
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

 - مهندسي منابع طبيعي-محيط زيست(ارزيابي وآمايش10رشته :
سرزمين)

90-٩١نيمسال 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 431صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1شناخت محیطزیست21121050

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

تشریحی1تنوع زیستی41411147

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ارزیابی محیطزیست51411148

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1قوانین ومدیریت منابع طبیعی61411158

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1آلودگی آب و خاک71411230

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت مهره داران ومناطق حفاظت شده81411410

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمایش سرزمین91411411

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1سیستم اطلاعات جغرافیایی درمحیط زیست101411412

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2آلودگی صنعتی111411413

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2روش تحقیق121411414

تشریحی3سمینار131411415

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2ارزیابی سرزمین141411416

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2تعیین ظرفیت برد زیستگاه151411417

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3روش های آماری پیشرفته161411418

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3ارزیابی اثرات توسعه171411419

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3سنجش ازدور تكمیلی181411420

تشریحی3كارگاه ارزیابی وبرنامه ریزی191411421

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4آمایش رایانه ای سرزمین ( آموزش محور)201411423

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4نقشه های گیاهی (كارتوگراف گیاهی)( آموز211411424

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)221411437

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

87-٨٨ترم دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي كشاورزي-بيوتكنولوژي كشاورزي11رشته :

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 432صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1میكروبیولوژی عمومی21112069

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1سیتوژنتیک31112070

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2ژنتیک مولكولی مقدماتی41112071

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2بیوتكنولوژی گیاهی مقدماتی51112072

تشریحی2آزمایشگاه بیوتكنولوژی گیاهی مقدماتی61112073

تشریحی1آزمایشگاه سیتوژنتیک71112074

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مهندسی ژنتیک81112075

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1بیولوژی سلولی مولكولی91112076

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1بیوشیمی101114094

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3كاربردكامپیوتردربیوتكنولوژی111115216

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 121220658

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2اصلاح نباتات تكمیلی131411019

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3ریزازدیادی وكشت بافتهای گیاهی141411020

تشریحی3آزمایشگاه ریزازدیادی وكشت بافتهای گیاهی151411021

تشریحی١3سمینار 161411022

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2هورمونهای گیاهی وتمایزبافتها171411024

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1باغبانی عمومی181411184

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ژنتیک191411185

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1اصول اصلاح نباتات201411186

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1آفات وبیماریهای گیاهی211411187

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1فیزیولوژی گیاهان زراعی221411188

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1طرح آزمایشهای كشاورزی231411242

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1روش تحقیق در علوم زیستی241411243

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4ژنتیک میكروبها( آموزش محور)251411244

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4كاربرد بیوتكنولوژی در زراعت و اصلاح نباتا261411245

تشریحی4آزمایشگاه كاربرد بیوتكنولوژی در زراعت و ا271411246

تشریحی4 ( آموزش محور )٢سمینار281411247

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)291411437

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4)(آموزش محور)2بیومتری(301411440

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي12رشته :

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 433صفحه : 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 شنبه1399/10/1715تشریحی1اقتصادتوسعه كشاورزی21121020

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1اقتصادسنجی31121033

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی١1اقتصادكلان 41121036

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1روش تحقیق51121067

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1اقتصادخردپیشرفته61121068

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 71220658

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١1اقتصادخرد81221025

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٢1اقتصادكلان 91411008

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مدیریت كشاورزی تكمیلی101411009

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2توسعه كشاورزی تكمیلی111411010

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2روشهای آمارگیری نمونه ای121411011

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2اقتصادومدیریت منابع طبیعی تكمیلی131411012

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2سیاست كشاورزی تكمیلی141411013

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢3اقتصادسنجی 151411014

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3كاربردبرنامه ریزی ریاضی دركشاورزی161411015

تشریحی١3سمینار 171411016

تشریحی4 ( آموزش محور )٢سمینار181411248

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4 ( آموزش محور )٢اقتصاد خرد191411249

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)201411437

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4مدیریت ریسک كشاورزی(آموزش محور)211411438

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

 - مهندسي كشاورزي- اقتصاد كشاورزي(مديريت وتوليد15رشته :
كشاورزي)

90-٩١نيمسال 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 434صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اقتصادتولیدكشاورزی21121014

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1تهیه وارزیابی طرحهای كشاورزی31121025

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1اقتصادسنجی41121033

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی١1اقتصادكلان 51121036

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

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی٣1اقتصادخرد71411425

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٣1اقتصادكلان 81411426

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1كاربرد برنامه ریزی ریاضی دركشاورزی91411427

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2كاربرد اقتصادسنجی دركشاورزی101411428

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2آمارگیری نمونه ای111411429

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2تامین مالی دربخش كشاورزی121411430

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مدیریت تولید وفعالیت های كشاورزی131411431

تشریحی3روش های كمی درمدیریت كشاورزی141411432

تشریحی١3سمینار151411433

تشریحی4اقتصاد تعاونی های كشاورزی(آموزش محور)161411434

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)171411437

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4مدیریت ریسک كشاورزی(آموزش محور)181411438

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

92-٩٣نيمسال دوم سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كشاورزي-علوم دامي(گرايش تغذيه دام)16رشته :

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 435صفحه : 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

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1اصول تغذیه دام31411056

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1تشریح وفیزیولوژی دام41411060

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1پرورش گاوهای شیری51411062

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1پرورش طیور61411065

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1پرورش گوسفندوبز71411067

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1خوراک هاوجیره نویسی81411072

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)91411437

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1)1فیزیولوژی تكمیلی (101411446

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1بیوشیمی تكمیلی111411447

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1روش تحقیق121411448

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2تغذیه دام تكمیلی131411449

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2زبان تخصصی141411450

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2روش های پیشرفته آماری151411451

تشریحی3تغذیه طیور161411452

تشریحی3تغذیه نشخواركنندگان171411453

تشریحی3شناخت و كاربرد دستگاه های آزمایشگاهی181411454

تشریحی4هضم و متابولیسم(آموزش محور)191411455

تشریحی4بیوتكنولوژی در دامپروری(آموزش محور)201411456

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كشاورزي-بيماري شناسي گياهي17رشته :

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 436صفحه : 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

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1سم شناسی31411094

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ژنتیک41411185

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1طرح آزمایشهای كشاورزی51411242

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)61411437

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مدیریت بیماریهای گیاهی71411460

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1قارچ شناسی تكمیلی81411461

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ویروس شناسی گیاهی91411462

تشریحی1آزمایشگاه قارچ شناسی تكمیلی101411463

تشریحی2روش ها و وسایل تحقیق در بیماری شناسی گ111411464

تشریحی2اصول نماتد شناسی و نماتد های انگل گیاهی121411465

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2پروكاریوت های بیماریزای گیاهی131411466

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3بیواكولوژی عوامل بیماریزای خاكزاد گیاهان141411467

تشریحی3بیماری شناسی بذر151411468

تشریحی3بیماری شناسی گیاه عملی161411469

تشریحی1آزمایشگاه ویروس شناسی گیاهی171411470

تشریحی١3سمینار181411471

تشریحی4بیماریهای بعد از برداشت محصولات كشاورز191411472

تشریحی4بیماریهای ویروسی گیاهان(آموزش محور)201411473

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1قارچ شناسی211411474

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1بیماری های گیاهی221411475

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1قارچ، ویروس، نماتد و پروكاریوت های بیماریزا231411476

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي-انرژي18رشته :

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 437صفحه : 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

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)31411437

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1)(معادلات دیفرانسیل)3ریاضیات (41411457

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1روش تحقیق51411458

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2بهینه سازی انرژی در سامانه های كشاورزی61411459

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1مدل سازی سامانه های انرژی71411477

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مهندسی پایداری81411478

تشریحی2تحلیل سامانه های انرژی91411479

تشریحی2پتانسیل سنجی و بازدهی انرژی های تجدید 101411480

تشریحی2شبكه های عصبی مصنوعی111411481

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3سامانه های خبره و فازی121411482

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3محصولات بیو انرژی131411483

تشریحی3مباحث نوین141411484

تشریحی3سمینار151411485

تشریحی4بازارهای انرژی (آموزش محور)161411486

تشریحی4تصمیم گیری با معیارهای چند گانه(آموزش م171411487

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1ماشینهای كشاورزی عمومی181411494

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1منابع انرژی تجدید پذیر191415049

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مكانیزاسیون كشاورزی201415051

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بازاریابی و اقتصاد كشاورزی211415059

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كشاورزي-زراعت28رشته :

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 438صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1زراعت عمومی21121005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1خاک شناسی عمومی31121047

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

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اكولوژی عمومی51411053

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1فیزیولوژی گیاهان زراعی61411083

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1طرح آزمایشهای كشاورزی71411242

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1فیزیولوژی علف های هرز وعلف كش ها81411383

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1اكولوژی گیاهان زراعی91411384

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1روش تحقیق101411385

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2فیزیولوزی گیاهان زراعتی تكمیلی111411386

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2زراعت تكمیلی121411387

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مباحث نوین در زراعت131411388

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2تغذیه گیاهان زراعی141411389

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3تكنولوزی بذر151411390

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3اثرتنشهای محیطی بر رشد گیاهان161411391

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3رابطه آب وخاک وگیاهان تكمیلی171411392

تشریحی3سمینار181411393

له مخصوص (آموزش محور)191411394 تشریحی4مس

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4ریزازدیادی وكشت بافتهای گیاهی(آموزش مح201411407

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)211411437

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كشاورزي-اصالح نباتات29رشته :

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 439صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1زراعت عمومی21121005

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1آمارواحتمالات وكاربردآن دركشاورزی31121049

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

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1فیزیولوژی گیاهان زراعی51411083

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ژنتیک61411185

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1طرح آزمایشهای كشاورزی71411242

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1روش تحقیق81411385

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1ژنتیک تكمیلی91411397

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1اصلاح نباتات تكمیلی101411398

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2ژنتیک كمی111411399

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2سیتوژنتیک121411400

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2روش های پیشرفته آماری131411401

تشریحی١2سمینار141411402

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3روش های تجزیه آماری چندمتغیره151411403

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3مباحث نوین دراصلاح نباتات161411404

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3كاربرد بیوتكنولوزی دراصلاح نباتات171411405

تشریحی٢3سمینار181411406

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4ریزازدیادی وكشت بافتهای گیاهی(آموزش مح191411407

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4ژنتیک فیزیولوژیک(آموزش محور)201411408

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)211411437

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

95-٩٦نيمسال دوم سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - بيوتكنولوژي كشاورزي40رشته :

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 440صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مهندسی ژنتیک21112075

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1بیولوژی سلولی مولكولی31112076

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

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ژنتیک51411185

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1اصول اصلاح نباتات61411186

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1فیزیولوژی گیاهان زراعی71411188

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1طرح آزمایشهای كشاورزی81411242

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1بیوشیمی پیشرفته91411572

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1سیتوژنتیک گیاهی101411573

تشریحی1سیتوژنتیک گیاهی(آزمایشگاه)111411574

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ژنومیک121411575

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2ژنتیک مولكولی131411576

تشریحی2به نژادی بیوتكنولوژی گیاهان دارویی141411577

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2روش تحقیق151411578

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2كشت سلول و بافت گیاهی161411579

تشریحی2كشت سلول و بافت گیاهی(آزمایشگاه)171411580

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3بیوانفورماتیک181411581

تشریحی3سمینار191411582

تشریحی3نانو بیوتكنولوژی201411583

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1اصلاح نباتات خصوصی211411584

تشریحی3مهندسی ژنتیک(آزمایشگاه)221411585

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم دامي گرايش تغذيه دام43رشته :

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 441صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4مهندسی ژنتیک21112075

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

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1اصول تغذیه دام41411056

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1تشریح وفیزیولوژی دام51411060

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1پرورش گاوهای شیری61411062

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1پرورش طیور71411065

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1پرورش گوسفندوبز81411067

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1خوراک هاوجیره نویسی91411072

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)101411437

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1روش تحقیق111411448

تشریحی2تغذیه نشخواركنندگان121411453

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1فیزیولوژی پیشرفته131411696

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بیوشیمی حیوانی پیشرفته141411697

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آمارحیاتی پیشرفته151411698

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2تغذیه پیشرفته161411699

تشریحی2شناخت و كاربرد دستگاههای آزمایشگاهی171411700

تشریحی2سمینار181411701

تشریحی3كاربرد زیست فناوری در علوم دام وطیور191411702

تشریحی3روش های تولید و فرآوری خوراک دام201411703

تشریحی3مبانی ایمنی شناسی211411704

تشریحی3تغذیه طیورپیشرفته221411750

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مبانی توسعه پایدار231412027

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

 - علوم و مهندسي محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش44رشته :
سرزمين

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم 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 442صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1شناخت محیطزیست21121050

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

تشریحی1تنوع زیستی41411147

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ارزیابی محیطزیست51411148

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1قوانین ومدیریت منابع طبیعی61411158

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1آلودگی آب و خاک71411230

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمایش سرزمین81411411

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2روش تحقیق91411414

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ارزیابی اثرات توسعه101411419

تشریحی3كارگاه ارزیابی وبرنامه ریزی111411421

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4آمایش رایانه ای سرزمین ( آموزش محور)121411423

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)131411437

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1ارزیابی و مدیریت زیستگاه141411706

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم151411707

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2سیستم اطلاعات جغرافیایی161411708

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2ارزیابی توان گردشگری طبیعی171411709

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2مكان یابی و طراحی محل دفن پسماند181411710

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3تجزیه و تحلیل سیستمی در محیط زیست191411711

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3روش های پیشرفته آماری201411712

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3بازسازی زیستگاه211411713

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3سنجش از دور تكمیلی221411714

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مبانی توسعه پایدار231412027

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - بيماري شناسي گياهي47رشته :

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 443صفحه : 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

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)31411437

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مدیریت بیماریهای گیاهی41411460

تشریحی3روش ها و وسایل تحقیق در بیماری شناسی گ51411464

تشریحی2اصول نماتد شناسی و نماتد های انگل گیاهی61411465

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2پروكاریوت های بیماریزای گیاهی71411466

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1برهمكنش گیاه - میكروارگانیسم81411751

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2قارچ شناسی تكمیلی91411752

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3ویروس شناسی گیاهی101411753

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3بیواكولوژی عوامل بیماری زای خاكزاد111411754

تشریحی3بیماری شناسی بذر121411755

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1اصول قارچ شناسی131411756

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ویروس شناسی گیاهی مقدماتی141411757

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1باكتری شناسی گیاهی مقدماتی151411758

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1نماتد شناسی گیاهی مقدماتی161411759

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1اصول مدیریت بیماری های گیاهی171411760

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اكولوژی181411761

تشریحی4كنترل بیولوژیک در بیماری شناسی گیاهی191411762

تشریحی4توكسین های عوامل بیماری زای گیاهی201411763

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - ترويج وآموزش كشاورزي12گروه آموزشي :

 - مهندسي كشاورزي-توسعه روستايي(گرايش توسعه10رشته :
كشاورزي)

91-٩٢نيمسال 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 444صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1جامعه شناسی روستایی21121013

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول اقتصادكشاورزی31121051

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول آموزش وترویج كشاورزی ومنابع طبیعی41121060

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1مدیریت توسعه51218176

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مدیریت تعاونیها61218177

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 71220658

تشریحی١3سمینار81412001

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4اقتصاد روستایی ایران(آموزش محور)91412007

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مبانی سیاست گذاری در توسعه كشاورزی101412010

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1توسعه اقتصادی111412011

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2اصول توسعه صنایع روستایی و كشاورزی121412012

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3توسعه پایدار روستایی131412013

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1آمارو داده پردازی141412014

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1برنامه ریزی و كاربرد آن در توسعه روستایی151412015

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2روش تحقیق در توسعه روستایی161412016

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2مدیریت و ارزشیابی پروژه های توسعه روستا171412017

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2سیستمهای دینامیكی181412018

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده191412019

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحیGIS3كارگاه 201412020

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3آشنایی با نظامهای بهره داری در واحدهای ت211412021

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)(آموزش محور)221412023

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4توسعه اجتماعی(آموزش محور)231412024

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

95-٩٦نيمسال دوم سال تحصيليترم ورود : - ترويج وآموزش كشاورزي12گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي توسعه روستايي11رشته :

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 445صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1جامعه شناسی روستایی21121013

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول اقتصادكشاورزی31121051

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول آموزش وترویج كشاورزی ومنابع طبیعی41121060

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مدیریت تعاونیها51218177

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

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4اقتصاد روستایی ایران(آموزش محور)71412007

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1توسعه اقتصادی81412011

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2روش تحقیق در توسعه روستایی91412016

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)(آموزش محور)101412023

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4توسعه اجتماعی(آموزش محور)111412024

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1آمار اجتماعی و داده پردازی121412025

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی131412026

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مبانی توسعه پایدار141412027

تشریحیGIS3كارگاه 151412028

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1اصول توسعه صنایع روستایی وكشاورزی161412029

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2مدیریت توسعه171412030

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2آشنایی با نظام های بهره برداری در واحدها181412031

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2گردشگری روستایی و كشاورزی191412032

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3ارزشیابی پروژه201412033

تشریحی3تفكر سیستمی211412034

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بازاریابی تولیدات و خدمات روستایی221412035

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1حكمرانی و مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده231412036

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - ترويج وآموزش كشاورزي12گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - توسعه روستايي12رشته :

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 446صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1جامعه شناسی روستایی21121013

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول اقتصادكشاورزی31121051

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول آموزش وترویج كشاورزی ومنابع طبیعی41121060

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مدیریت تعاونیها51218177

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

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4اقتصاد روستایی ایران(آموزش محور)71412007

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1توسعه اقتصادی81412011

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2روش تحقیق در توسعه روستایی91412016

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)(آموزش محور)101412023

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4توسعه اجتماعی(آموزش محور)111412024

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1آمار اجتماعی و داده پردازی121412025

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی131412026

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مبانی توسعه پایدار141412027

تشریحیGIS3كارگاه 151412028

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1اصول توسعه صنایع روستایی وكشاورزی161412029

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2مدیریت توسعه171412030

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2آشنایی با نظام های بهره برداری در واحدها181412031

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2گردشگری روستایی و كشاورزی191412032

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3ارزشیابی پروژه201412033

تشریحی3تفكر سیستمی211412034

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بازاریابی تولیدات و خدمات روستایی221412035

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1حكمرانی و مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده231412036

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - اقتصاد ومديريت كشاورزي13گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي اقتصاد كشاورزي-سياست وتوسعه كشاورزي11رشته :

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 447صفحه : 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 شنبه1399/10/098تشریحی3روش تحقیق21121067

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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1)1اقتصاد خرد (41221196

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1)1اقتصاد كلان(51221197

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1اقتصاد سنجی61221201

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2كاربرد برنامه ریزی ریاضی دركشاورزی71411427

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)81411437

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1اقتصادخردتكمیلی91413011

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1اقتصادكلان تكمیلی101413012

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1اقتصادسنجی تكمیلی 111413013

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2اقتصاد توسعه كشاورزی تكمیلی121413014

تشریحی2سیاستهای كشاورزی تكمیلی131413015

تشریحی3تجارت بین الملل محصولات كشاورزی141413016

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3كاربرد روشهای آماری در اقتصاد كشاورزی151413017

تشریحی4زبان تخصصی در اقتصاد كشاورزی(آموزش م161413018

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4اقتصاد ریاضی تكمیلی(آموزش محور)171413019

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1اقتصاد توسعه پایدار كشاورزی و منابع طبیعی181413044

...      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - اقتصاد ومديريت كشاورزي13گروه آموزشي :

 - مهندسي اقتصادكشاورزي-اقتصادتوليدومديريت واحدهاي12رشته :
كشاورزي

93-٩٤نيمسال 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 448صفحه : 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 شنبه1399/10/098تشریحی3روش تحقیق21121067

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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1)1اقتصاد خرد (41221196

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1)1اقتصاد كلان(51221197

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1اقتصاد سنجی61221201

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2كاربرد برنامه ریزی ریاضی دركشاورزی71411427

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)81411437

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1اقتصادخردتكمیلی91413011

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1اقتصادكلان تكمیلی101413012

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1اقتصادسنجی تكمیلی 111413013

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3كاربرد روشهای آماری در اقتصاد كشاورزی121413017

تشریحی4زبان تخصصی در اقتصاد كشاورزی(آموزش م131413018

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4اقتصاد ریاضی تكمیلی(آموزش محور)141413019

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اقتصاد تولید كشاورزی151413021

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2اقتصاد تولید كشاورزی تكمیلی161413022

تشریحی2مدیریت واحدهای كشاورزی تكمیلی171413024

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مدیریت ریسک كشاورزی181413026

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - اقتصاد ومديريت كشاورزي13گروه آموزشي :

 - اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي15رشته :
كشاورزي

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم 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 449صفحه : 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 شنبه1399/10/098تشریحی3روش تحقیق21121067

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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1)1اقتصاد خرد (41221196

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1)1اقتصاد كلان(51221197

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1اقتصاد سنجی61221201

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4توسعه كشاورزی تكمیلی71411010

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2كاربرد برنامه ریزی ریاضی دركشاورزی81411427

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)91411437

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1اقتصادخردتكمیلی101413011

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1اقتصادكلان تكمیلی111413012

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1اقتصادسنجی تكمیلی 121413013

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3كاربرد روشهای آماری در اقتصاد كشاورزی131413017

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4اقتصاد ریاضی تكمیلی(آموزش محور)141413019

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اقتصاد تولید كشاورزی151413021

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2اقتصاد تولید كشاورزی تكمیلی161413022

تشریحی2مدیریت واحدهای كشاورزی تكمیلی171413024

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مدیریت ریسک كشاورزی181413026

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - اقتصاد ومديريت كشاورزي13گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي16رشته :

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 450صفحه : 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 شنبه1399/10/098تشریحی3روش تحقیق21121067

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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1)1اقتصاد خرد (41221196

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1)1اقتصاد كلان(51221197

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1اقتصاد سنجی61221201

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2كاربرد برنامه ریزی ریاضی دركشاورزی71411427

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)81411437

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1اقتصادخردتكمیلی91413011

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1اقتصادكلان تكمیلی101413012

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1اقتصادسنجی تكمیلی 111413013

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2اقتصاد توسعه كشاورزی تكمیلی121413014

تشریحی2سیاستهای كشاورزی تكمیلی131413015

تشریحی3تجارت بین الملل محصولات كشاورزی141413016

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3كاربرد روشهای آماری در اقتصاد كشاورزی151413017

تشریحی4زبان تخصصی در اقتصاد كشاورزی(آموزش م161413018

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4اقتصاد ریاضی تكمیلی(آموزش محور)171413019

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1اقتصاد توسعه پایدار كشاورزی و منابع طبیعی181413044

...      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰




