
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي برق19گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيك15رشته :

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 423صفحه : 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

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مدارهای الكتریكی31319011

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1فیزیک الكترونیک41319080

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١1سیستم های دیجیتال 51319134

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1الكترونیک آنالوگ61319163

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحیVLSI(1مدارهای مجتمع خیلی فشرده(71319183

تشریحی3سمینار81319184

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)91319185

تشریحی4آزمایشگاه تخصصی101319186

111319187VHDL4تشریحی

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحیRFIC(2مدارهای مجتمع فركانس رادیویی(121319188

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحیA/D, D/A(2مبدل های داده مجتمع (131319189

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مدارهای مجتمع نوری141319190

تشریحی2سیستم بر تراشه151319191

تشریحی2مدارهای مجتمع یكپارچه ریز موج161319192

تشریحی2الكترونیک لیزر171319193

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحیCMOS(3مدارهای مجتمع خطی پیشرفته(181319194

تشریحی3مدارهای زیست الكترونیک191319195

تشریحی3مدارهای مجتمع توان پایین201319196

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3فیلتر های مجتمع211319197

تشریحی3مدارهای پهن باند221319198

تشریحی١2مباحث ویژه231319199

تشریحی٢3مباحث ویژه241319200

وری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا251319202 13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1ت

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحیCMOS(1مدارهای مجتمع خطی (261319203

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي برق19گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي برق گرايش افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك16رشته :

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 424صفحه : 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

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مدارهای الكتریكی31319011

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1فیزیک الكترونیک41319080

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١1سیستم های دیجیتال 51319134

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1الكترونیک آنالوگ61319163

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1افزاره های نیم رسانا71319201

وری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا81319202 13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1ت

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحیCMOS(1مدارهای مجتمع خطی (91319203

تشریحی4آزمایشگاه تخصصی101319204

تشریحی4ابر رسانایی111319205

تشریحی3سمینار121319206

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)131319207

تشریحی2الكترونیک كوانتومی141319208

تشریحی2الكترونیک نوری151319209

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مدارهای مجتمع نوری161319210

تشریحی2بلورهای فوتونی171319211

تشریحی2نانو الكترونیک181319212

تشریحی2زیست حسگرها191319213

تشریحی3مشخصه یابی مواد و افزاره های نیم رسانا201319214

تشریحی3الكترونیک نوری پیشرفته211319215

تشریحی3فیزیک حالت جامد پیشرفته221319216

تشریحی2شبیه سازی افزاره های نیم رسانا231319217

تشریحی١3مباحث ویژه241319218

تشریحی٢3مباحث ویژه251319219

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي برق19گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي برق-الكترونيك18رشته :

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 425صفحه : 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

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مدارهای الكتریكی31319011

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1فیزیک الكترونیک41319080

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1طراحی مدارهای مجتمع خطی51319107

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحیVLSI1طراحی مدارهای 61319109

وری و تكنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی 71319110 11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1ت

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2طراحی مدارهای الكترونیكی (فركانس بالا)81319111

تشریحی١2كوانتوم الكترونیک 91319112

تشریحی١2ادوات نیمه هادی های 101319113

تشریحی١2مباحث ویژه در الكترونیک 111319114

وری و تكنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی 121319115 تشریحی٢2ت

تشریحی٢2مباحث ویژه در الكترونیک 131319116

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3پردازش سیگنال دیجیتال141319117

تشریحی٢3میكرو پروسسور151319118

تشریحی3كاربرد میكروپروسسورها وسیستم های كامپیو161319119

تشریحی4ریاضیات مهندسی پیشرفته(آموزش محور)171319120

تشریحی4طراحی مدارها و شبكه به یاری كامپیوتر(آمو181319121

تشریحی3سمینار191319122

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )-آموزش محور201319123

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١1سیستم های دیجیتال 211319134

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1الكترونیک آنالوگ221319163

...

...
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۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰




