
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فيزيك گرايش هسته اي24رشته :

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 55صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 21113155

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2الكترودینامیک 31113156

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١1فیزیک محاسباتی 41113157

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2مكانیک كوانتومی پیشرفته 51113158

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١2مكانیک آماری پیشرفته 61113159

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١2فیزیک هسته ای پیشرفته 71113168

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢3فیزیک هسته ای پیشرفته 81113169

تشریحی2موضوعات ویژه درزمینه فیزیک هسته ای91113170

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مكانیک كلاسیک101113177

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3الكترودینامیک 111113179

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢3مكانیک آماری پیشرفته 121113189

تشریحی١2آزمایشگاه هسته ای پیشرفته 131113193

تشریحی٢2آزمایشگاه هسته ای پیشرفته 141113194

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3فیزیک رآكتورپیشرفته151113195

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2شیمی هسته ای (ارشد)161113196

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2ساختارهسته171113197

تشریحی3سمینارفیزیک هسته ای ارشد181113213

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 191113228

تشریحی1آزمایشگاه پیشرفته فیزیک201113230

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)211113278

تشریحی4مباحث روز در فیزیک(آموزش محور)221113279

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 231113392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1مكانیک كوانتومی 241113396

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 :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فيزيك گرايش فيزيك بنيادي25رشته :

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 56صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 21113155

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2الكترودینامیک 31113156

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١1فیزیک محاسباتی 41113157

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2مكانیک كوانتومی پیشرفته 51113158

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1مكانیک آماری پیشرفته 61113159

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مكانیک كلاسیک71113177

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3الكترودینامیک 81113179

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢3مكانیک آماری پیشرفته 91113189

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 101113228

تشریحی1آزمایشگاه پیشرفته فیزیک111113230

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2نظریه میدان های كوانتومی 121113239

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢3نظریه میدان های كوانتومی 131113240

تشریحی3موضوعات ویژه (در زمینه فیزیک بنیادی)141113241

تشریحی3سمینار151113242

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4كیهان شناسی ( آموزش محور )161113249

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4 ( آموزش محور )١فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته171113251

تشریحی4موضوعات ویژه در زمینه ذرات بنیادی (آموز181113252

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)191113278

تشریحی4مباحث روز در فیزیک(آموزش محور)201113279

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 211113392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1مكانیک كوانتومی 221113396

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فيزيك گرايش اتمي و مولكولي26رشته :

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 57صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 21113155

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١1الكترودینامیک 31113156

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١1فیزیک محاسباتی 41113157

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2مكانیک كوانتومی پیشرفته 51113158

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١2مكانیک آماری پیشرفته 61113159

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2الكترونیک كوانتومی71113165

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2فیزیک لیزر81113166

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مكانیک كلاسیک91113177

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢1الكترودینامیک 101113179

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢2مكانیک آماری پیشرفته 111113189

تشریحی3سمینارفیزیک اتمی ومولكولی121113215

تشریحی١2آزمایشگاه اتمی ومولكولی پیشرفته 131113217

تشریحی٢3آزمایشگاه اتمی ومولكولی پیشرفته 141113218

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 151113228

تشریحی1آزمایشگاه پیشرفته فیزیک161113230

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مكانیک كلاسیک( آموزش محور )171113244

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4 ( آموزش محور )٢الكترودینامیک181113245

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4 ( آموزش محور )٢مكانیک آماری پیشرفته191113246

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)201113278

تشریحی4مباحث روز در فیزیک(آموزش محور)211113279

تشریحی3موضوعات ویژه در زمینه اتمی -مولكولی221113339

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اسپكتروسكوپی لیزری231113380

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 241113392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1مكانیک كوانتومی 251113396

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 261220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها28رشته :

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 58صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 21113155

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2الكترودینامیک 31113156

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١1فیزیک محاسباتی 41113157

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2مكانیک كوانتومی پیشرفته 51113158

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1مكانیک آماری پیشرفته 61113159

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٣2مكانیک كوانتومی پیشرفته 71113171

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١2فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته 81113172

تشریحی2موضوعات ویژه درزمینه ذرات بنیادی91113173

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مكانیک كلاسیک101113177

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3الكترودینامیک 111113179

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢3مكانیک آماری پیشرفته 121113189

تشریحی3سمینارفیزیک ذرات بنیادی131113207

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 141113228

تشریحی1آزمایشگاه پیشرفته فیزیک151113230

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2نظریه میدان های كوانتومی 161113239

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)171113278

تشریحی4مباحث روز در فیزیک(آموزش محور)181113279

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 191113392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1مكانیک كوانتومی 201113396

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها28رشته :

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 59صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 21113155

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢3مكانیک كوانتومی پیشرفته 31113158

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1مكانیک آماری پیشرفته 41113159

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١2فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته 51113172

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 61113228

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2نظریه میدان های كوانتومی 71113239

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢3نظریه میدان های كوانتومی 81113240

تشریحی1ذرات بنیادی91113355

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 101113392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1مكانیک كوانتومی 111113396

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١1الكترودینامیک پیشرفته 121113411

تشریحی١3موضوعات ویژه 131113424

تشریحی2سمینار و روش تحقیق141113425

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١3نظریه ریسمان 151113454

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١3هندسه و توپولوژی 161113456

تشریحی٢3موضوعات ویژه 171113476

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢3نظریه ریسمان 181113506

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 191220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فيزيك گرايش فيزيك نجومي29رشته :

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 60صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 21113040

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1مكانیک كوانتومی 31113041

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 41113155

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١1الكترودینامیک 51113156

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١1فیزیک محاسباتی 61113157

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢1مكانیک كوانتومی پیشرفته 71113158

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1مكانیک آماری پیشرفته 81113159

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١2گرانش 91113174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2گرانش 101113175

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مكانیک كلاسیک111113177

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3الكترودینامیک 121113179

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢3مكانیک آماری پیشرفته 131113189

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2كیهان شناسی141113202

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 151113228

تشریحی1آزمایشگاه پیشرفته فیزیک161113230

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)171113278

تشریحی4مباحث روز در فیزیک(آموزش محور)181113279

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١2فیزیک نجومی 191113320

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2فیزیک نجومی 201113321

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١2فیزیک خورشید211113322

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2فیزیک خورشید 221113323

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2ساختمان وتحول ستارگان231113324

تشریحی3سمینار (فیزیک نجومی)241113325

تشریحی3موضوعات ویژه در زمینه فیزیک نجومی251113340

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 261113392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1مكانیک كوانتومی 271113396

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 281220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

81_٨٢ترم دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - فيزيك-30رشته :

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 61صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 21113155

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١1الكترودینامیک 31113156

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١1فیزیک محاسباتی 41113157

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2مكانیک كوانتومی پیشرفته 51113158

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١2مكانیک آماری پیشرفته 61113159

تشریحی3سمینار71113160

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١1فیزیک حالت جامدپیشرفته 81113162

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1فیزیک حالت جامدپیشرفته 91113163

تشریحی1موضوعات ویژه درزمینه حالت جامد101113164

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1الكترونیک كوانتومی111113165

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1فیزیک لیزر121113166

تشریحی1موضوعات ویژه درزمینه فیزیک اتمی ومولكولی131113167

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١1فیزیک هسته ای پیشرفته 141113168

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1فیزیک هسته ای پیشرفته 151113169

تشریحی1موضوعات ویژه درزمینه فیزیک هسته ای161113170

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٣1مكانیک كوانتومی پیشرفته 171113171

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته 181113172

تشریحی1موضوعات ویژه درزمینه ذرات بنیادی191113173

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1گرانش 201113174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢1گرانش 211113175

تشریحی1موضوعات ویژه درزمینه گرانش وفیزیک نجومی221113176

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مكانیک كلاسیک231113177

تشریحی1مكانیک كوانتومی نسبیتی241113178

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢1الكترودینامیک 251113179

تشریحی١1آزمایشگاه فیزیک حالت جامدپیشرفته 261113180

تشریحی٢1آزمایشگاه فیزیک حالت جامدپیشرفته 271113181

تشریحی2خواص مغناطیسی مواد281113182

تشریحی1خواص دی الكتریكی ونوری جامدات291113183

تشریحی1ابررسانی301113184

تشریحی1فیزیک نیمه هادیها311113185

تشریحی١1فیزیک دستگاههای چندذره ای 321113186

تشریحی1نظریه كوانتومی جامدات331113187

تشریحی1فیزیک سطح وكاربردهای صنعتی آن341113188

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢1مكانیک آماری پیشرفته 351113189

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

81_٨٢ترم دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - فيزيك-30رشته :

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 62صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی٢1فیزیک محاسباتی 361113190

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی371212160

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

87-٨٨ترم دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - فيزيك (زمينه حالت جامد)32رشته :

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 63صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 21113040

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1مكانیک كوانتومی 31113041

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 41113155

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2الكترودینامیک 51113156

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١1فیزیک محاسباتی 61113157

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2مكانیک كوانتومی پیشرفته 71113158

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1مكانیک آماری پیشرفته 81113159

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١2فیزیک حالت جامدپیشرفته 91113162

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢3فیزیک حالت جامدپیشرفته 101113163

تشریحی2موضوعات ویژه درزمینه حالت جامد111113164

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مكانیک كلاسیک121113177

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3الكترودینامیک 131113179

تشریحی١2آزمایشگاه فیزیک حالت جامدپیشرفته 141113180

تشریحی٢2آزمایشگاه فیزیک حالت جامدپیشرفته 151113181

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢3مكانیک آماری پیشرفته 161113189

تشریحی3سمینارفیزیک حالت جامد171113209

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 181113228

تشریحی1آزمایشگاه پیشرفته فیزیک191113230

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مكانیک كلاسیک( آموزش محور )201113244

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4 ( آموزش محور )٢الكترودینامیک211113245

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4 ( آموزش محور )٢مكانیک آماری پیشرفته221113246

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)231113278

تشریحی4مباحث روز در فیزیک(آموزش محور)241113279

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 : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - فيزيك (زمينه ذرات بنيادي )33رشته :

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 64صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 21113040

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1مكانیک كوانتومی 31113041

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 41113155

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2الكترودینامیک 51113156

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١1فیزیک محاسباتی 61113157

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2مكانیک كوانتومی پیشرفته 71113158

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1مكانیک آماری پیشرفته 81113159

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٣2مكانیک كوانتومی پیشرفته 91113171

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١2فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته 101113172

تشریحی2موضوعات ویژه درزمینه ذرات بنیادی111113173

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مكانیک كلاسیک121113177

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3الكترودینامیک 131113179

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢3مكانیک آماری پیشرفته 141113189

تشریحی3سمینارفیزیک ذرات بنیادی151113207

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 161113228

تشریحی1آزمایشگاه پیشرفته فیزیک171113230

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2نظریه میدان های كوانتومی 181113239

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4كیهان شناسی ( آموزش محور )191113249

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی4 ( آموزش محور )١نظریه میدان های كوانتومی201113253

تشریحی4موضوعات ویژه در زمینه فیزیک بنیادی( آموز211113255

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)221113278

تشریحی4مباحث روز در فیزیک(آموزش محور)231113279

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - فيزيك (زمينه گرانش وفيزيك نجومي )34رشته :

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 65صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 21113040

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1مكانیک كوانتومی 31113041

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 41113155

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2الكترودینامیک 51113156

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١1فیزیک محاسباتی 61113157

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2مكانیک كوانتومی پیشرفته 71113158

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1مكانیک آماری پیشرفته 81113159

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١2گرانش 91113174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢3گرانش 101113175

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مكانیک كلاسیک111113177

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3الكترودینامیک 121113179

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢3مكانیک آماری پیشرفته 131113189

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3كیهان شناسی141113202

تشریحی3سمینارفیزیک گرانش ونجومی151113211

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 161113228

تشریحی1آزمایشگاه پیشرفته فیزیک171113230

تشریحی1موضوعات ویژه در زمینه ذرات بنیادی (آموز181113252

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی4 ( آموزش محور )١نظریه میدان های كوانتومی191113253

تشریحی4موضوعات ویژه در زمینه فیزیک بنیادی( آموز201113255

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)211113278

تشریحی4مباحث روز در فیزیک(آموزش محور)221113279

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - فيزيك (زمينه هسته اي )35رشته :

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 66صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 21113040

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1مكانیک كوانتومی 31113041

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 41113155

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2الكترودینامیک 51113156

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١1فیزیک محاسباتی 61113157

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2مكانیک كوانتومی پیشرفته 71113158

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١2مكانیک آماری پیشرفته 81113159

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١2فیزیک هسته ای پیشرفته 91113168

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢3فیزیک هسته ای پیشرفته 101113169

تشریحی2موضوعات ویژه درزمینه فیزیک هسته ای111113170

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مكانیک كلاسیک121113177

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3الكترودینامیک 131113179

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢3مكانیک آماری پیشرفته 141113189

تشریحی١2آزمایشگاه هسته ای پیشرفته 151113193

تشریحی٢2آزمایشگاه هسته ای پیشرفته 161113194

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3فیزیک رآكتورپیشرفته171113195

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2شیمی هسته ای (ارشد)181113196

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2ساختارهسته191113197

تشریحی3سمینارفیزیک هسته ای ارشد201113213

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 211113228

تشریحی1آزمایشگاه پیشرفته فیزیک221113230

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مكانیک كلاسیک( آموزش محور )231113244

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4 ( آموزش محور )٢الكترودینامیک241113245

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4 ( آموزش محور )٢مكانیک آماری پیشرفته251113246

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)261113278

تشریحی4مباحث روز در فیزیک(آموزش محور)271113279

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 281220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

87-٨٨ترم دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - فيزيك (زمينه اتمي ومولكولي )36رشته :

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 67صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 21113040

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1مكانیک كوانتومی 31113041

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 41113155

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2الكترودینامیک 51113156

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١1فیزیک محاسباتی 61113157

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2مكانیک كوانتومی پیشرفته 71113158

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1مكانیک آماری پیشرفته 81113159

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2الكترونیک كوانتومی91113165

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2فیزیک لیزر101113166

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مكانیک كلاسیک111113177

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢1الكترودینامیک 121113179

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢2مكانیک آماری پیشرفته 131113189

تشریحی3سمینارفیزیک اتمی ومولكولی141113215

تشریحی١2آزمایشگاه اتمی ومولكولی پیشرفته 151113217

تشریحی٢3آزمایشگاه اتمی ومولكولی پیشرفته 161113218

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 171113228

تشریحی1آزمایشگاه پیشرفته فیزیک181113230

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مكانیک كلاسیک( آموزش محور )191113244

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4 ( آموزش محور )٢الكترودینامیک201113245

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4 ( آموزش محور )٢مكانیک آماری پیشرفته211113246

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)221113278

تشریحی4مباحث روز در فیزیک(آموزش محور)231113279

تشریحی3موضوعات ویژه در زمینه اتمی -مولكولی241113339

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اسپكتروسكوپی لیزری251113380

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 261220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

89-٩٠نيمسال اول سال تحصيلي ترم اعمال : - فيزيك(زمينه فيزيك بنيادي)39رشته :

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 68صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 21113040

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1مكانیک كوانتومی 31113041

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 41113155

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2الكترودینامیک 51113156

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١1فیزیک محاسباتی 61113157

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2مكانیک كوانتومی پیشرفته 71113158

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1مكانیک آماری پیشرفته 81113159

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مكانیک كلاسیک91113177

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3الكترودینامیک 101113179

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢3مكانیک آماری پیشرفته 111113189

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 121113228

تشریحی1آزمایشگاه پیشرفته فیزیک131113230

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2نظریه میدان های كوانتومی 141113239

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢3نظریه میدان های كوانتومی 151113240

تشریحی3موضوعات ویژه (در زمینه فیزیک بنیادی)161113241

تشریحی3سمینار171113242

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4كیهان شناسی ( آموزش محور )181113249

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4 ( آموزش محور )١فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته191113251

تشریحی4موضوعات ویژه در زمینه ذرات بنیادی (آموز201113252

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)211113278

تشریحی4مباحث روز در فیزیک(آموزش محور)221113279

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فيزيك گرايش حالت جامد43رشته :

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 69صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 21113155

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2الكترودینامیک 31113156

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١1فیزیک محاسباتی 41113157

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2مكانیک كوانتومی پیشرفته 51113158

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1مكانیک آماری پیشرفته 61113159

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١2فیزیک حالت جامدپیشرفته 71113162

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢3فیزیک حالت جامدپیشرفته 81113163

تشریحی2موضوعات ویژه درزمینه حالت جامد91113164

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مكانیک كلاسیک101113177

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3الكترودینامیک 111113179

تشریحی١2آزمایشگاه فیزیک حالت جامدپیشرفته 121113180

تشریحی٢2آزمایشگاه فیزیک حالت جامدپیشرفته 131113181

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢3مكانیک آماری پیشرفته 141113189

تشریحی3سمینارفیزیک حالت جامد151113209

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 161113228

تشریحی1آزمایشگاه پیشرفته فیزیک171113230

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مكانیک كلاسیک( آموزش محور )181113244

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4 ( آموزش محور )٢الكترودینامیک191113245

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4 ( آموزش محور )٢مكانیک آماری پیشرفته201113246

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)211113278

تشریحی4مباحث روز در فیزیک(آموزش محور)221113279

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 231113392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1مكانیک كوانتومی 241113396

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 :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - فيزيك گرايش اپتيك و ليزر46رشته :

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 70صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 21113155

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1مكانیک آماری پیشرفته 31113159

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 41113228

تشریحی1فیزیک لیزر51113327

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 61113392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1مكانیک كوانتومی 71113396

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2الكترودینامیک پیشرفته 81113411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2فیزیک محاسباتی91113413

تشریحی١3موضوعات ویژه 101113424

تشریحی2سمینار و روش تحقیق111113425

تشریحی١3اپتیک پیشرفته 121113437

تشریحی١3اپتیک كوانتومی 131113438

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١3طیف سنجی لیزری 141113439

تشریحی3طراحی اپتیكی151113440

تشریحی3اپتیک فوریه161113441

تشریحی١3كاربردهای لیزر 171113442

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی١3اپتیک غیرخطی 181113443

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1فیزیک لیزر پیشرفته 191113467

تشریحی2آزمایشگاه اپتیک و لیزر201113468

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - فيزيك گرايش فيزيك پالسما48رشته :

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 71صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 21113155

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1مكانیک آماری پیشرفته 31113159

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 41113228

تشریحی1فیزیک جو51113371

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 61113392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1مكانیک كوانتومی 71113396

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2الكترودینامیک پیشرفته 81113411

تشریحی١1فیزیک پلاسمای پیشرفته 91113412

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2فیزیک محاسباتی101113413

تشریحی١2آزمایشگاه پلاسما 111113414

تشریحی٢3فیزیک پلاسمای پیشرفته 121113415

تشریحی3الكترودینامیک پلاسمای تعادلی131113416

تشریحی3فیزیک برهمكنش لیزر با پلاسما141113418

تشریحی١3گداخت هستهای 151113419

تشریحی3كاربردهای پلاسما161113420

تشریحی3مبانی فیزیک اتمی و مولكولی171113421

تشریحی١3فیزیک اتمسفر 181113423

تشریحی١3موضوعات ویژه 191113424

تشریحی2سمینار و روش تحقیق201113425

تشریحی3پلاسمای فضایی211113502

تشریحی3فیزیک یون سپهر221113503

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال49رشته :

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 72صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 21113155

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1مكانیک آماری پیشرفته 31113159

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١1فیزیک حالت جامدپیشرفته 41113162

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢3فیزیک حالت جامدپیشرفته 51113163

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢3مكانیک آماری پیشرفته 61113189

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 71113228

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 81113392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1مكانیک كوانتومی 91113396

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1فیزیک حالت جامد101113399

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2الكترودینامیک پیشرفته 111113411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2فیزیک محاسباتی121113413

تشریحی١3موضوعات ویژه 131113424

تشریحی2سمینار و روش تحقیق141113425

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3سیستمهای بس ذرهای در ماده چگال151113426

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3فیزیک و فناوری قطعات نیمرسانا161113427

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3مبانی ماده چگال نرم171113429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3نانو ساختار مواد181113430

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١3فیزیک ماده چگال 191113431

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3خواص مغناطیسی جامدات201113432

تشریحی٢3فیزیک ماده چگال 211113433

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3فیزیک سطح221113434

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3بلورشناسی پیشرفته231113435

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3ابررسانایی پیشرفته241113436

تشریحی١2آزمایشگاه پیشرفته حالت جامد 251113463

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3نظریه تابعی چگالی و كاربردهای آن261113494

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 271220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - فيزيك گرايش گرانش و كيهان شناسي50رشته :

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 73صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 21113155

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1مكانیک آماری پیشرفته 31113159

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1گرانش 41113174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢3گرانش 51113175

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 61113228

تشریحی1گرانش71113358

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 81113392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1مكانیک كوانتومی 91113396

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2الكترودینامیک پیشرفته 101113411

تشریحی١3موضوعات ویژه 111113424

تشریحی2سمینار و روش تحقیق121113425

تشریحی٢3موضوعات ویژه 131113476

تشریحی١2كیهان شناسی 141113487

تشریحی٢3كیهان شناسی 151113489

تشریحی3نسبیت عام عددی161113490

ی گرانشی171113491 تشریحی3همگرا

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 181220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - فيزيك گرايش نجوم و اختر فيزيك51رشته :

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 74صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 21113155

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1مكانیک آماری پیشرفته 31113159

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 41113228

تشریحی1گرانش51113358

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 61113392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1مكانیک كوانتومی 71113396

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2الكترودینامیک پیشرفته 81113411

تشریحی١3موضوعات ویژه 91113424

تشریحی2سمینار و روش تحقیق101113425

تشریحی٢3موضوعات ویژه 111113476

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3فیزیک خورشید121113477

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3مغناطوهیدرودینامیک در اختر فیزیک131113478

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3میدانهای مغناطیسی كیهانی141113479

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3روشهای طیف نگاری نجومی و تحلیل طیف151113480

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اختر لرزه نگاری161113481

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3فیزیک محیط میان ستارهای171113482

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3فیزیک جو زمین181113483

تشریحی١1اختر فیزیک پیشرفته 191113504

تشریحی٢2اختر فیزیک پیشرفته 201113505

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - فيزيك13گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - فيزيك گرايش فيزيك هسته اي53رشته :

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 75صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1مكانیک كوانتومی پیشرفته 21113155

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1مكانیک آماری پیشرفته 31113159

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢3مكانیک آماری پیشرفته 41113189

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3فیزیک رآكتورپیشرفته51113195

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2ساختارهسته61113197

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٣1ریاضی فیزیک 71113228

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1الكترومغناطیس 81113392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1مكانیک كوانتومی 91113396

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1فیزیک هسته ای 101113403

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2الكترودینامیک پیشرفته 111113411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3فیزیک محاسباتی121113413

تشریحی١3موضوعات ویژه 131113424

تشریحی2سمینار و روش تحقیق141113425

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3فیزیک آشكارسازها151113444

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١3فیزیک شتاب دهنده 161113445

تشریحی٢3الكترودینامیک پیشرفته 171113446

تشریحی3اختر فیزیک هستهای181113449

تشریحی1فیزیک هستهای پیشرفته191113466

تشریحی٢3موضوعات ویژه 201113476

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3فیزیک دستگاههای بس ذرهای 211113497

تشریحی3واكنشها و پراكندگی در فیزیک هستهای221113498

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰




