
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي فناوري اطالعات10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي فناوري اطالعات-سيستمهاي چند رسانه اي10رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 372صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1گرافیک كامپیوتری 21115120

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢1مهندسی نرم افزار31115150

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستم های چندرسانه ای41115154

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1هوش مصنوعی51115156

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 61220658

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1فشرده سازی اطلاعات71310001

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مدیریت توسعه نرم افزار81310002

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2ارتباطات تصویری91310003

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1گرافیک كامپیوتری پبشرفته101310004

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2طراحی واسط كاربر111310005

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2پویانمایی و پویانمایی سه بعدی121310006

تشریحی3روش تحقیق و سمینار131310007

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2ساخت محیط های مجازی141310008

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3شبكه های چندرسانه ای151310009

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3پردازش گفتار دیجیتال برای چند رسانه ای ها161310011

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )171310014

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4بینایی ماشین ( آموزش محور )181310015

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4مباحث پیشرفته در چندرسانه ای ( آموزش م191310016 ...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي فناوري اطالعات10گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني11رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 373صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢1مهندسی نرم افزار21115115

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مهندسی نرم افزار31115146

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1معماری نرم افزار41115280

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی-- قرآن كریم٣٠حفظ جزء 51220658

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مهندسی مجدد فرآیندهای حرفه61310027

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2معماری سازمانی فناوری اطلاعات71310028

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تحلیل سیستمهای داده های حجیم81310029

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3معماری خدمتگرا91310031

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3معماری امنیت اطلاعات سازمانی101310032

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4پروژهای مقیاس وسیع فناوری اطلاعات111310033

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4فرآیند كاوی121310034

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2هوش تجاری131310035

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1تحلیل و طراحی سیستمها141322005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات151322011

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناور161322016

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1مهندسی نرم افزار171322021

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)181322046

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1برنامه ریزی منابع سازمان191322048

تشریحی3روش تحقیق و سمینار201322054

...      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي فناوري اطالعات10گروه آموزشي :

 - مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي تكنولوژي12رشته :
اطالعات

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 374صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1پایگاه داده ها21111403

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢1مهندسی نرم افزار31115115

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مهندسی نرم افزار41115146

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی-- قرآن كریم٣٠حفظ جزء 51220658

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1اطلاعات و تكنولوژی اطلاعات61310017

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مهندسی مجدد الكترونیكی فرایندهای كسب و71310018

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1پیاده سازی پروژه های تكنولوژی اطلاعات81310019

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2تكنولوژی ها و مدل های كسب و كار تجارت ا91310020

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2بازاریابی استراتژیک بر روی اینترنت101310021

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2استراتژی تكنولوژی اطلاعات111310022

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معماری تكنولوژی121310023

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3مدیریت و برنامه ریزی منابع اطلاعاتی131310024

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4مدیریت دانایی141310025

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4تعامل انسان و كامپیوتر151310026

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1تحلیل و طراحی سیستمها161322005

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1شبكه های كامپیوتری171322013

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1مهندسی نرم افزار181322021

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)191322046

تشریحی3روش تحقیق و سمینار201322054

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي فناوري اطالعات15دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مهندسي فناوري اطالعات11گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت فناوري اطالعات11رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 451صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

تشریحی2فناوری اطلاعات (برای مدیران )21115048

تشریحی2تجزیه وتحلیل سیستمهای ساختاریافته31115049

تشریحی1مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته41115050

تشریحی2سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته51115051

تشریحی1سیستمهای مدیریت بانكهای اطلاعاتی61115052

تشریحی3مدیریت منابع اطلاعاتی71115053

تشریحی3مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات81115054

تشریحی1كاربردفناوری اطلاعات درسازمان91115055

تشریحی3برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات101115056

تشریحی3مدل سازی اطلاعات سازمان111115058

تشریحی3مهندسی نرم افزاربه كمک كامپیوتر121115059

تشریحی3سیستمهای معین تصمیم گیری وخبره131115060

تشریحی3مدیریت امنیت سیستم اطلاعاتی141115061

تشریحی3روش شناسی ایجاد سیستمهای اطلاعاتی151115250

تشریحی4سمینار ( آموزش محور )161115253

تشریحی4سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری( آموزش 171115254

تشریحی4هوش مصنوعی و منطق فازی( آموزش محور )181115255

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1تحلیل آماری191117075

تشریحی1مبانی سازمان ومدیریت (فناوری اطلاعات )201218097

وریهای مدیریت پیشرفته211218098 تشریحی2ت

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

تشریحی1آمار(جبرانی فناوری اطلاعات)231511013

تشریحی1زبان تخصصی(مدیریت فناوری اطلاعات)241511015

تشریحی1كاربرد كامپیوتر وآشنایی با نرم افزارها251511016

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - كامپيوتر15گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي كامپيوتر-نرم افزار13رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 81صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1سیستم های عامل پیشرفته21115023

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1پایگاه داده پیشرفته31115024

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1الگوریتم های پیشرفته41115025

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2مهندسی نرم افزارپیشرفته51115026

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1شبكه های كامپیوتری پیشرفته61115027

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1پردازش تصویر71115028

تشریحی3سمینار81115029

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3معماری كامپیوترپیشرفته91115031

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3پردازش موازی101115032

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3مباحث پیشرفته درمهندسی نرم افزار111115036

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3سیستمهای خبره ومهندسی دانش121115038

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری131115039

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3شبكه های عصبی141115040

تشریحی3مباحث ویژه درپایگاه داده151115041

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1طراحی الگوریتمها161115078

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1اصول طراحی پایگاه داده ها171115088

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1سیستمهای عامل181115113

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢1مهندسی نرم افزار191115115

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مدل سازی و بررسی كارایی سیستم های كامپ201115251

ن ( آموزش محور )211115252 11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی4طراحی نرم افزارهای مطم

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )221115257

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4داده كاوی و انبار داده ها ( آموزش محور )231115258

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی4پردازش گفتار ( آموزش محور )241115259

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 251220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - كامپيوتر15گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كامپيوتر-نرم افزار13رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 82صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1سیستم های عامل پیشرفته21115023

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1پایگاه داده پیشرفته31115024

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1الگوریتم های پیشرفته41115025

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1مهندسی نرم افزارپیشرفته51115026

تشریحی3سمینار61115029

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2معماری كامپیوترپیشرفته71115031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مباحث پیشرفته درمهندسی نرم افزار81115036

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2سیستمهای خبره ومهندسی دانش91115038

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1سیستمهای عامل101115113

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1ساختمان داده ها111115140

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1معماری كامپیوتر121115143

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1نظریه زبانهاوماشین ها131115157

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )141115257

ن (آموزش محور)151115260 08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4طراحی نرم افزاهای مطم

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4شبكه های كامپیوتری پیشرفته (آموزش محور)161115261

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2الگوریتم موازی171115262

ی سیستم های كامپ181115263 08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2مدل سازی و بررسی كارا

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2ریاضیات پیشرفته در مهندسی كامپیوتر191115264

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3سیستم های توزیع شده201115265

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3روشهای محاسباتی پیشرفته211115266

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - كامپيوتر15گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كامپيوتر-نرم افزار13رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 83صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1پایگاه داده ها21111403

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1سیستم های عامل پیشرفته31115023

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1پایگاه داده پیشرفته41115024

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1الگوریتم های پیشرفته51115025

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1مهندسی نرم افزارپیشرفته61115026

تشریحی3سمینار71115029

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2معماری كامپیوترپیشرفته81115031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1سیستمهای عامل91115113

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مهندسی نرم افزار101115114

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1طراحی الگوریتمها111115142

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1معماری كامپیوتر121115143

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1نظریه زبانهاوماشین ها131115157

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )141115257

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3سیستم های توزیع شده151115265

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4پردازش موازی161115271

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4مدیریت پروژه های نرم افزاری171115272

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2رایانش ابری181115273

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2شبكه های كامپیوتری پیشرفته191115274

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3ارزیابی كارایی سیستم های كامپیوتری201115275

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3داده كاوی211115276

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3امنیت پایگاه داده221115277

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3بازیابی پیشرفته اطلاعات231115278

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مهندسی نیازمندی ها241115279

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2معماری نرم افزار251115280

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3متدولوژی ایجاد نرم افزار261115282

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3سیستم های تصمیم یار271115283

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١3مباحث ویژه در نرم افزار 281115284

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 291220658

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1معماری كامپیوتر301322006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3شناسایی الگو311322069

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي كامپيوتر22گروه آموزشي :

 - مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستمهاي14رشته :
اطالعاتي

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 427صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مهندسی نرم افزار21115146

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢1مهندسی نرم افزار31115150

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 41220658

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مدیریت توسعه نرم افزار51322037

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1برنامه ریزی استراتژیک61322038

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مهندسی مجدد فرایندهای تجاری71322039

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)81322046

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2نیاز سنجی اطلاعاتی91322047

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2برنامه ریزی منابع سازمان101322048

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3انبارهای داده و داده كاوی111322050

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مدیریت دانش121322051

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3سیستمهای تصمیم یار131322052

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3تست ونگهداری نرم افزار141322053

تشریحی3روش تحقیق و سمینار151322054

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4هوش تجاری161322055

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب171322056

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مدیریت وكنترل پروژه های فناوری اطلاعات181512001

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات191512002

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي كامپيوتر22گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز16رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 428صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1طراحی الگوریتمها21115142

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 31220658

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1هوش مصنوعی و سیستمهای خبره41322019

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1یادگیری ماشین51322062

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فرایندهای تصادفی61322063

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1رایانش تكاملی71322064

تشریحی3سمینار81322065

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری آموزش محور)91322066

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4ترجمه ماشینی(آموزش محور)101322067

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4یادگیری تقویتی(آموزش محور)111322068

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2شناسایی الگو121322069

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2شبكه های عصبی131322070

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2پردازش زبان های طبیعی141322071

ی كامپیوتر151322072 08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2بینا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2گفتارپردازی رقمی161322073

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3تصویرپردازی رقمی171322074

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3داده كاوی پیشرفته181322076

ی مقاوم و بهسازی گفتار191322077 13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2شناسا

تشریحی3 در هوش مصنوعی١مباحث ویژه 201322078

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3پردازش سیگنال های رقمی211322079

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي كامپيوتر22گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز16رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 429صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1طراحی الگوریتمها21115142

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1سیگنالهاوسیستمها31115204

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 41220658

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1هوش مصنوعی و سیستمهای خبره51322019

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مبانی هوش محاسباتی61322041

ی كامپیوتر71322042 13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی بینا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی پردازش زبان و گفتار81322043

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1اصول رباتیكز91322044

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1یادگیری ماشین101322062

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1رایانش تكاملی111322064

تشریحی3سمینار121322065

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری آموزش محور)131322066

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2شناسایی الگو141322069

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2شبكه های عصبی151322070

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2پردازش زبان های طبیعی161322071

ی كامپیوتر171322072 08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2بینا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2گفتارپردازی رقمی181322073

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3تصویرپردازی رقمی191322074

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3داده كاوی پیشرفته201322076

ی مقاوم و بهسازی گفتار211322077 13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2شناسا

تشریحی3 در هوش مصنوعی١مباحث ویژه 221322078

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3پردازش سیگنال های رقمی231322079

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1هوش مصنوعی پیشرفته241322115

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4 در هوش مصنوعی١مفاهیم پیشرفته 251322116

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4 در هوش مصنوعی٢مفاهیم پیشرفته 261322117

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي كامپيوتر22گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي فناوري اطالعات18رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 430صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مهندسی نرم افزار21115146

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢1مهندسی نرم افزار31115150

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 41220658

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مدیریت توسعه نرم افزار51322037

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1برنامه ریزی استراتژیک61322038

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مهندسی مجدد فرایندهای تجاری71322039

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)81322046

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2نیاز سنجی اطلاعاتی91322047

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2برنامه ریزی منابع سازمان101322048

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3انبارهای داده و داده كاوی111322050

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مدیریت دانش121322051

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3سیستمهای تصمیم یار131322052

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3تست ونگهداری نرم افزار141322053

تشریحی3روش تحقیق و سمینار151322054

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4هوش تجاری161322055

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب171322056

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مدیریت وكنترل پروژه های فناوری اطلاعات181512001

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات191512002

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰




