
آموزشي رسميدوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - شيمي14گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - شيمي (شيمي معدني )90رشته :

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 461صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1شیمی عمومی 21114008

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١1شیمی معدنی 31114025

تشریحی١1آزمایشگاه شیمی معدنی 41114026

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢1شیمی معدنی 51114035

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1كاربردطیف سنجی درشیمی آلی61114040

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1شیمی معدنی پیشرفته71114097

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1شیمی آلی پیشرفته81114098

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1شیمی فیزیک پیشرفته91114099

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1شیمی تجزیه پیشرفته101114100

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی--شیمی هسته ای111114155

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2كریستالوگرافی121114157

تشریحی3موضوع خاص درشیمی معدنی131114163

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2سینیتیک ،ترمودینامیک ومكانیسم واكنشهای 141114164

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شیمی فیزیک معدنی151114165

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2طیف سنجی درشیمی معدنی161114166

تشریحی3سمینار171114167

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی3كاربردنظریه گروههادرشیمی181114170

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2شیمی آلی فلزی191114171

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3بیوشیمی معدنی201114172

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2سنتزوشناسایی كمپلكسهای معدنی211114173

تشریحی3مباحث نوین درشیمی معدنی221114174

تشریحی٢4سمینار231114277

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)241114311

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زبان تخصصی251212180

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 :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - شيمي14گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فيتوشيمي11رشته :

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 76صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)21112229

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1شیمی آلی 31114012

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢1شیمی آلی 41114014

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1كاربردطیف سنجی درشیمی آلی51114040

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1جداسازی وشناسایی تركیبات آلی61114047

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1شیمی معدنی پیشرفته71114097

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1شیمی آلی پیشرفته81114098

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1شیمی تجزیه پیشرفته91114100

ی101114108 11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3شیمی دارو

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2شیمی تركیبات طبیعی111114279

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2شیمی سنتز مواد آلی121114280

تشریحی١3سمینار131114281

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3گیاه شناسی141114282

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مباحث نوین درفیتوشیمی151114283

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3شیمی فرآوری روغن های اسانسی161114284

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3كاربرد روشهای دستگاهی در جداسازی وشنا171114285

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1شیمی سنتز تركیبات طبیعی181114286

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4موضوع خاص درفیتوشیمی(آموزش محور)191114292

تشریحی٢4سمینار201114293

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 : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - شيمي14گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - شيمي (شيمي تجزيه )60رشته :

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 77صفحه : 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 شنبه1399/10/1715تشریحی١1شیمی تجزیه 21114018

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1شیمی تجزیه 31114023

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1شیمی تجزیه دستگاهی41114031

تشریحی1آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی51114032

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1شیمی معدنی پیشرفته61114097

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1شیمی آلی پیشرفته71114098

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1شیمی فیزیک پیشرفته81114099

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1شیمی تجزیه پیشرفته91114100

تشریحی3موضوع خاص درشیمی تجزیه101114124

تشریحی3سمینار111114128

تشریحی1كاربرد الكترونیک در دستگاههای شیمیایی121114131

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1تجزیه مقادیربسیاركم131114133

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1رادیوشیمی وكاربردآن درشیمی تجزیه141114134

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2اسپكتروسكپی تجزیه ای 151114135

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1كروماتوگرافی161114136

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1كمپلكسهادرشیمی تجزیه171114137

تشریحی1مباحث نوین درشیمی تجزیه181114138

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2الكتروشیمی تجزیه ای191114139

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١2اسپكتروسكوپی تجزیه ای 201114140

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2روشهای فیزیكی وشیمیایی جداسازی211114141

تشریحی٢4سمینار221114277

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)231114311

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زبان تخصصی241212180

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 : - شيمي14گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - شيمي (شيمي آلي )70رشته :

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 78صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1شیمی آلی 21114012

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢1شیمی آلی 31114014

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1كاربردطیف سنجی درشیمی آلی41114040

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1جداسازی وشناسایی تركیبات آلی51114047

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1شیمی معدنی پیشرفته61114097

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1شیمی آلی پیشرفته71114098

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1شیمی فیزیک پیشرفته81114099

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1شیمی تجزیه پیشرفته91114100

تشریحی3موضوع خاص درشیمی آلی101114101

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2روشهای سنتزآلی111114102

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2شیمی فیزیک آلی پیشرفته121114103

تشریحی3سمینار131114105

ی141114108 11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1شیمی دارو

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1شیمی هتروسیكل151114109

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1مبانی شیمی پلیمر161114111

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1اصول بیوشیمی171114113

تشریحی1مباحث نوین درشیمی آلی181114121

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1سنتزپلیمرها191114123

تشریحی٢4سمینار201114277

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)211114311

تشریحی١2طیف سنجی مولكولی221114314

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زبان تخصصی231212180

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 : - شيمي14گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - شيمي (شيمي فيزيك )80رشته :

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 79صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1معادلات دیفرانسیل11111026

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (21111297

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1شیمی فیزیک 31114016

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی٢1شیمی فیزیک 41114021

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مبانی شیمی كوانتومی51114027

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1شیمی معدنی پیشرفته61114097

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1شیمی آلی پیشرفته71114098

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1شیمی فیزیک پیشرفته81114099

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1شیمی تجزیه پیشرفته91114100

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1طیف سنجی مولكولی 101114104

تشریحی3موضوع خاص درشیمی فیزیک111114144

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١2ترمودینامیک آماری 121114145

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2شیمی كوانتومی 131114146

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2سینتیک شیمیایی پیشرفته141114147

تشریحی3سمینار151114148

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1الكتروشیمی پیشرفته161114151

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1شیمی سطح171114152

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1شیمی هسته ای181114155

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1شیمی آب191114158

تشریحی1مباحث نوین درشیمی فیزیک201114160

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3شیمی محاسباتی211114244

تشریحی٢4سمینار221114277

تشریحی1سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)231114311

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زبان تخصصی241212180

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 : - شيمي14گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - شيمي (شيمي معدني )90رشته :

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 80صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1شیمی عمومی 21114008

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١1شیمی معدنی 31114025

تشریحی١1آزمایشگاه شیمی معدنی 41114026

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢1شیمی معدنی 51114035

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1كاربردطیف سنجی درشیمی آلی61114040

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1شیمی معدنی پیشرفته71114097

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1شیمی آلی پیشرفته81114098

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1شیمی فیزیک پیشرفته91114099

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1شیمی تجزیه پیشرفته101114100

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1شیمی هسته ای111114155

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1كریستالوگرافی121114157

تشریحی3موضوع خاص درشیمی معدنی131114163

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2سینیتیک ،ترمودینامیک ومكانیسم واكنشهای 141114164

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شیمی فیزیک معدنی151114165

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2طیف سنجی درشیمی معدنی161114166

تشریحی3سمینار171114167

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1كاربردنظریه گروههادرشیمی181114170

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1شیمی آلی فلزی191114171

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1بیوشیمی معدنی201114172

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1سنتزوشناسایی كمپلكسهای معدنی211114173

تشریحی2مباحث نوین درشیمی معدنی221114174

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4شیمی هسته ای( آموزش محور )231114263

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4كریستالوگرافی( آموزش محور )241114264

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی4كاربرد نظریه گروهها در شیمی( آموزش محور )251114270

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4شیمی آلی فلزی( آموزش محور )261114271

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4بیوشیمی معدنی( آموزش محور )271114272

تشریحی4مباحث نوین در شیمی معدنی( آموزش محور )281114274

تشریحی٢4سمینار291114277

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)301114311

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زبان تخصصی311212180

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 321220658

...

      
 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 شيمي17گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي شيمي-بيوتكنولوژي11رشته :

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 412صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2بیوشیمی عمومی21114204

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

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ترمودینامیک پیشرفته41317001

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1پدیده های انتقال در سیستم های بیولوزیک51317002

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1میكروبیولوزی صنعتی وفرآیندهای تخمیری61317003

تشریحی3آز بیوتكنولوژی71317014

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3ترمودینامیک محلولهای غیر ایده آل81317015

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1ترمودینامیک مهندسی شیمی 91317021

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1مكانیک سیالات 101317023

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢1انتقال حرارت 111317024

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1میكروبیولوژی عمومی121317045

تشریحی2طراحی راكتورهای بیوشیمیایی131317047

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2ریاضیات پیشرفته (رشته بیوتكنولوژی)141317049

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیكی151317051

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3تكنولوژی آنزیم ها161317052

تشریحی3سمینار171317053

تشریحی3آمار در فرآیندهای مهندسی181317054

تشریحی3مباحث منتخب191317055

تشریحی3بیو تكنولوژی غذایی(آموزش محور)201317057

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)211317068

تشریحی4استانداردها مشخصات فنی تجهیزات آب و فا221317070 ...

      
 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 شيمي17گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند17رشته :

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 413صفحه : 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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1ترمودینامیک مهندسی شیمی 31317021

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢1انتقال حرارت 41317024

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1انتقال جرم51317094

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢1عملیات واحد 61317105

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته71317198

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1انتقال حرارت پیشرفته81317199

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ریاضیات پیشرفته91317200

تشریحی2سینیتیک و طرح راكتور پیشرفته101317201

تشریحی2مكانیک سیالات پیشرفته111317202

تشریحی2مدل سازی و مشابه سازی121317203

تشریحی3طراحی تجهیزات فرآیندی131317214

تشریحی3بهینه سازی141317215

      تشریحی3سمینار151317216
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي شيمي17گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند17رشته :

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 414صفحه : 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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1ترمودینامیک مهندسی شیمی 31317021

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢1انتقال حرارت 41317024

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1انتقال جرم51317094

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢1عملیات واحد 61317105

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1انتقال حرارت پیشرفته71317199

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ریاضیات مهندسی پیشرفته81317205

تشریحی3طراحی تجهیزات فرآیندی91317214

تشریحی3بهینه سازی101317215

تشریحی3سمینار111317216

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ترمودینامیک پیشرفته121317273

تشریحی2طرح راكتور پیشرفته131317274

تشریحی2مكانیک سیالات پیشرفته141317275

      تشریحی2مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای شیمیایی151317279
 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 شيمي17گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي شيمي - 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 415صفحه : 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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1ترمودینامیک مهندسی شیمی 31317021

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢1انتقال حرارت 41317024

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1انتقال جرم51317094

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢1عملیات واحد 61317105

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته71317198

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1انتقال حرارت پیشرفته81317199

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ریاضیات پیشرفته91317200

تشریحی2سینیتیک و طرح راكتور پیشرفته101317201

تشریحی2مكانیک سیالات پیشرفته111317202

تشریحی2تصفیه آب و فاضلاب121317212

تشریحی3كنترل آلودگی هوا131317217

تشریحی3مدیریت پسماند ه های جامد141317218

      تشریحی3سمینار151317219
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي شيمي17گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي شيمي - 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 416صفحه : 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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1ترمودینامیک مهندسی شیمی 31317021

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢1انتقال حرارت 41317024

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1انتقال جرم51317094

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢1عملیات واحد 61317105

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1انتقال حرارت پیشرفته71317199

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ریاضیات مهندسی پیشرفته81317205

تشریحی2تصفیه آب و فاضلاب91317212

تشریحی3كنترل آلودگی هوا101317217

تشریحی3مدیریت پسماند ه های جامد111317218

تشریحی3سمینار121317219

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ترمودینامیک پیشرفته131317273

تشریحی2طرح راكتور پیشرفته141317274

      تشریحی2مكانیک سیالات پیشرفته151317275
 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 شيمي17گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي شيمي - مدل سازي، شبيه سازي و كنترل21رشته :

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 417صفحه : 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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1ترمودینامیک مهندسی شیمی 31317021

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢1انتقال حرارت 41317024

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1انتقال جرم51317094

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢1عملیات واحد 61317105

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته71317198

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1انتقال حرارت پیشرفته81317199

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ریاضیات پیشرفته91317200

تشریحی2مكانیک سیالات پیشرفته101317202

تشریحی2مدل سازی و مشابه سازی111317203

تشریحی2سینیتیک و طرح راكتور پیشرفته121317213

تشریحی3طراحی تجهیزات فرآیندی131317214

تشریحی3بهینه سازی141317215

      تشریحی3سمینار151317216
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي شيمي17گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي شيمي - مدل سازي، شبيه سازي و كنترل21رشته :

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 418صفحه : 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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1ترمودینامیک مهندسی شیمی 31317021

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢1انتقال حرارت 41317024

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1انتقال جرم51317094

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢1عملیات واحد 61317105

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1انتقال حرارت پیشرفته71317199

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ریاضیات مهندسی پیشرفته81317205

تشریحی3سمینار91317216

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ترمودینامیک پیشرفته101317273

تشریحی2طرح راكتور پیشرفته111317274

تشریحی2مكانیک سیالات پیشرفته121317275

تشریحی2بهینه سازی فرایندها131317276

تشریحی3مدل سازی و شبیه سازی فرایندها141317277

      تشریحی3كاربردو هوش مصنوعی در مهندسی شیمی151317278
 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 شيمي17گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي شيمي - پليمر22رشته :

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 419صفحه : 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

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1شیمی و سینیتیک پلیمرزاسیون31317084

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1شیمی فیزیک پلیمرها41317146

تشریحی1آزمایشگاه خواص فیزیكی و مكانیكی پلیمرها51317153

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مهندسی پلاستیک61317154

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1وسایل اندازه گیری مشخصات ملكولی پلیمرها71317156

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته81317198

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2انتقال حرارت پیشرفته91317199

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ریاضیات پیشرفته101317200

تشریحی2سینیتیک و طرح راكتور پیشرفته111317201

ولوژی پیشرفته سیالات پلیمر121317210 تشریحی1ر

تشریحی2خواص فیزیكی و مكانیكی پلاستیک131317211

تشریحی3سینیتیک و طرح راكتور پلیمرها141317220

تشریحی3پدیده های انتقال سیالات پلیمری151317221

      تشریحی3سمینار161317222
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي شيمي17گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي شيمي - پليمر22رشته :

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 420صفحه : 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

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1شیمی و سینیتیک پلیمرزاسیون31317084

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1شیمی فیزیک پلیمرها41317146

تشریحی1آزمایشگاه خواص فیزیكی و مكانیكی پلیمرها51317153

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مهندسی پلاستیک61317154

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1وسایل اندازه گیری مشخصات ملكولی پلیمرها71317156

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2انتقال حرارت پیشرفته81317199

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ریاضیات مهندسی پیشرفته91317205

تشریحی3سمینار101317222

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ترمودینامیک پیشرفته111317273

تشریحی2طرح راكتور پیشرفته121317274

تشریحی2شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها131317280

تشریحی2پلاستیک های تقویت شده با الیاف (كامپوزیت )141317281

تشریحی3ساختار و خواص فیزیكی و مكانیكی پلیمرها151317282

      تشریحی3طراحی و تكنولوژی قطعات لاستیكی161317283
 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 شيمي17گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي شيمي - صنايع غذايي23رشته :

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 421صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1بیوشیمی عمومی21114204

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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1ترمودینامیک مهندسی شیمی 41317021

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1مكانیک سیالات 51317023

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢1انتقال حرارت 61317024

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1میكروبیولوژی عمومی71317045

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1میكروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری81317204

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ریاضیات مهندسی پیشرفته91317205

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1پدیده های انتقال در صنایع غذایی101317206

تشریحی2طراحی عملیات فرآیندهای صنایع غذایی111317207

تشریحی2فرآیندهای پیشرفته مواد غذایی121317208

تشریحی2بیوتكنولوژی غذایی131317209

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3تكنولوژی آنزیمها141317223

تشریحی3مدل سازی و شبیه سازی در صنایع غذایی151317224

      تشریحی3سمینار161317225
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي شيمي17گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي شيمي - صنايع غذايي23رشته :

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 422صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1بیوشیمی عمومی21114204

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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1ترمودینامیک مهندسی شیمی 41317021

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1مكانیک سیالات 51317023

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢1انتقال حرارت 61317024

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1میكروبیولوژی عمومی71317045

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1انتقال حرارت پیشرفته81317199

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1میكروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری91317204

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ریاضیات مهندسی پیشرفته101317205

تشریحی3مدل سازی و شبیه سازی در صنایع غذایی111317224

تشریحی3سمینار121317225

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ترمودینامیک پیشرفته131317273

تشریحی2طرح راكتور پیشرفته141317274

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3فناوری آنزیم ها151317284

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3پدیده های انتقال در صنایع غذایی161317285       
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰




