
تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مهندسي كشاورزي21گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي كشاورزي (اقتصادكشاورزي)10رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 113صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضیات 11111116

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1ریاضیات 21111479

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1فیزیک عمومی31113111

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی41114092

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی6كاربردكامپیوتردراقتصادكشاورزی51115215

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات61117084

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢3آمار71117085

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی7مدیریت آفات وبیماریهای گیاهی81121003

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2خاک شناسی عمومی91121004

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3زراعت عمومی101121005

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی5ماشینهای كشاورزی111121006

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی9آشنایی باشیوه خوداشتغالی121121008

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اقتصادكشاورزی131121009

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4باغبانی عمومی141121010

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6آبیاری واقلیم شناسی كشاورزی151121011

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4كشاورزی پایدار161121012

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی9جامعه شناسی روستایی171121013

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5اقتصادتولیدكشاورزی181121014

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6مساحی ونقشه برداری191121017

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6اصول ترویج وآموزش كشاورزی201121018

تشریحی4عملیات كشاورزی211121019

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5اقتصادتوسعه كشاورزی221121020

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6حسابداری واحدهای كشاورزی231121021

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7اصول تبدیل ونگهداری فرآورده های كشاورزی241121022

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7اقتصادومدیریت منابع طبیعی251121023

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی7اقتصادریاضی261121024

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6تهیه وارزیابی طرحهای كشاورزی271121025

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7سیاست كشاورزی281121026

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی8بازاریابی محصولات كشاورزی291121027

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی8مدیریت واحدهای زراعی ودامی301121028

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4روشهای تحقیق دراقتصادكشاورزی311121029

تشریحی8كارآموزی321121030

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی9دامپروری عمومی331121031

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی9تجارت بین المللی محصولات كشاورزی341121032

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی9اقتصادسنجی351121033
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مهندسي كشاورزي21گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي كشاورزي (اقتصادكشاورزي)10رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 114صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی9پروژه361121034

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5طرح آزمایشهای كشاورزی371121035

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی١4اقتصادكلان 381121036

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢9اقتصادكلان 391121037

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی9اقتصادایران401121038

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی9پول وبانكداری411121039

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی9مدیریت منابع آبی421121040

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9زراعت خصوصی431121041

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1گیاه شناسی عمومی441121043

تشریحی1آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی451121044

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست461121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)471211410

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی9متون زبان خارجی دراقتصادكشاورزی481212165

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی491212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی501212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی511213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه521215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه531215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی541215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 551215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی561218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1انقلاب اسلامی ایران571220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1اندیشه سیاسی امام خمینی581220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 591220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس601220889

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١2اقتصادخرد611221025

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی621223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی631223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران641229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1اندیشه اسلامی 651233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢1اندیشه اسلامی 661233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1آیین زندگی (اخلاق كاربردی )671233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تفسیرموضوعی قرآن681233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)691233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه701233039
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مهندسي كشاورزي21گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي كشاورزي (اقتصادكشاورزي)10رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 115صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت711233044
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)19رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 619صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111115

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضیات 21111116

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1فیزیک عمومی31113111

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات41117084

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)51211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی61212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی71212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی81213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه91215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه101215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی111215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 121215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی131218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران141220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی151220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 161220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس171220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی181223174

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران191229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 201233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 211233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )221233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن231233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)241233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه251233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت261233044

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2میكروبیولوژی عمومی271411259

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3بیوشیمی عمومی281411265

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5اصول نگهداری مواد غذایی291411294

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5تجزیه مواد غذایی301411295

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5تكنولوژی روغن های خوراكی311411297

تشریحی5عملیات كارگاهی321411298

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7اصول بسته بندی مواد غذایی331411300

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١4اصول مهندسی صنایع غذایی 341411302

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2اقتصاد و مدیریت صنعتی351411306
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)19رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 620صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٢6اصول مهندسی صنایع غذایی 361411308

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8اصول طراحی كارخانجات صنایع غذایی371411309

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی8اصول عمل آوری خشكبار381411312

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8صنایع تخمیری391411314

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3شیمی تجزیه401411321

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2رسم فنی411411322

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2شیمی آلی421411329

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1بیولوژی سلولی431411512

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی441411513

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی5كاربرد كامپیوتر451411514

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تولید محصولات كشاورزی و دامی461411515

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١3شیمی مواد غذایی 471411516

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١3میكروبیولوژی مواد غذایی 481411517

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3طرح آزمایشات در صنایع غذایی491411518

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4تكنولوژی پس از برداشت501411519

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢4شیمی مواد غذایی 511411520

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢4میكروبیولوژی مواد غذایی 521411521

تشریحی١4كارآموزی 531411523

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6تكنولوژی شیر و فرآورده های آن541411524

تشریحی6عملیات شیر و فرآورده ها551411525

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی6كنسرو سازی561411526

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6كنترل كیفیت مواد غذایی571411527

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6تغذیه581411529

تشریحی7صنایع آشامیدنی ها591411530

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7تكنولوژی گوشت و شیلات601411531

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7تكنولوژی غلات611411532

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7زبان انگلیسی تخصصی621411533

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی7عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی631411534

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی8تكنولوژی قند641411535

تشریحی٢8كارآموزی 651411536
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)19رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 621صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1فیزیک عمومی11113111

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات21117084

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست31121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)41211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی51212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی61212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی71213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه81215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه91215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی101215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 111215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی121218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران131220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی141220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 151220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس161220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی171223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی181223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران191229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 201233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 211233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )221233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن231233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)241233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه251233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت261233044

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2میكروبیولوژی عمومی271411259

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3بیوشیمی عمومی281411265

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5اصول نگهداری مواد غذایی291411294

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5تجزیه مواد غذایی301411295

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5تكنولوژی روغن های خوراكی311411297

تشریحی3عملیات كارگاهی321411298

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7اصول بسته بندی مواد غذایی331411300

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١4اصول مهندسی صنایع غذایی 341411302

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4اقتصاد و مدیریت صنعتی351411306
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)19رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 622صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٢5اصول مهندسی صنایع غذایی 361411308

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7اصول طراحی كارخانجات صنایع غذایی371411309

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی5صنایع تخمیری381411314

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شیمی تجزیه391411321

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2رسم فنی401411322

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2شیمی آلی411411329

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1ریاضیات عمومی421411441

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1بیولوژی سلولی431411512

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی441411513

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2كاربرد كامپیوتر451411514

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١3شیمی مواد غذایی 461411516

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١3میكروبیولوژی مواد غذایی 471411517

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3طرح آزمایشات در صنایع غذایی481411518

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢4شیمی مواد غذایی 491411520

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢4میكروبیولوژی مواد غذایی 501411521

تشریحی١6كارآموزی 511411523

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی7كنسرو سازی521411526

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6تغذیه531411529

تشریحی7صنایع آشامیدنی ها541411530

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7تكنولوژی گوشت و شیلات551411531

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6تكنولوژی غلات561411532

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4زبان انگلیسی تخصصی571411533

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی7تكنولوژی قند581411535

تشریحی٢8كارآموزی 591411536

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3علوم پایه كشاورزی601411734

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4تكنولوژی پس از برداشت611411736

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١5تكنولوژی شیر و فرآورده ها 621411738

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی6عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی631411739

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢6تكنولوژی شیر و فرآورده ها 641411740

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8مدیریت منابع آب و انرژی در صنایع غذایی651411741

تشریحی8سمینار661411742

تشریحی8صنایع غذایی و محیط زیست671411743

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی8صنایع قنادی681411744

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8كنترل كیفیت مواد غذایی691411745

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی8بهداشت و ایمنی مواد غذایی701411748
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون20رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 623صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111115

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢4ریاضیات 21111116

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1فیزیک عمومی31113112

تشریحی1آزمایشگاه فیزیک عمومی41113113

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی51114093

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی61121005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1گیاه شناسی عمومی71121043

تشریحی1آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی81121044

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2هواواقلیم شناسی كشاورزی91121045

تشریحی2آزمایشگاه هواواقلیم شناسی كشاورزی101121046

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاک شناسی عمومی111121047

تشریحی2آزمایشگاه خاک شناسی عمومی121121048

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات وكاربردآن دركشاورزی131121049

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6شناخت محیطزیست141121050

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول اقتصادكشاورزی151121051

تشریحی4عملیات كشاورزی161121052

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2دامپروری عمومی171121053

تشریحی2آزمایشگاه دامپروری عمومی181121054

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3جنگلداری191121055

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ماشین های كشاورزی201121056

تشریحی3آزمایشگاه ماشین های كشاورزی211121057

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آبیاری عمومی221121058

تشریحی3آزمایشگاه آبیاری عمومی231121059

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول آموزش وترویج كشاورزی ومنابع طبیعی241121060

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2باغبانی عمومی251121061

تشریحی2آزمایشگاه باغبانی عمومی261121062

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مرتعداری271121063

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3آفات وبیماری های گیاهی281121064

تشریحی3آزمایشگاه آفات وبیماری های گیاهی291121065

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4آبخیزداری وحفاظت آب وخاک301121066

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)311211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی321212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی331213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه341215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه351215430
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون20رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 624صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی361215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 371215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی381218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران391220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی401220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 411220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس421220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی431223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی441223266

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4زبان تخصصی451225009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران461229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 471233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 481233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )491233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن501233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)511233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه521233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت531233044

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5رسم فنی ونقشه كشی541411025

تشریحی5آزمایشگاه رسم فنی ونقشه كشی551411026

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4مساحی ونقشه برداری561411110

تشریحی4آزمایشگاه مساحی ونقشه برداری571411111

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4تكنولوژی موتور581411112

تشریحی4آزمایشگاه تكنولوژی موتور591411113

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6مدیریت كشاورزی601411114

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١6مكانیزاسیون كشاورزی 611411115

تشریحی١6آزمایشگاه مكانیزاسیون كشاورزی 621411116

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5استاتیک631411117

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی5شناخت وكاربردتراكتور641411118

تشریحی5آزمایشگاه شناخت وكاربردتراكتور651411119

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6مكانیک تراكتور661411120

تشریحی6آزمایشگاه مكانیک تراكتور671411121

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١6مقاومت مصالح 681411122

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6ترمودینامیک691411123

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6مبانی داشت وبرداشت701411124
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون20رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 625صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8كارآموزی711411125

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7ماشینهاوتجهیزات ثابت زراعی721411126

تشریحی7آزمایشگاه ماشینهاوتجهیزات ثابت زراعی731411127

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢7مقاومت مصالح 741411128

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی7مبانی خاک ورزی وكاشت751411129

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢7مكانیزاسیون كشاورزی 761411130

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8موتورهای احتراقی771411131

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8طراحی اجزاء781411132

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8سیستمهای هیدرولیک درماشینهای كشاورزی791411133

تشریحی8آزمایشگاه سیستمهای هیدرولیک درماشینهای801411134

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8فیزیک ومكانیک خاكهای كشاورزی811411135

تشریحی8آزمایشگاه فیزیک ومكانیک خاكهای كشاورزی821411136

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5معادلات دیفرانسیل831411193

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7مكانیک سیالات841411231
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي علوم كشاورزي21رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 626صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111115

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4ژنتیک21112155

تشریحی4آزمایشگاه ژنتیک31112156

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1فیزیک عمومی41113112

تشریحی1آزمایشگاه فیزیک عمومی51113113

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی61114093

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4شیمی آلی71114203

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5بیوشیمی عمومی81114204

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4طرح آزمایشهای كشاورزی91121001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی101121005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1گیاه شناسی عمومی111121043

تشریحی1آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی121121044

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2هواواقلیم شناسی كشاورزی131121045

تشریحی2آزمایشگاه هواواقلیم شناسی كشاورزی141121046

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاک شناسی عمومی151121047

تشریحی2آزمایشگاه خاک شناسی عمومی161121048

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات وكاربردآن دركشاورزی171121049

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6شناخت محیطزیست181121050

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول اقتصادكشاورزی191121051

تشریحی4عملیات كشاورزی201121052

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2دامپروری عمومی211121053

تشریحی2آزمایشگاه دامپروری عمومی221121054

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3جنگلداری231121055

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ماشین های كشاورزی241121056

تشریحی3آزمایشگاه ماشین های كشاورزی251121057

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آبیاری عمومی261121058

تشریحی3آزمایشگاه آبیاری عمومی271121059

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول آموزش وترویج كشاورزی ومنابع طبیعی281121060

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2باغبانی عمومی291121061

تشریحی2آزمایشگاه باغبانی عمومی301121062

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مرتعداری311121063

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3آفات وبیماری های گیاهی321121064

تشریحی3آزمایشگاه آفات وبیماری های گیاهی331121065

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4آبخیزداری وحفاظت آب وخاک341121066

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)351211410
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي علوم كشاورزي21رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 627صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی361212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی371212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی381213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه391215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه401215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی411215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 421215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی431218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران441220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی451220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 461220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس471220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی481223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی491223266

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4زبان تخصصی501225009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران511229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 521233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 531233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )541233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن551233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)561233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه571233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت581233044

تشریحی4آزمایشگاه طرح آزمایشهای كشاورزی591411002

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5اكولوژی عمومی601411053

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6مبانی كشاورزی پایدار611411058

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی8آفات انباری621411082

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی5فیزیولوژی گیاهان زراعی631411083

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5اصول اصلاح نباتات641411084

تشریحی5آزمایشگاه اصول اصلاح نباتات651411085

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5رابطه آب وخاک وگیاه661411086

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5زراعت غلات671411087

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی6علف های هرزوكنترل آنها681411088

تشریحی6آزمایشگاه علف های هرزوكنترل آنها691411089

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6گیاهان دارویی701411092
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي علوم كشاورزي21رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 628صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6دیم كاری711411093

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6سم شناسی721411094

تشریحی8كارآموزی731411095

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی7بیماریهای مهم گیاهی وكنترل آنها741411096

تشریحی7آزمایشگاه بیماریهای مهم گیاهی وكنترل آنها751411097

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7زراعت گیاهان علوفه ای وصنعتی761411098

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7فیزیولوژی بعدازبرداشت771411099

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7ازدیادنباتات781411100

تشریحی7آزمایشگاه ازدیادنباتات791411101

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8كنترل وگواهی بذر801411102

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی8آفات مهم گیاهی وكنترل آنها811411103

تشریحی8آزمایشگاه آفات مهم گیاهی وكنترل آنها821411104

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8سبزی كاری وگل كاری831411105

تشریحی8آزمایشگاه سبزی كاری وگل كاری841411106

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی8مبانی كشت بافت گیاهی وبیوتكنولوژی851411107

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8قارچ ،ویروس ،نماتدوپروكاریوتهای بیماری زا861411108

تشریحی8آزمایشگاه قارچ ،ویروس ،نماتدوپروكاریوتهای871411109

تشریحی4تشریح و رده بندی گیاهی881411237

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی6میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز891411238

تشریحی6آز میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز901411239

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری911411240

تشریحی7آز میوه های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری921411241
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي مديريت وآباداني روستاها22رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 629صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111115

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢4ریاضیات 21111116

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2فیزیک عمومی31113112

تشریحی2آزمایشگاه فیزیک عمومی41113113

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی51114093

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی61121005

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4جامعه شناسی روستایی71121013

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی١5اقتصادكلان 81121036

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1گیاه شناسی عمومی91121043

تشریحی1آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی101121044

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2هواواقلیم شناسی كشاورزی111121045

تشریحی2آزمایشگاه هواواقلیم شناسی كشاورزی121121046

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاک شناسی عمومی131121047

تشریحی2آزمایشگاه خاک شناسی عمومی141121048

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات وكاربردآن دركشاورزی151121049

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6شناخت محیطزیست161121050

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول اقتصادكشاورزی171121051

تشریحی4عملیات كشاورزی181121052

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2دامپروری عمومی191121053

تشریحی2آزمایشگاه دامپروری عمومی201121054

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3جنگلداری211121055

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ماشین های كشاورزی221121056

تشریحی3آزمایشگاه ماشین های كشاورزی231121057

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آبیاری عمومی241121058

تشریحی3آزمایشگاه آبیاری عمومی251121059

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول آموزش وترویج كشاورزی ومنابع طبیعی261121060

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2باغبانی عمومی271121061

تشریحی2آزمایشگاه باغبانی عمومی281121062

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مرتعداری291121063

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3آفات وبیماری های گیاهی301121064

تشریحی3آزمایشگاه آفات وبیماری های گیاهی311121065

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4آبخیزداری وحفاظت آب وخاک321121066

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)331211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی341212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی351212411
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي مديريت وآباداني روستاها22رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 630صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی361213209

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4اصول حسابداری371214089

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6مدیریت مالی381214090

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه391215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه401215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی411215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 421215432

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7بازاریابی ومدیریت بازار431218175

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی8مدیریت توسعه441218176

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8مدیریت تعاونیها451218177

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی461218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران471220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی481220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 491220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس501220889

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١5اقتصادخرد511221025

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی521223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی531223266

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4زبان تخصصی541225009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران551229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 561233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 571233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )581233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن591233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)601233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه611233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت621233044

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی8مدیریت واحدهای زراعی ودامی631411007

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4اقتصادایران باتكیه برروستا641411169

تشریحی6راه های روستایی651411170

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5ایستایی661411171

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5مصالح بومی وروشهای ساختمان سازی671411172

تشریحی5آزمایشگاه مصالح بومی وروشهای ساختمان س681411173

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی6مدیریت تولیدات روستایی691411174

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6صنایع روستایی701411175
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي مديريت وآباداني روستاها22رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 631صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی6معماری وجزییات ساختمانهای روستایی ایران711411176

تشریحی6آزمایشگاه معماری وجزییات ساختمانهای رو721411177

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی8آب وفاضلاب روستاها731411178

تشریحی7ساختمانهای روستایی مقاوم دربرابربلایای ط741411179

تشریحی8كارآموزی751411180

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی7تاسیسات درساختمانهای روستایی761411181

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی8طرح بهسازی روستایی771411182

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7كانالهای آبرسانی781411183

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7محیط زیست روستاها791411233
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي آب وخاك23رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 632صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111115

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢4ریاضیات 21111116

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2فیزیک عمومی31113112

تشریحی2آزمایشگاه فیزیک عمومی41113113

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی51114093

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی5زمین شناسی61116107

تشریحی5آزمایشگاه زمین شناسی71116108

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی81121005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1گیاه شناسی عمومی91121043

تشریحی1آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی101121044

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2هواواقلیم شناسی كشاورزی111121045

تشریحی2آزمایشگاه هواواقلیم شناسی كشاورزی121121046

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاک شناسی عمومی131121047

تشریحی2آزمایشگاه خاک شناسی عمومی141121048

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات وكاربردآن دركشاورزی151121049

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6شناخت محیطزیست161121050

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول اقتصادكشاورزی171121051

تشریحی4عملیات كشاورزی181121052

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2دامپروری عمومی191121053

تشریحی2آزمایشگاه دامپروری عمومی201121054

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3جنگلداری211121055

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ماشین های كشاورزی221121056

تشریحی3آزمایشگاه ماشین های كشاورزی231121057

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آبیاری عمومی241121058

تشریحی3آزمایشگاه آبیاری عمومی251121059

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول آموزش وترویج كشاورزی ومنابع طبیعی261121060

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2باغبانی عمومی271121061

تشریحی2آزمایشگاه باغبانی عمومی281121062

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مرتعداری291121063

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3آفات وبیماری های گیاهی301121064

تشریحی3آزمایشگاه آفات وبیماری های گیاهی311121065

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4آبخیزداری وحفاظت آب وخاک321121066

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)331211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی341212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی351212411
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي آب وخاك23رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 633صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی361213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه371215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه381215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی391215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 401215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی411218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران421220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی431220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 441220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس451220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی461223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی471223266

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4زبان تخصصی481225009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران491229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 501233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 511233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )521233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن531233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)541233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه551233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت561233044

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4رسم فنی ونقشه كشی571411025

تشریحی4آزمایشگاه رسم فنی ونقشه كشی581411026

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5فیزیک خاک591411027

تشریحی5آزمایشگاه فیزیک خاک601411028

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5مكانیک خاک611411029

تشریحی5آزمایشگاه مكانیک خاک621411030

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6شیمی وحاصلخیزی خاک631411031

تشریحی6آزمایشگاه شیمی وحاصلخیزی خاک641411032

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7رابطه آب وخاک وگیاه651411033

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی6پیدایش ورده بندی خاكها661411034

تشریحی6آزمایشگاه پیدایش ورده بندی خاكها671411035

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی6هیدرولوژی681411036

تشریحی6آزمایشگاه هیدرولوژی691411037

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی6مكانیک سیالات وهیدرولیک701411038
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي آب وخاك23رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 634صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7هیدرولیک انهار711411039

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی7اصول مهندسی زهكشی721411040

تشریحی7آزمایشگاه اصول مهندسی زهكشی731411041

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی7ارزیابی اراضی741411042

تشریحی7آزمایشگاه ارزیابی اراضی751411043

تشریحی8كارآموزی761411044

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7حفاظت آب وخاک تكمیلی771411045

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8طراحی سازه های آبی781411046

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8آبهای زیرزمینی791411047

تشریحی8آزمایشگاه آبهای زیرزمینی801411048

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی8بیولوژی خاک811411049

تشریحی8آزمایشگاه بیولوژی خاک821411050

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی8طراحی سیستمهای آبیاری831411051

تشریحی8آزمایشگاه طراحی سیستمهای آبیاری841411052

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4مساحی ونقشه برداری851411110

تشریحی4آزمایشگاه مساحی ونقشه برداری861411111

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5معادلات دیفرانسیل871411193

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6خاكهای شور و سدیمی881411232
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست24رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 635صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111115

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4جانورشناسی عمومی21112157

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1فیزیک عمومی31113112

تشریحی1آزمایشگاه فیزیک عمومی41113113

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی51114093

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی61121005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1گیاه شناسی عمومی71121043

تشریحی1آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی81121044

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2هواواقلیم شناسی كشاورزی91121045

تشریحی2آزمایشگاه هواواقلیم شناسی كشاورزی101121046

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاک شناسی عمومی111121047

تشریحی2آزمایشگاه خاک شناسی عمومی121121048

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات وكاربردآن دركشاورزی131121049

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی5شناخت محیطزیست141121050

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول اقتصادكشاورزی151121051

تشریحی4عملیات كشاورزی161121052

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2دامپروری عمومی171121053

تشریحی2آزمایشگاه دامپروری عمومی181121054

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3جنگلداری191121055

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ماشین های كشاورزی201121056

تشریحی3آزمایشگاه ماشین های كشاورزی211121057

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آبیاری عمومی221121058

تشریحی3آزمایشگاه آبیاری عمومی231121059

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول آموزش وترویج كشاورزی ومنابع طبیعی241121060

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2باغبانی عمومی251121061

تشریحی3آزمایشگاه باغبانی عمومی261121062

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6مرتعداری271121063

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3آفات وبیماری های گیاهی281121064

تشریحی3آزمایشگاه آفات وبیماری های گیاهی291121065

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4آبخیزداری وحفاظت آب وخاک301121066

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)311211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی321212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی331212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی341213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6تربیت بدنی ویژه351215429
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست24رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 636صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه361215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6تربیت بدنی371215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 381215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی391218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران401220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی411220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 421220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس431220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی441223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی451223266

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4زبان تخصصی461225009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران471229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 481233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 491233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )501233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن511233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)521233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه531233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت541233044

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4اكولوژی عمومی551411053

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4روش تحقیق درمنابع طبیعی561411137

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4چوب شناسی وحفاظت چوب571411138

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4گیاهان آبزی581411139

تشریحی4آزمایشگاه گیاهان آبزی591411140

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی6جنگل شناسی601411141

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5اصول مهندسی جنگل611411142

تشریحی5آزمایشگاه اصول مهندسی جنگل621411143

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5شناسایی گیاهان مرتعی631411144

تشریحی5آزمایشگاه شناسایی گیاهان مرتعی641411145

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی5اكولوژی مرتع651411146

تشریحی6تنوع زیستی661411147

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5ارزیابی محیطزیست671411148

تشریحی6اكولوژی منابع آب681411149

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6تكثیر،پرورش وصیدآبزیان691411150

تشریحی6آزمایشگاه تكثیر،پرورش وصیدآبزیان701411151
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست24رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 637صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6شناخت ومدیریت حیات وحش711411152

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6زیست شناسی حفاظت721411153

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7اندازه گیری وارزیابی مراتع731411154

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی7اصول طراحی منظره وچشم انداز741411155

تشریحی7آزمایشگاه اصول طراحی منظره وچشم انداز751411156

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی8اكوتوریسم761411157

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7قوانین ومدیریت منابع طبیعی771411158

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی7رابطه دام ومرتع781411159

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7صنایع چوب وكاغذ791411160

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8درختان ودرختچه های ایران801411161

تشریحی8آزمایشگاه درختان ودرختچه های ایران811411162

تشریحی8فرآوری وبازاریابی محصولات شیلاتی821411163

تشریحی8آزمایشگاه فرآوری وبازاریابی محصولات شیلا831411164

تشریحی8كارآموزی841411165

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی8اكولوژی جنگل851411166

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی8طراحی باغ وپارک861411167

تشریحی8آزمایشگاه طراحی باغ وپارک871411168

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7حمایت جنگل881411228

تشریحی7آز مایشگاه حمایت از جنگل891411229

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی8آلودگی آب و خاک901411230
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي كشاورزي (علوم دامي )25رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 638صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111115

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4ژنتیک21112155

تشریحی4آزمایشگاه ژنتیک31112156

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4جانورشناسی عمومی41112157

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1فیزیک عمومی51113112

تشریحی1آزمایشگاه فیزیک عمومی61113113

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی71114093

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4شیمی آلی81114203

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5بیوشیمی عمومی91114204

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی101121005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1گیاه شناسی عمومی111121043

تشریحی1آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی121121044

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2هواواقلیم شناسی كشاورزی131121045

تشریحی2آزمایشگاه هواواقلیم شناسی كشاورزی141121046

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاک شناسی عمومی151121047

تشریحی2آزمایشگاه خاک شناسی عمومی161121048

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات وكاربردآن دركشاورزی171121049

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6شناخت محیطزیست181121050

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول اقتصادكشاورزی191121051

تشریحی4عملیات كشاورزی201121052

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2دامپروری عمومی211121053

تشریحی2آزمایشگاه دامپروری عمومی221121054

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3جنگلداری231121055

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ماشین های كشاورزی241121056

تشریحی3آزمایشگاه ماشین های كشاورزی251121057

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آبیاری عمومی261121058

تشریحی3آزمایشگاه آبیاری عمومی271121059

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول آموزش وترویج كشاورزی ومنابع طبیعی281121060

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2باغبانی عمومی291121061

تشریحی2آزمایشگاه باغبانی عمومی301121062

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مرتعداری311121063

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3آفات وبیماری های گیاهی321121064

تشریحی3آزمایشگاه آفات وبیماری های گیاهی331121065

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4آبخیزداری وحفاظت آب وخاک341121066

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)351211410
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي كشاورزي (علوم دامي )25رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 639صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی361212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی371212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی381213209

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6مدیریت وحسابداری391214088

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه401215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه411215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی421215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 431215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی441218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران451220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی461220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 471220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس481220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی491223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی501223266

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4زبان تخصصی511225009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران521229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 531233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 541233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )551233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن561233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)571233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه581233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت591233044

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4اكولوژی عمومی601411053

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5طرح آزمایشهای دامپروری611411054

تشریحی5آزمایشگاه طرح آزمایشهای دامپروری621411055

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5اصول تغذیه دام631411056

تشریحی5آزمایشگاه اصول تغذیه دام641411057

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5مبانی كشاورزی پایدار651411058

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5اصلاح دام661411059

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6تشریح وفیزیولوژی دام671411060

تشریحی6آزمایشگاه تشریح وفیزیولوژی دام681411061

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی6پرورش گاوهای شیری691411062

تشریحی6آزمایشگاه پرورش گاوهای شیری701411063
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي كشاورزي (علوم دامي )25رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 640صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6رفتارشناسی حیوانات اهلی711411064

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6پرورش طیور721411065

تشریحی6آزمایشگاه پرورش طیور731411066

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7پرورش گوسفندوبز741411067

تشریحی7آزمایشگاه پرورش گوسفندوبز751411068

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی7فیزیولوژی تولیدمثل761411069

تشریحی7آزمایشگاه فیزیولوژی تولیدمثل771411070

تشریحی8كارآموزی781411071

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7خوراک هاوجیره نویسی791411072

تشریحی7آزمایشگاه خوراک هاوجیره نویسی801411073

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی8بهداشت وبیماریهای دام وطیور811411074

تشریحی8آزمایشگاه بهداشت وبیماریهای دام وطیور821411075

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8فرآوری تولیدات دام وطیور831411076

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8پرورش آبزیان (ماهی ومیگو)841411077

تشریحی8آزمایشگاه پرورش آبزیان (ماهی ومیگو)851411078

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7تغذیه طیور861411079

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8پرورش زنبورعسل871411080

تشریحی8آزمایشگاه پرورش زنبورعسل881411081

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی7آشنایی با دامپروری ایران891411234

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی8طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور901411235

تشریحی8آز طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور911411236
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي كشاورزي - اقتصادكشاورزي26رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 641صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢4ریاضیات 11111116

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1ریاضیات 21111479

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1فیزیک عمومی31113112

تشریحی1آزمایشگاه فیزیک عمومی41113113

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی51114093

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی7كاربردكامپیوتردراقتصادكشاورزی61115215

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢8آمار71117085

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی81121005

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8آشنایی باشیوه خوداشتغالی91121008

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6جامعه شناسی روستایی101121013

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7اقتصادتولیدكشاورزی111121014

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5اقتصادتوسعه كشاورزی121121020

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8حسابداری واحدهای كشاورزی131121021

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی5اقتصادومدیریت منابع طبیعی141121023

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی8اقتصادریاضی151121024

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6تهیه وارزیابی طرحهای كشاورزی161121025

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7سیاست كشاورزی171121026

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6بازاریابی محصولات كشاورزی181121027

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7روشهای تحقیق دراقتصادكشاورزی191121029

تشریحی8كارآموزی201121030

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6تجارت بین المللی محصولات كشاورزی211121032

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5اقتصادسنجی221121033

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی١4اقتصادكلان 231121036

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢6اقتصادكلان 241121037

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1گیاه شناسی عمومی251121043

تشریحی1آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی261121044

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2هواواقلیم شناسی كشاورزی271121045

تشریحی2آزمایشگاه هواواقلیم شناسی كشاورزی281121046

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاک شناسی عمومی291121047

تشریحی2آزمایشگاه خاک شناسی عمومی301121048

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات وكاربردآن دركشاورزی311121049

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6شناخت محیطزیست321121050

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول اقتصادكشاورزی331121051

تشریحی4عملیات كشاورزی341121052

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2دامپروری عمومی351121053
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي كشاورزي - اقتصادكشاورزي26رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 642صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی2آزمایشگاه دامپروری عمومی361121054

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3جنگلداری371121055

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ماشین های كشاورزی381121056

تشریحی3آزمایشگاه ماشین های كشاورزی391121057

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آبیاری عمومی401121058

تشریحی3آزمایشگاه آبیاری عمومی411121059

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول آموزش وترویج كشاورزی ومنابع طبیعی421121060

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2باغبانی عمومی431121061

تشریحی2آزمایشگاه باغبانی عمومی441121062

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مرتعداری451121063

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3آفات وبیماری های گیاهی461121064

تشریحی3آزمایشگاه آفات وبیماری های گیاهی471121065

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4آبخیزداری وحفاظت آب وخاک481121066

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)491211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی501212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی511213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه521215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه531215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی541215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 551215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی561218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران571220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی581220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 591220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس601220889

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١4اقتصادخرد611221025

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی621223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی631223266

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4زبان تخصصی641225009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران651229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 661233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 671233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )681233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن691233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)701233029
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي كشاورزي - اقتصادكشاورزي26رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 643صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه711233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت721233044

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5طرح آزمایشهای كشاورزی731411001

تشریحی5آزمایشگاه طرح آزمایشهای كشاورزی741411002

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7بیمه محصولات كشاورزی751411003

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی8مدیریت واحدهای زراعی ودامی761411007

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7مبانی كشاورزی پایدار771411058

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی9اصول توسعه صنایع روستایی و كشاورزی781412012
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

 - مهندسي كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي گرايش30رشته :
زراعت

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 644صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111115

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1فیزیک عمومی21113111

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات31117084

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2خاک شناسی عمومی41121004

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی51121005

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6ماشینهای كشاورزی61121006

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اقتصادكشاورزی71121009

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی5باغبانی عمومی81121010

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی5مساحی ونقشه برداری91121017

تشریحی4عملیات كشاورزی101121019

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3دامپروری عمومی111121031

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی6طرح آزمایشهای كشاورزی121121035

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1گیاه شناسی عمومی131121043

تشریحی1آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی141121044

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست151121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)161211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی171212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی181212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی191213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه201215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه211215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی221215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 231215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی241218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران251220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی261220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 271220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس281220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی291223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی301223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران311229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 321233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 331233026
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

 - مهندسي كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي گرايش30رشته :
زراعت

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 645صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )341233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تفسیرموضوعی قرآن351233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)361233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه371233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت381233044

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2آشنایی با كامپیوتر391411257

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1زیست شناسی401411324

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1كاربرد شیمی در كشاورزی411411332

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2اصول آموزش كشاورزی421411333

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آبیاری عمومی431411334

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3جامعه شناسی روستایی و عشایری441411336

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3اصول ترویج كشاورزی451411337

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4حشره شناسی و دفع آفات461411338

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4بیماریهای گیاهی471411339

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی4اصول مدیریت آموزش و ترویج481411340

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مبانی برنامه ریزی آموزشی و درسی491411341

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4تكنولوژی آموزشی501411342

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی5كاربرد كامپیوتر در ترویج و آموزش كشاورزی511411343

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6اصول آموزش بزرگسالان521411344

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی5اصول و كاربرد روانشناسی در ترویج و آموز531411345

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6مدیریت مزرعه541411346

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6توسعه و كشاورزی پایدار551411347

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7ارتباطات و نوآوری561411348

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6اصول برنامه ریزی ترویجی571411349

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های كشاورزی581411350

تشریحی7كارآموزی ( ترویج و آموزش عملی)591411351

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی7اصول مقاله نویسی فنی و ترویجی601411352

تشریحی8ترویج و توسعه فعالیتهای كشاورزی611411353

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7تعاونی روستایی621411354

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی631411355

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی8زراعت گیاهان صنعتی641411356

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8زراعت گیاهان علوفه ای651411357

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی8علفهای هرز و كنترل آنها661411358
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

 - مهندسي كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي گرايش30رشته :
زراعت

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 646صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8زراعت غلات (گرایش زراعت)671411359

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8دیمكاری(گرایش زراعت)681411360

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8كنترل و گواهی بذر(گرایش زراعت)691411361
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي منابع طبيعي شيالت(تكثير و پرورش آبزيان)31رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 647صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111115

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1فیزیک عمومی21113111

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2خاک شناسی عمومی31121004

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1گیاه شناسی عمومی41121043

تشریحی1آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی51121044

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست61121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی81212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی91212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی101213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه111215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه121215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی131215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 141215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی151218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران161220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی171220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 181220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس191220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی201223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی211223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران221229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 231233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 241233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )251233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن261233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)271233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه281233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت291233044

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2آشنایی با كامپیوتر301411257

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2هوا و اقلیم شناسی311411258

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3میكروبیولوژی عمومی321411259

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3فیزیولوژی جانوری331411260

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اكولوژی عمومی341411261

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول تكثیر و پرورش ماهی351411262
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي منابع طبيعي شيالت(تكثير و پرورش آبزيان)31رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 648صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3هیدروتكنیک و طراحی استخرها361411263

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3آمار حیاتی371411264

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4بیوشیمی عمومی381411265

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4اكولوژی دریاها391411266

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4ماهی شناسی عمومی401411267

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4ترویج و آموزش منابع طبیعی411411268

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4شناخت و حمایت محیط زیست421411269

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی5اصول و روشهای صید آبزیان431411270

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5اقتصاد شیلاتی441411271

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی5ماهی شناسی سیستماتیک451411272

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی5لیمنولوژی461411273

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی8قوانین و اصول مدیریت شیلاتی471411274

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6تكثیر و پرورش آبزیان481411275

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6ژنتیک عمومی491411276

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6گیاهان آبزی501411277

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی6هیدروشیمی511411278

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7هیدروبیولوژی عمومی521411280

تشریحی8اصول فرآوری محصولات شیلاتی531411281

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7اصول تغذیه آبزیان541411283

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7تكثیر و پرورش ماهیان گرم آبی551411284

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6تكثیر و پرورش ماهیان سردآبی561411285

ینی571411286 11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی8تكثیر و پرورش ماهیان تز

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8جیره نویسی تغذیه آبزیان581411287

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8مبانی اصلاح نژاد آبزیان591411288

تشریحی6پروژه601411289

تشریحی7جلسه بحث611411290

تشریحی8كارورزی621411291

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2رسم فنی631411322

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5ارزیابی محیط زیست641411327

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2جانورشناسی651411328

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2شیمی آلی661411329

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی671411330

تشریحی1آزمایشگاه شیمی عمومی681411331

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7زبان تخصصی691411380

تشریحی6جامعه شناسی شیلاتی701411381
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي منابع طبيعي شيالت(تكثير و پرورش آبزيان)31رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 649صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7بهداشت و بیماریهای آبزیان711411382
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي32رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 650صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111115

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضیات 21111116

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1فیزیک عمومی31113111

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی41114092

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3آمارواحتمالات51117084

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست61121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی81212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی91212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی101213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه111215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه121215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی131215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 141215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی151218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران161220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی171220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 181220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس191220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی201223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی211223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران221229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 231233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 241233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )251233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن261233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)271233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه281233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت291233044

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2میكروبیولوژی عمومی301411259

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3بیوشیمی عمومی311411265

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3علوم باغی321411279

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4علوم دامی331411282

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2علوم زراعی341411292

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4شیمی مواد غذایی351411293

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي32رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 651صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5اصول نگهداری مواد غذایی361411294

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5تجزیه مواد غذایی371411295

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی5تغذیه381411296

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5تكنولوژی روغن های خوراكی391411297

تشریحی4عملیات كارگاهی401411298

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١6صنایع لبنی 411411299

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اصول بسته بندی مواد غذایی421411300

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی6كنسروسازی431411301

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١6اصول مهندسی صنایع غذایی 441411302

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6كنترل كیفی مواد غذایی451411303

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7تكنولوژی غلات461411304

تشریحی7سمینار471411305

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4اقتصاد و مدیریت صنعتی481411306

تشریحی7عملیات صنایع غذایی491411307

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٢7اصول مهندسی صنایع غذایی 501411308

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8اصول طراحی كارخانجات صنایع غذایی511411309

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢8صنایع لبنی 521411310

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4بهداشت و سلامت غذا531411311

تشریحی8كارآموزی541411313

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8صنایع تخمیری551411314

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی8تكنولوژی قند561411315

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7صنایع گوشت و شیلات571411316

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی7بازاریابی و صادرات581411317

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی4كاربرد كامپیوتر در صنایع غذایی591411318

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6بهداشت و ایمنی كارخانه601411319

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3میكروبیولوژی مواد غذایی611411320

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3شیمی تجزیه621411321

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2رسم فنی631411322

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2فیزیک الكتریسته و مغناطیس641411323

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1زیست شناسی651411324

تشریحی1آزمایشگاه زیست شناسی661411325

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2شیمی آلی671411329
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كشاورزي- زراعت و اصالح نباتات گرايش زراعت33رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 652صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1فیزیک عمومی11113111

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3بیوشیمی عمومی21114204

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات31117084

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست41121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)51211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی61212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی71213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه81215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه91215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی101215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 111215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی121218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران131220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی141220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 151220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس161220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی171223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی181223266

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7زبان تخصصی191225009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران201229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 211233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢5اندیشه اسلامی 221233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )231233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن241233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)251233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه261233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت271233044

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7مبانی كشاورزی پایدار281411058

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4زراعت غلات291411087

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5دیم كاری301411093

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1زیست شناسی311411324

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2شیمی آلی321411329

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی331411330

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4حشره شناسی و دفع آفات341411338

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6بیماریهای گیاهی351411339
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كشاورزي- زراعت و اصالح نباتات گرايش زراعت33رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 653صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی6علفهای هرز و كنترل آنها361411358

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1ریاضیات عمومی371411441

تشریحی2تشریح و رده بندی گیاهی381411442

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2آشنایی با كامپیوتر391411444

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2اصول زراعت401411445

تشریحی3اكولوژی كشاورزی411411488

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اقتصاد كشاورزی421411489

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3طرح آزمایشهای كشاورزی431411490

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4اصول وروشهای آبیاری441411491

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4هوا و اقلیم شناسی كشاورزی451411492

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4باغبانی عمومی461411493

تشریحی4عملیات كشاورزی471411495

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی5ماشینهای كشاورزی481411496

تشریحی5بیوشیمی گیاهی491411497

تشریحی6عملیات زراعی501411498

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی7فیزیولوژی گیاهان زراعی511411499

تشریحی7كاربرد كامپیوتر در كشاورزی521411500

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مرتعداری531411501

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7كنترل و گواهی بذر541411502

تشریحی8زراعت حبوبات وگیاهان منطقه ای551411503

تشریحی8زراعت در شرایط تنشهای محیطی561411504

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی8رابطه آب وخاک وگیاه571411505

تشریحی8پروژه581411506

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی8زراعت گیاهان دارویی وادویه ای591411507

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3ژنتیک601411508

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6اصول اصلاح نباتات611411509

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6دامپروری عمومی621411511

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی5زراعت گیاهان صنعتی631411537

تشریحی5زراعت گیاهان علوفه ای641411538

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1گیاه شناسی 651414001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاكشناسی عمومی661414003
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كشاورزي- ترويج و آموزش كشاورزي34رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي
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روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات11117084

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6ماشینهای كشاورزی21121006

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اقتصادكشاورزی31121009

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی5باغبانی عمومی41121010

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3دامپروری عمومی51121031

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست61121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی81212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی91212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2فارسی101213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه111215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه121215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی131215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 141215432

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روانشناسی تربیتی151217236

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی161218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران171220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی181220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 191220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس201220889

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی9)1اقتصاد خرد (211221196

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی221223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی231223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران241229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 251233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 261233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )271233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی8تفسیرموضوعی قرآن281233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)291233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی8تفسیرموضوعی نهج البلاغه301233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت311233044

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آبیاری عمومی321411334

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4بیماریهای گیاهی331411339

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كاربرد فیزیک در كشاورزی341411539

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1كاربرد ریاضیات در كشاورزی351411540
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08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1گیاه شناسی 361411541

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1كاربرد شیمی در كشاورزی371411542

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2اكولوژی381411543

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاک شناسی عمومی391411545

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی401411546

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مبانی آموزش كشاورزی و منابع طبیعی411411547

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3جامعه شناسی روستایی و عشایری421411548

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3مبانی ترویج كشاورزی و منابع طبیعی431411549

تشریحی4كشاورزی دقیق441411550

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4حشره شناسی كشاورزی451411551

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5هوا و اقلیم شناسی461411552

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در كشاورزی471411553

تشریحی١4مهارت آموزی 481411554

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی١5نقشه برداری 491411555

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی5مقدمات روش تحقیق501411556

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی4مدیریت سازمانی و منابع انسانی511411557

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5زبان تخصصی521411558

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6روشهای تبدیل و نگه داری محصولات كشاورزی531411559

تشریحی6نظامهای بهره برداری در كشاورزی و منابع ط541411560

تشریحی6طراحی و تولید رسانه های ترویجی و آموزشی551411561

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6حقوق كشاورزی و منابع طبیعی561411562

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6ترویج بازاریابی محصولات كشاورزی571411563

تشریحی7روزنامه نگاری در كشاورزی581411564

تشریحی7كارآفرینی در كشاورزی591411565

تشریحی7دانش بومی كشاورزی601411566

تشریحی7ارتباطات تصویری در كشاورزی611411567

تشریحی٢7مهارت آموزی 621411568

تشریحی7ترویج كشاورزی ارگانیک631411569

تشریحی7مدیریت نظام دانش و اطلاعات كشاورزی641411570

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6نو آوری و ارتباطات651411571

تشریحی9شناخت منابع طبیعی661411591

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9مبانی علوم محیط زیست671411594

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی9اقتصاد منابع طبیعی681411596

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی9اصول حسابداری درواحدهای كشاورزی691413025

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی9اصول بیمه كشاورزی701413028
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نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :
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08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111115

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1فیزیک عمومی21113111

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2خاک شناسی عمومی31121004

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1گیاه شناسی عمومی41121043

تشریحی1آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی51121044

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)61211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی71212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی81212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی91213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه101215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه111215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی121215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 131215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی141218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران151220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی161220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 171220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس181220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی191223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی201223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران211229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 221233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 231233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )241233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن251233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)261233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه271233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت281233044

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2آشنایی با كامپیوتر291411257

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2هوا و اقلیم شناسی301411258

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3میكروبیولوژی عمومی311411259

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3فیزیولوژی جانوری321411260

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اكولوژی عمومی331411261

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول تكثیر و پرورش ماهی341411262

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3هیدروتكنیک و طراحی استخرها351411263
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08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3آمار حیاتی361411264

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4بیوشیمی عمومی371411265

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4اكولوژی دریاها381411266

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4ماهی شناسی عمومی391411267

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4ترویج و آموزش منابع طبیعی401411268

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4شناخت و حمایت محیط زیست411411269

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی5اصول و روشهای صید آبزیان421411270

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5اقتصاد شیلاتی431411271

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی5ماهی شناسی سیستماتیک441411272

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی5لیمنولوژی451411273

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی8قوانین و اصول مدیریت شیلاتی461411274

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6تكثیر و پرورش آبزیان471411275

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6ژنتیک عمومی481411276

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6گیاهان آبزی491411277

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی6هیدروشیمی501411278

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7هیدروبیولوژی عمومی511411280

تشریحی8اصول فرآوری محصولات شیلاتی521411281

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7اصول تغذیه آبزیان531411283

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7تكثیر و پرورش ماهیان گرم آبی541411284

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6تكثیر و پرورش ماهیان سردآبی551411285

ینی561411286 11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی8تكثیر و پرورش ماهیان تز

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8جیره نویسی تغذیه آبزیان571411287

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8مبانی اصلاح نژاد آبزیان581411288

تشریحی6پروژه591411289

تشریحی7جلسه بحث601411290

تشریحی8كارورزی611411291

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2رسم فنی621411322

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5ارزیابی محیط زیست631411327

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2جانورشناسی641411328

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2شیمی آلی651411329

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی661411330

تشریحی1آزمایشگاه شیمی عمومی671411331

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7زبان تخصصی681411380

تشریحی6جامعه شناسی شیلاتی691411381

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7بهداشت و بیماریهای آبزیان701411382
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم و مهندسي محيط زيست36رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 658صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)11211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی21212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی31212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2فارسی41213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6تربیت بدنی ویژه51215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه61215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی71215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 81215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران101220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی111220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 121220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس131220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی141223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی151223266

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2زبان تخصصی161225009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١4اندیشه اسلامی 181233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢5اندیشه اسلامی 191233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )201233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3تفسیرموضوعی قرآن211233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)221233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3تفسیرموضوعی نهج البلاغه231233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت241233044

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ریخت شناسی و رده بندی گیاهی251411586

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1ریاضیات عمومی261411587

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی271411588

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1جانورشناسی281411589

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2بوم شناسی عمومی291411590

تشریحی1شناخت منابع طبیعی301411591

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمار311411592

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3هوا و اقلیم شناسی321411593

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2مبانی علوم محیط زیست331411594

تشریحی2زیست شناسی حیات وحش341411595

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2اقتصاد منابع طبیعی351411596
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم و مهندسي محيط زيست36رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 659صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3مبانی سنجش از دور361411597

تشریحی3بوم شناسی حیات وحش371411598

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3شیمی محیط زیست381411599

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3خاک شناسی عمومی391411600

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3ژنتیک عمومی401411601

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4هیدرولوژی عمومی411411602

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4مدیریت حیات وحش421411603

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4سامانه اطلاعات جغرافیایی431411604

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4آلودگی آب و خاک441411605

تشریحی4)١ ( مهارت ورزی ١كارورزی451411606

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی5كارتوگرافی461411607

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4حقوق و سیاست گذاری محیط زیست471411608

تشریحی5آلودگی هوا481411609

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5حفاظت آب و خاک491411610

ومرفولوژی501411611 13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4ژ

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5ارزیابی توان سرزمین511411612

تشریحی5مناطق حفاظت شده521411613

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5زیست شناسی حفاظت531411614

تشریحی6مهارت های میدانی541411615

تشریحی6تغییر اقلیم551411616

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6نقشه برداری منابع زمین561411617

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6گیاه شناسی میدانی571411618

تشریحی6مبانی ارزیابی اثرات توسعه581411619

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6محیط زیست و كشاورزی پایدار591411620

تشریحی5بوم شناسی تكاملی و رفتار601411621

تشریحی6بوم شناسی سیمای سرزمین611411622

تشریحی7مشاركت مردمی و محیط زیست621411623

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7درختان و درختچه های ایران631411624

تشریحی7مدیریت و طرح ریزی مناطق حفاظت شده641411625

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7بوم شناسی دریا651411626

تشریحی7مدیریت پسماند661411627

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی7اكوتوریسم671411628

تشریحی7بهسازی محیط زیست681411629

تشریحی8 - پروژه)٢ (مهارت ورزی ٢كارورزی 691411630

تشریحی8طراحی زون های مناطق حفاظت شده701411631
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم و مهندسي محيط زيست36رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 660صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8بوم شناسی تالاب ها و رودخانه ها711411632

تشریحی8بهداشت ایمنی و محیط زیست721411633

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی8طرح آزمایش های منابع طبیعی731411634

تشریحی8محیط زیست و رسانه741411635
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي علوم دامي37رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 661صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111115

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4ژنتیک21112155

تشریحی4آزمایشگاه ژنتیک31112156

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4جانورشناسی عمومی41112157

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1فیزیک عمومی51113112

تشریحی1آزمایشگاه فیزیک عمومی61113113

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی71114093

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4شیمی آلی81114203

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5بیوشیمی عمومی91114204

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی101121005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1گیاه شناسی عمومی111121043

تشریحی1آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی121121044

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2هواواقلیم شناسی كشاورزی131121045

تشریحی2آزمایشگاه هواواقلیم شناسی كشاورزی141121046

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاک شناسی عمومی151121047

تشریحی2آزمایشگاه خاک شناسی عمومی161121048

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات وكاربردآن دركشاورزی171121049

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6شناخت محیطزیست181121050

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول اقتصادكشاورزی191121051

تشریحی4عملیات كشاورزی201121052

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2دامپروری عمومی211121053

تشریحی2آزمایشگاه دامپروری عمومی221121054

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3جنگلداری231121055

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ماشین های كشاورزی241121056

تشریحی3آزمایشگاه ماشین های كشاورزی251121057

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آبیاری عمومی261121058

تشریحی3آزمایشگاه آبیاری عمومی271121059

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول آموزش وترویج كشاورزی ومنابع طبیعی281121060

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2باغبانی عمومی291121061

تشریحی2آزمایشگاه باغبانی عمومی301121062

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مرتعداری311121063

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3آفات وبیماری های گیاهی321121064

تشریحی3آزمایشگاه آفات وبیماری های گیاهی331121065

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4آبخیزداری وحفاظت آب وخاک341121066

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)351211410
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي علوم دامي37رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 662صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی361212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی371212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی381213209

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6مدیریت وحسابداری391214088

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه401215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه411215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی421215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 431215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی441218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران451220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی461220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 471220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس481220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی491223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی501223266

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4زبان تخصصی511225009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران521229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 531233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 541233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )551233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن561233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)571233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه581233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت591233044

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4اكولوژی عمومی601411053

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5طرح آزمایشهای دامپروری611411054

تشریحی5آزمایشگاه طرح آزمایشهای دامپروری621411055

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5اصول تغذیه دام631411056

تشریحی5آزمایشگاه اصول تغذیه دام641411057

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5مبانی كشاورزی پایدار651411058

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5اصلاح دام661411059

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6تشریح وفیزیولوژی دام671411060

تشریحی6آزمایشگاه تشریح وفیزیولوژی دام681411061

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی6پرورش گاوهای شیری691411062

تشریحی6آزمایشگاه پرورش گاوهای شیری701411063
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي علوم دامي37رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 663صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6رفتارشناسی حیوانات اهلی711411064

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6پرورش طیور721411065

تشریحی6آزمایشگاه پرورش طیور731411066

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7پرورش گوسفندوبز741411067

تشریحی7آزمایشگاه پرورش گوسفندوبز751411068

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی7فیزیولوژی تولیدمثل761411069

تشریحی7آزمایشگاه فیزیولوژی تولیدمثل771411070

تشریحی8كارآموزی781411071

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7خوراک هاوجیره نویسی791411072

تشریحی7آزمایشگاه خوراک هاوجیره نویسی801411073

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی8بهداشت وبیماریهای دام وطیور811411074

تشریحی8آزمایشگاه بهداشت وبیماریهای دام وطیور821411075

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8فرآوری تولیدات دام وطیور831411076

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8پرورش آبزیان (ماهی ومیگو)841411077

تشریحی8آزمایشگاه پرورش آبزیان (ماهی ومیگو)851411078

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7تغذیه طیور861411079

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8پرورش زنبورعسل871411080

تشریحی8آزمایشگاه پرورش زنبورعسل881411081

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی7آشنایی با دامپروری ایران891411234

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی8طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور901411235

تشریحی8آز طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور911411236
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي زراعت و اصالح نباتات38رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 664صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1فیزیک عمومی11113111

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3بیوشیمی عمومی21114204

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات31117084

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)41211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی51212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی61213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه71215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه81215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی91215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 101215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی111218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران121220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی131220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 141220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس151220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی161223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی171223266

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7زبان تخصصی181225009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران191229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 201233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢5اندیشه اسلامی 211233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )221233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن231233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)241233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه251233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت261233044

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7مبانی كشاورزی پایدار271411058

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4زراعت غلات281411087

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5دیم كاری291411093

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1زیست شناسی301411324

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2شیمی آلی311411329

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی321411330

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4حشره شناسی و دفع آفات331411338

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6بیماریهای گیاهی341411339

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی6علفهای هرز و كنترل آنها351411358
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي زراعت و اصالح نباتات38رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 665صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1ریاضیات عمومی361411441

تشریحی2تشریح و رده بندی گیاهی371411442

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2آشنایی با كامپیوتر381411444

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2اصول زراعت391411445

تشریحی3اكولوژی كشاورزی401411488

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اقتصاد كشاورزی411411489

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3طرح آزمایشهای كشاورزی421411490

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4اصول وروشهای آبیاری431411491

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4هوا و اقلیم شناسی كشاورزی441411492

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4باغبانی عمومی451411493

تشریحی4عملیات كشاورزی461411495

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی5ماشینهای كشاورزی471411496

تشریحی5بیوشیمی گیاهی481411497

تشریحی6عملیات زراعی491411498

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی7فیزیولوژی گیاهان زراعی501411499

تشریحی7كاربرد كامپیوتر در كشاورزی511411500

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مرتعداری521411501

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7كنترل و گواهی بذر531411502

تشریحی8زراعت حبوبات وگیاهان منطقه ای541411503

تشریحی8زراعت در شرایط تنشهای محیطی551411504

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی8رابطه آب وخاک وگیاه561411505

تشریحی8پروژه571411506

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی8زراعت گیاهان دارویی وادویه ای581411507

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3ژنتیک591411508

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6اصول اصلاح نباتات601411509

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6دامپروری عمومی611411511

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی5زراعت گیاهان صنعتی621411537

تشریحی5زراعت گیاهان علوفه ای631411538

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1گیاه شناسی 641414001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاكشناسی عمومی651414003
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - ترويج و آموزش كشاورزي39رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 666صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات11117084

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6ماشینهای كشاورزی21121006

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اقتصادكشاورزی31121009

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی5باغبانی عمومی41121010

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3دامپروری عمومی51121031

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست61121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی81212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی91212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2فارسی101213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه111215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه121215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی131215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 141215432

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روانشناسی تربیتی151217236

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی161218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران171220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی181220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 191220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس201220889

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی9)1اقتصاد خرد (211221196

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی221223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی231223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران241229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 251233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 261233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )271233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی8تفسیرموضوعی قرآن281233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)291233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی8تفسیرموضوعی نهج البلاغه301233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت311233044

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آبیاری عمومی321411334

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4بیماریهای گیاهی331411339

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كاربرد فیزیک در كشاورزی341411539

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1كاربرد ریاضیات در كشاورزی351411540

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - ترويج و آموزش كشاورزي39رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 667صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1گیاه شناسی 361411541

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1كاربرد شیمی در كشاورزی371411542

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2اكولوژی381411543

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاک شناسی عمومی391411545

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی401411546

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مبانی آموزش كشاورزی و منابع طبیعی411411547

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3جامعه شناسی روستایی و عشایری421411548

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3مبانی ترویج كشاورزی و منابع طبیعی431411549

تشریحی4كشاورزی دقیق441411550

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4حشره شناسی كشاورزی451411551

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5هوا و اقلیم شناسی461411552

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در كشاورزی471411553

تشریحی١4مهارت آموزی 481411554

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی١5نقشه برداری 491411555

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی5مقدمات روش تحقیق501411556

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی4مدیریت سازمانی و منابع انسانی511411557

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5زبان تخصصی521411558

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6روشهای تبدیل و نگه داری محصولات كشاورزی531411559

تشریحی6نظامهای بهره برداری در كشاورزی و منابع ط541411560

تشریحی6طراحی و تولید رسانه های ترویجی و آموزشی551411561

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6حقوق كشاورزی و منابع طبیعی561411562

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6ترویج بازاریابی محصولات كشاورزی571411563

تشریحی7روزنامه نگاری در كشاورزی581411564

تشریحی7كارآفرینی در كشاورزی591411565

تشریحی7دانش بومی كشاورزی601411566

تشریحی7ارتباطات تصویری در كشاورزی611411567

تشریحی٢7مهارت آموزی 621411568

تشریحی7ترویج كشاورزی ارگانیک631411569

تشریحی7مدیریت نظام دانش و اطلاعات كشاورزی641411570

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6نو آوری و ارتباطات651411571

تشریحی9شناخت منابع طبیعی661411591

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9مبانی علوم محیط زیست671411594

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی9اقتصاد منابع طبیعی681411596

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی9اصول حسابداری درواحدهای كشاورزی691413025

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی9اصول بیمه كشاورزی701413028
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم و مهندسي شيالت41رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 668صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1فیزیک عمومی11113112

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)21211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4زبان خارجی31212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2فارسی41213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6تربیت بدنی ویژه51215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه61215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6تربیت بدنی71215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 81215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران101220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی111220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 121220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس131220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی141223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی151223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران161229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 171233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢5اندیشه اسلامی 181233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )191233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تفسیرموضوعی قرآن201233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)211233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت231233044

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3هوا و اقلیم شناسی241411258

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2میكروبیولوژی عمومی251411259

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3فیزیولوژی جانوری261411260

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2ماهی شناسی عمومی271411267

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی6لیمنولوژی281411273

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4هیدروشیمی291411278

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4اصول تغذیه آبزیان301411283

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8مبانی اصلاح نژاد آبزیان311411288

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1جانورشناسی321411328

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2شیمی آلی331411329

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5زبان تخصصی341411380

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7بهداشت و بیماریهای آبزیان351411382
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم و مهندسي شيالت41رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 669صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی361411513

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ریخت شناسی و رده بندی گیاهی371411586

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1ریاضیات عمومی381411587

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بوم شناسی عمومی391411590

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمار401411592

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6سامانه اطلاعات جغرافیایی411411604

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4بوم شناسی دریا421411626

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاک شناسی عمومی431411636

تشریحی2شناخت منابع طبیعی441411637

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3بیوشیمی عمومی451411638

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3سیستماتیک ماهی و سایر آبزیان461411639

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3فناوری كاربردی رایانه471411640

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3مبانی زیست شناسی سلولی و مولكولی481411641

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4هیدروبیولوژی عمومی491411642

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4شناسایی ابزار و ادوات صید501411643

تشریحی١5كارورزی 511411644

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5اصول تكثیر و پرورش آبزیان521411645

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5اصول فرآوری محصولات شیلاتی531411646

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی5حقوق و قوانین منابع طبیعی541411647

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی5مبانی سنجش از دور551411648

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6اصول روشهای صید آبزیان561411649

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6تكثیر و پرورش آبزیان آب شیرین571411650

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی7اقیانوس شناسی581411651

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7پویایی شناسی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان591411652

تشریحی8كنترل كیفیت فرآورده های شیلاتی601411653

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی8آشنایی با تاسیسات برودتی شیلاتی611411654

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی8گیاهان آبزی621411655

تشریحی8 (تخصصی - پروژه)٢كارورزی 631411656

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی7تكثیر و پرورش آبزیان دریایی641411689

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ژنتیک عمومی651411690

ینی661411692 13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7تكثیر ماهیان تز

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6آزمایش های منابع طبیعی671411693

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6جیره نویسی غذای آبزیان681411694

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی7هیدروتكنیک و طراحی استخرهای پرورش آبز691411695

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4مساحی و نقشه برداری701414008
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي توليد و ژنتيك گياهي42رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 670صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6كشاورزی پایدار11121012

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)21211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2زبان خارجی31212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی41213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تربیت بدنی ویژه51215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ورزش ویژه61215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تربیت بدنی71215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3ورزش 81215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3انقلاب اسلامی ایران101220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3اندیشه سیاسی امام خمینی111220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 121220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس131220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی141223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی151223266

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4زبان تخصصی161225009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١4اندیشه اسلامی 181233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢5اندیشه اسلامی 191233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی7آیین زندگی (اخلاق كاربردی )201233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6تفسیرموضوعی قرآن211233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)221233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6تفسیرموضوعی نهج البلاغه231233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت241233044

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ژنتیک عمومی251411276

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1ریاضیات عمومی261411441

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3هوا و اقلیم شناسی كشاورزی271411492

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی281411513

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اكولوژی291411543

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمار301411592

تشریحی1آناتومی و فیزیولوژی گیاهی311411657

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1بیوفیزیک محیطی321411658

تشریحی2مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی331411659

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مبانی تولید گیاهان زراعی341411660

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2مبانی تولید گیاهان باغی351411661
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي توليد و ژنتيك گياهي42رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 671صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2بیوشیمی عمومی361411662

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی١3طرح های آزمایشی در علوم كشاورزی 371411663

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3فیزیولوژی گیاهان زراعی381411664

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8مبانی تولید دام و طیور391411665

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3شناخت و مدیریت خاک در تولید گیاهی401411666

تشریحی١4مهارت آموزی 411411667

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی4مبانی و مدیریت علفهای هرز421411668

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی4مدیریت آفات گیاهان زراعی431411669

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4بیولوژی و تكنولوژی بذر441411670

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مدیریت آب در كشاورزی451411671

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5مدیریت بیماریهای گیاهان زراعی461411672

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تولید غلات471411673

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7مدیریت مزرعه و مكانیزاسیون481411674

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5مبانی تغذیه گیاهی491411675

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6تولید و بهره برداری گیاهان دارویی501411676

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5مبانی به نژادی گیاهی511411677

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6مبانی بیوتكنولوژی گیاهی521411678

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٢6طرح های آزمایشی در علوم كشاورزی531411679

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6مبانی فرآوری محصولات گیاهی541411680

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی7به نژادی گیاهان زراعی551411681

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7تولید گیاهان علوفه ای561411682

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی7تولیدات گلخانه ای571411683

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7تولید گیاهان زراعی، تغییر اقلیم و تنش های581411684

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7تولید محصولات ارگانیک591411685

تشریحی٢8مهارت آموزی 601411686

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی8مبانی كشت سلول و بافت گیاهی611411687

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی8تولیدگیاهان صنعتی621411688

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ماشین های كشاورزی631411691

...

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - ترويج و آموزش كشاورزي پايدار45رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 672صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1فیزیک عمومی11113111

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات21117084

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6ماشینهای كشاورزی31121006

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی5باغبانی عمومی41121010

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی5مساحی ونقشه برداری51121017

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3دامپروری عمومی61121031

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست71121050

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7فناوری آموزشی81211042

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)91211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی101212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2فارسی111213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه121215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه131215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی141215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 151215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی161218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران171220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی181220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 191220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس201220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی211223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی221223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران231229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 241233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 251233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )261233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی8تفسیرموضوعی قرآن271233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)281233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی8تفسیرموضوعی نهج البلاغه291233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت301233044

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آبیاری عمومی311411334

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4حشره شناسی و دفع آفات321411338

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5بیماریهای گیاهی331411339

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6مبانی برنامه ریزی آموزشی و درسی341411341

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی5كاربرد كامپیوتر در ترویج و آموزش كشاورزی351411343
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - ترويج و آموزش كشاورزي پايدار45رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 673صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1ریاضیات عمومی361411441

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی371411513

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2اكولوژی381411543

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاک شناسی عمومی391411545

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی401411546

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3جامعه شناسی روستایی و عشایری411411548

تشریحی4كشاورزی دقیق421411550

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4هوا و اقلیم شناسی431411552

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی8مقدمات روش تحقیق441411556

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8روشهای تبدیل و نگه داری محصولات كشاورزی451411559

تشریحی7شناخت منابع طبیعی461411591

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی8سامانه اطلاعات جغرافیایی471411604

تشریحی7آلودگی هوا481411609

تشریحی1آناتومی و فیزیولوژی گیاهی491411657

تشریحی4مورفولوژی و سیستماتیک گیاهی501411659

تشریحی1اصول آموزش كشاورزی پایدار و محیط زیست511411716

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روانشناسی تربیتی521411717

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3اصول ترویج كشاورزی پایدار و منابع طبیعی531411718

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اقتصاد كشاورزی541411719

تشریحی١4كارورزی 551411720

تشریحی4تولید گیاهان زراعی در مناطق كم آب561411721

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5اصول برنامه ریزی ترویجی571411722

تشریحی6اصول مدیریت آموزش و ترویج كشاورزی پایدار581411723

تشریحی6طراحی نشریات فنی و ترویجی591411724

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5اصول آموزش بزرگسالان601411725

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7نو آوری های پایدار و ارتباطات611411726

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7حقوق كشاورزی و منابع طبیعی621411727

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7تولید گیاهان صنعتی631411728

تشریحی8كارآفرینی دز كشاورزی پایدار641411729

تشریحی8ترویج و توسعه فعالیتهای كشاورزی پایدار651411730

تشریحی٢8كارورزی 661411731

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6تولید و بهره برداری گیاهان دارویی671411732

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6زبان تخصصی681411733
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم دامي46رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 674صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111115

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4ژنتیک21112155

تشریحی4آزمایشگاه ژنتیک31112156

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4جانورشناسی عمومی41112157

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1فیزیک عمومی51113112

تشریحی1آزمایشگاه فیزیک عمومی61113113

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی71114093

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4شیمی آلی81114203

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5بیوشیمی عمومی91114204

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی101121005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1گیاه شناسی عمومی111121043

تشریحی1آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی121121044

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2هواواقلیم شناسی كشاورزی131121045

تشریحی2آزمایشگاه هواواقلیم شناسی كشاورزی141121046

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاک شناسی عمومی151121047

تشریحی2آزمایشگاه خاک شناسی عمومی161121048

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمارواحتمالات وكاربردآن دركشاورزی171121049

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6شناخت محیطزیست181121050

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول اقتصادكشاورزی191121051

تشریحی4عملیات كشاورزی201121052

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2دامپروری عمومی211121053

تشریحی2آزمایشگاه دامپروری عمومی221121054

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3جنگلداری231121055

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ماشین های كشاورزی241121056

تشریحی3آزمایشگاه ماشین های كشاورزی251121057

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آبیاری عمومی261121058

تشریحی3آزمایشگاه آبیاری عمومی271121059

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول آموزش وترویج كشاورزی ومنابع طبیعی281121060

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2باغبانی عمومی291121061

تشریحی2آزمایشگاه باغبانی عمومی301121062

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مرتعداری311121063

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3آفات وبیماری های گیاهی321121064

تشریحی3آزمایشگاه آفات وبیماری های گیاهی331121065

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4آبخیزداری وحفاظت آب وخاک341121066

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)351211410
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم دامي46رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 675صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی361212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی371212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی381213209

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6مدیریت وحسابداری391214088

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه401215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه411215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی421215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 431215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی441218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران451220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی461220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 471220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس481220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی491223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی501223266

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4زبان تخصصی511225009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران521229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 531233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 541233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )551233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن561233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)571233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه581233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت591233044

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4اكولوژی عمومی601411053

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5طرح آزمایشهای دامپروری611411054

تشریحی5آزمایشگاه طرح آزمایشهای دامپروری621411055

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5اصول تغذیه دام631411056

تشریحی5آزمایشگاه اصول تغذیه دام641411057

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5مبانی كشاورزی پایدار651411058

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5اصلاح دام661411059

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6تشریح وفیزیولوژی دام671411060

تشریحی6آزمایشگاه تشریح وفیزیولوژی دام681411061

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی6پرورش گاوهای شیری691411062

تشریحی6آزمایشگاه پرورش گاوهای شیری701411063
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم دامي46رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 676صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6رفتارشناسی حیوانات اهلی711411064

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6پرورش طیور721411065

تشریحی6آزمایشگاه پرورش طیور731411066

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7پرورش گوسفندوبز741411067

تشریحی7آزمایشگاه پرورش گوسفندوبز751411068

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی7فیزیولوژی تولیدمثل761411069

تشریحی7آزمایشگاه فیزیولوژی تولیدمثل771411070

تشریحی8كارآموزی781411071

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7خوراک هاوجیره نویسی791411072

تشریحی7آزمایشگاه خوراک هاوجیره نویسی801411073

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی8بهداشت وبیماریهای دام وطیور811411074

تشریحی8آزمایشگاه بهداشت وبیماریهای دام وطیور821411075

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8فرآوری تولیدات دام وطیور831411076

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8پرورش آبزیان (ماهی ومیگو)841411077

تشریحی8آزمایشگاه پرورش آبزیان (ماهی ومیگو)851411078

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7تغذیه طیور861411079

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8پرورش زنبورعسل871411080

تشریحی8آزمایشگاه پرورش زنبورعسل881411081

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی7آشنایی با دامپروری ایران891411234

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی8طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور901411235

تشریحی8آز طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور911411236

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

99-٠٠نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

99-٠٠نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم دامي46رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 677صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1ریاضی عمومی11111581

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3بیوشمی عمومی21112567

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3ژنتیک حیوانی31112568

تشریحی5میكروبیولوژی عمومی41112569

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1فیزیک عمومی51113548

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1شیمی عمومی61114407

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2شیمی آلی71114408

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست81121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)91211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی101212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی111212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی121213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه131215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه141215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی151215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 161215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی171218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران181220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی191220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 201220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس211220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی221223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی231223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران241229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 251233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 261233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )271233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن281233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)291233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه301233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت311233044

تشریحی٢5كارورزی321411764

تشریحی5شناخت و فراوری مواد خوراكی331411765

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5پرورش طیور341411766

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5ارزیابی تولیدات دام و طیور351411767
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

99-٠٠نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

99-٠٠نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم دامي46رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 678صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5ساختمان و تاسیسات دام361411768

تشریحی5فناوری های تولیدمثلی در دام371411769

تشریحی٣6كارورزی 381411771

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6پرورش زنبور عسل391411772

تشریحی6پرورش بز401411773

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6اصول جیره نویسی411411774

تشریحی6پرورش جوجه گوشتی421411775

تشریحی6پرورش اسب431411776

تشریحی6آشنایی با فناوری های ملكولی در علوم دامی441411777

تشریحی٤7كارورزی 451411778

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی7پروزش گاو شیری461411779

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7پرورش گوسفند471411780

تشریحی7پرورش دام های گوشتی و پرواری481411781

تشریحی7جیره نویسی دام491411782

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی8بهداشت و بیمارهای دام و طیور501411783

تشریحی8پرورش مرغ تخمگذار511411784

تشریحی8جیره نویسی طیور521411785

تشریحی8پرورش بوقلمون531411786

تشریحی8اصلاح نژادكاربردی541411787

تشریحی8ساختمان و تاسیسات طیور551411788

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4اصول تغذیه561411789

تشریحی4آژمایشگاه اصول تغذیه571411790

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی4فیزیولوژی تولید مثل581411791

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4رفتار شناسی و تنش در حیوانات مزرعه ای591411792

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4اصول اصلاح نژاد601411793

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4كشاورزی پایدار611411794

تشریحی١4كارورزی 621411795

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی631411796

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2دام و مراتع641411797

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3طرح های آزمایشی در علوم دامی651411798

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اصول كالبد شناسی و فیزیولوژی661411799

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3پرورش آبزیان671411800

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اكولوژی681411801

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2مبانی آمار و كاربرد آن در علوم دامی691411802

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2اقتصاد و بازاریابی كشاورزی701411804
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

99-٠٠نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

99-٠٠نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم دامي46رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 679صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7مدیریت و حسابداری711411805

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - اقتصاد ومديريت كشاورزي13گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزي13رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 680صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضیات 11111116

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1ریاضیات 21111479

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1فیزیک عمومی31113111

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی41114316

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمار و احتمالات51117196

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست61121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2زبان خارجی81212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی91212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی101213209

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی5مدیریت مالی111214090

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه121215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه131215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی141215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 151215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی161218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران171220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی181220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 191220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس201220889

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1)1اقتصاد خرد (211221196

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4)1اقتصاد كلان(221221197

تشریحی5)2اقتصاد خرد(231221198

تشریحی6اقتصادآب و زمین241221199

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی6اقتصاد ریاضی251221200

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7اقتصاد سنجی261221201

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7)2اقتصاد كلان (271221202

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی281223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی291223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران301229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 311233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 321233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )331233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن341233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)351233029
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - اقتصاد ومديريت كشاورزي13گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزي13رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 681صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه361233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت371233044

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3دامپروری عمومی381411511

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی391413020

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اقتصاد تولید كشاورزی401413021

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بازاریابی محصولات كشاورزی ومنابع طبیعی411413023

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3اصول حسابداری درواحدهای كشاورزی421413025

تشریحی3كاربرد آمار در اقتصاد كشاورزی431413027

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4اصول بیمه كشاورزی441413028

تشریحی4اقتصاد جنگل،مرتع و شیلات451413029

تشریحی4كسب و كار كشاورزی تجاری461413030

تشریحی4)1مهارت آموزی(471413031

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4باغبانی عمومی481413032

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی5حقوق كشاورزی و منابع طبیعی491413033

تشریحی5اقتصاد محیط زیست501413034

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5مبانی ترویج و آموزش كشاورزی511413035

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6مدیریت واحدهای كشاورزی521413036

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6سیاست كشاورزی531413037

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی6آبیاری عمومی541413038

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی6كاربرد كامپیوتر در اقتصاد كشاورزی551413039

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7تهیه و ارزیابی اقتصادی طرحهای كشاورزی و561413040

تشریحی7)2مهارت آموزی (571413041

تشریحی8اصول اقتصاد تعاون581413042

تشریحی8اقتصاد نیروی كار كشاورزی591413043

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8اقتصاد توسعه پایدار كشاورزی و منابع طبیعی601413044

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8كاربرد برنامه ریزی ریاضی در كشاورزی و م611413045

تشریحی8پروژه621413046

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی8روشهای تحقیق در اقتصاد كشاورزی631413047

تشریحی8سمینار641413048

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1گیاه شناسی 651414001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاكشناسی عمومی661414003
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - اقتصاد ومديريت كشاورزي13گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - اقتصاد كشاورزي14رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 682صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضیات 11111116

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1ریاضیات 21111479

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1فیزیک عمومی31113111

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی41114316

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمار و احتمالات51117196

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست61121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2زبان خارجی81212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی91212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی101213209

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی5مدیریت مالی111214090

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه121215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه131215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی141215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 151215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی161218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران171220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی181220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 191220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس201220889

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1)1اقتصاد خرد (211221196

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4)1اقتصاد كلان(221221197

تشریحی5)2اقتصاد خرد(231221198

تشریحی6اقتصادآب و زمین241221199

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی6اقتصاد ریاضی251221200

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7اقتصاد سنجی261221201

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7)2اقتصاد كلان (271221202

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی281223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی291223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران301229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 311233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 321233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )331233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن341233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)351233029
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - اقتصاد ومديريت كشاورزي13گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - اقتصاد كشاورزي14رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 683صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه361233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت371233044

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3دامپروری عمومی381411511

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی391413020

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اقتصاد تولید كشاورزی401413021

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بازاریابی محصولات كشاورزی ومنابع طبیعی411413023

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3اصول حسابداری درواحدهای كشاورزی421413025

تشریحی3كاربرد آمار در اقتصاد كشاورزی431413027

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4اصول بیمه كشاورزی441413028

تشریحی4اقتصاد جنگل،مرتع و شیلات451413029

تشریحی4كسب و كار كشاورزی تجاری461413030

تشریحی4)1مهارت آموزی(471413031

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4باغبانی عمومی481413032

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی5حقوق كشاورزی و منابع طبیعی491413033

تشریحی5اقتصاد محیط زیست501413034

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5مبانی ترویج و آموزش كشاورزی511413035

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6مدیریت واحدهای كشاورزی521413036

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6سیاست كشاورزی531413037

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی6آبیاری عمومی541413038

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی6كاربرد كامپیوتر در اقتصاد كشاورزی551413039

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7تهیه و ارزیابی اقتصادی طرحهای كشاورزی و561413040

تشریحی7)2مهارت آموزی (571413041

تشریحی8اصول اقتصاد تعاون581413042

تشریحی8اقتصاد نیروی كار كشاورزی591413043

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8اقتصاد توسعه پایدار كشاورزی و منابع طبیعی601413044

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8كاربرد برنامه ریزی ریاضی در كشاورزی و م611413045

تشریحی8پروژه621413046

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی8روشهای تحقیق در اقتصاد كشاورزی631413047

تشریحی8سمینار641413048

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1گیاه شناسی 651414001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاكشناسی عمومی661414003
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - آبياري14گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كشاورزي-آب10رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 684صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضیات 11111463

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضیات 21111464

تشریحی3 ( معادلات دیفرانسیل)٣ریاضیات 31111465

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6محاسبات عددی41111472

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی١1فیزیک 51113312

تشریحی٢2فیزیک 61113313

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی71114315

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2زمین شناسی81116379

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمار و احتمالات91117196

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست101121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)111211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی121212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی131212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی141213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه151215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه161215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی171215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 181215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی191218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران201220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی211220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس231220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی241223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی251223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران261229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 271233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 281233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )291233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن301233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)311233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه321233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت331233044

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3استاتیک341411117

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1گیاه شناسی 351414001

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - آبياري14گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كشاورزي-آب10رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 685صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2رسم فنی و نقشه كشی361414002

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3خاكشناسی عمومی371414003

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3زراعت عمومی381414004

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4آبیاری عمومی391414006

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4هوا و اقلیم شناسی401414007

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4مساحی و نقشه برداری411414008

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4اقتصاد مهندسی421414009

تشریحی4عملیات كشاورزی431414010

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5مقاومت مصالح441414012

تشریحی5نقشه برداری تكمیلی451414013

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی5مكانیک سیالات461414014

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی5هیدرولوژی آبهای سطحی471414015

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی6باغبانی عمومی481414016

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی6اصول زهكشی491414017

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6هیدرولیک انهار501414018

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6مكانیک خاک511414019

تشریحی6هیدرولیک521414020

ی با نرم افزارهای تخصصی531414021 تشریحی7آشنا

تشریحی7طراحی سیستم های آبیاری سطحی541414022

تشریحی7طراحی سیستم های زهكشی551414023

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7حفاظت آب و خاک561414024

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7فیزیک خاک571414025

تشریحی7زبان تخصصی581414026

تشریحی8طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار591414027

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8آبهای زیر زمینی601414028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8)1طراحی سازه های آبی (611414029

تشریحی8پروژه621414030

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی8رابطه آب،خاک و گیاه631414031

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی8هیدرولوژی مهندسی641414032

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3)1طرح آزمایشهای كشاورزی(651414033

تشریحی4برنامه نویسی كامپیوتر661511101
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - آبياري14گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم و مهندسي آب11رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 686صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضیات 11111463

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضیات 21111464

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4محاسبات عددی31111472

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معادلات دیفرانسیل41111474

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1)1فیزیک(51113315

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی61114316

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3برنامه نویسی رایانه ای71115268

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2زمین شناسی81116436

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١3نقشه برداری 91116437

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢4نقشه برداری 101116438

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)111211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی121212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی131212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی141213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه151215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه161215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی171215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 181215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی191218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران201220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی211220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس231220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی241223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی251223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران261229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 271233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 281233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )291233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن301233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)311233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه321233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت331233044

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2رسم فنی و نقشه كشی341414002

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاكشناسی عمومی351414003
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - آبياري14گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم و مهندسي آب11رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 687صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2هوا و اقلیم شناسی361414007

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7اقتصاد مهندسی371414009

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5مقاومت مصالح381414012

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4مكانیک سیالات391414014

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8حفاظت آب و خاک401414024

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5آبهای زیر زمینی411414028

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4رابطه آب،خاک و گیاه421414031

تشریحی1مبانی كشاورزی431414034

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1)1گیاهشناسی (441414035

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2آمار مهندسی451414036

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3ایستایی461414037

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3كیفیت آب471414038

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3مبانی وروشهای آبیاری481414039

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4باغبانی عمومی491414041

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4زراعت عمومی501414042

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مبانی زهكشی511414043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی5هیدرولوژی آبهای سطحی521414044

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5هیدرولیک مجاری روباز531414045

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته541414046

تشریحی6آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز)551414047

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6مكانیک خاک561414048

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی6مصالح و روشهای ساختمانی571414049

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6طراحی سامانه های آبیاری سطحی581414050

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6پمپ هاو ایستگاههای پمپاژ591414051

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی١7طراحی سازه های آبی 601414052

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7مهندسی منابع آب611414053

تشریحی7پروژه تخصصی كارشناسی621414054

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7طراحی سامانه های آبیاری تحت فشار631414055

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آبیاری و ز641414056

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7طراحی سامانه های زهكشی651414057

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی8مبانی محیط زیست661414058

تشریحی8كارورزی671414059

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی8مدیریت شبكه های آبیاری و زهكشی681414060

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی6طرح آزمایشهای كشاورزی691414061
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - آبياري14گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم و مهندسي آب11رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 688صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضیات 11111463

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضیات 21111464

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4محاسبات عددی31111472

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معادلات دیفرانسیل41111474

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1)1فیزیک(51113315

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی61114316

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3برنامه نویسی رایانه ای71115268

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2زمین شناسی81116436

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١3نقشه برداری 91116437

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢4نقشه برداری 101116438

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)111211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی121212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی131212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی141213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه151215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه161215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی171215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 181215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی191218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران201220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی211220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس231220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی241223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی251223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران261229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 271233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 281233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )291233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن301233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)311233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه321233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت331233044

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی8آلودگی آب و خاک341411230

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی6مبانی سنجش از دور351411597
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - آبياري14گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم و مهندسي آب11رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 689صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8متره و بر آورد پروژه های آبی361411746

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی6هیدورلوژی مهندسی371411749

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2رسم فنی و نقشه كشی381414002

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاكشناسی عمومی391414003

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2هوا و اقلیم شناسی401414007

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7اقتصاد مهندسی411414009

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5مقاومت مصالح421414012

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4مكانیک سیالات431414014

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8حفاظت آب و خاک441414024

تشریحی4زبان تخصصی451414026

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5آبهای زیر زمینی461414028

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4رابطه آب،خاک و گیاه471414031

تشریحی1مبانی كشاورزی481414034

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2آمار مهندسی491414036

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3ایستایی501414037

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3كیفیت آب511414038

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3مبانی وروشهای آبیاری521414039

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مبانی زهكشی531414043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی5هیدرولوژی آبهای سطحی541414044

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5هیدرولیک مجاری روباز551414045

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5هیدرولیک لوله ها و مجاری بسته561414046

تشریحی6آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز)571414047

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6مكانیک خاک581414048

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی6مصالح و روشهای ساختمانی591414049

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6طراحی سامانه های آبیاری سطحی601414050

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6پمپ هاو ایستگاههای پمپاژ611414051

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی١7طراحی سازه های آبی 621414052

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7مهندسی منابع آب631414053

تشریحی7پروژه تخصصی كارشناسی641414054

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7طراحی سامانه های آبیاری تحت فشار651414055

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8آشنایی با نرم افزارهای تخصصی آبیاری و ز661414056

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7طراحی سامانه های زهكشی671414057

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مبانی محیط زیست681414058

تشریحی8كارورزی691414059

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی8مدیریت شبكه های آبیاری و زهكشی701414060
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - آبياري14گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم و مهندسي آب11رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 690صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی6طرح آزمایشهای كشاورزی711414061
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - ماشينهاي كشاورزي15گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كشاورزي-مكانيزاسيون كشاورزي10رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 691صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111115

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1فیزیک عمومی21113111

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی31114315

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7مساحی و نقشه برداری41116440

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمار و احتمالات51117196

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست61121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی81212255

تشریحی6زبان انگلیسی91212334

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی101213209

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5مدیریت و حسابداری111214115

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه121215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه131215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی141215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 151215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی161218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران171220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی181220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 191220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس201220889

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2اصول اقتصاد211221195

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی221223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی231223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران241229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 251233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 261233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )271233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن281233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)291233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه301233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت311233044

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خاكشناسی عمومی321414003

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی331414004

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4آبیاری عمومی341414006

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1گیاه شناسی كشاورزی351415001

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - ماشينهاي كشاورزي15گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كشاورزي-مكانيزاسيون كشاورزي10رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 692صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2تكنولوژی و كشاورزی پایدار361415002

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2تكنولوژی موتور371415003

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اقتصاد كشاورزی381415004

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3شناخت و كاربرد تراكتور391415005

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3)1طرح آزمایش های كشاورزی (401415006

تشریحی3برق در كشاورزی411415007

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3باغبانی عمومی421415008

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4آفات و بیماریهای محصولات كشاورزی431415009

تشریحی4مدیریت كشاورزی441415010

تشریحی6بازار یابی451415011

تشریحی4عملیات كشاورزی461415012

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4ماشین های خاک ورزی471415013

تشریحی4ایمنی در كشاورزی481415014

تشریحی5ماشین های كاشت و داشت491415015

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5ماشین های برداشت501415016

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5ماشینها و تجهیزات ثابت زراعی511415017

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6زراعت خصوصی521415018

تشریحی6آشنایی با قوانین كشاورزی531415019

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١6مكانیزاسیون كشاورزی 541415020

تشریحی١6عملیات كارگاهی 551415021

تشریحی6كاربرد نرم افزارهای رایانه ای در مكانیزاسیون561415022

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی8دامپروری عمومی571415023

تشریحی٢7مكانیزاسیون كشاورزی 581415024

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7انبارها و روش های نگهداری محصولات كشاو591415025

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7سیستم های هیدرولیک در ماشینهای كشاورزی601415026

تشریحی٢7عملیات كارگاهی 611415027

تشریحی7انرژی در كشاورزی621415028

تشریحی8تحلیل و ارزیابی پروژه های مكانیزاسیون631415029

تشریحی8مدیریت كارگاه ها و تعمیرگاه های كشاورزی641415030

تشریحی8تكنولوژی مبارزه با آفات651415031

تشریحی8كارآموزی661415032

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8تكنولوژی حفاظت آب و خاک671415033

تشریحی8پمپ هاو ایستگاههای پمپاژ681415034
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - ماشينهاي كشاورزي15گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي11رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 693صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111115

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضیات 21111116

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی١1فیزیک 31113316

تشریحی١1آزمایشگاه فیزیک 41113317

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢2فیزیک 51113318

تشریحی٢2آزمایشگاه فیزیک 61113319

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی71114315

تشریحی3برنامه نویسی رایانه81115269

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)91211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی101212255

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7زبان انگلیسی تخصصی111212335

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی121212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی131213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه141215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه151215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی161215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 171215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی181218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران191220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی201220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس221220889

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5اقتصاد خرد231221271

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی241223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی251223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران261229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 271233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 281233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )291233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن301233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)311233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه321233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت331233044

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6اصول شبیه سازی341322009

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4آبیاری عمومی351414006
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - ماشينهاي كشاورزي15گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي11رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 694صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6مساحی و نقشه برداری361414008

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1باغبانی عمومی371415008

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8تكنولوژی حفاظت آب و خاک381415033

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2هواشناسی كشاورزی391415035

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت مهندسی401415036

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2آمارمهندسی411415037

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی421415038

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی431415039

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١3نقشه كشی صنعتی 441415040

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3مبانی مدیریت انرژی451415041

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ماشین های كشاورزی عمومی461415042

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3سیاستها و قوانین زیست محیطی471415043

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی١4مبانی مهندسی برق 481415044

تشریحی١4آزمایشگاه مهندسی برق 491415045

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4مدیریت و كنترل پروژه501415046

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4موتورهای درون سوز511415047

تشریحی4كارگاه موتورهای درون سوز521415048

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4منابع انرژی تجدید پذیر531415049

تشریحی5كارگاه جوش كاری و ورق كاری541415050

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5مكانیزاسیون كشاورزی551415051

تشریحی5منابع تولید و تامین انرژی561415052

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی5تغییرات آب و هوایی571415053

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5استاتیک و مقاومت مصالح581415054

تشریحی6كارورزی591415055

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١6تحقیق در عملیات مكانیزاسیون كشاورزی601415056

تشریحی6بهره وری و روش های حفظ انرژی611415057

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی6اقتصاد انرژی621415058

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7بازاریابی و اقتصاد كشاورزی631415059

تشریحی7ممیزی انرژی641415060

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7اقتصاد محیط زیست651415061

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7ترمودینامیک و انتقال حرارت661415062

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی8اقتصاد مهندسی671415063

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8سامانه های پشتیبانی تصمیم گیری681415064

تشریحی8كارگاه ماشین ابزارو ابزارسازی691415065

تشریحی8ارزیابی چرخه زیست701415066
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - ماشينهاي كشاورزي15گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي11رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 695صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی8اندازه گیری و ارزشیابی آلودگی ها711415067
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - ماشينهاي كشاورزي15گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي خوشه انرژي34رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 696صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111115

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضیات 21111116

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی١1فیزیک 31113316

تشریحی١1آزمایشگاه فیزیک 41113317

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢2فیزیک 51113318

تشریحی٢2آزمایشگاه فیزیک 61113319

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی71114315

تشریحی3برنامه نویسی رایانه81115269

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)91211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی101212255

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7زبان انگلیسی تخصصی111212335

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی121213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه131215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه141215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی151215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 161215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی171218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران181220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی191220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 201220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس211220889

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5اقتصاد خرد221221271

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی231223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی241223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران251229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 261233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 271233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )281233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن291233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)301233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه311233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت321233044

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6اصول شبیه سازی331322009

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4آبیاری عمومی341414006

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6مساحی و نقشه برداری351414008
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - ماشينهاي كشاورزي15گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي خوشه انرژي34رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 697صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1باغبانی عمومی361415008

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8تكنولوژی حفاظت آب و خاک371415033

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2هواشناسی كشاورزی381415035

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت مهندسی391415036

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2آمارمهندسی401415037

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زراعت عمومی411415038

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی421415039

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١3نقشه كشی صنعتی 431415040

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3مبانی مدیریت انرژی441415041

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ماشین های كشاورزی عمومی451415042

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3سیاستها و قوانین زیست محیطی461415043

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی١4مبانی مهندسی برق 471415044

تشریحی١4آزمایشگاه مهندسی برق 481415045

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4مدیریت و كنترل پروژه491415046

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4موتورهای درون سوز501415047

تشریحی4كارگاه موتورهای درون سوز511415048

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4منابع انرژی تجدید پذیر521415049

تشریحی5كارگاه جوش كاری و ورق كاری531415050

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5مكانیزاسیون كشاورزی541415051

تشریحی5منابع تولید و تامین انرژی551415052

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی5تغییرات آب و هوایی561415053

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5استاتیک و مقاومت مصالح571415054

تشریحی6كارورزی581415055

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١6تحقیق در عملیات مكانیزاسیون كشاورزی591415056

تشریحی6بهره وری و روش های حفظ انرژی601415057

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی6اقتصاد انرژی611415058

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7بازاریابی و اقتصاد كشاورزی621415059

تشریحی7ممیزی انرژی631415060

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7اقتصاد محیط زیست641415061

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7ترمودینامیک و انتقال حرارت651415062

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی8اقتصاد مهندسی661415063

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8سامانه های پشتیبانی تصمیم گیری671415064

تشریحی8كارگاه ماشین ابزارو ابزارسازی681415065

تشریحی8ارزیابی چرخه زیست691415066

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی8اندازه گیری و ارزشیابی آلودگی ها701415067
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