنجش از دور571216801

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2تغییرات محیطی581216861

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3محیط زیست و حقوق آن591216862

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3كارآفرینی (جغرافیا)601216863

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4مبانی برنامه نویسی كامپیوتر611216864

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4)2ریاضیات برای جغرافیا (621216865

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی6مطالعات جهان631216867

ل آب641216868 13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6مسا

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7كارآفرینی روستایی651216878

تشریحی8كارورزی661216879

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی671218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی681220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )691220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی701220479

...

...

WWW*PNUEB*COM

نيمسال اول 99-00



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - جغرافيا و برنامه ريزي روستايي64رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 230صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 711220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس721220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران731223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی741223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران751229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 761233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 771233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )781233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )791233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه801233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت811233043
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