
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۳ - مهندسي عمران

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۱۰ - مهندسي عمران - سازه هاي هيدروليكي

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 : ۳۷۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

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

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١ریاضیات عالی مهندسی٣١٣١٣٠٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١هیدرولیك پیشرفته٤١٣١٣٠٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی١روش اجزاء محدود٥١٣١٣٠٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢طراحی هیدرولیكی سازه ها٦١٣١٣٠٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٢سدهاى خاكی٧١٣١٣٠٢٧

تشریحی٢سمینار٨١٣١٣٠٢٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی١روش هاى عددى در مهندسی آب٩١٣١٣٠٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی١مدلهاى هیدرولیكی١٠١٣١٣٠٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢هیدرو دینامیك١١١٣١٣٠٣١

تشریحی٢سدهاى بتنی١٢١٣١٣٠٣٢

تشریحی٣زمین شناسی مهندسی پیشرفته١٣١٣١٣٠٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١استاتیك١٤١٣١٣٠٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١مكانیك سیالات١٥١٣١٣٠٤٦

تشریحی٣سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )-آموزش محور١٦١٣١٣٠٤٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣مدلهاى هیدرولیكی( آموزش محور )١٧١٣١٣٠٥٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١مكانیك خاك١٨١٣١٣٠٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١هیدرولیك و آزمایشگاه١٩١٣١٣٠٥٥

تشریحی٣...زمین شناسی مهندسی پیشرفته( آموزش مح٢٠١٣١٣٠٨٥

تشریحی٣آبهاى زیرزمینی٢١١٣١٣٢٠٧
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۳ - مهندسي عمران

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي ۹۰-۸۹رشته :۱۱ - مهندسي عمران-راه وترابري

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 : ۳۷۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١مقاومت مصالح ٢١١٢٢٠٠٩١

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

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١ریاضیات عالی مهندسی٤١٣١٣٠٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١طرح هندسی راه پیشرفته٥١٣١٣٠٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١طرح روسازى پیشرفته٦١٣١٣٠٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٢مهندسی ترافیك پیشرفته٧١٣١٣٠٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢مدیریت تعمیرو نگهدارى راه٨١٣١٣٠٠٥

تشریحی٢سمینار٩١٣١٣٠٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١طراحی فرودگاه١٠١٣١٣٠٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣تحقیق در عملیات١١١٣١٣٠٠٨

تشریحی٣تكنولوژى عالی بتن١٢١٣١٣٠١٤

تشریحی٢آزمایشگاه قیر و آسفالت١٣١٣١٣٠١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢طرح و محاسبه راه آهن١٤١٣١٣٠١٦

تشریحی٣تكنولوژى حمل و نقل (آموزش محور)١٥١٣١٣٠٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١مكانیك خاك١٦١٣١٣٠٥١

تشریحی٣...زمین شناسی مهندسی پیشرفته( آموزش مح١٧١٣١٣٠٨٣

تشریحی٣سمینار ٢ ( آموزش محور )١٨١٣١٣٠٨٤

تشریحی٣سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٩١٣١٣٠٨٦

٢٠١٣١٣٠٨٧GIS ١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٤..اصول و كاربرد فتوگرامترى ، دوركاوى و

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١راهسازى٢١١٣١٣١٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١روسازى راه٢٢١٣١٣١٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١مهندسی پی٢٣١٣١٣١٩١
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

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

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۱۱ - مهندسي عمران-راه وترابري

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 : ۳۷۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١مقاومت مصالح ٢١١٢٢٠٠٩١

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

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢ریاضیات عالی مهندسی٤١٣١٣٠٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١طرح هندسی راه پیشرفته٥١٣١٣٠٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی١مهندسی ترافیك پیشرفته٦١٣١٣٠٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٣مدیریت تعمیرو نگهدارى راه٧١٣١٣٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١مكانیك خاك٨١٣١٣٠٥١

تشریحی٣سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٩١٣١٣٠٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١راهسازى١٠١٣١٣١٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١روسازى راه١١١٣١٣١٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی--مهندسی پی١٢١٣١٣١٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١تحلیل و طراحی روسازى پیشرفته١٣١٣١٣٢٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢تكنولوژى و مواد روسازى١٤١٣١٣٢٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١مكانیك خاك پیشرفته١٥١٣١٣٣٠٠

تشریحی١آزمایشگاه روسازى١٦١٣١٣٣٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢مكانیك شكست١٧١٣١٣٣٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣ایمنی ترافیك١٨١٣١٣٣٠٤

تشریحی٣كاربرد كامپیوتر در مهندسی راه١٩١٣١٣٣٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢برنامه ریزى حمل و نقل٢٠١٣١٣٣٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١مهندسی فرودگاه٢١١٣١٣٣٠٧

تشریحی٢سمینار و روش تحقیق٢٢١٣١٣٣١١

تشریحی٣ازمایشگاه روسازى٢٣١٣١٣٣٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٣مهندسی راه آهن پیشرفته(آموزش محور)٢٤١٣١٣٣٢٦
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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 :۱۳ - مهندسي عمران

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۱ - مهندسي عمران-راه وترابري

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 : ۳۸۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١مقاومت مصالح ٢١١٢٢٠٠٩١

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

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢ریاضیات عالی مهندسی٤١٣١٣٠٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١طرح هندسی راه پیشرفته٥١٣١٣٠٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی١مهندسی ترافیك پیشرفته٦١٣١٣٠٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٣مدیریت تعمیرو نگهدارى راه٧١٣١٣٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١مكانیك خاك٨١٣١٣٠٥١

تشریحی٣سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٩١٣١٣٠٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١راهسازى١٠١٣١٣١٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١روسازى راه١١١٣١٣١٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١مهندسی پی١٢١٣١٣١٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١تحلیل و طراحی روسازى پیشرفته١٣١٣١٣٢٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢تكنولوژى و مواد روسازى١٤١٣١٣٢٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١مكانیك خاك پیشرفته١٥١٣١٣٣٠٠

تشریحی١آزمایشگاه روسازى١٦١٣١٣٣٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢مكانیك شكست١٧١٣١٣٣٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣ایمنی ترافیك١٨١٣١٣٣٠٤

تشریحی٣كاربرد كامپیوتر در مهندسی راه١٩١٣١٣٣٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢برنامه ریزى حمل و نقل٢٠١٣١٣٣٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١مهندسی فرودگاه٢١١٣١٣٣٠٧

تشریحی٢سمینار و روش تحقیق٢٢١٣١٣٣١١

تشریحی٣ازمایشگاه روسازى٢٣١٣١٣٣٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٣مهندسی راه آهن پیشرفته(آموزش محور)٢٤١٣١٣٣٢٦

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۱۳ - مهندسي عمران

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۲-۹۱رشته :۱۷ - مهندسي عمران - سازه

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 : ۳۸۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

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

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١ریاضیات عالی مهندسی٣١٣١٣٠٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١مكانیك خاك٤١٣١٣٠٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی١تحلیل سازه ٥١٣١٣٠٥٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١سازه هاى بتن آرمه ٦١٣١٣٠٥٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی١سازه هاى فولادى ٧١٣١٣٠٦٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٢روش اجزاء محدود٨١٣١٣١٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١دینامیك سازه ها٩١٣١٣١٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١ت�ورى الاستیسیته و پلاستیسیته١٠١٣١٣١٦٤

تشریحی٢پایدارى سازه ها١١١٣١٣١٦٥

تشریحی٢سمینار١٢١٣١٣١٦٦

تشریحی٣سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٣١٣١٣١٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣...طراحی غیرارتجاعی (خمیرى) سازه ها (آموز١٤١٣١٣١٦٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٣...بهسازى سازه هاى آسیب دیده در زلزله (آمو١٥١٣١٣١٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١مهندسی پی پیشرفته١٦١٣١٣١٧٠

تشریحی١سازه هاى بتن آرمه پیشرفته١٧١٣١٣١٧١

تشریحی٢سازه هاى فلزى پیشرفته١٨١٣١٣١٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢ت�ورى صفحات و پوسته ها١٩١٣١٣١٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٢طراحی ساختمانها در برابر زلزله٢٠١٣١٣١٧٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی١سازه هاى فضایی٢١١٣١٣١٨٩

تشریحی١آزمایشگاه سازه٢٢١٣١٣١٩٠

تشریحی٣مهندسی زلزله٢٣١٣١٣٢٠٨

تشریحی٣اندركنش خاك و سازه٢٤١٣١٣٢٠٩
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

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

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۱۷ - مهندسي عمران - سازه

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 : ۳۸۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

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

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١ریاضیات عالی مهندسی٣١٣١٣٠٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١استاتیك٤١٣١٣٠٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی١تحلیل سازه ٥١٣١٣٠٥٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١سازه هاى بتن آرمه ٦١٣١٣٠٥٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی١سازه هاى فولادى ٧١٣١٣٠٦٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٢روش اجزاء محدود٨١٣١٣١٥٧

تشریحی٣سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٩١٣١٣١٦٧

تشریحی١سازه هاى بتن آرمه پیشرفته١٠١٣١٣١٧١

تشریحی٣اندركنش خاك و سازه١١١٣١٣٢٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١ت�ورى الاستیسیته١٢١٣١٣٢٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١دینامیك سازه١٣١٣١٣٢٣١

تشریحی١سازه هاى فولادى پیشرفته١٤١٣١٣٢٧٦

تشریحی١تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها١٥١٣١٣٢٧٧

تشریحی٢پایدارى سازه ها١٦١٣١٣٢٧٨

تشریحی٢ت�ورى ورق و پوسته١٧١٣١٣٢٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢طراحی لرزه اى سازه ها١٨١٣١٣٢٨٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی١آسیب پذیرى و بهسازى لرزه اى سازه ها١٩١٣١٣٢٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٢كنترل لرزه اى سازه ها٢٠١٣١٣٢٨٢

تشریحی٣تكنولوژى عالی بتن٢١١٣١٣٢٨٤

تشریحی٢سمینار و روش تحقیق٢٢١٣١٣٣١١

تشریحی٣روش اجزاءمرزى(آموزش محور)٢٣١٣١٣٣٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٣كنترل لرزه اى سازه ها(آموزش محور)٢٤١٣١٣٣٢٤
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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 :۱۳ - مهندسي عمران

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۲-۹۱رشته :۱۸ - مهندسي عمران - مهندسي و مديريت ساخت

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 : ۳۸۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

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

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١تكنولوژى بتن٣١٣١٣٠٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١متره و برآورد و پروژه٤١٣١٣٠٥٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مقررات ملی ساختمان٥١٣١٣١٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١ماشین آلات ساختمانی در راهسازى٦١٣١٣١٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٢اصول و مقررات پیمان٧١٣١٣١٧٥

تشریحی٢تحلیل و طراحی سیستمها٨١٣١٣١٧٦

تشریحی٢سمینار٩١٣١٣١٧٧

تشریحی٣سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٠١٣١٣١٨٠

تشریحی٢كاربرد رایانه در مدیریت ساخت١١١٣١٣١٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی١مدیریت مالی و حسابدارى پروژه١٢١٣١٣١٨٢

تشریحی٢روشهاى ساخت ١٣١٣١٣١٨٣٢

تشریحی٣تكنولوژى عالی بتن١٤١٣١٣١٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١روشهاى برنامه ریزى و كنترل پروژه١٥١٣١٣١٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١روشهاى ساخت ١٦١٣١٣١٨٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مدیریت ماشین آلات ساخت١٧١٣١٣١٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣تحقیق در عملیات١٨١٣١٣٢٠٤

تشریحی٣روش تحقیق١٩١٣١٣٢٠٥

تشریحی٣..مباحث منتخب در مهندسی و مدیریت ساخت٢٠١٣١٣٢٠٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٣مدیریت كارگاه و ایمنی (آموزش محور)٢١١٣١٣٢٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١روش هاى اجراى ساختمان٢٢١٣١٣٣١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١اقتصاد مهندسی٢٣١٣١٤٠٤٦
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

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

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۱۸ - مهندسي عمران - مهندسي و مديريت ساخت

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 : ۳۸۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

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

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١تكنولوژى بتن٣١٣١٣٠٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١متره و برآورد و پروژه٤١٣١٣٠٥٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مقررات ملی ساختمان٥١٣١٣١٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١ماشین آلات ساختمانی در راهسازى٦١٣١٣١٣٣

تشریحی٣سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٧١٣١٣١٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی١مدیریت مالی و حسابدارى پروژه٨١٣١٣١٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی١تحقیق در عملیات٩١٣١٣٢٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی١روشهاى ساخت١٠١٣١٣٢٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١مدیریت ریسك پروژه١١١٣١٣٢٨٨

تشریحی١مدیریت منابع انسانی١٢١٣١٣٢٨٩

تشریحی١مدیریت استراتژیك پروژه١٣١٣١٣٢٩٠

تشریحی٢توسعه پایدار در ساخت و ساز١٤١٣١٣٢٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢فناورى بتن هاى خاص١٥١٣١٣٢٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢مدیریت ماشین آلات١٦١٣١٣٢٩٣

تشریحی٢روشهاى ساخت پیشرفته١٧١٣١٣٢٩٤

تشریحی٢روشهاى مدل كردن ساخت١٨١٣١٣٢٩٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی--مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست١٩١٣١٣٢٩٦

تشریحی--حقوق ساخت٢٠١٣١٣٢٩٧

تشریحی--تحلیل قابلیت اعتماد٢١١٣١٣٢٩٨

تشریحی٢سمینار و روش تحقیق٢٢١٣١٣٣١١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١برنامه ریزى و كنترل پروژه٢٣١٣١٣٣١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی١مدیریت و مقررات پیمان٢٤١٣١٣٣١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢مدیریت پروژه٢٥١٣١٣٣١٦

تشریحی٢تحلیل و طراحی سیستمها٢٦١٣١٣٣١٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١روش هاى اجراى ساختمان٢٧١٣١٣٣١٩

تشریحی٣توسعه پایدار در ساخت و ساز(آموزش محور)٢٨١٣١٣٣٢٧

تشریحی٣حقوق ساخت(آموزش محور)٢٩١٣١٣٣٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١اقتصاد مهندسی٣٠١٣١٤٠٤٦
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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 :۱۳ - مهندسي عمران

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۱۹ - مهندسي عمران-محيط زيست

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 : ۳۸۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان 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

تشریحی٢سمینار٤١٣١٣٠٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١مكانیك سیالات٥١٣١٣٠٤٦

تشریحی٣سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )-آموزش محور٦١٣١٣٠٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١هیدرولیك و آزمایشگاه٧١٣١٣٠٥٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١مهندسی محیط زیست٨١٣١٣٠٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١تصفیه آب٩١٣١٣١٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی١شناخت و مدیریت برنامه ریزى محیط زیست١٠١٣١٣١٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی١آلودگی هوا و روشهاى كنترل آن١١١٣١٣١٩٤

تشریحی٢تصفیه فاضلاب١٢١٣١٣٢٠٢

تشریحی٢...آلودگیهاى مواد زاید جامد و روشهاى كنترل١٣١٣١٣٢٠٣

تشریحی٣تصفیه فاضلاب صنعتی١٤١٣١٣٢١٥

تشریحی١انتقال و توزیع آب١٥١٣١٣٢١٦

تشریحی٢جمع آورى و كنترل فاضلاب وآب هاى سطحی١٦١٣١٣٢١٧

تشریحی١آلودگی خاك١٧١٣١٣٢١٨

تشریحی٢اندازه گیرى و ارزشیابی آلودگیهاى هوا١٨١٣١٣٢١٩

تشریحی٣میكروبیولوژى آب و فاضلاب١٩١٣١٣٢٢٠

تشریحی٣فرایندهاى فیزیكی و شمیایی و بیولوژیكی٢٠١٣١٣٢٢١

تشریحی٣...طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب-آموزش م٢١١٣١٣٢٢٣
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

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

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۱۹ - مهندسي عمران-محيط زيست

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 : ۳۸۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی--پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

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

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١ریاضیات عالی مهندسی٣١٣١٣٠٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١مكانیك سیالات٤١٣١٣٠٤٦

تشریحی٣سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )-آموزش محور٥١٣١٣٠٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١هیدرولیك و آزمایشگاه٦١٣١٣٠٥٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١مهندسی محیط زیست٧١٣١٣٠٥٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١مهندسی آب و فاضلاب و پروژه٨١٣١٣١٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٣شناخت و مدیریت برنامه ریزى محیط زیست٩١٣١٣١٩٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی١اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب١٠١٣١٣٢٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١اصول مهندسی آلودگی هوا١١١٣١٣٢٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی١اصول مهندسی و مدیریت پسماند١٢١٣١٣٢٦٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢مبانی انتقال و انتشار و مدلسازى آلاینده ها١٣١٣١٣٢٦٥

تشریحی١روشهاى عددى در مهندسی محیط زیست١٤١٣١٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١هیدرولیك پیشرفته١٥١٣١٣٢٦٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٢طراحی شبكه هاى آب و فاضلاب١٦١٣١٣٢٦٨

تشریحی٢آزمایشگاه محیط زیست١٧١٣١٣٢٦٩

تشریحی٢ژ�و تكنیك زیست محیطی١٨١٣١٣٢٧٠

تشریحی٢طراحی مدفن زباله و سدهاى باطله١٩١٣١٣٢٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢آلودگی خاك و پاكسازى٢٠١٣١٣٢٧٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٣آلودگی صوتی و كنترل آن٢١١٣١٣٢٧٣

تشریحی١...كنترل نشر آلاینده ها از منابع ساكن و متح٢٢١٣١٣٢٧٤

تشریحی٣مبانی طراحی توسعه پایدار٢٣١٣١٣٢٧٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب٢٤١٣١٣٣٠٩

تشریحی٢سمینار و روش تحقیق٢٥١٣١٣٣١١

تشریحی٢..كاربرد GIS و RSدر مهندسی عمران و آزمای٢٦١٣١٣٣٣٢
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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 :۱۳ - مهندسي عمران

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۲۰ - مهندسي عمران-خاك وپي

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 : ۳۸۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

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

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١ریاضیات عالی مهندسی٣١٣١٣٠٠١

تشریحی٢سمینار٤١٣١٣٠٢٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١مقاومت مصالح ٥١٣١٣٠٤٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١مكانیك سیالات٦١٣١٣٠٤٦

تشریحی٣سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )-آموزش محور٧١٣١٣٠٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١مكانیك خاك٨١٣١٣٠٥١

تشریحی١آزمایشگاه مكانیك خاك٩١٣١٣٠٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی١روش اجزاء محدود١٠١٣١٣١٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١مهندسی پی١١١٣١٣١٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی١مكانیك خاك پیشرفته١٢١٣١٣١٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١مهندسی پی پیشرفته١٣١٣١٣١٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢دینامیك خاك١٤١٣١٣١٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی١سدهاى خاكی١٥١٣١٣٢٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢ژ�وتكنیك دریایی١٦١٣١٣٢٠١

تشریحی١زمین شناسی مهندسی پیشرفته١٧١٣١٣٢١٠

تشریحی٢مهندسی تونل١٨١٣١٣٢١١

تشریحی٢تحقیقات محلی در ساختگاه١٩١٣١٣٢١٢

تشریحی٣آزمایشگاه مكانیك خاك پیشرفته٢٠١٣١٣٢١٣

تشریحی٣آزمایشگاه مكانیك سنگ٢١١٣١٣٢١٤

تشریحی٢روش هاى عددى در مكانیك خاك٢٢١٣١٣٢٢٤
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

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

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۲۱ - مهندسي عمران- مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

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 : ۳۸۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی--حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢ریاضیات عالی مهندسی٣١٣١٣٠٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١هیدرولیك پیشرفته٤١٣١٣٠٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢طراحی هیدرولیكی سازه ها٥١٣١٣٠٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١استاتیك٦١٣١٣٠٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١مكانیك سیالات٧١٣١٣٠٤٦

تشریحی٣سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )-آموزش محور٨١٣١٣٠٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١مكانیك خاك٩١٣١٣٠٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١هیدرولیك و آزمایشگاه١٠١٣١٣٠٥٥

تشریحی٣...زمین شناسی مهندسی پیشرفته( آموزش مح١١١٣١٣٠٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٣روش اجزاء محدود١٢١٣١٣١٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی١سدهاى خاكی١٣١٣١٣٢٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١هیدرولیك محاسباتی١٤١٣١٣٢٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی١مكانیك خاك پیشرفته١٥١٣١٣٢٥٣

تشریحی١زمین شناسی پیشرفته١٦١٣١٣٢٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١مكانیك سنگ١٧١٣١٣٢٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٢هیدرولیك محاسباتی پیشرفته١٨١٣١٣٢٥٦

تشریحی٢مدل هاى آشفتگی١٩١٣١٣٢٥٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢مدل هاى فیزیكی و اندازه گیرى هاى میدانی٢٠١٣١٣٢٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣هیدرودینامیك٢١١٣١٣٢٥٩

تشریحی٣مكانیك محیط هاى متخلخل٢٢١٣١٣٢٦١

تشریحی٢سمینار و روش تحقیق٢٣١٣١٣٣١١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣...مدل هاى فیزیكی و اندازه گیرى هاى میدان٢٤١٣١٣٣٦٠
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

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

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۲۲ - مهندسي عمران- ژئوتكنيك

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 : ۳۸۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی--حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١ریاضیات عالی مهندسی٣١٣١٣٠٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١مقاومت مصالح ٤١٣١٣٠٤٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١مكانیك سیالات٥١٣١٣٠٤٦

تشریحی٣سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )-آموزش محور٦١٣١٣٠٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١مكانیك خاك٧١٣١٣٠٥١

تشریحی١آزمایشگاه مكانیك خاك٨١٣١٣٠٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١مهندسی پی٩١٣١٣١٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی١مكانیك خاك پیشرفته١٠١٣١٣١٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١مهندسی پی پیشرفته١١١٣١٣١٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢دینامیك خاك١٢١٣١٣١٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی١سدهاى خاكی١٣١٣١٣٢٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢ژ�وتكنیك دریایی١٤١٣١٣٢٠١

تشریحی٢زمین شناسی مهندسی پیشرفته١٥١٣١٣٢١٠

تشریحی٣آزمایشگاه مكانیك خاك پیشرفته١٦١٣١٣٢١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١بهسازى خاك١٧١٣١٣٢٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی١ژ�وتكنیك زیست محیطی١٨١٣١٣٢٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢ژ�و تكنیك لرزه اى١٩١٣١٣٢٤٣

تشریحی٢خاك مسلح٢٠١٣١٣٢٤٤

تشریحی٢خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك٢١١٣١٣٢٤٥

تشریحی٢روش تفاضل محدود٢٢١٣١٣٢٤٦

تشریحی٢طراحی مدفن زباله و سدهاى باطله٢٣١٣١٣٢٤٧

تشریحی٣تحقیقات صحرایی٢٤١٣١٣٢٤٨

تشریحی٢رفتار خاكهاى نیمه اشباع٢٥١٣١٣٢٤٩

تشریحی٣زمین شناسی و تكتونیك لرزه اى٢٦١٣١٣٢٥٠

تشریحی٢سمینار و روش تحقیق٢٧١٣١٣٣١١

تشریحی٣...زمین شناسی و تكتونیك لرزه اى(آموزش مح٢٨١٣١٣٣٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣مكانیك سنگ(آموزش محور)٢٩١٣١٣٣٣٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١روش اجزاء محدود٣٠١٣١٣٣٣١
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