
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۲۱ - اقتصاد

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۱۱ - علوم اقتصادي

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 : ۳۱۷ 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

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١اقتصادسنجی٣١٢٢١٠٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١اقتصادخردمیانه ٤١٢٢١١٢٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١اقتصادكلان میانه ٥١٢٢١١٢٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١اقتصادخرد٦١٢٢١١٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی--ریاضیات براى اقتصاد٧١٢٢١١٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢اقتصادسنجی(ارشد)٨١٢٢١١٢٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١روش تحقیق كاربردبسته هاى نرم افزارى٩١٢٢١١٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٣موضوعات انتخابی دراقتصاداسلامی١٠١٢٢١١٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اقتصادكلان١١١٢٢١١٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢اقتصادتوسعه١٢١٢٢١١٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اقتصادپولی١٣١٢٢١١٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣اقتصادمحیطزیست١٤١٢٢١١٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣اقتصادصنعتی١٥١٢٢١١٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اقتصادمنابع١٦١٢٢١١٤٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣مبانی فقهی اقتصاداسلام١٧١٢٢١١٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٤سمینار بانكدارى اسلامی( آموزش محور )١٨١٢٢١١٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٤اقتصاد ایران( آموزش محور )١٩١٢٢١١٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤اقتصاد حقوق( آموزش محور )٢٠١٢٢١١٦٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٤نظریه بازیها( آموزش محور )٢١١٢٢١١٦٩

تشریحی٤...سمینار موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام٢٢١٢٢١١٧٠

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)آموزش محور٢٣١٢٢١١٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٤تجارت بین الملل(آموزش محور)٢٤١٢٢١١٩٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٤پول و بانكدارى الكترونیكی( آموزش محور)٢٥١٢٢١١٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١زبان تخصصی٢٦١٢٢٥٠١٢
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳گروه آموزشي :۲۱ - اقتصاد

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۱۱ - علوم اقتصادي

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 : ۳۱۸ 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

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١اقتصادسنجی٣١٢٢١٠٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١اقتصادخردمیانه ٤١٢٢١١٢٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١اقتصادكلان میانه ٥١٢٢١١٢٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١اقتصادخرد٦١٢٢١١٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی--ریاضیات براى اقتصاد٧١٢٢١١٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢اقتصادسنجی(ارشد)٨١٢٢١١٢٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١روش تحقیق كاربردبسته هاى نرم افزارى٩١٢٢١١٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٣موضوعات انتخابی دراقتصاداسلامی١٠١٢٢١١٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اقتصادكلان١١١٢٢١١٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢اقتصادتوسعه١٢١٢٢١١٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اقتصادپولی١٣١٢٢١١٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣اقتصادمحیطزیست١٤١٢٢١١٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣اقتصادصنعتی١٥١٢٢١١٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اقتصادمنابع١٦١٢٢١١٤٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣مبانی فقهی اقتصاداسلام١٧١٢٢١١٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٤سمینار بانكدارى اسلامی( آموزش محور )١٨١٢٢١١٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٤اقتصاد ایران( آموزش محور )١٩١٢٢١١٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤اقتصاد حقوق( آموزش محور )٢٠١٢٢١١٦٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٤نظریه بازیها( آموزش محور )٢١١٢٢١١٦٩

تشریحی٤...سمینار موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام٢٢١٢٢١١٧٠

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)آموزش محور٢٣١٢٢١١٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٤تجارت بین الملل(آموزش محور)٢٤١٢٢١١٩٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٤پول و بانكدارى الكترونیكی( آموزش محور)٢٥١٢٢١١٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١زبان تخصصی٢٦١٢٢٥٠١٢
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۲۱ - اقتصاد

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۲۲ - اقتصاد اسالمي

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 : ۳۱۹ 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

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١اقتصادسنجی٣١٢٢١٠٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١اقتصادخردمیانه ٤١٢٢١١٢٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١اقتصادكلان میانه ٥١٢٢١١٢٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١...تحلیل تطبیقی اندیشه هاى اقتصادى متفكر٦١٢٢١١٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢نظریه اسلامی اقتصاد كلان اسلامی میانه٧١٢٢١١٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢اقتصادسنجی میانه٨١٢٢١١٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه٩١٢٢١١٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١روش شناسی اقتصاد اسلامی١٠١٢٢١١٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١نقد نظریه هاى اقتصاد سنتی١١١٢٢١١٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢اقتصاد ایران و نظریه اقتصاد اسلامی١٢١٢٢١١٨١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣نظام پولی و مالی اسلامی١٣١٢٢١١٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣..توسعه و برنامه ریزى اقتصادى با مبانی اس١٤١٢٢١١٨٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣مدیریت مالی اسلامی پیشرفته١٥١٢٢١١٨٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣نظام بانكدارى اسلامی١٦١٢٢١١٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٤بانكدارى اسلامی بین الملل( آموزش محور )١٧١٢٢١١٨٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٤...تجربه اقتصاد اسلامی در عصر حاضر( آموز١٨١٢٢١١٨٨

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٩١٢٢١١٨٩
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۲۱ - اقتصاد

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۲۲ - اقتصاد اسالمي

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 : ۳۲۰ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٤نقد نظریه هاى اقتصاد سنتی٣١٢٢١١٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١اقتصاد خرد٤١٢٢١٢٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١عقاید اقتصادى متفكرین مسلمان٥١٢٢١٢٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١اقتصاد اسلامی٦١٢٢١٢٠٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢اقتصاد كلان٧١٢٢١٢٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢اقتصادسنجی٨١٢٢١٢٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢اقتصاد اسلامی٩١٢٢١٢٠٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٢پول وبانكدارى اسلامی١٠١٢٢١٢٠٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣احكام اقتصادى اسلام١١١٢٢١٢١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣اقتصاد ایران١٢١٢٢١٢١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣روش شناسی علم اقتصاد١٣١٢٢١٢١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣نظام اقتصادى اسلام١٤١٢٢١٢١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣ابزارهاى مالی اسلامی١٥١٢٢١٢١٤

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور١٦١٢٢١٢١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤اقتصاد مالی١٧١٢٢١٢١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١اقتصاد خرد مقدماتی١٨١٢٢١٢١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١اقتصاد كلان مقدماتی١٩١٢٢١٢١٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۲۱ - اقتصاد

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۲۴ - اقتصاد انرژي

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 : ۳۲۱ 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

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١اقتصاد انرژى٣١٢٢١٢٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اقتصاد كلان پیشرفته٤١٢٢١٢٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١اقتصاد منابع طبیعی٥١٢٢١٢٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١اقتصاد كلان٦١٢٢١٢٣٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢اقتصادخرد٧١٢٢١٢٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢اقتصادسنجی٨١٢٢١٢٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١زبان تخصصی٩١٢٢١٢٤٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١اكتشاف و تولید١٠١٢٢١٢٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١حمل ونقل نفت خام ، گاز و فراورده هاى نفتی١١١٢٢١٢٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١صنایع پتروشیمی١٢١٢٢١٢٤٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١اقتصاد خرد ١٣١٢٢١٢٤٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣اقتصاد توسعه١٤١٢٢١٢٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣اقتصاد ایران١٥١٢٢١٢٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣تجارت بین الملل١٦١٢٢١٢٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤بازاریابی بین الملل(آموزش محور)١٧١٢٢١٢٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤...اصول مالی وحقوق بازرگانی بین الملل(آموز١٨١٢٢١٢٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣بیمه حمل و نقل بین المللی١٩١٢٢١٢٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣بازاریابی بین الملل(پژوهش محور)٢٠١٢٢١٢٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣...اصول مالی و حقوق بازرگانی بین الملل(پژو٢١١٢٢١٢٥٩

تشریحی٤سمینار تحقیق و تتبع نظرى٢٢١٢٢١٢٦٠
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۲۱ - اقتصاد

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۲۵ - اقتصاد و تجارت 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 : ۳۲۲ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی--حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١اقتصادااطلاعات٣١٢٢١٢٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١اقتصاد خرد پیشرفته٤١٢٢١٢٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اقتصاد كلان پیشرفته٥١٢٢١٢٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢تجارت الكترونیكی ٦١٢٢١٢٣٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢تجارت بین الملل٧١٢٢١٢٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢اقتصاد سنجی٨١٢٢١٢٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مهندسی نرم افزار٩١٢٢١٢٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣تجارت الكترونیكی ١٠١٢٢١٢٣٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١كلیات فن آورى اطلاعات و ارتباطات١١١٢٢١٢٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١اقتصاد كلان١٢١٢٢١٢٣٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١اقتصاد خرد ١٣١٢٢١٢٤٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣استراتژیهاى تجارت الكترونیك١٤١٢٢١٢٤٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣بازار یابی اینترنتی ( پژوهش محور )١٥١٢٢١٢٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣مسا�ل حقوقی و اخلاقی تجارت الكترونیكی١٦١٢٢١٢٤٧

تشریحی٤سمینار تحقیق و تتبع نظرى١٧١٢٢١٢٤٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٤پول وبانكدارى الكترونیكی( آموزش محور )١٨١٢٢١٢٤٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤...مدیریت ارتباط با مشترى در تجارت الكترون١٩١٢٢١٢٥٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١زبان تخصصی٢٠١٢٢١٢٦٢
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۲۱ - اقتصاد

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۲۷ - علوم اقتصادي گرايش اقتصاداسالمي

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 : ۳۲۳ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٤نقد نظریه هاى اقتصاد سنتی٣١٢٢١١٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١اقتصاد خرد٤١٢٢١٢٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١عقاید اقتصادى متفكرین مسلمان٥١٢٢١٢٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١اقتصاد اسلامی٦١٢٢١٢٠٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢اقتصاد كلان٧١٢٢١٢٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢اقتصادسنجی٨١٢٢١٢٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢اقتصاد اسلامی٩١٢٢١٢٠٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٢پول وبانكدارى اسلامی١٠١٢٢١٢٠٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣احكام اقتصادى اسلام١١١٢٢١٢١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣اقتصاد ایران١٢١٢٢١٢١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣روش شناسی علم اقتصاد١٣١٢٢١٢١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣نظام اقتصادى اسلام١٤١٢٢١٢١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣ابزارهاى مالی اسلامی١٥١٢٢١٢١٤

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور١٦١٢٢١٢١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤اقتصاد مالی١٧١٢٢١٢١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١اقتصاد خرد مقدماتی١٨١٢٢١٢١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١اقتصاد كلان مقدماتی١٩١٢٢١٢١٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۲۱ - اقتصاد

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۲۸ - علوم اقتصادي گرايش بانكداري اسالمي

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 : ۳۲۴ 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

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١اقتصاد خرد٣١٢٢١٢٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢اقتصاد كلان٤١٢٢١٢٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢احكام اقتصادى اسلام٥١٢٢١٢١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١اقتصاد ایران٦١٢٢١٢١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١نظام اقتصادى اسلام٧١٢٢١٢١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤اقتصاد مالی ( آموزش محور)٨١٢٢١٢٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣ابزارهاى مالی اسلامی٩١٢٢١٢٧٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢اقتصاد سنجی١٠١٢٢١٢٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٢پول و بانكدارى اسلامی ١١١٢٢١٢٧٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٣پول و بانكدارى اسلامی ١٢١٢٢١٢٧٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣بانكدارى الكترونیكی١٣١٢٢١٢٨٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١اقتصاد سنجی مقدماتی١٤١٢٢١٢٨١

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى) آموزش محور١٥١٢٢١٢٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١اقتصاد كلان مقدماتی١٦١٢٢١٢٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١موضوعات انتخابی در اقتصاد١٧١٢٢١٢٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٤كارورزى١٨١٢٢١٣٥٢
irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۲۱ - اقتصاد

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۲۹ - علوم اقتصادي گرايش اقتصاد انرژي

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 : ۳۲۵ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی--حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١اقتصاد انرژى٣١٢٢١٢٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اقتصاد كلان پیشرفته٤١٢٢١٢٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١اقتصاد منابع طبیعی٥١٢٢١٢٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١اقتصاد كلان٦١٢٢١٢٣٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢اقتصادخرد٧١٢٢١٢٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢اقتصادسنجی٨١٢٢١٢٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١زبان تخصصی٩١٢٢١٢٤٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١اكتشاف و تولید١٠١٢٢١٢٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١حمل ونقل نفت خام ، گاز و فراورده هاى نفتی١١١٢٢١٢٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١صنایع پتروشیمی١٢١٢٢١٢٤٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١اقتصاد خرد ١٣١٢٢١٢٤٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣اقتصاد توسعه١٤١٢٢١٢٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣اقتصاد ایران١٥١٢٢١٢٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣تجارت بین الملل١٦١٢٢١٢٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤بازاریابی بین الملل(آموزش محور)١٧١٢٢١٢٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤...اصول مالی وحقوق بازرگانی بین الملل(آموز١٨١٢٢١٢٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣بیمه حمل و نقل بین المللی١٩١٢٢١٢٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣بازاریابی بین الملل(پژوهش محور)٢٠١٢٢١٢٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣...اصول مالی و حقوق بازرگانی بین الملل(پژو٢١١٢٢١٢٥٩

تشریحی٤سمینار تحقیق و تتبع نظرى٢٢١٢٢١٢٦٠

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۲۱ - اقتصاد

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۳۰ - علوم اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت 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 : ۳۲۶ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی--حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١اقتصادااطلاعات٣١٢٢١٢٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١اقتصاد خرد پیشرفته٤١٢٢١٢٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اقتصاد كلان پیشرفته٥١٢٢١٢٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢تجارت الكترونیكی ٦١٢٢١٢٣٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢تجارت بین الملل٧١٢٢١٢٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢اقتصاد سنجی٨١٢٢١٢٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مهندسی نرم افزار٩١٢٢١٢٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣تجارت الكترونیكی ١٠١٢٢١٢٣٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١كلیات فن آورى اطلاعات و ارتباطات١١١٢٢١٢٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١اقتصاد كلان١٢١٢٢١٢٣٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١اقتصاد خرد ١٣١٢٢١٢٤٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣استراتژیهاى تجارت الكترونیك١٤١٢٢١٢٤٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣بازار یابی اینترنتی ( پژوهش محور )١٥١٢٢١٢٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣مسا�ل حقوقی و اخلاقی تجارت الكترونیكی١٦١٢٢١٢٤٧

تشریحی٤سمینار تحقیق و تتبع نظرى١٧١٢٢١٢٤٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٤پول وبانكدارى الكترونیكی( آموزش محور )١٨١٢٢١٢٤٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤...مدیریت ارتباط با مشترى در تجارت الكترون١٩١٢٢١٢٥٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١زبان تخصصی٢٠١٢٢١٢٦٢

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۲۱ - اقتصاد

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۳۱ - علوم اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

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 : ۳۲۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١زبان خارجی ٢(زبان تخصصی )٢١٢١٢٢٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٣١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١اقتصادسنجی٤١٢٢١٠٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١روش تحقیق٥١٢٢١١٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢اقتصادخرد٦١٢٢١١٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١ریاضیات براى اقتصاد٧١٢٢١١٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اقتصادكلان٨١٢٢١١٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢اقتصادتوسعه٩١٢٢١١٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣اقتصاد سنجی١٠١٢٢١٢٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١برنامه ریزى ریاضی١١١٢٢١٢٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١تحلیل تصمیم گیرى١٢١٢٢١٢٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢سیستمهاى دینامیكی ١٣١٢٢١٢٨٦١

تشریحی٤...سمینار تحقیق و تتبع نظرى ( آموزش محور)١٤١٢٢١٢٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٤برنامه ریزى اقتصادى( آموزش محور)١٥١٢٢١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٣سیستمهاى دینامیكی ١٦١٢٢١٣٢٣٢ irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۲۱ - اقتصاد

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۳۲ - علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

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 : ۳۲۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١زبان خارجی ٢(زبان تخصصی )٢١٢١٢٢٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٣١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١اقتصادسنجی٤١٢٢١٠٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١روش تحقیق٥١٢٢١١٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١اقتصادخرد٦١٢٢١١٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١ریاضیات براى اقتصاد٧١٢٢١١٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اقتصادكلان٨١٢٢١١٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢اقتصادتوسعه٩١٢٢١١٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣اقتصاد ایران١٠١٢٢١٢١١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی١١١٢٢١٢٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١اقتصاد سنجی١٢١٢٢١٢٧٧

تشریحی٤...سمینار تحقیق و تتبع نظرى ( آموزش محور)١٣١٢٢١٢٨٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣اقتصاد صنعتی١٤١٢٢١٣١٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣برنامه ریزى اقتصادى١٥١٢٢١٣٢٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٤سیاستهاى كشاورزى١٦١٢٢١٣٢٢ irsoal.com




