
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۷ - آمار

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۱۱ - آماررياضي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۰۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١مبانی آنالیز ریاضی٢١١١١٣٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١استنباط آمارى ٣١١١٧١٢٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١آنالیزریاضی ٤١١١٧١٢٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢استنباط آمارى ٥١١١٧١٢٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢احتمال ٦١١١٧١٢٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٣آنالیزچندمتغیره ٧١١١٧١٣٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣مدلهاى خطی ٨١١١٧١٣١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣فرآیندهاى تصادفی ٩١١١٧١٣٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٣سریهاى زمانی ١٠١١١٧١٣٣٢

تشریحی٤سمینار١١١١١٧١٣٤

تشریحی٤مباحث مخصوص( آموزش محور )١٢١١١٧١٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١فرآیندهاى تصادفی ١٣١١١٧١٥٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١آمار ریاضی (برآورد یابی)١٤١١١٧١٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١آمار ریاضی ( آزمون فرض ها)١٥١١١٧١٦٥

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٦١١١٧١٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٧١٢٢٠٦٥٨ irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸گروه آموزشي :۱۷ - آمار

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸رشته :۱۱ - آماررياضي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۰۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١سریهاى زمانی ١١١١١٠٧٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١آنالیز ریاضی ٢١١١١٢٨٦١

تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)٣١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١فرآیندهاى تصادفی ٤١١١٧٠٢٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١استنباط آمارى ٥١١١٧١٢٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢استنباط آمارى ٦١١١٧١٢٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢آنالیزچندمتغیره ٧١١١٧١٣٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢مدلهاى خطی ٨١١١٧١٣١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٢فرآیندهاى تصادفی ٩١١١٧١٣٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢سریهاى زمانی ١٠١١١٧١٣٣٢

تشریحی٤سمینار١١١١١٧١٣٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١رگرسیون ١٢١١١٧١٦٣١

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٣١١١٧١٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١آمار ریاضی ١٤١١١٧٢٢٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١نظریه اندازه واحتمال ١٥١١١٧٢٢٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٦١٢٢٠٦٥٨ irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۷ - آمار

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۱۴ - آمار گرايش آمار رياضي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۰۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١مبانی آنالیز ریاضی٢١١١١٣٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١استنباط آمارى ٣١١١٧١٢٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١آنالیزریاضی ٤١١١٧١٢٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢استنباط آمارى ٥١١١٧١٢٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢احتمال ٦١١١٧١٢٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٣آنالیزچندمتغیره ٧١١١٧١٣٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣مدلهاى خطی ٨١١١٧١٣١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣فرآیندهاى تصادفی ٩١١١٧١٣٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٣سریهاى زمانی ١٠١١١٧١٣٣٢

تشریحی٤سمینار١١١١١٧١٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١فرآیندهاى تصادفی ١٢١١١٧١٥٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١آمار ریاضی (برآورد یابی)١٣١١١٧١٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١آمار ریاضی ( آزمون فرض ها)١٤١١١٧١٦٥

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٥١١١٧١٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٦١٢٢٠٦٥٨ irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

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

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۱۴ - آمار گرايش آمار رياضي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۱۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١سریهاى زمانی ١١١١١٠٧٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١آنالیز ریاضی ٢١١١١٢٨٦١

تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)٣١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١فرآیندهاى تصادفی ٤١١١٧٠٢٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١استنباط آمارى ٥١١١٧١٢٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢استنباط آمارى ٦١١١٧١٢٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢آنالیزچندمتغیره ٧١١١٧١٣٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢مدلهاى خطی ٨١١١٧١٣١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٢فرآیندهاى تصادفی ٩١١١٧١٣٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢سریهاى زمانی ١٠١١١٧١٣٣٢

تشریحی٤سمینار١١١١١٧١٣٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١رگرسیون ١٢١١١٧١٦٣١

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)١٣١١١٧١٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١آمار ریاضی ١٤١١١٧٢٢٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١نظریه اندازه واحتمال ١٥١١١٧٢٢٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٦١٢٢٠٦٥٨ irsoal.com




