
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۲۲ - مهندسي صنايع

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

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 : ۱۱۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٢برنامه ریزى خطی پیشرفته١١١١١١١١

تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)٢١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢شبیه سازى كامپیوترى٣١١١٥١٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١روش هاى آمارى٤١١١٧٠٨١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٥١١٢٢٠٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١آمارواحتمال مهندسی٦١١٢٢٠٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١برنامه ریزى وكنترل تولیدوموجودى هاى ٧١١٢٢٠١٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١طرح ریزى واحدهاى صنعتی٨١١٢٢٠١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١طراحی سیستم هاى صنعتی٩١١٢٢٠٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١..كاربردمجموعه هاى فازى درتصمیم گیرى وب١٠١١٢٢٠٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١برنامه ریزى تولیدپیشرفته١١١١٢٢٠٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١تصمیم گیرى بامعیارهاى چندگانه١٢١١٢٢٠٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی١كامپیوترومدیریت داده ها١٣١١٢٢٠٣٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٢سیستم هاى صف١٤١١٢٢٠٤٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢اقتصادمهندسی پیشرفته١٥١١٢٢٠٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢مباحث منتخب در مهندسی صنایع١٦١١٢٢٠٤٢

تشریحی٣سمیناروروش تحقیق١٧١١٢٢٠٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٤مدیریت زنجیره تأمین (آموزش محور)١٨١١٢٢١٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٤...سیستم هاى معین تصمیم گیرى و خبره (آموز١٩١١٢٢١٠٢

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

تشریحی٤سمینار (تحقیق تتبع نظرى)آموزش محور٢١١٣١٤٠٣٩
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۰-۸۹گروه آموزشي :۱۴ - مهندسي صنايع

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۰-۸۹رشته :۱۰ - مهندسي صنايع-مديريت سيستم وبهره وري

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 : ۳۹۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی--پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٢١١٢٢٠٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١آمارواحتمال مهندسی٣١١٢٢٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١طرح ریزى واحدهاى صنعتی٤١١٢٢٠١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١تحلیل سیستم ها٥١١٢٢٠٢٤

تشریحی٣سمیناروروش تحقیق٦١١٢٢٠٤٣

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

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١مدیریت كیفیت وبهره ورى٨١٣١٤٠٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١برنامه ریزى استراتژیك براى مدیران٩١٣١٤٠٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١مدیریت منابع انسانی١٠١٣١٤٠٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١اقتصاد خرد براى مدیران١١١٣١٤٠٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١سیستمهاى دینامیكی ١٢١٣١٤٠٠٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١احتمال وآمار مهندسی پیشرفته١٣١٣١٤٠٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١تصمیم گیرى با معیارهاى چند گانه١٤١٣١٤٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢مدیریت عملیات١٥١٣١٤٠٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢سازماندهی ورهبرى١٦١٣١٤٠٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٢سیستم هاى اطلاعاتی مدیریت١٧١٣١٤٠٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢اقتصاد سنجی١٨١٣١٤٠٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢بازار یابی١٩١٣١٤٠٣٠

تشریحی٤سمینار (تحقیق تتبع نظرى)آموزش محور٢٠١٣١٤٠٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٤داده كاوى (آموزش محور)٢١١٣١٤٠٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٤روش هاى فراابتكارى(آموزش محور)٢٢١٣١٤٠٤١
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۰-۸۹گروه آموزشي :۱۴ - مهندسي صنايع

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۰-۸۹رشته :۱۱ - مهندسي صنايع- سيستمهاي اقتصادي اجتماعي

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 : ۳۹۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٢برنامه ریزى خطی پیشرفته١١١١١١١١

تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)٢١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢شبیه سازى كامپیوترى٣١١١٥١٨١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٤١١٢٢٠٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١آمارواحتمال مهندسی٥١١٢٢٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١طرح ریزى واحدهاى صنعتی٦١١٢٢٠١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٢سیستم هاى صف٧١١٢٢٠٤٠

تشریحی٣سمیناروروش تحقیق٨١١٢٢٠٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٩١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١اقتصادعمومی١٠١٢٢١٠٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١برنامه ریزى ریاضی١١١٣١٤٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١اقتصاد سنجی١٢١٣١٤٠٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١ت�ورى تصمیم گیرى١٣١٣١٤٠١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١برنامه ریزى حمل ونقل١٤١٣١٤٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١فرآیندهاى احتمالی١٥١٣١٤٠١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١برنامه ریزى استراتژیك١٦١٣١٤٠١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢اقتصاد خرد پیشرفته١٧١٣١٤٠١٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢اقتصاد كلان پیشرفته١٨١٣١٤٠١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢توسعه ورشد١٩١٣١٤٠٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١سیستم هاى دینامیكی٢٠١٣١٤٠٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی١كامپیوتر ومدیریت داده ها واطلاعات٢١١٣١٤٠٢٤

تشریحی٤سمینار (تحقیق تتبع نظرى)آموزش محور٢٢١٣١٤٠٣٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٤اقتصاد سنجی پیشرفته (آموزش محور)٢٣١٣١٤٠٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٤طراحی آزمایش ها (آموزش محور)٢٤١٣١٤٠٤٣
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۴ - مهندسي صنايع

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۳ - مهندسي صنايع- بهينه سازي سيستم ها

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 : ۳۹۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٢برنامه ریزى خطی پیشرفته١١١١١١١١

تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)٢١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢شبیه سازى كامپیوترى٣١١١٥١٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١روش هاى آمارى٤١١١٧٠٨١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٥١١٢٢٠٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١آمارواحتمال مهندسی٦١١٢٢٠٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١برنامه ریزى وكنترل تولیدوموجودى هاى ٧١١٢٢٠١٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١طرح ریزى واحدهاى صنعتی٨١١٢٢٠١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١طراحی سیستم هاى صنعتی٩١١٢٢٠٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١..كاربردمجموعه هاى فازى درتصمیم گیرى وب١٠١١٢٢٠٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١برنامه ریزى تولیدپیشرفته١١١١٢٢٠٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١تصمیم گیرى بامعیارهاى چندگانه١٢١١٢٢٠٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی١كامپیوترومدیریت داده ها١٣١١٢٢٠٣٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٢سیستم هاى صف١٤١١٢٢٠٤٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢اقتصادمهندسی پیشرفته١٥١١٢٢٠٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢مباحث منتخب در مهندسی صنایع١٦١١٢٢٠٤٢

تشریحی٣سمیناروروش تحقیق١٧١١٢٢٠٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٤مدیریت زنجیره تأمین (آموزش محور)١٨١١٢٢١٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٤...سیستم هاى معین تصمیم گیرى و خبره (آموز١٩١١٢٢١٠٢

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

تشریحی٤سمینار (تحقیق تتبع نظرى)آموزش محور٢١١٣١٤٠٣٩

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۴ - مهندسي صنايع

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۱۳ - مهندسي صنايع- بهينه سازي سيستم ها

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 : ۳۹۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٢١١٢٢٠٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١آمارواحتمال مهندسی٣١١٢٢٠٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١برنامه ریزى وكنترل تولیدوموجودى هاى ٤١١٢٢٠١٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١طرح ریزى واحدهاى صنعتی٥١١٢٢٠١٥

تشریحی٢سمیناروروش تحقیق٦١١٢٢٠٤٣

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

تشریحی٤سمینار (تحقیق تتبع نظرى)آموزش محور٨١٣١٤٠٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١برنامه ریزى غیرقطعی٩١٣١٤١٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی١نظریه بازى ها١٠١٣١٤١٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢...شبیه سازى كامپیوترى، مدل سازى و بهینه ١١١٣١٤١٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٢نظریه شبكه١٢١٣١٤١٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣...مباحث منتخب در بهینه سازى سیستم ها١(١٣١٣١٤١٩٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣...مباحث منتخب در بهینه سازى سیستم ها٢(١٤١٣١٤١٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١تحلیل آمارى چند متغیره١٥١٣١٤١٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١طراحی سیستم هاى صنعتی١٦١٣١٤١٩٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١طراحی آزمایش ها١٧١٣١٤١٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٢فرایندهاى احتمالی١٨١٣١٤١٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١نظریه صف١٩١٣١٤١٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢برنامه ریزى خطی٢٠١٣١٤١٩٧

تشریحی٢برنامه ریزى عدد صحیح٢١١٣١٤١٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١برنامه ریزى غیرخطی٢٢١٣١٤١٩٩

تشریحی٢برنامه ریزى پویا٢٣١٣١٤٢٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١نظریه توالی عملیات٢٤١٣١٤٢٠١

تشریحی١طراحی سیستم هاى تولیدى اتوماتیك٢٥١٣١٤٢٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢مهندسی فاكتورهاى انسانی٢٦١٣١٤٢٠٣

تشریحی١بهینه سازى تركیبی٢٧١٣١٤٢٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١نظریه تصمیم گیرى٢٨١٣١٤٢٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١نظریه گراف٢٩١٣١٤٢٠٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٢شبكه و مكان گسسته٣٠١٣١٤٢٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١اصول مهندسی لجستیك و زنجیره تامین٣١١٣١٤٢٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١مهندسی سیستم هاى اطلاعات٣٢١٣١٤٢٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢پیش بینی و آنالیز سریهاى زمانی٣٣١٣١٤٢١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١اصول مهندسی مالی٣٤١٣١٤٢١١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢نظریه و كاربرد پایایی٣٥١٣١٤٢١٢

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۴ - مهندسي صنايع

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۱۳ - مهندسي صنايع- بهينه سازي سيستم ها

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 : ۳۹۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١برنامه ریزى و زمانبندى پروژه٣٦١٣١٤٢١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٢نظریه فازى و كاربردهاى آن٣٧١٣١٤٢١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١داده كاوى، مدل ها، الگوریتم ها و كاربردها٣٨١٣١٤٢١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١مباحث منتخب در بهینه سازى سیستم ها٣٩١٣١٤٢١٦

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۴ - مهندسي صنايع

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۱۳ - مهندسي صنايع- بهينه سازي سيستم ها

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 : ۳۹۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٢١١٢٢٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١برنامه ریزى وكنترل تولیدوموجودى هاى ٣١١٢٢٠١٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١طرح ریزى واحدهاى صنعتی٤١١٢٢٠١٥

تشریحی٢سمیناروروش تحقیق٥١١٢٢٠٤٣

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

تشریحی٤سمینار (تحقیق تتبع نظرى)آموزش محور٧١٣١٤٠٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١ت�ورى احتمالات و كاربرد ان٨١٣١٤٠٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣مدلسازى پویایی هاى سیستم٩١٣١٤١٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١برنامه ریزى غیرقطعی١٠١٣١٤١٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی١نظریه بازى ها١١١٣١٤١٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢...شبیه سازى كامپیوترى، مدل سازى و بهینه ١٢١٣١٤١٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٢نظریه شبكه١٣١٣١٤١٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣...مباحث منتخب در بهینه سازى سیستم ها١(١٤١٣١٤١٩٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣...مباحث منتخب در بهینه سازى سیستم ها٢(١٥١٣١٤١٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١تحلیل آمارى چند متغیره١٦١٣١٤١٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١طراحی سیستم هاى صنعتی١٧١٣١٤١٩٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١طراحی آزمایش ها١٨١٣١٤١٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٢فرایندهاى احتمالی١٩١٣١٤١٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١نظریه صف٢٠١٣١٤١٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١برنامه ریزى غیرخطی٢١١٣١٤١٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١نظریه توالی عملیات٢٢١٣١٤٢٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢مهندسی فاكتورهاى انسانی٢٣١٣١٤٢٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١نظریه تصمیم گیرى٢٤١٣١٤٢٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١نظریه گراف٢٥١٣١٤٢٠٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٢شبكه و مكان گسسته٢٦١٣١٤٢٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١اصول مهندسی لجستیك و زنجیره تامین٢٧١٣١٤٢٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١مهندسی سیستم هاى اطلاعات٢٨١٣١٤٢٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢پیش بینی و آنالیز سریهاى زمانی٢٩١٣١٤٢١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١اصول مهندسی مالی٣٠١٣١٤٢١١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢نظریه و كاربرد پایایی٣١١٣١٤٢١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١برنامه ریزى و زمانبندى پروژه٣٢١٣١٤٢١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٢نظریه فازى و كاربردهاى آن٣٣١٣١٤٢١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١داده كاوى، مدل ها، الگوریتم ها و كاربردها٣٤١٣١٤٢١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١مباحث منتخب در بهینه سازى سیستم ها٣٥١٣١٤٢١٦
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۴ - مهندسي صنايع

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۴ - مهندسي صنايع- مدل سازي سيستم هاي كالن

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 : ۳۹۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٢برنامه ریزى خطی پیشرفته١١١١١١١١

تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)٢١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢شبیه سازى كامپیوترى٣١١١٥١٨١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٤١١٢٢٠٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١آمارواحتمال مهندسی٥١١٢٢٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١طرح ریزى واحدهاى صنعتی٦١١٢٢٠١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٢سیستم هاى صف٧١١٢٢٠٤٠

تشریحی٣سمیناروروش تحقیق٨١١٢٢٠٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٩١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١اقتصادعمومی١٠١٢٢١٠٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١برنامه ریزى ریاضی١١١٣١٤٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١اقتصاد سنجی١٢١٣١٤٠٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١ت�ورى تصمیم گیرى١٣١٣١٤٠١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١برنامه ریزى حمل ونقل١٤١٣١٤٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١فرآیندهاى احتمالی١٥١٣١٤٠١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١برنامه ریزى استراتژیك١٦١٣١٤٠١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢اقتصاد خرد پیشرفته١٧١٣١٤٠١٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢اقتصاد كلان پیشرفته١٨١٣١٤٠١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢توسعه ورشد١٩١٣١٤٠٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١سیستم هاى دینامیكی٢٠١٣١٤٠٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی١كامپیوتر ومدیریت داده ها واطلاعات٢١١٣١٤٠٢٤

تشریحی٤سمینار (تحقیق تتبع نظرى)آموزش محور٢٢١٣١٤٠٣٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٤اقتصاد سنجی پیشرفته (آموزش محور)٢٣١٣١٤٠٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٤طراحی آزمایش ها (آموزش محور)٢٤١٣١٤٠٤٣
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۴ - مهندسي صنايع

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۵ - مهندسي صنايع- لجستيك و 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 : ۳۹۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١طرح ریزى واحدهاى صنعتی٢١١٢٢٠١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١برنامه ریزى تولید٣١١٢٢٠٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٤١١٢٢٠٢٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١طراحی سیستم هاى صنعتی٥١١٢٢٠٣٥

تشریحی٢سمیناروروش تحقیق٦١١٢٢٠٤٣

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

تشریحی٣سمینار (تحقیق تتبع نظرى)آموزش محور٨١٣١٤٠٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١اصول و مبانی لجستیك و زنجیره تامین٩١٣١٤٠٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١شبیه سازى سیستم هاى لجستیك١٠١٣١٤٠٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٢..تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم هاى لجست١١١٣١٤٠٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١لجستیك بین الملل١٢١٣١٤٠٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١طراحی و پیكره هاى زنجیره تامین١٣١٣١٤٠٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١زنجیره تامین الكترونیكی١٤١٣١٤٠٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١زنجیره تامین تحلیلی١٥١٣١٤٠٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١...مدل هاى زمان بندى و بهینه سازى حمل و ١٦١٣١٤١٠٠

تشریحی١سیستم هاى توزیع١٧١٣١٤١٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١مدیریت مواد و موجودى ها١٨١٣١٤١٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١طراحی انبار و عملیات آن١٩١٣١٤١٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١فناورى اطلاعات٢٠١٣١٤١١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١احتمال و آمار مهندسی٢١١٣١٤١١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣...مباحث منتخب در مهندسی صنایع ١- لجس٢٢١٣١٤١٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣...مباحث منتخب در مهندسی صنایع ٢- لجس٢٣١٣١٤١٤٢
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۴ - مهندسي صنايع

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۷ - آينده پژوهي

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 : ۳۹۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

تشریحی٢سمیناروروش تحقیق٢١١٢٢٠٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١اقتصاد مهندسی٣١١٢٢٠٧٩

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

تشریحی٣سمینار (تحقیق تتبع نظرى)آموزش محور٥١٣١٤٠٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١مدیریت داده كاوى٦١٣١٤٠٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١تصمیم سازى وتصمیم گیرى٧١٣١٤٠٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١...مبانی وروش هاى مدلسازى وسیستم هاى دی٨١٣١٤٠٧٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٣..مباحث منتخب در مهندسی صنایع- آینده پ٩١٣١٤٠٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١مبانی و روشهاى مدل سازى١٠١٣١٤١٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١روش هاى پیش بینی١١١٣١٤١٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١مطالعات علم و فناورى١٢١٣١٤١٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١سیاستگذارى علم و فناوى١٣١٣١٤١٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١مدیریت تغییر١٤١٣١٤١١٠

تشریحی١آینده پژوهی و توسعه پایدار١٥١٣١٤١١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی١نظریه بازى ها و كاربرد آن در مطالعات آینده١٦١٣١٤١١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١مدیریت استراتژیك علم و فناورى١٧١٣١٤١١٣

تشریحی١...ارزیابی سرمایه گذارى و مدیریت ریسك فنا١٨١٣١٤١١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١انتقال فناورى١٩١٣١٤١١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١مدیریت دانش٢٠١٣١٤١١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١احتمالات و آمار٢١١٣١٤١٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١مدیریت نوآورى٢٢١٣١٤١٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١خط مشی گذارى عمومی٢٣١٣١٤١٢٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣اقتصاد علم و فناورى (آموزش محور)٢٤١٣١٤١٣٥

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۴ - مهندسي صنايع

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۱۸ - مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي

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 : ۳۹۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٢١١٢٢٠٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١اقتصادمهندسی٣١١٢٢٠٠٧

تشریحی٢سمیناروروش تحقیق٤١١٢٢٠٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٥١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢برنامه ریزى حمل ونقل٦١٣١٤٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢برنامه ریزى استراتژیك٧١٣١٤٠١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٢سیستم هاى دینامیكی٨١٣١٤٠٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٢سیستم هاى اطلاعاتی مدیریت٩١٣١٤٠٢٧

تشریحی٣سمینار (تحقیق تتبع نظرى)آموزش محور١٠١٣١٤٠٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١اصول مدیریت و ت�ورى سازمان١١١٣١٤٠٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٢مدیریت دانش١٢١٣١٤١١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١احتمال و آمار مهندسی١٣١٣١٤١١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١ت�ورى تصمیم گیرى١٤١٣١٤١٢٤

تشریحی١مهندسی سیستم١٥١٣١٤١٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١مهندسی مالی١٦١٣١٤١٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١برنامه ریزى زنجیره عرضه١٧١٣١٤١٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١پیش بینی و سریهاى زمانی١٨١٣١٤١٢٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١برنامه ریزى و مدیریت پروژه١٩١٣١٤١٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١مدیریت كیفیت جامع٢٠١٣١٤١٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١مدیریت نوآورى و فن آورى٢١١٣١٤١٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١مدیریت منابع انسانی٢٢١٣١٤١٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١بازاریابی٢٣١٣١٤١٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٢تحلیل داده هاى مهندسی٢٤١٣١٤١٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢مبانی تجارت الكترونیكی٢٥١٣١٤١٣٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢مدیریت مالی٢٦١٣١٤١٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢شبیه سازى كامپیوترى٢٧١٣١٤١٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٣داده كاوى(آموزش محور)٢٨١٣١٤١٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٣...مباحث منتخب در مهندسی صنایع- مدیریت٢٩١٣١٤١٤٠
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۴ - مهندسي صنايع

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۱۸ - مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي

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 : ۴۰۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٢١١٢٢٠٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١اقتصادمهندسی٣١١٢٢٠٠٧

تشریحی٢سمیناروروش تحقیق٤١١٢٢٠٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٥١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٣اقتصاد سنجی٦١٣١٤٠٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٣اقتصاد سنجی٧١٣١٤٠٢٩

تشریحی٣سمینار (تحقیق تتبع نظرى)آموزش محور٨١٣١٤٠٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١اصول مدیریت و ت�ورى سازمان٩١٣١٤٠٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٣نظریه بازى ها و كاربرد آن در مطالعات آینده١٠١٣١٤١١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١احتمال و آمار مهندسی١١١٣١٤١١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١نظریه تصمیم گیرى١٢١٣١٤١٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مهندسی سیستم١٣١٣١٤١٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١...شبیه سازى كامپیوترى، مدل سازى و بهینه ١٤١٣١٤١٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١اصول مهندسی مالی١٥١٣١٤١٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مهندسی و مدیریت بهره ورى١٦١٣١٤١٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١اصول مهندسی لجستیك و زنجیره تامین١٧١٣١٤١٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١پیش بینی و آنالیز سرى هاى زمانی١٨١٣١٤١٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢برنامه ریزى و زمانبندى پروژه١٩١٣١٤١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١مدیریت كیفیت جامع٢٠١٣١٤١٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١مدیریت نوآورى و فناورى٢١١٣١٤١٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢مدیریت منابع انسانی٢٢١٣١٤١٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢بازاریابی٢٣١٣١٤١٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١مدیریت دانش٢٤١٣١٤١٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١مبانی تجارت الكترونیكی٢٥١٣١٤١٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١تحلیل داده هاى مهندسی٢٦١٣١٤١٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢مدیریت عملیات خدماتی٢٧١٣١٤١٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢مدیریت مالی٢٨١٣١٤١٨٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢برنامه ریزى راهبردى٢٩١٣١٤١٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢مباحث منتخب در مدیریت مهندسی٣٠١٣١٤١٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٣...مباحث منتخب در مدیریت مهندسی ١(آموز٣١١٣١٤٢١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٣...مباحث منتخب در مدیریت مهندسی ٢(آموز٣٢١٣١٤٢٢٠

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۴ - مهندسي صنايع

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۱۸ - مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي

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 : ۴۰۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٢١١٢٢٠٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١اقتصادمهندسی٣١١٢٢٠٠٧

تشریحی٢سمیناروروش تحقیق٤١١٢٢٠٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٥١٢٢٠٦٥٨

تشریحی٣سمینار (تحقیق تتبع نظرى)آموزش محور٦١٣١٤٠٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١اصول مدیریت و ت�ورى سازمان٧١٣١٤٠٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١احتمال و آمار مهندسی٨١٣١٤١١٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣مدلسازى پویایی هاى سیستم٩١٣١٤١٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١نظریه تصمیم گیرى١٠١٣١٤١٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مهندسی سیستم١١١٣١٤١٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١...شبیه سازى كامپیوترى، مدل سازى و بهینه ١٢١٣١٤١٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مهندسی و مدیریت بهره ورى١٣١٣١٤١٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١اصول مهندسی لجستیك و زنجیره تامین١٤١٣١٤١٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢برنامه ریزى و زمانبندى پروژه١٥١٣١٤١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١مدیریت كیفیت جامع١٦١٣١٤١٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١مدیریت نوآورى و فناورى١٧١٣١٤١٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢مدیریت منابع انسانی١٨١٣١٤١٨٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١مدیریت دانش١٩١٣١٤١٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١مبانی تجارت الكترونیكی٢٠١٣١٤١٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١تحلیل داده هاى مهندسی٢١١٣١٤١٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢مدیریت عملیات خدماتی٢٢١٣١٤١٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢مدیریت مالی٢٣١٣١٤١٨٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢برنامه ریزى راهبردى٢٤١٣١٤١٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢مباحث منتخب در مدیریت مهندسی٢٥١٣١٤١٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٣...مباحث منتخب در مدیریت مهندسی ١(آموز٢٦١٣١٤٢١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٣...مباحث منتخب در مدیریت مهندسی ٢(آموز٢٧١٣١٤٢٢٠
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸گروه آموزشي :۱۴ - مهندسي صنايع

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸رشته :۱۸ - مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي

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 : ۴۰۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٢١١٢٢٠٠١١

تشریحی٢سمیناروروش تحقیق٣١١٢٢٠٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١اقتصاد مهندسی٤١١٢٢٠٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٥١٢٢٠٦٥٨

تشریحی٣سمینار (تحقیق تتبع نظرى)آموزش محور٦١٣١٤٠٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١احتمال و آمار مهندسی٧١٣١٤١١٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣مدلسازى پویایی هاى سیستم٨١٣١٤١٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١نظریه تصمیم گیرى٩١٣١٤١٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مهندسی سیستم١٠١٣١٤١٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١...شبیه سازى كامپیوترى، مدل سازى و بهینه ١١١٣١٤١٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مهندسی و مدیریت بهره ورى١٢١٣١٤١٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١اصول مهندسی لجستیك و زنجیره تامین١٣١٣١٤١٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢برنامه ریزى و زمانبندى پروژه١٤١٣١٤١٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١مدیریت كیفیت جامع١٥١٣١٤١٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١مدیریت نوآورى و فناورى١٦١٣١٤١٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢مدیریت منابع انسانی١٧١٣١٤١٨٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١مدیریت دانش١٨١٣١٤١٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١مبانی تجارت الكترونیكی١٩١٣١٤١٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١تحلیل داده هاى مهندسی٢٠١٣١٤١٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢مدیریت عملیات خدماتی٢١١٣١٤١٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢مدیریت مالی٢٢١٣١٤١٨٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢برنامه ریزى راهبردى٢٣١٣١٤١٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢مباحث منتخب در مدیریت مهندسی٢٤١٣١٤١٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٣...مباحث منتخب در مدیریت مهندسی ١(آموز٢٥١٣١٤٢١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٣...مباحث منتخب در مدیریت مهندسی ٢(آموز٢٦١٣١٤٢٢٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١اصول مدیریت و نظریه سازمان٢٧١٣١٤٢٣١
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۴ - مهندسي صنايع

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۱۹ - مهندسي صنايع- سيستم هاي كالن

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 : ۴۰۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٢١١٢٢٠٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١طرح ریزى واحدهاى صنعتی٣١١٢٢٠١٥

تشریحی٢سمیناروروش تحقیق٤١١٢٢٠٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٥١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١اقتصادعمومی٦١٢٢١٠٢٤

تشریحی٣سمینار (تحقیق تتبع نظرى)آموزش محور٧١٣١٤٠٣٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١مدلسازى پویایی هاى سیستم٨١٣١٤١٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١نظریه تصمیم گیرى٩١٣١٤١٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مهندسی سیستم١٠١٣١٤١٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١برنامه ریزى غیرخطی١١١٣١٤١٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١برنامه ریزى غیرقطعی١٢١٣١٤١٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی١نظریه بازى ها١٣١٣١٤١٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١...شبیه سازى كامپیوترى، مدل سازى و بهینه ١٤١٣١٤١٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١فرایندهاى احتمالی١٥١٣١٤١٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی١نظریه شبكه١٦١٣١٤١٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١روش هاى برنامه ریزى و مدل هاى انرژى١٧١٣١٤١٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١مبانی اقتصاد انرژى و سیستم عرضه انرژى١٨١٣١٤١٥٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢پایایی در سیستم هاى انرژى١٩١٣١٤١٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣قیمت گذارى انرژى٢٠١٣١٤١٦٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١برنامه ریزى حمل و نقل٢١١٣١٤١٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢مدل هاى زمانبندى و بهینه سازى حمل و نقل٢٢١٣١٤١٦٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢ارزیابی پروژه هاى حمل و نقل٢٣١٣١٤١٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣تحلیل سیستم هاى حمل و نقل٢٤١٣١٤١٦٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٣مباحث منتخب در سیستم هاى كلان٢٥١٣١٤١٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٣اصول مهندسی لجستیك و زنجیره تامین٢٦١٣١٤١٧٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٣..مباحث منتخب در سیستم هاى كلان١(آموزش٢٧١٣١٤٢١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣...مباحث منتخب در سیستم هاى كلان ٢(آموز٢٨١٣١٤٢١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١برنامه ریزى ریاضی٢٩١٣١٤٢٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١آمار مهندسی٣٠١٣١٤٢٣٢

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۴ - مهندسي صنايع

رشته :۲۰ - مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي كالن اقتصادي و

اجتماعي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۶-۹۷

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۰۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١تحقیق درعملیات ٢١١٢٢٠٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١آمارواحتمال مهندسی٣١١٢٢٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١طرح ریزى واحدهاى صنعتی٤١١٢٢٠١٥

تشریحی٢سمیناروروش تحقیق٥١١٢٢٠٤٣

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

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١اقتصادعمومی٧١٢٢١٠٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٣اقتصاد سنجی٨١٣١٤٠٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٣اقتصاد سنجی٩١٣١٤٠٢٩

تشریحی٣سمینار (تحقیق تتبع نظرى)آموزش محور١٠١٣١٤٠٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٣نظریه بازى ها و كاربرد آن در مطالعات آینده١١١٣١٤١١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١مدلسازى پویایی هاى سیستم١٢١٣١٤١٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١نظریه تصمیم گیرى١٣١٣١٤١٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مهندسی سیستم١٤١٣١٤١٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١برنامه ریزى پویا١٥١٣١٤١٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١برنامه ریزى خطی١٦١٣١٤١٥٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١برنامه ریزى غیرخطی١٧١٣١٤١٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی١برنامه ریزى غیرقطعی١٨١٣١٤١٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی١نظریه بازى ها١٩١٣١٤١٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١...شبیه سازى كامپیوترى، مدل سازى و بهینه ٢٠١٣١٤١٥٤

تشریحی٢برنامه ریزى عدد صحیح٢١١٣١٤١٥٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٢فرایندهاى احتمالی٢٢١٣١٤١٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی١نظریه شبكه٢٣١٣١٤١٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١روش هاى برنامه ریزى و مدل هاى انرژى٢٤١٣١٤١٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١مبانی اقتصاد انرژى و سیستم عرضه انرژى٢٥١٣١٤١٥٩

تشریحی٢انرژى و محیط زیست٢٦١٣١٤١٦٠

تشریحی١برنامه ریزى توسعه سیستم هاى انرژى٢٧١٣١٤١٦١

تشریحی٢تكتولوژى انرژى٢٨١٣١٤١٦٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢پایایی در سیستم هاى انرژى٢٩١٣١٤١٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣قیمت گذارى انرژى٣٠١٣١٤١٦٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١برنامه ریزى حمل و نقل٣١١٣١٤١٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣تجزیه و تحلیل شبكه هاى حمل و نقل٣٢١٣١٤١٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢مدل هاى زمانبندى و بهینه سازى حمل و نقل٣٣١٣١٤١٦٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢ارزیابی پروژه هاى حمل و نقل٣٤١٣١٤١٦٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۴ - مهندسي صنايع

رشته :۲۰ - مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي كالن اقتصادي و

اجتماعي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۶-۹۷

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۰۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣تحلیل سیستم هاى حمل و نقل٣٥١٣١٤١٦٩

تشریحی٢حمل و نقل همگانی٣٦١٣١٤١٧٠

تشریحی٢فناورى هاى حمل و نقل٣٧١٣١٤١٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٣مباحث منتخب در سیستم هاى كلان٣٨١٣١٤١٧٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣برنامه ریزى راهبردى٣٩١٣١٤١٨٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٣..مباحث منتخب در سیستم هاى كلان١(آموزش٤٠١٣١٤٢١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣...مباحث منتخب در سیستم هاى كلان ٢(آموز٤١١٣١٤٢١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١برنامه ریزى ریاضی٤٢١٣١٤٢٢١
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