
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۹ - مهندسي برق

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۵ - مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۲۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١مدارهاى الكتریكی٣١٣١٩٠١١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١فیزیك الكترونیك٤١٣١٩٠٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١سیستم هاى دیجیتال ٥١٣١٩١٣٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١الكترونیك آنالوگ٦١٣١٩١٦٣

٧١٣١٩١٨٣(VLSI)٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١مدارهاى مجتمع خیلی فشرده

تشریحی٣سمینار٨١٣١٩١٨٤

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)٩١٣١٩١٨٥

تشریحی٤آزمایشگاه تخصصی١٠١٣١٩١٨٦

١١١٣١٩١٨٧VHDLتشریحی٤

١٢١٣١٩١٨٨(RFIC)١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢مدارهاى مجتمع فركانس رادیویی

١٣١٣١٩١٨٩(A/D, D/A) ١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢مبدل هاى داده مجتمع

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢مدارهاى مجتمع نورى١٤١٣١٩١٩٠

تشریحی٢سیستم بر تراشه١٥١٣١٩١٩١

تشریحی٢مدارهاى مجتمع یكپارچه ریز موج١٦١٣١٩١٩٢

تشریحی٢الكترونیك لیزر١٧١٣١٩١٩٣

١٨١٣١٩١٩٤(CMOS)١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٣مدارهاى مجتمع خطی پیشرفته

تشریحی٣مدارهاى زیست الكترونیك١٩١٣١٩١٩٥

تشریحی٣مدارهاى مجتمع توان پایین٢٠١٣١٩١٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٣فیلتر هاى مجتمع٢١١٣١٩١٩٧

تشریحی٣مدارهاى پهن باند٢٢١٣١٩١٩٨

تشریحی٢مباحث ویژه٢٣١٣١٩١٩٩١

تشریحی٣مباحث ویژه٢٤١٣١٩٢٠٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١ت�ورى و فناورى ساخت افزاره هاى نیم رسانا٢٥١٣١٩٢٠٢

٢٦١٣١٩٢٠٣(CMOS) ١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی١مدارهاى مجتمع خطی
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۹ - مهندسي برق

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۶ - مهندسي برق گرايش افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۲۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١مدارهاى الكتریكی٣١٣١٩٠١١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١فیزیك الكترونیك٤١٣١٩٠٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١سیستم هاى دیجیتال ٥١٣١٩١٣٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١الكترونیك آنالوگ٦١٣١٩١٦٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١افزاره هاى نیم رسانا٧١٣١٩٢٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١ت�ورى و فناورى ساخت افزاره هاى نیم رسانا٨١٣١٩٢٠٢

٩١٣١٩٢٠٣(CMOS) ١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی١مدارهاى مجتمع خطی

تشریحی٤آزمایشگاه تخصصی١٠١٣١٩٢٠٤

تشریحی٤ابر رسانایی١١١٣١٩٢٠٥

تشریحی٣سمینار١٢١٣١٩٢٠٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)١٣١٣١٩٢٠٧

تشریحی٢الكترونیك كوانتومی١٤١٣١٩٢٠٨

تشریحی٢الكترونیك نورى١٥١٣١٩٢٠٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢مدارهاى مجتمع نورى١٦١٣١٩٢١٠

تشریحی٢بلورهاى فوتونی١٧١٣١٩٢١١

تشریحی٢نانو الكترونیك١٨١٣١٩٢١٢

تشریحی٢زیست حسگرها١٩١٣١٩٢١٣

تشریحی٣مشخصه یابی مواد و افزاره هاى نیم رسانا٢٠١٣١٩٢١٤

تشریحی٣الكترونیك نورى پیشرفته٢١١٣١٩٢١٥

تشریحی٣فیزیك حالت جامد پیشرفته٢٢١٣١٩٢١٦

تشریحی٢شبیه سازى افزاره هاى نیم رسانا٢٣١٣١٩٢١٧

تشریحی٣مباحث ویژه٢٤١٣١٩٢١٨١

تشریحی٣مباحث ویژه٢٥١٣١٩٢١٩٢
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۹ - مهندسي برق

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۱۸ - مهندسي برق-الكترونيك

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۲۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١مدارهاى الكتریكی٣١٣١٩٠١١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١فیزیك الكترونیك٤١٣١٩٠٨٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١طراحی مدارهاى مجتمع خطی٥١٣١٩١٠٧

٦١٣١٩١٠٩VLSI ٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١طراحی مدارهاى

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١...ت�ورى و تكنولوژى ساخت قطعات نیمه هادى٧١٣١٩١١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢طراحی مدارهاى الكترونیكی (فركانس بالا)٨١٣١٩١١١

تشریحی٢كوانتوم الكترونیك ٩١٣١٩١١٢١

تشریحی٢ادوات نیمه هادى هاى ١٠١٣١٩١١٣١

تشریحی٢مباحث ویژه در الكترونیك ١١١٣١٩١١٤١

تشریحی٢...ت�ورى و تكنولوژى ساخت قطعات نیمه هادى١٢١٣١٩١١٥

تشریحی٢مباحث ویژه در الكترونیك ١٣١٣١٩١١٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣پردازش سیگنال دیجیتال١٤١٣١٩١١٧

تشریحی٣میكرو پروسسور١٥١٣١٩١١٨٢

تشریحی٣..كاربرد میكروپروسسورها وسیستم هاى كامپی١٦١٣١٩١١٩

تشریحی٤ریاضیات مهندسی پیشرفته(آموزش محور)١٧١٣١٩١٢٠

تشریحی٤...طراحی مدارها و شبكه به یارى كامپیوتر(آم١٨١٣١٩١٢١

تشریحی٣سمینار١٩١٣١٩١٢٢

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )-آموزش محور٢٠١٣١٩١٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١سیستم هاى دیجیتال ٢١١٣١٩١٣٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١الكترونیك آنالوگ٢٢١٣١٩١٦٣
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