
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - حقوق23گروه آموزشي :

85-٨٦ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - حقوق جزاوجرم شناسي32رشته :

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 337صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی5پایان نامه های ناتمام11117136

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١1حقوق جزای عمومی 21223021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢1حقوق جزای عمومی 31223024

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٣1حقوق جزای عمومی 41223028

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢1حقوق اساسی 51223030

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1جرم شناسی61223033

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی١1حقوق جزای اختصاصی 71223034

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢1حقوق جزای اختصاصی 81223036

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1آیین دادرسی كیفری 91223043

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢1آیین دادرسی كیفری 101223049

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٣1حقوق جزای اختصاصی 111223050

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١2حقوق جزای عمومی 121223106

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2جرم شناسی131223107

تشریحی٢2متون حقوقی 141223108

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2آیین دادرسی كیفری151223109

تشریحی١2حقوق جزای اختصاصی 161223110

تشریحی2تاریخ حقوق كیفری171223111

تشریحی2آیات الاحكام181223112

م191223113 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2پلیس علمی وكشف جرا

تشریحی2حقوق كیفری اقتصادی201223114

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روان شناسی جنایی211223116

تشریحی1متون فقه جزایی221223117

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1فلسفه حقوق231223118

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1حقوق جزای بین الملل241223119

ولیت مدنی251223120 11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مس

تشریحی3تاریخ تحولات حقوق كیفری261223121

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3جامعه شناسی جنایی271223122

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3پزشكی قانونی281223123

تشریحی3(ارشد)٢حقوق جزای عمومی 291223124

تشریحی3(ارشد)٢اصول فقه 301223125

تشریحی3سمینار(ارشدحقوق جزاوجرم شناسی )311223126

تشریحی4پایان نامه (ارشدحقوق جزاوجرم شناسی )321223127

تشریحی١3اصول فقه 331223128

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1به زبان خارجی١متون حقوقی 341223131

تشریحی1متون حقوقی به زبان خارجی351225010

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - حقوق23گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - حقوق جزاوجرم شناسي32رشته :

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 338صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١1اصول فقه 21220287

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢1اصول فقه 31220290

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١1حقوق جزای عمومی 41223021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢1حقوق جزای عمومی 51223024

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٣1حقوق جزای عمومی 61223028

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢1حقوق اساسی 71223030

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1جرم شناسی81223033

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی١1حقوق جزای اختصاصی 91223034

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢1حقوق جزای اختصاصی 101223036

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1آیین دادرسی كیفری 111223043

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢1آیین دادرسی كیفری 121223049

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٣1حقوق جزای اختصاصی 131223050

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١2حقوق جزای عمومی 141223106

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2جرم شناسی151223107

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2آیین دادرسی كیفری161223109

تشریحی١2حقوق جزای اختصاصی 171223110

تشریحی2آیات الاحكام181223112

م191223113 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3پلیس علمی وكشف جرا

تشریحی2حقوق كیفری اقتصادی201223114

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روان شناسی جنایی211223116

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1فلسفه حقوق221223118

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1حقوق جزای بین الملل231223119

ولیت مدنی241223120 11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مس

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3جامعه شناسی جنایی251223122

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3پزشكی قانونی261223123

تشریحی3سمینار(ارشدحقوق جزاوجرم شناسی )271223126

تشریحی١1اصول فقه 281223128

تشریحی٢2اصول فقه 291223129

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١1متون فقه جزایی 301223130

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1به زبان خارجی١متون حقوقی 311223131

تشریحی1ادله اثبات دعوی كیفری321223132

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢2متون فقه جزایی 331223133

تشریحی٢3حقوق جزای عمومی 341223134

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3به زبان خارجی٢متون حقوقی 351223135

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - حقوق23گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - حقوق جزاوجرم شناسي32رشته :

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 339صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1حقوق اسلامی تطبیقی361223136

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1روش تحقیق371223137

م ناقص381223138 تشریحی3جرا

تشریحی2حقوق بانكی391223139

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - حقوق23گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - حقوق جزاوجرم شناسي32رشته :

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 340صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١1اصول فقه 21220287

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢1اصول فقه 31220290

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 41220658

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1آیین دادرسی كیفری 51223043

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢1آیین دادرسی كیفری 61223049

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٣1حقوق جزای اختصاصی 71223050

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١2حقوق جزای عمومی 81223106

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2جرم شناسی91223107

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1آیین دادرسی كیفری101223109

م111223113 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3پلیس علمی وكشف جرا

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روان شناسی جنایی121223116

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1فلسفه حقوق131223118

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1حقوق جزای بین الملل141223119

ولیت مدنی151223120 11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مس

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3جامعه شناسی جنایی161223122

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3پزشكی قانونی171223123

تشریحی3سمینار(ارشدحقوق جزاوجرم شناسی )181223126

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2متون فقه جزایی 191223130

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1به زبان خارجی١متون حقوقی 201223131

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢3متون فقه جزایی 211223133

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3به زبان خارجی٢متون حقوقی 221223135

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2حقوق اسلامی تطبیقی231223136

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1روش تحقیق241223137

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3حقوق جزای اختصاصی تطبییقی251223177

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١2حقوق جزای اختصاصی261223179

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢3حقوق جزای عمومی 271223185

تشریحی4سمینار( آموزش محور )281223199

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)291223202

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4(آموزش محور)٢حقوق جزای اختصاصی 301223206

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١1حقوق جزای عمومی 311223225

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1)جرایم علیه اموال 1حقوق جزای اختصاصی(321223250

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1) جرایم علیه مصال2حقوق جزای اختصاصی(331223251

...

...

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - حقوق23گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - حقوق جزاوجرم شناسي32رشته :

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 341صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١1اصول فقه 21220287

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢1اصول فقه 31220290

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 41220658

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1آیین دادرسی كیفری 51223043

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢1آیین دادرسی كیفری 61223049

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٣1حقوق جزای اختصاصی 71223050

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١2حقوق جزای عمومی 81223106

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2جرم شناسی91223107

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1آیین دادرسی كیفری101223109

م111223113 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3پلیس علمی وكشف جرا

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روان شناسی جنایی121223116

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1فلسفه حقوق131223118

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1حقوق جزای بین الملل141223119

ولیت مدنی151223120 11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مس

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3جامعه شناسی جنایی161223122

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3پزشكی قانونی171223123

تشریحی3سمینار(ارشدحقوق جزاوجرم شناسی )181223126

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2متون فقه جزایی 191223130

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1به زبان خارجی١متون حقوقی 201223131

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢3متون فقه جزایی 211223133

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3به زبان خارجی٢متون حقوقی 221223135

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2حقوق اسلامی تطبیقی231223136

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1روش تحقیق241223137

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3حقوق جزای اختصاصی تطبییقی251223177

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١2حقوق جزای اختصاصی261223179

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢3حقوق جزای عمومی 271223185

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)281223202

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4(آموزش محور)٢حقوق جزای اختصاصی 291223206

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١1حقوق جزای عمومی 301223225

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1)جرایم علیه اموال 1حقوق جزای اختصاصی(311223250

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1) جرایم علیه مصال2حقوق جزای اختصاصی(321223251

...

...

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور




