
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۴ - حسابداري

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۱۲ - حسا بداري

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 : ۱۵۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٢١٢١٤٠١٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی١اصول حسابدارى ٣١٢١٤٠١٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١حسابدارى میانه ٤١٢١٤٠٢٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١ت�ورى حسابدارى ٥١٢١٤٠٤٧١

تستی٢حسابرسی پیشرفته٦١٢١٤٠٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١حسابدارى مدیریت٧١٢١٤٠٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢ت�ورى حسابدارى ٨١٢١٤٠٥٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١حسابدارى دولتی پیشرفته٩١٢١٤٠٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢تصمیم گیرى درمسا�ل مالی١٠١٢١٤٠٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣روشهاى تحقیق وگزارش نویسی١١١٢١٤٠٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣مسا�ل جارى درحسابدارى١٢١٢١٤٠٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣سیستم هاى اطلاعاتی حسابدارى١٣١٢١٤٠٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣بررسی مواردخاص درحسابدارى١٤١٢١٤٠٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣اقتصادمدیریت١٥١٢١٤٠٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣سیستم هاى حسابدارى١٦١٢١٤٠٦١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣پژوهش عملیاتی پیشرفته١٧١٢١٤٠٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٤مهندسی مالی( آموزش محور)١٨١٢١٤١١١

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)١٩١٢١٤١١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٤مهندسی مالی(آموزش محور)٢٠١٢١٤١١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢تحلیل آمارى٢١١٢١٤١١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨
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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 :۱۴ - حسابداري

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۲ - حسا بداري

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 : ۱۵۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١حسابدارى صنعتی ٢١٢١٤٠٣٤٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١ت�ورى حسابدارى ٣١٢١٤٠٤٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢ت�ورى حسابدارى ٤١٢١٤٠٥٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١تحلیل آمارى٥١٢١٤١١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١حسابدارى بخش عمومی٦١٢١٤١١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١حسابدارى مدیریت٧١٢١٤١١٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢تصمیم گیرى در مسا�ل مالی و سرمایه گذارى٨١٢١٤١١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢حسابرسی پیشرفته٩١٢١٤١٢٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣مسا�ل جارى در حسابدارى١٠١٢١٤١٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣بررسی موارد خاص در حسابدارى١١١٢١٤١٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢روش تحقیق پیشرفته١٢١٢١٤١٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤چارچوب مفاهیم گزارشگرى مالی١٣١٢١٤١٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣سیستمهاى اطلاعاتی در حسابدارى١٤١٢١٤١٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١حسابدارى میانه ١٥١٢١٤١٢٨٢

تشریحی٣...سمینار ویژه آموزش محور (١) بررسی موارد ١٦١٢١٤١٢٩

تشریحی٤..سمینار ویژه آموزش محور (٢)تحلیل آمارى پ١٧١٢١٤١٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٨١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۴ - حسابداري

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۱۴ - حسابرسي

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 : ۱۵۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١سیستم هاى اطلاعاتی حسابدارى٢١٢١٤١٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١...كاربرد قوانین و مقررات مالی و بانكی و با٣١٢١٤١٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١مرورى بر مبانی حسابرسی٤١٢١٤١٣٣

تشریحی١زبان تخصصی٥١٢١٤١٣٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١روش تحقیق٦١٢١٤١٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١تحلیل آمارى٧١٢١٤١٣٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢ت�ورى هاى حسابدارى٨١٢١٤١٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢حسابرسی سیستم هاى كامپیوترى٩١٢١٤١٣٨

تشریحی٢طرح هاى پژوهشی حسابرسی١٠١٢١٤١٣٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢حسابرسی داخلی١١١٢١٤١٤٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٣بررسی مسا�ل كاربردى در حسابدارى١٢١٢١٤١٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٣بررسی موارد خاص در حسابرسی١٣١٢١٤١٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣ت�وریهاى حسابرسی١٤١٢١٤١٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٣...حسابرسی عملیاتی ، عملكرد ( براى دیوان ١٥١٢١٤١٤٥

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى ) آموزش محور١٦١٢١٤١٤٦

تشریحی٤سمینار در حسابرسی ( آموزش محور)١٧١٢١٤١٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٨١٢٢٠٦٥٨
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