
تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي63رشته :

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 333صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی11212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی21213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تربیت بدنی31215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3ورزش 41215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تربیت بدنی ویژه51215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ورزش ویژه61215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی71218808

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١3زبان تخصصی 81220018

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1منطق 91220019

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2مبادی فقه واصول101220023

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4زبان تخصصی 111220025

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2منطق 121220028

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1كلام 131220033

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5آشنایی باادیان بزرگ141220037

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2كلام 151220040

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی9حقوق جزای خصوصی اسلام161220077

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١5اصول فقه 171220079

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4علوم بلاغی181220080

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8حقوق جزای عمومی اسلام191220085

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢6اصول فقه 201220087

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی9حقوق تطبیقی211220092

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5كلیات حقوق221220093

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1صرف 231220131

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2صرف 241220132

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1نحوكاربردی 251220133

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2نحوكاربردی 261220134

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٣3نحوكاربردی 271220135

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3روش تحقیق درعلوم اسلامی281220136

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آشنایی بافقه291220137

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3كلیات فلسفه اسلامی301220138

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1آشنایی باعلوم قرآن وحدیث311220139

ت ودرک متون عربی321220140 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3قرا

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٤4نحوكاربردی 331220141

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4مهارتهای ترجمه341220142

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4سیری درنهج البلاغه351220143

WWW*PNUEB*COM

نيمسال اول 99-00



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي63رشته :

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 334صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5كلیات عرفان اسلامی361220144

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن371220145

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١6قواعدفقه 381220225

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢7قواعدفقه 391220227

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مباحثی ازحقوق مدنی (قواعدعمومی قراردادها)401220228

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6تاریخ فقه وفقها411220229

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٣7اصول فقه 421220230

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی8آیات الاحكام431220231

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١7حقوق تجارت 441220232

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١7فقه تطبیقی 451220233

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8آیین دادرسی مدنی461220234

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8)(مبانی فقهی وحقوقی معاملا2حقوق تجارت(471220235

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7حقوق كار481220236

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٥8فقه 491220237

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی9آیین دادرسی كیفری501220238

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9حقوق ثبت511220239

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢9فقه تطبیقی 521220240

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6حقوق بین المللی عمومی وخصوصی531220281

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٤8اصول فقه 541220282

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٦9فقه 551220283

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی9فلسفه فقه561220284

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1تاریخ تحلیلی صدراسلام571220285

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی581220433

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٣6زبان تخصصی 591220463

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١5فقه 601220569

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢6فقه 611220570

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٣7فقه 621220571

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٤8فقه 631220572

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1 (دانشپذیری)١اندیشه اسلامی 641220584

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی-- قرآن كریم٣٠حفظ جزء 651220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس661220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران671223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی--كلیات حقوق شهروندی681223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران691229128

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7دانش خانواده و جمعیت701233043

...

WWW*PNUEB*COM

نيمسال اول 99-00



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي63رشته :

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 335صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی--شناخت محیطزیست11121050

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی21212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی31213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تربیت بدنی41215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3ورزش 51215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تربیت بدنی ویژه61215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ورزش ویژه71215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی81218808

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١3زبان تخصصی 91220018

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1منطق 101220019

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2مبادی فقه واصول111220023

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4زبان تخصصی 121220025

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2منطق 131220028

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1كلام 141220033

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3آشنایی باادیان بزرگ151220037

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2كلام 161220040

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7حقوق جزای خصوصی اسلام171220077

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١4اصول فقه 181220079

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4علوم بلاغی191220080

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6حقوق جزای عمومی اسلام201220085

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢5اصول فقه 211220087

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7حقوق تطبیقی221220092

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3كلیات حقوق231220093

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1صرف 241220131

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2صرف 251220132

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1نحوكاربردی 261220133

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2نحوكاربردی 271220134

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٣3نحوكاربردی 281220135

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روش تحقیق درعلوم اسلامی291220136

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2آشنایی بافقه301220137

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2كلیات فلسفه اسلامی311220138

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1آشنایی باعلوم قرآن وحدیث321220139

ت ودرک متون عربی331220140 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3قرا

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٤4نحوكاربردی 341220141

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4مهارتهای ترجمه351220142

WWW*PNUEB*COM

نيمسال اول 99-00



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي63رشته :

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 336صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3سیری درنهج البلاغه361220143

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3كلیات عرفان اسلامی371220144

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن381220145

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١4قواعدفقه 391220225

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢5قواعدفقه 401220227

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5مباحثی ازحقوق مدنی (قواعدعمومی قراردادها)411220228

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3تاریخ فقه وفقها421220229

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٣6اصول فقه 431220230

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی6آیات الاحكام441220231

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١5حقوق تجارت 451220232

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١6فقه تطبیقی 461220233

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی5آیین دادرسی مدنی471220234

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6)(مبانی فقهی وحقوقی معاملا2حقوق تجارت(481220235

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6حقوق كار491220236

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٥6فقه 501220237

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7آیین دادرسی كیفری511220238

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7حقوق ثبت521220239

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢7فقه تطبیقی 531220240

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5حقوق بین المللی عمومی وخصوصی541220281

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٤7اصول فقه 551220282

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٦7فقه 561220283

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7فلسفه فقه571220284

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1تاریخ تحلیلی صدراسلام581220285

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی591220433

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٣5زبان تخصصی 601220463

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١3فقه 611220569

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢4فقه 621220570

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٣5فقه 631220571

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٤6فقه 641220572

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1 (دانشپذیری)١اندیشه اسلامی 651220584

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 661220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس671220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران681223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی--كلیات حقوق شهروندی691223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4فرهنگ وتمدن اسلام و ایران701229128

...

WWW*PNUEB*COM

نيمسال اول 99-00



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي63رشته :

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 337صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7دانش خانواده و جمعیت711233043

WWW*PNUEB*COM

نيمسال اول 99-00




