
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۲۰ - الهيات

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۷۴ - آموزش ديني- عربي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۱۵ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹
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ترم
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روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١زبان خارجی١١٢١٢٢٥٦

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ٢١٢١٥٤٢٨١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ویژه٣١٢١٥٤٣٠

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٠كارآفرینی٤١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٥انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )٥١٢٢٠٤٣٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٥اندیشه سیاسی امام خمینی٦١٢٢٠٤٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١اخلاق در سیره معصومین (ع)٧١٢٢٠٤٩٣

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی١فقه و احكام ٨١٢٢٠٤٩٤٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تاریخ كلام و فلسفه اسلامی٩١٢٢٠٤٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی١سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش١٠١٢٢٠٤٩٦

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١...كاربرد نرم افزارهاى رایانه اى در آموزش د١١١٢٢٠٤٩٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٢علم اخلاق١٢١٢٢٠٤٩٨

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٢تفسیر قرآن كریم (٢)١٣١٢٢٠٤٩٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٢كلام اسلامی (١)١٤١٢٢٠٥٠٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٢زبان عربی (٣)١٥١٢٢٠٥٠١

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٢اصول و فلسفه آموزش و پرورش١٦١٢٢٠٥٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٢طراحی و مطالعه مسا�ل یادگیرى و آموزش١٧١٢٢٠٥٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٣تفسیر قرآن كریم (٣)١٨١٢٢٠٥٠٤

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٣كلام اسلامی (٢)١٩١٢٢٠٥٠٥

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٣تاریخ فلسفه غرب٢٠١٢٢٠٥٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٣زبان عربی (٤)٢١١٢٢٠٥٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٣علوم بلاغی (١)٢٢١٢٢٠٥٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٣كلام جدید٢٣١٢٢٠٥٠٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٣روش تحقیق در علوم تربیتی٢٤١٢٢٠٥١٠

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٤علوم بلاغی (٢)٢٥١٢٢٠٥١١

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٤منطق (٢)٢٦١٢٢٠٥١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٤متون عربی (٣)٢٧١٢٢٠٥١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٤فلسفه اسلامی (٢)٢٨١٢٢٠٥١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٤زبان عربی (٥)٢٩١٢٢٠٥١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی٤تمرین صرف و نحو عربی٣٠١٢٢٠٥١٦

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٤مبانی برنامه ریزى درسی٣١١٢٢٠٥١٧

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٤...روش تدریس و تحلیل محتواى كتب دینی دو٣٢١٢٢٠٥١٨

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٤...روش تدریس و تحلیل محتواى كتب قران دور٣٣١٢٢٠٥١٩

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٥فلسفه اسلامی (٣)٣٤١٢٢٠٥٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٥متون عربی (٤)٣٥١٢٢٠٥٢١
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۲۰ - الهيات

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۷۴ - آموزش ديني- عربي
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دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
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تحصيلي۹۹-۰۰
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صفحه : ۱۶ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹
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٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٥كلیات عرفان اسلامی٣٦١٢٢٠٥٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٥اشنایی با ادیان الهی٣٧١٢٢٠٥٢٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٥مبادى فقه و اصول٣٨١٢٢٠٥٢٤

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٥...روش تدریس و تحلیل محتواى كتب عربی دو٣٩١٢٢٠٥٢٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٥معارف اسلامی در ادب فارسی٤٠١٢٢٠٥٢٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١روانشناسی تربیتی٤١١٢٢٠٥٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی١طراحی تولید و كاربرد مواد آموزشی٤٢١٢٢٠٥٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١سنجش و اندازه گیرى پیشرفت تحصیلی٤٣١٢٢٠٥٣٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١بهداشت و محیط زیست٤٤١٢٢٠٥٦٥

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٥حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤٥١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٠ارزشهاى دفاع مقدس٤٦١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٥...آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ای٤٧١٢٢٣١٧٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی--كلیات حقوق شهروندى٤٨١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٢فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٤٩١٢٢٩١٢٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )٥٠١٢٣٣٠٣٢

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٥١١٢٣٣٠٣٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٥دانش خانواده و جمعیت٥٢١٢٣٣٠٤٣
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١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١زبان خارجی١١٢١٢٢٥٦

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ٢١٢١٥٤٢٨١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ویژه٣١٢١٥٤٣٠

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٠كارآفرینی٤١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٥انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )٥١٢٢٠٤٣٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٥اندیشه سیاسی امام خمینی٦١٢٢٠٤٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١اخلاق در سیره معصومین (ع)٧١٢٢٠٤٩٣

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی١فقه و احكام ٨١٢٢٠٤٩٤٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تاریخ كلام و فلسفه اسلامی٩١٢٢٠٤٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی١سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش١٠١٢٢٠٤٩٦

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١...كاربرد نرم افزارهاى رایانه اى در آموزش د١١١٢٢٠٤٩٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٢علم اخلاق١٢١٢٢٠٤٩٨

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٢تفسیر قرآن كریم (٢)١٣١٢٢٠٤٩٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٢كلام اسلامی (١)١٤١٢٢٠٥٠٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٢زبان عربی (٣)١٥١٢٢٠٥٠١

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٢اصول و فلسفه آموزش و پرورش١٦١٢٢٠٥٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٢طراحی و مطالعه مسا�ل یادگیرى و آموزش١٧١٢٢٠٥٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٣تفسیر قرآن كریم (٣)١٨١٢٢٠٥٠٤

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٣كلام اسلامی (٢)١٩١٢٢٠٥٠٥

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٣تاریخ فلسفه غرب٢٠١٢٢٠٥٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٣زبان عربی (٤)٢١١٢٢٠٥٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٣علوم بلاغی (١)٢٢١٢٢٠٥٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٣كلام جدید٢٣١٢٢٠٥٠٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٣روش تحقیق در علوم تربیتی٢٤١٢٢٠٥١٠

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٤علوم بلاغی (٢)٢٥١٢٢٠٥١١

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٤منطق (٢)٢٦١٢٢٠٥١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٤متون عربی (٣)٢٧١٢٢٠٥١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٤فلسفه اسلامی (٢)٢٨١٢٢٠٥١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٤زبان عربی (٥)٢٩١٢٢٠٥١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی٤تمرین صرف و نحو عربی٣٠١٢٢٠٥١٦

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٤مبانی برنامه ریزى درسی٣١١٢٢٠٥١٧

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٤...روش تدریس و تحلیل محتواى كتب دینی دو٣٢١٢٢٠٥١٨

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٤...روش تدریس و تحلیل محتواى كتب قران دور٣٣١٢٢٠٥١٩

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٥فلسفه اسلامی (٣)٣٤١٢٢٠٥٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٥متون عربی (٤)٣٥١٢٢٠٥٢١

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۲۰ - الهيات

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۷۴ - آموزش ديني- عربي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۱۸ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٥كلیات عرفان اسلامی٣٦١٢٢٠٥٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٥اشنایی با ادیان الهی٣٧١٢٢٠٥٢٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٥مبادى فقه و اصول٣٨١٢٢٠٥٢٤

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٥...روش تدریس و تحلیل محتواى كتب عربی دو٣٩١٢٢٠٥٢٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٥معارف اسلامی در ادب فارسی٤٠١٢٢٠٥٢٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١روانشناسی تربیتی٤١١٢٢٠٥٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی١طراحی تولید و كاربرد مواد آموزشی٤٢١٢٢٠٥٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١سنجش و اندازه گیرى پیشرفت تحصیلی٤٣١٢٢٠٥٣٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١بهداشت و محیط زیست٤٤١٢٢٠٥٦٥

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٥حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤٥١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٠ارزشهاى دفاع مقدس٤٦١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٥...آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ای٤٧١٢٢٣١٧٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی--كلیات حقوق شهروندى٤٨١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٢فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٤٩١٢٢٩١٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٤اندیشه اسلامی ٢(علوم انسانی )٥٠١٢٣٣٠٣١

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )٥١١٢٣٣٠٣٢

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٥٢١٢٣٣٠٣٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٥دانش خانواده و جمعیت٥٣١٢٣٣٠٤٣ www*pnueb*com
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