
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۵ - مهندسي مكانيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۰۸ - مهندسي مكانيك-تبديل 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 : ۴۰۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١ریاضیات مهندسی٢١١١١٤١١

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

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١مكانیك سیالات ٤١٣١٥٠٢١١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١ترمودینامیك ٥١٣١٥٠٢٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١محاسبات عددى پیشرفته٦١٣١٥٠٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی١مكانیك محیط هاى پیوسته٧١٣١٥٠٢٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١ریاضیات پیشرفته ٨١٣١٥٠٢٩١

تشریحی٣سمینار٩١٣١٥١٠١

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)-آموزش محور١٠١٣١٥١٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی١انتقال حرارت ١١١٣١٥١٤٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢مكانیك سیالات پیشرفته١٢١٣١٥٢٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢ترمودینامیك پیشرفته١٣١٣١٥٢٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢انتقال حرارت پیشرفته (جابجایی)١٤١٣١٥٢٦٨

١٥١٣١٥٢٦٩(CFD)١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢دینامیك سیالات محاسباتی

تشریحی٢دینامیك گاز هاى پیشرفته١٦١٣١٥٢٧٠

تشریحی٣توربولانس١٧١٣١٥٢٧١

تشریحی٣ترمودینامیك آمارى١٨١٣١٥٢٧٢

تشریحی٣موتور هاى احتراق داخلی پیشرفته١٩١٣١٥٢٧٣

تشریحی٣مباحث برگزیده در انرژى (حرارت و سیالات)٢٠١٣١٥٢٧٤

تشریحی٤لایه هاى مرزى ١(آموزش محور)٢١١٣١٥٢٧٥

تشریحی٤روشهاى اندازه گیرى پیشرفته(آموزش محور)٢٢١٣١٥٢٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢انتقال حرارت پیشرفته(هدایت)٢٣١٣١٥٢٨٧
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۵ - مهندسي مكانيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۰۸ - مهندسي مكانيك-تبديل 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 : ۴۰۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١ریاضیات مهندسی٢١١١١٤١١

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

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١مكانیك سیالات ٤١٣١٥٠٢١١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١ترمودینامیك ٥١٣١٥٠٢٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١محاسبات عددى پیشرفته٦١٣١٥٠٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی١مكانیك محیط هاى پیوسته٧١٣١٥٠٢٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١ریاضیات پیشرفته ٨١٣١٥٠٢٩١

تشریحی٣سمینار٩١٣١٥١٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی١انتقال حرارت ١٠١٣١٥١٤٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢مكانیك سیالات پیشرفته١١١٣١٥٢٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٣ترمودینامیك پیشرفته١٢١٣١٥٢٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢انتقال حرارت جابجایی١٣١٣١٥٣٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢دینامیك سیالات محاسباتی١٤١٣١٥٣٣٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢انتقال حرارت هدایت١٥١٣١٥٣٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢دینامیك سیالات محاسباتی ١٦١٣١٥٣٣٤٢

تشریحی٢مباحث منتخب در انتقال انرژى١٧١٣١٥٣٣٥

تشریحی٢انتقال حرارت تشعشع١٨١٣١٥٣٣٦

تشریحی٢جریانهاى دو فاز١٩١٣١٥٣٣٧

تشریحی٣مكانیك سیالات تجربی٢٠١٣١٥٣٣٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۱۵ - مهندسي مكانيك

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۲-۹۱رشته :۰۹ - مهندسي مكانيك-ساخت وتوليد

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 : ۴۰۸ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١ریاضیات پیشرفته ٣١٣١٥٠٢٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١شكل دهی فلزات٤١٣١٥٢٠٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١متالورژى درتولید٥١٣١٥٢٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١روشهاى تولید و كارگاه٦١٣١٥٢١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی١پلاستیسیته عملی و تغییر شكل فلزات٧١٣١٥٢١٢

٨١٣١٥٢٢١(NDT) ١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١آزمایشهاى غیر مخرب

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١طراحی و ساخت قید و بستها و فرامین٩١٣١٥٢٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٢محاسبات عددى پیشرفته١٠١٣١٥٢٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢سیستم هاى تولید صنعتی١١١٣١٥٢٦٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٢ابزارشناسی و ماشین كارى١٢١٣١٥٢٦٣

تشریحی٣سمینار١٣١٣١٥٢٧٧

تشریحی٣شبیه سازى كامپیوترى١٤١٣١٥٢٧٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣بهینه سازى در طراحی و تولید١٥١٣١٥٢٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٣رباتیك پیشرفته١٦١٣١٥٢٨٠

تشریحی٣ماشینهاى كنترل عددى پیشرفته١٧١٣١٥٢٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٣طراحی و ساخت به كمك كامپیوتر پیشرفته١٨١٣١٥٢٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٣اتوماسیون در تولید١٩١٣١٥٢٨٣

تشریحی٤..برنامه ریزى و كنترل تولید و كیفیت (آموزش٢٠١٣١٥٢٨٤

تشریحی٤مباحث منتخب (آموزش محور)٢١١٣١٥٢٨٥

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٢١٣١٥٢٨٦
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۵ - مهندسي مكانيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۰۹ - مهندسي مكانيك-ساخت وتوليد

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 : ۴۰۹ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١ریاضیات پیشرفته ٣١٣١٥٠٢٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٢روش اجزاء محدود ٤١٣١٥١١٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٢شكل دهی فلزات٥١٣١٥٢٠٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢متالورژى درتولید٦١٣١٥٢٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١روشهاى تولید و كارگاه٧١٣١٥٢١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی١پلاستیسیته عملی و تغییر شكل فلزات٨١٣١٥٢١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١ماشین هاى كنترل عددى٩١٣١٥٢٢٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١طراحی و ساخت قید و بستها و فرامین١٠١٣١٥٢٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٣محاسبات عددى پیشرفته١١١٣١٥٢٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١سیستم هاى تولید صنعتی١٢١٣١٥٢٦٢

تشریحی٣سمینار١٣١٣١٥٢٧٧

تشریحی٣شبیه سازى كامپیوترى١٤١٣١٥٢٧٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣بهینه سازى در طراحی و تولید١٥١٣١٥٢٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٣رباتیك پیشرفته١٦١٣١٥٢٨٠

تشریحی٢ماشینهاى كنترل عددى پیشرفته١٧١٣١٥٢٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی١اتوماسیون در تولید١٨١٣١٥٢٨٣

تشریحی٤..برنامه ریزى و كنترل تولید و كیفیت (آموزش١٩١٣١٥٢٨٤

تشریحی٤مباحث منتخب (آموزش محور)٢٠١٣١٥٢٨٥

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٣١٥٢٨٦

تشریحی٢آزمونهاى غیر مخرب پیشرفته٢٢١٣١٥٣٣٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢طراحی ساخت پیشرفته به كمك كامپیوتر٢٣١٣١٥٣٤٠

تشریحی٢برنامه ریزى و كنترل تولید و كیفیت٢٤١٣١٥٣٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢كنترل پیشرفته٢٥١٣١٥٣٤٢

تشریحی٢هوش مصنوعی و سیستمهاى خبره٢٦١٣١٥٣٤٣

تشریحی٣كنترل آنالوگ٢٧١٣١٥٣٤٤

تشریحی٣كنترل دیجیتال٢٨١٣١٥٣٤٥

تشریحی٣هیدرولیك و نیوماتیك پیشرفته٢٩١٣١٥٣٤٦

تشریحی٣آنالیزشكل دادن فلزات٣٠١٣١٥٣٤٧

تشریحی٣جوشكارى٣١١٣١٥٣٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٣ابزارشناسی و ماشین كارى پیشرفته٣٢١٣١٥٣٤٩

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۵ - مهندسي مكانيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۱۱ - مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي

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 : ۴۱۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١ریاضیات مهندسی٢١١١١٤١١

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

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی١دینامیك٤١٣١٥٠١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١مقاومت مصالح ٥١٣١٥٠٢٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٢محاسبات عددى پیشرفته٦١٣١٥٠٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١مقاومت مصالح پیشرفته٧١٣١٥٠٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی١مكانیك محیط هاى پیوسته٨١٣١٥٠٢٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١ریاضیات پیشرفته ٩١٣١٥٠٢٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢دینامیك پیشرفته١٠١٣١٥٠٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٢...ارتعاشات پیشرفته- ارتعاشات سیستم هاى ١١١٣١٥٠٨٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٣سیستم هاى دینامیكی١٢١٣١٥٠٩٨

تشریحی٣ارتعاشات پیشرفته- ارتعاشات غیر خطی١٣١٣١٥٠٩٩

تشریحی٤...آنالیز مودال در سیستم هاى مكانیكی(آموز١٤١٣١٥١٠٠

تشریحی٣سمینار١٥١٣١٥١٠١

تشریحی٣ارتعاشات پیشرفته- ارتعاشات اتفاقی١٦١٣١٥١٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٣كنترل خودكار پیشرفته١٧١٣١٥١٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٣مكانیك ضربه اى١٨١٣١٥١٠٤١

تشریحی٣مكانیك ضربه اى١٩١٣١٥١٠٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١مقدمه اى بر اجزا محدود٢٠١٣١٥١٠٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)-آموزش محور٢١١٣١٥١٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢طراحی اجزاء پیشرفته٢٢١٣١٥١١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٢روش اجزاء محدود ٢٣١٣١٥١١٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣طراحی بهینه قطعات مكانیكی٢٤١٣١٥١١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٣طراحی مكانیزم هاى پیشرفته٢٥١٣١٥١١٤

تشریحی٣تحلیل آزمایش هاى مهندسی٢٦١٣١٥١١٥

تشریحی٣مباحث منتخب در رباتیك٢٧١٣١٥١١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٣رباتیك: سینماتیك و دینامیك٢٨١٣١٥١١٧

تشریحی٤سینماتیك اتصالات میله اى(آموزش محور)٢٩١٣١٥١١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١طراحی اجزا ٣٠١٣١٥١٢٦٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٤خزش، خستگی وشكست(آموزش محور)٣١١٣١٥١٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٤هیدرودینامیك روغنكارى(آموزش محور)٣٢١٣١٥٢٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١كنترل اتوماتیك٣٣١٣١٩٠٤٧

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۵ - مهندسي مكانيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۱ - مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي

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 : ۴۱۱ 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

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی١دینامیك٣١٣١٥٠١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١مقاومت مصالح ٤١٣١٥٠٢٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٢محاسبات عددى پیشرفته٥١٣١٥٠٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١مقاومت مصالح پیشرفته٦١٣١٥٠٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی١مكانیك محیط هاى پیوسته٧١٣١٥٠٢٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١ریاضیات پیشرفته ٨١٣١٥٠٢٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢دینامیك پیشرفته٩١٣١٥٠٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٢...ارتعاشات پیشرفته- ارتعاشات سیستم هاى ١٠١٣١٥٠٨٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٣سیستم هاى دینامیكی١١١٣١٥٠٩٨

تشریحی٤...آنالیز مودال در سیستم هاى مكانیكی(آموز١٢١٣١٥١٠٠

تشریحی٣سمینار١٣١٣١٥١٠١

تشریحی٣ارتعاشات پیشرفته- ارتعاشات اتفاقی١٤١٣١٥١٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٣كنترل خودكار پیشرفته١٥١٣١٥١٠٣

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)-آموزش محور١٦١٣١٥١٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢طراحی اجزاء پیشرفته١٧١٣١٥١١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٢روش اجزاء محدود ١٨١٣١٥١١٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣طراحی بهینه قطعات مكانیكی١٩١٣١٥١١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٣طراحی مكانیزم هاى پیشرفته٢٠١٣١٥١١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٣رباتیك: سینماتیك و دینامیك٢١١٣١٥١١٧

تشریحی٤سینماتیك اتصالات میله اى(آموزش محور)٢٢١٣١٥١١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١طراحی اجزا ٢٣١٣١٥١٢٦٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٤خزش، خستگی وشكست(آموزش محور)٢٤١٣١٥١٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٤هیدرودینامیك روغنكارى(آموزش محور)٢٥١٣١٥٢٠٠

تشریحی٢مباحث منتخب در طراحی كاربردى٢٦١٣١٥٣٠٠

تشریحی٢ت�ورى ورقها و پوسته ها٢٧١٣١٥٣٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٣الاستیسیته٢٨١٣١٥٣٠٢

تشریحی٣پلاستیسیته٢٩١٣١٥٣٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١كنترل اتوماتیك٣٠١٣١٩٠٤٧

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۵ - مهندسي مكانيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۱۱ - مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي

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 : ۴۱۲ 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

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی١دینامیك٣١٣١٥٠١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١مقاومت مصالح ٤١٣١٥٠٢٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٣محاسبات عددى پیشرفته٥١٣١٥٠٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢مقاومت مصالح پیشرفته٦١٣١٥٠٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢مكانیك محیط هاى پیوسته٧١٣١٥٠٢٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی١ریاضیات پیشرفته ٨١٣١٥٠٢٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢دینامیك پیشرفته٩١٣١٥٠٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٣سیستم هاى دینامیكی١٠١٣١٥٠٩٨

تشریحی٣سمینار١١١٣١٥١٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٢روش اجزاء محدود ١٢١٣١٥١١٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٣رباتیك: سینماتیك و دینامیك١٣١٣١٥١١٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١طراحی اجزا ١٤١٣١٥١٢٦٢

تشریحی٣پلاستیسیته١٥١٣١٥٣٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١كنترل پیشرفته١٦١٣١٥٣٠٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١طراحی مهندسی پیشرفته١٧١٣١٥٣٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢ت�ورى الاستیسیته١٨١٣١٥٣٠٨١

تشریحی٢مكانیك شكست١٩١٣١٥٣٠٩١

تشریحی٢ت�ورى ورق و پوسته٢٠١٣١٥٣١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢طراحی بهینه٢١١٣١٥٣١١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢طراحی و ساخت پیشرفته به كمك رایانه٢٢١٣١٥٣١٢

تشریحی٢مباحث منتخب در طراحی٢٣١٣١٥٣١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٢مكانیك مواد مركب پیشرفته٢٤١٣١٥٣١٤

تشریحی٣مكانیك نانو ساختارها٢٥١٣١٥٣١٥

تشریحی٣ت�ورى هاى نوین طراحی٢٦١٣١٥٣١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣خزش، خستگی و شكست٢٧١٣١٥٣١٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٣قابلیت اطمینان اجزاء مكانیكی٢٨١٣١٥٣١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٢ارتعاشات پیشرفته ممتد٢٩١٣١٥٣١٩

تشریحی٢كنترل بهینه٣٠١٣١٥٣٢٠

تشریحی٢كنترل غیر خطی٣١١٣١٥٣٢١

تشریحی٢كنترل در رباتیك٣٢١٣١٥٣٢٢

تشریحی٢كنترل تطبیقی٣٣١٣١٥٣٢٣

تشریحی٢مباحث منتخب در ارتعاشات٣٤١٣١٥٣٢٤

تشریحی٢كنترل دیجیتال٣٥١٣١٥٣٢٥
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۵ - مهندسي مكانيك

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۱۱ - مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي

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 : ۴۱۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٢شناسایی سیستمها و ت�ورى تخمین٣٦١٣١٥٣٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٣كنترل فازى عصبی٣٧١٣١٥٣٢٧

تشریحی٢آنالیز مودال٣٨١٣١٥٣٢٨

تشریحی٣پایش ماشین ها و عیب یابی٣٩١٣١٥٣٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣شبكه هاى عصبی مصنوعی٤٠١٣١٥٣٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١كنترل اتوماتیك٤١١٣١٩٠٤٧
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