
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۲۴ - ژئوفيزيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۱۰ - ژئوفيزيك-شاخه زلزله شناسي

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 : ۱۱۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١زلزله شناسی٢١١٢٤٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی١ژ�ومغناطیس ٣١١٢٤٠٠٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی١گرانی سنجی ٤١١٢٤٠٠٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی١لرزه شناسی٥١١٢٤٠٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢ژ�والكتریك٦١١٢٤٠٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢فیلترهاى دیجیتال٧١١٢٤٠٠٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢زلزله شناسی٨١١٢٤٠٠٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢ت�ورى انتشارامواج الاستیك٩١١٢٤٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣مهندسی زلزله١٠١١٢٤٠٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣لرزه زمین ساخت١١١١٢٤٠١٠

تشریحی٣سمینار١٢١١٢٤٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٤ژ�ودینامیك(آموزش محور)١٣١١٢٤٠١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١ریاضیات در ژ�وفیزیك١٤١١٢٤٠١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٤ژ�وفیزیك هسته اى وگرمایی(آموزش محور)١٥١١٢٤٠١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١زمین شناسی عمومی١٦١١٢٤٠١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١زمین شناسی ساختمانی١٧١١٢٤٠١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١الكترومغناطیس١٨١١٢٤٠٢٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٩١١٢٤٠٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٠١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۲۴ - ژئوفيزيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۱۰ - ژئوفيزيك-شاخه زلزله شناسي

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 : ۱۱۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢١١١٦٣٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣مبانی گرانی سنجی٣١١١٦٤٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٢ژ�و مغناطیس ٤١١١٦٤٦٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣...روش هاى سن یابی ایزوتوپیك ورادیومتریك٥١١١٦٤٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٣ژ�ودینامیك٦١١١٦٤٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١روشهاى محاسبات عددى٧١١١٦٤٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١زلزله شناسی ٨١١١٦٤٩٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢مبانی لرزه زمین ساخت٩١١١٦٤٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢ت�ورى انتشار امواج كشسان١٠١١١٦٤٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢تحلیل سریهاى زمانی ژ�وفیزیكی١١١١١٦٤٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٣زلزله شناسی ١٢١١١٦٤٩٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣زلزله شناسی مهندسی١٣١١١٦٤٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣زلزله شناسی دستگاهی١٤١١١٦٤٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٣مبانی مدلسازى در زلزله شناسی١٥١١١٦٤٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢زلزله شناسی جنبش نیرومند زمین١٦١١١٦٤٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٣لرزه زمین ساخت ایران١٧١١١٦٤٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٣پیش نشانگرهاى زلزله١٨١١١٦٥٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٣مبانی زلزله شناسی دیرین١٩١١١٦٥٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢لرزه شناسی٢٠١١١٦٥٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢ژ�والكتریك٢١١١١٦٥٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١ریاضیات پیشرفته در ژ�و فیزیك٢٢١١١٦٥٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١زمین شناسی ساختارى٢٣١١١٦٥٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١زمین شناسی عمومی٢٤١١٢٤٠١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٥١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۲۴ - ژئوفيزيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۱۰ - ژئوفيزيك-شاخه زلزله شناسي

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 : ۱۱۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

تشریحی٣سمینار٢١١١٦٢٩٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٣١١١٦٣٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣مبانی گرانی سنجی٤١١١٦٤٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٢ژ�و مغناطیس ٥١١١٦٤٦٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣...روش هاى سن یابی ایزوتوپیك ورادیومتریك٦١١١٦٤٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٣ژ�ودینامیك٧١١١٦٤٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١روشهاى محاسبات عددى٨١١١٦٤٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١زلزله شناسی ٩١١١٦٤٩٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢مبانی لرزه زمین ساخت١٠١١١٦٤٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢ت�ورى انتشار امواج كشسان١١١١١٦٤٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢تحلیل سریهاى زمانی ژ�وفیزیكی١٢١١١٦٤٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٣زلزله شناسی ١٣١١١٦٤٩٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣زلزله شناسی مهندسی١٤١١١٦٤٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣زلزله شناسی دستگاهی١٥١١١٦٤٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٣مبانی مدلسازى در زلزله شناسی١٦١١١٦٤٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢زلزله شناسی جنبش نیرومند زمین١٧١١١٦٤٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٣لرزه زمین ساخت ایران١٨١١١٦٤٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٣پیش نشانگرهاى زلزله١٩١١١٦٥٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٣مبانی زلزله شناسی دیرین٢٠١١١٦٥٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢لرزه شناسی٢١١١١٦٥٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢ژ�والكتریك٢٢١١١٦٥٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١ریاضیات پیشرفته در ژ�و فیزیك٢٣١١١٦٥٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١زمین شناسی ساختارى٢٤١١١٦٥٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١زمین شناسی عمومی٢٥١١٢٤٠١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٦١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۲۴ - فيزيك گرايش هسته اي

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 : ۵۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٢١١١٣١٥٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢الكترودینامیك ٣١١١٣١٥٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١فیزیك محاسباتی ٤١١١٣١٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢مكانیك كوانتومی پیشرفته ٥١١١٣١٥٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢مكانیك آمارى پیشرفته ٦١١١٣١٥٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢فیزیك هسته اى پیشرفته ٧١١١٣١٦٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٣فیزیك هسته اى پیشرفته ٨١١١٣١٦٩٢

تشریحی٢موضوعات ویژه درزمینه فیزیك هسته اى٩١١١٣١٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣مكانیك كلاسیك١٠١١١٣١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٣الكترودینامیك ١١١١١٣١٧٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣مكانیك آمارى پیشرفته ١٢١١١٣١٨٩٢

تشریحی٢آزمایشگاه هسته اى پیشرفته ١٣١١١٣١٩٣١

تشریحی٢آزمایشگاه هسته اى پیشرفته ١٤١١١٣١٩٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣فیزیك رآكتورپیشرفته١٥١١١٣١٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٢شیمی هسته اى (ارشد)١٦١١١٣١٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢ساختارهسته١٧١١١٣١٩٧

تشریحی٣سمینارفیزیك هسته اى ارشد١٨١١١٣٢١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ١٩١١١٣٢٢٨٣

تشریحی١آزمایشگاه پیشرفته فیزیك٢٠١١١٣٢٣٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢١١١١٣٢٧٨

تشریحی٤مباحث روز در فیزیك(آموزش محور)٢٢١١١٣٢٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٢٣١١١٣٣٩٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٢٤١١١٣٣٩٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٥١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۲۵ - فيزيك گرايش فيزيك بنيادي

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 : ۵۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٢١١١٣١٥٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢الكترودینامیك ٣١١١٣١٥٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١فیزیك محاسباتی ٤١١١٣١٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢مكانیك كوانتومی پیشرفته ٥١١١٣١٥٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١مكانیك آمارى پیشرفته ٦١١١٣١٥٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣مكانیك كلاسیك٧١١١٣١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٣الكترودینامیك ٨١١١٣١٧٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣مكانیك آمارى پیشرفته ٩١١١٣١٨٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ١٠١١١٣٢٢٨٣

تشریحی١آزمایشگاه پیشرفته فیزیك١١١١١٣٢٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢نظریه میدان هاى كوانتومی ١٢١١١٣٢٣٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣نظریه میدان هاى كوانتومی ١٣١١١٣٢٤٠٢

تشریحی٣موضوعات ویژه (در زمینه فیزیك بنیادى)١٤١١١٣٢٤١

تشریحی٣سمینار١٥١١١٣٢٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٤كیهان شناسی ( آموزش محور )١٦١١١٣٢٤٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٤...فیزیك ذرات بنیادى پیشرفته١ ( آموزش مح١٧١١١٣٢٥١

تشریحی٤...موضوعات ویژه در زمینه ذرات بنیادى (آموز١٨١١١٣٢٥٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٩١١١٣٢٧٨

تشریحی٤مباحث روز در فیزیك(آموزش محور)٢٠١١١٣٢٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٢١١١١٣٣٩٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٢٢١١١٣٣٩٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۲۶ - فيزيك گرايش اتمي و مولكولي

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 : ۵۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٢١١١٣١٥٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی١الكترودینامیك ٣١١١٣١٥٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١فیزیك محاسباتی ٤١١١٣١٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢مكانیك كوانتومی پیشرفته ٥١١١٣١٥٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢مكانیك آمارى پیشرفته ٦١١١٣١٥٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٢الكترونیك كوانتومی٧١١١٣١٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢فیزیك لیزر٨١١١٣١٦٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١مكانیك كلاسیك٩١١١٣١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١الكترودینامیك ١٠١١١٣١٧٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢مكانیك آمارى پیشرفته ١١١١١٣١٨٩٢

تشریحی٣سمینارفیزیك اتمی ومولكولی١٢١١١٣٢١٥

تشریحی٢آزمایشگاه اتمی ومولكولی پیشرفته ١٣١١١٣٢١٧١

تشریحی٣آزمایشگاه اتمی ومولكولی پیشرفته ١٤١١١٣٢١٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ١٥١١١٣٢٢٨٣

تشریحی١آزمایشگاه پیشرفته فیزیك١٦١١١٣٢٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٤مكانیك كلاسیك( آموزش محور )١٧١١١٣٢٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٤الكترودینامیك٢ ( آموزش محور )١٨١١١٣٢٤٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٤مكانیك آمارى پیشرفته٢ ( آموزش محور )١٩١١١٣٢٤٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢٠١١١٣٢٧٨

تشریحی٤مباحث روز در فیزیك(آموزش محور)٢١١١١٣٢٧٩

تشریحی٣موضوعات ویژه در زمینه اتمی -مولكولی٢٢١١١٣٣٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣اسپكتروسكوپی لیزرى٢٣١١١٣٣٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٢٤١١١٣٣٩٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٢٥١١١٣٣٩٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٦١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۲۸ - فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها

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 : ۵۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٢١١١٣١٥٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢الكترودینامیك ٣١١١٣١٥٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١فیزیك محاسباتی ٤١١١٣١٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢مكانیك كوانتومی پیشرفته ٥١١١٣١٥٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١مكانیك آمارى پیشرفته ٦١١١٣١٥٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢مكانیك كوانتومی پیشرفته ٧١١١٣١٧١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٢فیزیك ذرات بنیادى پیشرفته ٨١١١٣١٧٢١

تشریحی٢موضوعات ویژه درزمینه ذرات بنیادى٩١١١٣١٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣مكانیك كلاسیك١٠١١١٣١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٣الكترودینامیك ١١١١١٣١٧٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣مكانیك آمارى پیشرفته ١٢١١١٣١٨٩٢

تشریحی٣سمینارفیزیك ذرات بنیادى١٣١١١٣٢٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ١٤١١١٣٢٢٨٣

تشریحی١آزمایشگاه پیشرفته فیزیك١٥١١١٣٢٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢نظریه میدان هاى كوانتومی ١٦١١١٣٢٣٩١

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٧١١١٣٢٧٨

تشریحی٤مباحث روز در فیزیك(آموزش محور)١٨١١١٣٢٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ١٩١١١٣٣٩٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٢٠١١١٣٣٩٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۲۸ - فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها

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 : ۶۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٢١١١٣١٥٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٣مكانیك كوانتومی پیشرفته ٣١١١٣١٥٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١مكانیك آمارى پیشرفته ٤١١١٣١٥٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٢فیزیك ذرات بنیادى پیشرفته ٥١١١٣١٧٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ٦١١١٣٢٢٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢نظریه میدان هاى كوانتومی ٧١١١٣٢٣٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣نظریه میدان هاى كوانتومی ٨١١١٣٢٤٠٢

تشریحی١ذرات بنیادى٩١١١٣٣٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ١٠١١١٣٣٩٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ١١١١١٣٣٩٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی١الكترودینامیك پیشرفته ١٢١١١٣٤١١١

تشریحی٣موضوعات ویژه ١٣١١١٣٤٢٤١

تشریحی٢سمینار و روش تحقیق١٤١١١٣٤٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٣نظریه ریسمان ١٥١١١٣٤٥٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٣هندسه و توپولوژى ١٦١١١٣٤٥٦١

تشریحی٣موضوعات ویژه ١٧١١١٣٤٧٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٣نظریه ریسمان ١٨١١١٣٥٠٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٩١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳گروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۲۹ - فيزيك گرايش فيزيك نجومي

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 : ۶۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٢١١١٣٠٤٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٣١١١٣٠٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٤١١١٣١٥٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی١الكترودینامیك ٥١١١٣١٥٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١فیزیك محاسباتی ٦١١١٣١٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٧١١١٣١٥٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١مكانیك آمارى پیشرفته ٨١١١٣١٥٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٢گرانش ٩١١١٣١٧٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢گرانش ١٠١١١٣١٧٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣مكانیك كلاسیك١١١١١٣١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٣الكترودینامیك ١٢١١١٣١٧٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣مكانیك آمارى پیشرفته ١٣١١١٣١٨٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢كیهان شناسی١٤١١١٣٢٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ١٥١١١٣٢٢٨٣

تشریحی١آزمایشگاه پیشرفته فیزیك١٦١١١٣٢٣٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٧١١١٣٢٧٨

تشریحی٤مباحث روز در فیزیك(آموزش محور)١٨١١١٣٢٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢فیزیك نجومی ١٩١١١٣٣٢٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٢فیزیك نجومی ٢٠١١١٣٣٢١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢فیزیك خورشید٢١١١١٣٣٢٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٢فیزیك خورشید ٢٢١١١٣٣٢٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢ساختمان وتحول ستارگان٢٣١١١٣٣٢٤

تشریحی٣سمینار (فیزیك نجومی)٢٤١١١٣٣٢٥

تشریحی٣موضوعات ویژه در زمینه فیزیك نجومی٢٥١١١٣٣٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٢٦١١١٣٣٩٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٢٧١١١٣٣٩٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٨١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :ترم دوم سال تحصيلي ۸۲_۸۱رشته :۳۰ - فيزيك-

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 : ۶۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٢١١١٣١٥٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی١الكترودینامیك ٣١١١٣١٥٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١فیزیك محاسباتی ٤١١١٣١٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢مكانیك كوانتومی پیشرفته ٥١١١٣١٥٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢مكانیك آمارى پیشرفته ٦١١١٣١٥٩١

...تستی و تشری٣سمینار٧١١١٣١٦٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١فیزیك حالت جامدپیشرفته ٨١١١٣١٦٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١فیزیك حالت جامدپیشرفته ٩١١١٣١٦٣٢

تشریحی١موضوعات ویژه درزمینه حالت جامد١٠١١١٣١٦٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١الكترونیك كوانتومی١١١١١٣١٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١فیزیك لیزر١٢١١١٣١٦٦

تشریحی١...موضوعات ویژه درزمینه فیزیك اتمی ومولكو١٣١١١٣١٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١فیزیك هسته اى پیشرفته ١٤١١١٣١٦٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١فیزیك هسته اى پیشرفته ١٥١١١٣١٦٩٢

تشریحی١موضوعات ویژه درزمینه فیزیك هسته اى١٦١١١٣١٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ١٧١١١٣١٧١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی١فیزیك ذرات بنیادى پیشرفته ١٨١١١٣١٧٢١

تشریحی١موضوعات ویژه درزمینه ذرات بنیادى١٩١١١٣١٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١گرانش ٢٠١١١٣١٧٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١گرانش ٢١١١١٣١٧٥٢

تشریحی١...موضوعات ویژه درزمینه گرانش وفیزیك نجو٢٢١١١٣١٧٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١مكانیك كلاسیك٢٣١١١٣١٧٧

تستی١مكانیك كوانتومی نسبیتی٢٤١١١٣١٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١الكترودینامیك ٢٥١١١٣١٧٩٢

تشریحی١آزمایشگاه فیزیك حالت جامدپیشرفته ٢٦١١١٣١٨٠١

تشریحی١آزمایشگاه فیزیك حالت جامدپیشرفته ٢٧١١١٣١٨١٢

...تستی و تشری٢خواص مغناطیسی مواد٢٨١١١٣١٨٢

...تستی و تشری١خواص دى الكتریكی ونورى جامدات٢٩١١١٣١٨٣

...تستی و تشری١ابررسانی٣٠١١١٣١٨٤

...تستی و تشری١فیزیك نیمه هادیها٣١١١١٣١٨٥

...تستی و تشری١فیزیك دستگاههاى چندذره اى ٣٢١١١٣١٨٦١

...تستی و تشری١نظریه كوانتومی جامدات٣٣١١١٣١٨٧

...تستی و تشری١فیزیك سطح وكاربردهاى صنعتی آن٣٤١١١٣١٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی١مكانیك آمارى پیشرفته ٣٥١١١٣١٨٩٢

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :ترم دوم سال تحصيلي ۸۲_۸۱رشته :۳۰ - فيزيك-

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 : ۶۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی١فیزیك محاسباتی ٣٦١١١٣١٩٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی٣٧١٢١٢١٦٠

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :ترم دوم سال تحصيلي ۸۸-۸۷رشته :۳۲ - فيزيك (زمينه حالت جامد)

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 : ۶۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٢١١١٣٠٤٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٣١١١٣٠٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٤١١١٣١٥٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢الكترودینامیك ٥١١١٣١٥٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١فیزیك محاسباتی ٦١١١٣١٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢مكانیك كوانتومی پیشرفته ٧١١١٣١٥٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١مكانیك آمارى پیشرفته ٨١١١٣١٥٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢فیزیك حالت جامدپیشرفته ٩١١١٣١٦٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٣فیزیك حالت جامدپیشرفته ١٠١١١٣١٦٣٢

تشریحی٢موضوعات ویژه درزمینه حالت جامد١١١١١٣١٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣مكانیك كلاسیك١٢١١١٣١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٣الكترودینامیك ١٣١١١٣١٧٩٢

تشریحی٢آزمایشگاه فیزیك حالت جامدپیشرفته ١٤١١١٣١٨٠١

تشریحی٢آزمایشگاه فیزیك حالت جامدپیشرفته ١٥١١١٣١٨١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣مكانیك آمارى پیشرفته ١٦١١١٣١٨٩٢

تشریحی٣سمینارفیزیك حالت جامد١٧١١١٣٢٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ١٨١١١٣٢٢٨٣

تشریحی١آزمایشگاه پیشرفته فیزیك١٩١١١٣٢٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٤مكانیك كلاسیك( آموزش محور )٢٠١١١٣٢٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٤الكترودینامیك٢ ( آموزش محور )٢١١١١٣٢٤٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٤مكانیك آمارى پیشرفته٢ ( آموزش محور )٢٢١١١٣٢٤٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢٣١١١٣٢٧٨

تشریحی٤مباحث روز در فیزیك(آموزش محور)٢٤١١١٣٢٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٥١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۳۳ - فيزيك (زمينه ذرات بنيادي )

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 : ۶۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٢١١١٣٠٤٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٣١١١٣٠٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٤١١١٣١٥٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢الكترودینامیك ٥١١١٣١٥٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١فیزیك محاسباتی ٦١١١٣١٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢مكانیك كوانتومی پیشرفته ٧١١١٣١٥٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١مكانیك آمارى پیشرفته ٨١١١٣١٥٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢مكانیك كوانتومی پیشرفته ٩١١١٣١٧١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٢فیزیك ذرات بنیادى پیشرفته ١٠١١١٣١٧٢١

تشریحی٢موضوعات ویژه درزمینه ذرات بنیادى١١١١١٣١٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣مكانیك كلاسیك١٢١١١٣١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٣الكترودینامیك ١٣١١١٣١٧٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣مكانیك آمارى پیشرفته ١٤١١١٣١٨٩٢

تشریحی٣سمینارفیزیك ذرات بنیادى١٥١١١٣٢٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ١٦١١١٣٢٢٨٣

تشریحی١آزمایشگاه پیشرفته فیزیك١٧١١١٣٢٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢نظریه میدان هاى كوانتومی ١٨١١١٣٢٣٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٤كیهان شناسی ( آموزش محور )١٩١١١٣٢٤٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٤...نظریه میدان هاى كوانتومی١ ( آموزش محو٢٠١١١٣٢٥٣

تشریحی٤...موضوعات ویژه در زمینه فیزیك بنیادى( آم٢١١١١٣٢٥٥

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢٢١١١٣٢٧٨

تشریحی٤مباحث روز در فیزیك(آموزش محور)٢٣١١١٣٢٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۳۴ - فيزيك (زمينه گرانش وفيزيك نجومي )

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 : ۶۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٢١١١٣٠٤٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٣١١١٣٠٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٤١١١٣١٥٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢الكترودینامیك ٥١١١٣١٥٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١فیزیك محاسباتی ٦١١١٣١٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢مكانیك كوانتومی پیشرفته ٧١١١٣١٥٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١مكانیك آمارى پیشرفته ٨١١١٣١٥٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٢گرانش ٩١١١٣١٧٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٣گرانش ١٠١١١٣١٧٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣مكانیك كلاسیك١١١١١٣١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٣الكترودینامیك ١٢١١١٣١٧٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣مكانیك آمارى پیشرفته ١٣١١١٣١٨٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٣كیهان شناسی١٤١١١٣٢٠٢

تشریحی٣سمینارفیزیك گرانش ونجومی١٥١١١٣٢١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ١٦١١١٣٢٢٨٣

تشریحی١آزمایشگاه پیشرفته فیزیك١٧١١١٣٢٣٠

تشریحی١...موضوعات ویژه در زمینه ذرات بنیادى (آموز١٨١١١٣٢٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٤...نظریه میدان هاى كوانتومی١ ( آموزش محو١٩١١١٣٢٥٣

تشریحی٤...موضوعات ویژه در زمینه فیزیك بنیادى( آم٢٠١١١٣٢٥٥

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢١١١١٣٢٧٨

تشریحی٤مباحث روز در فیزیك(آموزش محور)٢٢١١١٣٢٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۳۵ - فيزيك (زمينه هسته اي )

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 : ۶۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٢١١١٣٠٤٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٣١١١٣٠٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٤١١١٣١٥٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢الكترودینامیك ٥١١١٣١٥٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١فیزیك محاسباتی ٦١١١٣١٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢مكانیك كوانتومی پیشرفته ٧١١١٣١٥٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢مكانیك آمارى پیشرفته ٨١١١٣١٥٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢فیزیك هسته اى پیشرفته ٩١١١٣١٦٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٣فیزیك هسته اى پیشرفته ١٠١١١٣١٦٩٢

تشریحی٢موضوعات ویژه درزمینه فیزیك هسته اى١١١١١٣١٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣مكانیك كلاسیك١٢١١١٣١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٣الكترودینامیك ١٣١١١٣١٧٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣مكانیك آمارى پیشرفته ١٤١١١٣١٨٩٢

تشریحی٢آزمایشگاه هسته اى پیشرفته ١٥١١١٣١٩٣١

تشریحی٢آزمایشگاه هسته اى پیشرفته ١٦١١١٣١٩٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣فیزیك رآكتورپیشرفته١٧١١١٣١٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٢شیمی هسته اى (ارشد)١٨١١١٣١٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢ساختارهسته١٩١١١٣١٩٧

تشریحی٣سمینارفیزیك هسته اى ارشد٢٠١١١٣٢١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ٢١١١١٣٢٢٨٣

تشریحی١آزمایشگاه پیشرفته فیزیك٢٢١١١٣٢٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٤مكانیك كلاسیك( آموزش محور )٢٣١١١٣٢٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٤الكترودینامیك٢ ( آموزش محور )٢٤١١١٣٢٤٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٤مكانیك آمارى پیشرفته٢ ( آموزش محور )٢٥١١١٣٢٤٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢٦١١١٣٢٧٨

تشریحی٤مباحث روز در فیزیك(آموزش محور)٢٧١١١٣٢٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٨١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :ترم دوم سال تحصيلي ۸۸-۸۷رشته :۳۶ - فيزيك (زمينه اتمي ومولكولي )

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 : ۶۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٢١١١٣٠٤٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٣١١١٣٠٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٤١١١٣١٥٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢الكترودینامیك ٥١١١٣١٥٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١فیزیك محاسباتی ٦١١١٣١٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢مكانیك كوانتومی پیشرفته ٧١١١٣١٥٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١مكانیك آمارى پیشرفته ٨١١١٣١٥٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٢الكترونیك كوانتومی٩١١١٣١٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢فیزیك لیزر١٠١١١٣١٦٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١مكانیك كلاسیك١١١١١٣١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١الكترودینامیك ١٢١١١٣١٧٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢مكانیك آمارى پیشرفته ١٣١١١٣١٨٩٢

تشریحی٣سمینارفیزیك اتمی ومولكولی١٤١١١٣٢١٥

تشریحی٢آزمایشگاه اتمی ومولكولی پیشرفته ١٥١١١٣٢١٧١

تشریحی٣آزمایشگاه اتمی ومولكولی پیشرفته ١٦١١١٣٢١٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ١٧١١١٣٢٢٨٣

تشریحی١آزمایشگاه پیشرفته فیزیك١٨١١١٣٢٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٤مكانیك كلاسیك( آموزش محور )١٩١١١٣٢٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٤الكترودینامیك٢ ( آموزش محور )٢٠١١١٣٢٤٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٤مكانیك آمارى پیشرفته٢ ( آموزش محور )٢١١١١٣٢٤٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢٢١١١٣٢٧٨

تشریحی٤مباحث روز در فیزیك(آموزش محور)٢٣١١١٣٢٧٩

تشریحی٣موضوعات ویژه در زمینه اتمی -مولكولی٢٤١١١٣٣٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣اسپكتروسكوپی لیزرى٢٥١١١٣٣٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٦١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي ۹۰-۸۹رشته :۳۹ - فيزيك(زمينه فيزيك بنيادي)

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 : ۶۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٢١١١٣٠٤٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٣١١١٣٠٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٤١١١٣١٥٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢الكترودینامیك ٥١١١٣١٥٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١فیزیك محاسباتی ٦١١١٣١٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢مكانیك كوانتومی پیشرفته ٧١١١٣١٥٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١مكانیك آمارى پیشرفته ٨١١١٣١٥٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣مكانیك كلاسیك٩١١١٣١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٣الكترودینامیك ١٠١١١٣١٧٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣مكانیك آمارى پیشرفته ١١١١١٣١٨٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ١٢١١١٣٢٢٨٣

تشریحی١آزمایشگاه پیشرفته فیزیك١٣١١١٣٢٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢نظریه میدان هاى كوانتومی ١٤١١١٣٢٣٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣نظریه میدان هاى كوانتومی ١٥١١١٣٢٤٠٢

تشریحی٣موضوعات ویژه (در زمینه فیزیك بنیادى)١٦١١١٣٢٤١

تشریحی٣سمینار١٧١١١٣٢٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٤كیهان شناسی ( آموزش محور )١٨١١١٣٢٤٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٤...فیزیك ذرات بنیادى پیشرفته١ ( آموزش مح١٩١١١٣٢٥١

تشریحی٤...موضوعات ویژه در زمینه ذرات بنیادى (آموز٢٠١١١٣٢٥٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢١١١١٣٢٧٨

تشریحی٤مباحث روز در فیزیك(آموزش محور)٢٢١١١٣٢٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۴۳ - فيزيك گرايش حالت جامد

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 : ۷۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٢١١١٣١٥٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢الكترودینامیك ٣١١١٣١٥٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١فیزیك محاسباتی ٤١١١٣١٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢مكانیك كوانتومی پیشرفته ٥١١١٣١٥٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١مكانیك آمارى پیشرفته ٦١١١٣١٥٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢فیزیك حالت جامدپیشرفته ٧١١١٣١٦٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٣فیزیك حالت جامدپیشرفته ٨١١١٣١٦٣٢

تشریحی٢موضوعات ویژه درزمینه حالت جامد٩١١١٣١٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣مكانیك كلاسیك١٠١١١٣١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٣الكترودینامیك ١١١١١٣١٧٩٢

تشریحی٢آزمایشگاه فیزیك حالت جامدپیشرفته ١٢١١١٣١٨٠١

تشریحی٢آزمایشگاه فیزیك حالت جامدپیشرفته ١٣١١١٣١٨١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣مكانیك آمارى پیشرفته ١٤١١١٣١٨٩٢

تشریحی٣سمینارفیزیك حالت جامد١٥١١١٣٢٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ١٦١١١٣٢٢٨٣

تشریحی١آزمایشگاه پیشرفته فیزیك١٧١١١٣٢٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٤مكانیك كلاسیك( آموزش محور )١٨١١١٣٢٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٤الكترودینامیك٢ ( آموزش محور )١٩١١١٣٢٤٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٤مكانیك آمارى پیشرفته٢ ( آموزش محور )٢٠١١١٣٢٤٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢١١١١٣٢٧٨

تشریحی٤مباحث روز در فیزیك(آموزش محور)٢٢١١١٣٢٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٢٣١١١٣٣٩٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٢٤١١١٣٣٩٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٥١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۴۶ - فيزيك گرايش اپتيك و ليزر

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 : ۷۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٢١١١٣١٥٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١مكانیك آمارى پیشرفته ٣١١١٣١٥٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ٤١١١٣٢٢٨٣

تشریحی١فیزیك لیزر٥١١١٣٣٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٦١١١٣٣٩٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٧١١١٣٣٩٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢الكترودینامیك پیشرفته ٨١١١٣٤١١١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢فیزیك محاسباتی٩١١١٣٤١٣

تشریحی٣موضوعات ویژه ١٠١١١٣٤٢٤١

تشریحی٢سمینار و روش تحقیق١١١١١٣٤٢٥

تشریحی٣اپتیك پیشرفته ١٢١١١٣٤٣٧١

تشریحی٣اپتیك كوانتومی ١٣١١١٣٤٣٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣طیف سنجی لیزرى ١٤١١١٣٤٣٩١

تشریحی٣طراحی اپتیكی١٥١١١٣٤٤٠

تشریحی٣اپتیك فوریه١٦١١١٣٤٤١

تشریحی٣كاربردهاى لیزر ١٧١١١٣٤٤٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣اپتیك غیرخطی ١٨١١١٣٤٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١فیزیك لیزر پیشرفته ١٩١١١٣٤٦٧١

تشریحی٢آزمایشگاه اپتیك و لیزر٢٠١١١٣٤٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۴۸ - فيزيك گرايش فيزيك پالسما

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 : ۷۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٢١١١٣١٥٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١مكانیك آمارى پیشرفته ٣١١١٣١٥٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ٤١١١٣٢٢٨٣

تشریحی١فیزیك جو٥١١١٣٣٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٦١١١٣٣٩٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٧١١١٣٣٩٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢الكترودینامیك پیشرفته ٨١١١٣٤١١١

تشریحی١فیزیك پلاسماى پیشرفته ٩١١١٣٤١٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢فیزیك محاسباتی١٠١١١٣٤١٣

تشریحی٢آزمایشگاه پلاسما ١١١١١٣٤١٤١

تشریحی٣فیزیك پلاسماى پیشرفته ١٢١١١٣٤١٥٢

تشریحی٣الكترودینامیك پلاسماى تعادلی١٣١١١٣٤١٦

تشریحی٣فیزیك برهمكنش لیزر با پلاسما١٤١١١٣٤١٨

تشریحی٣گداخت هسته اى ١٥١١١٣٤١٩١

تشریحی٣كاربردهاى پلاسما١٦١١١٣٤٢٠

تشریحی٣مبانی فیزیك اتمی و مولكولی١٧١١١٣٤٢١

تشریحی٣فیزیك اتمسفر ١٨١١١٣٤٢٣١

تشریحی٣موضوعات ویژه ١٩١١١٣٤٢٤١

تشریحی٢سمینار و روش تحقیق٢٠١١١٣٤٢٥

تشریحی٣پلاسماى فضایی٢١١١١٣٥٠٢

تشریحی٣فیزیك یون سپهر٢٢١١١٣٥٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۴۹ - فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال

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 : ۷۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٢١١١٣١٥٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١مكانیك آمارى پیشرفته ٣١١١٣١٥٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١فیزیك حالت جامدپیشرفته ٤١١١٣١٦٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٣فیزیك حالت جامدپیشرفته ٥١١١٣١٦٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣مكانیك آمارى پیشرفته ٦١١١٣١٨٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ٧١١١٣٢٢٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٨١١١٣٣٩٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٩١١١٣٣٩٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١فیزیك حالت جامد١٠١١١٣٣٩٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢الكترودینامیك پیشرفته ١١١١١٣٤١١١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢فیزیك محاسباتی١٢١١١٣٤١٣

تشریحی٣موضوعات ویژه ١٣١١١٣٤٢٤١

تشریحی٢سمینار و روش تحقیق١٤١١١٣٤٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٣سیستمهاى بس ذره اى در ماده چگال١٥١١١٣٤٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٣فیزیك و فناورى قطعات نیمرسانا١٦١١١٣٤٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٣مبانی ماده چگال نرم١٧١١١٣٤٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٣نانو ساختار مواد١٨١١١٣٤٣٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٣فیزیك ماده چگال ١٩١١١٣٤٣١١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٣خواص مغناطیسی جامدات٢٠١١١٣٤٣٢

تشریحی٣فیزیك ماده چگال ٢١١١١٣٤٣٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٣فیزیك سطح٢٢١١١٣٤٣٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣بلورشناسی پیشرفته٢٣١١١٣٤٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٣ابررسانایی پیشرفته٢٤١١١٣٤٣٦

تشریحی٢آزمایشگاه پیشرفته حالت جامد ٢٥١١١٣٤٦٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣نظریه تابعی چگالی و كاربردهاى آن٢٦١١١٣٤٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٧١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۵۰ - فيزيك گرايش گرانش و كيهان شناسي

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 : ۷۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٢١١١٣١٥٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١مكانیك آمارى پیشرفته ٣١١١٣١٥٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١گرانش ٤١١١٣١٧٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٣گرانش ٥١١١٣١٧٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ٦١١١٣٢٢٨٣

تشریحی١گرانش٧١١١٣٣٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٨١١١٣٣٩٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٩١١١٣٣٩٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢الكترودینامیك پیشرفته ١٠١١١٣٤١١١

تشریحی٣موضوعات ویژه ١١١١١٣٤٢٤١

تشریحی٢سمینار و روش تحقیق١٢١١١٣٤٢٥

تشریحی٣موضوعات ویژه ١٣١١١٣٤٧٦٢

تشریحی٢كیهان شناسی ١٤١١١٣٤٨٧١

تشریحی٣كیهان شناسی ١٥١١١٣٤٨٩٢

تشریحی٣نسبیت عام عددى١٦١١١٣٤٩٠

تشریحی٣همگرا�ی گرانشی١٧١١١٣٤٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٨١٢٢٠٦٥٨
irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۵۱ - فيزيك گرايش نجوم و اختر فيزيك

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 : ۷۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٢١١١٣١٥٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١مكانیك آمارى پیشرفته ٣١١١٣١٥٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ٤١١١٣٢٢٨٣

تشریحی١گرانش٥١١١٣٣٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٦١١١٣٣٩٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٧١١١٣٣٩٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢الكترودینامیك پیشرفته ٨١١١٣٤١١١

تشریحی٣موضوعات ویژه ٩١١١٣٤٢٤١

تشریحی٢سمینار و روش تحقیق١٠١١١٣٤٢٥

تشریحی٣موضوعات ویژه ١١١١١٣٤٧٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٣فیزیك خورشید١٢١١١٣٤٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٣مغناطوهیدرودینامیك در اختر فیزیك١٣١١١٣٤٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣میدانهاى مغناطیسی كیهانی١٤١١١٣٤٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٣روشهاى طیف نگارى نجومی و تحلیل طیف١٥١١١٣٤٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٣اختر لرزه نگارى١٦١١١٣٤٨١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٣فیزیك محیط میان ستاره اى١٧١١١٣٤٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣فیزیك جو زمین١٨١١١٣٤٨٣

تشریحی١اختر فیزیك پیشرفته ١٩١١١٣٥٠٤١

تشریحی٢اختر فیزیك پیشرفته ٢٠١١١٣٥٠٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۳ - فيزيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۵۳ - فيزيك گرايش فيزيك هسته اي

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 : ۷۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١مكانیك كوانتومی پیشرفته ٢١١١٣١٥٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١مكانیك آمارى پیشرفته ٣١١١٣١٥٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣مكانیك آمارى پیشرفته ٤١١١٣١٨٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣فیزیك رآكتورپیشرفته٥١١١٣١٩٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢ساختارهسته٦١١١٣١٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ریاضی فیزیك ٧١١١٣٢٢٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١الكترومغناطیس ٨١١١٣٣٩٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مكانیك كوانتومی ٩١١١٣٣٩٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١فیزیك هسته اى ١٠١١١٣٤٠٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢الكترودینامیك پیشرفته ١١١١١٣٤١١١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٣فیزیك محاسباتی١٢١١١٣٤١٣

تشریحی٣موضوعات ویژه ١٣١١١٣٤٢٤١

تشریحی٢سمینار و روش تحقیق١٤١١١٣٤٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٣فیزیك آشكارسازها١٥١١١٣٤٤٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣فیزیك شتاب دهنده ١٦١١١٣٤٤٥١

تشریحی٣الكترودینامیك پیشرفته ١٧١١١٣٤٤٦٢

تشریحی٣اختر فیزیك هسته اى١٨١١١٣٤٤٩

تشریحی١فیزیك هسته اى پیشرفته١٩١١١٣٤٦٦

تشریحی٣موضوعات ویژه ٢٠١١١٣٤٧٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٣فیزیك دستگاه هاى بس ذره اى ٢١١١١٣٤٩٧١

تشریحی٣واكنشها و پراكندگی در فیزیك هسته اى٢٢١١١٣٤٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨
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