
تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت دولتي34گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت دولتي11رشته :

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 423صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111014

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3ریاضیات پایه ومقدمات آمار21111015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢6آماروكاربردآن درمدیریت 31117010

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4آمارواحتمالات41117089

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست51121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)61211411

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3زبان تخصصی اقتصادومدیریت71212174

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی81212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی91213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6فراگردتنظیم وكنترل بودجه101214006

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١2اصول حسابداری 111214017

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4حسابداری صنعتی121214038

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢3اصول حسابداری 131214045

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4پول وارزوبانكداری141214071

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی٣4اصول حسابداری 151214076

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4حسابرسی161214077

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی171215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 181215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه191215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه201215430

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١5مبانی مدیریت دولتی 211218027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢7مبانی مدیریت دولتی 221218030

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی5مدیریت منابع انسانی231218034

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی6روابط كاردرسازمان241218039

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7تصمیم گیری وتعیین خطمشی دولتی251218040

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6سازماندهی واصلاح تشكیلات وروشها261218041

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی7مدیریت تحول سازمانی271218042

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی7مباحث ویژه درمدیریت دولتی281218043

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8مدیریت تطبیقی291218044

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی301218123

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم311218257

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی5كامپیوتر و كاربرد آن در مدیریت321218259

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6حسابداری دولتی331218260

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٣7زبان تخصصی 341218261

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی351218808
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت دولتي34گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت دولتي11رشته :

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 424صفحه : 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 )علوم انسانی361220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )371220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی381220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 391220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس401220889

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی411221028

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2اقتصادكلان421221032

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی واصول سازمان ومدیریت431221033

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مالیه عمومی (اقتصادبخش عمومی )441221034

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2مبانی روش تحقیق451221035

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اقتصادخرد461221036

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مدیریت تعاونیها471222065

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5حقوق اداری481223006

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران491223175

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

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران511229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 521233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 531233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )541233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )551233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه561233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت571233043

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7تحقیق درعملیات581234002

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8سیستمهای اطلاعاتی مدیریت591234003

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی601234004

تشریحی8پروژه611234006

تشریحی8كارورزی621234007

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی6سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری631234008

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١5زبان تخصصی 641234031

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢6زبان تخصصی 651234032
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت بازرگاني35گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت بازرگاني11رشته :

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 425صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111014

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3ریاضیات پایه ومقدمات آمار21111015

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4آمارواحتمالات31117089

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست41121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)51211411

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3زبان تخصصی اقتصادومدیریت61212174

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١5زبان تخصصی 71212175

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢6زبان تخصصی 81212176

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی91212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی101212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی111213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١2اصول حسابداری 121214017

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4حسابداری صنعتی131214038

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢3اصول حسابداری 141214045

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4پول وارزوبانكداری151214071

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی٣4اصول حسابداری 161214076

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4حسابرسی171214077

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7نحوه تنظیم وكنترل بودجه ریزی181214079

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی191215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 201215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه211215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه221215430

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی231218123

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

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی251220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )261220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی271220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 281220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس291220889

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی301221028

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2اقتصادكلان311221032

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی واصول سازمان ومدیریت321221033

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مالیه عمومی (اقتصادبخش عمومی )331221034

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2مبانی روش تحقیق341221035

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اقتصادخرد351221036
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت بازرگاني35گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت بازرگاني11رشته :

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 426صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران361223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی371223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران381229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 391233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 401233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )411233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )421233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه431233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت441233043

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی5تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم451235001

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی5مدیریت منابع انسانی461235002

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5مبانی مدیریت بازرگانی471235003

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی5مدیریت مالی481235004

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6كاربردآماردرمدیریت بازرگانی491235005

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی6تجارت بین الملل501235006

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6مدیریت استراتژیک511235007

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6حقوق تجارت521235008

ل بازاریابی531235009 تشریحی6سمینارمسا

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7تحقیق درعملیات541235010

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7مدیریت بازاریابی551235011

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی١7تجارت الكترونیک 561235012

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7مدیریت اسلامی پیشرفته571235013

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7بازاریابی بین الملل581235014

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٢8تجارت الكترونیک 591235015

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8بهره وری وتجزیه وتحلیل آن درسازمان601235016

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی8سیستمهای اطلاعاتی مدیریت611235017

تشریحی8پروژه621235018

تشریحی8كارورزی631235019

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١5مدیریت اسلامی 641235044

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی٢6مدیریت اسلامی 651235045

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7كارآفرینی (مدیریت )661235046

له و تفكر راهبردی671235047 11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8خلاقیت - حل مس
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت صنعتي38گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت صنعتي11رشته :

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 427صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111014

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3ریاضیات پایه ومقدمات آمار21111015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6كاربردآماردرمدیریت صنعتی31117015

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8كنترل كیفیت آماری41117016

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4آمارواحتمالات51117089

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

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6زبان تخصصی مدیریت صنعتی81212037

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3زبان تخصصی اقتصادومدیریت91212174

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی101212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی111212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی121213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١2اصول حسابداری 131214017

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4حسابداری صنعتی141214038

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢3اصول حسابداری 151214045

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4پول وارزوبانكداری161214071

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی٣4اصول حسابداری 171214076

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4حسابرسی181214077

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی191215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 201215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه211215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه221215430

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی6بازاریابی بین الملل231218079

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی241218123

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی5مدیریت منابع انسانی251218265

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی7سیستم های خرید انبارداری و توزیع261218266

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی7فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها271218267

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7تحقیق در عملیات281218268

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5بازار یابی و مدیریت بازار291218269

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی8كار سنجی301218270

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی8بررسی اقتصادی طرحی صنعتی311218271

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری321218272

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی5حقوق اساسی331218273

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن341218378

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی351218808
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت صنعتي38گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت صنعتي11رشته :

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 428صفحه : 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 )علوم انسانی361220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )371220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی381220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 391220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس401220889

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی411221028

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2اقتصادكلان421221032

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی واصول سازمان ومدیریت431221033

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مالیه عمومی (اقتصادبخش عمومی )441221034

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2مبانی روش تحقیق451221035

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اقتصادخرد461221036

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران471223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی481223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران491229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 501233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 511233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )521233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )531233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه541233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت551233043

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی5روابط صنعتی561238001

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی5مبانی مدیریت صنعتی571238002

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6مدیریت تولید581238008

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7مدیریت مالی591238009

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7تصمیم گیری وتعیین خطمشی صنعتی601238011

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6بهره وری وتجزیه وتحلیل دربخش صنعت611238014

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8كنترل پروژه621238015

تشریحی8پروژه631238016

تشریحی8كارورزی641238017
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت جهانگردي39گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت جهانگردي11رشته :

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 429صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111014

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3ریاضیات پایه ومقدمات آمار21111015

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4آمارواحتمالات31117089

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست41121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)51211411

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢6زبان انگلیسی 61212015

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١7زبان دوم 71212016

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی١7زبان انگلیسی تخصصی 81212017

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3زبان تخصصی اقتصادومدیریت91212174

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی101212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی111212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی121213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١2اصول حسابداری 131214017

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4حسابداری صنعتی141214038

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢3اصول حسابداری 151214045

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4پول وارزوبانكداری161214071

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی٣4اصول حسابداری 171214076

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4حسابرسی181214077

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی191215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 201215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه211215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه221215430

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7جغرافیای جهانگردی عمومی231216125

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8جغرافیای جهانگردی ایران241216126

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی5شناخت صنعت جهانگردی251218001

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6گذراندن اوقات فراغت261218005

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5شناخت روحیات ملل271218008

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7آداب سفردراسلام281218013

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6آشنایی باسازمانهای دولتی ایران291218014

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6برنامه ریزی وسرپرستی گشتهای جهانگردی301218021

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی8مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی311218023

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی321218123

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢8زبان دوم 331218262

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5فن راهنمایی341218263

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6امور مسافرت و صدور بلیط351218264
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت جهانگردي39گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت جهانگردي11رشته :

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 430صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی361218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی371220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )381220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی391220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 401220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس411220889

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی421221028

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2اقتصادكلان431221032

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی واصول سازمان ومدیریت441221033

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مالیه عمومی (اقتصادبخش عمومی )451221034

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2مبانی روش تحقیق461221035

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اقتصادخرد471221036

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران481223175

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١7هنرومعماری ایران 501226001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢8هنرومعماری ایران 511226002

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی5شناخت صنایع دستی ایران521226003

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی١5تاریخ فرهنگ ایران 531229001

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی٢6تاریخ فرهنگ ایران 541229002

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7باستان شناسی ایران551229003

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران561229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 571233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 581233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )591233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )601233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه611233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت621233043

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5فرهنگ عامه631239001

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی8برنامه ریزی توسعه جهانگردی641239005

تشریحی8پروژه651239010

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی6نقشه خوانی و آشنایی با نقشه661239013

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی671239014

ل اجتماعی ایران681239015 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی7تجزیه و تحلیل مسا

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7آشنایی با موزه های جهانگردی691239016

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١5زبان انگلیسی 701239017
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - فني و مهندسي13دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مهندسي مديريت اجرايي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي مديريت اجرايي12رشته :

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 431صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 11111108

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضی عمومی 21111109

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معادلات دیفرانسیل31111110

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک پایه 41113101

تشریحی١2آزمایشگاه فیزیک پایه 51113102

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2فیزیک پایه 61113103

تشریحی٢3آزمایشگاه فیزیک پایه 71113104

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1دینامیک وارتعاشات81113107

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1دینامیک ماشین91113108

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2برنامه سازی رایانه101115178

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3روشهای محاسبات عددی111115179

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5طراحی وساخت به كمک كامپیوتر121115183

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6مدارهای الكتریكی131115184

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6مهندسی اینترنت وشبكه141115185

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی7ماشین های الكتریكی151115186

تشریحی6آزمایشگاه مهندسی رایانه های كوچک161115187

تشریحی6آزمایشگاه شبكه171115188

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1مبانی رباتیک181115189

تشریحی1الكترونیک عملی191115190

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1معماری كامپیوتر201115191

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم211115192

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1ساختمان داده ها221115193

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستم های عامل231115194

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مهندسی نرم افزار241115195

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی8ساختمان گسسته251115196

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مدارمنطقی261115197

تشریحی1آزمایشگاه سیستم های عامل271115198

تشریحی1آزمایشگاه معماری كامپیوتر281115199

تشریحی1آزمایشگاه مدارمنطقی291115200

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم های اطلاعاتی301115201

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كنترل كیفیت آماری311117080

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4طراحی معماری وشهرسازی321120002

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست331121050

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3آمارواحتمال مهندسی341122002

تشریحی١3كارگاه عمومی 351122004
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - فني و مهندسي13دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مهندسي مديريت اجرايي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي مديريت اجرايي12رشته :

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 432صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2استاتیک361122005

تشریحی٢4كارگاه عمومی 371122006

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4فرآیندهای تولید381122008

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١4مقاومت مصالح 391122009

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3مبانی مهندسی برق401122010

تشریحی3آزمایشگاه مبانی مهندسی برق411122011

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1نقشه كشی عمومی421122012

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7ارزیابی كاروزمان431122013

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١7برنامه ریزی وكنترل تولیدوموجودی های 441122014

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7طرح ریزی واحدهای صنعتی451122015

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی8برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات461122020

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصاد مهندسی471122079

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت مهندسی481122080

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

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5زبان تخصصی501212164

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی511212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی521212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی531213209

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7اصول حسابداری541214063

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه551215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه561215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی571215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 581215432

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4سیستم های اطلاعات مدیریت591218112

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7مدیریت كیفیت وبهره وری601218113

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مدیریت وكنترل پروژه611218114

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 621218115

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی631218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران641220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی651220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 661220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس671220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی681223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی691223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران701229127
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - فني و مهندسي13دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مهندسي مديريت اجرايي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي مديريت اجرايي12رشته :

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 433صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 711233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 721233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )731233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن741233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)751233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه761233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت771233044

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5ماشین های ابزار781311001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مهندسی رایانه های كوچک791311002

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6محیطهای چندرسانه ای801311003

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی6ترمودینامیک وانتقال حرارت811311004

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7سیستم های تهویه وتبرید821311007

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8مهندسی اطلاعات831311008

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان841311009

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی8علم مواد851311010

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8طراحی قیدوبندهاوقالب های پرسی861311011

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1طراحی اجزا871311012

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1اندازه گیری وسیستم های كنترل881311013

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1روش های طراحی مهندسی891311014

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8وپروژه١طراحی اجرایی 901311015

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8وپروژه٢طراحی اجرایی 911311016

تشریحی1بارگذاری921311017

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترونیک 931311020

تشریحی١1آزمایشگاه الكترونیک 941311021

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1مخابرات 951311022

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تجزیه وتحلیل سیستم ها961311023

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1سیستم های كنترل خطی971311024

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اندازه گیری الكتریكی981311025

تشریحی1آزمایشگاه مدارواندازه گیری991311026

تشریحی1آزمایشگاه ماشین های الكتریكی1001311027

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی١1بررسی سیستم های قدرت 1011311028

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1الكترونیک صنعتی1021311029

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7طراحی فرآیند1031311031

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6كاربرد نانو در مهندسی اجرایی1041311032

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5مكانیک سیالات1051311033
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - فني و مهندسي13دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مهندسي مديريت اجرايي11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي مديريت اجرايي12رشته :

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 434صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6نقشه كشی تخصصی1061311034

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3آشنایی با مقررات كارآفرینی1071311036

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7مكانیک خاک و پی و آزمایشگاه1081311037

تشریحی7كارآموزی مدیریت اجرایی1091311038

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1مدیریت كارگاه ومنابع انسانی1101312002

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1تحلیل سازه 1111312004

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مصالح ساختمانی وآزمایشگاه1121312005

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1قوانین حاكم برپروژه1131312006

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تكنولوژی بتن وآزمایشگاه1141312008

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ماشین آلات ساخت1151312009

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8اجرای متره وبرآورد1161312010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6تاسیسات زیربنایی وساختمان1171312039
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - فني و مهندسي13دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مهندسي مديريت پروژه12گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي مديريت پروژه12رشته :

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 435صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 11111108

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضی عمومی 21111109

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معادلات دیفرانسیل31111110

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک پایه 41113101

تشریحی١2آزمایشگاه فیزیک پایه 51113102

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2فیزیک پایه 61113103

تشریحی٢3آزمایشگاه فیزیک پایه 71113104

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2برنامه سازی رایانه81115178

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3روشهای محاسبات عددی91115179

تشریحی7كاربردكامپیوتردرمهندسی مدیریت پروژه101115182

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7كنترل كیفیت آماری111117082

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4طراحی معماری وشهرسازی121120001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست131121050

تشریحی١3كارگاه عمومی 141122004

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3استاتیک151122005

تشریحی٢4كارگاه عمومی 161122006

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4فرآیندهای تولید171122008

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١4مقاومت مصالح 181122009

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3مبانی مهندسی برق191122010

تشریحی3آزمایشگاه مبانی مهندسی برق201122011

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2نقشه كشی عمومی211122012

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7مهندسی ارزش221122045

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مهندسی عوامل انسانی231122046

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصاد مهندسی241122079

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مدیریت مهندسی251122080

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2آمار و احتمال مهندسی261122172

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)271211410

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی7زبان تخصصی281212163

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی291212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی301212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی311213209

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6مدیریت مالی وحسابداری پروژه321214064

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7فراگردتنظیم وكنترل بودجه331214065

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

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه351215430
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08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی361215431

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

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7سیستم های خرید،انبارداری وتوزیع381218110

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7مدیریت كیفیت وبهره وری391218111

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی401218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران411220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی421220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 431220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس441220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی451223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی461223266

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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5مكانیک سیالات551311033

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4استانداردهای مدیریت پروژه561312001

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5مدیریت كارگاه ومنابع انسانی571312002

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4اصول مكانیک خاک وپی وآزمایشگاه581312003

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١5تحلیل سازه 591312004

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مصالح ساختمانی وآزمایشگاه601312005

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4قوانین حاكم برپروژه611312006

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6مدیریت ایمنی كارگاه621312007

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6تكنولوژی بتن وآزمایشگاه631312008

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5ماشین آلات ساخت641312009

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5اجرای متره وبرآورد651312010

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5برنامه ریزی وكنترل پروژه661312011

تشریحی6پروژه بارگذاری671312012

ی وساختمانی681312014 13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7تاسیسات زیربنا

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7اصول ومقررات پیمان691312016

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8ترمیم وتقویت سازه ها701312017
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11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١8روش های ساخت 711312018

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢8روش های ساخت 721312019

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی8اصول وفنون نظارت براجرا731312020

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7مدیریت بحران وریسک741312022

تشریحی7نرم افزارهای كنترل پروژه751312023

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١7تحقیق درعملیات 761312024

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7اجرای راهسازی وروسازی771312025

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7نقشه برداری وعملیات781312026

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7اجرای سازه های آبی وتونلها791312027

تشریحی7اصول رسیدگی به پیمان وحل اختلافات801312028

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان811312029

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7نرم افزارهای متره وبرآورد821312030

تشریحی7اصول زیست محیطی درساخت وساز831312031

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7اجرای سالن های صنعتی841312032

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7اجرای پل851312033

تشریحی7نقشه خوانی مهندسی861312034

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7هیدرولوژی ومهندسی آب وفاضلاب871312035

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢7تحلیل سازه 881312036

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7اصول مهندسی زلزله891312037

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7طراحی سازه های بنایی901312038

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١6طراحی اجرایی 911312041

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢7طراحی اجرایی 921312042

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6هیدرولیک931312043

تشریحی8كارآموزی مدیریت پروژه941312044
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13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111014

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3ریاضیات پایه ومقدمات آمار21111015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢6آماروكاربردآن درمدیریت 31117010

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4آمارواحتمالات41117089

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست51121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)61211411

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3زبان تخصصی اقتصادومدیریت71212174

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی81212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی91213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6فراگردتنظیم وكنترل بودجه101214006

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١2اصول حسابداری 111214017

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4حسابداری صنعتی121214038

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢3اصول حسابداری 131214045

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4پول وارزوبانكداری141214071

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی٣4اصول حسابداری 151214076

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4حسابرسی161214077

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی171215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 181215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه191215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه201215430

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١5مبانی مدیریت دولتی 211218027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢7مبانی مدیریت دولتی 221218030

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی5مدیریت منابع انسانی231218034

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی6روابط كاردرسازمان241218039

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7تصمیم گیری وتعیین خطمشی دولتی251218040

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6سازماندهی واصلاح تشكیلات وروشها261218041

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی7مدیریت تحول سازمانی271218042

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی7مباحث ویژه درمدیریت دولتی281218043

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8مدیریت تطبیقی291218044

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی301218123

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم311218257

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی5كامپیوتر و كاربرد آن در مدیریت321218259

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6حسابداری دولتی331218260

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٣7زبان تخصصی 341218261

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی351218808
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11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی361220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )371220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی381220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 391220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس401220889

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی411221028

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2اقتصادكلان421221032

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی واصول سازمان ومدیریت431221033

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مالیه عمومی (اقتصادبخش عمومی )441221034

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2مبانی روش تحقیق451221035

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اقتصادخرد461221036

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مدیریت تعاونیها471222065

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5حقوق اداری481223006

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران491223175

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

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران511229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 521233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 531233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )541233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )551233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه561233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت571233043

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7تحقیق درعملیات581234002

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8سیستمهای اطلاعاتی مدیریت591234003

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مدیریت شهرداریهای زمانهای محلی601234004

تشریحی8پروژه611234006

تشریحی8كارورزی621234007

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی6سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری631234008

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١5زبان تخصصی 641234031

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢6زبان تخصصی 651234032
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت بازرگاني35گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت بازرگاني11رشته :

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 425صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111014

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3ریاضیات پایه ومقدمات آمار21111015

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4آمارواحتمالات31117089

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست41121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)51211411

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3زبان تخصصی اقتصادومدیریت61212174

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١5زبان تخصصی 71212175

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢6زبان تخصصی 81212176

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی91212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی101212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی111213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١2اصول حسابداری 121214017

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4حسابداری صنعتی131214038

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢3اصول حسابداری 141214045

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4پول وارزوبانكداری151214071

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی٣4اصول حسابداری 161214076

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4حسابرسی171214077

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7نحوه تنظیم وكنترل بودجه ریزی181214079

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی191215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 201215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه211215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه221215430

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی231218123

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

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی251220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )261220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی271220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 281220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس291220889

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی301221028

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2اقتصادكلان311221032

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی واصول سازمان ومدیریت321221033

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مالیه عمومی (اقتصادبخش عمومی )331221034

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2مبانی روش تحقیق341221035

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اقتصادخرد351221036
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت بازرگاني35گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت بازرگاني11رشته :

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 426صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران361223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی371223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران381229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 391233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 401233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )411233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )421233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه431233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت441233043

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی5تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم451235001

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی5مدیریت منابع انسانی461235002

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5مبانی مدیریت بازرگانی471235003

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی5مدیریت مالی481235004

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6كاربردآماردرمدیریت بازرگانی491235005

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی6تجارت بین الملل501235006

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6مدیریت استراتژیک511235007

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6حقوق تجارت521235008

ل بازاریابی531235009 تشریحی6سمینارمسا

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7تحقیق درعملیات541235010

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7مدیریت بازاریابی551235011

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی١7تجارت الكترونیک 561235012

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7مدیریت اسلامی پیشرفته571235013

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7بازاریابی بین الملل581235014

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٢8تجارت الكترونیک 591235015

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8بهره وری وتجزیه وتحلیل آن درسازمان601235016

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی8سیستمهای اطلاعاتی مدیریت611235017

تشریحی8پروژه621235018

تشریحی8كارورزی631235019

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١5مدیریت اسلامی 641235044

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی٢6مدیریت اسلامی 651235045

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7كارآفرینی (مدیریت )661235046

له و تفكر راهبردی671235047 11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8خلاقیت - حل مس

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت صنعتي38گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت صنعتي11رشته :

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 427صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111014

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3ریاضیات پایه ومقدمات آمار21111015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6كاربردآماردرمدیریت صنعتی31117015

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8كنترل كیفیت آماری41117016

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4آمارواحتمالات51117089

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

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6زبان تخصصی مدیریت صنعتی81212037

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3زبان تخصصی اقتصادومدیریت91212174

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی101212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی111212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی121213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١2اصول حسابداری 131214017

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4حسابداری صنعتی141214038

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢3اصول حسابداری 151214045

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4پول وارزوبانكداری161214071

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی٣4اصول حسابداری 171214076

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4حسابرسی181214077

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی191215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 201215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه211215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه221215430

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی6بازاریابی بین الملل231218079

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی241218123

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی5مدیریت منابع انسانی251218265

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی7سیستم های خرید انبارداری و توزیع261218266

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی7فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها271218267

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7تحقیق در عملیات281218268

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5بازار یابی و مدیریت بازار291218269

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی8كار سنجی301218270

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی8بررسی اقتصادی طرحی صنعتی311218271

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری321218272

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی5حقوق اساسی331218273

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن341218378

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی351218808
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت صنعتي38گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت صنعتي11رشته :

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 428صفحه : 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 )علوم انسانی361220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )371220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی381220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 391220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس401220889

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی411221028

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2اقتصادكلان421221032

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی واصول سازمان ومدیریت431221033

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مالیه عمومی (اقتصادبخش عمومی )441221034

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2مبانی روش تحقیق451221035

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اقتصادخرد461221036

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران471223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی481223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران491229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 501233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 511233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )521233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )531233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه541233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت551233043

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی5روابط صنعتی561238001

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی5مبانی مدیریت صنعتی571238002

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6مدیریت تولید581238008

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7مدیریت مالی591238009

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7تصمیم گیری وتعیین خطمشی صنعتی601238011

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6بهره وری وتجزیه وتحلیل دربخش صنعت611238014

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8كنترل پروژه621238015

تشریحی8پروژه631238016

تشریحی8كارورزی641238017
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت جهانگردي39گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت جهانگردي11رشته :
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13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111014

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3ریاضیات پایه ومقدمات آمار21111015

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4آمارواحتمالات31117089

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست41121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)51211411

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢6زبان انگلیسی 61212015

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١7زبان دوم 71212016

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی١7زبان انگلیسی تخصصی 81212017

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3زبان تخصصی اقتصادومدیریت91212174

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی101212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی111212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی121213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١2اصول حسابداری 131214017

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4حسابداری صنعتی141214038

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢3اصول حسابداری 151214045

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4پول وارزوبانكداری161214071

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی٣4اصول حسابداری 171214076

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4حسابرسی181214077

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی191215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 201215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه211215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه221215430

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7جغرافیای جهانگردی عمومی231216125

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8جغرافیای جهانگردی ایران241216126

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی5شناخت صنعت جهانگردی251218001

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6گذراندن اوقات فراغت261218005

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5شناخت روحیات ملل271218008

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7آداب سفردراسلام281218013

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6آشنایی باسازمانهای دولتی ایران291218014

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6برنامه ریزی وسرپرستی گشتهای جهانگردی301218021

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی8مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی311218023

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی321218123

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢8زبان دوم 331218262

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5فن راهنمایی341218263

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6امور مسافرت و صدور بلیط351218264
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11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی361218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی371220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )381220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی391220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 401220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس411220889

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی421221028

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2اقتصادكلان431221032

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی واصول سازمان ومدیریت441221033

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مالیه عمومی (اقتصادبخش عمومی )451221034

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2مبانی روش تحقیق461221035

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اقتصادخرد471221036

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران481223175

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١7هنرومعماری ایران 501226001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢8هنرومعماری ایران 511226002

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی5شناخت صنایع دستی ایران521226003

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی١5تاریخ فرهنگ ایران 531229001

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی٢6تاریخ فرهنگ ایران 541229002

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7باستان شناسی ایران551229003

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران561229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 571233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 581233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )591233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )601233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه611233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت621233043

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5فرهنگ عامه631239001

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی8برنامه ریزی توسعه جهانگردی641239005

تشریحی8پروژه651239010

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی6نقشه خوانی و آشنایی با نقشه661239013

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی671239014

ل اجتماعی ایران681239015 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی7تجزیه و تحلیل مسا

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7آشنایی با موزه های جهانگردی691239016

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١5زبان انگلیسی 701239017
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08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 11111108

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضی عمومی 21111109

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معادلات دیفرانسیل31111110

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک پایه 41113101

تشریحی١2آزمایشگاه فیزیک پایه 51113102

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2فیزیک پایه 61113103

تشریحی٢3آزمایشگاه فیزیک پایه 71113104

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1دینامیک وارتعاشات81113107

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1دینامیک ماشین91113108

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2برنامه سازی رایانه101115178

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3روشهای محاسبات عددی111115179

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5طراحی وساخت به كمک كامپیوتر121115183

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6مدارهای الكتریكی131115184

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6مهندسی اینترنت وشبكه141115185

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی7ماشین های الكتریكی151115186

تشریحی6آزمایشگاه مهندسی رایانه های كوچک161115187

تشریحی6آزمایشگاه شبكه171115188

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1مبانی رباتیک181115189

تشریحی1الكترونیک عملی191115190

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1معماری كامپیوتر201115191

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم211115192

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1ساختمان داده ها221115193

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستم های عامل231115194

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مهندسی نرم افزار241115195

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی8ساختمان گسسته251115196

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مدارمنطقی261115197

تشریحی1آزمایشگاه سیستم های عامل271115198

تشریحی1آزمایشگاه معماری كامپیوتر281115199

تشریحی1آزمایشگاه مدارمنطقی291115200

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم های اطلاعاتی301115201

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كنترل كیفیت آماری311117080

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4طراحی معماری وشهرسازی321120002

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست331121050

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3آمارواحتمال مهندسی341122002

تشریحی١3كارگاه عمومی 351122004
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11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2استاتیک361122005

تشریحی٢4كارگاه عمومی 371122006

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4فرآیندهای تولید381122008

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١4مقاومت مصالح 391122009

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3مبانی مهندسی برق401122010

تشریحی3آزمایشگاه مبانی مهندسی برق411122011

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1نقشه كشی عمومی421122012

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7ارزیابی كاروزمان431122013

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١7برنامه ریزی وكنترل تولیدوموجودی های 441122014

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7طرح ریزی واحدهای صنعتی451122015

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی8برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات461122020

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصاد مهندسی471122079

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت مهندسی481122080

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

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5زبان تخصصی501212164

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی511212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی521212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی531213209

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7اصول حسابداری541214063

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه551215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه561215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی571215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 581215432

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4سیستم های اطلاعات مدیریت591218112

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7مدیریت كیفیت وبهره وری601218113

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مدیریت وكنترل پروژه611218114

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 621218115

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی631218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران641220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی651220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 661220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس671220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی681223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی691223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران701229127
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08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 711233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 721233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )731233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن741233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)751233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه761233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت771233044

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5ماشین های ابزار781311001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مهندسی رایانه های كوچک791311002

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6محیطهای چندرسانه ای801311003

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی6ترمودینامیک وانتقال حرارت811311004

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7سیستم های تهویه وتبرید821311007

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8مهندسی اطلاعات831311008

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان841311009

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی8علم مواد851311010

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8طراحی قیدوبندهاوقالب های پرسی861311011

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1طراحی اجزا871311012

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1اندازه گیری وسیستم های كنترل881311013

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1روش های طراحی مهندسی891311014

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8وپروژه١طراحی اجرایی 901311015

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8وپروژه٢طراحی اجرایی 911311016

تشریحی1بارگذاری921311017

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترونیک 931311020

تشریحی١1آزمایشگاه الكترونیک 941311021

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1مخابرات 951311022

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تجزیه وتحلیل سیستم ها961311023

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1سیستم های كنترل خطی971311024

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اندازه گیری الكتریكی981311025

تشریحی1آزمایشگاه مدارواندازه گیری991311026

تشریحی1آزمایشگاه ماشین های الكتریكی1001311027

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی١1بررسی سیستم های قدرت 1011311028

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1الكترونیک صنعتی1021311029

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7طراحی فرآیند1031311031

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6كاربرد نانو در مهندسی اجرایی1041311032

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5مكانیک سیالات1051311033
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08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6نقشه كشی تخصصی1061311034

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3آشنایی با مقررات كارآفرینی1071311036

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7مكانیک خاک و پی و آزمایشگاه1081311037

تشریحی7كارآموزی مدیریت اجرایی1091311038

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1مدیریت كارگاه ومنابع انسانی1101312002

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1تحلیل سازه 1111312004

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مصالح ساختمانی وآزمایشگاه1121312005

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1قوانین حاكم برپروژه1131312006

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تكنولوژی بتن وآزمایشگاه1141312008

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ماشین آلات ساخت1151312009

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8اجرای متره وبرآورد1161312010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6تاسیسات زیربنایی وساختمان1171312039
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08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 11111108

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضی عمومی 21111109

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معادلات دیفرانسیل31111110

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک پایه 41113101

تشریحی١2آزمایشگاه فیزیک پایه 51113102

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2فیزیک پایه 61113103

تشریحی٢3آزمایشگاه فیزیک پایه 71113104

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2برنامه سازی رایانه81115178

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3روشهای محاسبات عددی91115179

تشریحی7كاربردكامپیوتردرمهندسی مدیریت پروژه101115182

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7كنترل كیفیت آماری111117082

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4طراحی معماری وشهرسازی121120001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست131121050

تشریحی١3كارگاه عمومی 141122004

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3استاتیک151122005

تشریحی٢4كارگاه عمومی 161122006

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4فرآیندهای تولید171122008

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١4مقاومت مصالح 181122009

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3مبانی مهندسی برق191122010

تشریحی3آزمایشگاه مبانی مهندسی برق201122011

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2نقشه كشی عمومی211122012

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7مهندسی ارزش221122045

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مهندسی عوامل انسانی231122046

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصاد مهندسی241122079

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مدیریت مهندسی251122080

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2آمار و احتمال مهندسی261122172

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)271211410

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی7زبان تخصصی281212163

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی291212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی301212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی311213209

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6مدیریت مالی وحسابداری پروژه321214064

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7فراگردتنظیم وكنترل بودجه331214065

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

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه351215430
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08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی361215431

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

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7سیستم های خرید،انبارداری وتوزیع381218110

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7مدیریت كیفیت وبهره وری391218111

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی401218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران411220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی421220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 431220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس441220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی451223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی461223266

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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5مكانیک سیالات551311033

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4استانداردهای مدیریت پروژه561312001

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5مدیریت كارگاه ومنابع انسانی571312002

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4اصول مكانیک خاک وپی وآزمایشگاه581312003

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١5تحلیل سازه 591312004

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مصالح ساختمانی وآزمایشگاه601312005

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4قوانین حاكم برپروژه611312006

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6مدیریت ایمنی كارگاه621312007

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6تكنولوژی بتن وآزمایشگاه631312008

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5ماشین آلات ساخت641312009

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5اجرای متره وبرآورد651312010

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5برنامه ریزی وكنترل پروژه661312011

تشریحی6پروژه بارگذاری671312012

ی وساختمانی681312014 13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7تاسیسات زیربنا

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7اصول ومقررات پیمان691312016

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8ترمیم وتقویت سازه ها701312017
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11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١8روش های ساخت 711312018

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢8روش های ساخت 721312019

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی8اصول وفنون نظارت براجرا731312020

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7مدیریت بحران وریسک741312022

تشریحی7نرم افزارهای كنترل پروژه751312023

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١7تحقیق درعملیات 761312024

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7اجرای راهسازی وروسازی771312025

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7نقشه برداری وعملیات781312026

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7اجرای سازه های آبی وتونلها791312027

تشریحی7اصول رسیدگی به پیمان وحل اختلافات801312028

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان811312029

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7نرم افزارهای متره وبرآورد821312030

تشریحی7اصول زیست محیطی درساخت وساز831312031

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7اجرای سالن های صنعتی841312032

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7اجرای پل851312033

تشریحی7نقشه خوانی مهندسی861312034

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7هیدرولوژی ومهندسی آب وفاضلاب871312035

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢7تحلیل سازه 881312036

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7اصول مهندسی زلزله891312037

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7طراحی سازه های بنایی901312038

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١6طراحی اجرایی 911312041

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢7طراحی اجرایی 921312042

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6هیدرولیک931312043

تشریحی8كارآموزی مدیریت پروژه941312044
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت دولتي10رشته :

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 264صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 11111005

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 21111006

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6كامپیوتروكاربردآن درمدیریت31115007

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١3آماروكاربردآن درمدیریت 41117009

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4آماروكاربردآن درمدیریت 51117010

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)61211411

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١5زبان تخصصی 71212022

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢6زبان تخصصی 81212023

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی٣7زبان تخصصی 91212024

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٤8زبان تخصصی 101212025

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2زبان خارجی111212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2فارسی121213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 131214004

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2اصول حسابداری 141214005

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7فراگردتنظیم وكنترل بودجه151214006

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8حسابداری دولتی161214007

تشریحی١5تربیت بدنی 171215152

تشریحی٢7تربیت بدنی 181215153

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4روانشناسی سیاسی191217091

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن201218025

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3مبانی سازمان ومدیریت211218026

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١4مبانی مدیریت دولتی 221218027

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١4تحقیق درعملیات 231218028

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی5روش تحقیق درمدیریت241218029

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢5مبانی مدیریت دولتی 251218030

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢5تحقیق درعملیات 261218031

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی6مدیریت رفتارسازمانی271218032

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم281218033

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی7مدیریت منابع انسانی291218034

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7سیستمهای اطلاعاتی مدیریت301218035

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی7سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری311218036

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مدیریت سازمانهای محلی وشهرداریها321218037

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی8مدیریت توسعه331218038

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی8روابط كاردرسازمان341218039

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی8تصمیم گیری وتعیین خطمشی دولتی351218040
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت دولتي10رشته :

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 265صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی9سازماندهی واصلاح تشكیلات وروشها361218041

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی9مدیریت تحول سازمانی371218042

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی9مباحث ویژه درمدیریت دولتی381218043

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی9مدیریت تطبیقی391218044

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی401220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )411220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1اندیشه سیاسی امام خمینی421220479

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3اقتصادخرد431221005

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی4اقتصادكلان441221006

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی451221007

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6مالیه عمومی وتنظیم خطمشی مالی دولت461221008

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5جامعه شناسی سازمانها471222064

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی9مدیریت تعاونیها481222065

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1حقوق اساسی491223005

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6حقوق اداری501223006

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران511223175

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران521229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 531233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 541233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )551233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )561233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه571233038
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت دولتي10رشته :

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 266صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 11111005

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 21111006

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6كامپیوتروكاربردآن درمدیریت31115007

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١2آماروكاربردآن درمدیریت 41117009

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢3آماروكاربردآن درمدیریت 51117010

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

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211411

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١4زبان تخصصی 81212022

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢5زبان تخصصی 91212023

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی٣6زبان تخصصی 101212024

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٤7زبان تخصصی 111212025

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2زبان خارجی121212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2فارسی131213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 141214004

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2اصول حسابداری 151214005

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6فراگردتنظیم وكنترل بودجه161214006

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7حسابداری دولتی171214007

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی181215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 191215428

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

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

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3روانشناسی سیاسی221217091

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن231218025

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2مبانی سازمان ومدیریت241218026

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١3مبانی مدیریت دولتی 251218027

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١4تحقیق درعملیات 261218028

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4روش تحقیق درمدیریت271218029

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢4مبانی مدیریت دولتی 281218030

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢5تحقیق درعملیات 291218031

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مدیریت رفتارسازمانی301218032

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم311218033

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی6مدیریت منابع انسانی321218034

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6سیستمهای اطلاعاتی مدیریت331218035

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی6سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری341218036

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7مدیریت سازمانهای محلی وشهرداریها351218037
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت دولتي10رشته :

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 267صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7مدیریت توسعه361218038

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی7روابط كاردرسازمان371218039

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7تصمیم گیری وتعیین خطمشی دولتی381218040

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی8سازماندهی واصلاح تشكیلات وروشها391218041

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی8مدیریت تحول سازمانی401218042

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی8مباحث ویژه درمدیریت دولتی411218043

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8مدیریت تطبیقی421218044

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

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی441220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )451220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی461220479

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

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

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2اقتصادخرد491221005

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی3اقتصادكلان501221006

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی511221007

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5مالیه عمومی وتنظیم خطمشی مالی دولت521221008

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1جامعه شناسی سازمانها531222064

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8مدیریت تعاونیها541222065

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1حقوق اساسی551223005

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5حقوق اداری561223006

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران571223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی581223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران591229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 601233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 611233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )621233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )631233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه641233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت651233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت دولتي10رشته :

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 268صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ
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روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت11111496

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ریاضیات پایه21111497

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی5كاربرد كامپیوتر در مدیریت31115270

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١2آمار و احتمالات و كاربرد آن در مدیریت 41117214

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢3آمار و احتمالات و كاربرد آن در مدیریت 51117215

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

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی81212256

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١4زبان تخصصی 91212343

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢5زبان تخصصی101212344

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی111212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی121213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 131214004

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2اصول حسابداری 141214005

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6فراگردتنظیم وكنترل بودجه151214006

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7حسابداری دولتی161214007

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی171215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 181215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه191215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه201215430

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان ومدیریت211218026

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١4تحقیق درعملیات 221218028

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4روش تحقیق درمدیریت231218029

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢5تحقیق درعملیات 241218031

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مدیریت رفتارسازمانی251218032

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی6مدیریت منابع انسانی261218034

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی6سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری271218036

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7مدیریت سازمانهای محلی وشهرداریها281218037

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7مدیریت توسعه291218038

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7تصمیم گیری وتعیین خطمشی دولتی301218040

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی8سازماندهی واصلاح تشكیلات وروشها311218041

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی8مدیریت تحول سازمانی321218042

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7مدیریت تطبیقی331218044

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2مبانی مدیریت دولتی341218463

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول ومبانی كار آفرینی351218464
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :
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تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 269صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ
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روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مباحث و چالشهای مدیریت دولتی361218465

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی8تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات كشوری371218466

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی6مساله یابی و حل مساله381218467

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت391218546

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1احكام كسب و كار401218547

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3اصول ومبانی مدیریت از دیدگاه اسلام411218548

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویكرد اسلامی421218549

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها431218550

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی8آموزش مهارتهای حرفه ای441218551

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3روانشناسی سازمانی451218552

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت461218566

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی471218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی481220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )491220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی501220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 511220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس521220889

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2اقتصادخرد531221005

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی3اقتصادكلان541221006

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4مالیه عمومی وتنظیم خطمشی مالی دولت551221008

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6مدیریت تعاونیها561222065

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2جامعه شناسی سازمانی571222224

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5حقوق اداری581223006

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران591223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی601223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران611229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 621233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 631233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )641233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )651233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه661233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت671233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت بازرگاني20رشته :

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 270صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ
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روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 11111117

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 21111118

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4كامپیوتروكاربردآن درمدیریت31115217

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3آماروكاربردآن درمدیریت 41117086

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4آماروكاربردآن درمدیریت 51117087

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)61211411

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١5زبان تخصصی 71212166

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی٤8زبان تخصصی 81212167

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢6زبان تخصصی 91212168

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٣7زبان تخصصی 101212169

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2زبان خارجی111212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2فارسی121213210

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2اصول حسابداری 131214068

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١5حسابداری صنعتی 141214069

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١6مدیریت مالی 151214070

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6پول وارزوبانكداری161214071

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢7مدیریت مالی 171214072

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١7حسابرسی 181214073

تشریحی١4تربیت بدنی 191215152

تشریحی٢5تربیت بدنی 201215153

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4روانشناسی كار211217147

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن221218117

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3مبانی سازمان ومدیریت231218118

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١4تحقیق درعملیات 241218119

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢5تحقیق درعملیات 251218120

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی5روش تحقیق درمدیریت261218121

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6بازاریابی ومدیریت بازار271218122

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی6مدیریت رفتارسازمانی281218123

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی6تجزیه تحلیل وطراحی سیستم291218124

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی8بازرگانی بین المللی301218125

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8مدیریت تولید311218126

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7سیستمهای اطلاعاتی مدیریت321218127

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی8مدیریت استراتژیک331218129

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی9سیستمهای خریدوانبارداری وتوزیع341218130

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی9بهره وری وتجزیه وتحلیل آن درسازمان351218132

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :
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ساعت
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پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7مدیریت منابع انسانی361218134

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9بازاریابی بین المللی371218145

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی8مدیریت صادرات وواردات381218146

ل بازاریابی391218147 تشریحی9سمیناردرمسا

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی9تحقیقات بازاریابی401218148

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9تجارت الكترونیک411218149

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی8حقوق بازرگانی بین المللی421218151

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی431220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )441220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1اندیشه سیاسی امام خمینی451220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 461220657

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4اقتصادكلان471221027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی481221028

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1حقوق اساسی491223018

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7حقوق بازرگانی501223019

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران511223175

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران521229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 531233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 541233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )551233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )561233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه571233038
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت بازرگاني20رشته :

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 272صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 11111117

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 21111118

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3كامپیوتروكاربردآن درمدیریت31115217

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3آماروكاربردآن درمدیریت 41117086

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4آماروكاربردآن درمدیریت 51117087

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

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211411

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١4زبان تخصصی 81212166

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی٤7زبان تخصصی 91212167

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢5زبان تخصصی 101212168

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٣6زبان تخصصی 111212169

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی121212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی131213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 141214066

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2اصول حسابداری 151214068

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١5حسابداری صنعتی 161214069

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١5مدیریت مالی 171214070

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی8پول وارزوبانكداری181214071

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢7مدیریت مالی 191214072

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١7حسابرسی 201214073

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی211215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 221215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه231215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه241215430

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2روانشناسی كار251217147

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن261218117

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3مبانی سازمان ومدیریت271218118

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١4تحقیق درعملیات 281218119

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢5تحقیق درعملیات 291218120

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4روش تحقیق درمدیریت301218121

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5بازاریابی ومدیریت بازار311218122

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی6مدیریت رفتارسازمانی321218123

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی6تجزیه تحلیل وطراحی سیستم331218124

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی6بازرگانی بین المللی341218125

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4مدیریت تولید351218126
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت بازرگاني20رشته :

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 273صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7سیستمهای اطلاعاتی مدیریت361218127

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7مدیریت استراتژیک371218129

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5سیستمهای خریدوانبارداری وتوزیع381218130

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8بهره وری وتجزیه وتحلیل آن درسازمان391218132

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7مدیریت منابع انسانی401218134

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی8بازاریابی بین المللی411218145

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی8مدیریت صادرات وواردات421218146

ل بازاریابی431218147 تشریحی5سمیناردرمسا

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3تحقیقات بازاریابی441218148

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی7تجارت الكترونیک451218149

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی8حقوق بازرگانی بین المللی461218151

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی471218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی481220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )491220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی501220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 511220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس521220889

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2اقتصادخرد531221026

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4اقتصادكلان541221027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی551221028

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1حقوق اساسی561223018

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7حقوق بازرگانی571223019

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران581223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی591223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران601229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 611233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 621233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )631233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )641233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه651233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت661233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت بازرگاني20رشته :

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 274صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت11111496

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ریاضیات پایه21111497

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3كاربرد كامپیوتر در مدیریت31115270

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3آمار و احتمالات و كاربرد آن در مدیریت 41117214

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4آمار و احتمالات و كاربرد آن در مدیریت 51117215

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

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی81212256

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١7زبان تخصصی 91212343

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢8زبان تخصصی101212344

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی111212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی121213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 131214066

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2اصول حسابداری 141214068

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١5حسابداری صنعتی 151214069

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢6مدیریت مالی 161214072

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١8حسابرسی 171214073

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی181215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 191215428

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

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

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی سازمان ومدیریت221218118

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١5تحقیق درعملیات 231218119

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢6تحقیق درعملیات 241218120

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4روش تحقیق درمدیریت251218121

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی261218123

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی6بازرگانی بین المللی271218125

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی6سیستمهای اطلاعاتی مدیریت281218127

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی8مدیریت استراتژیک291218129

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی7سیستمهای خریدوانبارداری وتوزیع301218130

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مدیریت منابع انسانی311218134

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی8بازاریابی بین المللی321218145

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1روانشناسی سازمانی331218440

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3احكام كسب و كار341218442

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی4از منظر اسلام١مدیریت مالی351218443
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت بازرگاني20رشته :

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 275صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویكرد اسلامی361218444

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام371218445

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت381218447

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی5بازار یابی و مدیریت بازار (با رویكرد اسلامی)391218448

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی6آموزش مهارتهای حرفه ای401218449

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6حقوق بازرگانی ( تطبیقی و اسلامی)411218450

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2آشنایی با قوانین كسب كار421218451

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی7تجارت الكترونیک431218453

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7سازمانهای پولی و مالی اسلامی و بین المللی441218454

ل بازاریابی و بازاریابی اسل451218455 تشریحی8سمینار در مسا

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8روابط كار در سازمان461218456

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی7مبانی بانكداری و مدیریت بانک471218457

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها481218545

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی491218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی501220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )511220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی521220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 531220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس541220889

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2اقتصادخرد551221026

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4اقتصادكلان561221027

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران571223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی581223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران591229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 601233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 611233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )621233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )631233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه641233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت651233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - جهانگردي32رشته :

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 276صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2ریاضیات كاربردی درمدیریت جهانگردی11111004

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5مبانی وكاربردكامپیوتردرجهانگردی21115004

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

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)41211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١4زبان دوم 51212008

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢5زبان دوم 61212009

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی١6زبان انگلیسی تخصصی 71212010

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢7زبان انگلیسی تخصصی 81212011

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی8زبان انگلیسی مكاتبات تخصصی91212012

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8زبان انگلیسی مكالمه101212013

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی111212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی121212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی131213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1(جهانگردی )١اصول حسابداری 141214002

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2(جهانگردی )٢اصول حسابداری 151214003

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی161215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 171215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه181215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه191215430

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7جغرافیای جهانگردی عمومی201216125

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8جغرافیای جهانگردی ایران211216126

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1روانشناسی عمومی (جهانگردی )221217004

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2شناخت صنعت جهانگردی231218001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3آماركاربردی درمدیریت جهانگردی241218002

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3مبانی مردم شناسی (جهانگردی )251218003

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2(خرد-جهانگردی )١اصول علم اقتصاد261218004

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3گذراندن اوقات فراغت271218005

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4روش تحقیق281218006

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان و مدیریت291218007

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4شناخت روحیات ملل301218008

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4پژوهش عملیاتی درجهانگردی311218009

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی5رفتارسازمانی321218010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5فرهنگ عامه331218011

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی5نقشه خوانی وآشنایی بانقشه341218012

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6آداب سفردراسلام351218013
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - جهانگردي32رشته :

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 277صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6آشنایی باسازمانهای دولتی ایران361218014

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6مدیریت بازاریابی وتبلیغات جهانگردی371218015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6فن راهنمایی381218016

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی6برنامه ریزی توسعه جهانگردی391218017

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7آشنایی باموزه های ایران401218018

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3قوانین ومقررات حقوقی جهانگردی411218019

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7امورمسافرت وصدوربلیط421218020

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7برنامه ریزی وسرپرستی گشتهای جهانگردی431218021

ل اجتماعی ایران441218022 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4تجزیه وتحلیل مسا

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی451218023

تشریحی8كارآموزی461218024

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی471218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی481220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )491220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی501220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 511220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس521220889

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(كلان -جهانگردی )٢اصول علم اقتصاد531221003

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4اقتصادجهانگردی541221004

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1حقوق اساسی551223004

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران561223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی571223266

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١2زبان انگلیسی 581225001

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢3زبان انگلیسی 591225002

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١7هنرومعماری ایران 601226001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢8هنرومعماری ایران 611226002

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی8شناخت صنایع دستی ایران621226003

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مبانی جامعه شناسی (جهانگردی )631227001

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی١3تاریخ فرهنگ ایران 641229001

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی٢4تاریخ فرهنگ ایران 651229002

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6باستان شناسی ایران661229003

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران671229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 681233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 691233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )701233032
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - جهانگردي32رشته :

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 278صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )711233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه721233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت731233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت جهانگردي43رشته :

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 279صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2ریاضیات كاربردی درمدیریت جهانگردی11111004

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5مبانی وكاربردكامپیوتردرجهانگردی21115004

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

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)41211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١4زبان دوم 51212008

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢5زبان دوم 61212009

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی١6زبان انگلیسی تخصصی 71212010

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢7زبان انگلیسی تخصصی 81212011

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی8زبان انگلیسی مكاتبات تخصصی91212012

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8زبان انگلیسی مكالمه101212013

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی111212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی121212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی131213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1(جهانگردی )١اصول حسابداری 141214002

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2(جهانگردی )٢اصول حسابداری 151214003

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی161215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 171215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه181215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه191215430

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7جغرافیای جهانگردی عمومی201216125

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8جغرافیای جهانگردی ایران211216126

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1روانشناسی عمومی (جهانگردی )221217004

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2شناخت صنعت جهانگردی231218001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3آماركاربردی درمدیریت جهانگردی241218002

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3مبانی مردم شناسی (جهانگردی )251218003

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2(خرد-جهانگردی )١اصول علم اقتصاد261218004

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3گذراندن اوقات فراغت271218005

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4روش تحقیق281218006

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان و مدیریت291218007

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4شناخت روحیات ملل301218008

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4پژوهش عملیاتی درجهانگردی311218009

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی5رفتارسازمانی321218010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5فرهنگ عامه331218011

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی5نقشه خوانی وآشنایی بانقشه341218012

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6آداب سفردراسلام351218013
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت جهانگردي43رشته :

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 280صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6آشنایی باسازمانهای دولتی ایران361218014

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6مدیریت بازاریابی وتبلیغات جهانگردی371218015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6فن راهنمایی381218016

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی6برنامه ریزی توسعه جهانگردی391218017

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7آشنایی باموزه های ایران401218018

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3قوانین ومقررات حقوقی جهانگردی411218019

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7امورمسافرت وصدوربلیط421218020

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7برنامه ریزی وسرپرستی گشتهای جهانگردی431218021

ل اجتماعی ایران441218022 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4تجزیه وتحلیل مسا

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی451218023

تشریحی8كارآموزی461218024

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی471218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی481220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )491220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی501220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 511220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس521220889

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(كلان -جهانگردی )٢اصول علم اقتصاد531221003

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4اقتصادجهانگردی541221004

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1حقوق اساسی551223004

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران561223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی571223266

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١2زبان انگلیسی 581225001

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢3زبان انگلیسی 591225002

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١7هنرومعماری ایران 601226001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢8هنرومعماری ایران 611226002

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی8شناخت صنایع دستی ایران621226003

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مبانی جامعه شناسی (جهانگردی )631227001

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی١3تاریخ فرهنگ ایران 641229001

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی٢4تاریخ فرهنگ ایران 651229002

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6باستان شناسی ایران661229003

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران671229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 681233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 691233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )701233032
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت جهانگردي43رشته :

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 281صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )711233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه721233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت731233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت صنعتي45رشته :

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 282صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2ریاضیات پایه11111009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3ریاضیات وكاربردآن درمدیریت21111010

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١3آماروكاربردآن درمدیریت 31111011

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3كامپیوتروكاربردآن درمدیریت41115009

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4آماروكاربردآن درمدیریت 51117013

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5كنترل كیفیت آماری61117014

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست71121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)81211411

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١5زبان تخصصی 91212033

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢6زبان تخصصی 101212034

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی٣7زبان تخصصی 111212035

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٤8زبان تخصصی 121212036

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی131212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی141212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی151213210

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2اصول حسابداری 161214011

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١4حسابداری صنعتی 171214012

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٢6حسابداری صنعتی 181214013

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٣7حسابداری صنعتی 191214014

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی201215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 211215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه221215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه231215430

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روانشناسی صنعتی241217093

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 251218061

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1حقوق اساسی261218062

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن271218063

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3مبانی سازمان ومدیریت281218064

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١4تحقیق درعملیات 291218065

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢5تحقیق درعملیات 301218066

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مدیریت رفتارسازمانی311218067

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی5روش تحقیق321218068

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی5مدیریت مالی331218069

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6بازاریابی ومدیریت بازار341218070

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی4فنون تجزیه وتحلیل سیستم ها351218071
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت صنعتي45رشته :

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 283صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6مدیریت تولید361218072

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6سیستم های خرید،توزیع وانبارداری371218073

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6حفاظت صنعتی381218074

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5مدیریت منابع انسانی391218075

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی8بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی401218076

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی8طرح ریزی وتعمیرات ونگهداری411218077

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8كنترل پروژه421218078

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی8بازاریابی بین الملل431218079

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8بهره وری وتجزیه و تحلیل آن در سازمانها441218080

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٣7تحقیق درعملیات 451218081

تشریحی8پروژه461218082

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7مدیریت كارخانه471218083

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی7كارسنجی وروش سنجی481218084

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7سیستم های اطلاعات مدیریت491218085

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی501218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی511220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )521220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی531220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 541220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس551220889

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3اقتصادخرد561221011

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4اقتصادكلان571221012

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران581223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی591223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران601229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 611233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 621233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )631233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )641233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه651233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت661233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت صنعتي45رشته :

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 284صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
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تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت11111496

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ریاضیات پایه21111497

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3كاربرد كامپیوتر در مدیریت31115270

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3آمار و احتمالات و كاربرد آن در مدیریت 41117214

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4آمار و احتمالات و كاربرد آن در مدیریت 51117215

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

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی81212256

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١3زبان تخصصی 91212343

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢4زبان تخصصی101212344

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی111212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی121213210

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2اصول حسابداری 131214011

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١5حسابداری صنعتی 141214012

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٢6حسابداری صنعتی 151214013

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی161215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 171215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه181215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه191215430

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 201218061

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی سازمان ومدیریت211218064

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١5تحقیق درعملیات 221218065

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢6تحقیق درعملیات 231218066

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی241218067

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مدیریت منابع انسانی251218075

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی8طرح ریزی وتعمیرات ونگهداری261218077

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6بهره وری وتجزیه و تحلیل آن در سازمانها271218080

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٣7تحقیق درعملیات 281218081

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7مدیریت كارخانه291218083

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7سیستم های اطلاعات مدیریت301218085

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4روش تحقیق درمدیریت311218121

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4احكام كسب و كار321218442

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی4از منظر اسلام١مدیریت مالی331218443

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویكرد اسلامی341218444

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام351218445
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :
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ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت361218447

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی5بازار یابی و مدیریت بازار (با رویكرد اسلامی)371218448

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی6آموزش مهارتهای حرفه ای381218449

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6مدیریت تولید و عملیات391218482

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی8مدیریت عملكرد در سازمان صنعتی401218483

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5مدیریت كیفیت و بهره وری411218490

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی8بررسی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی طرحها421218493

تشریحی8پروژه431218498

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مدیریت پروژه441218502

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7مدیریت عملیات خدمات451218508

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1روانشناسی صنعتی461218509

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی7سیستمهای خرید ،انبارداری و توزیع471218510

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها481218545

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی491218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی501220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )511220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی521220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 531220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس541220889

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2اقتصادخرد551221011

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اقتصادكلان561221012

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران571223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی581223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران591229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 601233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 611233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )621233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )631233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه641233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت651233043
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13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست11121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)21211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی31212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی41212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی51213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی61215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 71215428

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

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

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روانشناسی عمومی101218709

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2جغرافیای اقتصادی ایران111218710

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2اقتصاد خرد121218711

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اقتصاد كلان131218712

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت 141218713

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢2ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت 151218714

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3آمار و كاربرد آن در مدیریت161218715

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1حقوق اساسی171218716

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2حقوق و مقررات مدنی181218717

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7حقوق تجارت191218718

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 201218719

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2اصول حسابداری 211218720

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها221218721

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8فراگرد تنظیم كنترل بودجه دولتی231218722

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی سازمان و مدیریت241218723

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١3حسابداری صنعتی 251218724

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٢4حسابداری صنعتی 261218725

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١6حسابرسی 271218726

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3مبانی و كاربرد كامپیوتر در مدیریت281218727

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4روشهای تحقیق و ماخذ شناسی291218728

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی١5مدیریت مالی 301218729

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢6مدیریت مالی 311218730

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١6پژوهش عملیاتی 321218731

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢8پژوهش عملیاتی 331218732

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی8حسابداری مالیاتی341218733

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مدیریت رفتار سازمانی351218734
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11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7مدیریت منابع انسانی361218735

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4اصول بانكداری371218736

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١5بانكداری داخلی 381218737

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢6بانكداری داخلی 391218738

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١7بانكداری خارجی 401218739

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢8بانكداری خارجی 411218740

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی5پول و بانک421218741

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6نظریه های پول431218742

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7امور مالی بین المللی441218743

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8سازمانهای پولی و مالی بین المللی451218744

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی6ارزیابی طرحهای اقتصادی461218745

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7حسابرسی داخلی بانكها471218746

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4توسعه اقتصادی و برنامه ریزی481218747

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١4زبان تخصصی بانكداری 491218748

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢7زبان تخصصی بانكداری 501218749

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی511218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی521220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )531220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی541220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 551220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس561220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران571223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی581223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران591229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 601233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 611233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )621233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )631233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه641233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت651233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :
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پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست11121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)21211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی31212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی41212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی51213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی61215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 71215428

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

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

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7روشهای تحقیق وماخذشناسی101218092

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6مدیریت استراتژیک111218129

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها121218721

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی١6مدیریت مالی 131218729

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١5پژوهش عملیاتی 141218731

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢6پژوهش عملیاتی 151218732

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6مدیریت منابع انسانی161218735

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 171218786

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١1ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت 181218787

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی سازمان و مدیریت191218788

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1كلیات حقوق201218789

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2اصول حسابداری 211218790

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2اصول بیمه221218791

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2اقتصاد خرد231218792

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2مبانی و كاربرد كامپیوتر در مدیریت241218793

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2سازمان وظایف گمرک ایران251218794

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت 261218795

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اقتصاد كلان271218796

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مبانی رفتار سازمانی281218797

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3حقوق و مقررات مدنی291218798

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن301218799

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3تحلیل قوانین و حقوق گمركی ایران311218800

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4آمار و كاربرد آن در مدیریت321218801

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4)١زبان انگلیسی (متون تخصصی گمركی 331218802

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تاثیر فناوری اطلاعات در سازمان341218803

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی351218804
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08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4سازمانها و كنوانسیونهای بین المللی گمركی361218805

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4حقوق تجارت371218806

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4سیاست تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران381218807

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

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6تجارت بین الملل401218833

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5آشنایی با صنعت حمل و نقل411218834

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی7امور مال بین الملل421218835

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7حقوق تجارت بین الملل431218836

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7فراگرد و اصول تنظیم بودجه دولتی441218837

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی7حقوق اساسی و آشنایی با تشكیلات دولت ج.451218838

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی8مدیریت بازاریابی461218839

ل بانكی و اعتبارات اسنادی471218875 13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5مسا

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5اصول طبقه بندی كالا481218876

تشریحی6)٢زبان انگلیسی (متون تخصصی گمركی 491218877

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8مقررات عمومی صادرات و واردات501218878

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی8مكاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی511218879

تشریحی8شناخت علمی كالاها521218880

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8سیستم های اطلاعاتی مدیریت531218881

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی541220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )551220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی561220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 571220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس581220889

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی591221028

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران601223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی611223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران621229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 631233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 641233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )651233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )661233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه671233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت681233043
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13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست11121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)21211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی31212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی41212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی51213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 61214066

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2اصول حسابداری 71214068

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی81215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 91215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه101215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه111215430

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7روشهای تحقیق وماخذشناسی121218092

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1روانشناسی عمومی131218709

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اقتصاد كلان141218712

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی سازمان و مدیریت151218723

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١5حسابرسی 161218726

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2مبانی و كاربرد كامپیوتر در مدیریت171218727

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی١6مدیریت مالی 181218729

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١5پژوهش عملیاتی 191218731

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢6پژوهش عملیاتی 201218732

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6مدیریت منابع انسانی211218735

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١1ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت 221218787

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت 231218795

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مبانی رفتار سازمانی241218797

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3حقوق و مقررات مدنی251218798

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی261218808

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2اصول بیمه271218810

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١3بیمه اموال 281218819

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3)1بیمه اشخاص (291218820

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4)1حسابرسی صنعتی(301218821

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4بازاریابی و مدیریت بازار311218822

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4حسابداری شركتهای بیمه321218823

تشریحی4)2بیمه اموال (331218824

ی341218825 13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5بیمه های اتكا

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5مدیریت ریسک و بیمه351218826
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08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8بیمه مهندسی (تمام خطر)361218827

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6)1زبان تخصصی بیمه (371218828

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8حقوق بیمه381218829

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6حقوق تجارت391218830

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8حقوق دریایی401218831

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4آمار و كاربرد آن در مدیریت411218832

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی8اسناد معاملات تجاری421218870

ولیت431218871 تشریحی6بیمه مس

تشریحی٢8زبان تخصصی بیمه 441218872

تشریحی٢8بیمه اشخاص451218873

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7سازمان و مدیریت شركتهای بیمه461218874

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی471220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )481220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی491220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 501220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس511220889

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7پول و ارز و بانكداری521221020

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی531221028

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2اقتصاد خرد541221299

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مبانی جامعه شناسی551222139

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران561223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی571223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران581229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 591233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 601233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )611233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )621233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه631233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت641233043
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13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست11121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)21211411

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی8زبان انگلیسی مكاتبات تخصصی31212012

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8زبان انگلیسی مكالمه41212013

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی51212256

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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی71213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی81215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 91215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه101215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه111215430

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6آداب سفردراسلام121218013

ل اجتماعی ایران131218022 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4تجزیه وتحلیل مسا

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1كلیات حقوق141218789

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

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ریاضیات كاربردی در گردشگری161218882

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4زبان دوم171218883

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1اصول حسابداری 181218884

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1اصول برنامه ریزی و مدیریت گردشگری191218885

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1شناخت صنعت گردشگری201218886

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2تاریخ فرهنگ211218887

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2اصول حسابداری221218888

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مبانی جامعه شناسی گردشگری231218889

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2جغرافیای گردشگری241218890

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١2اصول علم اقتصاد251218891

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2زبان انگلیسی261218892

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2قوانین و مقررات حقوقی گردشگری271218893

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3آمار كاربردی در گردشگری281218894

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3مردم شناسی291218895

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3مدیریت و برنامه ریزی فراغت301218896

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢3اصول علم اقتصاد311218897

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی5رفتار سازمانی321218898

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3شناخت ملل331218899

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4روش تحقیق در گردشگری341218900

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5آیین ها و مراسم آیینی ایران و جهان351218901
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13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگری361218902

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4اقتصاد گردشگری371218903

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی5 در گردشگریGISنقشه خوانی و 381218904

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5پژوهش عملیاتی در گردشگری391218905

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3گردشگری شهری401218906

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی4ارتباطات انسانی در گردشگری411218907

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی4گردشگری در الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت421218908

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5ارتباطات میان فرهنگی گردشگری كشورهای ا431218909

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی5گردشگری روستایی441218910

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5آشنایی با منظر451218911

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6باستان شناسی461218912

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3هنر و تمدن اسلامی471218913

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4اصول و روش برنامه ریزی481218914

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4بوم شناسی ایران491218915

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6آشنایی با سازمان های مرتبط با گردشگری501218916

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6فن راهنمایی در گردشگری511218917

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6زبان انگلیسی تخصصی521218918

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6برنامه ریزی توسعه گردشگری531218919

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی6مبانی گردشگری مذهبی541218920

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی7اسطوره شناسی551218921

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7جغرافیای طبیعی و انسانی ایران561218922

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی7تاریخ هنر ایران571218923

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7آشنایی با موزه ها581218924

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی و صدور بلیط591218925

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7مدیریت و برنامه ریزی سفر601218926

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مطالعات تطبیقی سیاست های گردشگری611218927

تشریحی8كارآموزی621218928

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8كارآفرینی در گردشگری631218929

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی8شناخت صنایع دستی641218930

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی8تاریخ هنر جهان651218931

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7مدیریت گردشگری رویدادهاو آیین های فرهنگی661218932

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی671220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )681220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی691220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 701220657
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - گردشگري87رشته :

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 294صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس711220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران721223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی731223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران741229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 751233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 761233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )771233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )781233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه791233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت801233043
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