
دوره :آموزشي رسميمقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۴ - شيمي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۹۰ - شيمي (شيمي معدني )

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 : ۴۶۳ 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 شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١شیمی عمومی ٢١١١٤٠٠٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١شیمی معدنی ٣١١١٤٠٢٥١

تشریحی١آزمایشگاه شیمی معدنی ٤١١١٤٠٢٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١شیمی معدنی ٥١١١٤٠٣٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١كاربردطیف سنجی درشیمی آلی٦١١١٤٠٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١شیمی معدنی پیشرفته٧١١١٤٠٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١شیمی آلی پیشرفته٨١١١٤٠٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١شیمی فیزیك پیشرفته٩١١١٤٠٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١شیمی تجزیه پیشرفته١٠١١١٤١٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری--شیمی هسته اى١١١١١٤١٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢كریستالوگرافی١٢١١١٤١٥٧

تشریحی٣موضوع خاص درشیمی معدنی١٣١١١٤١٦٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢...سینیتیك ،ترمودینامیك ومكانیسم واكنشها١٤١١١٤١٦٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢شیمی فیزیك معدنی١٥١١١٤١٦٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢طیف سنجی درشیمی معدنی١٦١١١٤١٦٦

تشریحی٣سمینار١٧١١١٤١٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٣كاربردنظریه گروههادرشیمی١٨١١١٤١٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٢شیمی آلی فلزى١٩١١١٤١٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣بیوشیمی معدنی٢٠١١١٤١٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢سنتزوشناسایی كمپلكسهاى معدنی٢١١١١٤١٧٣

تشریحی٣مباحث نوین درشیمی معدنی٢٢١١١٤١٧٤

تشریحی٤سمینار٢٣١١١٤٢٧٧٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى) (آموزش محور)٢٤١١١٤٣١١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١زبان تخصصی٢٥١٢١٢١٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٦١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۷ - مهندسي شيمي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۱۱ - مهندسي شيمي-بيوتكنولوژي

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 : ۴۱۴ 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 شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٢بیوشیمی عمومی٢١١١٤٢٠٤

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

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١ترمودینامیك پیشرفته٤١٣١٧٠٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١پدیده هاى انتقال در سیستم هاى بیولوزیك٥١٣١٧٠٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١میكروبیولوزى صنعتی وفرآیندهاى تخمیرى٦١٣١٧٠٠٣

تشریحی٣آز بیوتكنولوژى٧١٣١٧٠١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٣ترمودینامیك محلولهاى غیر ایده آل٨١٣١٧٠١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١ترمودینامیك مهندسی شیمی ٩١٣١٧٠٢١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١مكانیك سیالات ١٠١٣١٧٠٢٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی١انتقال حرارت ١١١٣١٧٠٢٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١میكروبیولوژى عمومی١٢١٣١٧٠٤٥

تشریحی٢طراحی راكتورهاى بیوشیمیایی١٣١٣١٧٠٤٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٢ریاضیات پیشرفته (رشته بیوتكنولوژى)١٤١٣١٧٠٤٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٣بازیافت و جداسازى مواد بیولوژیكی١٥١٣١٧٠٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٣تكنولوژى آنزیم ها١٦١٣١٧٠٥٢

تشریحی٣سمینار١٧١٣١٧٠٥٣

تشریحی٣آمار در فرآیندهاى مهندسی١٨١٣١٧٠٥٤

تشریحی٣مباحث منتخب١٩١٣١٧٠٥٥

تشریحی٣بیو تكنولوژى غذایی(آموزش محور)٢٠١٣١٧٠٥٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٣١٧٠٦٨

تشریحی٤...استانداردها مشخصات فنی تجهیزات آب و ٢٢١٣١٧٠٧٠
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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 :۱۷ - مهندسي شيمي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۷ - مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند

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 : ۴۱۵ 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

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١ترمودینامیك مهندسی شیمی ٣١٣١٧٠٢١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی١انتقال حرارت ٤١٣١٧٠٢٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١انتقال جرم٥١٣١٧٠٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی١عملیات واحد ٦١٣١٧١٠٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١ترمودینامیك مهندسی شیمی پیشرفته٧١٣١٧١٩٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١انتقال حرارت پیشرفته٨١٣١٧١٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١ریاضیات پیشرفته٩١٣١٧٢٠٠

تشریحی٢سینیتیك و طرح راكتور پیشرفته١٠١٣١٧٢٠١

تشریحی٢مكانیك سیالات پیشرفته١١١٣١٧٢٠٢

تشریحی٢مدل سازى و مشابه سازى١٢١٣١٧٢٠٣

تشریحی٣طراحی تجهیزات فرآیندى١٣١٣١٧٢١٤

تشریحی٣بهینه سازى١٤١٣١٧٢١٥

تشریحی٣سمینار١٥١٣١٧٢١٦
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۷ - مهندسي شيمي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۱۷ - مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند

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 : ۴۱۶ 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

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١ترمودینامیك مهندسی شیمی ٣١٣١٧٠٢١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی١انتقال حرارت ٤١٣١٧٠٢٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١انتقال جرم٥١٣١٧٠٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی١عملیات واحد ٦١٣١٧١٠٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١انتقال حرارت پیشرفته٧١٣١٧١٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١ریاضیات مهندسی پیشرفته٨١٣١٧٢٠٥

تشریحی٣طراحی تجهیزات فرآیندى٩١٣١٧٢١٤

تشریحی٣بهینه سازى١٠١٣١٧٢١٥

تشریحی٣سمینار١١١٣١٧٢١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١ترمودینامیك پیشرفته١٢١٣١٧٢٧٣

تشریحی٢طرح راكتور پیشرفته١٣١٣١٧٢٧٤

تشریحی٢مكانیك سیالات پیشرفته١٤١٣١٧٢٧٥

تشریحی٢مدل سازى و شبیه سازى فرایندهاى شیمیایی١٥١٣١٧٢٧٩
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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 :۱۷ - مهندسي شيمي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۹ - مهندسي شيمي - 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 : ۴۱۷ 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

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١ترمودینامیك مهندسی شیمی ٣١٣١٧٠٢١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی١انتقال حرارت ٤١٣١٧٠٢٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١انتقال جرم٥١٣١٧٠٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی١عملیات واحد ٦١٣١٧١٠٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١ترمودینامیك مهندسی شیمی پیشرفته٧١٣١٧١٩٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١انتقال حرارت پیشرفته٨١٣١٧١٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١ریاضیات پیشرفته٩١٣١٧٢٠٠

تشریحی٢سینیتیك و طرح راكتور پیشرفته١٠١٣١٧٢٠١

تشریحی٢مكانیك سیالات پیشرفته١١١٣١٧٢٠٢

تشریحی٢تصفیه آب و فاضلاب١٢١٣١٧٢١٢

تشریحی٣كنترل آلودگی هوا١٣١٣١٧٢١٧

تشریحی٣مدیریت پسماند ه هاى جامد١٤١٣١٧٢١٨

تشریحی٣سمینار١٥١٣١٧٢١٩

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۷ - مهندسي شيمي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۱۹ - مهندسي شيمي - 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 : ۴۱۸ 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

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١ترمودینامیك مهندسی شیمی ٣١٣١٧٠٢١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی١انتقال حرارت ٤١٣١٧٠٢٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١انتقال جرم٥١٣١٧٠٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی١عملیات واحد ٦١٣١٧١٠٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١انتقال حرارت پیشرفته٧١٣١٧١٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١ریاضیات مهندسی پیشرفته٨١٣١٧٢٠٥

تشریحی٢تصفیه آب و فاضلاب٩١٣١٧٢١٢

تشریحی٣كنترل آلودگی هوا١٠١٣١٧٢١٧

تشریحی٣مدیریت پسماند ه هاى جامد١١١٣١٧٢١٨

تشریحی٣سمینار١٢١٣١٧٢١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١ترمودینامیك پیشرفته١٣١٣١٧٢٧٣

تشریحی٢طرح راكتور پیشرفته١٤١٣١٧٢٧٤

تشریحی٢مكانیك سیالات پیشرفته١٥١٣١٧٢٧٥

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 :۱۷ - مهندسي شيمي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۲۱ - مهندسي شيمي - مدل سازي، شبيه سازي و كنترل

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 : ۴۱۹ 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

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١ترمودینامیك مهندسی شیمی ٣١٣١٧٠٢١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی١انتقال حرارت ٤١٣١٧٠٢٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١انتقال جرم٥١٣١٧٠٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی١عملیات واحد ٦١٣١٧١٠٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١ترمودینامیك مهندسی شیمی پیشرفته٧١٣١٧١٩٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١انتقال حرارت پیشرفته٨١٣١٧١٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١ریاضیات پیشرفته٩١٣١٧٢٠٠

تشریحی٢مكانیك سیالات پیشرفته١٠١٣١٧٢٠٢

تشریحی٢مدل سازى و مشابه سازى١١١٣١٧٢٠٣

تشریحی٢سینیتیك و طرح راكتور پیشرفته١٢١٣١٧٢١٣

تشریحی٣طراحی تجهیزات فرآیندى١٣١٣١٧٢١٤

تشریحی٣بهینه سازى١٤١٣١٧٢١٥

تشریحی٣سمینار١٥١٣١٧٢١٦

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۷ - مهندسي شيمي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۲۱ - مهندسي شيمي - مدل سازي، شبيه سازي و كنترل

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 : ۴۲۰ 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

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١ترمودینامیك مهندسی شیمی ٣١٣١٧٠٢١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی١انتقال حرارت ٤١٣١٧٠٢٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١انتقال جرم٥١٣١٧٠٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی١عملیات واحد ٦١٣١٧١٠٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١انتقال حرارت پیشرفته٧١٣١٧١٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١ریاضیات مهندسی پیشرفته٨١٣١٧٢٠٥

تشریحی٣سمینار٩١٣١٧٢١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١ترمودینامیك پیشرفته١٠١٣١٧٢٧٣

تشریحی٢طرح راكتور پیشرفته١١١٣١٧٢٧٤

تشریحی٢مكانیك سیالات پیشرفته١٢١٣١٧٢٧٥

تشریحی٢بهینه سازى فرایندها١٣١٣١٧٢٧٦

تشریحی٣مدل سازى و شبیه سازى فرایندها١٤١٣١٧٢٧٧

تشریحی٣كاربردو هوش مصنوعی در مهندسی شیمی١٥١٣١٧٢٧٨

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 :۱۷ - مهندسي شيمي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۲۲ - مهندسي شيمي - پليمر

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 : ۴۲۱ 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

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١شیمی و سینیتیك پلیمرزاسیون٣١٣١٧٠٨٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١شیمی فیزیك پلیمرها٤١٣١٧١٤٦

تشریحی١آزمایشگاه خواص فیزیكی و مكانیكی پلیمرها٥١٣١٧١٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١مهندسی پلاستیك٦١٣١٧١٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١وسایل اندازه گیرى مشخصات ملكولی پلیمرها٧١٣١٧١٥٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١ترمودینامیك مهندسی شیمی پیشرفته٨١٣١٧١٩٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٢انتقال حرارت پیشرفته٩١٣١٧١٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١ریاضیات پیشرفته١٠١٣١٧٢٠٠

تشریحی٢سینیتیك و طرح راكتور پیشرفته١١١٣١٧٢٠١

تشریحی١ر�ولوژى پیشرفته سیالات پلیمر١٢١٣١٧٢١٠

تشریحی٢خواص فیزیكی و مكانیكی پلاستیك١٣١٣١٧٢١١

تشریحی٣سینیتیك و طرح راكتور پلیمرها١٤١٣١٧٢٢٠

تشریحی٣پدیده هاى انتقال سیالات پلیمرى١٥١٣١٧٢٢١

irsoal.comتشریحی٣سمینار١٦١٣١٧٢٢٢



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۷ - مهندسي شيمي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۲۲ - مهندسي شيمي - پليمر

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 : ۴۲۲ 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

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١شیمی و سینیتیك پلیمرزاسیون٣١٣١٧٠٨٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١شیمی فیزیك پلیمرها٤١٣١٧١٤٦

تشریحی١آزمایشگاه خواص فیزیكی و مكانیكی پلیمرها٥١٣١٧١٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١مهندسی پلاستیك٦١٣١٧١٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١وسایل اندازه گیرى مشخصات ملكولی پلیمرها٧١٣١٧١٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٢انتقال حرارت پیشرفته٨١٣١٧١٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١ریاضیات مهندسی پیشرفته٩١٣١٧٢٠٥

تشریحی٣سمینار١٠١٣١٧٢٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١ترمودینامیك پیشرفته١١١٣١٧٢٧٣

تشریحی٢طرح راكتور پیشرفته١٢١٣١٧٢٧٤

تشریحی٢شیمی فیزیك پیشرفته پلیمرها١٣١٣١٧٢٨٠

تشریحی٢..پلاستیك هاى تقویت شده با الیاف (كامپوزی١٤١٣١٧٢٨١

تشریحی٣ساختار و خواص فیزیكی و مكانیكی پلیمرها١٥١٣١٧٢٨٢

irsoal.comتشریحی٣طراحی و تكنولوژى قطعات لاستیكی١٦١٣١٧٢٨٣



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۷ - مهندسي شيمي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۲۳ - مهندسي شيمي - صنايع غذايي

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 : ۴۲۳ 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 شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١بیوشیمی عمومی٢١١١٤٢٠٤

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

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١ترمودینامیك مهندسی شیمی ٤١٣١٧٠٢١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١مكانیك سیالات ٥١٣١٧٠٢٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی١انتقال حرارت ٦١٣١٧٠٢٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١میكروبیولوژى عمومی٧١٣١٧٠٤٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١میكروبیولوژى صنعتی و فرآیندهاى تخمیرى٨١٣١٧٢٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١ریاضیات مهندسی پیشرفته٩١٣١٧٢٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١پدیده هاى انتقال در صنایع غذایی١٠١٣١٧٢٠٦

تشریحی٢طراحی عملیات فرآیندهاى صنایع غذایی١١١٣١٧٢٠٧

تشریحی٢فرآیندهاى پیشرفته مواد غذایی١٢١٣١٧٢٠٨

تشریحی٢بیوتكنولوژى غذایی١٣١٣١٧٢٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٣تكنولوژى آنزیمها١٤١٣١٧٢٢٣

تشریحی٣مدل سازى و شبیه سازى در صنایع غذایی١٥١٣١٧٢٢٤

irsoal.comتشریحی٣سمینار١٦١٣١٧٢٢٥



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

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

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۷ - مهندسي شيمي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۲۳ - مهندسي شيمي - صنايع غذايي

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 : ۴۲۴ 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 شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١بیوشیمی عمومی٢١١١٤٢٠٤

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

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١ترمودینامیك مهندسی شیمی ٤١٣١٧٠٢١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١مكانیك سیالات ٥١٣١٧٠٢٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی١انتقال حرارت ٦١٣١٧٠٢٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١میكروبیولوژى عمومی٧١٣١٧٠٤٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١انتقال حرارت پیشرفته٨١٣١٧١٩٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١میكروبیولوژى صنعتی و فرآیندهاى تخمیرى٩١٣١٧٢٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١ریاضیات مهندسی پیشرفته١٠١٣١٧٢٠٥

تشریحی٣مدل سازى و شبیه سازى در صنایع غذایی١١١٣١٧٢٢٤

تشریحی٣سمینار١٢١٣١٧٢٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١ترمودینامیك پیشرفته١٣١٣١٧٢٧٣

تشریحی٢طرح راكتور پیشرفته١٤١٣١٧٢٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣فناورى آنزیم ها١٥١٣١٧٢٨٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٣پدیده هاى انتقال در صنایع غذایی١٦١٣١٧٢٨٥ irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۴ - شيمي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۱۱ - فيتوشيمي

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 : ۷۷ 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)٢١١١٢٢٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١شیمی آلی ٣١١١٤٠١٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١شیمی آلی ٤١١١٤٠١٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١كاربردطیف سنجی درشیمی آلی٥١١١٤٠٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١جداسازى وشناسایی تركیبات آلی٦١١١٤٠٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١شیمی معدنی پیشرفته٧١١١٤٠٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١شیمی آلی پیشرفته٨١١١٤٠٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١شیمی تجزیه پیشرفته٩١١١٤١٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٣شیمی دارو�ی١٠١١١٤١٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٢شیمی تركیبات طبیعی١١١١١٤٢٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢شیمی سنتز مواد آلی١٢١١١٤٢٨٠

تشریحی٣سمینار١٣١١١٤٢٨١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٣گیاه شناسی١٤١١١٤٢٨٢

تشریحی٣مباحث نوین درفیتوشیمی١٥١١١٤٢٨٣

تشریحی٣شیمی فرآورى روغن هاى اسانسی١٦١١١٤٢٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٣...كاربرد روشهاى دستگاهی در جداسازى وشنا١٧١١١٤٢٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١شیمی سنتز تركیبات طبیعی١٨١١١٤٢٨٦

تشریحی٤موضوع خاص درفیتوشیمی(آموزش محور)١٩١١١٤٢٩٢

تشریحی٤سمینار٢٠١١١٤٢٩٣٢

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

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۴ - شيمي

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۶۰ - شيمي (شيمي تجزيه )

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 : ۷۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١شیمی تجزیه ٢١١١٤٠١٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١شیمی تجزیه ٣١١١٤٠٢٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١شیمی تجزیه دستگاهی٤١١١٤٠٣١

تشریحی١آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی٥١١١٤٠٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١شیمی معدنی پیشرفته٦١١١٤٠٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١شیمی آلی پیشرفته٧١١١٤٠٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١شیمی فیزیك پیشرفته٨١١١٤٠٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١شیمی تجزیه پیشرفته٩١١١٤١٠٠

تشریحی٣موضوع خاص درشیمی تجزیه١٠١١١٤١٢٤

تشریحی٣سمینار١١١١١٤١٢٨

تشریحی١كاربرد الكترونیك در دستگاههاى شیمیایی١٢١١١٤١٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١تجزیه مقادیربسیاركم١٣١١١٤١٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١رادیوشیمی وكاربردآن درشیمی تجزیه١٤١١١٤١٣٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢اسپكتروسكپی تجزیه اى ١٥١١١٤١٣٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١كروماتوگرافی١٦١١١٤١٣٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١كمپلكسهادرشیمی تجزیه١٧١١١٤١٣٧

تشریحی١مباحث نوین درشیمی تجزیه١٨١١١٤١٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢الكتروشیمی تجزیه اى١٩١١١٤١٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢اسپكتروسكوپی تجزیه اى ٢٠١١١٤١٤٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢روشهاى فیزیكی وشیمیایی جداسازى٢١١١١٤١٤١

تشریحی٤سمینار٢٢١١١٤٢٧٧٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى) (آموزش محور)٢٣١١١٤٣١١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١زبان تخصصی٢٤١٢١٢١٨٠

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 :۱۴ - شيمي

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۷۰ - شيمي (شيمي آلي )

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 : ۷۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١شیمی آلی ٢١١١٤٠١٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١شیمی آلی ٣١١١٤٠١٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١كاربردطیف سنجی درشیمی آلی٤١١١٤٠٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١جداسازى وشناسایی تركیبات آلی٥١١١٤٠٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١شیمی معدنی پیشرفته٦١١١٤٠٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١شیمی آلی پیشرفته٧١١١٤٠٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١شیمی فیزیك پیشرفته٨١١١٤٠٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١شیمی تجزیه پیشرفته٩١١١٤١٠٠

تشریحی٣موضوع خاص درشیمی آلی١٠١١١٤١٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢روشهاى سنتزآلی١١١١١٤١٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢شیمی فیزیك آلی پیشرفته١٢١١١٤١٠٣

تشریحی٣سمینار١٣١١١٤١٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١شیمی دارو�ی١٤١١١٤١٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١شیمی هتروسیكل١٥١١١٤١٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مبانی شیمی پلیمر١٦١١١٤١١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١اصول بیوشیمی١٧١١١٤١١٣

تشریحی١مباحث نوین درشیمی آلی١٨١١١٤١٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١سنتزپلیمرها١٩١١١٤١٢٣

تشریحی٤سمینار٢٠١١١٤٢٧٧٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى) (آموزش محور)٢١١١١٤٣١١

تشریحی٢طیف سنجی مولكولی٢٢١١١٤٣١٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١زبان تخصصی٢٣١٢١٢١٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۴ - شيمي

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۸۰ - شيمي (شيمي 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 : ۸۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١معادلات دیفرانسیل١١١١١٠٢٦

تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)٢١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١شیمی فیزیك ٣١١١٤٠١٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١شیمی فیزیك ٤١١١٤٠٢١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١مبانی شیمی كوانتومی٥١١١٤٠٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١شیمی معدنی پیشرفته٦١١١٤٠٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١شیمی آلی پیشرفته٧١١١٤٠٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١شیمی فیزیك پیشرفته٨١١١٤٠٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١شیمی تجزیه پیشرفته٩١١١٤١٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١طیف سنجی مولكولی ١٠١١١٤١٠٤١

تشریحی٣موضوع خاص درشیمی فیزیك١١١١١٤١٤٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢ترمودینامیك آمارى ١٢١١١٤١٤٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢شیمی كوانتومی ١٣١١١٤١٤٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢سینتیك شیمیایی پیشرفته١٤١١١٤١٤٧

تشریحی٣سمینار١٥١١١٤١٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١الكتروشیمی پیشرفته١٦١١١٤١٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١شیمی سطح١٧١١١٤١٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١شیمی هسته اى١٨١١١٤١٥٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١شیمی آب١٩١١١٤١٥٨

تشریحی١مباحث نوین درشیمی فیزیك٢٠١١١٤١٦٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٣شیمی محاسباتی٢١١١١٤٢٤٤

تشریحی٤سمینار٢٢١١١٤٢٧٧٢

تشریحی١سمینار(تحقیق وتتبع نظرى) (آموزش محور)٢٣١١١٤٣١١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١زبان تخصصی٢٤١٢١٢١٨٠

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 :۱۴ - شيمي

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۹۰ - شيمي (شيمي معدني )

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 : ۸۱ 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 شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١شیمی عمومی ٢١١١٤٠٠٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١شیمی معدنی ٣١١١٤٠٢٥١

تشریحی١آزمایشگاه شیمی معدنی ٤١١١٤٠٢٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١شیمی معدنی ٥١١١٤٠٣٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١كاربردطیف سنجی درشیمی آلی٦١١١٤٠٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١شیمی معدنی پیشرفته٧١١١٤٠٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١شیمی آلی پیشرفته٨١١١٤٠٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١شیمی فیزیك پیشرفته٩١١١٤٠٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١شیمی تجزیه پیشرفته١٠١١١٤١٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١شیمی هسته اى١١١١١٤١٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كریستالوگرافی١٢١١١٤١٥٧

تشریحی٣موضوع خاص درشیمی معدنی١٣١١١٤١٦٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢...سینیتیك ،ترمودینامیك ومكانیسم واكنشها١٤١١١٤١٦٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢شیمی فیزیك معدنی١٥١١١٤١٦٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢طیف سنجی درشیمی معدنی١٦١١١٤١٦٦

تشریحی٣سمینار١٧١١١٤١٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١كاربردنظریه گروههادرشیمی١٨١١١٤١٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١شیمی آلی فلزى١٩١١١٤١٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١بیوشیمی معدنی٢٠١١١٤١٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١سنتزوشناسایی كمپلكسهاى معدنی٢١١١١٤١٧٣

تشریحی٢مباحث نوین درشیمی معدنی٢٢١١١٤١٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٤شیمی هسته اى( آموزش محور )٢٣١١١٤٢٦٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤كریستالوگرافی( آموزش محور )٢٤١١١٤٢٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٤...كاربرد نظریه گروهها در شیمی( آموزش مح٢٥١١١٤٢٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٤شیمی آلی فلزى( آموزش محور )٢٦١١١٤٢٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤بیوشیمی معدنی( آموزش محور )٢٧١١١٤٢٧٢

تشریحی٤مباحث نوین در شیمی معدنی( آموزش محور )٢٨١١١٤٢٧٤

تشریحی٤سمینار٢٩١١١٤٢٧٧٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى) (آموزش محور)٣٠١١١٤٣١١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١زبان تخصصی٣١١٢١٢١٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٣٢١٢٢٠٦٥٨
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