
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸رشته :۰۶ - مديريت مالي

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 : ۲۲۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢١٢١٨٥٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٤حسابدارى براى مدیران٣١٢١٨٦٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١زبان تخصصی پیشرفته٤١٢١٨٩٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١آمار كاربردى پیشرفته٥١٢١٨٩٣٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١كاربرد كامپیوتر در مدیریت٦١٢١٨٩٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١روش تحقیق پیشرفته٧١٢١٨٩٣٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مدیریت رفتار سازمانی٨١٢١٨٩٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١تجزیه و تحلیل صورتهاى مالی٩١٢١٨٩٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢مدیریت مالی پیشرفته١٠١٢١٨٩٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣بررسی موارد خاص در مدیریت مالی١١١٢١٨٩٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١حسابدارى مدیریت١٢١٢١٨٩٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١بازار پول و سرمایه١٣١٢١٨٩٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١...مدیریت سرمایه گذارى و ارزیابی اوراق بها١٤١٢١٨٩٤٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣سازمانهاى پولی و مالی١٥١٢١٨٩٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٢مدیریت سرمایه گذارى پیشرفته١٦١٢١٨٩٤٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢سیستمهاى اطلاعات مدیریت١٧١٢١٨٩٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢پژوهش عملیاتی پیشرفته١٨١٢١٨٩٤٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣سمینار مالی١٩١٢١٨٩٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٢٠١٢١٨٩٤٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١اقتصاد مدیریت٢١١٢١٨٩٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨
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١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١تحلیل آمارى٢١١١٧٠٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١بازمهندسی فرآیندهاى كسب و كار٣١٢١٨٣١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٣منطق فازى و هوش مصنوعی٤١٢١٨٣١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١تاثیر فناورى اطلاعات بر سازمان و مدیریت٥١٢١٨٣١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٦١٢١٨٣٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢مدیریت استراتژیك فناورى اطلاعات٧١٢١٨٣٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته٨١٢١٨٣٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته٩١٢١٨٣٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣سیستمهاى برنامه ریزى منابع سازمان١٠١٢١٨٣٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢كسب و كار الكترونیكی١١١٢١٨٣٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٢خدمات الكترونیكی١٢١٢١٨٣٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢دولت الكترونیكی١٣١٢١٨٣٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٢مدیریت زنجیره تامین١٤١٢١٨٣٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣بازاریابی الكترونیكی١٥١٢١٨٣٤٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣مسا�ل حقوقی تجارت الكترونیكی١٦١٢١٨٣٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٣مدیریت روابط مشترى١٧١٢١٨٣٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣مدیریت دانش١٨١٢١٨٣٥٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١فناورى اطلاعات١٩١٢١٨٣٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت رفتارسازمانی٢٠١٢١٨٣٥٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تجزیه و تحلیل سیستم٢١١٢١٨٣٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١سیستمهاى اطلاعات مدیریت٢٢١٢١٨٣٥٩

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢٣١٢١٨٣٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١زبان تخصصی٢٤١٢١٨٣٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٥١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٦١٢٢٠٦٥٨
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١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١بازمهندسی فرآیندهاى كسب و كار٢١٢١٨٣١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٢بازاریابی الكترونیكی٣١٢١٨٣٤٨

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور٤١٢١٨٥٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٥١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق٦١٢١٨٨٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١ت�ورى هاى مدیریت٧١٢١٨٨٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تجزیه و تحلیل سیستم ها٨١٢١٨٨٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٣مبانی ت�ورى و فلسفی سیستم ها ى اطلاعاتی٩١٢١٨٨٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی و زیرساخت فناورى اطلاعات١٠١٢١٨٨٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مبانی مدیریت دانش١١١٢١٨٨٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢هوشمندى كسب و كار١٢١٢١٨٨٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١سیستم هاى مدیریت بانك هاى اطلاعاتی١٣١٢١٨٨٤٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢مدیریت استراتژیك سیستم هاى اطلاعاتی١٤١٢١٨٨٥٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣مدیریت پروژه هاى فناورى اطلاعات١٥١٢١٨٨٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣تجارت و كسب و كار الكترونیك١٦١٢١٨٨٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٣مدل هاى كسب و كار الكترونیك١٧١٢١٨٨٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢جنبه هاى حقوقی كسب و كار الكترونیك١٨١٢١٨٨٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣تجارت سیار١٩١٢١٨٨٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٢مدیریت امنیت فناورى اطلاعات٢٠١٢١٨٨٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١سیستم هاى سازمانی٢١١٢١٨٨٦٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١آمار تحلیلی٢٢١٢١٨٨٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١سیستمهاى اطلاعات مدیریت٢٣١٢١٨٨٦٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١تحلیل آمارى٢١١١٧٠٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١بازمهندسی فرآیندهاى كسب و كار٣١٢١٨٣١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٣منطق فازى و هوش مصنوعی٤١٢١٨٣١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١تاثیر فناورى اطلاعات بر سازمان و مدیریت٥١٢١٨٣١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٦١٢١٨٣٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢مدیریت استراتژیك فناورى اطلاعات٧١٢١٨٣٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته٨١٢١٨٣٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته٩١٢١٨٣٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣سیستمهاى برنامه ریزى منابع سازمان١٠١٢١٨٣٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢داده كاوى و انبار داده ها١١١٢١٨٣٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢درگاهها و دروازه ها در شبكه١٢١٢١٨٣٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٢سیستم مدیریت محتوا١٣١٢١٨٣٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣..مدیریت پروژه هاى فناورى اطلاعات بر اساس١٤١٢١٨٣٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣مدیریت منابع اطلاعاتی١٥١٢١٨٣٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣روش شناسی پژوهش در فناورى اطلاعات١٦١٢١٨٣٣٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٣معمارى سازمانی١٧١٢١٨٣٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣مدیریت دانش١٨١٢١٨٣٥٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١فناورى اطلاعات١٩١٢١٨٣٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت رفتارسازمانی٢٠١٢١٨٣٥٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تجزیه و تحلیل سیستم٢١١٢١٨٣٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١سیستمهاى اطلاعات مدیریت٢٢١٢١٨٣٥٩

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢٣١٢١٨٣٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١زبان تخصصی٢٤١٢١٨٣٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٥١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٦١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۱۲ - مديريت فناوري اطالعات(مديريت منابع اطالعاتي)

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 : ۲۳۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢داده كاوى و انبار داده ها٢١٢١٨٣٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١..مدیریت پروژه هاى فناورى اطلاعات بر اساس٣١٢١٨٣٣٤

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور٤١٢١٨٥٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٥١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق٦١٢١٨٨٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١ت�ورى هاى مدیریت٧١٢١٨٨٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢مدیریت منابع اطلاعاتی پیشرفته٨١٢١٨٨٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تجزیه و تحلیل سیستم ها٩١٢١٨٨٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣مدل سازى اطلاعات در سازمان١٠١٢١٨٨٤٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٣مبانی ت�ورى و فلسفی سیستم ها ى اطلاعاتی١١١٢١٨٨٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی و زیرساخت فناورى اطلاعات١٢١٢١٨٨٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مبانی مدیریت دانش١٣١٢١٨٨٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢هوشمندى كسب و كار١٤١٢١٨٨٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١سیستم هاى مدیریت بانك هاى اطلاعاتی١٥١٢١٨٨٤٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢مدیریت استراتژیك سیستم هاى اطلاعاتی١٦١٢١٨٨٥٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣مدیریت پروژه هاى فناورى اطلاعات١٧١٢١٨٨٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣تجارت و كسب و كار الكترونیك١٨١٢١٨٨٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٣فناورى هاى ذخیره سازى١٩١٢١٨٨٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٢مدیریت امنیت فناورى اطلاعات٢٠١٢١٨٨٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١سیستم هاى سازمانی٢١١٢١٨٨٦٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١آمار تحلیلی٢٢١٢١٨٨٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١سیستمهاى اطلاعات مدیریت٢٣١٢١٨٨٦٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۱۳ - مديريت فناوري اطالعات(سيستمهاي اطالعاتي پيشرفته)

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 : ۲۳۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١تحلیل آمارى٢١١١٧٠٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١بازمهندسی فرآیندهاى كسب و كار٣١٢١٨٣١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٣منطق فازى و هوش مصنوعی٤١٢١٨٣١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١تاثیر فناورى اطلاعات بر سازمان و مدیریت٥١٢١٨٣١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٦١٢١٨٣٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢مدیریت استراتژیك فناورى اطلاعات٧١٢١٨٣٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته٨١٢١٨٣٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته٩١٢١٨٣٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣سیستمهاى برنامه ریزى منابع سازمان١٠١٢١٨٣٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٢سیستمهاى خبره١١١٢١٨٣٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢سیستمهاى پشتیبانی تصمیم گیرى١٢١٢١٨٣٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مهندسی نرم افزار به كمك كامپیوتر١٣١٢١٨٣٤٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣روش شناسی ایجاد سیستمهاى اطلاعاتی١٤١٢١٨٣٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣مدلسازى اطلاعات سازمان١٥١٢١٨٣٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣مدیریت دانش١٦١٢١٨٣٥٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١فناورى اطلاعات١٧١٢١٨٣٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت رفتارسازمانی١٨١٢١٨٣٥٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تجزیه و تحلیل سیستم١٩١٢١٨٣٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١سیستمهاى اطلاعات مدیریت٢٠١٢١٨٣٥٩

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢١١٢١٨٣٦٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١زبان تخصصی٢٢١٢١٨٣٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٣١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۱۳ - مديريت فناوري اطالعات(سيستمهاي اطالعاتي پيشرفته)

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 : ۲۳۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢سیستمهاى پشتیبانی تصمیم گیرى٢١٢١٨٣٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مدلسازى اطلاعات سازمان٣١٢١٨٣٤٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور٤١٢١٨٥٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٥١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق٦١٢١٨٨٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١ت�ورى هاى مدیریت٧١٢١٨٨٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تجزیه و تحلیل سیستم ها٨١٢١٨٨٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٣مبانی ت�ورى و فلسفی سیستم ها ى اطلاعاتی٩١٢١٨٨٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی و زیرساخت فناورى اطلاعات١٠١٢١٨٨٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مبانی مدیریت دانش١١١٢١٨٨٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢هوشمندى كسب و كار١٢١٢١٨٨٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١سیستم هاى مدیریت بانك هاى اطلاعاتی١٣١٢١٨٨٤٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢مدیریت استراتژیك سیستم هاى اطلاعاتی١٤١٢١٨٨٥٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣مدیریت پروژه هاى فناورى اطلاعات١٥١٢١٨٨٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣تجارت و كسب و كار الكترونیك١٦١٢١٨٨٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣مدیریت فرایندهاى كسب و كار١٧١٢١٨٨٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢روش شناسی توسعه سیستمهاى اطلاعاتی١٨١٢١٨٨٥٩

تشریحی٣تحلیل، طراحی و كنترل كیفیت نرم افزار١٩١٢١٨٨٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٢مدیریت امنیت فناورى اطلاعات٢٠١٢١٨٨٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١سیستم هاى سازمانی٢١١٢١٨٨٦٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١آمار تحلیلی٢٢١٢١٨٨٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١سیستمهاى اطلاعات مدیریت٢٣١٢١٨٨٦٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۱۴ - مديريت فناوري اطالعات(مديريت دانش)

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 : ۲۳۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١تحلیل آمارى٢١١١٧٠٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١بازمهندسی فرآیندهاى كسب و كار٣١٢١٨٣١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٣منطق فازى و هوش مصنوعی٤١٢١٨٣١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١تاثیر فناورى اطلاعات بر سازمان و مدیریت٥١٢١٨٣١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٦١٢١٨٣٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢مدیریت استراتژیك فناورى اطلاعات٧١٢١٨٣٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته٨١٢١٨٣٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته٩١٢١٨٣٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣سیستمهاى برنامه ریزى منابع سازمان١٠١٢١٨٣٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢استراتژى هاى مدیریت دانش١١١٢١٨٣٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٢مدیریت دانش در سازمانها١٢١٢١٨٣٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٣فرایندهاى مدیریت دانش١٣١٢١٨٣٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣فناوریهاى مدیریت دانش١٤١٢١٨٣٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣مدیریت دانش١٥١٢١٨٣٥٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١فناورى اطلاعات١٦١٢١٨٣٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت رفتارسازمانی١٧١٢١٨٣٥٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تجزیه و تحلیل سیستم١٨١٢١٨٣٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١سیستمهاى اطلاعات مدیریت١٩١٢١٨٣٥٩

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢٠١٢١٨٣٦٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١زبان تخصصی٢١١٢١٨٣٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٢١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۱۴ - مديريت فناوري اطالعات(مديريت دانش)

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 : ۲۳۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١بازمهندسی فرآیندهاى كسب و كار٢١٢١٨٣١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢استراتژى هاى مدیریت دانش٣١٢١٨٣٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٢مدیریت دانش در سازمانها٤١٢١٨٣٥٢

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور٥١٢١٨٥٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٦١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق٧١٢١٨٨٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١ت�ورى هاى مدیریت٨١٢١٨٨٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تجزیه و تحلیل سیستم ها٩١٢١٨٨٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٣مبانی ت�ورى و فلسفی سیستم ها ى اطلاعاتی١٠١٢١٨٨٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی و زیرساخت فناورى اطلاعات١١١٢١٨٨٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مبانی مدیریت دانش١٢١٢١٨٨٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢هوشمندى كسب و كار١٣١٢١٨٨٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١سیستم هاى مدیریت بانك هاى اطلاعاتی١٤١٢١٨٨٤٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢مدیریت استراتژیك سیستم هاى اطلاعاتی١٥١٢١٨٨٥٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣مدیریت پروژه هاى فناورى اطلاعات١٦١٢١٨٨٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣تجارت و كسب و كار الكترونیك١٧١٢١٨٨٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣فناوریهاى مدیریت دانش١٨١٢١٨٨٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٣فرایندهاى مدیریت دانش١٩١٢١٨٨٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٢مدیریت امنیت فناورى اطلاعات٢٠١٢١٨٨٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١سیستم هاى سازمانی٢١١٢١٨٨٦٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١آمار تحلیلی٢٢١٢١٨٨٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١سیستمهاى اطلاعات مدیریت٢٣١٢١٨٨٦٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۱۵ - كارآفريني گرايش كسب و كار جديد

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 : ۲۳۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٢١٢١٨٤٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١كارآفرینی در بستر فناورى اطلاعات٣١٢١٨٤٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١زبان تخصصی٤١٢١٨٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١مبانی پیشرفته كارآفرینی٥١٢١٨٤٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى٦١٢١٨٤٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١بازاریابی و تحقیقات بازار٧١٢١٨٤٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١ت�وریهاى كارآفرینی٨١٢١٨٤٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١تحلیل محیط كسب و كار٩١٢١٨٤١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢روش تحقیق در كارآفرینی١٠١٢١٨٤١١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٢توسعه محصول جدید١١١٢١٨٤١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣طراحی و تدوین طرح كسب و كار١٢١٢١٨٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١آمار١٣١٢١٨٤٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١تشخیص فرصت هاى كار آفرینی١٤١٢١٨٥٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك كار آفرینی١٥١٢١٨٥٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣الگوهاى تصمیم گیرى كار آفرینان١٦١٢١٨٥٤٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٣ایجاد كسب وكار١٧١٢١٨٥٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٣مدیریت كسب وكار هاى كوچك١٨١٢١٨٥٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢استقرار كسب وكار١٩١٢١٨٥٤٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣مدیریت زنجیره تامین٢٠١٢١٨٥٤٤

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور٢١١٢١٨٥٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤..جهانی سازى و رشد دركسب و كارهاى كوچك٢٢١٢١٨٧٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۶ - كارآفريني گرايش آموزش عالي

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 : ۲۳۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى٢١٢١٨٤٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١تشخیص فرصت هاى كارآفرینی٣١٢١٨٤١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١مدیریت دانشگاه٤١٢١٨٤١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٢كارآفرینی دانشگاهی٥١٢١٨٤١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٢اقتصاد آموزش عالی٦١٢١٨٤٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣الگوهاى تصمیم گیرى كارآفرینان٧١٢١٨٤٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣بازاریابی و تجارى سازى دانش و فناورى٨١٢١٨٤٢٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣كیفیت و ارزشیابی در آموزش عالی٩١٢١٨٤٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك كارآفرینی١٠١٢١٨٤٢٥

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور١١١٢١٨٤٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤...مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته(آموزش مح١٢١٢١٨٤٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١اقتصاد ایران١٣١٢١٨٤٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١اصول سیستم هاى پویا١٤١٢١٨٤٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١آمار١٥١٢١٨٤٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته١٦١٢١٨٤٣٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١مبانی پیشرفته كارآفرینی١٧١٢١٨٥٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١روش تحقیق در كارآفرینی١٨١٢١٨٥٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١ت�ورى هاى كارآفرینی١٩١٢١٨٥٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢تحلیل محیط كسب و كار٢٠١٢١٨٥٣٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣طراحی و تدوین طرح كسب و كار٢١١٢١٨٥٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢كارآفرینی در بستر فناورى اطلاعات٢٢١٢١٨٥٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١زبان تخصصی٢٣١٢١٨٥٦٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۷ - مديريت كسب و كار (MBA) گرايش استراتژي

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 : ۲۳۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٥پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آمار وكاربرد آن درمدیریت ٢١١١٧١٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٣١٢١٤٠٦٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١حسابدارى براى مدیران٤١٢١٨٤٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١مدیریت استراتژیك٥١٢١٨٤٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١نظریه هاى سازمان ومدیریت٦١٢١٨٤٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٧١٢١٨٤٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢مدیریت منابع انسانی٨١٢١٨٤٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتار سازمانی٩١٢١٨٤٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت مالی١٠١٢١٨٤٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢مدیریت بازاریابی١١١٢١٨٤٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اخلاق واحكام كسب وكار١٢١٢١٨٤٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اصول اقتصاد١٣١٢١٨٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣مدیریت عملیات١٤١٢١٨٤٧٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣مدیریت استراتژیك پیشرفته١٥١٢١٨٤٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٤پیاده سازى استراتژى١٦١٢١٨٤٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤تفكر استراتژیك واستراتژى در عمل١٧١٢١٨٤٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٤كنترل ،بودجه بندى ومدیریت عملكرد١٨١٢١٨٤٨٠

تشریحی٥سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٩١٢١٨٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٥روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٠١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٥مدیریت كیفیت (آموزش محور)٢١١٢١٨٧٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٣١٢٣٧٠٠٦
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۸ - مديريت كسب و كار (MBA) گرايش بازاريابي

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 : ۲۳۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٥پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آمار وكاربرد آن درمدیریت ٢١١١٧١٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٣١٢١٤٠٦٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١حسابدارى براى مدیران٤١٢١٨٤٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١مدیریت استراتژیك٥١٢١٨٤٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١نظریه هاى سازمان ومدیریت٦١٢١٨٤٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٧١٢١٨٤٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢مدیریت منابع انسانی٨١٢١٨٤٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتار سازمانی٩١٢١٨٤٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت مالی١٠١٢١٨٤٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢مدیریت بازاریابی١١١٢١٨٤٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اخلاق واحكام كسب وكار١٢١٢١٨٤٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اصول اقتصاد١٣١٢١٨٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣مدیریت عملیات١٤١٢١٨٤٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣استراتژى بازاریابی١٥١٢١٨٥٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٤تحقیقات بازاریابی١٦١٢١٨٥٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٤بازاریابی بین بنگاهی١٧١٢١٨٥٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٤مدیریت برند١٨١٢١٨٥٠٦

تشریحی٥سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٩١٢١٨٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٥روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٠١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٥مدیریت كیفیت (آموزش محور)٢١١٢١٨٧٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٣١٢٣٧٠٠٦

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۹ - مديريت كسب و كار (MBA) گرايش كار آفريني

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 : ۲۳۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٥پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آمار وكاربرد آن درمدیریت ٢١١١٧١٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٣١٢١٤٠٦٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١حسابدارى براى مدیران٤١٢١٨٤٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١مدیریت استراتژیك٥١٢١٨٤٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١نظریه هاى سازمان ومدیریت٦١٢١٨٤٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٧١٢١٨٤٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢مدیریت منابع انسانی٨١٢١٨٤٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتار سازمانی٩١٢١٨٤٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت مالی١٠١٢١٨٤٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢مدیریت بازاریابی١١١٢١٨٤٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اخلاق واحكام كسب وكار١٢١٢١٨٤٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اصول اقتصاد١٣١٢١٨٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣مدیریت عملیات١٤١٢١٨٤٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣نظریه هاى كارآفرینی١٥١٢١٨٤٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٤طرح ریزى وراه اندازى كسب وكار جدید١٦١٢١٨٤٨٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٤كار آفرینی استراتژیك١٧١٢١٨٤٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٤مدیریت كسب وكار هاى كوچك١٨١٢١٨٤٨٦

تشریحی٥سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٩١٢١٨٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٥روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٠١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٥مدیریت كیفیت (آموزش محور)٢١١٢١٨٧٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٣١٢٣٧٠٠٦

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

رشته :۲۱ - مديريت كسب و كار (MBA) گرايش كسب و كار بين

المللي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۵

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 : ۲۴۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٥پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آمار وكاربرد آن درمدیریت ٢١١١٧١٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٣١٢١٤٠٦٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١حسابدارى براى مدیران٤١٢١٨٤٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١مدیریت استراتژیك٥١٢١٨٤٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١نظریه هاى سازمان ومدیریت٦١٢١٨٤٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٧١٢١٨٤٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢مدیریت منابع انسانی٨١٢١٨٤٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتار سازمانی٩١٢١٨٤٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت مالی١٠١٢١٨٤٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢مدیریت بازاریابی١١١٢١٨٤٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اخلاق واحكام كسب وكار١٢١٢١٨٤٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اصول اقتصاد١٣١٢١٨٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣مدیریت عملیات١٤١٢١٨٤٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣اصول كسب وكار بین المللی١٥١٢١٨٤٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٤حقوق كسب وكار بین المللی١٦١٢١٨٤٩٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤بازاریابی بین الملل١٧١٢١٨٥٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٤مدیریت جهانی١٨١٢١٨٥٠١

تشریحی٥سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٩١٢١٨٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٥روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٠١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٥مدیریت كیفیت (آموزش محور)٢١١٢١٨٧٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٣١٢٣٧٠٠٦

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۲۲ - مديريت كسب و كار (MBA) گرايش مالي

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 : ۲۴۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٥پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آمار وكاربرد آن درمدیریت ٢١١١٧١٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٣١٢١٤٠٦٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١حسابدارى براى مدیران٤١٢١٨٤٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١مدیریت استراتژیك٥١٢١٨٤٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١نظریه هاى سازمان ومدیریت٦١٢١٨٤٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٧١٢١٨٤٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢مدیریت منابع انسانی٨١٢١٨٤٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتار سازمانی٩١٢١٨٤٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت مالی١٠١٢١٨٤٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢مدیریت بازاریابی١١١٢١٨٤٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اخلاق واحكام كسب وكار١٢١٢١٨٤٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اصول اقتصاد١٣١٢١٨٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣مدیریت عملیات١٤١٢١٨٤٧٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٣بازارهاونهادهاى مالی١٥١٢١٨٤٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٤مدیریت سرمایه گذارى١٦١٢١٨٤٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٤مالیه بین الملل١٧١٢١٨٤٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٤اقتصاد سنجی مالی١٨١٢١٨٤٩١

تشریحی٥سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٩١٢١٨٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٥روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٠١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٥مدیریت كیفیت (آموزش محور)٢١١٢١٨٧٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٣١٢٣٧٠٠٦

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

رشته :۲۳ - مديريت كسب و كار(MBA) گرايش رفتار سازماني و منابع

انساني
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۵

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 : ۲۴۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٥پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آمار وكاربرد آن درمدیریت ٢١١١٧١٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٣١٢١٤٠٦٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١حسابدارى براى مدیران٤١٢١٨٤٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١مدیریت استراتژیك٥١٢١٨٤٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١نظریه هاى سازمان ومدیریت٦١٢١٨٤٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٧١٢١٨٤٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢مدیریت منابع انسانی٨١٢١٨٤٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتار سازمانی٩١٢١٨٤٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت مالی١٠١٢١٨٤٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢مدیریت بازاریابی١١١٢١٨٤٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اخلاق واحكام كسب وكار١٢١٢١٨٤٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اصول اقتصاد١٣١٢١٨٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣مدیریت عملیات١٤١٢١٨٤٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته١٥١٢١٨٤٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٤دانش ومهارت هاى كار تیمی١٦١٢١٨٤٩٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٤مدیریت تغییر١٧١٢١٨٤٩٦

تشریحی٥سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٨١٢١٨٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٥روش هاى حل مساله (آموزش محور)١٩١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٥مدیریت كیفیت (آموزش محور)٢٠١٢١٨٧٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٤مدیریت منابع انسانی پیشرفته٢١١٢١٨٧٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٣١٢٣٧٠٠٦
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

رشته :۲۴ - مديريت كسب و كار(MBA) گرايش سيستمهاي اطالعاتي و

فناوري اطالعات
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۵

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 : ۲۴۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٥پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آمار وكاربرد آن درمدیریت ٢١١١٧١٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٣١٢١٤٠٦٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١حسابدارى براى مدیران٤١٢١٨٤٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١مدیریت استراتژیك٥١٢١٨٤٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١نظریه هاى سازمان ومدیریت٦١٢١٨٤٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٧١٢١٨٤٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢مدیریت منابع انسانی٨١٢١٨٤٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتار سازمانی٩١٢١٨٤٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت مالی١٠١٢١٨٤٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢مدیریت بازاریابی١١١٢١٨٤٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اخلاق واحكام كسب وكار١٢١٢١٨٤٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اصول اقتصاد١٣١٢١٨٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣مدیریت عملیات١٤١٢١٨٤٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣تجارت الكترونیك١٥١٢١٨٥٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٤مدیریت فناورى اطلاعات١٦١٢١٨٥٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤تحلیل وطراحی سیستم هاى اطلاعاتی١٧١٢١٨٥٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤سیستم هاى خبره وهوش مصنوعی١٨١٢١٨٥٣٠

تشریحی٥سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٩١٢١٨٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٥روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٠١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٥مدیریت كیفیت (آموزش محور)٢١١٢١٨٧٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٣١٢٣٧٠٠٦
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۲۵ - مديريت امور شهري

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 : ۲۴۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١روش تحقیق٢١٢١٨٥١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١اقتصاد براى مدیران(خرد و كلان)٣١٢١٨٥١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١حقوق اساسی و اداره سازمانهاى محلی٤١٢١٨٥١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١مبانی جامعه شناسی٥١٢١٨٥١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١بازرگانی و تجارت٦١٢١٨٥٢٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١آمار براى مدیران٧١٢١٨٥٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١..نظریه هاى سازمان و مدیریت-دیدگاه استرات٨١٢١٨٥٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١برنامه ریزى منطقه اى براى مدیران٩١٢١٨٥٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١نظریه هاى رفتار سازمانی پیشرفته١٠١٢١٨٥٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١...جامعه شناسی شهرى و پاتولوژى (آسیب شن١١١٢١٨٥٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١سیستم هاى اطلاعات مدیریت١٢١٢١٨٥٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢اقتصاد شهرى١٣١٢١٨٥٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢برنامه ریزى شهرى١٤١٢١٨٥٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢اصول برنامه ریزى در امور فرهنگی١٥١٢١٨٥٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢مدیریت منابع انسانی پیشرفته١٦١٢١٨٥٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢حقوق شهرى و قوانین شهرسازى١٧١٢١٨٥٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣حمل و نقل همگانی١٨١٢١٨٥٥٩

تشریحی٣سمینار مسایل جارى كلان شهرها١٩١٢١٨٥٦٠

تشریحی٣...سمینار مدیریت بحران و سوانح طبیعی در ٢٠١٢١٨٥٦١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣مدیریت مالی و بودجه شهردارى ها٢١١٢١٨٥٦٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٢١٢١٨٥٦٣

٢٣١٢١٨٥٦٤(GIS)٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٤اصول سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۲۶ - مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول

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 : ۲۴۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١مدیریت مالی ٢١٢١٤٠٧٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١مدیریت مالی ٣١٢١٤٠٧٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١مبانی مدیریت اسلامی والگوهاى آن٤١٢١٨١١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٥١٢١٨١١٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته٦١٢١٨٢١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١تحقیق درعملیات پیشرفته٧١٢١٨٢١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢تحلیل آمارى٨١٢١٨٢١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٩١٢١٨٢١٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣مدیریت منابع انسانی پیشرفته١٠١٢١٨٢٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك پیشرفته١١١٢١٨٢٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢حسابدارى مدیریت١٢١٢١٨٢٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢بازارشناسی ومسا�ل بازاریابی١٣١٢١٨٢٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت پیشرفته١٤١٢١٨٢٢٥

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٥١٢١٨٣٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣روشهاى تحقیق در رفتار سازمانی١٦١٢١٨٥١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣نظریه وفرایند تحول سازمان١٧١٢١٨٥١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣نظریه ها وفرایند ارتباطات سازمانی١٨١٢١٨٥١٣

تشریحی٣سمینار در مسایل رفتارى١٩١٢١٨٥١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٠١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣اقتصادمدیریت٢٢١٢٢١١٤٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٢٣١٢٢٥٠١٩
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۲۷ - مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني

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 : ۲۴۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سازمان ومدیریت٢١٢١٨٠٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١روش تحقیق درمدیریت٣١٢١٨٠٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١ت�ورى هاى مدیریت پیشرفته٤١٢١٨١٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١فرآیندخطمشی گذارى٥١٢١٨١٨٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نظامهاى ادارى تطبیقی پیشرفته٦١٢١٨١٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته٧١٢١٨١٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٢مدیریت منابع انسانی پیشرفته٨١٢١٨١٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت پیشرفته٩١٢١٨١٩٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك پیشرفته١٠١٢١٨١٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٢تحقیق درعملیات پیشرفته١١١٢١٨١٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢تحلیل آمارى١٢١٢١٨١٩٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣برنامه ریزى استراتژیك نیروى انسانی١٣١٢١٨١٩٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣مدیریت بهره ورى نیروى انسانی١٤١٢١٨١٩٥

تشریحی٣سمینارتخصصی درمدیریت نیروى انسانی١٥١٢١٨١٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣بررسی مسا�ل مدیریت دولتی ایران١٦١٢١٨١٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١آماروكاربردآن درمدیریت١٧١٢١٨٢٠١

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )آموزش محور١٨١٢١٨٣٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١زبان تخصصی١٩١٢١٨٣٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٤حكومت الكترونیك(آموزش محور)٢٠١٢١٨٥٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۳۰ - مديريت دولتي -مديريت منابع انساني

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 : ۲۴۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سازمان ومدیریت٢١٢١٨٠٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١روش تحقیق درمدیریت٣١٢١٨٠٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١ت�ورى هاى مدیریت پیشرفته٤١٢١٨١٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١فرآیندخطمشی گذارى٥١٢١٨١٨٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نظامهاى ادارى تطبیقی پیشرفته٦١٢١٨١٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته٧١٢١٨١٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٢مدیریت منابع انسانی پیشرفته٨١٢١٨١٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت پیشرفته٩١٢١٨١٩٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك پیشرفته١٠١٢١٨١٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٢تحقیق درعملیات پیشرفته١١١٢١٨١٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢تحلیل آمارى١٢١٢١٨١٩٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣برنامه ریزى استراتژیك نیروى انسانی١٣١٢١٨١٩٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣مدیریت بهره ورى نیروى انسانی١٤١٢١٨١٩٥

تشریحی٣سمینارتخصصی درمدیریت نیروى انسانی١٥١٢١٨١٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣بررسی مسا�ل مدیریت دولتی ایران١٦١٢١٨١٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١آماروكاربردآن درمدیریت١٧١٢١٨٢٠١

تشریحی٤روش تحقیق( آموزش محور )١٨١٢١٨٣٠٩

تشریحی٤...انجام پروژه توسط دانشجو در گرایش مربوط١٩١٢١٨٣١٠

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )آموزش محور٢٠١٢١٨٣٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١زبان تخصصی٢١١٢١٨٣٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٤حكومت الكترونیك(آموزش محور)٢٢١٢١٨٥٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۳۳ - مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي

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 : ۲۴۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١٢١٨٣٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٣١٢١٨٦٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١نظریه هاى سازمان و مدیریت پیشرفته٤١٢١٨٦٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١تحلیل آمارى٥١٢١٨٦٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مدیریت استراتژیك پیشرفته٦١٢١٨٦٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت منابع انسانی پیشرفته٧١٢١٨٦٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١اخلاق و احكام كسب وكار٨١٢١٨٦٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢كاربرد ت�ورى تصمیم گیرى٩١٢١٨٦٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢...روش شناسی پژوهش هاى كیفی و آمیخته در ١٠١٢١٨٦٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته١١١٢١٨٦٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢مدیریت رفتار مصرف كننده١٢١٢١٨٦٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٢مدیریت تبلیغات و برند١٣١٢١٨٦٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی١٤١٢١٨٦٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١سیستم هاى اطلاعاتی مدیریت١٥١٢١٨٦٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت رفتار سازمانی١٦١٢١٨٦٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١مدیریت مالی١٧١٢١٨٦٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت منابع انسانی١٨١٢١٨٦٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣تجارت و بازاریابی الكترونیكی پیشرفته١٩١٢١٨٦٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣طراحی و مدیریت كسب وكار الكترونیكی٢٠١٢١٨٦٩٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٣...قوانین و مسا�ل حقوقی تجارت و بازاریابی ٢١١٢١٨٦٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣..مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت ال٢٢١٢١٨٦٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۳۴ - مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك

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 : ۲۴۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١٢١٨٣٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٣١٢١٨٦٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١نظریه هاى سازمان و مدیریت پیشرفته٤١٢١٨٦٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١تحلیل آمارى٥١٢١٨٦٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مدیریت استراتژیك پیشرفته٦١٢١٨٦٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت منابع انسانی پیشرفته٧١٢١٨٦٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١اخلاق و احكام كسب وكار٨١٢١٨٦٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢كاربرد ت�ورى تصمیم گیرى٩١٢١٨٦٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢...روش شناسی پژوهش هاى كیفی و آمیخته در ١٠١٢١٨٦٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته١١١٢١٨٦٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢مدیریت رفتار مصرف كننده١٢١٢١٨٦٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٢مدیریت تبلیغات و برند١٣١٢١٨٦٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی١٤١٢١٨٦٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١سیستم هاى اطلاعاتی مدیریت١٥١٢١٨٦٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت رفتار سازمانی١٦١٢١٨٦٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١مدیریت مالی١٧١٢١٨٦٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت منابع انسانی١٨١٢١٨٦٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣مدیریت تفكر و تحول استراتژیك١٩١٢١٨٦٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣اجرا و كنترل استراتژى٢٠١٢١٨٦٨٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣طرح ریزى كسب و كار٢١١٢١٨٦٨٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣...مدیریت استراتژیك در شركت هاى مادر و ه٢٢١٢١٨٦٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨
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ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۳۵ - مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي

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 : ۲۵۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١٢١٨٣٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٣١٢١٨٦٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١نظریه هاى سازمان و مدیریت پیشرفته٤١٢١٨٦٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١تحلیل آمارى٥١٢١٨٦٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مدیریت استراتژیك پیشرفته٦١٢١٨٦٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت منابع انسانی پیشرفته٧١٢١٨٦٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١اخلاق و احكام كسب وكار٨١٢١٨٦٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢كاربرد ت�ورى تصمیم گیرى٩١٢١٨٦٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢...روش شناسی پژوهش هاى كیفی و آمیخته در ١٠١٢١٨٦٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته١١١٢١٨٦٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢مدیریت رفتار مصرف كننده١٢١٢١٨٦٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٢مدیریت تبلیغات و برند١٣١٢١٨٦٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی١٤١٢١٨٦٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١سیستم هاى اطلاعاتی مدیریت١٥١٢١٨٦٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت رفتار سازمانی١٦١٢١٨٦٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١مدیریت مالی١٧١٢١٨٦٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت منابع انسانی١٨١٢١٨٦٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣مدیریت زنجیره تامین١٩١٢١٨٧٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣مدیریت فروش و تحویل٢٠١٢١٨٧٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣...مدیریت ارتباطات با سازمان ها و نهادهاى د٢١١٢١٨٧٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣...اصول مذاكرات، مكاتبات و قراردادهاى بازر٢٢١٢١٨٧٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨
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نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني
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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 : ۲۵۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١٢١٨٣٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٣١٢١٨٦٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١نظریه هاى سازمان و مدیریت پیشرفته٤١٢١٨٦٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١تحلیل آمارى٥١٢١٨٦٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مدیریت استراتژیك پیشرفته٦١٢١٨٦٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت منابع انسانی پیشرفته٧١٢١٨٦٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١اخلاق و احكام كسب وكار٨١٢١٨٦٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢كاربرد ت�ورى تصمیم گیرى٩١٢١٨٦٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢...روش شناسی پژوهش هاى كیفی و آمیخته در ١٠١٢١٨٦٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته١١١٢١٨٦٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢مدیریت رفتار مصرف كننده١٢١٢١٨٦٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٢مدیریت تبلیغات و برند١٣١٢١٨٦٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی١٤١٢١٨٦٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١سیستم هاى اطلاعاتی مدیریت١٥١٢١٨٦٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت رفتار سازمانی١٦١٢١٨٦٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١مدیریت مالی١٧١٢١٨٦٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت منابع انسانی١٨١٢١٨٦٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣مبانی و نظریه هاى كارآفرینی١٩١٢١٨٧٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣بازاریابی نوآورانه و كارآفرینی٢٠١٢١٨٧٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٣...كارآفرینی در بستر فناورى اطلاعات و ارتبا٢١١٢١٨٧٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٣مدیریت كسب و كار هاى كوچك٢٢١٢١٨٧٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۳۷ - مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني

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 : ۲۵۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢١٢١٨٣٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١زبان تخصصی٣١٢١٨٣٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٤حكومت الكترونیك(آموزش محور)٤١٢١٨٥٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١نظریه هاى سازمان و مدیریت پیشرفته٥١٢١٨٥٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١حقوق اساسی سازمانهاى دولتی٦١٢١٨٥٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١...روش شناسی پژوهش هاى كیفی و آمیخته د٧١٢١٨٥٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١مدیریت منابع انسانی پیشرفته٨١٢١٨٥٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته٩١٢١٨٥٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢تحلیل آمارى١٠١٢١٨٥٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك پیشرفته١١١٢١٨٥٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢نظریه هاى مدیریت دولتی١٢١٢١٨٥٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢اداره امور عمومی در اسلام١٣١٢١٨٥٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهاى دولتی١٤١٢١٨٥٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سازمان و مدیریت١٥١٢١٨٥٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت رفتار سازمانی١٦١٢١٨٥٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مدیریت منابع انسانی١٧١٢١٨٥٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مبانی مدیریت دولتی١٨١٢١٨٥٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١تصمیم گیرى و خط مشی گذارى عمومی١٩١٢١٨٥٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢برنامه ریزى منابع انسانی در بخش دولتی٢٠١٢١٨٦٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٣راهبردهاى مدیریت منابع انسانی٢١١٢١٨٦٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣مهارت آموزى، آموزش و توسعه منابع انسانی٢٢١٢١٨٦٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٣مدیریت حقوق و دستمزد٢٣١٢١٨٦٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي ۹۰-۸۹رشته :۳۸ - مديريت بازرگاني-مديريت مالي

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 : ۲۵۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١مدیریت مالی ٢١٢١٤٠٧٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١مدیریت مالی ٣١٢١٤٠٧٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١مبانی مدیریت اسلامی والگوهاى آن٤١٢١٨١١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٥١٢١٨١١٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته٦١٢١٨٢١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١تحقیق درعملیات پیشرفته٧١٢١٨٢١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢تحلیل آمارى٨١٢١٨٢١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٩١٢١٨٢١٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣مدیریت منابع انسانی پیشرفته١٠١٢١٨٢٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك پیشرفته١١١٢١٨٢٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢حسابدارى مدیریت١٢١٢١٨٢٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٣بازارشناسی ومسا�ل بازاریابی١٣١٢١٨٢٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت پیشرفته١٤١٢١٨٢٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣مدیریت سرمایه گذارى ها١٥١٢١٨٢٩٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣بازارها و نهادهاى مالی١٦١٢١٨٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣حقوق بازرگانی١٧١٢١٨٢٩٧

تشریحی٣سمینار در مدیریت مالی١٨١٢١٨٢٩٨

تشریحی٤پروژه( آموزش محور )١٩١٢١٨٣٠٥

تشریحی٤بررسی فضاى كسب و كار( آموزش محور )٢٠١٢١٨٣٠٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٢١٨٣٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٢١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢اقتصادمدیریت٢٤١٢٢١١٤٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٢٥١٢٢٥٠١٩
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۳۹ - مديريت بازرگاني (بازرگاني بين المللي)

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 : ۲۵۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١مبانی مدیریت اسلامی والگوهاى آن٢١٢١٨١١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٣١٢١٨١١٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١بازاریابی ومدیریت بازار٤١٢١٨١٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١بازاریابی بین المللی٥١٢١٨١٤٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته٦١٢١٨٢١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١تحقیق درعملیات پیشرفته٧١٢١٨٢١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢تحلیل آمارى٨١٢١٨٢١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٩١٢١٨٢١٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣مدیریت منابع انسانی پیشرفته١٠١٢١٨٢٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك پیشرفته١١١٢١٨٢٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢حسابدارى مدیریت١٢١٢١٨٢٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٣بازارشناسی ومسا�ل بازاریابی١٣١٢١٨٢٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت پیشرفته١٤١٢١٨٢٢٥

تشریحی٤پروژه( آموزش محور )١٥١٢١٨٣٠٥

تشریحی٤بررسی فضاى كسب و كار( آموزش محور )١٦١٢١٨٣٠٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٧١٢١٨٣٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)١٨١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٩١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢اقتصادمدیریت٢٠١٢٢١١٤٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٢١١٢٢٥٠١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣حقوق بازرگانی بین الملل٢٢١٢٣٥٠٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣مدیریت صادرات و واردات٢٣١٢٣٥٠٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣سازمانهاى پولی و مالی بین الملل٢٤١٢٣٥٠٤٠

تشریحی٣سمینار درمسا�ل بازرگانی بین الملل٢٥١٢٣٥٠٤١
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۳۹ - مديريت بازرگاني (بازرگاني بين المللي)

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 : ۲۵۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١٢١٨٣٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٣١٢١٨٦٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١نظریه هاى سازمان و مدیریت پیشرفته٤١٢١٨٦٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١تحلیل آمارى٥١٢١٨٦٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مدیریت استراتژیك پیشرفته٦١٢١٨٦٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت منابع انسانی پیشرفته٧١٢١٨٦٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١اخلاق و احكام كسب وكار٨١٢١٨٦٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢كاربرد ت�ورى تصمیم گیرى٩١٢١٨٦٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢...روش شناسی پژوهش هاى كیفی و آمیخته در ١٠١٢١٨٦٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته١١١٢١٨٦٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢مدیریت رفتار مصرف كننده١٢١٢١٨٦٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٢مدیریت تبلیغات و برند١٣١٢١٨٦٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی١٤١٢١٨٦٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١سیستم هاى اطلاعاتی مدیریت١٥١٢١٨٦٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت رفتار سازمانی١٦١٢١٨٦٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١مدیریت مالی١٧١٢١٨٦٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت منابع انسانی١٨١٢١٨٦٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣استراتژى هاى بازرگانی بین المللی١٩١٢١٨٦٩٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣بازاریابی بین المللی و صادرات٢٠١٢١٨٦٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات٢١١٢١٨٦٩٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣...اصول مذاكرات و قراردادهاى بازرگانی بین ا٢٢١٢١٨٦٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۴۰ - مديريت بازرگاني (بازاريابي)

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 : ۲۵۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١مبانی مدیریت اسلامی والگوهاى آن٢١٢١٨١١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٣١٢١٨١١٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١بازاریابی ومدیریت بازار٤١٢١٨١٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١بازاریابی بین المللی٥١٢١٨١٤٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته٦١٢١٨٢١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی١تحقیق درعملیات پیشرفته٧١٢١٨٢١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢تحلیل آمارى٨١٢١٨٢١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٩١٢١٨٢١٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣مدیریت منابع انسانی پیشرفته١٠١٢١٨٢٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك پیشرفته١١١٢١٨٢٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢حسابدارى مدیریت١٢١٢١٨٢٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٣بازارشناسی ومسا�ل بازاریابی١٣١٢١٨٢٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت پیشرفته١٤١٢١٨٢٢٥

تشریحی٤پروژه( آموزش محور )١٥١٢١٨٣٠٥

تشریحی٤بررسی فضاى كسب و كار( آموزش محور )١٦١٢١٨٣٠٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٧١٢١٨٣٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)١٨١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٩١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢اقتصادمدیریت٢٠١٢٢١١٤٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٢١١٢٢٥٠١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣بررسی رفتارمصرف كننده٢٢١٢٣٥٠٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣بازاریابی صنعتی٢٣١٢٣٥٠٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣تحقیقات بازاریابی٢٤١٢٣٥٠٤٢

تشریحی٣سمینار در مسا�ل بازاریابی٢٥١٢٣٥٠٤٣
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۴۰ - مديريت بازرگاني (بازاريابي)

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 : ۲۵۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١٢١٨٣٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٣١٢١٨٦٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١نظریه هاى سازمان و مدیریت پیشرفته٤١٢١٨٦٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١تحلیل آمارى٥١٢١٨٦٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مدیریت استراتژیك پیشرفته٦١٢١٨٦٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت منابع انسانی پیشرفته٧١٢١٨٦٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١اخلاق و احكام كسب وكار٨١٢١٨٦٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢كاربرد ت�ورى تصمیم گیرى٩١٢١٨٦٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢...روش شناسی پژوهش هاى كیفی و آمیخته در ١٠١٢١٨٦٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته١١١٢١٨٦٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢مدیریت رفتار مصرف كننده١٢١٢١٨٦٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٢مدیریت تبلیغات و برند١٣١٢١٨٦٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی١٤١٢١٨٦٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١سیستم هاى اطلاعاتی مدیریت١٥١٢١٨٦٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت رفتار سازمانی١٦١٢١٨٦٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١مدیریت مالی١٧١٢١٨٦٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت منابع انسانی١٨١٢١٨٦٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣مدیریت استراتژیك بازاریابی١٩١٢١٨٦٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣مدیریت ارتباطات مشترى و عملكرد بازاریابی٢٠١٢١٨٦٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣بازاریابی صنعتی و خدمات٢١١٢١٨٦٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣اصول مذاكرات، مكاتبات و قراردادهاى تجارى٢٢١٢١٨٨٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۴۶ - مديريت اجرايي

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 : ۲۵۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آماروكاربرد آن درمدیریت ٢١١١٧١٤١١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٣١٢١٤٠٦٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١سازمانهاى پیچیده دیدگاه استراتژیك٤١٢١٨٢٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی٥١٢١٨٢٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حسابدارى مدیریت٦١٢١٨٢٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مدیریت مالی واقتصادمدیریت٧١٢١٨٢٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت تكنولوژى و نوآورى٨١٢١٨٢٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢مدیریت طرحهاى توسعه٩١٢١٨٢٣٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢مدیریت بازاریابی١٠١٢١٨٢٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت١١١٢١٨٢٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢بازرگانی بین الملل١٢١٢١٨٢٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣مهارتهاى عمو می مدیریت١٣١٢١٨٢٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣مسا�ل جارى مدیریت١٤١٢١٨٢٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣مدیریت استراتژیك بازاریابی١٥١٢١٨٢٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣تحقیقات بازاریابی١٦١٢١٨٢٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣ارتباطات بازاریابی١٧١٢١٨٢٤٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی (مدیریت اجرایی)١٨١٢١٨٢٥١

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٩١٢١٨٣٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٠١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٢١٢٣٧٠٠٦
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۸ - مديريت

MBAترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۴۷ - مديريت

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 : ۲۵۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١ریاضیات وكاربردآن درمدیریت ١١١١١١١٧١

تشریحی٥پایان نامه ارشد (٤واحد)٢١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آمار وكاربرد آن درمدیریت ٣١١١٧١٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٤١٢١٤٠٦٦١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢ت�وریهاى مدیریت ٥١٢١٨٢٠٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢تصمیم گیرى كمی براى مدیران٦١٢١٨٢٠٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢مدیریت اسلامی٧١٢١٨٢١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣تفكرودیداستراتژیك٨١٢١٨٢١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١ت�وریهاى مدیریت ٩١٢١٨٢١٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢مدیریت رفتارسازمانی ومنابع انسانی١٠١٢١٨٢١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١مدیریت استراتژیك١١١٢١٨٢١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣مدیریت فناورى اطلاعات وارتباطات١٢١٢١٨٢١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٥روش تحقیق( آموزش محور )١٣١٢١٨٣٠٧

تشریحی٥پروژه( آموزش محور )١٤١٢١٨٣٠٨

تشریحی٥سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٥١٢١٨٣٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٥روش هاى حل مساله (آموزش محور)١٦١٢١٨٦٦٧

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

١٨١٢٢٥٠١٨MBA ١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤مدیریت مالی وحسابدارى١٩١٢٣٧٠٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣برنامه ریزى استراتژیك درعمل (كارگاه )٢٠١٢٣٧٠٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٣مدیریت تحول٢١١٢٣٧٠٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٤..تحلیل تطبیقی ازاستراتژیهاى سازمانی موف٢٢١٢٣٧٠٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٣١٢٣٧٠٠٦
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۵۰ - مديريت دولتي-تشكيالت وروشها

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 : ۲۶۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سازمان ومدیریت٢١٢١٨٠٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١روش تحقیق درمدیریت٣١٢١٨٠٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١ت�ورى هاى مدیریت پیشرفته٤١٢١٨١٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١فرآیندخطمشی گذارى٥١٢١٨١٨٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نظامهاى ادارى تطبیقی پیشرفته٦١٢١٨١٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته٧١٢١٨١٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٢مدیریت منابع انسانی پیشرفته٨١٢١٨١٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت پیشرفته٩١٢١٨١٩٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك پیشرفته١٠١٢١٨١٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٢تحقیق درعملیات پیشرفته١١١٢١٨١٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢تحلیل آمارى١٢١٢١٨١٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣بررسی مسا�ل مدیریت دولتی ایران١٣١٢١٨١٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١آماروكاربردآن درمدیریت١٤١٢١٨٢٠١

تشریحی٤روش تحقیق( آموزش محور )١٥١٢١٨٣٠٩

تشریحی٤...انجام پروژه توسط دانشجو در گرایش مربوط١٦١٢١٨٣١٠

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٧١٢١٨٣٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١زبان تخصصی١٨١٢١٨٣٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٤حكومت الكترونیك(آموزش محور)١٩١٢١٨٥٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٠١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣حقوق اساسی سازمانهاى دولتی٢١١٢٣٤٠١١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣...طراحی وایجادسازمانهاى متناسب باعصراط٢٢١٢٣٤٠١٢

تشریحی٣...سمینارتحقیقی درموردمسا�ل سازمانهاى اد٢٣١٢٣٤٠١٣
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۵۱ - مديريت دولتي-مديريت تحول

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 : ۲۶۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سازمان ومدیریت٢١٢١٨٠٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١روش تحقیق درمدیریت٣١٢١٨٠٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١ت�ورى هاى مدیریت پیشرفته٤١٢١٨١٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١فرآیندخطمشی گذارى٥١٢١٨١٨٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نظامهاى ادارى تطبیقی پیشرفته٦١٢١٨١٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته٧١٢١٨١٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٢مدیریت منابع انسانی پیشرفته٨١٢١٨١٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت پیشرفته٩١٢١٨١٩٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك پیشرفته١٠١٢١٨١٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٢تحقیق درعملیات پیشرفته١١١٢١٨١٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢تحلیل آمارى١٢١٢١٨١٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣بررسی مسا�ل مدیریت دولتی ایران١٣١٢١٨١٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١آماروكاربردآن درمدیریت١٤١٢١٨٢٠١

تشریحی٤روش تحقیق( آموزش محور )١٥١٢١٨٣٠٩

تشریحی٤...انجام پروژه توسط دانشجو در گرایش مربوط١٦١٢١٨٣١٠

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٧١٢١٨٣٦٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٣روشهاى تحقیق در رفتارسازمانی١٨١٢١٨٣٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٣نظریه و فرآیند تحول سازمان١٩١٢١٨٣٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١زبان تخصصی٢٠١٢١٨٣٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٤حكومت الكترونیك(آموزش محور)٢١١٢١٨٥٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣نظریه هاوفرآیندارتباطات سازمانی٢٣١٢٣٤٠١٦

تشریحی٣سمیناردرمسا�ل رفتارى٢٤١٢٣٤٠١٧
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۵۱ - مديريت دولتي-مديريت تحول

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 : ۲۶۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢١٢١٨٣٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١زبان تخصصی٣١٢١٨٣٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١نظریه هاى سازمان و مدیریت پیشرفته٤١٢١٨٥٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١حقوق اساسی سازمانهاى دولتی٥١٢١٨٥٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١...روش شناسی پژوهش هاى كیفی و آمیخته د٦١٢١٨٥٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١مدیریت منابع انسانی پیشرفته٧١٢١٨٥٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته٨١٢١٨٥٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢تحلیل آمارى٩١٢١٨٥٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك پیشرفته١٠١٢١٨٥٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢نظریه هاى مدیریت دولتی١١١٢١٨٥٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢اداره امور عمومی در اسلام١٢١٢١٨٥٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهاى دولتی١٣١٢١٨٥٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سازمان و مدیریت١٤١٢١٨٥٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت رفتار سازمانی١٥١٢١٨٥٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مدیریت منابع انسانی١٦١٢١٨٥٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مبانی مدیریت دولتی١٧١٢١٨٥٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١تصمیم گیرى و خط مشی گذارى عمومی١٨١٢١٨٥٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢...مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دو١٩١٢١٨٦٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣حكومت الكترونیك٢٠١٢١٨٦٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٣بازمهندسی تشكیلات دولتی٢١١٢١٨٦٠٣

تشریحی٣كارگاه مدیریت تحول در سازمانهاى دولتی٢٢١٢١٨٦٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٤عدالت اجتماعی و حكمرانی(آموزش محور)٢٣١٢١٨٦٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۵۳ - مديريت اجرايي (بازاريابي و صادرات)

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 : ۲۶۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١ریاضیات وكاربردآن درمدیریت ١١١١١١١٧١

تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)٢١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آماروكاربرد آن درمدیریت ٣١١١٧١٤١١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٤١٢١٤٠٦٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٥١٢١٨١١٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١سازمانهاى پیچیده دیدگاه استراتژیك٦١٢١٨٢٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی٧١٢١٨٢٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حسابدارى مدیریت٨١٢١٨٢٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مدیریت مالی واقتصادمدیریت٩١٢١٨٢٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت تكنولوژى و نوآورى١٠١٢١٨٢٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢مدیریت طرحهاى توسعه١١١٢١٨٢٣٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢مدیریت بازاریابی١٢١٢١٨٢٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت١٣١٢١٨٢٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢بازرگانی بین الملل١٤١٢١٨٢٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣مهارتهاى عمو می مدیریت١٥١٢١٨٢٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣مسا�ل جارى مدیریت١٦١٢١٨٢٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣مدیریت استراتژیك بازاریابی١٧١٢١٨٢٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣تحقیقات بازاریابی١٨١٢١٨٢٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣ارتباطات بازاریابی١٩١٢١٨٢٤٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی (مدیریت اجرایی)٢٠١٢١٨٢٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٤روش تحقیق( آموزش محور )٢١١٢١٨٣٠٧

تشریحی٤پروژه( آموزش محور )٢٢١٢١٨٣٠٨

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢٣١٢١٨٣٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٤١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٥١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٦١٢٣٧٠٠٦
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۵۴ - مديريت اجرايي ( استراتژيك )

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 : ۲۶۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١ریاضیات وكاربردآن درمدیریت ١١١١١١١٧١

تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)٢١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آماروكاربرد آن درمدیریت ٣١١١٧١٤١١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٤١٢١٤٠٦٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٥١٢١٨١١٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١سازمانهاى پیچیده دیدگاه استراتژیك٦١٢١٨٢٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی٧١٢١٨٢٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حسابدارى مدیریت٨١٢١٨٢٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مدیریت مالی واقتصادمدیریت٩١٢١٨٢٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت تكنولوژى و نوآورى١٠١٢١٨٢٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢مدیریت طرحهاى توسعه١١١٢١٨٢٣٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢مدیریت بازاریابی١٢١٢١٨٢٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت١٣١٢١٨٢٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢بازرگانی بین الملل١٤١٢١٨٢٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣مهارتهاى عمو می مدیریت١٥١٢١٨٢٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣مسا�ل جارى مدیریت١٦١٢١٨٢٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣برنامه ریزى استراتژیك١٧١٢١٨٢٤٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٣...مدیریت تحول و اجراى برنامه هاى استراتژ١٨١٢١٨٢٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣...تحلیل استراتژى هاى سازمانهاى موفق و نا ١٩١٢١٨٢٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی (مدیریت اجرایی)٢٠١٢١٨٢٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٤روش تحقیق( آموزش محور )٢١١٢١٨٣٠٧

تشریحی٤پروژه( آموزش محور )٢٢١٢١٨٣٠٨

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢٣١٢١٨٣٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٤١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٥١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٦١٢٣٧٠٠٦
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي ۹۰-۸۹گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي ۹۰-۸۹رشته :۵۷ - مديريت دولتي- مديريت مالي دولتي

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 : ۲۶۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سازمان ومدیریت٢١٢١٨٠٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١روش تحقیق درمدیریت٣١٢١٨٠٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١ت�ورى هاى مدیریت پیشرفته٤١٢١٨١٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١فرآیندخطمشی گذارى٥١٢١٨١٨٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نظامهاى ادارى تطبیقی پیشرفته٦١٢١٨١٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته٧١٢١٨١٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٢مدیریت منابع انسانی پیشرفته٨١٢١٨١٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت پیشرفته٩١٢١٨١٩٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك پیشرفته١٠١٢١٨١٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٢تحقیق درعملیات پیشرفته١١١٢١٨١٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢تحلیل آمارى١٢١٢١٨١٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣بررسی مسا�ل مدیریت دولتی ایران١٣١٢١٨١٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١آماروكاربردآن درمدیریت١٤١٢١٨٢٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣بودجه عمومی و بودجه شركتهاى دولتی١٥١٢١٨٣٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣تصمیم گیرى در مسا�ل مالی١٦١٢١٨٣٠٣

تشریحی٣سمینار تحقیقی در مدیریت مالی١٧١٢١٨٣٠٤

تشریحی٤روش تحقیق( آموزش محور )١٨١٢١٨٣٠٩

تشریحی٤...انجام پروژه توسط دانشجو در گرایش مربوط١٩١٢١٨٣١٠

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢٠١٢١٨٣٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١زبان تخصصی٢١١٢١٨٣٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٤حكومت الكترونیك(آموزش محور)٢٢١٢١٨٥٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي ۹۰-۸۹گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي ۹۰-۸۹رشته :۵۸ - مديريت دولتي -مديريت سيستمهاي اطالعاتي

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 : ۲۶۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سازمان ومدیریت٢١٢١٨٠٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١روش تحقیق درمدیریت٣١٢١٨٠٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١ت�ورى هاى مدیریت پیشرفته٤١٢١٨١٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١فرآیندخطمشی گذارى٥١٢١٨١٨٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نظامهاى ادارى تطبیقی پیشرفته٦١٢١٨١٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته٧١٢١٨١٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٢مدیریت منابع انسانی پیشرفته٨١٢١٨١٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت پیشرفته٩١٢١٨١٩٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك پیشرفته١٠١٢١٨١٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٢تحقیق درعملیات پیشرفته١١١٢١٨١٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢تحلیل آمارى١٢١٢١٨١٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣بررسی مسا�ل مدیریت دولتی ایران١٣١٢١٨١٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١آماروكاربردآن درمدیریت١٤١٢١٨٢٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٣نظریه هاى سیستمی١٥١٢١٨٢٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣سیستمهاى اطلاعاتی استراتژیك١٦١٢١٨٣٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣كاربرد فن آورى اطلاعات در سازمان١٧١٢١٨٣٠١

تشریحی٤روش تحقیق( آموزش محور )١٨١٢١٨٣٠٩

تشریحی٤...انجام پروژه توسط دانشجو در گرایش مربوط١٩١٢١٨٣١٠

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢٠١٢١٨٣٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١زبان تخصصی٢١١٢١٨٣٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٤حكومت الكترونیك(آموزش محور)٢٢١٢١٨٥٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۵۹ - مديريت منابع انساني-مديريت منابع انساني اسالمي

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 : ۲۶۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١..روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتارى(مدیری٢١٢١٨٣٨٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١مدیریت راهبردى٣١٢١٨٣٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١كارمندیابی، انتخاب و توسعه منابع انسانی٤١٢١٨٣٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سازمان و مدیریت٥١٢١٨٣٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مدیریت منابع انسانی٦١٢١٨٣٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١تحلیل هاى آمارى٧١٢١٨٣٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٨١٢١٨٣٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته٩١٢١٨٣٩٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢..مدیریت منابع انسانی در بستر فنارورى اطل١٠١٢١٨٣٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢مطالعات تطبیقی مدیریت منابع انسانی١١١٢١٨٣٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢...مدیریت منابع انسانی در قرآن، حدیث و نه١٢١٢١٨٣٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢مفروضات و الگوهاى مدیریت اسلامی١٣١٢١٨٣٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣مدیریت عملكرد و بهره ورى در منابع انسانی١٤١٢١٨٣٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٣نظریه پردازى در مدیریت منابع انسانی١٥١٢١٨٣٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣...طراحی نظام هاى جبران خدمات با رویكرد ١٦١٢١٨٣٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣رهبرى و تحول سازمانی از دیدگاه اسلام١٧١٢١٨٣٩٨

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٨١٢١٨٤٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٤..مبانی حكومت اسلامی و ولایت فقیه( آموزش١٩١٢١٨٤٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٤حكومت الكترونیك(آموزش محور)٢٠١٢١٨٥٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۶۰ - مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي

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 : ۲۶۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢١٢١٨٣٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١زبان تخصصی٣١٢١٨٣٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١نظریه هاى سازمان و مدیریت پیشرفته٤١٢١٨٥٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١حقوق اساسی سازمانهاى دولتی٥١٢١٨٥٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١...روش شناسی پژوهش هاى كیفی و آمیخته د٦١٢١٨٥٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١مدیریت منابع انسانی پیشرفته٧١٢١٨٥٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته٨١٢١٨٥٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢تحلیل آمارى٩١٢١٨٥٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك پیشرفته١٠١٢١٨٥٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢نظریه هاى مدیریت دولتی١١١٢١٨٥٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢اداره امور عمومی در اسلام١٢١٢١٨٥٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهاى دولتی١٣١٢١٨٥٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سازمان و مدیریت١٤١٢١٨٥٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت رفتار سازمانی١٥١٢١٨٥٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مدیریت منابع انسانی١٦١٢١٨٥٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مبانی مدیریت دولتی١٧١٢١٨٥٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١تصمیم گیرى و خط مشی گذارى عمومی١٨١٢١٨٥٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣حكومت الكترونیك١٩١٢١٨٦٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٣بازمهندسی تشكیلات دولتی٢٠١٢١٨٦٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٢سازماندهی و طراحی سازمان٢١١٢١٨٦٠٩

تشریحی٣كارگاه طراحی ساختار سازمانهاى دولتی٢٢١٢١٨٦١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٤...راهبردهاى مدیریت منابع انسانی(آموزش م٢٣١٢١٨٦١١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۶۱ - مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي

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 : ۲۶۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢١٢١٨٣٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١زبان تخصصی٣١٢١٨٣٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٤حكومت الكترونیك(آموزش محور)٤١٢١٨٥٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١نظریه هاى سازمان و مدیریت پیشرفته٥١٢١٨٥٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١حقوق اساسی سازمانهاى دولتی٦١٢١٨٥٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١...روش شناسی پژوهش هاى كیفی و آمیخته د٧١٢١٨٥٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١مدیریت منابع انسانی پیشرفته٨١٢١٨٥٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته٩١٢١٨٥٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢تحلیل آمارى١٠١٢١٨٥٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك پیشرفته١١١٢١٨٥٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢نظریه هاى مدیریت دولتی١٢١٢١٨٥٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢اداره امور عمومی در اسلام١٣١٢١٨٥٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهاى دولتی١٤١٢١٨٥٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سازمان و مدیریت١٥١٢١٨٥٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت رفتار سازمانی١٦١٢١٨٥٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مدیریت منابع انسانی١٧١٢١٨٥٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مبانی مدیریت دولتی١٨١٢١٨٥٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١تصمیم گیرى و خط مشی گذارى عمومی١٩١٢١٨٥٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣..ارزشیابی عملكرد دولت در اجراى پروژه هاى٢٠١٢١٨٥٩٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٢بودجه در سازمانهاى دولتی٢١١٢١٨٥٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣مالیه عمومی٢٢١٢١٨٥٩٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣اقتصاد بخش دولتی٢٣١٢١٨٥٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۶۲ - مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي

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 : ۲۷۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢١٢١٨٣٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١زبان تخصصی٣١٢١٨٣٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٤حكومت الكترونیك(آموزش محور)٤١٢١٨٥٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١نظریه هاى سازمان و مدیریت پیشرفته٥١٢١٨٥٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١حقوق اساسی سازمانهاى دولتی٦١٢١٨٥٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١...روش شناسی پژوهش هاى كیفی و آمیخته د٧١٢١٨٥٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١مدیریت منابع انسانی پیشرفته٨١٢١٨٥٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته٩١٢١٨٥٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢تحلیل آمارى١٠١٢١٨٥٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك پیشرفته١١١٢١٨٥٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢نظریه هاى مدیریت دولتی١٢١٢١٨٥٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢اداره امور عمومی در اسلام١٣١٢١٨٥٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهاى دولتی١٤١٢١٨٥٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سازمان و مدیریت١٥١٢١٨٥٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت رفتار سازمانی١٦١٢١٨٥٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مدیریت منابع انسانی١٧١٢١٨٥٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مبانی مدیریت دولتی١٨١٢١٨٥٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١تصمیم گیرى و خط مشی گذارى عمومی١٩١٢١٨٥٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢نظریه هاى خط مشی گذارى عمومی٢٠١٢١٨٥٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٣فراگرد خط مشی گذارى و تصمیم گیرى٢١١٢١٨٥٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٣..كاربرد تحقیق در عملیات در حل مسا�ل دول٢٢١٢١٨٥٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣بررسی مسا�ل مدیریت ایران٢٣١٢١٨٦٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

رشته :۶۳ - مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت و توسعه شهري و

روستايي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۶

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 : ۲۷۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢١٢١٨٣٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١زبان تخصصی٣١٢١٨٣٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٤حكومت الكترونیك(آموزش محور)٤١٢١٨٥٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١نظریه هاى سازمان و مدیریت پیشرفته٥١٢١٨٥٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١حقوق اساسی سازمانهاى دولتی٦١٢١٨٥٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١...روش شناسی پژوهش هاى كیفی و آمیخته د٧١٢١٨٥٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١مدیریت منابع انسانی پیشرفته٨١٢١٨٥٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته٩١٢١٨٥٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢تحلیل آمارى١٠١٢١٨٥٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك پیشرفته١١١٢١٨٥٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢نظریه هاى مدیریت دولتی١٢١٢١٨٥٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢اداره امور عمومی در اسلام١٣١٢١٨٥٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢مدیریت امور شهرى و روستایی١٤١٢١٨٥٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهاى دولتی١٥١٢١٨٥٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سازمان و مدیریت١٦١٢١٨٥٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت رفتار سازمانی١٧١٢١٨٥٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مدیریت منابع انسانی١٨١٢١٨٥٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مبانی مدیریت دولتی١٩١٢١٨٥٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١تصمیم گیرى و خط مشی گذارى عمومی٢٠١٢١٨٥٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٣عدالت اجتماعی و حكمرانی٢١١٢١٨٥٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٣مدیریت بحران٢٢١٢١٨٥٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣..ارزشیابی عملكرد دولت در اجراى پروژه هاى٢٣١٢١٨٥٩٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۶۴ - مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني

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 : ۲۷۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢١٢١٨٣٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١زبان تخصصی٣١٢١٨٣٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٤حكومت الكترونیك(آموزش محور)٤١٢١٨٥٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١نظریه هاى سازمان و مدیریت پیشرفته٥١٢١٨٥٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١حقوق اساسی سازمانهاى دولتی٦١٢١٨٥٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١...روش شناسی پژوهش هاى كیفی و آمیخته د٧١٢١٨٥٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١مدیریت منابع انسانی پیشرفته٨١٢١٨٥٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته٩١٢١٨٥٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢تحلیل آمارى١٠١٢١٨٥٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك پیشرفته١١١٢١٨٥٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢نظریه هاى مدیریت دولتی١٢١٢١٨٥٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢اداره امور عمومی در اسلام١٣١٢١٨٥٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهاى دولتی١٤١٢١٨٥٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سازمان و مدیریت١٥١٢١٨٥٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت رفتار سازمانی١٦١٢١٨٥٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مدیریت منابع انسانی١٧١٢١٨٥٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مبانی مدیریت دولتی١٨١٢١٨٥٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١تصمیم گیرى و خط مشی گذارى عمومی١٩١٢١٨٥٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣مهارت آموزى، آموزش و توسعه منابع انسانی٢٠١٢١٨٦٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٢رفتار سازمانی از منظر اسلام٢١١٢١٨٦١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٣رهبرى در بخش دولتی٢٢١٢١٨٦١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣رفتار سازمانی بین المللی٢٣١٢١٨٦١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۶۵ - كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي

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 : ۲۷۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٢١٢١٨٤٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١كارآفرینی در بستر فناورى اطلاعات٣١٢١٨٤٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١زبان تخصصی٤١٢١٨٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١مبانی پیشرفته كارآفرینی٥١٢١٨٤٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى٦١٢١٨٤٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١بازاریابی و تحقیقات بازار٧١٢١٨٤٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١ت�وریهاى كارآفرینی٨١٢١٨٤٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١تحلیل محیط كسب و كار٩١٢١٨٤١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢روش تحقیق در كارآفرینی١٠١٢١٨٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣طراحی و تدوین طرح كسب و كار١١١٢١٨٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١آمار١٢١٢١٨٤٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١تشخیص فرصت هاى كار آفرینی١٣١٢١٨٥٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك كار آفرینی١٤١٢١٨٥٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣الگوهاى تصمیم گیرى كار آفرینان١٥١٢١٨٥٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور١٦١٢١٨٥٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٢بازاریابی الكترونیكی١٧١٢١٨٦٤٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢كسب و كار الكترونیك١٨١٢١٨٦٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٣تجارت الكترونیك١٩١٢١٨٦٥٤

تشریحی٣مدیریت پروژه هاى كسب و كار الكترونیك٢٠١٢١٨٦٥٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣دولت الكترونیك٢١١٢١٨٦٥٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤..جهانی سازى و رشد دركسب و كارهاى كوچك٢٢١٢١٨٧٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۶۶ - كارآفريني گرايش فناوري

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 : ۲۷۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٢١٢١٨٤٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١كارآفرینی در بستر فناورى اطلاعات٣١٢١٨٤٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١زبان تخصصی٤١٢١٨٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١مبانی پیشرفته كارآفرینی٥١٢١٨٤٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى٦١٢١٨٤٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١بازاریابی و تحقیقات بازار٧١٢١٨٤٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١ت�وریهاى كارآفرینی٨١٢١٨٤٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١تحلیل محیط كسب و كار٩١٢١٨٤١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢روش تحقیق در كارآفرینی١٠١٢١٨٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣طراحی و تدوین طرح كسب و كار١١١٢١٨٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١آمار١٢١٢١٨٤٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١تشخیص فرصت هاى كار آفرینی١٣١٢١٨٥٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك كار آفرینی١٤١٢١٨٥٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣الگوهاى تصمیم گیرى كار آفرینان١٥١٢١٨٥٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور١٦١٢١٨٥٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢مدیریت تحقیق و توسعه١٧١٢١٨٦٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٢طراحی محصول١٨١٢١٨٦٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣بازاریابی و تجارى سازى دانش و فناورى١٩١٢١٨٦٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٣كارآفرینی در فناوریهاى نوین٢٠١٢١٨٦٤٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣مدیریت در سازمانهاى دانش محور٢١١٢١٨٦٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤..جهانی سازى و رشد دركسب و كارهاى كوچك٢٢١٢١٨٧٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۶۷ - كارآفريني گرايش گردشگري

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 : ۲۷۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٢١٢١٨٤٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١كارآفرینی در بستر فناورى اطلاعات٣١٢١٨٤٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١زبان تخصصی٤١٢١٨٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١مبانی پیشرفته كارآفرینی٥١٢١٨٤٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى٦١٢١٨٤٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١بازاریابی و تحقیقات بازار٧١٢١٨٤٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١ت�وریهاى كارآفرینی٨١٢١٨٤٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١تحلیل محیط كسب و كار٩١٢١٨٤١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢روش تحقیق در كارآفرینی١٠١٢١٨٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣طراحی و تدوین طرح كسب و كار١١١٢١٨٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١آمار١٢١٢١٨٤٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١تشخیص فرصت هاى كار آفرینی١٣١٢١٨٥٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك كار آفرینی١٤١٢١٨٥٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣الگوهاى تصمیم گیرى كار آفرینان١٥١٢١٨٥٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور١٦١٢١٨٥٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢زنجیره تأمین در گردشگرى١٧١٢١٨٦٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢بازاریابی در گردشگرى١٨١٢١٨٦٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣سیستمهاى اطلاع رسانی و حقوق گردشگرى١٩١٢١٨٦٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣ایجاد كسب و كار در گردشگرى٢٠١٢١٨٦٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٣نظریه هاى گردشگرى٢١١٢١٨٦٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤..جهانی سازى و رشد دركسب و كارهاى كوچك٢٢١٢١٨٧٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۶۸ - كارآفريني گرايش خدمات 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 : ۲۷۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٢١٢١٨٤٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١كارآفرینی در بستر فناورى اطلاعات٣١٢١٨٤٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١زبان تخصصی٤١٢١٨٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١مبانی پیشرفته كارآفرینی٥١٢١٨٤٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى٦١٢١٨٤٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١بازاریابی و تحقیقات بازار٧١٢١٨٤٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١ت�وریهاى كارآفرینی٨١٢١٨٤٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١تحلیل محیط كسب و كار٩١٢١٨٤١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢روش تحقیق در كارآفرینی١٠١٢١٨٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣طراحی و تدوین طرح كسب و كار١١١٢١٨٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١آمار١٢١٢١٨٤٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١تشخیص فرصت هاى كار آفرینی١٣١٢١٨٥٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك كار آفرینی١٤١٢١٨٥٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣الگوهاى تصمیم گیرى كار آفرینان١٥١٢١٨٥٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور١٦١٢١٨٥٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٢فناوریهاى نوین در كسب و كارهاى كشاورزى١٧١٢١٨٦٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٢زنجیره تأمین در كشاورزى١٨١٢١٨٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣بازاریابی خدمات كشاورزى١٩١٢١٨٦٥٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٣مدیریت كسب و كارهاى خدماتی كشاورزى٢٠١٢١٨٦٦٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣ترویج و آموزش كارآفرینی كشاورزى٢١١٢١٨٦٦١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤..جهانی سازى و رشد دركسب و كارهاى كوچك٢٢١٢١٨٧٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۶۹ - كارآفريني گرايش فناوري اطالعات

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 : ۲۷۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٢١٢١٨٤٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١كارآفرینی در بستر فناورى اطلاعات٣١٢١٨٤٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١زبان تخصصی٤١٢١٨٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١مبانی پیشرفته كارآفرینی٥١٢١٨٤٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى٦١٢١٨٤٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١بازاریابی و تحقیقات بازار٧١٢١٨٤٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١ت�وریهاى كارآفرینی٨١٢١٨٤٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١تحلیل محیط كسب و كار٩١٢١٨٤١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢روش تحقیق در كارآفرینی١٠١٢١٨٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣طراحی و تدوین طرح كسب و كار١١١٢١٨٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١آمار١٢١٢١٨٤٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١تشخیص فرصت هاى كار آفرینی١٣١٢١٨٥٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك كار آفرینی١٤١٢١٨٥٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣الگوهاى تصمیم گیرى كار آفرینان١٥١٢١٨٥٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور١٦١٢١٨٥٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٢فرایندهاى كسب و كار در فناورى اطلاعات١٧١٢١٨٦٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٢تجارت و كسب و كارهاى الكترونیكی١٨١٢١٨٦٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٣زنجیره تأمین الكترونیكی١٩١٢١٨٦٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣بازاریابی الكترونیكی٢٠١٢١٨٦٤٠

تشریحی٣مطالعات موردى در كارآفرینی٢١١٢١٨٦٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤..جهانی سازى و رشد دركسب و كارهاى كوچك٢٢١٢١٨٧٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۷۰ - كارآفريني گرايش سازماني

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 : ۲۷۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٢١٢١٨٤٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١كارآفرینی در بستر فناورى اطلاعات٣١٢١٨٤٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١زبان تخصصی٤١٢١٨٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١مبانی پیشرفته كارآفرینی٥١٢١٨٤٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى٦١٢١٨٤٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١بازاریابی و تحقیقات بازار٧١٢١٨٤٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١ت�وریهاى كارآفرینی٨١٢١٨٤٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١تحلیل محیط كسب و كار٩١٢١٨٤١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢روش تحقیق در كارآفرینی١٠١٢١٨٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣طراحی و تدوین طرح كسب و كار١١١٢١٨٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١آمار١٢١٢١٨٤٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١تشخیص فرصت هاى كار آفرینی١٣١٢١٨٥٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك كار آفرینی١٤١٢١٨٥٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣الگوهاى تصمیم گیرى كار آفرینان١٥١٢١٨٥٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور١٦١٢١٨٥٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٢فناورى اطلاعات و كارآفرینی سازمانی١٧١٢١٨٦١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢كارآفرینی سازمانی١٨١٢١٨٦١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٣كسب و كار بین المللی١٩١٢١٨٦١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣مدیریت فرایند و اجراى پروژه هاى كارآفرینی٢٠١٢١٨٦١٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٣مدیریت نوآورى و تكنولوژى٢١١٢١٨٦٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤..جهانی سازى و رشد دركسب و كارهاى كوچك٢٢١٢١٨٧٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۷۱ - كارآفريني گرايش بين الملل

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 : ۲۷۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٢١٢١٨٤٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١كارآفرینی در بستر فناورى اطلاعات٣١٢١٨٤٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١زبان تخصصی٤١٢١٨٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١مبانی پیشرفته كارآفرینی٥١٢١٨٤٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى٦١٢١٨٤٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١بازاریابی و تحقیقات بازار٧١٢١٨٤٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١ت�وریهاى كارآفرینی٨١٢١٨٤٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١تحلیل محیط كسب و كار٩١٢١٨٤١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢روش تحقیق در كارآفرینی١٠١٢١٨٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣طراحی و تدوین طرح كسب و كار١١١٢١٨٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١آمار١٢١٢١٨٤٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١تشخیص فرصت هاى كار آفرینی١٣١٢١٨٥٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك كار آفرینی١٤١٢١٨٥٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣الگوهاى تصمیم گیرى كار آفرینان١٥١٢١٨٥٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور١٦١٢١٨٥٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٢مدیریت بین فرهنگی و بین المللی١٧١٢١٨٦٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٢ارتباطات بین الملل و كارآفرینی١٨١٢١٨٦٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣فرصتهاى كارآفرینی بین الملل١٩١٢١٨٦٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٣تجارت و بازاریابی بین الملل٢٠١٢١٨٦٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣كارآفرینی در بازار جهانی٢١١٢١٨٦٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤..جهانی سازى و رشد دركسب و كارهاى كوچك٢٢١٢١٨٧٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۷۲ - كارآفريني گرايش بخش عمومي

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 : ۲۸۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٢١٢١٨٤٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١كارآفرینی در بستر فناورى اطلاعات٣١٢١٨٤٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١زبان تخصصی٤١٢١٨٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١مبانی پیشرفته كارآفرینی٥١٢١٨٤٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى٦١٢١٨٤٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١بازاریابی و تحقیقات بازار٧١٢١٨٤٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١ت�وریهاى كارآفرینی٨١٢١٨٤٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١تحلیل محیط كسب و كار٩١٢١٨٤١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢روش تحقیق در كارآفرینی١٠١٢١٨٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣طراحی و تدوین طرح كسب و كار١١١٢١٨٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١آمار١٢١٢١٨٤٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١تشخیص فرصت هاى كار آفرینی١٣١٢١٨٥٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك كار آفرینی١٤١٢١٨٥٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣الگوهاى تصمیم گیرى كار آفرینان١٥١٢١٨٥٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور١٦١٢١٨٥٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٢كارآفرینی دانشگاهی١٧١٢١٨٦٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢آموزش و ترویج كارآفرینی١٨١٢١٨٦٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٣سیاستگذارى توسعه كارآفرینی١٩١٢١٨٦٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣كارآفرینی اجتماعی٢٠١٢١٨٦٣٠

تشریحی٣...طرح ریزى كارآفرینانه توسعه ملی، منطقه ٢١١٢١٨٦٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤..جهانی سازى و رشد دركسب و كارهاى كوچك٢٢١٢١٨٧٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۷۳ - كارآفريني گرايش آموزش و ترويج كارآفريني

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 : ۲۸۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٢١٢١٨٤٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١كارآفرینی در بستر فناورى اطلاعات٣١٢١٨٤٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١زبان تخصصی٤١٢١٨٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١مبانی پیشرفته كارآفرینی٥١٢١٨٤٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى٦١٢١٨٤٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١بازاریابی و تحقیقات بازار٧١٢١٨٤٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١ت�وریهاى كارآفرینی٨١٢١٨٤٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١تحلیل محیط كسب و كار٩١٢١٨٤١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢روش تحقیق در كارآفرینی١٠١٢١٨٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣طراحی و تدوین طرح كسب و كار١١١٢١٨٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١آمار١٢١٢١٨٤٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١تشخیص فرصت هاى كار آفرینی١٣١٢١٨٥٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك كار آفرینی١٤١٢١٨٥٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣الگوهاى تصمیم گیرى كار آفرینان١٥١٢١٨٥٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور١٦١٢١٨٥٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢ترویج كارآفرینی١٧١٢١٨٦٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٢روشهاى تدریس و یادگیرى كارآفرینی١٨١٢١٨٦٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٣ارزشیابی آموزش كارآفرینی١٩١٢١٨٦٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٣تربیت مربیان كارآفرینی٢٠١٢١٨٦٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣مبانی برنامه ریزى آموزش كارآفرینی٢١١٢١٨٦٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤..جهانی سازى و رشد دركسب و كارهاى كوچك٢٢١٢١٨٧٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۷۴ - كارآفريني گرايش توسعه

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 : ۲۸۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٢١٢١٨٤٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١كارآفرینی در بستر فناورى اطلاعات٣١٢١٨٤٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١زبان تخصصی٤١٢١٨٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١مبانی پیشرفته كارآفرینی٥١٢١٨٤٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى٦١٢١٨٤٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١بازاریابی و تحقیقات بازار٧١٢١٨٤٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١ت�وریهاى كارآفرینی٨١٢١٨٤٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١تحلیل محیط كسب و كار٩١٢١٨٤١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢روش تحقیق در كارآفرینی١٠١٢١٨٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣طراحی و تدوین طرح كسب و كار١١١٢١٨٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١آمار١٢١٢١٨٤٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١تشخیص فرصت هاى كار آفرینی١٣١٢١٨٥٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢مدیریت استراتژیك كار آفرینی١٤١٢١٨٥٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣الگوهاى تصمیم گیرى كار آفرینان١٥١٢١٨٥٤٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)آموزش محور١٦١٢١٨٥٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٢...برنامه ریزى یكپارچه توسعه ملی/بخشی/م١٧١٢١٨٦٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٢نظارت و ارزشیابی توسعه١٨١٢١٨٦٦٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٣مزیت رقابتی / منطقه اى١٩١٢١٨٦٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣توسعه فرصت هاى كارآفرینی٢٠١٢١٨٦٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣توسعه اقتصادى٢١١٢١٨٦٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤..جهانی سازى و رشد دركسب و كارهاى كوچك٢٢١٢١٨٧٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۷۵ - مديريت كسب و كار گرايش استراتژي

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 : ۲۸۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٥پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آمار وكاربرد آن درمدیریت ٢١١١٧١٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٣١٢١٤٠٦٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١حسابدارى براى مدیران٤١٢١٨٤٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١مدیریت استراتژیك٥١٢١٨٤٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١نظریه هاى سازمان ومدیریت٦١٢١٨٤٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٧١٢١٨٤٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢مدیریت منابع انسانی٨١٢١٨٤٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتار سازمانی٩١٢١٨٤٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت مالی١٠١٢١٨٤٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢مدیریت بازاریابی١١١٢١٨٤٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اخلاق واحكام كسب وكار١٢١٢١٨٤٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اصول اقتصاد١٣١٢١٨٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣مدیریت عملیات١٤١٢١٨٤٧٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣مدیریت استراتژیك پیشرفته١٥١٢١٨٤٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٤پیاده سازى استراتژى١٦١٢١٨٤٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤تفكر استراتژیك واستراتژى در عمل١٧١٢١٨٤٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٤كنترل ،بودجه بندى ومدیریت عملكرد١٨١٢١٨٤٨٠

تشریحی٥سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٩١٢١٨٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٥روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٠١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٥مدیریت كیفیت (آموزش محور)٢١١٢١٨٧٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٣١٢٣٧٠٠٦

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۷۶ - مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي

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 : ۲۸۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٥پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آمار وكاربرد آن درمدیریت ٢١١١٧١٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٣١٢١٤٠٦٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١حسابدارى براى مدیران٤١٢١٨٤٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١مدیریت استراتژیك٥١٢١٨٤٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١نظریه هاى سازمان ومدیریت٦١٢١٨٤٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٧١٢١٨٤٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢مدیریت منابع انسانی٨١٢١٨٤٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتار سازمانی٩١٢١٨٤٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت مالی١٠١٢١٨٤٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢مدیریت بازاریابی١١١٢١٨٤٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اخلاق واحكام كسب وكار١٢١٢١٨٤٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اصول اقتصاد١٣١٢١٨٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣مدیریت عملیات١٤١٢١٨٤٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣استراتژى بازاریابی١٥١٢١٨٥٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٤تحقیقات بازاریابی١٦١٢١٨٥٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٤بازاریابی بین بنگاهی١٧١٢١٨٥٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٤مدیریت برند١٨١٢١٨٥٠٦

تشریحی٥سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٩١٢١٨٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٥روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٠١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٥مدیریت كیفیت (آموزش محور)٢١١٢١٨٧٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٣١٢٣٧٠٠٦

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۷۷ - مديريت كسب و كار گرايش مالي

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 : ۲۸۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٥پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آمار وكاربرد آن درمدیریت ٢١١١٧١٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٣١٢١٤٠٦٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١حسابدارى براى مدیران٤١٢١٨٤٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١مدیریت استراتژیك٥١٢١٨٤٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١نظریه هاى سازمان ومدیریت٦١٢١٨٤٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٧١٢١٨٤٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢مدیریت منابع انسانی٨١٢١٨٤٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتار سازمانی٩١٢١٨٤٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت مالی١٠١٢١٨٤٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢مدیریت بازاریابی١١١٢١٨٤٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اخلاق واحكام كسب وكار١٢١٢١٨٤٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اصول اقتصاد١٣١٢١٨٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣مدیریت عملیات١٤١٢١٨٤٧٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٣بازارهاونهادهاى مالی١٥١٢١٨٤٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٤مدیریت سرمایه گذارى١٦١٢١٨٤٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٤مالیه بین الملل١٧١٢١٨٤٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٤اقتصاد سنجی مالی١٨١٢١٨٤٩١

تشریحی٥سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٩١٢١٨٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٥روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٠١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٥مدیریت كیفیت (آموزش محور)٢١١٢١٨٧٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٣١٢٣٧٠٠٦

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

رشته :۷۸ - مديريت كسب و كار گرايش سيستم هاي اطالعاتي و فناوري

اطالعات
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۶

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 : ۲۸۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٥پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آمار وكاربرد آن درمدیریت ٢١١١٧١٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٣١٢١٤٠٦٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١حسابدارى براى مدیران٤١٢١٨٤٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١مدیریت استراتژیك٥١٢١٨٤٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١نظریه هاى سازمان ومدیریت٦١٢١٨٤٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٧١٢١٨٤٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢مدیریت منابع انسانی٨١٢١٨٤٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتار سازمانی٩١٢١٨٤٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت مالی١٠١٢١٨٤٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢مدیریت بازاریابی١١١٢١٨٤٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اخلاق واحكام كسب وكار١٢١٢١٨٤٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اصول اقتصاد١٣١٢١٨٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣مدیریت عملیات١٤١٢١٨٤٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣تجارت الكترونیك١٥١٢١٨٥٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٤مدیریت فناورى اطلاعات١٦١٢١٨٥٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤تحلیل وطراحی سیستم هاى اطلاعاتی١٧١٢١٨٥٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤سیستم هاى خبره وهوش مصنوعی١٨١٢١٨٥٣٠

تشریحی٥سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٩١٢١٨٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٥روش هاى حل مساله (آموزش محور)٢٠١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٥مدیریت كیفیت (آموزش محور)٢١١٢١٨٧٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٣١٢٣٧٠٠٦

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۷۹ - مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني

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 : ۲۸۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٥پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آمار وكاربرد آن درمدیریت ٢١١١٧١٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٣١٢١٤٠٦٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١حسابدارى براى مدیران٤١٢١٨٤٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١مدیریت استراتژیك٥١٢١٨٤٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١نظریه هاى سازمان ومدیریت٦١٢١٨٤٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٧١٢١٨٤٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢مدیریت منابع انسانی٨١٢١٨٤٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتار سازمانی٩١٢١٨٤٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت مالی١٠١٢١٨٤٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢مدیریت بازاریابی١١١٢١٨٤٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اخلاق واحكام كسب وكار١٢١٢١٨٤٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اصول اقتصاد١٣١٢١٨٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣مدیریت عملیات١٤١٢١٨٤٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته١٥١٢١٨٤٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٤دانش ومهارت هاى كار تیمی١٦١٢١٨٤٩٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٤مدیریت تغییر١٧١٢١٨٤٩٦

تشریحی٥سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٨١٢١٨٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٥روش هاى حل مساله (آموزش محور)١٩١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٥مدیریت كیفیت (آموزش محور)٢٠١٢١٨٧٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٤مدیریت منابع انسانی پیشرفته٢١١٢١٨٧٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٣١٢٣٧٠٠٦

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۸۱ - مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي

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 : ۲۸۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١٢١٨٥٦٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٤مدیریت استراتژیك گردشگرى٣١٢١٨٦١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١شناخت صنعت جهانگردى٤١٢١٨٧٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١اصول روش تحقیق در جهانگردى٥١٢١٨٧٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی١...آشنایی با روشهاى آمارى در تحقیقات جهان٦١٢١٨٧٦٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١زبان انگلیسی تخصصی٧١٢١٨٧٦٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١مدیریت بازاریابی در جهانگردى٨١٢١٨٧٦٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردى٩١٢١٨٧٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١اصول مدیریت و بازاریابی خدمات١٠١٢١٨٧٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مدیریت كیفیت جامع در صنعت جهانگردى١١١٢١٨٧٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی١سامانه هاى اطلاعاتی در صنعت جهانگردى١٢١٢١٨٧٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢تحلیل رفتار جهانگردى و تعامل فرهنگی١٣١٢١٨٧٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢خط مشی گذارى در صنعت جهانگردى١٤١٢١٨٧٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢حسابدارى مدیریت (در صنعت جهانگردى)١٥١٢١٨٧٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢محیط ملی و بین المللی تجارت و گردشگرى١٦١٢١٨٧٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢ارزیابی طرح هاى توسعه جهانگردى١٧١٢١٨٧٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٣روش هاى كمی در جهانگردى١٨١٢١٨٧٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣رفتار مصرف كننده در جهانگردى١٩١٢١٨٧٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣بازاریابی محصولات جهانگردى٢٠١٢١٨٧٨١

تشریحی٣...سمینار در مسا�ل بازاریابی جهانگردى(تحق٢١١٢١٨٧٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٣بازاریابی بین الملل در جهانگردى٢٢١٢١٨٧٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۸۲ - مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي

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 : ۲۸۹ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سازمان و مدیریت٢١٢١٨٤١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢فرهنگ و اخلاق سازمانی٣١٢١٨٤٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٢مدل ها و روش هاى تصمیم گیرى٤١٢١٨٤٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢احكام كسب و كار٥١٢١٨٤٥٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١مكاتب و پارادایم هاى مدیریت٦١٢١٨٤٦٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مفروضات و اصول مدیریت اسلامی٧١٢١٨٤٦١

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٨١٢١٨٥٦٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١روش تحقیق با رویكرد اسلامی٩١٢١٨٥٩٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١برنامه ریزى و نظارت راهبردى١٠١٢١٨٦٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١...آشنایی با منابع اسلامی و روش هاى پژوه١١١٢١٨٧٥٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١مبانی حكومت اسلامی و ولایت فقیه١٢١٢١٨٧٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢خط مشی گذارى در دولت اسلامی١٣١٢١٨٧٥٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢زبان تخصصی١٤١٢١٨٧٦٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣بررسی مسا�ل و چالشهاى نظام ادارى١٥١٢١٨٧٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٣مدیریت شركت هاى دولتی و بودجه نویسی١٦١٢١٨٧٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٣مالیه عمومی و دولتی١٧١٢١٨٧٦٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٣كلیات اقتصاد و بانكدارى اسلامی١٨١٢١٨٧٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٤مدیریت بحران١٩١٢١٨٧٨٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤اصول مدیریت تطبیقی٢٠١٢١٨٧٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۸۴ - مديريت كسب و كار گرايش عمليات زنجيره تامين

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 : ۲۹۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٥پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آمار وكاربرد آن درمدیریت ٢١١١٧١٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٣١٢١٤٠٦٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١حسابدارى براى مدیران٤١٢١٨٤٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١مدیریت استراتژیك٥١٢١٨٤٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١نظریه هاى سازمان ومدیریت٦١٢١٨٤٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٧١٢١٨٤٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢مدیریت منابع انسانی٨١٢١٨٤٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتار سازمانی٩١٢١٨٤٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت مالی١٠١٢١٨٤٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢مدیریت بازاریابی١١١٢١٨٤٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اخلاق واحكام كسب وكار١٢١٢١٨٤٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اصول اقتصاد١٣١٢١٨٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣مدیریت عملیات١٤١٢١٨٤٧٦

تشریحی٥سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٥١٢١٨٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٥روش هاى حل مساله (آموزش محور)١٦١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٥مدیریت كیفیت (آموزش محور)١٧١٢١٨٧٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣استراتژى عملیات١٨١٢١٨٨١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٤مدیریت ارتباط با مشتریان١٩١٢١٨٨١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٤مدیریت زنجیره تامین٢٠١٢١٨٨١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٤مدیریت فرایند هاى كسب وكار٢١١٢١٨٨١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٣١٢٣٧٠٠٦
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۸ - مديريت

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۸۵ - مديريت كسب و كار گرايش فناوري

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 : ۲۹۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٥پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آمار وكاربرد آن درمدیریت ٢١١١٧١٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١اصول حسابدارى ٣١٢١٤٠٦٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١حسابدارى براى مدیران٤١٢١٨٤٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١مدیریت استراتژیك٥١٢١٨٤٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١نظریه هاى سازمان ومدیریت٦١٢١٨٤٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٧١٢١٨٤٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢مدیریت منابع انسانی٨١٢١٨٤٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت رفتار سازمانی٩١٢١٨٤٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت مالی١٠١٢١٨٤٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢مدیریت بازاریابی١١١٢١٨٤٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اخلاق واحكام كسب وكار١٢١٢١٨٤٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اصول اقتصاد١٣١٢١٨٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣مدیریت عملیات١٤١٢١٨٤٧٦

تشریحی٥سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٥١٢١٨٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٥روش هاى حل مساله (آموزش محور)١٦١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٥مدیریت كیفیت (آموزش محور)١٧١٢١٨٧٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣مدیریت استراتژى فناورى١٨١٢١٨٨١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤آینده پژوهی١٩١٢١٨٨١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤انتقال فناورى٢٠١٢١٨٨١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٤مدیریت تغییر٢١١٢١٨٨١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روش تحقیق درمدیریت٢٣١٢٣٧٠٠٦
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٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اصول اقتصاد١٣١٢١٨٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣مدیریت عملیات١٤١٢١٨٤٧٦

تشریحی٥سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٥١٢١٨٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٥روش هاى حل مساله (آموزش محور)١٦١٢١٨٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٥مدیریت كیفیت (آموزش محور)١٧١٢١٨٧٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٣تحلیل سیستمهاى انرژى١٨١٢١٨٨٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٣...ابزارهاى برنامه ریزى زنجیره تامین انرژى ١٩١٢١٨٨٦٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٤اقتصاد انرژى٢٠١٢١٨٨٦٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٤مدیریت استراتژیك تكنولوژى٢١١٢١٨٨٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨
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