
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۱ - علوم كشاورزي

رشته :۱۰ - مهندسي منابع طبيعي-محيط زيست(ارزيابي وآمايش

سرزمين)
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۰-۹۱

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 : ۴۳۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١شناخت محیطزیست٢١١٢١٠٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٣١٢٢٠٦٥٨

تشریحی١تنوع زیستی٤١٤١١١٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١ارزیابی محیطزیست٥١٤١١١٤٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١قوانین ومدیریت منابع طبیعی٦١٤١١١٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١آلودگی آب و خاك٧١٤١١٢٣٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مدیریت مهره داران ومناطق حفاظت شده٨١٤١١٤١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١آمایش سرزمین٩١٤١١٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١سیستم اطلاعات جغرافیایی درمحیط زیست١٠١٤١١٤١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢آلودگی صنعتی١١١٤١١٤١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢روش تحقیق١٢١٤١١٤١٤

تشریحی٣سمینار١٣١٤١١٤١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢ارزیابی سرزمین١٤١٤١١٤١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢تعیین ظرفیت برد زیستگاه١٥١٤١١٤١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٣روش هاى آمارى پیشرفته١٦١٤١١٤١٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣ارزیابی اثرات توسعه١٧١٤١١٤١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣سنجش ازدور تكمیلی١٨١٤١١٤٢٠

تشریحی٣كارگاه ارزیابی وبرنامه ریزى١٩١٤١١٤٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤آمایش رایانه اى سرزمین ( آموزش محور)٢٠١٤١١٤٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤...نقشه هاى گیاهی (كارتوگراف گیاهی)( آموز٢١١٤١١٤٢٤

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢٢١٤١١٤٣٧
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۱ - علوم كشاورزي

ترم اعمال :ترم دوم سال تحصيلي ۸۸-۸۷رشته :۱۱ - مهندسي كشاورزي-بيوتكنولوژي كشاورزي

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 : ۴۳۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١میكروبیولوژى عمومی٢١١١٢٠٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١سیتوژنتیك٣١١١٢٠٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢ژنتیك مولكولی مقدماتی٤١١١٢٠٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢بیوتكنولوژى گیاهی مقدماتی٥١١١٢٠٧٢

تشریحی٢آزمایشگاه بیوتكنولوژى گیاهی مقدماتی٦١١١٢٠٧٣

تشریحی١آزمایشگاه سیتوژنتیك٧١١١٢٠٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣مهندسی ژنتیك٨١١١٢٠٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١بیولوژى سلولی مولكولی٩١١١٢٠٧٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١بیوشیمی١٠١١١٤٠٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣كاربردكامپیوتردربیوتكنولوژى١١١١١٥٢١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٢١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢اصلاح نباتات تكمیلی١٣١٤١١٠١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣ریزازدیادى وكشت بافتهاى گیاهی١٤١٤١١٠٢٠

تشریحی٣آزمایشگاه ریزازدیادى وكشت بافتهاى گیاهی١٥١٤١١٠٢١

تشریحی٣سمینار ١٦١٤١١٠٢٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢هورمونهاى گیاهی وتمایزبافتها١٧١٤١١٠٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١باغبانی عمومی١٨١٤١١١٨٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١ژنتیك١٩١٤١١١٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١اصول اصلاح نباتات٢٠١٤١١١٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آفات وبیماریهاى گیاهی٢١١٤١١١٨٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١فیزیولوژى گیاهان زراعی٢٢١٤١١١٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١طرح آزمایشهاى كشاورزى٢٣١٤١١٢٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١روش تحقیق در علوم زیستی٢٤١٤١١٢٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٤ژنتیك میكروبها( آموزش محور)٢٥١٤١١٢٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤..كاربرد بیوتكنولوژى در زراعت و اصلاح نبات٢٦١٤١١٢٤٥

تشریحی٤...آزمایشگاه كاربرد بیوتكنولوژى در زراعت و ٢٧١٤١١٢٤٦

تشریحی٤سمینار٢ ( آموزش محور )٢٨١٤١١٢٤٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢٩١٤١١٤٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٤بیومترى(٢)(آموزش محور)٣٠١٤١١٤٤٠
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۱ - علوم كشاورزي

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۱۲ - مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي

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 : ۴۳۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١اقتصادتوسعه كشاورزى٢١١٢١٠٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١اقتصادسنجی٣١١٢١٠٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١اقتصادكلان ٤١١٢١٠٣٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١روش تحقیق٥١١٢١٠٦٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١اقتصادخردپیشرفته٦١١٢١٠٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٧١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١اقتصادخرد٨١٢٢١٠٢٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١اقتصادكلان ٩١٤١١٠٠٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١مدیریت كشاورزى تكمیلی١٠١٤١١٠٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٢توسعه كشاورزى تكمیلی١١١٤١١٠١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٢روشهاى آمارگیرى نمونه اى١٢١٤١١٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢اقتصادومدیریت منابع طبیعی تكمیلی١٣١٤١١٠١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢سیاست كشاورزى تكمیلی١٤١٤١١٠١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٣اقتصادسنجی ١٥١٤١١٠١٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٣كاربردبرنامه ریزى ریاضی دركشاورزى١٦١٤١١٠١٥

تشریحی٣سمینار ١٧١٤١١٠١٦١

تشریحی٤سمینار٢ ( آموزش محور )١٨١٤١١٢٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٤اقتصاد خرد٢ ( آموزش محور )١٩١٤١١٢٤٩

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢٠١٤١١٤٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٤مدیریت ریسك كشاورزى(آموزش محور)٢١١٤١١٤٣٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۱ - علوم كشاورزي

رشته :۱۵ - مهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزي(مديريت وتوليد

كشاورزي)
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۰-۹۱

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 : ۴۳۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١اقتصادتولیدكشاورزى٢١١٢١٠١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١تهیه وارزیابی طرحهاى كشاورزى٣١١٢١٠٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١اقتصادسنجی٤١١٢١٠٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١اقتصادكلان ٥١١٢١٠٣٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٦١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١اقتصادخرد٧١٤١١٤٢٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١اقتصادكلان ٨١٤١١٤٢٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١كاربرد برنامه ریزى ریاضی دركشاورزى٩١٤١١٤٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢كاربرد اقتصادسنجی دركشاورزى١٠١٤١١٤٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٢آمارگیرى نمونه اى١١١٤١١٤٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢تامین مالی دربخش كشاورزى١٢١٤١١٤٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٣مدیریت تولید وفعالیت هاى كشاورزى١٣١٤١١٤٣١

تشریحی٣روش هاى كمی درمدیریت كشاورزى١٤١٤١١٤٣٢

تشریحی٣سمینار١٥١٤١١٤٣٣١

تشریحی٤اقتصاد تعاونی هاى كشاورزى(آموزش محور)١٦١٤١١٤٣٤

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)١٧١٤١١٤٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٤مدیریت ریسك كشاورزى(آموزش محور)١٨١٤١١٤٣٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۱ - علوم كشاورزي

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۱۶ - مهندسي كشاورزي-علوم دامي(گرايش تغذيه دام)

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 : ۴۳۷ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١اصول تغذیه دام٣١٤١١٠٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١تشریح وفیزیولوژى دام٤١٤١١٠٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١پرورش گاوهاى شیرى٥١٤١١٠٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١پرورش طیور٦١٤١١٠٦٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١پرورش گوسفندوبز٧١٤١١٠٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١خوراك هاوجیره نویسی٨١٤١١٠٧٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٩١٤١١٤٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١فیزیولوژى تكمیلی (١)١٠١٤١١٤٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١بیوشیمی تكمیلی١١١٤١١٤٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١روش تحقیق١٢١٤١١٤٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢تغذیه دام تكمیلی١٣١٤١١٤٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢زبان تخصصی١٤١٤١١٤٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢روش هاى پیشرفته آمارى١٥١٤١١٤٥١

تشریحی٣تغذیه طیور١٦١٤١١٤٥٢

تشریحی٣تغذیه نشخواركنندگان١٧١٤١١٤٥٣

تشریحی٣شناخت و كاربرد دستگاه هاى آزمایشگاهی١٨١٤١١٤٥٤

تشریحی٤هضم و متابولیسم(آموزش محور)١٩١٤١١٤٥٥

تشریحی٤بیوتكنولوژى در دامپرورى(آموزش محور)٢٠١٤١١٤٥٦
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳گروه آموزشي :۱۱ - علوم كشاورزي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۱۷ - مهندسي كشاورزي-بيماري شناسي گياهي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۳۸ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١سم شناسی٣١٤١١٠٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١ژنتیك٤١٤١١١٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١طرح آزمایشهاى كشاورزى٥١٤١١٢٤٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٦١٤١١٤٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مدیریت بیماریهاى گیاهی٧١٤١١٤٦٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١قارچ شناسی تكمیلی٨١٤١١٤٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١ویروس شناسی گیاهی٩١٤١١٤٦٢

تشریحی١آزمایشگاه قارچ شناسی تكمیلی١٠١٤١١٤٦٣

تشریحی٢...روش ها و وسایل تحقیق در بیمارى شناسی ١١١٤١١٤٦٤

تشریحی٢اصول نماتد شناسی و نماتد هاى انگل گیاهی١٢١٤١١٤٦٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢پروكاریوت هاى بیماریزاى گیاهی١٣١٤١١٤٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣بیواكولوژى عوامل بیماریزاى خاكزاد گیاهان١٤١٤١١٤٦٧

تشریحی٣بیمارى شناسی بذر١٥١٤١١٤٦٨

تشریحی٣بیمارى شناسی گیاه عملی١٦١٤١١٤٦٩

تشریحی١آزمایشگاه ویروس شناسی گیاهی١٧١٤١١٤٧٠

تشریحی٣سمینار١٨١٤١١٤٧١١

تشریحی٤...بیماریهاى بعد از برداشت محصولات كشاور١٩١٤١١٤٧٢

تشریحی٤بیماریهاى ویروسی گیاهان(آموزش محور)٢٠١٤١١٤٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١قارچ شناسی٢١١٤١١٤٧٤

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١بیمارى هاى گیاهی٢٢١٤١١٤٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١...قارچ، ویروس، نماتد و پروكاریوت هاى بیمار٢٣١٤١١٤٧٦
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳گروه آموزشي :۱۱ - علوم كشاورزي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۱۸ - مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي-انرژي

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 : ۴۳۹ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٣١٤١١٤٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١ریاضیات (٣)(معادلات دیفرانسیل)٤١٤١١٤٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١روش تحقیق٥١٤١١٤٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢بهینه سازى انرژى در سامانه هاى كشاورزى٦١٤١١٤٥٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی١مدل سازى سامانه هاى انرژى٧١٤١١٤٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مهندسی پایدارى٨١٤١١٤٧٨

تشریحی٢تحلیل سامانه هاى انرژى٩١٤١١٤٧٩

تشریحی٢...پتانسیل سنجی و بازدهی انرژى هاى تجدی١٠١٤١١٤٨٠

تشریحی٢شبكه هاى عصبی مصنوعی١١١٤١١٤٨١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٣سامانه هاى خبره و فازى١٢١٤١١٤٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣محصولات بیو انرژى١٣١٤١١٤٨٣

تشریحی٣مباحث نوین١٤١٤١١٤٨٤

تشریحی٣سمینار١٥١٤١١٤٨٥

تشریحی٤بازارهاى انرژى (آموزش محور)١٦١٤١١٤٨٦

تشریحی٤...تصمیم گیرى با معیارهاى چند گانه(آموزش١٧١٤١١٤٨٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١ماشینهاى كشاورزى عمومی١٨١٤١١٤٩٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١منابع انرژى تجدید پذیر١٩١٤١٥٠٤٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١مكانیزاسیون كشاورزى٢٠١٤١٥٠٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١بازاریابی و اقتصاد كشاورزى٢١١٤١٥٠٥٩
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۱ - علوم كشاورزي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۲۸ - مهندسي كشاورزي-زراعت

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 : ۴۴۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١زراعت عمومی٢١١٢١٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١خاك شناسی عمومی٣١١٢١٠٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١اكولوژى عمومی٥١٤١١٠٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١فیزیولوژى گیاهان زراعی٦١٤١١٠٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١طرح آزمایشهاى كشاورزى٧١٤١١٢٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١فیزیولوژى علف هاى هرز وعلف كش ها٨١٤١١٣٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١اكولوژى گیاهان زراعی٩١٤١١٣٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١روش تحقیق١٠١٤١١٣٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢فیزیولوزى گیاهان زراعتی تكمیلی١١١٤١١٣٨٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢زراعت تكمیلی١٢١٤١١٣٨٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مباحث نوین در زراعت١٣١٤١١٣٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢تغذیه گیاهان زراعی١٤١٤١١٣٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣تكنولوزى بذر١٥١٤١١٣٩٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣اثرتنشهاى محیطی بر رشد گیاهان١٦١٤١١٣٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣رابطه آب وخاك وگیاهان تكمیلی١٧١٤١١٣٩٢

تشریحی٣سمینار١٨١٤١١٣٩٣

تشریحی٤مس�له مخصوص (آموزش محور)١٩١٤١١٣٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٤...ریزازدیادى وكشت بافتهاى گیاهی(آموزش م٢٠١٤١١٤٠٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢١١٤١١٤٣٧
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۱ - علوم كشاورزي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۲۹ - مهندسي كشاورزي-اصالح نباتات

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 : ۴۴۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١زراعت عمومی٢١١٢١٠٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١آمارواحتمالات وكاربردآن دركشاورزى٣١١٢١٠٤٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١فیزیولوژى گیاهان زراعی٥١٤١١٠٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١ژنتیك٦١٤١١١٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١طرح آزمایشهاى كشاورزى٧١٤١١٢٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١روش تحقیق٨١٤١١٣٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١ژنتیك تكمیلی٩١٤١١٣٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١اصلاح نباتات تكمیلی١٠١٤١١٣٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢ژنتیك كمی١١١٤١١٣٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢سیتوژنتیك١٢١٤١١٤٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢روش هاى پیشرفته آمارى١٣١٤١١٤٠١

تشریحی٢سمینار١٤١٤١١٤٠٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٣روش هاى تجزیه آمارى چندمتغیره١٥١٤١١٤٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣مباحث نوین دراصلاح نباتات١٦١٤١١٤٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣كاربرد بیوتكنولوزى دراصلاح نباتات١٧١٤١١٤٠٥

تشریحی٣سمینار١٨١٤١١٤٠٦٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٤...ریزازدیادى وكشت بافتهاى گیاهی(آموزش م١٩١٤١١٤٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤ژنتیك فیزیولوژیك(آموزش محور)٢٠١٤١١٤٠٨

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢١١٤١١٤٣٧

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۱ - علوم كشاورزي

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۴۰ - بيوتكنولوژي كشاورزي

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 : ۴۴۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣مهندسی ژنتیك٢١١١٢٠٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١بیولوژى سلولی مولكولی٣١١١٢٠٧٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١ژنتیك٥١٤١١١٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١اصول اصلاح نباتات٦١٤١١١٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١فیزیولوژى گیاهان زراعی٧١٤١١١٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١طرح آزمایشهاى كشاورزى٨١٤١١٢٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١بیوشیمی پیشرفته٩١٤١١٥٧٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١سیتوژنتیك گیاهی١٠١٤١١٥٧٣

تشریحی١سیتوژنتیك گیاهی(آزمایشگاه)١١١٤١١٥٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١ژنومیك١٢١٤١١٥٧٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢ژنتیك مولكولی١٣١٤١١٥٧٦

تشریحی٢به نژادى بیوتكنولوژى گیاهان دارویی١٤١٤١١٥٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢روش تحقیق١٥١٤١١٥٧٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢كشت سلول و بافت گیاهی١٦١٤١١٥٧٩

تشریحی٢كشت سلول و بافت گیاهی(آزمایشگاه)١٧١٤١١٥٨٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣بیوانفورماتیك١٨١٤١١٥٨١

تشریحی٣سمینار١٩١٤١١٥٨٢

تشریحی٣نانو بیوتكنولوژى٢٠١٤١١٥٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١اصلاح نباتات خصوصی٢١١٤١١٥٨٤

تشریحی٣مهندسی ژنتیك(آزمایشگاه)٢٢١٤١١٥٨٥
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۱ - علوم كشاورزي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۴۳ - علوم دامي گرايش تغذيه دام

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 : ۴۴۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤مهندسی ژنتیك٢١١١٢٠٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٣١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١اصول تغذیه دام٤١٤١١٠٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١تشریح وفیزیولوژى دام٥١٤١١٠٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١پرورش گاوهاى شیرى٦١٤١١٠٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١پرورش طیور٧١٤١١٠٦٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١پرورش گوسفندوبز٨١٤١١٠٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١خوراك هاوجیره نویسی٩١٤١١٠٧٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)١٠١٤١١٤٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١روش تحقیق١١١٤١١٤٤٨

تشریحی٢تغذیه نشخواركنندگان١٢١٤١١٤٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١فیزیولوژى پیشرفته١٣١٤١١٦٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١بیوشیمی حیوانی پیشرفته١٤١٤١١٦٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١آمارحیاتی پیشرفته١٥١٤١١٦٩٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢تغذیه پیشرفته١٦١٤١١٦٩٩

تشریحی٢شناخت و كاربرد دستگاههاى آزمایشگاهی١٧١٤١١٧٠٠

تشریحی٢سمینار١٨١٤١١٧٠١

تشریحی٣كاربرد زیست فناورى در علوم دام وطیور١٩١٤١١٧٠٢

تشریحی٣روش هاى تولید و فرآورى خوراك دام٢٠١٤١١٧٠٣

تشریحی٣مبانی ایمنی شناسی٢١١٤١١٧٠٤

تشریحی٣تغذیه طیورپیشرفته٢٢١٤١١٧٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٤مبانی توسعه پایدار٢٣١٤١٢٠٢٧
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۱ - علوم كشاورزي

رشته :۴۴ - علوم و مهندسي محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش

سرزمين
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۶-۹۷

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۴۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١شناخت محیطزیست٢١١٢١٠٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٣١٢٢٠٦٥٨

تشریحی١تنوع زیستی٤١٤١١١٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١ارزیابی محیطزیست٥١٤١١١٤٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١قوانین ومدیریت منابع طبیعی٦١٤١١١٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١آلودگی آب و خاك٧١٤١١٢٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١آمایش سرزمین٨١٤١١٤١١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢روش تحقیق٩١٤١١٤١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١ارزیابی اثرات توسعه١٠١٤١١٤١٩

تشریحی٣كارگاه ارزیابی وبرنامه ریزى١١١٤١١٤٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤آمایش رایانه اى سرزمین ( آموزش محور)١٢١٤١١٤٢٣

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)١٣١٤١١٤٣٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١ارزیابی و مدیریت زیستگاه١٤١٤١١٧٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١ارزیابی پیامدهاى تغییر اقلیم١٥١٤١١٧٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢سیستم اطلاعات جغرافیایی١٦١٤١١٧٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢ارزیابی توان گردشگرى طبیعی١٧١٤١١٧٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢مكان یابی و طراحی محل دفن پسماند١٨١٤١١٧١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣تجزیه و تحلیل سیستمی در محیط زیست١٩١٤١١٧١١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٣روش هاى پیشرفته آمارى٢٠١٤١١٧١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣بازسازى زیستگاه٢١١٤١١٧١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣سنجش از دور تكمیلی٢٢١٤١١٧١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٤مبانی توسعه پایدار٢٣١٤١٢٠٢٧
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸گروه آموزشي :۱۱ - علوم كشاورزي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸رشته :۴۷ - بيماري شناسي گياهي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۴۵ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٣١٤١١٤٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مدیریت بیماریهاى گیاهی٤١٤١١٤٦٠

تشریحی٣...روش ها و وسایل تحقیق در بیمارى شناسی ٥١٤١١٤٦٤

تشریحی٢اصول نماتد شناسی و نماتد هاى انگل گیاهی٦١٤١١٤٦٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢پروكاریوت هاى بیماریزاى گیاهی٧١٤١١٤٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١برهمكنش گیاه - میكروارگانیسم٨١٤١١٧٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢قارچ شناسی تكمیلی٩١٤١١٧٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣ویروس شناسی گیاهی١٠١٤١١٧٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣بیواكولوژى عوامل بیمارى زاى خاكزاد١١١٤١١٧٥٤

تشریحی٣بیمارى شناسی بذر١٢١٤١١٧٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١اصول قارچ شناسی١٣١٤١١٧٥٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١ویروس شناسی گیاهی مقدماتی١٤١٤١١٧٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١باكترى شناسی گیاهی مقدماتی١٥١٤١١٧٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١نماتد شناسی گیاهی مقدماتی١٦١٤١١٧٥٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١اصول مدیریت بیمارى هاى گیاهی١٧١٤١١٧٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١اكولوژى١٨١٤١١٧٦١
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۱۲ - ترويج وآموزش كشاورزي

رشته :۱۰ - مهندسي كشاورزي-توسعه روستايي(گرايش توسعه

كشاورزي)
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۲

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۴۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١جامعه شناسی روستایی٢١١٢١٠١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١اصول اقتصادكشاورزى٣١١٢١٠٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١اصول آموزش وترویج كشاورزى ومنابع طبیعی٤١١٢١٠٦٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١مدیریت توسعه٥١٢١٨١٧٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١مدیریت تعاونیها٦١٢١٨١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٧١٢٢٠٦٥٨

تشریحی٣سمینار٨١٤١٢٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٤اقتصاد روستایی ایران(آموزش محور)٩١٤١٢٠٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١مبانی سیاست گذارى در توسعه كشاورزى١٠١٤١٢٠١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١توسعه اقتصادى١١١٤١٢٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢اصول توسعه صنایع روستایی و كشاورزى١٢١٤١٢٠١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٣توسعه پایدار روستایی١٣١٤١٢٠١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١آمارو داده پردازى١٤١٤١٢٠١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١برنامه ریزى و كاربرد آن در توسعه روستایی١٥١٤١٢٠١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢روش تحقیق در توسعه روستایی١٦١٤١٢٠١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢..مدیریت و ارزشیابی پروژه هاى توسعه روست١٧١٤١٢٠١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢سیستمهاى دینامیكی١٨١٤١٢٠١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده١٩١٤١٢٠١٩

٢٠١٤١٢٠٢٠GIS ١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣كارگاه

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣...آشنایی با نظامهاى بهره دارى در واحدهاى ٢١١٤١٢٠٢١

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)(آموزش محور)٢٢١٤١٢٠٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٤توسعه اجتماعی(آموزش محور)٢٣١٤١٢٠٢٤
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۲ - ترويج وآموزش كشاورزي

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۱۱ - مهندسي توسعه روستايي

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 : ۴۴۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١جامعه شناسی روستایی٢١١٢١٠١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١اصول اقتصادكشاورزى٣١١٢١٠٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١اصول آموزش وترویج كشاورزى ومنابع طبیعی٤١١٢١٠٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١مدیریت تعاونیها٥١٢١٨١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٦١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٤اقتصاد روستایی ایران(آموزش محور)٧١٤١٢٠٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١توسعه اقتصادى٨١٤١٢٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢روش تحقیق در توسعه روستایی٩١٤١٢٠١٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)(آموزش محور)١٠١٤١٢٠٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٤توسعه اجتماعی(آموزش محور)١١١٤١٢٠٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١آمار اجتماعی و داده پردازى١٢١٤١٢٠٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١سیاستگذارى و برنامه ریزى توسعه روستایی١٣١٤١٢٠٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١مبانی توسعه پایدار١٤١٤١٢٠٢٧

١٥١٤١٢٠٢٨GIS تشریحی٣كارگاه

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١اصول توسعه صنایع روستایی وكشاورزى١٦١٤١٢٠٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢مدیریت توسعه١٧١٤١٢٠٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢...آشنایی با نظام هاى بهره بردارى در واحده١٨١٤١٢٠٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢گردشگرى روستایی و كشاورزى١٩١٤١٢٠٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣ارزشیابی پروژه٢٠١٤١٢٠٣٣

تشریحی٣تفكر سیستمی٢١١٤١٢٠٣٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣بازاریابی تولیدات و خدمات روستایی٢٢١٤١٢٠٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١...حكمرانی و مدیریت منابع طبیعی تجدید ش٢٣١٤١٢٠٣٦

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۲ - ترويج وآموزش كشاورزي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۱۲ - توسعه روستايي

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 : ۴۴۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١جامعه شناسی روستایی٢١١٢١٠١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١اصول اقتصادكشاورزى٣١١٢١٠٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١اصول آموزش وترویج كشاورزى ومنابع طبیعی٤١١٢١٠٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١مدیریت تعاونیها٥١٢١٨١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٦١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٤اقتصاد روستایی ایران(آموزش محور)٧١٤١٢٠٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١توسعه اقتصادى٨١٤١٢٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢روش تحقیق در توسعه روستایی٩١٤١٢٠١٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)(آموزش محور)١٠١٤١٢٠٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٤توسعه اجتماعی(آموزش محور)١١١٤١٢٠٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١آمار اجتماعی و داده پردازى١٢١٤١٢٠٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١سیاستگذارى و برنامه ریزى توسعه روستایی١٣١٤١٢٠٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١مبانی توسعه پایدار١٤١٤١٢٠٢٧

١٥١٤١٢٠٢٨GIS تشریحی٣كارگاه

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١اصول توسعه صنایع روستایی وكشاورزى١٦١٤١٢٠٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢مدیریت توسعه١٧١٤١٢٠٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢...آشنایی با نظام هاى بهره بردارى در واحده١٨١٤١٢٠٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢گردشگرى روستایی و كشاورزى١٩١٤١٢٠٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣ارزشیابی پروژه٢٠١٤١٢٠٣٣

تشریحی٣تفكر سیستمی٢١١٤١٢٠٣٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣بازاریابی تولیدات و خدمات روستایی٢٢١٤١٢٠٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١...حكمرانی و مدیریت منابع طبیعی تجدید ش٢٣١٤١٢٠٣٦

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳گروه آموزشي :۱۳ - اقتصاد ومديريت كشاورزي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۱۱ - مهندسي اقتصاد كشاورزي-سياست وتوسعه كشاورزي

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 : ۴۴۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣روش تحقیق٢١١٢١٠٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٣١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١اقتصاد خرد (١)٤١٢٢١١٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١اقتصاد كلان(١)٥١٢٢١١٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١اقتصاد سنجی٦١٢٢١٢٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢كاربرد برنامه ریزى ریاضی دركشاورزى٧١٤١١٤٢٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٨١٤١١٤٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١اقتصادخردتكمیلی٩١٤١٣٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١اقتصادكلان تكمیلی١٠١٤١٣٠١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١اقتصادسنجی تكمیلی ١١١٤١٣٠١٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٢اقتصاد توسعه كشاورزى تكمیلی١٢١٤١٣٠١٤

تشریحی٢سیاست هاى كشاورزى تكمیلی١٣١٤١٣٠١٥

تشریحی٣تجارت بین الملل محصولات كشاورزى١٤١٤١٣٠١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٣كاربرد روشهاى آمارى در اقتصاد كشاورزى١٥١٤١٣٠١٧

تشریحی٤...زبان تخصصی در اقتصاد كشاورزى(آموزش م١٦١٤١٣٠١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٤اقتصاد ریاضی تكمیلی(آموزش محور)١٧١٤١٣٠١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١..اقتصاد توسعه پایدار كشاورزى و منابع طبی١٨١٤١٣٠٤٤
irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳گروه آموزشي :۱۳ - اقتصاد ومديريت كشاورزي

رشته :۱۲ - مهندسي اقتصادكشاورزي-اقتصادتوليدومديريت واحدهاي

كشاورزي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۴

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 : ۴۵۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣روش تحقیق٢١١٢١٠٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٣١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١اقتصاد خرد (١)٤١٢٢١١٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١اقتصاد كلان(١)٥١٢٢١١٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١اقتصاد سنجی٦١٢٢١٢٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢كاربرد برنامه ریزى ریاضی دركشاورزى٧١٤١١٤٢٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٨١٤١١٤٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١اقتصادخردتكمیلی٩١٤١٣٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١اقتصادكلان تكمیلی١٠١٤١٣٠١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١اقتصادسنجی تكمیلی ١١١٤١٣٠١٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٣كاربرد روشهاى آمارى در اقتصاد كشاورزى١٢١٤١٣٠١٧

تشریحی٤...زبان تخصصی در اقتصاد كشاورزى(آموزش م١٣١٤١٣٠١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٤اقتصاد ریاضی تكمیلی(آموزش محور)١٤١٤١٣٠١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١اقتصاد تولید كشاورزى١٥١٤١٣٠٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢اقتصاد تولید كشاورزى تكمیلی١٦١٤١٣٠٢٢

تشریحی٢مدیریت واحدهاى كشاورزى تكمیلی١٧١٤١٣٠٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٣مدیریت ریسك كشاورزى١٨١٤١٣٠٢٦

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۳ - اقتصاد ومديريت كشاورزي

رشته :۱۵ - اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي

كشاورزي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۶-۹۷

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۵۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣روش تحقیق٢١١٢١٠٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٣١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١اقتصاد خرد (١)٤١٢٢١١٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١اقتصاد كلان(١)٥١٢٢١١٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١اقتصاد سنجی٦١٢٢١٢٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٤توسعه كشاورزى تكمیلی٧١٤١١٠١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢كاربرد برنامه ریزى ریاضی دركشاورزى٨١٤١١٤٢٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٩١٤١١٤٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١اقتصادخردتكمیلی١٠١٤١٣٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١اقتصادكلان تكمیلی١١١٤١٣٠١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١اقتصادسنجی تكمیلی ١٢١٤١٣٠١٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٣كاربرد روشهاى آمارى در اقتصاد كشاورزى١٣١٤١٣٠١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٤اقتصاد ریاضی تكمیلی(آموزش محور)١٤١٤١٣٠١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١اقتصاد تولید كشاورزى١٥١٤١٣٠٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢اقتصاد تولید كشاورزى تكمیلی١٦١٤١٣٠٢٢

تشریحی٢مدیریت واحدهاى كشاورزى تكمیلی١٧١٤١٣٠٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٣مدیریت ریسك كشاورزى١٨١٤١٣٠٢٦
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۳ - اقتصاد ومديريت كشاورزي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۱۶ - اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي

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 : ۴۵۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣روش تحقیق٢١١٢١٠٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٣١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١اقتصاد خرد (١)٤١٢٢١١٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١اقتصاد كلان(١)٥١٢٢١١٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١اقتصاد سنجی٦١٢٢١٢٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢كاربرد برنامه ریزى ریاضی دركشاورزى٧١٤١١٤٢٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٨١٤١١٤٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١اقتصادخردتكمیلی٩١٤١٣٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١اقتصادكلان تكمیلی١٠١٤١٣٠١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١اقتصادسنجی تكمیلی ١١١٤١٣٠١٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٢اقتصاد توسعه كشاورزى تكمیلی١٢١٤١٣٠١٤

تشریحی٢سیاست هاى كشاورزى تكمیلی١٣١٤١٣٠١٥

تشریحی٣تجارت بین الملل محصولات كشاورزى١٤١٤١٣٠١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٣كاربرد روشهاى آمارى در اقتصاد كشاورزى١٥١٤١٣٠١٧

تشریحی٤...زبان تخصصی در اقتصاد كشاورزى(آموزش م١٦١٤١٣٠١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٤اقتصاد ریاضی تكمیلی(آموزش محور)١٧١٤١٣٠١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١..اقتصاد توسعه پایدار كشاورزى و منابع طبی١٨١٤١٣٠٤٤
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