
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي عمران13گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي عمران - سازه هاي هيدروليكي10رشته :

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 375صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ریاضیات عالی مهندسی31313001

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1هیدرولیک پیشرفته41313024

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1روش اجزاء محدود51313025

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2طراحی هیدرولیكی سازه ها61313026

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2سدهای خاكی71313027

تشریحی2سمینار81313028

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1روش های عددی در مهندسی آب91313029

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدلهای هیدرولیكی101313030

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2هیدرو دینامیک111313031

تشریحی2سدهای بتنی121313032

تشریحی3زمین شناسی مهندسی پیشرفته131313033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1استاتیک141313038

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكانیک سیالات151313046

تشریحی3سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )-آموزش محور161313049

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مدلهای هیدرولیكی( آموزش محور )171313050

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مكانیک خاک181313051

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1هیدرولیک و آزمایشگاه191313055

تشریحی3زمین شناسی مهندسی پیشرفته( آموزش محور )201313085

تشریحی3آبهای زیرزمینی211313207

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - فني و مهندسي13دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مهندسي عمران13گروه آموزشي :

89-٩٠نيمسال اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي عمران-راه وترابري11رشته :

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 376صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١1مقاومت مصالح 21122009

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ریاضیات عالی مهندسی41313001

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1طرح هندسی راه پیشرفته51313002

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1طرح روسازی پیشرفته61313003

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2مهندسی ترافیک پیشرفته71313004

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت تعمیرو نگهداری راه81313005

تشریحی2سمینار91313006

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1طراحی فرودگاه101313007

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3تحقیق در عملیات111313008

تشریحی3تكنولوژی عالی بتن121313014

تشریحی2آزمایشگاه قیر و آسفالت131313015

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2طرح و محاسبه راه آهن141313016

تشریحی3تكنولوژی حمل و نقل (آموزش محور)151313036

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مكانیک خاک161313051

تشریحی3زمین شناسی مهندسی پیشرفته( آموزش محور )171313083

تشریحی3 ( آموزش محور )٢سمینار 181313084

تشریحی3سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )191313086

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحیGIS 4اصول و كاربرد فتوگرامتری ، دوركاوی و 201313087

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1راهسازی211313107

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1روسازی راه221313109

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مهندسی پی231313191

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي عمران13گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي عمران-راه وترابري11رشته :

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 377صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١1مقاومت مصالح 21122009

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ریاضیات عالی مهندسی41313001

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1طرح هندسی راه پیشرفته51313002

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مهندسی ترافیک پیشرفته61313004

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مدیریت تعمیرو نگهداری راه71313005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مكانیک خاک81313051

تشریحی3سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )91313086

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1راهسازی101313107

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1روسازی راه111313109

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی--مهندسی پی121313191

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته131313237

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تكنولوژی و مواد روسازی141313299

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مكانیک خاک پیشرفته151313300

تشریحی1آزمایشگاه روسازی161313301

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2مكانیک شكست171313303

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3ایمنی ترافیک181313304

تشریحی3كاربرد كامپیوتر در مهندسی راه191313305

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2برنامه ریزی حمل و نقل201313306

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مهندسی فرودگاه211313307

تشریحی2سمینار و روش تحقیق221313311

تشریحی3ازمایشگاه روسازی231313325

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مهندسی راه آهن پیشرفته(آموزش محور)241313326

      
 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 عمران13گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي عمران-راه وترابري11رشته :

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 378صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١1مقاومت مصالح 21122009

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ریاضیات عالی مهندسی41313001

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1طرح هندسی راه پیشرفته51313002

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مهندسی ترافیک پیشرفته61313004

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مدیریت تعمیرو نگهداری راه71313005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مكانیک خاک81313051

تشریحی3سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )91313086

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1راهسازی101313107

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1روسازی راه111313109

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مهندسی پی121313191

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته131313237

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تكنولوژی و مواد روسازی141313299

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مكانیک خاک پیشرفته151313300

تشریحی1آزمایشگاه روسازی161313301

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2مكانیک شكست171313303

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3ایمنی ترافیک181313304

تشریحی3كاربرد كامپیوتر در مهندسی راه191313305

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2برنامه ریزی حمل و نقل201313306

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مهندسی فرودگاه211313307

تشریحی2سمینار و روش تحقیق221313311

تشریحی3ازمایشگاه روسازی231313325

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مهندسی راه آهن پیشرفته(آموزش محور)241313326

      
 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 عمران13گروه آموزشي :

91-٩٢نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي عمران - سازه17رشته :

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 379صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ریاضیات عالی مهندسی31313001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مكانیک خاک41313051

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1تحلیل سازه 51313054

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١1سازه های بتن آرمه 61313059

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1سازه های فولادی 71313060

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2روش اجزاء محدود81313157

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1دینامیک سازه ها91313158

وری الاستیسیته و پلاستیسیته101313164 08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1ت

تشریحی2پایداری سازه ها111313165

تشریحی2سمینار121313166

تشریحی3سمینار (تحقیق و تتبع نظری)131313167

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3طراحی غیرارتجاعی (خمیری) سازه ها (آموز141313168

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3بهسازی سازه های آسیب دیده در زلزله (آموز151313169

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مهندسی پی پیشرفته161313170

تشریحی1سازه های بتن آرمه پیشرفته171313171

تشریحی2سازه های فلزی پیشرفته181313172

وری صفحات و پوسته ها191313173 11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2ت

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2طراحی ساختمانها در برابر زلزله201313174

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1سازه های فضایی211313189

تشریحی1آزمایشگاه سازه221313190

تشریحی3مهندسی زلزله231313208

تشریحی3اندركنش خاک و سازه241313209

...

...      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي عمران13گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي عمران - سازه17رشته :

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 380صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ریاضیات عالی مهندسی31313001

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1استاتیک41313038

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1تحلیل سازه 51313054

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١1سازه های بتن آرمه 61313059

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1سازه های فولادی 71313060

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2روش اجزاء محدود81313157

تشریحی3سمینار (تحقیق و تتبع نظری)91313167

تشریحی1سازه های بتن آرمه پیشرفته101313171

تشریحی3اندركنش خاک و سازه111313209

وری الاستیسیته121313230 08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1ت

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1دینامیک سازه131313231

تشریحی1سازه های فولادی پیشرفته141313276

تشریحی1تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها151313277

تشریحی2پایداری سازه ها161313278

وری ورق و پوسته171313279 تشریحی2ت

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2طراحی لرزه ای سازه ها181313280

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها191313281

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2كنترل لرزه ای سازه ها201313282

تشریحی3تكنولوژی عالی بتن211313284

تشریحی2سمینار و روش تحقیق221313311

تشریحی3روش اجزاءمرزی(آموزش محور)231313323

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3كنترل لرزه ای سازه ها(آموزش محور)241313324

      
 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 عمران13گروه آموزشي :

91-٩٢نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي عمران - مهندسي و مديريت ساخت18رشته :

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 381صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

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

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1تكنولوژی بتن31313053

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1متره و برآورد و پروژه41313057

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مقررات ملی ساختمان51313122

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1ماشین آلات ساختمانی در راهسازی61313133

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2اصول و مقررات پیمان71313175

تشریحی2تحلیل و طراحی سیستمها81313176

تشریحی2سمینار91313177

تشریحی3سمینار (تحقیق و تتبع نظری)101313180

تشریحی2كاربرد رایانه در مدیریت ساخت111313181

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مدیریت مالی و حسابداری پروژه121313182

تشریحی٢2روشهای ساخت 131313183

تشریحی3تكنولوژی عالی بتن141313185

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1روشهای برنامه ریزی و كنترل پروژه151313186

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی١1روشهای ساخت 161313187

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مدیریت ماشین آلات ساخت171313188

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3تحقیق در عملیات181313204

تشریحی3روش تحقیق191313205

تشریحی3مباحث منتخب در مهندسی و مدیریت ساخت 201313206

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3مدیریت كارگاه و ایمنی (آموزش محور)211313222

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1روش های اجرای ساختمان221313319

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصاد مهندسی231314046

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي عمران13گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي عمران - مهندسي و مديريت ساخت18رشته :

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 382صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

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

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1تكنولوژی بتن31313053

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1متره و برآورد و پروژه41313057

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مقررات ملی ساختمان51313122

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1ماشین آلات ساختمانی در راهسازی61313133

تشریحی3سمینار (تحقیق و تتبع نظری)71313180

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مدیریت مالی و حسابداری پروژه81313182

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1تحقیق در عملیات91313233

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1روشهای ساخت101313285

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت ریسک پروژه111313288

تشریحی1مدیریت منابع انسانی121313289

تشریحی1مدیریت استراتژیک پروژه131313290

تشریحی2توسعه پایدار در ساخت و ساز141313291

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2فناوری بتن های خاص151313292

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2مدیریت ماشین آلات161313293

تشریحی2روشهای ساخت پیشرفته171313294

تشریحی2روشهای مدل كردن ساخت181313295

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی--مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست191313296

تشریحی--حقوق ساخت201313297

تشریحی--تحلیل قابلیت اعتماد211313298

تشریحی2سمینار و روش تحقیق221313311

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1برنامه ریزی و كنترل پروژه231313314

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1مدیریت و مقررات پیمان241313315

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2مدیریت پروژه251313316

تشریحی2تحلیل و طراحی سیستمها261313317

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1روش های اجرای ساختمان271313319

تشریحی3توسعه پایدار در ساخت و ساز(آموزش محور)281313327

تشریحی3حقوق ساخت(آموزش محور)291313328

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصاد مهندسی301314046

      
 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 عمران13گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي عمران-محيط زيست19رشته :

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 383صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

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

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

تشریحی2سمینار41313028

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكانیک سیالات51313046

تشریحی3سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )-آموزش محور61313049

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1هیدرولیک و آزمایشگاه71313055

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مهندسی محیط زیست81313056

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تصفیه آب91313192

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1شناخت و مدیریت برنامه ریزی محیط زیست101313193

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1آلودگی هوا و روشهای كنترل آن111313194

تشریحی2تصفیه فاضلاب121313202

تشریحی2آلودگیهای مواد زاید جامد و روشهای كنترل آن131313203

تشریحی3تصفیه فاضلاب صنعتی141313215

تشریحی1انتقال و توزیع آب151313216

تشریحی2جمع آوری و كنترل فاضلاب وآب های سطحی161313217

تشریحی1آلودگی خاک171313218

تشریحی2اندازه گیری و ارزشیابی آلودگیهای هوا181313219

تشریحی3میكروبیولوژی آب و فاضلاب191313220

تشریحی3فرایندهای فیزیكی و شمیایی و بیولوژیكی201313221

تشریحی3طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب-آموزش م211313223 ...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي عمران13گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي عمران-محيط زيست19رشته :

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 384صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی-- واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ریاضیات عالی مهندسی31313001

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكانیک سیالات41313046

تشریحی3سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )-آموزش محور51313049

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1هیدرولیک و آزمایشگاه61313055

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مهندسی محیط زیست71313056

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مهندسی آب و فاضلاب و پروژه81313129

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3شناخت و مدیریت برنامه ریزی محیط زیست91313193

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب101313227

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اصول مهندسی آلودگی هوا111313229

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اصول مهندسی و مدیریت پسماند121313263

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مبانی انتقال و انتشار و مدلسازی آلاینده ها131313265

تشریحی1روشهای عددی در مهندسی محیط زیست141313266

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1هیدرولیک پیشرفته151313267

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2طراحی شبكه های آب و فاضلاب161313268

تشریحی2آزمایشگاه محیط زیست171313269

و تكنیک زیست محیطی181313270 تشریحی2ژ

تشریحی2طراحی مدفن زباله و سدهای باطله191313271

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2آلودگی خاک و پاكسازی201313272

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آلودگی صوتی و كنترل آن211313273

تشریحی1كنترل نشر آلاینده ها از منابع ساكن و متحرک221313274

تشریحی3مبانی طراحی توسعه پایدار231313275

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب241313309

تشریحی2سمینار و روش تحقیق251313311

تشریحی2در مهندسی عمران و آزمایRS و GISكاربرد 261313332 ...

      
 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 عمران13گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي عمران-خاك وپي20رشته :

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 385صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ریاضیات عالی مهندسی31313001

تشریحی2سمینار41313028

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١1مقاومت مصالح 51313043

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكانیک سیالات61313046

تشریحی3سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )-آموزش محور71313049

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مكانیک خاک81313051

تشریحی1آزمایشگاه مكانیک خاک91313052

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1روش اجزاء محدود101313157

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مهندسی پی111313191

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مكانیک خاک پیشرفته121313195

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مهندسی پی پیشرفته131313196

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2دینامیک خاک141313197

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1سدهای خاكی151313200

وتكنیک دریایی161313201 08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2ژ

تشریحی1زمین شناسی مهندسی پیشرفته171313210

تشریحی2مهندسی تونل181313211

تشریحی2تحقیقات محلی در ساختگاه191313212

تشریحی3آزمایشگاه مكانیک خاک پیشرفته201313213

تشریحی3آزمایشگاه مكانیک سنگ211313214

تشریحی2روش های عددی در مكانیک خاک221313224

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي عمران13گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي عمران- مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي21رشته :

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 386صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ریاضیات عالی مهندسی31313001

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1هیدرولیک پیشرفته41313024

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2طراحی هیدرولیكی سازه ها51313026

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1استاتیک61313038

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكانیک سیالات71313046

تشریحی3سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )-آموزش محور81313049

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مكانیک خاک91313051

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1هیدرولیک و آزمایشگاه101313055

تشریحی3زمین شناسی مهندسی پیشرفته( آموزش محور )111313085

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3روش اجزاء محدود121313157

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1سدهای خاكی131313200

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1هیدرولیک محاسباتی141313252

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مكانیک خاک پیشرفته151313253

تشریحی1زمین شناسی پیشرفته161313254

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مكانیک سنگ171313255

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2هیدرولیک محاسباتی پیشرفته181313256

تشریحی2مدل های آشفتگی191313257

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2مدل های فیزیكی و اندازه گیری های میدانی201313258

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3هیدرودینامیک211313259

تشریحی3مكانیک محیط های متخلخل221313261

تشریحی2سمینار و روش تحقیق231313311

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مدل های فیزیكی و اندازه گیری های میدانی(241313360 ...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي عمران13گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي عمران- ژئوتكنيك22رشته :

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 387صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ریاضیات عالی مهندسی31313001

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١1مقاومت مصالح 41313043

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكانیک سیالات51313046

تشریحی3سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )-آموزش محور61313049

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مكانیک خاک71313051

تشریحی1آزمایشگاه مكانیک خاک81313052

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مهندسی پی91313191

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مكانیک خاک پیشرفته101313195

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مهندسی پی پیشرفته111313196

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2دینامیک خاک121313197

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1سدهای خاكی131313200

وتكنیک دریایی141313201 08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2ژ

تشریحی2زمین شناسی مهندسی پیشرفته151313210

تشریحی3آزمایشگاه مكانیک خاک پیشرفته161313213

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1بهسازی خاک171313241

وتكنیک زیست محیطی181313242 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1ژ

و تكنیک لرزه ای191313243 08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2ژ

تشریحی2خاک مسلح201313244

تشریحی2خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاک211313245

تشریحی2روش تفاضل محدود221313246

تشریحی2طراحی مدفن زباله و سدهای باطله231313247

تشریحی3تحقیقات صحرایی241313248

تشریحی2رفتار خاكهای نیمه اشباع251313249

تشریحی3زمین شناسی و تكتونیک لرزه ای261313250

تشریحی2سمینار و روش تحقیق271313311

تشریحی3زمین شناسی و تكتونیک لرزه ای(آموزش محور)281313329

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3مكانیک سنگ(آموزش محور)291313330

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1روش اجزاء محدود301313331
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