
دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 1: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود رياضي -11: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )محض (رياضي -20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی26جبر11111042

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی16آنالیزعددى 21111043

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی7توابع مختلط31111044

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی7توپولوژى عمومی41111045

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی37آنالیزریاضی 51111046

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی38جبر61111048

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی8هندسه دیفرانسیل موضعی71111049

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی9هندسه هذلولوى81111050

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی9نظریه معادلات دیفرانسیل91111051

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی11تحقیق درعملیات 101111052

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی19فرآیندهاى تصادفی 111111053

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی1منطق ریاضی121111057

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی1ریاضیات گسسته131111059

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی9ساختمان داده ها141111073

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی21تحقیق درعملیات 151111074

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی21آنالیزعددى 161111075

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی1نظریه گراف وكاربردهاى آن171111076

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی11سریهاى زمانی 181111077

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی15آمارواحتمال 191117020

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی26آمارواحتمال 201117021

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی211212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی3فارسی221213209
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 2: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3771: ترم ورود رياضي -11: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )محض (رياضي -20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی26جبر11111042

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی16آنالیزعددى 21111043

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی7توابع مختلط31111044

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی7توپولوژى عمومی41111045

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی37آنالیزریاضی 51111046

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی38جبر61111048

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی8هندسه دیفرانسیل موضعی71111049

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی9هندسه هذلولوى81111050

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی9نظریه معادلات دیفرانسیل91111051

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی11تحقیق درعملیات 101111052

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی19فرآیندهاى تصادفی 111111053

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی9منطق ریاضی121111057

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی9ریاضیات گسسته131111059

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی9ساختمان داده ها141111073

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی21تحقیق درعملیات 151111074

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی21آنالیزعددى 161111075

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی1نظریه گراف وكاربردهاى آن171111076

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی11سریهاى زمانی 181111077

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی15آمارواحتمال 191117020

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی26آمارواحتمال 201117021

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی211212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی221213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه231215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه241215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی251215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 261215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 271220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت281233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 3: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود رياضي -11: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال )كاربردي (رياضي -30: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی21جبر11111042

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی16آنالیزعددى 21111043

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی6توابع مختلط31111044

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی1توپولوژى عمومی41111045

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی39آنالیزریاضی 51111046

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی31جبر61111048

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی1هندسه دیفرانسیل موضعی71111049

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی9نظریه معادلات دیفرانسیل81111051

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی17تحقیق درعملیات 91111052

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی19فرآیندهاى تصادفی 101111053

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی1منطق ریاضی111111057

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی7ریاضیات گسسته121111059

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی8ساختمان داده ها131111073

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی29تحقیق درعملیات 141111074

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی29آنالیزعددى 151111075

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی9نظریه گراف وكاربردهاى آن161111076

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی19سریهاى زمانی 171111077

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی16آمارواحتمال 181117020

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی27آمارواحتمال 191117021

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی201212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی3فارسی211213209
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 4: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3771: ترم ورود رياضي -11: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال )كاربردي (رياضي -30: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی21جبر11111042

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی16آنالیزعددى 21111043

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی6توابع مختلط31111044

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی1توپولوژى عمومی41111045

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی39آنالیزریاضی 51111046

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی31جبر61111048

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی1هندسه دیفرانسیل موضعی71111049

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی9نظریه معادلات دیفرانسیل81111051

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی17تحقیق درعملیات 91111052

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی19فرآیندهاى تصادفی 101111053

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی1منطق ریاضی111111057

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی7ریاضیات گسسته121111059

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی8ساختمان داده ها131111073

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی29تحقیق درعملیات 141111074

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی29آنالیزعددى 151111075

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی9نظریه گراف وكاربردهاى آن161111076

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی19سریهاى زمانی 171111077

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی16آمارواحتمال 181117020

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی27آمارواحتمال 191117021

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی201212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی211213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه221215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه231215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی241215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 251215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 261220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت271233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 5: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3891: ترم ورود رياضي -11: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال رياضيات و كاربردها-32: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تشریحی6شبیه سازى كامپیوترى11111193

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی7تاریخ و فلسفه ریاضی21111292

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی3مبانی آنالیز ریاضی31111322

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی3مبانی آنالیز عددى41111323

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی3مبانی جبر51111325

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی4بهینه سازى خطی61111326

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی5جبر خطی عددى71111332

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی4توپولوژى عمومی81111370

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی6جبر91111377

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی7توابع مختلط101111378

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی7نظریه مقدماتی اعداد111111379

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی8هندسه جبرى مقدماتی121111381

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی8مبانی منطق و نظریه مجموعه ها131111383

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی5هندسه دیفرانسیل موضعی141111384

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی5نظریه حلقه ومدول151111387

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی8نرم افزارهاى ریاضی161111393

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی9آموزش ریاضی171111395

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی8زبان تخصصی ریاضی181111396

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی9نظریه گراف وكاربردهاى آن191111400

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی9بهینه سازى غیرخطی201111401

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی9تركیبات وكاربردها211111402

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی5پایگاه داده ها221111403

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی7مدارهاى منطقی231111404

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی5آنالیز عددى 241111414

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی7نظریه معادلات دیفرانسیل251111433

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی5مبانی تركیبیات261111457

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی5زبانهاى برنامه سازى271115168

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی29احتمال 281117154

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی9روشهاى آمارى 291117155

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی19فرآیندهاى تصادفی 301117156

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی8)برآورد یابی(آمار ریاضی 311117157

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی18رگرسیون 321117163

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی8)آزمون فرض ها( آمار ریاضی 331117165

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی7آشنایی بانظریه صف341117175

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی8آشنایی بانظریه تصمیم351117176
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 6: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3891: ترم ورود رياضي -11: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال رياضيات و كاربردها-32: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی و تشریحی29رگرسیون 361117180

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی7اقتصاد مهندسی371122079

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی381212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی391213209

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی8مبانی تنظیم بودجه401214039

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی18اصول حسابدارى 411214092

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه421215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه431215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی441215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 451215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 461220657

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی8مبانی جمعیت شناسی 471222222

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت481233044

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی7مدیریت مالی491235004

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی6ساختمان داده ها و الگوریتمها501511020
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 7: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود زيست شناسي -12: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال زيست شناسي گرايش عمومي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی1تشریح ومورفولوژى گیاهی11112008

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی14سیستماتیك گیاهی 21112012

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی5زیست شناسی سلولی ومولكولی31112016

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی6میكروبیولوژى عمومی41112018

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی26سیستماتیك گیاهی 51112020

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8زیست شناسی پرتوى61112022

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی17فیزیولوژى جانورى 71112023

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی9میكروبیولوژى محیطی81112026

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی6بافت شناسی91112027

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی13جانورشناسی 101112029

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی16فیزیولوژى گیاهی 111112031

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی28فیزیولوژى جانورى 121112033

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی8ریخت زایی واندام زایی درگیاهان131112035

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی8ژنتیك141112036

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی39فیزیولوژى جانورى 151112038

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی27فیزیولوژى گیاهی 161112039

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی5بیوفیزیك171112041

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی25جانورشناسی 181112042

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8زیست شناسی انگلها191112044

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی7جنین شناسی201112046

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی9تكامل211112048

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی9رشدونموگیاهی221112051

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی7ویروس شناسی231112052

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی4زبان خارجی241212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی3فارسی251213209
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 8: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3771: ترم ورود زيست شناسي -12: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال زيست شناسي گرايش عمومي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی1تشریح ومورفولوژى گیاهی11112008

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی14سیستماتیك گیاهی 21112012

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی5زیست شناسی سلولی ومولكولی31112016

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی3میكروبیولوژى عمومی41112018

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی26سیستماتیك گیاهی 51112020

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی6زیست شناسی پرتوى61112022

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی15فیزیولوژى جانورى 71112023

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی7میكروبیولوژى محیطی81112026

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی6بافت شناسی91112027

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی13جانورشناسی 101112029

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی15فیزیولوژى گیاهی 111112031

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی26فیزیولوژى جانورى 121112033

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی8ریخت زایی واندام زایی درگیاهان131112035

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ژنتیك141112036

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی37فیزیولوژى جانورى 151112038

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی26فیزیولوژى گیاهی 161112039

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی8بیوفیزیك171112041

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی24جانورشناسی 181112042

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8زیست شناسی انگلها191112044

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی7جنین شناسی201112046

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی8تكامل211112048

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7رشدونموگیاهی221112051

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی7ویروس شناسی231112052

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی241212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی251213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه261215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه271215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی281215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 291215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 301220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت311233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 9: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود زيست شناسي -12: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال زيست شناسي گرايش علوم گياهي-40: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی1تشریح ومورفولوژى گیاهی11112008

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی14سیستماتیك گیاهی 21112012

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی5زیست شناسی سلولی ومولكولی31112016

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی3میكروبیولوژى عمومی41112018

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی26سیستماتیك گیاهی 51112020

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی6زیست شناسی پرتوى61112022

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی15فیزیولوژى جانورى 71112023

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی6بافت شناسی81112027

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی13جانورشناسی 91112029

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی15فیزیولوژى گیاهی 101112031

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی26فیزیولوژى جانورى 111112033

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی8ریخت زایی واندام زایی درگیاهان121112035

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ژنتیك131112036

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی37فیزیولوژى جانورى 141112038

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی26فیزیولوژى گیاهی 151112039

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی8بیوفیزیك161112041

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی24جانورشناسی 171112042

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی7جنین شناسی181112046

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی8تكامل191112048

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7رشدونموگیاهی201112051

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی7ویروس شناسی211112052

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی3اصول وروشهاى رده بندى گیاهان221112058

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی8اكولوژى گیاهی231112059

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی8فیزیولوژى تنش241112061

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی8اكوفیزیولوژى251112062

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی7سیتوژنتیك گیاهی261112063

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی4مبانی بیوشیمی271112162

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی281212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی291213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه301215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه311215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی321215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 331215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 341220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت351233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 10: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود فيزيك -13: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )هسته اي (فيزيك -20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی6اپتیك11113022

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی17فیزیك حالت جامد21113025

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی8تاریخ علم31113027

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی16فیزیك هسته اى 41113028

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی6امواج51113033

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی27فیزیك جدید61113035

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی8مكانیك سیالات71113037

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی7لیزر81113039

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی14الكترومغناطیس 91113040

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی و تشریحی15مكانیك كوانتومی 101113041

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی26الكترومغناطیس 111113042

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی27مكانیك كوانتومی 121113043

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی8مبانی فلسفی مكانیك كوانتومی131113045

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی8حفاظت دربرابرپرتوها141113047

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی18فیزیك رآكتور151113048

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی8آشكارسازهاوسیستمهاى اندازه گیرى هسته اى161113053

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی27فیزیك هسته اى 171113055

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی8نظریه گروهها181113058

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی و تشریحی7فیزیك محیطزیست191113067

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی8شیمی هسته اى201113243

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی6زبان تخصصی211212160

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی221212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی231213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه241215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه251215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی261215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 271215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 281220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت291233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 11: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود فيزيك -13: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )اتمي و مولكولي(فيزيك -37: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی6اپتیك11113022

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی17فیزیك حالت جامد21113025

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی8تاریخ علم31113027

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی17فیزیك هسته اى 41113028

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی6امواج51113033

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی27فیزیك جدید61113035

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی8مكانیك سیالات71113037

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی7لیزر81113039

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی14الكترومغناطیس 91113040

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی و تشریحی15مكانیك كوانتومی 101113041

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی26الكترومغناطیس 111113042

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی27مكانیك كوانتومی 121113043

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی8مبانی فلسفی مكانیك كوانتومی131113045

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی8نظریه گروهها141113058

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی7اپتیك كاربردى151113062

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی8اسپكتروسكوپی161113063

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی8كاربردهاى لیزر171113064

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی و تشریحی7فیزیك محیطزیست181113067

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی6زبان تخصصی191212160

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی201212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی211213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه221215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه231215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی241215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 251215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 261220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت271233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 12: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود فيزيك -13: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )حالت جامد(فيزيك -38: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی6اپتیك11113022

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی27الكترونیك 21113024

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی16فیزیك حالت جامد31113025

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی27فیزیك حالت جامد41113026

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی8تاریخ علم51113027

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی17فیزیك هسته اى 61113028

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی3امواج71113033

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی27فیزیك جدید81113035

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی8مكانیك سیالات91113037

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی18فیزیك قطعات نیمه رسانا101113038

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی7لیزر111113039

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی15الكترومغناطیس 121113040

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی و تشریحی16مكانیك كوانتومی 131113041

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی26الكترومغناطیس 141113042

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی27مكانیك كوانتومی 151113043

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی8مبانی فلسفی مكانیك كوانتومی161113045

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی8بلورشناسی171113057

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی8نظریه گروهها181113058

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی و تشریحی8فیزیك لایه هاى نازك191113065

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی8ابررسانایی وكاربردآن201113066

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی و تشریحی7فیزیك محیطزیست211113067

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی7زبان تخصصی221212160

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی231212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی241213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه251215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه261215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی271215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 281215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 291220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت301233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 13: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود شيمي -14: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال شيمي گرايش محض-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی3معادلات دیفرانسیل11111026

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی11شیمی عمومی 21114008

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی13شیمی آلی 31114012

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی24شیمی آلی 41114014

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی14شیمی فیزیك 51114016

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی14شیمی تجزیه 61114018

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی35شیمی آلی71114020

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی25شیمی فیزیك 81114021

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی25شیمی تجزیه 91114023

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی16شیمی معدنی 101114025

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی6مبانی شیمی كوانتومی111114027

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی6سنتزموادآلی121114029

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی7شیمی تجزیه دستگاهی131114031

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی6اصول صنایع شیمیایی141114033

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی27شیمی معدنی 151114035

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی7شیمی محیطزیست161114037

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی7طیف سنجی مولكولی171114039

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی8كاربردطیف سنجی درشیمی آلی181114040

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8روش استفاده ازمتون علمی شیمی191114041

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی8شیمی آلی فلزى201114042

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی8شیمی هسته اى211114044

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی8شیمی فیزیك آلی221114046

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی9نظریه گروه درشیمی231114049

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی8روش تجزیه مقادیربسیاركم241114055

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی1مبانی شیمی پلیمر251114056

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی9تاریخ علم شیمی261114061

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی271212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی281213209
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 14: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3771: ترم ورود شيمي -14: گروه آموزشي 

3791: ترم اعمال شيمي گرايش محض-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی3معادلات دیفرانسیل11111026

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی11شیمی عمومی 21114008

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی13شیمی آلی 31114012

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی24شیمی آلی 41114014

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی14شیمی فیزیك 51114016

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی13شیمی تجزیه 61114018

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی36شیمی آلی71114020

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی25شیمی فیزیك 81114021

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی24شیمی تجزیه 91114023

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی13شیمی معدنی 101114025

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی6مبانی شیمی كوانتومی111114027

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی6سنتزموادآلی121114029

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی5شیمی تجزیه دستگاهی131114031

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی7اصول صنایع شیمیایی141114033

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی26شیمی معدنی 151114035

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی7شیمی محیطزیست161114037

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی7طیف سنجی مولكولی171114039

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی7كاربردطیف سنجی درشیمی آلی181114040

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی7روش استفاده ازمتون علمی شیمی191114041

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی8شیمی آلی فلزى201114042

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی8شیمی هسته اى211114044

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی7شیمی فیزیك آلی221114046

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی9نظریه گروه درشیمی231114049

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی1روش تجزیه مقادیربسیاركم241114055

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی9تاریخ علم شیمی251114061

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی261212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی271213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه281215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه291215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی301215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 311215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 321220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت331233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 15: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود شيمي -14: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )كاربردي (شيمي -40: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی3معادلات دیفرانسیل11111026

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی11شیمی عمومی 21114008

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی13شیمی آلی 31114012

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی24شیمی آلی 41114014

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی14شیمی فیزیك 51114016

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی13شیمی تجزیه 61114018

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی37شیمی آلی71114020

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی25شیمی فیزیك 81114021

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی24شیمی تجزیه 91114023

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی13شیمی معدنی 101114025

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی6مبانی شیمی كوانتومی111114027

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی5شیمی تجزیه دستگاهی121114031

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی26شیمی معدنی 131114035

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی7شیمی محیطزیست141114037

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی8كاربردطیف سنجی درشیمی آلی151114040

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی7روش استفاده ازمتون علمی شیمی161114041

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9روش تجزیه مقادیربسیاركم171114055

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی7مبانی شیمی پلیمر181114056

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی7خوردگی فلزات191114062

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی6اصول محاسبات شیمی صنعتی201114063

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی17شیمی صنعتی 211114064

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی28شیمی صنعتی 221114071

08:0010:00شنبه1395/05/301تشریحی9شیمی وتكنولوژى پلیمر231114076

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی241212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی251213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه261215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه271215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی281215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 291215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 301220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت311233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 16: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود كامپيوتر-15: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال )نرم افزار(مهندسي كامپيوتر-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی7روشهاى محاسبات عددى11115075

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی5طراحی الگوریتمها21115078

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی7اصول طراحی كامپایلر31115080

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی6نظریه زبانهاوماشینها41115083

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی6طراحی وپیاده سازى زبانهاى برنامه سازى51115084

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی16ریزپردازنده 61115087

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی7اصول طراحی پایگاه داده ها71115088

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7شبكه هاى كامپیوترى81115092

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی8شبیه سازى كامپیوترى91115093

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی8هوش مصنوعی101115101

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی6سیستمهاى عامل111115113

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی17مهندسی نرم افزار121115114

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی28مهندسی نرم افزار131115115

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی18گرافیك كامپیوترى 141115120

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی151212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی5فارسی161213209
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 17: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3771: ترم ورود كامپيوتر-15: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال )نرم افزار(مهندسي كامپيوتر-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی1نظریه گراف وكاربردهاى آن11111081

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی7روشهاى محاسبات عددى21115075

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی5طراحی الگوریتمها31115078

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی7اصول طراحی كامپایلر41115080

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی6نظریه زبانهاوماشینها51115083

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی6طراحی وپیاده سازى زبانهاى برنامه سازى61115084

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی16ریزپردازنده 71115087

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی7اصول طراحی پایگاه داده ها81115088

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7شبكه هاى كامپیوترى91115092

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی8شبیه سازى كامپیوترى101115093

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی8هوش مصنوعی111115101

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی6سیستمهاى عامل121115113

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی17مهندسی نرم افزار131115114

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی28مهندسی نرم افزار141115115

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی18گرافیك كامپیوترى 151115120

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی161212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی171213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه181215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه191215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی201215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 211215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 221220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت231233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 18: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود كامپيوتر-15: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال مهندسي فناوري اطالعات-12: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی9نظریه گراف وكاربردهاى آن11111081

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی2مبانی فناورى اطلاعات21115136

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی3ساختمان داده ها31115140

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی5طراحی الگوریتمها41115142

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی4معمارى كامپیوتر51115143

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی5اقتصادمهندسی61115144

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی15مهندسی نرم افزار71115146

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی6سیستم هاى عامل81115149

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی26مهندسی نرم افزار91115150

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی27شبكه هاى كامپیوترى 101115152

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی8سیستم هاى چندرسانه اى111115154

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی7گرافیك كامپیوترى121115155

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی8هوش مصنوعی131115156

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی9نظریه زبانهاوماشین ها141115157

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی9تحقیق درعملیات151115158

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی1شبیه سازى كامپیوترى161115159

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی171212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی181213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه191215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه201215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی211215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 221215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 231220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت241233044

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی16مهندسی فناورى اطلاعات 251511001

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی8تجارت الكترونیكی261511002

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی29مهندسی فناورى اطلاعات 271511003

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی8مبانی الكترونیك دیجیتال281511005

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی6مدیریت وكنترل پروژه هاى فناورى اطلاعات291512001

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی7مدیریت استراتژیك فناورى اطلاعات301512002
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 19: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )محض (زمين شناسي -10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی5زبان تخصصی زمین شناسی11116012

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی6محیطهاى رسوبی21116017

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی7پترولوژى31116020

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی7آتشفشان شناسی41116022

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی7خاك شناسی51116023

ولوژى(آبهاى زیرزمینی 61116026 10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی8)هیدروژ

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی7زمین شناسی ایران71116027

وفیزیك81116029 08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی8ژ

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی8زمین ساخت91116030

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی9زلزله شناسی101116032

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9زمین شناسی نفت111116035

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی9زمین شناسی موادانرژى زا121116040

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی1زمین شناسی زیرزمینی131116041

وشیمی141116072 10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی1هیدروژ

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی9زمین شناسی مهندسی كاربردى151116073

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی1امار و احتمال161116210

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی1)هیدرولوژى(آب شناسی 171116214

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی181212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی191213209
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 20: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3771: ترم ورود زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )محض (زمين شناسي -10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی9زبان تخصصی زمین شناسی11116012

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی6محیطهاى رسوبی21116017

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی6پترولوژى31116020

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی7آتشفشان شناسی41116022

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی7خاك شناسی51116023

ولوژى(آبهاى زیرزمینی 61116026 10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی8)هیدروژ

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی7زمین شناسی ایران71116027

وفیزیك81116029 08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی8ژ

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی8زمین ساخت91116030

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی9زلزله شناسی101116032

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9زمین شناسی نفت111116035

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی9زمین شناسی موادانرژى زا121116040

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی1زمین شناسی زیرزمینی131116041

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی9لرزه زمین ساخت141116065

وشیمی151116072 10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی1هیدروژ

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی9زمین شناسی مهندسی كاربردى161116073

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی1مبانی هیدرولیك171116208

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی1امار و احتمال181116210

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی1)هیدرولوژى(آب شناسی 191116214

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی1ترمودینامیك201116247

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی211212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی221213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه231215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه241215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی251215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 261215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 271220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت281233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 21: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3901: ترم ورود زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال زمين شناسي-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی2چینه شناسی11116316

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی7زمین ساخت21116318

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی4مبانی زمین شیمی31116320

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی5زمین فیزیك41116321

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی6زمین شناسی ایران51116324

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی7زمین شناسی نفت61116327

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی6آبهاى زیرزمینی71116328

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی6زمین شناسی مهندسی81116329

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی5متون علمی زمین شناسی91116331

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی8سنجش از دور101116333

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی2زمین شناسی زیرسطحی111116340

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی121212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی131213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه141215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه151215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی161215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 171215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 181220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت191233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 22: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود زمين شناسي -16: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )كاربردي (زمين شناسي -40: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی7زبان تخصصی زمین شناسی11116012

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی1محیطهاى رسوبی21116017

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی1آتشفشان شناسی31116022

ولوژى(آبهاى زیرزمینی 41116026 10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی7)هیدروژ

وفیزیك51116029 08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی6ژ

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی7زمین ساخت61116030

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9زمین شناسی نفت71116035

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی9زمین شناسی زیرزمینی81116041

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی5چینه شناسی91116048

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7كانیهاوسنگهاى صنعتی101116060

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی7اصول اكتشافات معدنی111116062

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی8آب شناسی كاربردى121116063

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی8لرزه زمین ساخت131116065

وشیمی141116072 10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی9هیدروژ

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی8زمین شناسی مهندسی كاربردى151116073

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی1مبانی هیدرولیك161116208

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی1امار و احتمال171116210

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی5)هیدرولوژى(آب شناسی 181116214

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی1ترمودینامیك191116247

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی201212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی211213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه221215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه231215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی241215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 251215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 261220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت271233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 23: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود آمار-17: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال آمار-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی26آمارریاضی 11117033

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی7آشنایی بانظریه صف بندى21117038

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی8كنترل كیفیت آمارى31117042

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی9روشهاى پیشرفته آمار41117043

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی51212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی9فارسی61213209
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 24: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3771: ترم ورود آمار-17: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال آمار-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی26آمارریاضی 11117033

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی7آشنایی بانظریه صف بندى21117038

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی8كنترل كیفیت آمارى31117042

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی9روشهاى پیشرفته آمار41117043

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی51212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی61213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه71215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه81215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی91215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 101215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 111220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت121233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 25: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3891: ترم ورود آمار-17: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال آمار و كاربردها-13: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی3مبانی آنالیز ریاضی11111322

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی4مبانی آنالیز عددى21111323

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی8مبانی تركیبیات31111324

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی7بهینه سازى خطی41111326

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی6نرم افزارهاى ریاضی51111393

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی7نظریه گراف وكاربردهاى آن61111400

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی8بهینه سازى غیرخطی71111401

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی8تركیبات وكاربردها81111402

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی8آنالیز عددى 91111414

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی23احتمال 101117154

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی3روشهاى آمارى 111117155

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی14فرآیندهاى تصادفی 121117156

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی4)برآورد یابی(آمار ریاضی 131117157

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی17سریهاى زمانی 141117158

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی27روشهاى نمونه گیرى 151117161

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی15رگرسیون 161117163

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی5)آزمون فرض ها( آمار ریاضی 171117165

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی و تشریحی16طرح آزمایشهاى 181117166

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی6روشهاى ناپارامترى191117167

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی27طرح آزمایشهاى 201117168

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی17روشهاى چند متغیره پیوسته 211117170

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی8كنترل كیفیت آمارى221117171

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی8محاسبات آمارى231117173

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی5آشنایی بانظریه صف241117175

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی6آشنایی بانظریه تصمیم251117176

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی7آشنایی با احتمال و آمار فازى261117178

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی28روش هاى چند متغیره پیوسته 271117179

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی و تشریحی28رگرسیون 281117180

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی7روشهاى چند متغیره گسسته291117181

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی8شبیه سازى301117208

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی8آشنایی با نظریه اطلاع311117209

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی321212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی331213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه341215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه351215430
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 26: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3891: ترم ورود آمار-17: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال آمار و كاربردها-13: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی361215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 371215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 381220657

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی4مبانی جمعیت شناسی 391222222

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت401233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 27: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود علوم كامپيوتر-19: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال علوم كامپيوتر-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی1نظریه گراف وكاربردهاى آن11111081

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی4جبرخطی عددى21111105

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی13آنالیزعددى 31111106

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی5نظریه محاسبات41111107

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی4طراحی وتحلیل الگوریتمها51115166

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی5زبانهاى برنامه سازى61115168

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی6اصول طراحی نرم افزار71115170

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی16كامپایلر81115171

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی7اصول سیستمهاى عامل91115172

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی7منطق101115173

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی8شبیه سازى كامپیوترى111115174

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی1سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت121115176

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی26آمارواحتمال 131117078

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی21آنالیزعددى 141119004

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1تحلیل وطراحی سیستم هاى اطلاعاتی151119006

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1مدیریت پروژه هاى نرم افزارى161119008

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی1هوش مصنوعی171119012

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی1گرافیك كامپیوترى181119013

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی1شبكه هاى كامپیوترى191119014

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی1سیستم هاى شی گرا201119015

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی1مستندسازى نرم افزار211119016

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی1روش تحقیق وگزارش نویسی221119017

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی231212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی241213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه251215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه261215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی271215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 281215432

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی8اصول مدیریت291218101

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 301220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت311233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 28: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3891: ترم ورود علوم كامپيوتر-19: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال علوم كامپيوتر-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی3مبانی آنالیز ریاضی11111322

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی4مبانی آنالیز عددى21111323

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی5مبانی تركیبیات31111324

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی4مبانی جبر41111325

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی7بهینه سازى خطی51111326

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی6مبانی نظریه محاسبه61111331

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی6جبر خطی عددى71111332

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی9نرم افزارهاى ریاضی81111393

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی8بهینه سازى غیرخطی91111401

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی5آنالیز عددى 101111414

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی9نظریه محاسبه111111416

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی18ریزپردازنده 121115087

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7شبكه هاى كامپیوترى131115092

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی7گرافیك كامپیوترى141115155

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی7هوش مصنوعی151115156

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی6شبیه سازى كامپیوترى161115159

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی8طراحی وتحلیل الگوریتمها171115166

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی6زبانهاى برنامه سازى181115168

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی8اصول طراحی نرم افزار191115170

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی201212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی211213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه221215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه231215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی241215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 251215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 261220657

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی3مبانی جمعیت شناسی 271222222

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت281233044

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی3ساختمان داده ها و الگوریتمها291511020

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی9كامپایلر301511078

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی9پایگاه داده ها311511079
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 29: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود مهندسي معماري -20: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مهندسي معماري-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی6آشنایی بامعمارى معاصر11120027

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی6)نور و صدا(تاسیسات الكتریكی 21120029

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی7مبانی نظرى معمارى31120031

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی7تاسیسات مكانیكی41120036

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی51212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی61213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه71215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه81215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی91215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 101215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 111220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت121233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 30: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود مهندسي كشاورزي -21: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )اقتصادكشاورزي(مهندسي كشاورزي -10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی6كاربردكامپیوتردراقتصادكشاورزى11115215

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی23آمار21117085

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی7مدیریت آفات وبیماریهاى گیاهی31121003

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی3زراعت عمومی41121005

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی9آشنایی باشیوه خوداشتغالی51121008

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی6آبیارى واقلیم شناسی كشاورزى61121011

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی9جامعه شناسی روستایی71121013

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی5اقتصادتولیدكشاورزى81121014

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی6اصول ترویج وآموزش كشاورزى91121018

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی5اقتصادتوسعه كشاورزى101121020

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی6حسابدارى واحدهاى كشاورزى111121021

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی7اقتصادومدیریت منابع طبیعی121121023

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی7اقتصادریاضی131121024

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی6تهیه وارزیابی طرحهاى كشاورزى141121025

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7سیاست كشاورزى151121026

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی8بازاریابی محصولات كشاورزى161121027

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی8مدیریت واحدهاى زراعی ودامی171121028

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی4روشهاى تحقیق دراقتصادكشاورزى181121029

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی9تجارت بین المللی محصولات كشاورزى191121032

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی9اقتصادسنجی201121033

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی14اقتصادكلان 211121036

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی29اقتصادكلان 221121037

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی9اقتصادایران231121038

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9پول وبانكدارى241121039

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی9مدیریت منابع آبی251121040

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی9زراعت خصوصی261121041

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی9متون زبان خارجی دراقتصادكشاورزى271212165

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی281212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی291213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه301215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه311215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی321215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 331215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 341220657

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی12اقتصادخرد351221025
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 31: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود مهندسي كشاورزي -21: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )اقتصادكشاورزي(مهندسي كشاورزي -10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت361233044
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 32: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود مهندسي صنايع -22: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال مهندسي صنايع-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی6كنترل كیفیت آمارى11117080

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی15تحقیق درعملیات 21122001

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی3آمارواحتمال مهندسی31122002

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تشریحی13مقاومت مصالح 41122009

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی4ارزیابی كاروزمان51122013

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی16برنامه ریزى وكنترل تولیدوموجودى هاى 61122014

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی5طرح ریزى واحدهاى صنعتی71122015

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی1برنامه ریزى نگهدارى وتعمیرات81122020

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی1برنامه ریزى تولید91122021

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی21تحقیق درعملیات 101122022

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی1تحلیل سیستم ها111122024

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی1اصول شبیه سازى121122025

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی1برنامه ریزى حمل ونقل131122027

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی1سیستم هاى پرداخت حقوق ودستمزد141122028

ورى تصمیم گیرى151122030 10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی1ت

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی1ایمنی وبهداشت صنعتی161122031

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی1مدیریت فناورى171122032

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی1نظریه فازى وكاربردآن181122033

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی7زبان تخصصی191212162

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی201212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی211213209

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی5اصول حسابدارى221214063

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه231215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه241215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی251215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 261215432

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی6خلاقیت حل مساله وتفكرراهبردى271217173

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی6اصول مدیریت وسازماندهی281218102

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی3مدیریت كیفیت وبهره ورى291218103

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی7مدیریت وكنترل پروژه301218104

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی5سیستم هاى اطلاعات مدیریت311218105

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی1اصول بازاریابی321218106

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی1مدیریت مالی331218107

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 341220657

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی4اقتصادعمومی351221024
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 33: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود مهندسي صنايع -22: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال مهندسي صنايع-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت361233044

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7مبانی كارآفرینی371234027

Page 33 of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ 35( کلیھ صفحات 35

6/26/2016http://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://pnunews.com


دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 34: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود مهندسي صنايع -22: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال )چندبخشي (مهندسي صنايع -15: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی6كنترل كیفیت آمارى11117080

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی15تحقیق درعملیات 21122001

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی3آمارواحتمال مهندسی31122002

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تشریحی13مقاومت مصالح 41122009

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی4ارزیابی كاروزمان51122013

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی16برنامه ریزى وكنترل تولیدوموجودى هاى 61122014

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی5طرح ریزى واحدهاى صنعتی71122015

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی1برنامه ریزى نگهدارى وتعمیرات81122020

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی1برنامه ریزى تولید91122021

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی28تحقیق درعملیات 101122022

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی1تحلیل سیستم ها111122024

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی1اصول شبیه سازى121122025

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی1برنامه ریزى حمل ونقل131122027

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی8سیستم هاى پرداخت حقوق ودستمزد141122028

ورى تصمیم گیرى151122030 10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی8ت

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی1ایمنی وبهداشت صنعتی161122031

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی8مدیریت فناورى171122032

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی8نظریه فازى وكاربردآن181122033

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی4اقتصاد مهندسی191122079

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی1مدیریت مهندسی201122080

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی7زبان تخصصی211212162

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی221212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی231213209

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی5اصول حسابدارى241214063

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه251215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه261215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی271215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 281215432

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی6خلاقیت حل مساله وتفكرراهبردى291217173

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی6اصول مدیریت وسازماندهی301218102

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی3مدیریت كیفیت وبهره ورى311218103

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی7مدیریت وكنترل پروژه321218104

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی5سیستم هاى اطلاعات مدیریت331218105

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی1اصول بازاریابی341218106

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی1مدیریت مالی351218107
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 13:38

35از 35: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود مهندسي صنايع -22: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال )چندبخشي (مهندسي صنايع -15: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 361220657

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی4اقتصادعمومی371221024

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت381233044

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7مبانی كارآفرینی391234027
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