
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۰۷ - بيو شيمي

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 : ۱۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

تشریحی١آزمایشگاه مبانی بیوشیمی٢١١١٢٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١بیوفیزیك٣١١١٢٠٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣بیوشیمی پروت�ینهاواسیدهاى نوكل�یك٤١١١٢١٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١بیوشیمی غشاء٥١١١٢١٤٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢بیوشیمی هورمونها٦١١١٢١٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢بیوشیمی كروماتین٧١١١٢١٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١روشهاى بیوشیمی وبیوفیزیك٨١١١٢١٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مبانی بیوشیمی٩١١١٢١٦٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٠١١١٢٢٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آنزیم شناسی١١١١١٢٤١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢تنظیم متابولیسم١٢١١١٢٤١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١بیوشیمی كربوهیدرات و لیپید١٣١١١٢٤١٥

تشریحی٢مهندسی پروت�ین و پروت�ومیكس١٤١١١٢٤١٧

تشریحی٣سمینار١٥١١١٢٤٥٢

تشریحی٤اصول پژوهش و فناورى(آموزش محور)١٦١١١٢٤٥٣

تشریحی٤بیوانفورماتیك(آموزش محور)١٧١١١٢٤٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣زیست شناسی مولكولی پیشرفته١٨١١١٢٤٥٥

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 تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

رشته :۲۱ - زيست شناسي - علوم جانوري گرايش بافت شناسي و جنين

شناسي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۵

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 : ۱۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١زیست شناسی سلولی ومولكولی٢١١١٢٠١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١بافت شناسی٣١١١٢٠٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١جنین شناسی٤١١١٢٠٤٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٥١١١٢٢٢٩

تشریحی١زیست شناسی رشد و نمو٦١١١٢٣١٧

تشریحی٢هیستوفیزیولوژى جانورى٧١١١٢٣٧٩

تشریحی٢آزمایشگاه زیست شناسی رشد و نمو٨١١١٢٣٨٠

تشریحی٢سمینار٩١١١٢٣٨١١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١جنین شناسی مقایسه اى١٠١١١٢٣٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١فیزیولوژى غشاى سلولی١١١١١٢٣٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١زیست شناسی تكوینی جانورى١٢١١١٢٣٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢فیزیولوژى دستگاه عصبی مركزى١٣١١١٢٣٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢گونه و گونه زایی١٤١١١٢٣٨٦

تشریحی٣بیوسیستماتیك جانورى١٥١١١٢٣٩٢

تشریحی٣هیستوشیمی١٦١١١٢٣٩٣

تشریحی٣آزمایشگاه هیستوشیمی١٧١١١٢٣٩٤

تشریحی٣سمینار١٨١١١٢٣٩٥٢

تشریحی٤كشت سلول و بافت جانورى(آموزش محور)١٩١١١٢٣٩٦

تشریحی٤ناهنجارى شناسی(آموزش محور)٢٠١١١٢٣٩٨

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 تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۲۲ - زيست فناوري گرايش ميكروبي

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 : ۲۰ 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 شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١میكروبیولوژى عمومی٢١١١٢٠١٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١میكروبیولوژى محیطی٣١١١٢٠٢٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٤١١١٢٢٢٩

تشریحی١زیست فناورى پروت�ین٥١١١٢٣٦٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مهندسی ژنتیك پروكاریوتها٦١١١٢٣٦٨

تشریحی١زیست فناورى محیط زیست٧١١١٢٣٦٩

تشریحی١مهندسی بیوشیمی٨١١١٢٣٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢مهندسی ژنتیك یوكاریوتها٩١١١٢٣٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢فناورى تخمیر١٠١١١٢٣٧٢

تستی٢روشها در زیست فناورى١١١١١٢٣٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢زیست فناورى غذایی١٢١١١٢٣٧٤

تشریحی٢سمینار١٣١١١٢٣٧٥١

تشریحی٤كارورزى در زیست فناورى(آموزش محور)١٤١١١٢٣٧٦

تشریحی٤زیست فناورى قارچ ها(آموزش محور)١٥١١١٢٣٧٧

تشریحی٤زیست فناورى سوخت و معدن(آموزش محور)١٦١١١٢٣٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اخلاق زیستی در زیست فناورى١٧١١١٢٣٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣بیوانفورماتیك١٨١١١٢٣٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣روش پژوهش و طراحی آزمایش١٩١١١٢٤٠٠

تشریحی٣زیست فناورى دارویی٢٠١١١٢٤٠١

تشریحی٣سمینار٢١١١١٢٤٠٢٢

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

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۲۳ - علوم جانوري گرايش فيزيولوژي

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 : ۲۱ 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 شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١فیزیولوژى جانورى ٢١١١٢٠٢٣١

تشریحی١آزمایشگاه فیزیولوژى جانورى ٣١١١٢٠٢٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١فیزیولوژى جانورى ٤١١١٢٠٣٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١بیوسیستماتیك جانورى٥١١١٢١٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١فیزیولوژى دستگاه عصبی مركزى٦١١١٢١٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢اندوكرینولوژى پیشرفته٧١١١٢١٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣اندام زایی در مهره داران٨١١١٢١٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٩١١١٢٢٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣فیزیولوژى تولید مثل١٠١١١٢٢٧٨

تشریحی٤كشت سلول و بافت جانورى(آموزش محور)١١١١١٢٣٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مكانیسم هاى سلولی و مولكولی تكوینی١٢١١١٢٤١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١فیزیولوژى غشا١٣١١١٢٤١٨

تشریحی٢تشریح مقایسه اى مهره داران١٤١١١٢٤١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢فیزیولوژى عصب و عضله١٥١١١٢٤٢٠

تشریحی٢روش تحقیق و ار�ه نتایج در زیست شناسی١٦١١١٢٤٢١

تشریحی٤نوروفیزیولوژى رفتار(آموزش محور)١٧١١١٢٤٢٥

تشریحی٤فیزیولوژى سلولهاى خونی(آموزش محور)١٨١١١٢٤٢٦

تشریحی٣سمینار١٩١١١٢٤٣٣

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 تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۲۴ - علوم جانوري گرايش بيوسيستماتيك

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 : ۲۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١جانورشناسی ٢١١١٢٠٢٩١

تشریحی١آزمایشگاه جانورشناسی ٣١١١٢٠٣٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١جانورشناسی ٤١١١٢٠٤٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢گونه وگونه زایی٥١١١٢١٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١بیوسیستماتیك جانورى٦١١١٢١٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١جنین شناسی مقایسه اى جانوران٧١١١٢١٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١فیزیولوژى دستگاه عصبی مركزى٨١١١٢١٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣اندام زایی در مهره داران٩١١١٢١٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٠١١١٢٢٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣فیزیولوژى تولید مثل١١١١١٢٢٧٨

تشریحی٢جغرافیاى جانورى١٢١١١٢٣٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مكانیسم هاى سلولی و مولكولی تكوینی١٣١١١٢٤١٢

تشریحی٢تشریح مقایسه اى مهره داران١٤١١١٢٤١٩

تشریحی٢روش تحقیق و ار�ه نتایج در زیست شناسی١٥١١١٢٤٢١

تشریحی٣سمینار١٦١١١٢٤٣٣

تشریحی٤اكولوژى انگلها(آموزش محور)١٧١١١٢٤٣٤

تشریحی٤اكولوژى حشرات( آموزش محور)١٨١١١٢٤٣٥

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 تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۲۵ - علوم گياهي گرايش فيزيولوژي

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 : ۲۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١فیزیولوژى گیاهی ٢١١١٢٠٣١١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١فیزیولوژى گیاهی ٣١١١٢٠٣٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١رشدونموگیاهی٤١١١٢٠٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١متابولیسم گیاهی٥١١١٢١٠٥

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٦١١١٢٢٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١سیستماتیك گیاهی پیشرفته٧١١١٢٤٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١..یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرف٨١١١٢٤٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢بوم شناسی پوشش هاى گیاهی٩١١١٢٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢جذب و انتقال در گیاهان١٠١١١٢٤٠٦

تشریحی٢زیست شناسی تكوینی گیاهی١١١١١٢٤٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١ساز و كارهاى مولكولی فتوسنتز١٢١١١٢٤٠٨

تشریحی٢بیوشیمی گیاهی١٣١١١٢٤٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣رشد و نمو گیاهی پیشرفته١٤١١١٢٤٤٥

تشریحی٣روش ها و ابزارها در فیزیولوژى گیاهی١٥١١١٢٤٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤روابط آبی گیاه و خاك(آموزش محور)١٦١١١٢٤٤٧

تشریحی٤فیزیولوژى متالوفیتها(آموزش محور)١٧١١١٢٤٤٨

تشریحی٣سمینار١٨١١١٢٤٤٩

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 تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۲۶ - علوم گياهي گرايش سيستماتيك و بوم 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 : ۲۴ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تشریح ومورفولوژى گیاهی٢١١١٢٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١سیستماتیك گیاهی ٣١١١٢٠١٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١سیستماتیك گیاهی ٤١١١٢٠٢٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١متابولیسم گیاهی٥١١١٢١٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١گرده شناسی٦١١١٢١٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢فلورایران٧١١١٢١١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣جغرافیاى گیاهی٨١١١٢١١٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٩١١١٢٢٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١سیستماتیك گیاهی پیشرفته١٠١١١٢٤٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١..یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرف١١١١١٢٤٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢بوم شناسی پوشش هاى گیاهی١٢١١١٢٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢جذب و انتقال در گیاهان١٣١١١٢٤٠٦

تشریحی٢زیست شناسی تكوینی گیاهی١٤١١١٢٤٠٧

تشریحی٣آزمایشگاه فلور ایران١٥١١١٢٤٤٠

تشریحی٣عملیات صحرایی گیاه شناسی١٦١١١٢٤٤١

تشریحی٣سمینار١٧١١١٢٤٤٢

تشریحی٤تنوع و تكامل در گیاهان(آموزش محور)١٨١١١٢٤٤٣

تشریحی٤ژنتیك جمعیت گیاهی(آموزش محور)١٩١١١٢٤٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٠١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۲۷ - علوم گياهي گرايش زيست شناسي سلولي و تكويني

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 : ۲۵ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تشریح ومورفولوژى گیاهی٢١١١٢٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١ریخت زایی واندام زایی درگیاهان٣١١١٢٠٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١رشدونموگیاهی٤١١١٢٠٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١متابولیسم گیاهی٥١١١٢١٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١گرده شناسی٦١١١٢١٠٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٧١١١٢٢٢٩

تشریحی٣زیست شناسی مولكولی و تكامل٨١١١٢٣٩٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١سیستماتیك گیاهی پیشرفته٩١١١٢٤٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١..یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرف١٠١١١٢٤٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢بوم شناسی پوشش هاى گیاهی١١١١١٢٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢جذب و انتقال در گیاهان١٢١١١٢٤٠٦

تشریحی٢زیست شناسی تكوینی گیاهی١٣١١١٢٤٠٧

تشریحی٢رویان شناسی گیاهی١٤١١١٢٤١٠

تشریحی٣روش ها و ابزارها در تكوین گیاهی١٥١١١٢٤٣٦

تشریحی٣سمینار١٦١١١٢٤٣٧

تشریحی٤...تشریح مقایسه اى گیاهان آوندى(آموزش مح١٧١١١٢٤٣٨

تشریحی٤رشد و نمو گیاهی پیشرفته(آموزش محور)١٨١١١٢٤٣٩

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 تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۲۸ - ژنتيك

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 : ۲۶ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١ژنتیك٢١١١٢٠٣٦

تشریحی١آزمایشگاه ژنتیك٣١١١٢٠٣٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٤١١١٢٢٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١ژنتیك مولكولی٥١١١٢٢٤٠

تشریحی٣ژنتیك جمعیت تكمیلی٦١١١٢٢٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢ژنتیك سرطان٧١١١٢٢٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤ژنتیك رفتارى(آموزش محور)٨١١١٢٣٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١بیوانفورماتیك٩١١١٢٣٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١ژنتیك انسانی تكمیلی١٠١١١٢٤٢٢

تشریحی١ایمونوژنتیك١١١١١٢٤٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢مهندسی ژنتیك١٢١١١٢٤٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢سیتوژنتیك تكمیلی١٣١١١٢٤٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢كشت سلول و بافت١٤١١١٢٤٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣روش پژوهش و طراحی آزمایش١٥١١١٢٤٢٩

تشریحی٣سمینار١٦١١١٢٤٣٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٤...زیست فناورى میكروارگانیسم ها (آموزش مح١٧١١١٢٤٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ 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 تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۲۹ - علوم جانوري گرايش زيست شناسي سلولي و تكويني

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 : ۲۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١زیست شناسی سلولی ومولكولی٢١١١٢٠١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١بافت شناسی٣١١١٢٠٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١بیوسیستماتیك جانورى٤١١١٢١٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١جنین شناسی مقایسه اى جانوران٥١١١٢١٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١فیزیولوژى دستگاه عصبی مركزى٦١١١٢١٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢اندام زایی در مهره داران٧١١١٢١٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٨١١١٢٢٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣فیزیولوژى تولید مثل٩١١١٢٢٧٨

تشریحی٣كشت سلول و بافت جانورى١٠١١١٢٣٢٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مكانیسم هاى سلولی و مولكولی تكوینی١١١١١٢٤١٢

تشریحی٢تشریح مقایسه اى مهره داران١٢١١١٢٤١٩

تشریحی٢روش تحقیق و ار�ه نتایج در زیست شناسی١٣١١١٢٤٢١

تشریحی٣سمینار١٤١١١٢٤٣٣

تشریحی٤...اصول روشهاى سلولی و مولكولی (آموزش مح١٥١١١٢٤٥٠

تشریحی٤ایمنی زیستی(آموزش محور)١٦١١١٢٤٥١

تشریحی٢روش ها در بافت شناسی١٧١١١٢٤٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ 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 :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۳۷ - بيوفيزيك

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 : ۲۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

تشریحی١آزمایشگاه مبانی بیوشیمی٢١١١٢٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١بیوفیزیك٣١١١٢٠٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مبانی بیوشیمی٤١١١٢١٦٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٥١١١٢٢٢٩

تشریحی٢بیوفیزیك غشا٦١١١٢٣٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١بیوانفورماتیك ساختارى٧١١١٢٥٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١بیوفیزیك پرتوى٨١١١٢٥٣٨

تشریحی١بیوفیزیك سلولی٩١١١٢٥٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١بیوفیزیك مولكولی١٠١١١٢٥٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢روش و منطق تحقیق١١١١١٢٥٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢بیوشیمی فیزیك١٢١١١٢٥٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣روش هاى بیوفیزیك١٣١١١٢٥٤٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣طراحی محاسباتی دارو١٤١١١٢٥٥٠

تشریحی٣مباحثی در بیوفیزیك١٥١١١٢٥٥١

تشریحی٣سمینار١٦١١١٢٥٥٢

تشریحی٤...مباحث پیشرفته در بیوشیمی پروت�ین ها و ١٧١١١٢٥٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٤بیوفیزیك و علوم دارویی(آموزش محور)١٨١١١٢٥٥٤

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 :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۳۸ - زيست شناسي-بيوفيزيك

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 : ۲۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١زیست شناسی سلولی ومولكولی٢١١١٢٠١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١زیست شناسی پرتوى٣١١١٢٠٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١بیوفیزیك٤١١١٢٠٤١

تشریحی٢سمینار٥١١١٢١١٨١

تشریحی٣سمینار٦١١١٢١١٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مبانی بیوشیمی٧١١١٢١٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢زیست شناسی مولكولی پیشرفته٨١١١٢٢١٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٩١١١٢٢٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی١٠١١١٢٢٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١بیوفیزیك سلولی١١١١١٢٣٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢بیوفیزیك مولكولی١٢١١١٢٣٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣فیزیك پزشكی١٣١١١٢٣٥٥

تشریحی٢بیوفیزیك پرتویی١٤١١١٢٣٥٦

تشریحی٢بیوفیزیك نظرى١٥١١١٢٣٥٧

تشریحی٢بیوفیزیك غشا١٦١١١٢٣٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١بیوشیمی فیزیك١٧١١١٢٣٥٩

تشریحی٤...بیوفیزیك پیدایش حیات و تكامل(آموزش مح١٨١١١٢٣٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٤روشهاى نو تركیبی(آموزش محور)١٩١١١٢٣٦١

تشریحی٣بیوانرژیك٢٠١١١٢٣٦٤

تشریحی٣میكروسكوپ الكترونی٢١١١١٢٣٦٥

تشریحی٣روشهاى بیوفیزیك٢٢١١١٢٣٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی٢٣١١١٧١٠٥

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

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱رشته :۴۲ - زيست شناسي-ژنتيك

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 : ۳۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١زیست شناسی سلولی ومولكولی٢١١١٢٠١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١میكروبیولوژى عمومی٣١١١٢٠١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١ژنتیك٤١١١٢٠٣٦

تشریحی٢سمینار٥١١١٢١٣٦١

تشریحی٣سمینار٦١١١٢١٣٧٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣بیوشیمی كروماتین٧١١١٢١٥٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١ژنتیك پروكاریوتها٨١١١٢٢١٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٩١١١٢٢٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مهندسی ژنتیك ١(نظریه ها)١٠١١١٢٢٣٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١ژنتیك مولكولی١١١١١٢٢٤٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی١٢١١١٢٢٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢مهندسی ژنتیك٢ (كاربردها)١٣١١١٢٢٨٨

تشریحی٢ژنتیك جمعیت تكمیلی١٤١١١٢٢٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢تازه هایی از ژنتیك١٥١١١٢٢٩٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢ژنتیك سرطان١٦١١١٢٢٩١

تشریحی٣ژنتیك ایمنی١٧١١١٢٢٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣ژنتیك انسانی١٨١١١٢٢٩٣

تشریحی٣ژنتیك فیزیولوژیك١٩١١١٢٢٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٤زیست شناسی مولكولی و تكامل(آموزش محور)٢٠١١١٢٢٩٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤ژنتیك كمی(آموزش محور)٢١١١١٢٣٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی٢٢١١١٧١٠٥

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 تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱رشته :۴۳ - علوم جانوري گرايش فيزيولوژي جانوري

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 : ۳۱ 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 شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١فیزیولوژى جانورى ٢١١١٢٠٢٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١بافت شناسی٣١١١٢٠٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١فیزیولوژى جانورى ٤١١١٢٠٣٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١فیزیولوژى جانورى ٥١١١٢٠٣٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١جنین شناسی٦١١١٢٠٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١گونه وگونه زایی٧١١١٢١٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١زیست شناسی تكوینی جانورى٨١١١٢١٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢بیوسیستماتیك جانورى٩١١١٢١٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢جنین شناسی مقایسه اى جانوران١٠١١١٢١٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣فیزیولوژى دستگاه عصبی مركزى١١١١١٢١٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣اندوكرینولوژى پیشرفته١٢١١١٢١٣٤

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٣١١١٢٢٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤فیزیولوژى عصب وعضله(آموزش محور)١٤١١١٢٢٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١فیزیولوژى غشاى سلولی١٥١١١٢٢٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی١٦١١١٢٢٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣فیزیولوژى مقایسه اى١٧١١١٢٣١١

تشریحی٢سمینار ١٨١١١٢٣١٩١

تشریحی٣سمینار ١٩١١١٢٣٢٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢تنظیم گردش خون٢٠١١١٢٣٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣تنظیم الكترولیتها در محیط داخلی٢١١١١٢٣٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢فیزیولوژى تولید مثل٢٢١١١٢٣٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤فیزیولوژى تغذیه بیوانرژیك(آموزش محور)٢٣١١١٢٣٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی٢٤١١١٧١٠٥

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 تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱رشته :۴۴ - علوم جانوري گرايش بيوسيستماتيك جانوري

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 : ۳۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١بافت شناسی٢١١١٢٠٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١جانورشناسی ٣١١١٢٠٢٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١فیزیولوژى جانورى ٤١١١٢٠٣٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١جانورشناسی ٥١١١٢٠٤٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١جنین شناسی٦١١١٢٠٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١گونه وگونه زایی٧١١١٢١٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١زیست شناسی تكوینی جانورى٨١١١٢١٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢بیوسیستماتیك جانورى٩١١١٢١٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢جنین شناسی مقایسه اى جانوران١٠١١١٢١٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣فیزیولوژى دستگاه عصبی مركزى١١١١١٢١٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢تشریح مقایسه اى مهره داران١٢١١١٢١٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣اندام زایی در مهره داران١٣١١١٢١٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٤١١١٢٢٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١فیزیولوژى غشاى سلولی١٥١١١٢٢٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی١٦١١١٢٢٦٩

تشریحی٣بیوسیستماتیك جانورى تكمیلی١٧١١١٢٢٧٦

تشریحی٢سمینار ١٨١١١٢٣١٩١

تشریحی٣سمینار ١٩١١١٢٣٢٢٢

تشریحی٢رده بندى فیلوژنتیك٢٠١١١٢٣٢٧

تشریحی٣جغرافیاى جانورى٢١١١١٢٣٢٩

تشریحی٤...تشریح تكوینی مقایسه اى مهره داران(آموز٢٢١١١٢٣٣٦

تشریحی٤دو زیست شناسی(آموزش محور)٢٣١١١٢٣٤١

تشریحی٣كشت سلول و بافت٢٤١١١٢٣٦٣

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی٢٥١١١٧١٠٥

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 :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

رشته :۴۵ - زيست شناسي- علوم جانوري گرايش زيست شناسي سلولي

تكويني
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۲

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 : ۳۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١زیست شناسی سلولی ومولكولی٢١١١٢٠١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١بافت شناسی٣١١١٢٠٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١فیزیولوژى جانورى ٤١١١٢٠٣٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١جانورشناسی ٥١١١٢٠٤٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١جنین شناسی٦١١١٢٠٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١گونه وگونه زایی٧١١١٢١٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١زیست شناسی تكوینی جانورى٨١١١٢١٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢بیوسیستماتیك جانورى٩١١١٢١٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢جنین شناسی مقایسه اى جانوران١٠١١١٢١٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣فیزیولوژى دستگاه عصبی مركزى١١١١١٢١٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣اندام زایی در مهره داران١٢١١١٢١٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٣١١١٢٢٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٤فیزیولوژى تولید مثل(آموزش محور)١٤١١١٢٢٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١فیزیولوژى غشاى سلولی١٥١١١٢٢٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی١٦١١١٢٢٦٩

تشریحی٢زیست شناسی رشد و نمو١٧١١١٢٣١٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢تولید مثل و جنسیت١٨١١١٢٣١٨

تشریحی٢سمینار ١٩١١١٢٣١٩١

تشریحی٣كشت سلول و بافت جانورى٢٠١١١٢٣٢٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣ژنتیك تكوینی٢١١١١٢٣٢١

تشریحی٣سمینار ٢٢١١١٢٣٢٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤تشریح مقایسه اى مهره داران(آموزش محور)٢٣١١١٢٣٣٥

تشریحی٣كشت سلول و بافت٢٤١١١٢٣٦٣

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی٢٥١١١٧١٠٥

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 :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱رشته :۴۶ - زيست شناسي - علوم گياهي گرايش زيست شناسي تكويني

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 : ۳۴ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تشریح ومورفولوژى گیاهی٢١١١٢٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١ریخت زایی واندام زایی درگیاهان٣١١١٢٠٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١تكامل٤١١١٢٠٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١رشدونموگیاهی٥١١١٢٠٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١اصول وروشهاى رده بندى گیاهان٦١١١٢٠٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١اكولوژى گیاهی٧١١١٢٠٥٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١تاكسونومی جدید٨١١١٢١٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اكولوژى پوششهاى گیاهی٩١١١٢١٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١متابولیسم گیاهی١٠١١١٢١٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١گرده شناسی١١١١١٢١٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه اى١٢١١١٢١٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢جذب وانتقال١٣١١١٢١٠٩

تشریحی٣زیست شناسی تكوینی درگیاهان١٤١١١٢١١٣

تشریحی٢سمینار١٥١١١٢١١٨١

تشریحی٣سمینار١٦١١١٢١١٩٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٧١١١٢٢٢٩

تشریحی٢بیوشیمی گیاهی١٨١١١٢٢٦٣

تشریحی٣مكانیسم عمل هورمونهاى گیاهی١٩١١١٢٢٦٤

تشریحی٣بیولوژى مولكولی وتكامل٢٠١١١٢٢٦٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی٢١١١١٢٢٦٩

تشریحی٢كشت سلول وبافت٢٢١١١٢٣٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤سیتوهیستوتكنیك(آموزش محور)٢٣١١١٢٣٤٧

تشریحی٤سیتو شیمی(آموزش محور)٢٤١١١٢٣٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی٢٥١١١٧١٠٥

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 :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۴۶ - زيست شناسي - علوم گياهي گرايش زيست شناسي تكويني

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 : ۳۵ 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

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تشریح ومورفولوژى گیاهی٢١١١٢٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١ریخت زایی واندام زایی درگیاهان٣١١١٢٠٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١تكامل٤١١١٢٠٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١رشدونموگیاهی٥١١١٢٠٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١اصول وروشهاى رده بندى گیاهان٦١١١٢٠٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١اكولوژى گیاهی٧١١١٢٠٥٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١تاكسونومی جدید٨١١١٢١٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اكولوژى پوششهاى گیاهی٩١١١٢١٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١متابولیسم گیاهی١٠١١١٢١٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١گرده شناسی١١١١١٢١٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه اى١٢١١١٢١٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢جذب وانتقال١٣١١١٢١٠٩

تشریحی٣زیست شناسی تكوینی درگیاهان١٤١١١٢١١٣

تشریحی٢سمینار١٥١١١٢١١٨١

تشریحی٣سمینار١٦١١١٢١١٩٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٧١١١٢٢٢٩

تشریحی٢بیوشیمی گیاهی١٨١١١٢٢٦٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی١٩١١١٢٢٦٩

تشریحی٢كشت سلول وبافت٢٠١١١٢٣٠٥

تشریحی٤تحول و تكامل گیاهان(آموزش محور)٢١١١١٢٣٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤سیتوهیستوتكنیك(آموزش محور)٢٢١١١٢٣٤٧

تشریحی٣..مكانیسم سلولی و مولكولی رشد و نمو در گی٢٣١١١٢٣٨٩

تشریحی٣زیست شناسی مولكولی و تكامل٢٤١١١٢٣٩٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی٢٥١١١٧١٠٥

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 :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱رشته :۴۷ - علوم گياهي گرايش سيستماتيك اكولوژي

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 : ۳۶ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تشریح ومورفولوژى گیاهی٢١١١٢٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١سیستماتیك گیاهی ٣١١١٢٠١٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١سیستماتیك گیاهی ٤١١١٢٠٢٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١ریخت زایی واندام زایی درگیاهان٥١١١٢٠٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١اصول وروشهاى رده بندى گیاهان٦١١١٢٠٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١اكولوژى گیاهی٧١١١٢٠٥٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١تاكسونومی جدید٨١١١٢١٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اكولوژى پوششهاى گیاهی٩١١١٢١٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١متابولیسم گیاهی١٠١١١٢١٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١گرده شناسی١١١١١٢١٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه اى١٢١١١٢١٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢جذب وانتقال١٣١١١٢١٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢فلورایران١٤١١١٢١١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣جغرافیاى گیاهی١٥١١١٢١١٢

تشریحی٣زیست شناسی تكوینی درگیاهان١٦١١١٢١١٣

تشریحی٢سمینار١٧١١١٢١١٨١

تشریحی٣سمینار١٨١١١٢١١٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣پتریدوفیتها١٩١١١٢١٢٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢٠١١١٢٢٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی٢١١١١٢٢٦٩

تشریحی٢گیاهان دارویی وسمی٢٢١١١٢٢٧٠

تشریحی٤جلبك شناسی(آموزش محور)٢٣١١١٢٣٤٤

تشریحی٤تحول و تكامل گیاهان(آموزش محور)٢٤١١١٢٣٤٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی٢٥١١١٧١٠٥

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 :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱رشته :۴۸ - علوم گياهي گرايش فيزيولوژي گياهي

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 : ۳۷ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تشریح ومورفولوژى گیاهی٢١١١٢٠٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١فیزیولوژى گیاهی ٣١١١٢٠٣١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١ریخت زایی واندام زایی درگیاهان٤١١١٢٠٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١فیزیولوژى گیاهی ٥١١١٢٠٣٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١رشدونموگیاهی٦١١١٢٠٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١فیزیولوژى تنش٧١١١٢٠٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١تاكسونومی جدید٨١١١٢١٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اكولوژى پوششهاى گیاهی٩١١١٢١٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١متابولیسم گیاهی١٠١١١٢١٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه اى١١١١١٢١٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢جذب وانتقال١٢١١١٢١٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢هالوفیتها١٣١١١٢١١١

تشریحی٣زیست شناسی تكوینی درگیاهان١٤١١١٢١١٣

تشریحی٢سمینار١٥١١١٢١١٨١

تشریحی٣سمینار١٦١١١٢١١٩٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٧١١١٢٢٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٤بیولوژى وفیزیولوژى جلبكها(آموزش محور)١٨١١١٢٢٣٨

تشریحی٣بیوشیمی گیاهی١٩١١١٢٢٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١فتوسنتز٢٠١١١٢٢٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣متابولیسم دركشت وسلول وبافت٢١١١١٢٢٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢رشد ونموپیشرفته گیاهی٢٢١١١٢٢٦٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی٢٣١١١٢٢٦٩

تشریحی٤زیست شناسی مولكولی و تكامل(آموزش محور)٢٤١١١٢٣٤٣

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی٢٥١١١٧١٠٥

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 :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۴۸ - علوم گياهي گرايش فيزيولوژي گياهي

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 : ۳۸ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تشریح ومورفولوژى گیاهی٢١١١٢٠٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١فیزیولوژى گیاهی ٣١١١٢٠٣١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١ریخت زایی واندام زایی درگیاهان٤١١١٢٠٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١فیزیولوژى گیاهی ٥١١١٢٠٣٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١رشدونموگیاهی٦١١١٢٠٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١فیزیولوژى تنش٧١١١٢٠٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١تاكسونومی جدید٨١١١٢١٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اكولوژى پوششهاى گیاهی٩١١١٢١٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١متابولیسم گیاهی١٠١١١٢١٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه اى١١١١١٢١٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢جذب وانتقال١٢١١١٢١٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢هالوفیتها١٣١١١٢١١١

تشریحی٣زیست شناسی تكوینی درگیاهان١٤١١١٢١١٣

تشریحی٢سمینار١٥١١١٢١١٨١

تشریحی٣سمینار١٦١١١٢١١٩٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٧١١١٢٢٢٩

تشریحی٣بیوشیمی گیاهی١٨١١١٢٢٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١فتوسنتز١٩١١١٢٢٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢رشد ونموپیشرفته گیاهی٢٠١١١٢٢٦٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی٢١١١١٢٢٦٩

تشریحی٣كشت سلول وبافت٢٢١١١٢٣٠٥

تشریحی٤مكانیسم انتقال مواد آلی( آموزش محور)٢٣١١١٢٣٨٧

تشریحی٤تغذیه معدنی( آموزش محور)٢٤١١١٢٣٨٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی٢٥١١١٧١٠٥

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 :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۴۹ - زيست فناوري(بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي

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 : ۳۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٨ واحد)١١١١١٢٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١زیست شناسی سلولی ومولكولی٢١١١٢٠١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١میكروبیولوژى عمومی٣١١١٢٠١٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١ویروس شناسی٤١١١٢٠٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مبانی بیوشیمی٥١١١٢١٦٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١ژنتیك پروكاریوتها٦١١١٢٢١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١ژنتیك یوكاریوتها٧١١١٢٢١١

تشریحی٢مهندسی پروت�ین٨١١١٢٢١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢بیوتكنولوژى فرآیندهاى تخمیرى٩١١١٢٢١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢بیوانفورماتیك١٠١١١٢٢١٤

تشریحی٣سمینار١١١١١٢٢١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١ساختار وعملكردماكرومولكول هاى زیستی١٢١١١٢٢١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١زیست شناسی مولكولی پیشرفته١٣١١١٢٢١٧

تشریحی٣پروت�ومیكس وژ�ومیكس١٤١١١٢٢١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣بیوتكنولوژى غذایی١٥١١١٢٢١٩

تشریحی٣بیوتكنولوژى دارویی١٦١١١٢٢٢٠

تشریحی١روشهاى آزمایشگاهی در بیوتكنولوژى١٧١١١٢٢٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١آمارواحتمال پیشرفته در بیوتكنولوژى١٨١١١٢٢٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كاربرد كامپیوتر دربیوتكنولوژى١٩١١١٢٢٢٣

تشریحی٤بیوتكنولوژى محیط زیست(آموزش محور)٢٠١١١٢٢٢٥

تشریحی٤مباحث نوین در بیوتكنولوژى(آموزش محور)٢١١١١٢٢٢٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢٢١١١٢٢٢٩

تشریحی٤مهندسی بیوشیمی(آموزش محور)٢٣١١١٢٢٣١

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 :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :ترم دوم سال تحصيلي ۸۸-۸۷رشته :۵۰ - زيست شناسي (علوم گياهي )

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 : ۴۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٨ واحد)١١١١١٢٩٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تشریح ومورفولوژى گیاهی٢١١١٢٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١سیستماتیك گیاهی ٣١١١٢٠١٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١سیستماتیك گیاهی ٤١١١٢٠٢٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١فیزیولوژى گیاهی ٥١١١٢٠٣١١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١فیزیولوژى گیاهی ٦١١١٢٠٣٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١رشدونموگیاهی٧١١١٢٠٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١تاكسونومی جدید٨١١١٢١٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اكولوژى پوششهاى گیاهی٩١١١٢١٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١متابولیسم گیاهی١٠١١١٢١٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١گرده شناسی١١١١١٢١٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه اى١٢١١١٢١٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢جذب وانتقال١٣١١١٢١٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢فلورایران١٤١١١٢١١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢هالوفیتها١٥١١١٢١١١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣جغرافیاى گیاهی١٦١١١٢١١٢

تشریحی٣زیست شناسی تكوینی درگیاهان١٧١١١٢١١٣

تشریحی٣سمینار١٨١١١٢١١٨١

تشریحی٤سمینار١٩١١١٢١١٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣پتریدوفیتها٢٠١١١٢١٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١زبان تخصصی(زیست شناسی گیاهی)٢١١١١٢١٦٣

تشریحی٤كشت سلول و بافت گیاهی( آموزش محور )٢٢١١١٢١٩٦

تشریحی٤میكروسكوپ الكترونی( آموزش محور )٢٣١١١٢١٩٧

تشریحی٤گیاهان دارویی و سمی( آموزش محور )٢٤١١١٢١٩٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤رشد و نمو پیشرفته گیاهی( آموزش محور )٢٥١١١٢١٩٩

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢٦١١١٢٢٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٤بیولوژى وفیزیولوژى جلبكها(آموزش محور)٢٧١١١٢٢٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی٢٨١١١٢٢٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی٢٩١١١٧١٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٣٠١٢٢٠٦٥٨
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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 :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۵۱ - زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش بيوفيزيك

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 : ۴۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١زیست شناسی سلولی ومولكولی٢١١١٢٠١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١زیست شناسی پرتوى٣١١١٢٠٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١بیوفیزیك٤١١١٢٠٤١

تشریحی٢سمینار٥١١١٢١١٨١

تشریحی٣سمینار٦١١١٢١١٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مبانی بیوشیمی٧١١١٢١٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢زیست شناسی مولكولی پیشرفته٨١١١٢٢١٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٩١١١٢٢٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی١٠١١١٢٢٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١بیوفیزیك سلولی١١١١١٢٣٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢بیوفیزیك مولكولی١٢١١١٢٣٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣فیزیك پزشكی١٣١١١٢٣٥٥

تشریحی٢بیوفیزیك پرتویی١٤١١١٢٣٥٦

تشریحی٢بیوفیزیك نظرى١٥١١١٢٣٥٧

تشریحی٢بیوفیزیك غشا١٦١١١٢٣٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١بیوشیمی فیزیك١٧١١١٢٣٥٩

تشریحی٤...بیوفیزیك پیدایش حیات و تكامل(آموزش مح١٨١١١٢٣٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٤روشهاى نو تركیبی(آموزش محور)١٩١١١٢٣٦١

تشریحی٣بیوانرژیك٢٠١١١٢٣٦٤

تشریحی٣میكروسكوپ الكترونی٢١١١١٢٣٦٥

تشریحی٣روشهاى بیوفیزیك٢٢١١١٢٣٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی٢٣١١١٧١٠٥

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

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۵۲ - زيست شناسي گياهي گرايش فيزيولوژي

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 : ۴۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١فیزیولوژى گیاهی ٢١١١٢٠٣١١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١فیزیولوژى گیاهی ٣١١١٢٠٣٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١رشدونموگیاهی٤١١١٢٠٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١متابولیسم گیاهی٥١١١٢١٠٥

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٦١١١٢٢٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١سیستماتیك گیاهی پیشرفته٧١١١٢٤٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١..یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرف٨١١١٢٤٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢بوم شناسی پوشش هاى گیاهی٩١١١٢٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢جذب و انتقال در گیاهان١٠١١١٢٤٠٦

تشریحی٢زیست شناسی تكوینی گیاهی١١١١١٢٤٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١ساز و كارهاى مولكولی فتوسنتز١٢١١١٢٤٠٨

تشریحی٢بیوشیمی گیاهی١٣١١١٢٤٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣رشد و نمو گیاهی پیشرفته١٤١١١٢٤٤٥

تشریحی٣روش ها و ابزارها در فیزیولوژى گیاهی١٥١١١٢٤٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤روابط آبی گیاه و خاك(آموزش محور)١٦١١١٢٤٤٧

تشریحی٤فیزیولوژى متالوفیتها(آموزش محور)١٧١١١٢٤٤٨

تشریحی٣سمینار١٨١١١٢٤٤٩

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 تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۵۳ - زيست شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بوم 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 : ۴۳ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تشریح ومورفولوژى گیاهی٢١١١٢٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١سیستماتیك گیاهی ٣١١١٢٠١٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١سیستماتیك گیاهی ٤١١١٢٠٢٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١متابولیسم گیاهی٥١١١٢١٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١گرده شناسی٦١١١٢١٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢فلورایران٧١١١٢١١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣جغرافیاى گیاهی٨١١١٢١١٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٩١١١٢٢٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١سیستماتیك گیاهی پیشرفته١٠١١١٢٤٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١..یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرف١١١١١٢٤٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢بوم شناسی پوشش هاى گیاهی١٢١١١٢٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢جذب و انتقال در گیاهان١٣١١١٢٤٠٦

تشریحی٢زیست شناسی تكوینی گیاهی١٤١١١٢٤٠٧

تشریحی٣آزمایشگاه فلور ایران١٥١١١٢٤٤٠

تشریحی٣عملیات صحرایی گیاه شناسی١٦١١١٢٤٤١

تشریحی٣سمینار١٧١١١٢٤٤٢

تشریحی٤تنوع و تكامل در گیاهان(آموزش محور)١٨١١١٢٤٤٣

تشریحی٤ژنتیك جمعیت گیاهی(آموزش محور)١٩١١١٢٤٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٠١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

رشته :۵۴ - زيست شناسي گياهي گرايش زيست شناسي سلولي و

تكويني
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۶-۹۷

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 : ۴۴ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تشریح ومورفولوژى گیاهی٢١١١٢٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١ریخت زایی واندام زایی درگیاهان٣١١١٢٠٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١رشدونموگیاهی٤١١١٢٠٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١متابولیسم گیاهی٥١١١٢١٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١گرده شناسی٦١١١٢١٠٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٧١١١٢٢٢٩

تشریحی٣زیست شناسی مولكولی و تكامل٨١١١٢٣٩٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١سیستماتیك گیاهی پیشرفته٩١١١٢٤٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١..یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرف١٠١١١٢٤٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢بوم شناسی پوشش هاى گیاهی١١١١١٢٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢جذب و انتقال در گیاهان١٢١١١٢٤٠٦

تشریحی٢زیست شناسی تكوینی گیاهی١٣١١١٢٤٠٧

تشریحی٢رویان شناسی گیاهی١٤١١١٢٤١٠

تشریحی٣روش ها و ابزارها در تكوین گیاهی١٥١١١٢٤٣٦

تشریحی٣سمینار١٦١١١٢٤٣٧

تشریحی٤...تشریح مقایسه اى گیاهان آوندى(آموزش مح١٧١١١٢٤٣٨

تشریحی٤رشد و نمو گیاهی پیشرفته(آموزش محور)١٨١١١٢٤٣٩

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 تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

رشته :۵۵ - زيست شناسي جانوري گرايش زيست شناسي سلولي و

تكويني
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۶-۹۷

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 : ۴۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١زیست شناسی سلولی ومولكولی٢١١١٢٠١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١بافت شناسی٣١١١٢٠٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١بیوسیستماتیك جانورى٤١١١٢١٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١جنین شناسی مقایسه اى جانوران٥١١١٢١٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١فیزیولوژى دستگاه عصبی مركزى٦١١١٢١٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢اندام زایی در مهره داران٧١١١٢١٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٨١١١٢٢٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣فیزیولوژى تولید مثل٩١١١٢٢٧٨

تشریحی٣كشت سلول و بافت جانورى١٠١١١٢٣٢٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مكانیسم هاى سلولی و مولكولی تكوینی١١١١١٢٤١٢

تشریحی٢تشریح مقایسه اى مهره داران١٢١١١٢٤١٩

تشریحی٢روش تحقیق و ار�ه نتایج در زیست شناسی١٣١١١٢٤٢١

تشریحی٣سمینار١٤١١١٢٤٣٣

تشریحی٤...اصول روشهاى سلولی و مولكولی (آموزش مح١٥١١١٢٤٥٠

تشریحی٤ایمنی زیستی(آموزش محور)١٦١١١٢٤٥١

تشریحی٢روش ها در بافت شناسی١٧١١١٢٤٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ 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 تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۵۶ - زيست شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيك

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 : ۴۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١جانورشناسی ٢١١١٢٠٢٩١

تشریحی١آزمایشگاه جانورشناسی ٣١١١٢٠٣٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١جانورشناسی ٤١١١٢٠٤٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢گونه وگونه زایی٥١١١٢١٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١بیوسیستماتیك جانورى٦١١١٢١٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١جنین شناسی مقایسه اى جانوران٧١١١٢١٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١فیزیولوژى دستگاه عصبی مركزى٨١١١٢١٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣اندام زایی در مهره داران٩١١١٢١٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٠١١١٢٢٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣فیزیولوژى تولید مثل١١١١١٢٢٧٨

تشریحی٢جغرافیاى جانورى١٢١١١٢٣٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مكانیسم هاى سلولی و مولكولی تكوینی١٣١١١٢٤١٢

تشریحی٢تشریح مقایسه اى مهره داران١٤١١١٢٤١٩

تشریحی٢روش تحقیق و ار�ه نتایج در زیست شناسی١٥١١١٢٤٢١

تشریحی٣سمینار١٦١١١٢٤٣٣

تشریحی٤اكولوژى انگلها(آموزش محور)١٧١١١٢٤٣٤

تشریحی٤اكولوژى حشرات( آموزش محور)١٨١١١٢٤٣٥

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 تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۵۷ - زيست شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي

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 : ۴۷ 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 شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١فیزیولوژى جانورى ٢١١١٢٠٢٣١

تشریحی١آزمایشگاه فیزیولوژى جانورى ٣١١١٢٠٢٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١فیزیولوژى جانورى ٤١١١٢٠٣٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١بیوسیستماتیك جانورى٥١١١٢١٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١فیزیولوژى دستگاه عصبی مركزى٦١١١٢١٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢اندوكرینولوژى پیشرفته٧١١١٢١٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣اندام زایی در مهره داران٨١١١٢١٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٩١١١٢٢٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣فیزیولوژى تولید مثل١٠١١١٢٢٧٨

تشریحی٤كشت سلول و بافت جانورى(آموزش محور)١١١١١٢٣٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مكانیسم هاى سلولی و مولكولی تكوینی١٢١١١٢٤١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١فیزیولوژى غشا١٣١١١٢٤١٨

تشریحی٢تشریح مقایسه اى مهره داران١٤١١١٢٤١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢فیزیولوژى عصب و عضله١٥١١١٢٤٢٠

تشریحی٢روش تحقیق و ار�ه نتایج در زیست شناسی١٦١١١٢٤٢١

تشریحی٤نوروفیزیولوژى رفتار(آموزش محور)١٧١١١٢٤٢٥

تشریحی٤فیزیولوژى سلولهاى خونی(آموزش محور)١٨١١١٢٤٢٦

تشریحی٣سمینار١٩١١١٢٤٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٠١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۵۸ - زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش بيوشيمي

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 : ۴۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

تشریحی١آزمایشگاه مبانی بیوشیمی٢١١١٢٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١بیوفیزیك٣١١١٢٠٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣بیوشیمی پروت�ینهاواسیدهاى نوكل�یك٤١١١٢١٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١بیوشیمی غشاء٥١١١٢١٤٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢بیوشیمی هورمونها٦١١١٢١٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢بیوشیمی كروماتین٧١١١٢١٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١روشهاى بیوشیمی وبیوفیزیك٨١١١٢١٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مبانی بیوشیمی٩١١١٢١٦٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٠١١١٢٢٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آنزیم شناسی١١١١١٢٤١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢تنظیم متابولیسم١٢١١١٢٤١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١بیوشیمی كربوهیدرات و لیپید١٣١١١٢٤١٥

تشریحی٢مهندسی پروت�ین و پروت�ومیكس١٤١١١٢٤١٧

تشریحی٣سمینار١٥١١١٢٤٥٢

تشریحی٤اصول پژوهش و فناورى(آموزش محور)١٦١١١٢٤٥٣

تشریحی٤بیوانفورماتیك(آموزش محور)١٧١١١٢٤٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣زیست شناسی مولكولی پیشرفته١٨١١١٢٤٥٥

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 تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۵۹ - زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش ژنتيك

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 : ۴۹ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١ژنتیك٢١١١٢٠٣٦

تشریحی١آزمایشگاه ژنتیك٣١١١٢٠٣٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٤١١١٢٢٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١ژنتیك مولكولی٥١١١٢٢٤٠

تشریحی٣ژنتیك جمعیت تكمیلی٦١١١٢٢٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢ژنتیك سرطان٧١١١٢٢٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤ژنتیك رفتارى(آموزش محور)٨١١١٢٣٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١بیوانفورماتیك٩١١١٢٣٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١ژنتیك انسانی تكمیلی١٠١١١٢٤٢٢

تشریحی١ایمونوژنتیك١١١١١٢٤٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢مهندسی ژنتیك١٢١١١٢٤٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢سیتوژنتیك تكمیلی١٣١١١٢٤٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢كشت سلول و بافت١٤١١١٢٤٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣روش پژوهش و طراحی آزمایش١٥١١١٢٤٢٩

تشریحی٣سمینار١٦١١١٢٤٣٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٤...زیست فناورى میكروارگانیسم ها (آموزش مح١٧١١١٢٤٣٢

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



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۶۰ - زيست شناسي (علوم جانوري )

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 : ۵۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٨ واحد)١١١١١٢٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١فیزیولوژى جانورى ٢١١١٢٠٢٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١بافت شناسی٣١١١٢٠٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١فیزیولوژى جانورى ٤١١١٢٠٣٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١جانورشناسی ٥١١١٢٠٤٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١جنین شناسی٦١١١٢٠٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١گونه وگونه زایی٧١١١٢١٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١زیست شناسی تكوینی جانورى٨١١١٢١٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢بیوسیستماتیك جانورى٩١١١٢١٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢جنین شناسی مقایسه اى جانوران١٠١١١٢١٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣فیزیولوژى دستگاه عصبی مركزى١١١١١٢١٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢فیزیولوژى تغذیه بیوانرژیك١٢١١١٢١٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣اندوكرینولوژى پیشرفته١٣١١١٢١٣٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣فیزیولوژى مقایسه اى١٤١١١٢١٣٥

تشریحی٣سمینار١٥١١١٢١٣٦١

تشریحی٤سمینار١٦١١١٢١٣٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١٧١١١٢١٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢تشریح مقایسه اى مهره داران١٨١١١٢١٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣اندام زایی در مهره داران١٩١١١٢١٤٠

تشریحی٤بیوسیستماتیك جانورى( آموزش محور )٢٠١١١٢٢٠٠

تشریحی٤...كارگاه كار با حیوانات آزمایشگاهی( آموزش٢١١١١٢٢٠١

تشریحی٤زیست شناسی حشرات( آموزش محور )٢٢١١١٢٢٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٤فیزیولوژى تولیدمثل( آموزش محور )٢٣١١١٢٢٠٣

تشریحی٤كشت سلول و بافت( آموزش محور )٢٤١١١٢٢٠٤

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢٥١١١٢٢٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤فیزیولوژى عصب وعضله(آموزش محور)٢٦١١١٢٢٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٤فیزیولوژى تولید مثل(آموزش محور)٢٧١١١٢٢٣٦

تشریحی٤فیزیولوژى كبد(آموزش محور)٢٨١١١٢٢٣٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١فیزیولوژى غشاى سلولی٢٩١١١٢٢٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی٣٠١١١٢٢٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی٣١١١١٧١٠٥

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

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۷۰ - زيست شناسي (بيوشيمي )

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 : ۵۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٨ واحد)١١١١١٢٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١زیست شناسی سلولی ومولكولی٢١١١٢٠١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١ژنتیك٣١١١٢٠٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آنزیمولوژى٤١١١٢١٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١كنترل متابولیسم٥١١١٢١٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١لیپیدوقند٦١١١٢١٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢بیوشیمی پروت�ینهاواسیدهاى نوكل�یك٧١١١٢١٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢بیوشیمی غشاء٨١١١٢١٤٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢بیوشیمی هورمونها٩١١١٢١٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣بیوشیمی كروماتین١٠١١١٢١٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣بیوتكنولوژى١١١١١٢١٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣روشهاى بیوشیمی وبیوفیزیك١٢١١١٢١٥٢

تشریحی٤سمینار(ارشدبیوشیمی )١٣١١١٢١٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مبانی بیوشیمی١٤١١١٢١٦٢

تشریحی٤مباحث ویژه در بیوشیمی( آموزش محور )١٥١١١٢٢٠٥

تشریحی٤مباحث ویژه در بیوشیمی٢ ( آموزش محور )١٦١١١٢٢٠٦

تشریحی٤...روشهاى آزمایشگاهی با شناخت دستگاهها١٧١١١٢٢٠٧١

تشریحی٤...روشهاى آزمایشگاهی با شناخت دستگاهها١٨١١١٢٢٠٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣زیست شناسی مولكولی پیشرفته١٩١١١٢٢١٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢٠١١١٢٢٢٩

تشریحی٤بیوشیمی فیزیك(آموزش محور)٢١١١١٢٢٣٢

تشریحی٤بیو انرژیك(آموزش محور)٢٢١١١٢٢٣٣

تشریحی٤مباحثی در بیوشیمی(آموزش محور)٢٣١١١٢٢٣٤

تشریحی١روشهاى بیوشیمی٢٤١١١٢٢٤٣

تشریحی٣بیوشیمی پزشكی٢٥١١١٢٢٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی٢٦١١١٢٢٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی٢٧١١١٧١٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢زبان تخصصی٢٨١٢١٢١٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٩١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱رشته :۷۰ - زيست شناسي (بيوشيمي )

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 : ۵۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١زیست شناسی سلولی ومولكولی٢١١١٢٠١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١ژنتیك٣١١١٢٠٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آنزیمولوژى٤١١١٢١٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١كنترل متابولیسم٥١١١٢١٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١لیپیدوقند٦١١١٢١٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢بیوشیمی پروت�ینهاواسیدهاى نوكل�یك٧١١١٢١٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢بیوشیمی غشاء٨١١١٢١٤٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢بیوشیمی هورمونها٩١١١٢١٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣بیوشیمی كروماتین١٠١١١٢١٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣بیوتكنولوژى١١١١١٢١٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣روشهاى بیوشیمی وبیوفیزیك١٢١١١٢١٥٢

تشریحی٤سمینار(ارشدبیوشیمی )١٣١١١٢١٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مبانی بیوشیمی١٤١١١٢١٦٢

تشریحی٤مباحث ویژه در بیوشیمی( آموزش محور )١٥١١١٢٢٠٥

تشریحی٤...روشهاى آزمایشگاهی با شناخت دستگاهها١٦١١١٢٢٠٧١

تشریحی٤...روشهاى آزمایشگاهی با شناخت دستگاهها١٧١١١٢٢٠٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣زیست شناسی مولكولی پیشرفته١٨١١١٢٢١٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٩١١١٢٢٢٩

تشریحی٤بیوشیمی فیزیك(آموزش محور)٢٠١١١٢٢٣٢

تشریحی٤بیو انرژیك(آموزش محور)٢١١١١٢٢٣٣

تشریحی١روشهاى بیوشیمی٢٢١١١٢٢٤٣

تشریحی٣بیوشیمی پزشكی٢٣١١١٢٢٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی٢٤١١١٢٢٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی٢٥١١١٧١٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢زبان تخصصی٢٦١٢١٢١٩٦

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 دوم سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۷۰ - زيست شناسي (بيوشيمي )

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 : ۵۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١زیست شناسی سلولی ومولكولی٢١١١٢٠١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١ژنتیك٣١١١٢٠٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آنزیمولوژى٤١١١٢١٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١كنترل متابولیسم٥١١١٢١٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١لیپیدوقند٦١١١٢١٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢بیوشیمی پروت�ینهاواسیدهاى نوكل�یك٧١١١٢١٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢بیوشیمی غشاء٨١١١٢١٤٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢بیوشیمی هورمونها٩١١١٢١٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣بیوشیمی كروماتین١٠١١١٢١٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣بیوتكنولوژى١١١١١٢١٥١

تشریحی٤سمینار(ارشدبیوشیمی )١٢١١١٢١٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مبانی بیوشیمی١٣١١١٢١٦٢

تشریحی٤مباحث ویژه در بیوشیمی( آموزش محور )١٤١١١٢٢٠٥

تشریحی٤...روشهاى آزمایشگاهی با شناخت دستگاهها١٥١١١٢٢٠٧١

تشریحی٤...روشهاى آزمایشگاهی با شناخت دستگاهها١٦١١١٢٢٠٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣زیست شناسی مولكولی پیشرفته١٧١١١٢٢١٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٨١١١٢٢٢٩

تشریحی٤بیوشیمی فیزیك(آموزش محور)١٩١١١٢٢٣٢

تشریحی٤بیو انرژیك(آموزش محور)٢٠١١١٢٢٣٣

تشریحی١روشهاى بیوشیمی٢١١١١٢٢٤٣

تشریحی٣بیوشیمی پزشكی٢٢١١١٢٢٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی٢٣١١١٢٢٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی٢٤١١١٧١٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢زبان تخصصی٢٥١٢١٢١٩٦

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 تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۷۴ - زيست شناسي گياهي گرايش سلولي و تكويني

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 : ۵۴ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تشریح ومورفولوژى گیاهی٢١١١٢٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١ریخت زایی واندام زایی درگیاهان٣١١١٢٠٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١رشدونموگیاهی٤١١١٢٠٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١متابولیسم گیاهی٥١١١٢١٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١گرده شناسی٦١١١٢١٠٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٧١١١٢٢٢٩

تشریحی٣زیست شناسی مولكولی و تكامل٨١١١٢٣٩٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١سیستماتیك گیاهی پیشرفته٩١١١٢٤٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١..یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرف١٠١١١٢٤٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢بوم شناسی پوشش هاى گیاهی١١١١١٢٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢جذب و انتقال در گیاهان١٢١١١٢٤٠٦

تشریحی٢زیست شناسی تكوینی گیاهی١٣١١١٢٤٠٧

تشریحی٢رویان شناسی گیاهی١٤١١١٢٤١٠

تشریحی٣روش ها و ابزارها در تكوین گیاهی١٥١١١٢٤٣٦

تشریحی٣سمینار١٦١١١٢٤٣٧

تشریحی٤...تشریح مقایسه اى گیاهان آوندى(آموزش مح١٧١١١٢٤٣٨

تشریحی٤رشد و نمو گیاهی پیشرفته(آموزش محور)١٨١١١٢٤٣٩

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 تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۲ - زيست شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۷۵ - زيست شناسي جانوري گرايش سلولي و تكويني

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 : ۵۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١زیست شناسی سلولی ومولكولی٢١١١٢٠١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١بافت شناسی٣١١١٢٠٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١بیوسیستماتیك جانورى٤١١١٢١٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١جنین شناسی مقایسه اى جانوران٥١١١٢١٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١فیزیولوژى دستگاه عصبی مركزى٦١١١٢١٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢اندام زایی در مهره داران٧١١١٢١٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٨١١١٢٢٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣فیزیولوژى تولید مثل٩١١١٢٢٧٨

تشریحی٣كشت سلول و بافت جانورى١٠١١١٢٣٢٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مكانیسم هاى سلولی و مولكولی تكوینی١١١١١٢٤١٢

تشریحی٢تشریح مقایسه اى مهره داران١٢١١١٢٤١٩

تشریحی٢روش تحقیق و ار�ه نتایج در زیست شناسی١٣١١١٢٤٢١

تشریحی٣سمینار١٤١١١٢٤٣٣

تشریحی٤...اصول روشهاى سلولی و مولكولی (آموزش مح١٥١١١٢٤٥٠

تشریحی٤ایمنی زیستی(آموزش محور)١٦١١١٢٤٥١

تشریحی٢روش ها در بافت شناسی١٧١١١٢٤٥٦

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