
تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سياالت10رشته :

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 453صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 11111407

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضی عمومی 21111408

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معادلات دیفرانسیل31111409

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5ریاضیات مهندسی41111411

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک عمومی 51113258

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2فیزیک عمومی 61113259

تشریحی١1آزمایشگاه فیزیک 71113260

تشریحی٢2آزمایشگاه فیزیک 81113263

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1شیمی عمومی91114295

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست101121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)111211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی121212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی131212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی141213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه151215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه161215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی171215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 181215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی191218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران201220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی211220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس231220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی241223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی251223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران261229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 271233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 281233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )291233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن301233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)311233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه321233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت331233044

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مدیریت و كنترل پروژه341314054

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1نقشه كشی صنعتی 351315004
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سياالت10رشته :

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 454صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2استاتیک361315009

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2نقشه كشی صنعتی 371315010

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١3مقاومت مصالح 381315012

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3دینامیک391315013

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3علم مواد401315015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی4دینامیک ماشین411315017

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١4ترمودینامیک 421315019

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢4مقاومت مصالح 431315020

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١4مكانیک سیالات 441315021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢5ترمودینامیک 451315022

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢5مكانیک سیالات 461315023

تشریحی5آزمایشگاه مقاومت مصالح471315025

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١5طراحی اجزا 481315026

تشریحی6آزمایشگاه مكانیک سیالات491315067

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6ارتعاشات مكانیكی501315070

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7مقدمه ای بر اجزا محدود511315106

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5زبان تخصصی مكانیک521315107

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢6طراحی اجزا 531315126

تشریحی7كارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی541315128

تشریحی6آزمایشگاه ترمودینامیک551315137

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه561315138

تشریحی7آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات571315139

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١6انتقال حرارت 581315140

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7توربوماشینها591315182

تشریحی3كارگاه جوشكاری و ورقكاری601315190

تشریحی8كارگاه اتومكانیک611315191

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7طراحی و ساخت به كمک كامپیوتر621315219

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢7انتقال حرارت 631315223

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7دینامیک گازها641315224

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی7طراحی مبدلهای حرارتی651315225

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١7طراحی سیستمهای تهویه مطبوع 661315226

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7سیستمهای انتقال آب671315227

تشریحی7آزمایشگاه انتقال حرارت681315228

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی7مقدمه ای بر سیالات محاسباتی691315229

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7نیروگاه ها(حرارتی، آبی، هسته ای)701315230
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سياالت10رشته :

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 455صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی١6كارآموزی711315233

تشریحی٢7كارآموزی721315235

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی8سوخت واحتراق731315295

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه741315296

تشریحی7پروژه تخصصی751315298

تشریحی4آزمایشگاه مبانی مهندسی برق761319009

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی١3مبانی مهندسی برق 771319034

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢4مبانی مهندسی برق 781319046

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی8كنترل اتوماتیک791319047

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4محاسبات عددی801511075

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2برنامه نویسی كامپیوتر811511091
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سياالت10رشته :

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 456صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 11111407

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضی عمومی 21111408

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معادلات دیفرانسیل31111409

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5ریاضیات مهندسی41111411

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک عمومی 51113258

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2فیزیک عمومی 61113259

تشریحی١1آزمایشگاه فیزیک 71113260

تشریحی٢2آزمایشگاه فیزیک 81113263

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1شیمی عمومی91114295

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست101121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)111211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی121212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی131212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی141213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه151215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه161215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی171215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 181215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی191218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران201220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی211220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس231220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی241223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی251223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران261229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 271233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 281233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )291233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن301233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)311233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه321233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت331233044

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مدیریت و كنترل پروژه341314054

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1نقشه كشی صنعتی 351315004
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سياالت10رشته :

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 457صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2استاتیک361315009

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2نقشه كشی صنعتی 371315010

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١3مقاومت مصالح 381315012

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3دینامیک391315013

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3علم مواد401315015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی4دینامیک ماشین411315017

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١4ترمودینامیک 421315019

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢4مقاومت مصالح 431315020

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١4مكانیک سیالات 441315021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢5ترمودینامیک 451315022

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢5مكانیک سیالات 461315023

تشریحی5آزمایشگاه مقاومت مصالح471315025

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١5طراحی اجزا 481315026

تشریحی6آزمایشگاه مكانیک سیالات491315067

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6ارتعاشات مكانیكی501315070

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5زبان تخصصی مكانیک511315107

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢6طراحی اجزا 521315126

تشریحی7كارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی531315128

تشریحی6آزمایشگاه ترمودینامیک541315137

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه551315138

تشریحی7آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات561315139

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١6انتقال حرارت 571315140

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی8توربوماشینها581315182

تشریحی3كارگاه جوشكاری و ورقكاری591315190

تشریحی8كارگاه اتومكانیک601315191

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8طراحی و ساخت به كمک كامپیوتر611315219

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢8انتقال حرارت 621315223

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8دینامیک گازها631315224

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی8طراحی مبدلهای حرارتی641315225

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١8طراحی سیستمهای تهویه مطبوع 651315226

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8سیستمهای انتقال آب661315227

تشریحی8آزمایشگاه انتقال حرارت671315228

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی8مقدمه ای بر سیالات محاسباتی681315229

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی8نیروگاه ها(حرارتی، آبی، هسته ای)691315230

تشریحی١6كارآموزی701315233
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سياالت10رشته :

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 458صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی٢7كارآموزی711315235

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8موتورهای احتراق داخلی721315242

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی8سوخت واحتراق731315295

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه741315296

تشریحی7پروژه تخصصی751315298

تشریحی8تاسیسات بهداشتی761315350

تشریحی8سیستم انتقال گاز و گازرسانی771315351

تشریحی4آزمایشگاه مبانی مهندسی برق781319009

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی١3مبانی مهندسی برق 791319034

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢4مبانی مهندسی برق 801319046

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7كنترل اتوماتیک811319047

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4محاسبات عددی821511075

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2برنامه نویسی كامپیوتر831511091
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي خودرو12رشته :

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 459صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 11111407

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضی عمومی 21111408

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2معادلات دیفرانسیل31111409

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4ریاضیات مهندسی41111411

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک عمومی 51113258

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

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

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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی91213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه101215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه111215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی121215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 131215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی141218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران151220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی161220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 171220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس181220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی191223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی201223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران211229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 221233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 231233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )241233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن251233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)261233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه271233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت281233044

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی5انتقال حرارت291315008

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2استاتیک301315009

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١3مقاومت مصالح 311315012

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2علم مواد321315015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5دینامیک ماشین331315017

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢4مقاومت مصالح 341315020

تشریحی6آزمایشگاه مقاومت مصالح351315025
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي خودرو12رشته :

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 460صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی5آزمایشگاه مكانیک سیالات361315067

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5ارتعاشات مكانیكی371315070

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مكانیک سیالات381315091

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3دینامیک391315097

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی6طراحی مكانیزم ها401315119

تشریحی8كارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی411315128

تشریحی6آزمایشگاه ارتعاشات و دینامیک ماشین421315133

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4ترمودینامیک431315135

تشریحی5آزمایشگاه ترمودینامیک441315137

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7سوخت و احتراق451315187

تشریحی3كارگاه جوشكاری و ورقكاری461315190

تشریحی6كارگاه اتومكانیک471315191

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8طراحی و ساخت به كمک كامپیوتر481315219

تشریحی6آزمایشگاه انتقال حرارت491315228

تشریحی3مدیریت صنعتی در خودرو501315231

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3اقتصاد مهندسی در صنعت خودرو511315236

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5زبان تخصصی521315237

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3روش های تولید اجزاء خودرو531315238

تشریحی4كارگاه ریخته گری و قالب سازی541315239

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4سیستم های سوخت رسانی551315240

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1نقشه كشی صنعتی561315241

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6موتورهای احتراق داخلی571315242

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5آیرودینامیک خودرو581315243

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6طراحی اجزاء591315244

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی7روش های طراحی مهندسی601315245

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8طراحی اجزا خودرو به كمک كامپیوتر611315246

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7مبانی دینامیک خودرو621315247

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7سیستم های انتقال قدرت و كارگاه631315248

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی8سیستم های شاسی و بدنه خودرو و كارگاه641315249

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی8مبانی مهندسی طراحی خودرو651315250

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6هیدرولیک و نیوماتیک661315251

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6موتورهای پیستونی671315252

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6موتورهای دیزل681315253

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6روشهای المان محدود691315254

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6كاربرد انرژی نو در خودرو701315255
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي خودرو12رشته :

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 461صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6تكنولوژی برق و الكترونیک خودرو711315256

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی6سیستم های اندازه گیری و كنترل721315257

تشریحی6طراحی سیستمهای تهویه و گرمایش خودرو731315258

تشریحی7پروژه تخصصی741315298

تشریحی6كارآموزی751315299

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مبانی مهندسی برق761319007

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6كنترل اتوماتیک771319047

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3محاسبات عددی781511075

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1برنامه نویسی كامپیوتر791511091

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد13رشته :

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 462صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 11111407

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضی عمومی 21111408

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معادلات دیفرانسیل31111409

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5ریاضیات مهندسی41111411

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک عمومی 51113258

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2فیزیک عمومی 61113259

تشریحی١1آزمایشگاه فیزیک 71113260

تشریحی٢2آزمایشگاه فیزیک 81113263

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1شیمی عمومی91114295

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست101121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)111211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی121212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی131213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه141215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه151215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی161215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 171215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی181218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران191220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی201220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس221220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی231223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی241223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران251229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 261233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 271233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )281233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن291233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)301233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه311233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت321233044

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مدیریت و كنترل پروژه331314054

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1نقشه كشی صنعتی 341315004

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2استاتیک351315009
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد13رشته :

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 463صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2نقشه كشی صنعتی 361315010

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١3مقاومت مصالح 371315012

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3دینامیک381315013

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3علم مواد391315015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی4دینامیک ماشین401315017

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١4ترمودینامیک 411315019

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢4مقاومت مصالح 421315020

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١4مكانیک سیالات 431315021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢5ترمودینامیک 441315022

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢5مكانیک سیالات 451315023

تشریحی5آزمایشگاه مقاومت مصالح461315025

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١5طراحی اجزا 471315026

تشریحی6آزمایشگاه مكانیک سیالات481315067

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6ارتعاشات مكانیكی491315070

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7مقدمه ای بر اجزا محدود501315106

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5زبان تخصصی مكانیک511315107

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢6طراحی اجزا 521315126

تشریحی7كارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی531315128

تشریحی6آزمایشگاه ترمودینامیک541315137

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه551315138

تشریحی7آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات561315139

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١6انتقال حرارت 571315140

تشریحی3كارگاه جوشكاری و ورقكاری581315190

تشریحی8كارگاه اتومكانیک591315191

تشریحی7شناخت فلزات صنعتی601315209

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7روشهای تولید و كارگاه611315211

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7پلاستیسیته عملی و تغییر شكل فلزات621315212

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7طراحی و ساخت به كمک كامپیوتر631315219

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7ماشین های كنترل عددی641315220

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحیNDT(7آزمایشهای غیر مخرب (651315221

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7طراحی و ساخت قید و بستها و فرامین661315222

تشریحی١6كارآموزی671315233

تشریحی٢7كارآموزی681315235

تشریحی7پروژه تخصصی691315298

تشریحی4آزمایشگاه مبانی مهندسی برق701319009
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد13رشته :

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 464صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی١3مبانی مهندسی برق 711319034

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢4مبانی مهندسی برق 721319046

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7كنترل اتوماتیک731319047

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4محاسبات عددی741511075

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2برنامه نویسی كامپیوتر751511091

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7رباتیک و آزمایشگاه761511098
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد13رشته :

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 465صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 11111407

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضی عمومی 21111408

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معادلات دیفرانسیل31111409

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5ریاضیات مهندسی41111411

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک عمومی 51113258

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2فیزیک عمومی 61113259

تشریحی١1آزمایشگاه فیزیک 71113260

تشریحی٢2آزمایشگاه فیزیک 81113263

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1شیمی عمومی91114295

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست101121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)111211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی121212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی131212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی141213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه151215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه161215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی171215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 181215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی191218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران201220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی211220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس231220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی241223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی251223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران261229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 271233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 281233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )291233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن301233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)311233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه321233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت331233044

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مدیریت و كنترل پروژه341314054

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1نقشه كشی صنعتی 351315004
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد13رشته :

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 466صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2استاتیک361315009

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2نقشه كشی صنعتی 371315010

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١3مقاومت مصالح 381315012

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3دینامیک391315013

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3علم مواد401315015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی4دینامیک ماشین411315017

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١4ترمودینامیک 421315019

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢4مقاومت مصالح 431315020

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١4مكانیک سیالات 441315021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢5ترمودینامیک 451315022

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢5مكانیک سیالات 461315023

تشریحی5آزمایشگاه مقاومت مصالح471315025

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١5طراحی اجزا 481315026

تشریحی6آزمایشگاه مكانیک سیالات491315067

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6ارتعاشات مكانیكی501315070

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7مقدمه ای بر اجزا محدود511315106

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5زبان تخصصی مكانیک521315107

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢6طراحی اجزا 531315126

تشریحی7كارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی541315128

تشریحی6آزمایشگاه ترمودینامیک551315137

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه561315138

تشریحی7آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات571315139

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١6انتقال حرارت 581315140

تشریحی3كارگاه جوشكاری و ورقكاری591315190

تشریحی8كارگاه اتومكانیک601315191

تشریحی7شناخت فلزات صنعتی611315209

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7روشهای تولید و كارگاه621315211

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7پلاستیسیته عملی و تغییر شكل فلزات631315212

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7طراحی و ساخت به كمک كامپیوتر641315219

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7ماشین های كنترل عددی651315220

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحیNDT(7آزمایشهای غیر مخرب (661315221

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7طراحی و ساخت قید و بستها و فرامین671315222

تشریحی١6كارآموزی681315233

تشریحی٢7كارآموزی691315235

تشریحی7پروژه تخصصی701315298

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد13رشته :

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 467صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4آزمایشگاه مبانی مهندسی برق711319009

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی١3مبانی مهندسی برق 721319034

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢4مبانی مهندسی برق 731319046

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7كنترل اتوماتیک741319047

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4محاسبات عددی751511075

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2برنامه نویسی كامپیوتر761511091

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7رباتیک و آزمایشگاه771511098
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي هوا فضا14رشته :

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 468صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 11111407

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضی عمومی 21111408

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2معادلات دیفرانسیل31111409

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4ریاضیات مهندسی41111411

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک عمومی 51113258

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2فیزیک عمومی 61113259

تشریحی١1آزمایشگاه فیزیک 71113260

تشریحی٢2آزمایشگاه فیزیک 81113263

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست91121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)101211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی111212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی121213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه131215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه141215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی151215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 161215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی171218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران181220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی191220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 201220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس211220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی221223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی231223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران241229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 251233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 261233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )271233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن281233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)291233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه301233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت311233044

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6انتقال حرارت321315008

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2استاتیک331315009

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3دینامیک341315013

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4علم مواد351315015
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي هوا فضا14رشته :

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 469صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١4ترمودینامیک 361315019

تشریحی4آزمایشگاه مقاومت مصالح371315025

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١8طراحی اجزا 381315026

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1نقشه كشی صنعتی 391315048

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢3نقشه كشی صنعتی 401315057

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4مقدمه ای بر مهندسی هوا فضا411315058

تشریحی7مكانیک مدارهای فضایی421315061

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3مقاومت مصالح431315064

تشریحی5آزمایشگاه مكانیک سیالات441315067

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١4آیرودینامیک 451315068

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5ارتعاشات مكانیكی461315070

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مكانیک سیالات471315091

تشریحی5تحلیل سازه های هوایی481315166

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی١5مكانیک پرواز 491315167

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢6مكانیک پرواز 501315168

تشریحی8طراحی سازه های صنایع هوایی511315169

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١7طراحی هواپیما 521315170

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢8طراحی هواپیما 531315171

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5آیین نگارش و گزارش نویسی فنی541315172

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7طراحی جلوبرنده ها551315173

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٢5ترمودینامیک561315175

تشریحی6زبان تخصصی هوا فضا571315178

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٢6آیرودینامیک581315180

تشریحی١5آزمایشگاه آیرودینامیک 591315181

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی8توربوماشینها601315182

روالاستیسیته611315183 تشریحی8آ

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢8طراحی اجزا 621315184

تشریحی8آیرودینامیک هلیكوپتر631315185

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی8جریان لزج641315186

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی8سوخت و احتراق651315187

تشریحی8اصول راكت ها661315188

تشریحی5كارگاه ورق كاری و جوشكاری در صنایع هوایی671315192

تشریحی8كارگاه ابزار دقیق و اندازه گیری در هواپیما681315193

تشریحی7كارگاه موتور- بدنه و سیستمهای هواپیما691315194

تشریحی6كارآموزی701315195
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي هوا فضا14رشته :

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 470صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی7پروژه تخصصی711315196

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3مبانی مهندسی برق و الكترونیک721319006

تشریحی4آزمایشگاه مبانی مهندسی برق و الكترونیک731319031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5كنترل اتوماتیک741319047

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2برنامه سازی كامپیوتر751511074

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3محاسبات عددی761511075

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش مكانيك جامدات15رشته :

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 471صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 11111407

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضی عمومی 21111408

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معادلات دیفرانسیل31111409

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5ریاضیات مهندسی41111411

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک عمومی 51113258

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2فیزیک عمومی 61113259

تشریحی١1آزمایشگاه فیزیک 71113260

تشریحی٢2آزمایشگاه فیزیک 81113263

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1شیمی عمومی91114295

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست101121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)111211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی121212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی131213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه141215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه151215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی161215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 171215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی181218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران191220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی201220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس221220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی231223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی241223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران251229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 261233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 271233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )281233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن291233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)301233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه311233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت321233044

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مدیریت و كنترل پروژه331314054

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1نقشه كشی صنعتی 341315004

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2استاتیک351315009
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش مكانيك جامدات15رشته :

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 472صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2نقشه كشی صنعتی 361315010

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١3مقاومت مصالح 371315012

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3دینامیک381315013

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3علم مواد391315015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی4دینامیک ماشین401315017

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١4ترمودینامیک 411315019

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢4مقاومت مصالح 421315020

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١4مكانیک سیالات 431315021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢5ترمودینامیک 441315022

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢5مكانیک سیالات 451315023

تشریحی5آزمایشگاه مقاومت مصالح461315025

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١5طراحی اجزا 471315026

تشریحی6آزمایشگاه مكانیک سیالات481315067

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6ارتعاشات مكانیكی491315070

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7مقدمه ای بر اجزا محدود501315106

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5زبان تخصصی مكانیک511315107

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7طراحی مكانیزم ها521315119

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢6طراحی اجزا 531315126

تشریحی7كارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی541315128

تشریحی6آزمایشگاه ترمودینامیک551315137

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه561315138

تشریحی7آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات571315139

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١6انتقال حرارت 581315140

تشریحی3كارگاه جوشكاری و ورقكاری591315190

تشریحی8كارگاه اتومكانیک601315191

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٣7مقاومت مصالح 611315207

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی7مكانیک شكست مقدماتی621315208

تشریحی7شناخت فلزات صنعتی631315209

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی7طراحی مخازن تحت فشار641315210

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7روشهای تولید و كارگاه651315211

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7پلاستیسیته عملی و تغییر شكل فلزات661315212

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7مواد مركب671315213

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7طراحی و ساخت به كمک كامپیوتر681315219

تشریحی١6كارآموزی691315233

تشریحی٢7كارآموزی701315235
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش مكانيك جامدات15رشته :

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 473صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی7پروژه تخصصی711315298

تشریحی8شبیه سازی سیستمهای دینامیكی و كنترل721315356

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8مقدمه ای بر مكاترونیک731315357

تشریحی4آزمایشگاه مبانی مهندسی برق741319009

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی١3مبانی مهندسی برق 751319034

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢4مبانی مهندسی برق 761319046

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7كنترل اتوماتیک771319047

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4محاسبات عددی781511075

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2برنامه نویسی كامپیوتر791511091

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی8رباتیک و آزمایشگاه801511098
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش مكانيك جامدات15رشته :

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 474صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 11111407

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضی عمومی 21111408

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معادلات دیفرانسیل31111409

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5ریاضیات مهندسی41111411

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک عمومی 51113258

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2فیزیک عمومی 61113259

تشریحی١1آزمایشگاه فیزیک 71113260

تشریحی٢2آزمایشگاه فیزیک 81113263

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1شیمی عمومی91114295

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست101121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)111211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی121212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی131212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی141213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه151215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه161215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی171215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 181215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی191218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران201220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی211220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس231220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی241223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی251223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران261229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 271233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 281233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )291233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن301233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)311233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه321233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت331233044

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مدیریت و كنترل پروژه341314054

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1نقشه كشی صنعتی 351315004
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش مكانيك جامدات15رشته :

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 475صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2استاتیک361315009

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2نقشه كشی صنعتی 371315010

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١3مقاومت مصالح 381315012

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3دینامیک391315013

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3علم مواد401315015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی4دینامیک ماشین411315017

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١4ترمودینامیک 421315019

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢4مقاومت مصالح 431315020

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١4مكانیک سیالات 441315021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢5ترمودینامیک 451315022

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢5مكانیک سیالات 461315023

تشریحی5آزمایشگاه مقاومت مصالح471315025

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١5طراحی اجزا 481315026

تشریحی6آزمایشگاه مكانیک سیالات491315067

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6ارتعاشات مكانیكی501315070

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7مقدمه ای بر اجزا محدود511315106

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5زبان تخصصی مكانیک521315107

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢6طراحی اجزا 531315126

تشریحی7كارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی541315128

تشریحی6آزمایشگاه ترمودینامیک551315137

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه561315138

تشریحی7آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات571315139

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١6انتقال حرارت 581315140

تشریحی3كارگاه جوشكاری و ورقكاری591315190

تشریحی8كارگاه اتومكانیک601315191

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٣8مقاومت مصالح 611315207

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی8مكانیک شكست مقدماتی621315208

تشریحی7شناخت فلزات صنعتی631315209

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی8طراحی مخازن تحت فشار641315210

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7روشهای تولید و كارگاه651315211

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7پلاستیسیته عملی و تغییر شكل فلزات661315212

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی8مواد مركب671315213

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8طراحی و ساخت به كمک كامپیوتر681315219

تشریحی8آزمایشگاه انتقال حرارت691315228

تشریحی١6كارآموزی701315233
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك گرايش مكانيك جامدات15رشته :

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 476صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی٢7كارآموزی711315235

تشریحی7پروژه تخصصی721315298

تشریحی8شبیه سازی سیستمهای دینامیكی و كنترل731315356

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8مقدمه ای بر مكاترونیک741315357

تشریحی4آزمایشگاه مبانی مهندسی برق751319009

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی١3مبانی مهندسی برق 761319034

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢4مبانی مهندسی برق 771319046

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7كنترل اتوماتیک781319047

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4محاسبات عددی791511075

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2برنامه نویسی كامپیوتر801511091

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی8رباتیک و آزمایشگاه811511098
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي متالورژي ومواد- متالورژي صنعتي16رشته :

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 477صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معادلات دیفرانسیل11111409

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4ریاضیات مهندسی21111411

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 31111412

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2ریاضی عمومی 41111413

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک عمومی 51113258

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2فیزیک عمومی 61113259

تشریحی١1آزمایشگاه فیزیک 71113260

تشریحی٢2آزمایشگاه فیزیک 81113263

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1شیمی عمومی91114295

تشریحی2آزمایشگاه شیمی عمومی101114308

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست111121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)121211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی131212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی141213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه151215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه161215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی171215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 181215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی191218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران201220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی211220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس231220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی241223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی251223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران261229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 271233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 281233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )291233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن301233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)311233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه321233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت331233044

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8اقتصاد و مدیریت صنعتی341314055

تشریحی2كارگاه عمومی351315032
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي متالورژي ومواد- متالورژي صنعتي16رشته :

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 478صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3نقشه كشی صنعتی361315035

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2استاتیک371315039

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2كریستالوگرافی و آزمایشگاه381315040

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3مقاومت مصالح391315044

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١3خواص فیزیكی مواد 401315071

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3شیمی فیزیک مواد411315073

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی5پدیده های انتقال421315074

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١4ترمودینامیک مواد 431315075

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢5خواص فیزیكی مواد 441315076

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١4خواص مكانیكی مواد451315077

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی١4ریخته گری 461315079

تشریحی١5آزمایشگاه خواص مكانیكی مواد 471315081

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6انجماد فلزات481315082

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٢5خواص مكانیكی مواد 491315083

تشریحی١5آزمایشگاه ریخته گری 501315084

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی١5شكل دادن فلزات 511315085

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی6عملیات حرارتی521315086

تشریحی6آزمایشگاه متالوگرافی531315141

تشریحی6آزمایشگاه عملیات حرارتی541315142

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6خوردگی و اكسیداسیون551315143

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١6استخراج فلزات 561315144

تشریحی7آزمایشگاه انجماد فلزات571315146

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی7متالورژی جوشكاری581315147

تشریحی7آزمایشگاه متالورژی جوشكاری591315148

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی6روشهای نوین آنالیز مواد601315149

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7آلیاژهای غیرآهنی611315150

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢7ریخته گری 621315151

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢8استخراج فلزات 631315152

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8متالورژی پودر641315153

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7انتقال مطالب علمی و فنی651315154

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6زبان تخصصی661315155

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8انتخاب مواد فلزی671315156

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی8مواد پیشرفته681315158

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی8بررسی های غیرمخرب691315159

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7متالورژی سطوح و پوششها701315161
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي متالورژي ومواد- متالورژي صنعتي16رشته :

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 479صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7طراحی قالب711315162

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7مواد دیرگداز721315163

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی7كاربرد كامپیوتر در مهندسی مواد731315164

تشریحی7پروژه741315197

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7فیزیک جامدات751315204

تشریحی6كارآموزی761315305

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7پلیمرها771317177

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4مبانی مهندسی برق781319007

تشریحی5آزمایشگاه مبانی مهندسی برق791319009

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3برنامه سازی كامپیوتر801511074

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5محاسبات عددی811511075
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك17رشته :

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 480صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 11111407

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضی عمومی 21111408

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معادلات دیفرانسیل31111409

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5ریاضیات مهندسی41111411

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک عمومی 51113258

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2فیزیک عمومی 61113259

تشریحی١1آزمایشگاه فیزیک 71113260

تشریحی٢2آزمایشگاه فیزیک 81113263

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1شیمی عمومی91114295

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست101121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)111211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی121212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی131212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی141213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه151215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه161215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی171215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 181215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی191218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران201220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی211220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس231220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی241223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی251223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران261229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 271233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 281233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )291233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن301233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)311233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه321233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت331233044

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مدیریت و كنترل پروژه341314054

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1نقشه كشی صنعتی 351315004
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك17رشته :

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 481صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2استاتیک361315009

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2نقشه كشی صنعتی 371315010

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١3مقاومت مصالح 381315012

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3دینامیک391315013

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3علم مواد401315015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی4دینامیک ماشین411315017

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١4ترمودینامیک 421315019

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢4مقاومت مصالح 431315020

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١4مكانیک سیالات 441315021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢5ترمودینامیک 451315022

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢5مكانیک سیالات 461315023

تشریحی5آزمایشگاه مقاومت مصالح471315025

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١5طراحی اجزا 481315026

تشریحی6آزمایشگاه مكانیک سیالات491315067

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6ارتعاشات مكانیكی501315070

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5زبان تخصصی مكانیک511315107

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢6طراحی اجزا 521315126

تشریحی7كارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی531315128

تشریحی6آزمایشگاه ترمودینامیک541315137

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه551315138

تشریحی7آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات561315139

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١6انتقال حرارت 571315140

تشریحی3كارگاه جوشكاری و ورقكاری581315190

تشریحی8كارگاه اتومكانیک591315191

تشریحی١6كارآموزی601315233

تشریحی٢7كارآموزی611315235

تشریحی7پروژه تخصصی621315298

تشریحی4آزمایشگاه مبانی مهندسی برق631319009

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی١3مبانی مهندسی برق 641319034

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢4مبانی مهندسی برق 651319046

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7كنترل اتوماتیک661319047

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4محاسبات عددی671511075

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2برنامه نویسی كامپیوتر681511091
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك- خودرو19رشته :

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 482صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 11111407

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضی عمومی 21111408

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معادلات دیفرانسیل31111409

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5ریاضیات مهندسی41111411

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک عمومی 51113258

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2فیزیک عمومی 61113259

تشریحی١1آزمایشگاه فیزیک 71113260

تشریحی٢2آزمایشگاه فیزیک 81113263

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1شیمی عمومی91114295

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست101121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)111211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی121212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی131212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی141213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه151215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه161215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی171215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 181215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی191218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران201220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی211220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس231220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی241223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی251223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران261229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 271233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 281233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )291233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن301233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)311233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه321233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت331233044

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مدیریت و كنترل پروژه341314054

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1نقشه كشی صنعتی 351315004

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك- خودرو19رشته :

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 483صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2استاتیک361315009

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2نقشه كشی صنعتی 371315010

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١3مقاومت مصالح 381315012

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3دینامیک391315013

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3علم مواد401315015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی4دینامیک ماشین411315017

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١4ترمودینامیک 421315019

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢4مقاومت مصالح 431315020

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١4مكانیک سیالات 441315021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢5ترمودینامیک 451315022

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢5مكانیک سیالات 461315023

تشریحی5آزمایشگاه مقاومت مصالح471315025

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١5طراحی اجزا 481315026

تشریحی6آزمایشگاه مكانیک سیالات491315067

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6ارتعاشات مكانیكی501315070

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5زبان تخصصی مكانیک511315107

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢6طراحی اجزا 521315126

تشریحی7كارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی531315128

تشریحی6آزمایشگاه ترمودینامیک541315137

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه551315138

تشریحی7آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات561315139

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١6انتقال حرارت 571315140

تشریحی3كارگاه جوشكاری و ورقكاری581315190

تشریحی8كارگاه اتومكانیک591315191

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8طراحی و ساخت به كمک كامپیوتر601315219

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢8انتقال حرارت 611315223

تشریحی8آزمایشگاه انتقال حرارت621315228

تشریحی١6كارآموزی631315233

تشریحی٢7كارآموزی641315235

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8موتورهای احتراق داخلی651315242

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی8آیرودینامیک خودرو661315243

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی8مبانی دینامیک خودرو671315247

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی8سیستم های انتقال قدرت و كارگاه681315248

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی8سوخت واحتراق691315295

تشریحی7پروژه تخصصی701315298
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك- خودرو19رشته :

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 484صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی8طراحی شاسی خودرو711315352

تشریحی8مقدمه ای بر ارگونومی721315353

تشریحی8آلودگی محیط زیست731315354

تشریحی8سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان741315355

تشریحی4آزمایشگاه مبانی مهندسی برق751319009

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی١3مبانی مهندسی برق 761319034

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢4مبانی مهندسی برق 771319046

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7كنترل اتوماتیک781319047

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4محاسبات عددی791511075

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2برنامه نویسی كامپیوتر801511091
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