
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك-تبديل انرژي08رشته :

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 404صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1ریاضیات مهندسی21111411

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1مكانیک سیالات 41315021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1ترمودینامیک 51315022

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1محاسبات عددی پیشرفته61315024

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مكانیک محیط های پیوسته71315028

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1ریاضیات پیشرفته 81315029

تشریحی3سمینار91315101

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)-آموزش محور101315109

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1انتقال حرارت 111315140

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2مكانیک سیالات پیشرفته121315266

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2ترمودینامیک پیشرفته131315267

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2انتقال حرارت پیشرفته (جابجایی)141315268

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحیCFD(2دینامیک سیالات محاسباتی(151315269

تشریحی2دینامیک گاز های پیشرفته161315270

تشریحی3توربولانس171315271

تشریحی3ترمودینامیک آماری181315272

تشریحی3موتور های احتراق داخلی پیشرفته191315273

تشریحی3مباحث برگزیده در انرژی (حرارت و سیالات)201315274

تشریحی4(آموزش محور)١لایه های مرزی 211315275

تشریحی4روشهای اندازه گیری پیشرفته(آموزش محور)221315276

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2انتقال حرارت پیشرفته(هدایت)231315287

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي مكانيك-تبديل انرژي08رشته :

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 405صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1ریاضیات مهندسی21111411

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1مكانیک سیالات 41315021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1ترمودینامیک 51315022

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1محاسبات عددی پیشرفته61315024

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مكانیک محیط های پیوسته71315028

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1ریاضیات پیشرفته 81315029

تشریحی3سمینار91315101

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1انتقال حرارت 101315140

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2مكانیک سیالات پیشرفته111315266

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3ترمودینامیک پیشرفته121315267

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2انتقال حرارت جابجایی131315331

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١2دینامیک سیالات محاسباتی141315332

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2انتقال حرارت هدایت151315333

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢2دینامیک سیالات محاسباتی 161315334

تشریحی2مباحث منتخب در انتقال انرژی171315335

تشریحی2انتقال حرارت تشعشع181315336

تشریحی2جریانهای دو فاز191315337

تشریحی3مكانیک سیالات تجربی201315338

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

91-٩٢نيمسال دوم سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

91-٩٢نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك-ساخت وتوليد09رشته :

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 406صفحه : 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 شنبه1399/10/022تشریحی١1ریاضیات پیشرفته 31315029

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1شكل دهی فلزات41315205

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1متالورژی درتولید51315206

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روشهای تولید و كارگاه61315211

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1پلاستیسیته عملی و تغییر شكل فلزات71315212

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحیNDT(1آزمایشهای غیر مخرب (81315221

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1طراحی و ساخت قید و بستها و فرامین91315222

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2محاسبات عددی پیشرفته101315261

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2سیستم های تولید صنعتی111315262

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2ابزارشناسی و ماشین كاری121315263

تشریحی3سمینار131315277

تشریحی3شبیه سازی كامپیوتری141315278

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بهینه سازی در طراحی و تولید151315279

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3رباتیک پیشرفته161315280

تشریحی3ماشینهای كنترل عددی پیشرفته171315281

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3طراحی و ساخت به كمک كامپیوتر پیشرفته181315282

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3اتوماسیون در تولید191315283

تشریحی4برنامه ریزی و كنترل تولید و كیفیت (آموزش 201315284

تشریحی4مباحث منتخب (آموزش محور)211315285

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)221315286

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي مكانيك-ساخت وتوليد09رشته :

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 407صفحه : 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 شنبه1399/10/022تشریحی١1ریاضیات پیشرفته 31315029

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١2روش اجزاءمحدود 41315112

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2شكل دهی فلزات51315205

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2متالورژی درتولید61315206

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روشهای تولید و كارگاه71315211

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1پلاستیسیته عملی و تغییر شكل فلزات81315212

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1ماشین های كنترل عددی91315220

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1طراحی و ساخت قید و بستها و فرامین101315222

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3محاسبات عددی پیشرفته111315261

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1سیستم های تولید صنعتی121315262

تشریحی3سمینار131315277

تشریحی3شبیه سازی كامپیوتری141315278

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بهینه سازی در طراحی و تولید151315279

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3رباتیک پیشرفته161315280

تشریحی2ماشینهای كنترل عددی پیشرفته171315281

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1اتوماسیون در تولید181315283

تشریحی4برنامه ریزی و كنترل تولید و كیفیت (آموزش 191315284

تشریحی4مباحث منتخب (آموزش محور)201315285

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211315286

تشریحی2آزمونهای غیر مخرب پیشرفته221315339

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2طراحی ساخت پیشرفته به كمک كامپیوتر231315340

تشریحی2برنامه ریزی و كنترل تولید و كیفیت241315341

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2كنترل پیشرفته251315342

تشریحی2هوش مصنوعی و سیستمهای خبره261315343

تشریحی3كنترل آنالوگ271315344

تشریحی3كنترل دیجیتال281315345

تشریحی3هیدرولیک و نیوماتیک پیشرفته291315346

تشریحی3آنالیزشكل دادن فلزات301315347

تشریحی3جوشكاری311315348

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3ابزارشناسی و ماشین كاری پیشرفته321315349

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي11رشته :

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 408صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1ریاضیات مهندسی21111411

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1دینامیک41315013

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1مقاومت مصالح 51315020

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2محاسبات عددی پیشرفته61315024

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مقاومت مصالح پیشرفته71315027

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مكانیک محیط های پیوسته81315028

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1ریاضیات پیشرفته 91315029

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2دینامیک پیشرفته101315041

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2ارتعاشات پیشرفته- ارتعاشات سیستمهای م111315080

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3سیستم های دینامیكی121315098

تشریحی3ارتعاشات پیشرفته- ارتعاشات غیر خطی131315099

تشریحی4آنالیز مودال در سیستم های مكانیكی(آموزش141315100

تشریحی3سمینار151315101

تشریحی3ارتعاشات پیشرفته- ارتعاشات اتفاقی161315102

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3كنترل خودكار پیشرفته171315103

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١3مكانیک ضربه ای181315104

تشریحی٢3مكانیک ضربه ای191315105

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مقدمه ای بر اجزا محدود201315106

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)-آموزش محور211315109

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2طراحی اجزاء پیشرفته221315110

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١2روش اجزاءمحدود 231315112

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3طراحی بهینه قطعات مكانیكی241315113

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3طراحی مكانیزم های پیشرفته251315114

تشریحی3تحلیل آزمایشهای مهندسی261315115

تشریحی3مباحث منتخب در رباتیک271315116

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3رباتیک: سینماتیک و دینامیک281315117

تشریحی4سینماتیک اتصالات میلهای(آموزش محور)291315118

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1طراحی اجزا 301315126

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4خزش، خستگی وشكست(آموزش محور)311315199

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4هیدرودینامیک روغنكاری(آموزش محور)321315200

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كنترل اتوماتیک331319047

...

...

      
 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 مكانيك15گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي11رشته :

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 409صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
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تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1دینامیک31315013

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1مقاومت مصالح 41315020

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2محاسبات عددی پیشرفته51315024

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مقاومت مصالح پیشرفته61315027

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مكانیک محیط های پیوسته71315028

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1ریاضیات پیشرفته 81315029

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2دینامیک پیشرفته91315041

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2ارتعاشات پیشرفته- ارتعاشات سیستمهای م101315080

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3سیستم های دینامیكی111315098

تشریحی4آنالیز مودال در سیستم های مكانیكی(آموزش121315100

تشریحی3سمینار131315101

تشریحی3ارتعاشات پیشرفته- ارتعاشات اتفاقی141315102

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3كنترل خودكار پیشرفته151315103

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)-آموزش محور161315109

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2طراحی اجزاء پیشرفته171315110

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١2روش اجزاءمحدود 181315112

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3طراحی بهینه قطعات مكانیكی191315113

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3طراحی مكانیزم های پیشرفته201315114

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3رباتیک: سینماتیک و دینامیک211315117

تشریحی4سینماتیک اتصالات میلهای(آموزش محور)221315118

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1طراحی اجزا 231315126

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4خزش، خستگی وشكست(آموزش محور)241315199

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4هیدرودینامیک روغنكاری(آموزش محور)251315200

تشریحی2مباحث منتخب در طراحی كاربردی261315300

وری ورقها و پوسته ها271315301 تشریحی2ت

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3الاستیسیته281315302

تشریحی3پلاستیسیته291315303

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كنترل اتوماتیک301319047

...

...
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تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1دینامیک31315013

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1مقاومت مصالح 41315020

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3محاسبات عددی پیشرفته51315024

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2مقاومت مصالح پیشرفته61315027

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١2مكانیک محیط های پیوسته71315028

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1ریاضیات پیشرفته 81315029

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2دینامیک پیشرفته91315041

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3سیستم های دینامیكی101315098

تشریحی3سمینار111315101

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)-آموزش محور121315109

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١2روش اجزاءمحدود 131315112

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3رباتیک: سینماتیک و دینامیک141315117

تشریحی4سینماتیک اتصالات میلهای(آموزش محور)151315118

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1طراحی اجزا 161315126

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4هیدرودینامیک روغنكاری(آموزش محور)171315200

تشریحی3پلاستیسیته181315303

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1كنترل پیشرفته191315306

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1طراحی مهندسی پیشرفته201315307

وری الاستیسیته211315308 13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١2ت

تشریحی١2مكانیک شكست221315309

وری ورق و پوسته231315310 تشریحی2ت

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2طراحی بهینه241315311

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2طراحی و ساخت پیشرفته به كمک رایانه251315312

تشریحی2مباحث منتخب در طراحی261315313

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مكانیک مواد مركب پیشرفته271315314

تشریحی3مكانیک نانو ساختارها281315315

وری های نوین طراحی291315316 تشریحی3ت

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3خزش، خستگی و شكست301315317

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3قابلیت اطمینان اجزاء مكانیكی311315318

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2ارتعاشات پیشرفته ممتد321315319

تشریحی2كنترل بهینه331315320

تشریحی2كنترل غیر خطی341315321

تشریحی2كنترل در رباتیک351315322
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تشریحی2كنترل تطبیقی361315323

تشریحی2مباحث منتخب در ارتعاشات371315324

تشریحی2كنترل دیجیتال381315325

وری تخمین391315326 تشریحی2شناسایی سیستمها و ت

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3كنترل فازی عصبی401315327

تشریحی2آنالیز مودال411315328

تشریحی3پایش ماشین ها و عیب یابی421315329

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3شبكه های عصبی مصنوعی431315330

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كنترل اتوماتیک441319047
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