
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - اقتصاد21گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم اقتصادي11رشته :

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 314صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اقتصادسنجی31221097

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢1اقتصادخردمیانه 41221123

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1اقتصادكلان میانه 51221124

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1اقتصادخرد61221126

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی--ریاضیات برای اقتصاد71221127

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2اقتصادسنجی(ارشد)81221128

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1روش تحقیق كاربردبسته های نرم افزاری91221129

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3موضوعات انتخابی دراقتصاداسلامی101221130

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اقتصادكلان111221131

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2اقتصادتوسعه121221135

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اقتصادپولی131221137

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3اقتصادمحیطزیست141221138

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3اقتصادصنعتی151221139

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اقتصادمنابع161221140

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مبانی فقهی اقتصاداسلام171221141

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4سمینار بانكداری اسلامی( آموزش محور )181221166

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4اقتصاد ایران( آموزش محور )191221167

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4اقتصاد حقوق( آموزش محور )201221168

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4نظریه بازیها( آموزش محور )211221169

تشریحی4سمینار موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام221221170

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)آموزش محور231221179

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی4تجارت بین الملل(آموزش محور)241221190

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4پول و بانكداری الكترونیكی( آموزش محور)251221192

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1زبان تخصصی261225012

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - اقتصاد21گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم اقتصادي11رشته :

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 315صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اقتصادسنجی31221097

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢1اقتصادخردمیانه 41221123

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1اقتصادكلان میانه 51221124

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1اقتصادخرد61221126

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی--ریاضیات برای اقتصاد71221127

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2اقتصادسنجی(ارشد)81221128

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1روش تحقیق كاربردبسته های نرم افزاری91221129

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3موضوعات انتخابی دراقتصاداسلامی101221130

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اقتصادكلان111221131

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2اقتصادتوسعه121221135

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اقتصادپولی131221137

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3اقتصادمحیطزیست141221138

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3اقتصادصنعتی151221139

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اقتصادمنابع161221140

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مبانی فقهی اقتصاداسلام171221141

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4سمینار بانكداری اسلامی( آموزش محور )181221166

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4اقتصاد ایران( آموزش محور )191221167

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4اقتصاد حقوق( آموزش محور )201221168

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4نظریه بازیها( آموزش محور )211221169

تشریحی4سمینار موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام221221170

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)آموزش محور231221179

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی4تجارت بین الملل(آموزش محور)241221190

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4پول و بانكداری الكترونیكی( آموزش محور)251221192

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1زبان تخصصی261225012

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - اقتصاد21گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - اقتصاد اسالمي22رشته :

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 316صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اقتصادسنجی31221097

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢1اقتصادخردمیانه 41221123

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1اقتصادكلان میانه 51221124

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1تحلیل تطبیقی اندیشه های اقتصادی متفكری61221172

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2نظریه اسلامی اقتصاد كلان اسلامی میانه71221173

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2اقتصادسنجی میانه81221174

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1نظریه اسلامی اقتصاد خرد اسلامی میانه91221175

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1روش شناسی اقتصاد اسلامی101221177

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1نقد نظریه های اقتصاد سنتی111221178

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2اقتصاد ایران و نظریه اقتصاد اسلامی121221181

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3نظام پولی و مالی اسلامی131221182

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3توسعه و برنامه ریزی اقتصادی با مبانی اسل141221183

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3مدیریت مالی اسلامی پیشرفته151221184

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3نظام بانكداری اسلامی161221185

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4بانكداری اسلامی بین الملل( آموزش محور )171221186

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4تجربه اقتصاد اسلامی در عصر حاضر( آموز181221188

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )191221189

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - اقتصاد21گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - اقتصاد اسالمي22رشته :

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 317صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4نقد نظریه های اقتصاد سنتی31221178

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1اقتصاد خرد41221203

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1عقاید اقتصادی متفكرین مسلمان51221204

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1اقتصاد اسلامی61221205

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2اقتصاد كلان71221206

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2اقتصادسنجی81221207

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢2اقتصاد اسلامی91221208

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2پول وبانكداری اسلامی101221209

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3احكام اقتصادی اسلام111221210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اقتصاد ایران121221211

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3روش شناسی علم اقتصاد131221212

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3نظام اقتصادی اسلام141221213

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ابزارهای مالی اسلامی151221214

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور161221215

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4اقتصاد مالی171221216

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصاد خرد مقدماتی181221217

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1اقتصاد كلان مقدماتی191221218

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - اقتصاد21گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - اقتصاد انرژي24رشته :

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 318صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1اقتصاد انرژی31221224

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اقتصاد كلان پیشرفته41221225

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اقتصاد منابع طبیعی51221226

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢1اقتصاد كلان61221237

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2اقتصادخرد71221238

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2اقتصادسنجی81221239

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1زبان تخصصی91221240

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1اكتشاف و تولید101221241

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1حمل ونقل نفت خام ، گاز و فراورده های نفتی111221242

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1صنایع پتروشیمی121221243

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢1اقتصاد خرد 131221244

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3اقتصاد توسعه141221251

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اقتصاد ایران151221252

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3تجارت بین الملل161221253

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4بازاریابی بین الملل(آموزش محور)171221254

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4اصول مالی وحقوق بازرگانی بین الملل(آموز181221255

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3بیمه حمل و نقل بین المللی191221256

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3بازاریابی بین الملل(پژوهش محور)201221257

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3اصول مالی و حقوق بازرگانی بین الملل(پژوه211221259

تشریحی4سمینار تحقیق و تتبع نظری221221260

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - اقتصاد21گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - اقتصاد و تجارت الكترونيك25رشته :

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 319صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی-- قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1اقتصادااطلاعات31221227

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1اقتصاد خرد پیشرفته41221228

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اقتصاد كلان پیشرفته51221229

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١2تجارت الكترونیكی 61221230

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تجارت بین الملل71221231

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2اقتصاد سنجی81221232

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مهندسی نرم افزار91221234

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢3تجارت الكترونیكی 101221235

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1كلیات فن آوری اطلاعات و ارتباطات111221236

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢1اقتصاد كلان121221237

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢1اقتصاد خرد 131221244

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3استراتژیهای تجارت الكترونیک141221245

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3بازار یابی اینترنتی ( پژوهش محور )151221246

ل حقوقی و اخلاقی تجارت الكترونیكی161221247 08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مسا

تشریحی4سمینار تحقیق و تتبع نظری171221248

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4پول وبانكداری الكترونیكی( آموزش محور )181221249

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4مدیریت ارتباط با مشتری در تجارت الكترونی191221250

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1زبان تخصصی201221262

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - اقتصاد21گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم اقتصادي گرايش اقتصاداسالمي27رشته :

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 320صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4نقد نظریه های اقتصاد سنتی31221178

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1اقتصاد خرد41221203

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1عقاید اقتصادی متفكرین مسلمان51221204

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1اقتصاد اسلامی61221205

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2اقتصاد كلان71221206

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2اقتصادسنجی81221207

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢2اقتصاد اسلامی91221208

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2پول وبانكداری اسلامی101221209

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3احكام اقتصادی اسلام111221210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اقتصاد ایران121221211

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3روش شناسی علم اقتصاد131221212

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3نظام اقتصادی اسلام141221213

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ابزارهای مالی اسلامی151221214

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور161221215

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4اقتصاد مالی171221216

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصاد خرد مقدماتی181221217

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1اقتصاد كلان مقدماتی191221218

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - اقتصاد21گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم اقتصادي گرايش بانكداري اسالمي28رشته :

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 321صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1اقتصاد خرد31221203

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2اقتصاد كلان41221206

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2احكام اقتصادی اسلام51221210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اقتصاد ایران61221211

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1نظام اقتصادی اسلام71221213

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4اقتصاد مالی ( آموزش محور)81221273

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ابزارهای مالی اسلامی91221275

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2اقتصاد سنجی101221277

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١2پول و بانكداری اسلامی 111221278

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢3پول و بانكداری اسلامی 121221279

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3بانكداری الكترونیكی131221280

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اقتصاد سنجی مقدماتی141221281

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری) آموزش محور151221282

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصاد كلان مقدماتی161221295

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1موضوعات انتخابی در اقتصاد171221298

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4كارورزی181221352

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - اقتصاد21گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم اقتصادي گرايش اقتصاد انرژي29رشته :

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 322صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی-- قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1اقتصاد انرژی31221224

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اقتصاد كلان پیشرفته41221225

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اقتصاد منابع طبیعی51221226

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢1اقتصاد كلان61221237

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2اقتصادخرد71221238

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2اقتصادسنجی81221239

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1زبان تخصصی91221240

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1اكتشاف و تولید101221241

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1حمل ونقل نفت خام ، گاز و فراورده های نفتی111221242

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1صنایع پتروشیمی121221243

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢1اقتصاد خرد 131221244

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3اقتصاد توسعه141221251

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اقتصاد ایران151221252

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3تجارت بین الملل161221253

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4بازاریابی بین الملل(آموزش محور)171221254

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4اصول مالی وحقوق بازرگانی بین الملل(آموز181221255

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3بیمه حمل و نقل بین المللی191221256

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3بازاریابی بین الملل(پژوهش محور)201221257

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3اصول مالی و حقوق بازرگانی بین الملل(پژوه211221259

تشریحی4سمینار تحقیق و تتبع نظری221221260

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - اقتصاد21گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت الكترونيك30رشته :

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 323صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی-- قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1اقتصادااطلاعات31221227

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1اقتصاد خرد پیشرفته41221228

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اقتصاد كلان پیشرفته51221229

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١2تجارت الكترونیكی 61221230

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تجارت بین الملل71221231

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2اقتصاد سنجی81221232

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مهندسی نرم افزار91221234

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢3تجارت الكترونیكی 101221235

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1كلیات فن آوری اطلاعات و ارتباطات111221236

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢1اقتصاد كلان121221237

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢1اقتصاد خرد 131221244

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3استراتژیهای تجارت الكترونیک141221245

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3بازار یابی اینترنتی ( پژوهش محور )151221246

ل حقوقی و اخلاقی تجارت الكترونیكی161221247 08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مسا

تشریحی4سمینار تحقیق و تتبع نظری171221248

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4پول وبانكداری الكترونیكی( آموزش محور )181221249

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4مدیریت ارتباط با مشتری در تجارت الكترونی191221250

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1زبان تخصصی201221262

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - اقتصاد21گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي31رشته :

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 324صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1(زبان تخصصی )٢زبان خارجی 21212206

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

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اقتصادسنجی41221097

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1روش تحقیق51221105

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2اقتصادخرد61221126

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ریاضیات برای اقتصاد71221127

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اقتصادكلان81221131

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2اقتصادتوسعه91221135

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3اقتصاد سنجی101221277

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1برنامه ریزی ریاضی111221284

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1تحلیل تصمیم گیری121221285

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١2سیستمهای دینامیكی 131221286

تشریحی4سمینار تحقیق و تتبع نظری ( آموزش محور) 141221287

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4برنامه ریزی اقتصادی( آموزش محور)151221297

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢3سیستمهای دینامیكی 161221323

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - اقتصاد21گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي32رشته :

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 325صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1(زبان تخصصی )٢زبان خارجی 21212206

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

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اقتصادسنجی41221097

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1روش تحقیق51221105

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1اقتصادخرد61221126

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ریاضیات برای اقتصاد71221127

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اقتصادكلان81221131

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2اقتصادتوسعه91221135

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اقتصاد ایران101221211

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی111221276

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1اقتصاد سنجی121221277

تشریحی4سمینار تحقیق و تتبع نظری ( آموزش محور) 131221283

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3اقتصاد صنعتی141221319

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3برنامه ریزی اقتصادی151221320

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی4سیاستهای كشاورزی161221322
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