
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت مالي06رشته :

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 223صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )21218571

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4حسابداری برای مدیران31218653

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1زبان تخصصی پیشرفته41218933

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1آمار كاربردی پیشرفته51218934

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1كاربرد كامپیوتر در مدیریت61218935

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1روش تحقیق پیشرفته71218936

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی81218937

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تجزیه و تحلیل صورتهای مالی91218938

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت مالی پیشرفته101218939

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3بررسی موارد خاص در مدیریت مالی111218940

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1حسابداری مدیریت121218941

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1بازار پول و سرمایه131218942

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار141218943

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3سازمانهای پولی و مالی151218944

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته161218945

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2سیستمهای اطلاعات مدیریت171218946

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2پژوهش عملیاتی پیشرفته181218947

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3سمینار مالی191218948

وریهای مدیریت پیشرفته201218949 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3ت

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1اقتصاد مدیریت211218950

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت فناوري اطالعات(كسب وكار الكترونيك)11رشته :

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 224صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1تحلیل آماری21117075

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1بازمهندسی فرآیندهای كسب و كار31218313

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3منطق فازی و هوش مصنوعی41218314

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت51218315

وریهای مدیریت پیشرفته61218322 11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ت

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات71218325

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته81218326

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته91218327

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان101218329

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2كسب و كار الكترونیكی111218344

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2خدمات الكترونیكی121218345

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2دولت الكترونیكی131218346

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2مدیریت زنجیره تامین141218347

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3بازاریابی الكترونیكی151218348

ل حقوقی تجارت الكترونیكی161218349 11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مسا

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3مدیریت روابط مشتری171218350

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3مدیریت دانش181218355

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1فناوری اطلاعات191218356

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتارسازمانی201218357

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تجزیه و تحلیل سیستم211218358

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستمهای اطلاعات مدیریت221218359

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )231218361

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1زبان تخصصی241218379

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)251218667

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 انساني12دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مديريت فناوري اطالعات(كسب وكار الكترونيك)11رشته :

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 225صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1بازمهندسی فرآیندهای كسب و كار21218313

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2بازاریابی الكترونیكی31218348

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور41218553

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)51218667

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق61218840

وری های مدیریت71218841 11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ت

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تجزیه و تحلیل سیستم ها81218843

وری و فلسفی سیستم ها ی اطلاعاتی91218845 08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مبانی ت

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات101218846

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1مبانی مدیریت دانش111218847

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2هوشمندی كسب و كار121218848

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی131218849

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی141218850

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات151218851

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3تجارت و كسب و كار الكترونیک161218852

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مدل های كسب و كار الكترونیک171218855

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2جنبه های حقوقی كسب و كار الكترونیک181218856

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3تجارت سیار191218857

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت امنیت فناوری اطلاعات201218862

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1سیستم های سازمانی211218863

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1آمار تحلیلی221218864

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستمهای اطلاعات مدیریت231218865

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 درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت فناوري اطالعات(مديريت منابع اطالعاتي)12رشته :

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 226صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1تحلیل آماری21117075

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1بازمهندسی فرآیندهای كسب و كار31218313

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3منطق فازی و هوش مصنوعی41218314

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت51218315

وریهای مدیریت پیشرفته61218322 11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ت

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات71218325

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته81218326

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته91218327

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان101218329

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2داده كاوی و انبار داده ها111218330

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2درگاهها و دروازه ها در شبكه121218332

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2سیستم مدیریت محتوا131218333

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس141218334

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مدیریت منابع اطلاعاتی151218335

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3روش شناسی پژوهش در فناوری اطلاعات161218336

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3معماری سازمانی171218337

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3مدیریت دانش181218355

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1فناوری اطلاعات191218356

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتارسازمانی201218357

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تجزیه و تحلیل سیستم211218358

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستمهای اطلاعات مدیریت221218359

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )231218362

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1زبان تخصصی241218379

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)251218667

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 انساني12دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مديريت فناوري اطالعات(مديريت منابع اطالعاتي)12رشته :

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 227صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2داده كاوی و انبار داده ها21218330

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس31218334

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور41218553

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)51218667

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق61218840

وری های مدیریت71218841 11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ت

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مدیریت منابع اطلاعاتی پیشرفته81218842

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تجزیه و تحلیل سیستم ها91218843

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مدل سازی اطلاعات در سازمان101218844

وری و فلسفی سیستم ها ی اطلاعاتی111218845 08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مبانی ت

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات121218846

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1مبانی مدیریت دانش131218847

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2هوشمندی كسب و كار141218848

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی151218849

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی161218850

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات171218851

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3تجارت و كسب و كار الكترونیک181218852

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3فناوری های ذخیره سازی191218861

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت امنیت فناوری اطلاعات201218862

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1سیستم های سازمانی211218863

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1آمار تحلیلی221218864

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستمهای اطلاعات مدیریت231218865

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 درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت فناوري اطالعات(سيستمهاي اطالعاتي پيشرفته)13رشته :

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 228صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1تحلیل آماری21117075

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1بازمهندسی فرآیندهای كسب و كار31218313

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3منطق فازی و هوش مصنوعی41218314

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت51218315

وریهای مدیریت پیشرفته61218322 11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ت

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات71218325

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته81218326

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته91218327

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان101218329

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2سیستمهای خبره111218338

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری121218339

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مهندسی نرم افزار به كمک كامپیوتر131218340

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3روش شناسی ایجاد سیستمهای اطلاعاتی141218341

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مدلسازی اطلاعات سازمان151218342

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3مدیریت دانش161218355

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1فناوری اطلاعات171218356

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتارسازمانی181218357

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تجزیه و تحلیل سیستم191218358

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستمهای اطلاعات مدیریت201218359

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )211218363

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1زبان تخصصی221218379

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)231218667

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 درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مديريت فناوري اطالعات(سيستمهاي اطالعاتي پيشرفته)13رشته :

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 229صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری21218339

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مدلسازی اطلاعات سازمان31218342

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور41218553

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)51218667

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق61218840

وری های مدیریت71218841 11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ت

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تجزیه و تحلیل سیستم ها81218843

وری و فلسفی سیستم ها ی اطلاعاتی91218845 08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مبانی ت

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات101218846

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1مبانی مدیریت دانش111218847

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2هوشمندی كسب و كار121218848

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی131218849

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی141218850

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات151218851

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3تجارت و كسب و كار الكترونیک161218852

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مدیریت فرایندهای كسب و كار171218858

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2روش شناسی توسعه سیستمهای اطلاعاتی181218859

تشریحی3تحلیل، طراحی و كنترل كیفیت نرم افزار191218860

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت امنیت فناوری اطلاعات201218862

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1سیستم های سازمانی211218863

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1آمار تحلیلی221218864

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستمهای اطلاعات مدیریت231218865

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 درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت فناوري اطالعات(مديريت دانش)14رشته :

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 230صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1تحلیل آماری21117075

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1بازمهندسی فرآیندهای كسب و كار31218313

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3منطق فازی و هوش مصنوعی41218314

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت51218315

وریهای مدیریت پیشرفته61218322 11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ت

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات71218325

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته81218326

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته91218327

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان101218329

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2استراتژی های مدیریت دانش111218351

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت دانش در سازمانها121218352

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3فرایندهای مدیریت دانش131218353

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3فناوریهای مدیریت دانش141218354

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3مدیریت دانش151218355

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1فناوری اطلاعات161218356

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتارسازمانی171218357

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تجزیه و تحلیل سیستم181218358

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستمهای اطلاعات مدیریت191218359

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )201218364

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1زبان تخصصی211218379

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)221218667

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مديريت فناوري اطالعات(مديريت دانش)14رشته :

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 231صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1بازمهندسی فرآیندهای كسب و كار21218313

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2استراتژی های مدیریت دانش31218351

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت دانش در سازمانها41218352

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور51218553

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)61218667

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق71218840

وری های مدیریت81218841 11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ت

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تجزیه و تحلیل سیستم ها91218843

وری و فلسفی سیستم ها ی اطلاعاتی101218845 08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مبانی ت

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات111218846

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1مبانی مدیریت دانش121218847

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2هوشمندی كسب و كار131218848

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی141218849

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی151218850

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات161218851

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3تجارت و كسب و كار الكترونیک171218852

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3فناوریهای مدیریت دانش181218853

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3فرایندهای مدیریت دانش191218854

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت امنیت فناوری اطلاعات201218862

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1سیستم های سازمانی211218863

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1آمار تحلیلی221218864

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستمهای اطلاعات مدیریت231218865

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 درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كارآفريني گرايش كسب و كار جديد15رشته :

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 232صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

وریهای مدیریت پیشرفته21218402 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات31218403

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زبان تخصصی41218405

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی پیشرفته كارآفرینی51218406

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول حسابداری61218407

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1بازاریابی و تحقیقات بازار71218408

وریهای كارآفرینی81218409 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1ت

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تحلیل محیط كسب و كار91218410

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش تحقیق در كارآفرینی101218411

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2توسعه محصول جدید111218412

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3طراحی و تدوین طرح كسب و كار121218414

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1آمار131218430

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تشخیص فرصت های كار آفرینی141218537

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک كار آفرینی151218538

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3الگوهای تصمیم گیری كار آفرینان161218540

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3ایجاد كسب وكار171218541

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مدیریت كسب وكار های كوچک181218542

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2استقرار كسب وكار191218543

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3مدیریت زنجیره تامین201218544

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور211218553

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4جهانی سازی و رشد دركسب و كارهای كوچک221218700

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كارآفريني گرايش آموزش عالي16رشته :

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 233صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول حسابداری21218407

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تشخیص فرصتهای كارآفرینی31218417

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مدیریت دانشگاه41218418

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2كارآفرینی دانشگاهی51218419

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2اقتصاد آموزش عالی61218420

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3الگوهای تصمیمگیری كارآفرینان71218421

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3بازاریابی و تجاریسازی دانش و فناوری81218423

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3كیفیت و ارزشیابی در آموزش عالی91218424

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک كارآفرینی101218425

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور111218426

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته(آموزش محور)121218427

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1اقتصاد ایران131218428

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول سیستمهای پویا141218429

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1آمار151218430

وریهای مدیریت پیشرفته161218434 08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1ت

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مبانی پیشرفته كارآفرینی171218531

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق در كارآفرینی181218532

وریهای كارآفرینی191218533 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1ت

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2تحلیل محیط كسب و كار201218534

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3طراحی و تدوین طرح كسب و كار211218535

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2كارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات221218536

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زبان تخصصی231218565

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 درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال :) گرايش استراتژيMBA - مديريت كسب و كار (17رشته :

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 234صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی5 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آمار وكاربرد آن درمدیریت 21117143

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 31214066

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حسابداری برای مدیران41218431

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدیریت استراتژیک51218432

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1نظریه های سازمان ومدیریت61218433

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی71218469

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی81218470

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتار سازمانی91218471

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت مالی101218472

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی111218473

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اخلاق واحكام كسب وكار121218474

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اصول اقتصاد131218475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت عملیات141218476

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مدیریت استراتژیک پیشرفته151218477

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4پیاده سازی استراتژی161218478

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4تفكر استراتژیک واستراتژی در عمل171218479

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4كنترل ،بودجه بندی ومدیریت عملكرد181218480

تشریحی5سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )191218571

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5روش های حل مساله (آموزش محور)201218667

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مدیریت كیفیت (آموزش محور)211218754

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت231237006

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال :) گرايش بازاريابيMBA - مديريت كسب و كار (18رشته :

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 235صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی5 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آمار وكاربرد آن درمدیریت 21117143

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 31214066

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حسابداری برای مدیران41218431

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدیریت استراتژیک51218432

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1نظریه های سازمان ومدیریت61218433

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی71218469

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی81218470

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتار سازمانی91218471

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت مالی101218472

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی111218473

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اخلاق واحكام كسب وكار121218474

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اصول اقتصاد131218475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت عملیات141218476

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3استراتژی بازاریابی151218503

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4تحقیقات بازاریابی161218504

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4بازاریابی بین بنگاهی171218505

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4مدیریت برند181218506

تشریحی5سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )191218571

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5روش های حل مساله (آموزش محور)201218667

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مدیریت كیفیت (آموزش محور)211218754

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت231237006

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال :) گرايش كار آفرينيMBA - مديريت كسب و كار (19رشته :

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 236صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی5 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آمار وكاربرد آن درمدیریت 21117143

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 31214066

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حسابداری برای مدیران41218431

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدیریت استراتژیک51218432

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1نظریه های سازمان ومدیریت61218433

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی71218469

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی81218470

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتار سازمانی91218471

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت مالی101218472

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی111218473

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اخلاق واحكام كسب وكار121218474

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اصول اقتصاد131218475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت عملیات141218476

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3نظریه های كارآفرینی151218481

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4طرح ریزی وراه اندازی كسب وكار جدید161218484

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4كار آفرینی استراتژیک171218485

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4مدیریت كسب وكار های كوچک181218486

تشریحی5سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )191218571

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5روش های حل مساله (آموزش محور)201218667

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مدیریت كیفیت (آموزش محور)211218754

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت231237006

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

) گرايش كسب و كار بينMBA - مديريت كسب و كار (21رشته :
المللي

94-٩٥نيمسال 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 237صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی5 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آمار وكاربرد آن درمدیریت 21117143

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 31214066

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حسابداری برای مدیران41218431

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدیریت استراتژیک51218432

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1نظریه های سازمان ومدیریت61218433

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی71218469

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی81218470

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتار سازمانی91218471

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت مالی101218472

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی111218473

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اخلاق واحكام كسب وكار121218474

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اصول اقتصاد131218475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت عملیات141218476

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3اصول كسب وكار بین المللی151218497

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4حقوق كسب وكار بین المللی161218499

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4بازاریابی بین الملل171218500

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4مدیریت جهانی181218501

تشریحی5سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )191218571

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5روش های حل مساله (آموزش محور)201218667

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مدیریت كیفیت (آموزش محور)211218754

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت231237006

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال :) گرايش ماليMBA - مديريت كسب و كار (22رشته :

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 238صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی5 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آمار وكاربرد آن درمدیریت 21117143

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 31214066

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حسابداری برای مدیران41218431

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدیریت استراتژیک51218432

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1نظریه های سازمان ومدیریت61218433

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی71218469

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی81218470

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتار سازمانی91218471

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت مالی101218472

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی111218473

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اخلاق واحكام كسب وكار121218474

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اصول اقتصاد131218475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت عملیات141218476

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بازارهاونهادهای مالی151218487

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4مدیریت سرمایه گذاری161218488

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مالیه بین الملل171218489

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4اقتصاد سنجی مالی181218491

تشریحی5سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )191218571

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5روش های حل مساله (آموزش محور)201218667

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مدیریت كیفیت (آموزش محور)211218754

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت231237006

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

) گرايش رفتار سازماني و منابعMBA - مديريت كسب و كار(23رشته :
انساني

94-٩٥نيمسال 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 239صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی5 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آمار وكاربرد آن درمدیریت 21117143

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 31214066

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حسابداری برای مدیران41218431

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدیریت استراتژیک51218432

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1نظریه های سازمان ومدیریت61218433

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی71218469

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی81218470

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتار سازمانی91218471

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت مالی101218472

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی111218473

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اخلاق واحكام كسب وكار121218474

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اصول اقتصاد131218475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت عملیات141218476

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته151218492

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4دانش ومهارت های كار تیمی161218494

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4مدیریت تغییر171218496

تشریحی5سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )181218571

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5روش های حل مساله (آموزش محور)191218667

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مدیریت كیفیت (آموزش محور)201218754

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4مدیریت منابع انسانی پیشرفته211218755

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت231237006

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

) گرايش سيستمهاي اطالعاتي وMBA - مديريت كسب و كار(24رشته :
فناوري اطالعات

94-٩٥نيمسال 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 240صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی5 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آمار وكاربرد آن درمدیریت 21117143

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 31214066

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حسابداری برای مدیران41218431

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدیریت استراتژیک51218432

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1نظریه های سازمان ومدیریت61218433

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی71218469

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی81218470

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتار سازمانی91218471

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت مالی101218472

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی111218473

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اخلاق واحكام كسب وكار121218474

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اصول اقتصاد131218475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت عملیات141218476

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3تجارت الكترونیک151218527

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مدیریت فناوری اطلاعات161218528

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4تحلیل وطراحی سیستم های اطلاعاتی171218529

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4سیستم های خبره وهوش مصنوعی181218530

تشریحی5سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )191218571

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5روش های حل مساله (آموزش محور)201218667

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مدیریت كیفیت (آموزش محور)211218754

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت231237006

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت امور شهري25رشته :

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 241صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1روش تحقیق21218516

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1اقتصاد برای مدیران(خرد و كلان)31218517

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1حقوق اساسی و اداره سازمانهای محلی41218518

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مبانی جامعه شناسی51218519

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1بازرگانی و تجارت61218520

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1آمار برای مدیران71218521

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1نظریههای سازمان و مدیریت-دیدگاه استراتژ81218522

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1برنامهریزی منطقهای برای مدیران91218523

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1نظریههای رفتار سازمانی پیشرفته101218524

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1جامعه شناسی شهری و پاتولوژی (آسیب شنا111218525

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1سیستمهای اطلاعات مدیریت121218526

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2اقتصاد شهری131218539

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2برنامهریزی شهری141218555

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول برنامهریزی در امور فرهنگی151218556

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی پیشرفته161218557

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2حقوق شهری و قوانین شهرسازی171218558

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3حمل و نقل همگانی181218559

تشریحی3سمینار مسایل جاری كلان شهرها191218560

تشریحی3سمینار مدیریت بحران و سوانح طبیعی در شهر201218561

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مدیریت مالی و بودجه شهرداریها211218562

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)221218563

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحیGIS(4اصول سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(231218564

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 درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول26رشته :

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 242صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1مدیریت مالی 21214070

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢1مدیریت مالی 31214072

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن41218117

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1تحقیق درعملیات 51218119

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته61218216

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1تحقیق درعملیات پیشرفته71218217

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تحلیل آماری81218218

وریهای مدیریت پیشرفته91218219 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مدیریت منابع انسانی پیشرفته101218220

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته111218221

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2حسابداری مدیریت121218223

ل بازاریابی131218224 13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2بازارشناسی ومسا

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته141218225

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)151218376

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روشهای تحقیق در رفتار سازمانی161218511

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3نظریه وفرایند تحول سازمان171218512

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3نظریه ها وفرایند ارتباطات سازمانی181218513

تشریحی3سمینار در مسایل رفتاری191218514

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)201218667

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3اقتصادمدیریت221221143

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی231225019

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني27رشته :

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 243صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان ومدیریت21218026

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1روش تحقیق درمدیریت31218029

وری های مدیریت پیشرفته41218185 08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1ت

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1فرآیندخطمشی گذاری51218186

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته61218187

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته71218188

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی پیشرفته81218189

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته91218190

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته101218191

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تحقیق درعملیات پیشرفته111218192

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تحلیل آماری121218193

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی131218194

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3مدیریت بهره وری نیروی انسانی141218195

تشریحی3سمینارتخصصی درمدیریت نیروی انسانی151218196

ل مدیریت دولتی ایران161218197 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3بررسی مسا

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آماروكاربردآن درمدیریت171218201

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )آموزش محور181218371

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زبان تخصصی191218382

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4حكومت الكترونیک(آموزش محور)201218573

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 انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت دولتي -مديريت منابع انساني30رشته :

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 244صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان ومدیریت21218026

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1روش تحقیق درمدیریت31218029

وری های مدیریت پیشرفته41218185 08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1ت

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1فرآیندخطمشی گذاری51218186

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته61218187

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته71218188

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی پیشرفته81218189

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته91218190

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته101218191

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تحقیق درعملیات پیشرفته111218192

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تحلیل آماری121218193

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی131218194

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3مدیریت بهره وری نیروی انسانی141218195

تشریحی3سمینارتخصصی درمدیریت نیروی انسانی151218196

ل مدیریت دولتی ایران161218197 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3بررسی مسا

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آماروكاربردآن درمدیریت171218201

تشریحی4روش تحقیق( آموزش محور )181218309

تشریحی4انجام پروژه توسط دانشجو در گرایش مربوطه191218310

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )آموزش محور201218371

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زبان تخصصی211218382

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4حكومت الكترونیک(آموزش محور)221218573

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي33رشته :

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 245صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)21218376

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)31218667

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته41218668

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1تحلیل آماری51218669

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت استراتژیک پیشرفته61218670

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت منابع انسانی پیشرفته71218671

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1اخلاق و احكام كسبوكار81218672

وری تصمیمگیری91218673 13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2كاربرد ت

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2روششناسی پژوهشهای كیفی و آمیخته در م101218674

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته111218675

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2مدیریت رفتار مصرفكننده121218676

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت تبلیغات و برند131218677

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی141218678

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1سیستمهای اطلاعاتی مدیریت151218679

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی161218680

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مدیریت مالی171218681

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت منابع انسانی181218682

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3تجارت و بازاریابی الكترونیكی پیشرفته191218689

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3طراحی و مدیریت كسبوكار الكترونیكی201218690

ل حقوقی تجارت و بازاریابی ا211218691 08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3قوانین و مسا

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3مدیریت خردهفروشی و فروشگاه در تجارت ال221218692

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك34رشته :

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 246صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)21218376

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)31218667

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته41218668

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1تحلیل آماری51218669

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت استراتژیک پیشرفته61218670

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت منابع انسانی پیشرفته71218671

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1اخلاق و احكام كسبوكار81218672

وری تصمیمگیری91218673 13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2كاربرد ت

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2روششناسی پژوهشهای كیفی و آمیخته در م101218674

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته111218675

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2مدیریت رفتار مصرفكننده121218676

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت تبلیغات و برند131218677

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی141218678

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1سیستمهای اطلاعاتی مدیریت151218679

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی161218680

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مدیریت مالی171218681

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت منابع انسانی181218682

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت تفكر و تحول استراتژیک191218685

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3اجرا و كنترل استراتژی201218686

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3طرحریزی كسب و كار211218687

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مدیریت استراتژیک در شركت های مادر و هل221218688

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي35رشته :

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 247صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)21218376

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)31218667

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته41218668

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1تحلیل آماری51218669

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت استراتژیک پیشرفته61218670

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت منابع انسانی پیشرفته71218671

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1اخلاق و احكام كسبوكار81218672

وری تصمیمگیری91218673 13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2كاربرد ت

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2روششناسی پژوهشهای كیفی و آمیخته در م101218674

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته111218675

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2مدیریت رفتار مصرفكننده121218676

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت تبلیغات و برند131218677

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی141218678

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1سیستمهای اطلاعاتی مدیریت151218679

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی161218680

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مدیریت مالی171218681

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت منابع انسانی181218682

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3مدیریت زنجیره تامین191218701

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3مدیریت فروش و تحویل201218702

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3مدیریت ارتباطات با سازمانها و نهادهای دا211218703

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3اصول مذاكرات، مكاتبات و قراردادهای بازرگ221218704

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت بازرگاني گرايش كارآفريني36رشته :

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 248صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)21218376

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)31218667

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته41218668

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1تحلیل آماری51218669

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت استراتژیک پیشرفته61218670

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت منابع انسانی پیشرفته71218671

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1اخلاق و احكام كسبوكار81218672

وری تصمیمگیری91218673 13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2كاربرد ت

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2روششناسی پژوهشهای كیفی و آمیخته در م101218674

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته111218675

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2مدیریت رفتار مصرفكننده121218676

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت تبلیغات و برند131218677

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی141218678

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1سیستمهای اطلاعاتی مدیریت151218679

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی161218680

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مدیریت مالی171218681

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت منابع انسانی181218682

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مبانی و نظریههای كارآفرینی191218705

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3بازاریابی نوآورانه و كارآفرینی201218706

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3كارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباط211218707

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3مدیریت كسب و كار های كوچک221218708

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني37رشته :

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 249صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )21218369

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زبان تخصصی31218382

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4حكومت الكترونیک(آموزش محور)41218573

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1نظریههای سازمان و مدیریت پیشرفته51218574

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حقوق اساسی سازمانهای دولتی61218575

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روش شناسی پژوهش های كیفی و آمیخته در 71218576

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مدیریت منابع انسانی پیشرفته81218577

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته91218578

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تحلیل آماری101218579

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته111218580

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه های مدیریت دولتی121218581

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2اداره امور عمومی در اسلام131218582

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهای دولتی141218584

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان و مدیریت151218585

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی161218586

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت منابع انسانی171218587

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی مدیریت دولتی181218588

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تصمیمگیری و خط مشی گذاری عمومی191218589

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی201218605

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3راهبردهای مدیریت منابع انسانی211218606

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی221218607

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مدیریت حقوق و دستمزد231218608

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 انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

89-٩٠نيمسال اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت بازرگاني-مديريت مالي38رشته :

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 250صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1مدیریت مالی 21214070

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢1مدیریت مالی 31214072

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن41218117

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1تحقیق درعملیات 51218119

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته61218216

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1تحقیق درعملیات پیشرفته71218217

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تحلیل آماری81218218

وریهای مدیریت پیشرفته91218219 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مدیریت منابع انسانی پیشرفته101218220

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته111218221

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2حسابداری مدیریت121218223

ل بازاریابی131218224 13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3بازارشناسی ومسا

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته141218225

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3مدیریت سرمایه گذاری ها151218295

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3بازارها و نهادهای مالی161218296

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3حقوق بازرگانی171218297

تشریحی3سمینار در مدیریت مالی181218298

تشریحی4پروژه( آموزش محور )191218305

تشریحی4بررسی فضای كسب و كار( آموزش محور )201218306

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211218376

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)221218667

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2اقتصادمدیریت241221143

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی251225019

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت بازرگاني (بازرگاني بين المللي)39رشته :

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 251صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن21218117

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1تحقیق درعملیات 31218119

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1بازاریابی ومدیریت بازار41218122

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1بازاریابی بین المللی51218145

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته61218216

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1تحقیق درعملیات پیشرفته71218217

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تحلیل آماری81218218

وریهای مدیریت پیشرفته91218219 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مدیریت منابع انسانی پیشرفته101218220

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته111218221

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2حسابداری مدیریت121218223

ل بازاریابی131218224 13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3بازارشناسی ومسا

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته141218225

تشریحی4پروژه( آموزش محور )151218305

تشریحی4بررسی فضای كسب و كار( آموزش محور )161218306

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)171218376

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)181218667

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 191220658

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2اقتصادمدیریت201221143

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی211225019

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3حقوق بازرگانی بین الملل221235038

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3مدیریت صادرات و واردات231235039

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3سازمانهای پولی و مالی بین الملل241235040

ل بازرگانی بین الملل251235041 تشریحی3سمینار درمسا

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت بازرگاني (بازرگاني بين المللي)39رشته :

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 252صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)21218376

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)31218667

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته41218668

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1تحلیل آماری51218669

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت استراتژیک پیشرفته61218670

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت منابع انسانی پیشرفته71218671

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1اخلاق و احكام كسبوكار81218672

وری تصمیمگیری91218673 13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2كاربرد ت

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2روششناسی پژوهشهای كیفی و آمیخته در م101218674

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته111218675

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2مدیریت رفتار مصرفكننده121218676

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت تبلیغات و برند131218677

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی141218678

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1سیستمهای اطلاعاتی مدیریت151218679

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی161218680

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مدیریت مالی171218681

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت منابع انسانی181218682

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3استراتژیهای بازرگانی بینالمللی191218693

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3بازاریابی بینالمللی و صادرات201218694

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3مدیریت زنجیره تامین بینالمللی و واردات211218695

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3اصول مذاكرات و قراردادهای بازرگانی بینال221218696

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت بازرگاني (بازاريابي)40رشته :

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 253صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن21218117

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1تحقیق درعملیات 31218119

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1بازاریابی ومدیریت بازار41218122

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1بازاریابی بین المللی51218145

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته61218216

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1تحقیق درعملیات پیشرفته71218217

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تحلیل آماری81218218

وریهای مدیریت پیشرفته91218219 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مدیریت منابع انسانی پیشرفته101218220

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته111218221

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2حسابداری مدیریت121218223

ل بازاریابی131218224 13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3بازارشناسی ومسا

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته141218225

تشریحی4پروژه( آموزش محور )151218305

تشریحی4بررسی فضای كسب و كار( آموزش محور )161218306

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)171218376

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)181218667

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 191220658

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2اقتصادمدیریت201221143

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی211225019

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3بررسی رفتارمصرف كننده221235021

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بازاریابی صنعتی231235035

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3تحقیقات بازاریابی241235042

ل بازاریابی251235043 تشریحی3سمینار در مسا

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت بازرگاني (بازاريابي)40رشته :

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 254صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)21218376

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)31218667

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته41218668

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1تحلیل آماری51218669

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت استراتژیک پیشرفته61218670

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت منابع انسانی پیشرفته71218671

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1اخلاق و احكام كسبوكار81218672

وری تصمیمگیری91218673 13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2كاربرد ت

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2روششناسی پژوهشهای كیفی و آمیخته در م101218674

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته111218675

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2مدیریت رفتار مصرفكننده121218676

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت تبلیغات و برند131218677

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی141218678

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1سیستمهای اطلاعاتی مدیریت151218679

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی161218680

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مدیریت مالی171218681

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت منابع انسانی181218682

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مدیریت استراتژیک بازاریابی191218697

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3مدیریت ارتباطات مشتری و عملكرد بازاریابی201218698

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بازاریابی صنعتی و خدمات211218699

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3اصول مذاكرات، مكاتبات و قراردادهای تجاری221218809

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت اجرايي46رشته :

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 255صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١1ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 11111117

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (21111296

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1آماروكاربردآن درمدیریت 31117086

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 41214066

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی سازمان ومدیریت51218118

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1تحقیق درعملیات 61218119

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک71218229

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی81218230

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1حسابداری مدیریت91218231

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت مالی واقتصادمدیریت101218232

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت تكنولوژی و نوآوری111218233

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مدیریت طرحهای توسعه121218234

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی131218235

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2سیستمهای اطلاعاتی مدیریت141218236

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2بازرگانی بین الملل151218237

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مهارتهای عمو می مدیریت161218238

ل جاری مدیریت171218239 13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3مسا

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مدیریت استراتژیک بازاریابی181218243

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3تحقیقات بازاریابی191218244

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3ارتباطات بازاریابی201218245

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی (مدیریت اجرایی)211218251

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت221237006

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

92-٩٣نيمسال دوم سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - مديريت اجرايي46رشته :

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 256صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آماروكاربرد آن درمدیریت 21117141

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 31214066

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک41218229

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی51218230

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1حسابداری مدیریت61218231

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت مالی واقتصادمدیریت71218232

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت تكنولوژی و نوآوری81218233

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مدیریت طرحهای توسعه91218234

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی101218235

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2سیستمهای اطلاعاتی مدیریت111218236

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2بازرگانی بین الملل121218237

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مهارتهای عمو می مدیریت131218238

ل جاری مدیریت141218239 13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3مسا

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مدیریت استراتژیک بازاریابی151218243

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3تحقیقات بازاریابی161218244

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3ارتباطات بازاریابی171218245

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی (مدیریت اجرایی)181218251

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )191218367

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)201218667

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت221237006

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال :MBA - مديريت47رشته :

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 257صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١1ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 11111117

تشریحی5واحد)4پایان نامه ارشد (21111296

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آمار وكاربرد آن درمدیریت 31117143

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 41214066

وریهای مدیریت 51218208 08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢2ت

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تصمیم گیری كمی برای مدیران61218209

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مدیریت اسلامی71218210

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3تفكرودیداستراتژیک81218211

وریهای مدیریت 91218212 08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١1ت

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی ومنابع انسانی101218213

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدیریت استراتژیک111218214

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات121218215

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5روش تحقیق( آموزش محور )131218307

تشریحی5پروژه( آموزش محور )141218308

تشریحی5سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )151218365

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5روش های حل مساله (آموزش محور)161218667

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 171220658

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیMBA1زبان تخصصی 181225018

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4مدیریت مالی وحسابداری191237001

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3برنامه ریزی استراتژیک درعمل (كارگاه )201237002

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مدیریت تحول211237003

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4تحلیل تطبیقی ازاستراتژیهای سازمانی موفق221237004

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت231237006

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت دولتي-تشكيالت وروشها50رشته :

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 258صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان ومدیریت21218026

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1روش تحقیق درمدیریت31218029

وری های مدیریت پیشرفته41218185 08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1ت

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1فرآیندخطمشی گذاری51218186

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته61218187

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته71218188

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی پیشرفته81218189

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته91218190

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته101218191

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تحقیق درعملیات پیشرفته111218192

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تحلیل آماری121218193

ل مدیریت دولتی ایران131218197 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3بررسی مسا

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آماروكاربردآن درمدیریت141218201

تشریحی4روش تحقیق( آموزش محور )151218309

تشریحی4انجام پروژه توسط دانشجو در گرایش مربوطه161218310

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )171218368

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زبان تخصصی181218382

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4حكومت الكترونیک(آموزش محور)191218573

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 201220658

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3حقوق اساسی سازمانهای دولتی211234011

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3طراحی وایجادسازمانهای متناسب باعصراطلا221234012

ل سازمانهای ادار231234013 تشریحی3سمینارتحقیقی درموردمسا

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت دولتي-مديريت تحول51رشته :

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 259صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان ومدیریت21218026

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1روش تحقیق درمدیریت31218029

وری های مدیریت پیشرفته41218185 08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1ت

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1فرآیندخطمشی گذاری51218186

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته61218187

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته71218188

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی پیشرفته81218189

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته91218190

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته101218191

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تحقیق درعملیات پیشرفته111218192

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تحلیل آماری121218193

ل مدیریت دولتی ایران131218197 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3بررسی مسا

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آماروكاربردآن درمدیریت141218201

تشریحی4روش تحقیق( آموزش محور )151218309

تشریحی4انجام پروژه توسط دانشجو در گرایش مربوطه161218310

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )171218369

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روشهای تحقیق در رفتارسازمانی181218380

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3نظریه و فرآیند تحول سازمان191218381

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زبان تخصصی201218382

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4حكومت الكترونیک(آموزش محور)211218573

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3نظریه هاوفرآیندارتباطات سازمانی231234016

ل رفتاری241234017 تشریحی3سمیناردرمسا

...      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت دولتي-مديريت تحول51رشته :

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 260صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )21218369

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زبان تخصصی31218382

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1نظریههای سازمان و مدیریت پیشرفته41218574

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حقوق اساسی سازمانهای دولتی51218575

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روش شناسی پژوهش های كیفی و آمیخته در 61218576

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مدیریت منابع انسانی پیشرفته71218577

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته81218578

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تحلیل آماری91218579

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته101218580

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه های مدیریت دولتی111218581

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2اداره امور عمومی در اسلام121218582

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهای دولتی131218584

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان و مدیریت141218585

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی151218586

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت منابع انسانی161218587

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی مدیریت دولتی171218588

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تصمیمگیری و خط مشی گذاری عمومی181218589

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی191218601

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3حكومت الكترونیک201218602

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3بازمهندسی تشكیلات دولتی211218603

تشریحی3كارگاه مدیریت تحول در سازمانهای دولتی221218604

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4عدالت اجتماعی و حكمرانی(آموزش محور)231218684

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 انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت اجرايي (بازاريابي و صادرات)53رشته :

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 261صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١1ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 11111117

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (21111296

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آماروكاربرد آن درمدیریت 31117141

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 41214066

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1تحقیق درعملیات 51218119

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک61218229

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی71218230

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1حسابداری مدیریت81218231

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت مالی واقتصادمدیریت91218232

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت تكنولوژی و نوآوری101218233

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مدیریت طرحهای توسعه111218234

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی121218235

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2سیستمهای اطلاعاتی مدیریت131218236

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2بازرگانی بین الملل141218237

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مهارتهای عمو می مدیریت151218238

ل جاری مدیریت161218239 13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3مسا

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مدیریت استراتژیک بازاریابی171218243

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3تحقیقات بازاریابی181218244

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3ارتباطات بازاریابی191218245

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی (مدیریت اجرایی)201218251

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4روش تحقیق( آموزش محور )211218307

تشریحی4پروژه( آموزش محور )221218308

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )231218367

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)241218667

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 251220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت261237006

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت اجرايي ( استراتژيك )54رشته :

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 262صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١1ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 11111117

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (21111296

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آماروكاربرد آن درمدیریت 31117141

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 41214066

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1تحقیق درعملیات 51218119

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک61218229

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی71218230

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1حسابداری مدیریت81218231

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت مالی واقتصادمدیریت91218232

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت تكنولوژی و نوآوری101218233

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مدیریت طرحهای توسعه111218234

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی121218235

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2سیستمهای اطلاعاتی مدیریت131218236

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2بازرگانی بین الملل141218237

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مهارتهای عمو می مدیریت151218238

ل جاری مدیریت161218239 13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3مسا

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3برنامه ریزی استراتژیک171218240

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک181218241

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3تحلیل استراتژی های سازمانهای موفق و نا م191218242

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی (مدیریت اجرایی)201218251

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4روش تحقیق( آموزش محور )211218307

تشریحی4پروژه( آموزش محور )221218308

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )231218366

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)241218667

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 251220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت261237006

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

89-٩٠نيمسال اول سال تحصيلي ترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

89-٩٠نيمسال اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت دولتي- مديريت مالي دولتي57رشته :

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 263صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان ومدیریت21218026

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1روش تحقیق درمدیریت31218029

وری های مدیریت پیشرفته41218185 08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1ت

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1فرآیندخطمشی گذاری51218186

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته61218187

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته71218188

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی پیشرفته81218189

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته91218190

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته101218191

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تحقیق درعملیات پیشرفته111218192

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تحلیل آماری121218193

ل مدیریت دولتی ایران131218197 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3بررسی مسا

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آماروكاربردآن درمدیریت141218201

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3بودجه عمومی و بودجه شركتهای دولتی151218302

ل مالی161218303 13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3تصمیم گیری در مسا

تشریحی3سمینار تحقیقی در مدیریت مالی171218304

تشریحی4روش تحقیق( آموزش محور )181218309

تشریحی4انجام پروژه توسط دانشجو در گرایش مربوطه191218310

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )201218372

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زبان تخصصی211218382

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4حكومت الكترونیک(آموزش محور)221218573

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

89-٩٠نيمسال اول سال تحصيلي ترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

89-٩٠نيمسال اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت دولتي -مديريت سيستمهاي اطالعاتي58رشته :

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 264صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان ومدیریت21218026

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1روش تحقیق درمدیریت31218029

وری های مدیریت پیشرفته41218185 08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1ت

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1فرآیندخطمشی گذاری51218186

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته61218187

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته71218188

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی پیشرفته81218189

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته91218190

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته101218191

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تحقیق درعملیات پیشرفته111218192

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تحلیل آماری121218193

ل مدیریت دولتی ایران131218197 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3بررسی مسا

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آماروكاربردآن درمدیریت141218201

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3نظریه های سیستمی151218299

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3سیستمهای اطلاعاتی استراتژیک161218300

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3كاربرد فن آوری اطلاعات در سازمان171218301

تشریحی4روش تحقیق( آموزش محور )181218309

تشریحی4انجام پروژه توسط دانشجو در گرایش مربوطه191218310

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )201218370

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زبان تخصصی211218382

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4حكومت الكترونیک(آموزش محور)221218573

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

92-٩٣نيمسال دوم سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - مديريت منابع انساني-مديريت منابع انساني اسالمي59رشته :

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 265صفحه : 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 شنبه1399/10/076تشریحی1روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری(مدیری21218383

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مدیریت راهبردی31218384

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1كارمندیابی، انتخاب و توسعه منابع انسانی41218385

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان و مدیریت51218386

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت منابع انسانی61218387

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1تحلیل های آماری71218388

وریهای مدیریت پیشرفته81218389 08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1ت

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته91218390

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2مدیریت منابع انسانی در بستر فناروری اطلا101218391

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مطالعات تطبیقی مدیریت منابع انسانی111218392

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت منابع انسانی در قرآن، حدیث و نهج121218393

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مفروضات و الگوهای مدیریت اسلامی131218394

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3مدیریت عملكرد و بهره وری در منابع انسانی141218395

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3نظریه پردازی در مدیریت منابع انسانی151218396

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3طراحی نظام های جبران خدمات با رویكرد ا161218397

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3رهبری و تحول سازمانی از دیدگاه اسلام171218398

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)181218400

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4مبانی حكومت اسلامی و ولایت فقیه( آموزش 191218401

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4حكومت الكترونیک(آموزش محور)201218573

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 درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي60رشته :

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 266صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )21218369

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زبان تخصصی31218382

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1نظریههای سازمان و مدیریت پیشرفته41218574

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حقوق اساسی سازمانهای دولتی51218575

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روش شناسی پژوهش های كیفی و آمیخته در 61218576

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مدیریت منابع انسانی پیشرفته71218577

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته81218578

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تحلیل آماری91218579

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته101218580

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه های مدیریت دولتی111218581

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2اداره امور عمومی در اسلام121218582

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهای دولتی131218584

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان و مدیریت141218585

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی151218586

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت منابع انسانی161218587

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی مدیریت دولتی171218588

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تصمیمگیری و خط مشی گذاری عمومی181218589

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3حكومت الكترونیک191218602

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3بازمهندسی تشكیلات دولتی201218603

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2سازماندهی و طراحی سازمان211218609

تشریحی3كارگاه طراحی ساختار سازمانهای دولتی221218610

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4راهبردهای مدیریت منابع انسانی(آموزش مح231218611

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 درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي61رشته :

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 267صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )21218369

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زبان تخصصی31218382

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4حكومت الكترونیک(آموزش محور)41218573

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1نظریههای سازمان و مدیریت پیشرفته51218574

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حقوق اساسی سازمانهای دولتی61218575

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روش شناسی پژوهش های كیفی و آمیخته در 71218576

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مدیریت منابع انسانی پیشرفته81218577

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته91218578

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تحلیل آماری101218579

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته111218580

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه های مدیریت دولتی121218581

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2اداره امور عمومی در اسلام131218582

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهای دولتی141218584

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان و مدیریت151218585

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی161218586

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت منابع انسانی171218587

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی مدیریت دولتی181218588

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تصمیمگیری و خط مشی گذاری عمومی191218589

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3ارزشیابی عملكرد دولت در اجرای پروژه های 201218593

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2بودجه در سازمانهای دولتی211218594

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مالیه عمومی221218595

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3اقتصاد بخش دولتی231218596

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 درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي62رشته :

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 268صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )21218369

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زبان تخصصی31218382

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4حكومت الكترونیک(آموزش محور)41218573

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1نظریههای سازمان و مدیریت پیشرفته51218574

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حقوق اساسی سازمانهای دولتی61218575

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روش شناسی پژوهش های كیفی و آمیخته در 71218576

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مدیریت منابع انسانی پیشرفته81218577

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته91218578

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تحلیل آماری101218579

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته111218580

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه های مدیریت دولتی121218581

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2اداره امور عمومی در اسلام131218582

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهای دولتی141218584

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان و مدیریت151218585

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی161218586

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت منابع انسانی171218587

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی مدیریت دولتی181218588

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تصمیمگیری و خط مشی گذاری عمومی191218589

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2نظریه های خط مشی گذاری عمومی201218597

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3فراگرد خط مشی گذاری و تصمیم گیری211218598

ل دولتی221218599 08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3كاربرد تحقیق در عملیات در حل مسا

ل مدیریت ایران231218600 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3بررسی مسا

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 درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

 - مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت و توسعه شهري و63رشته :
روستايي

95-٩٦نيمسال 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 269صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )21218369

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زبان تخصصی31218382

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4حكومت الكترونیک(آموزش محور)41218573

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1نظریههای سازمان و مدیریت پیشرفته51218574

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حقوق اساسی سازمانهای دولتی61218575

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روش شناسی پژوهش های كیفی و آمیخته در 71218576

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مدیریت منابع انسانی پیشرفته81218577

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته91218578

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تحلیل آماری101218579

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته111218580

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه های مدیریت دولتی121218581

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2اداره امور عمومی در اسلام131218582

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت امور شهری و روستایی141218583

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهای دولتی151218584

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان و مدیریت161218585

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی171218586

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت منابع انسانی181218587

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی مدیریت دولتی191218588

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تصمیمگیری و خط مشی گذاری عمومی201218589

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3عدالت اجتماعی و حكمرانی211218591

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3مدیریت بحران221218592

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3ارزشیابی عملكرد دولت در اجرای پروژه های 231218593

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 درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني64رشته :

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 270صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )21218369

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زبان تخصصی31218382

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4حكومت الكترونیک(آموزش محور)41218573

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1نظریههای سازمان و مدیریت پیشرفته51218574

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حقوق اساسی سازمانهای دولتی61218575

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روش شناسی پژوهش های كیفی و آمیخته در 71218576

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مدیریت منابع انسانی پیشرفته81218577

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته91218578

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تحلیل آماری101218579

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت استراتژیک پیشرفته111218580

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه های مدیریت دولتی121218581

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2اداره امور عمومی در اسلام131218582

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهای دولتی141218584

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان و مدیریت151218585

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت رفتار سازمانی161218586

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت منابع انسانی171218587

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی مدیریت دولتی181218588

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تصمیمگیری و خط مشی گذاری عمومی191218589

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3مهارت آموزی، آموزش و توسعه منابع انسانی201218607

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2رفتار سازمانی از منظر اسلام211218612

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3رهبری در بخش دولتی221218613

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3رفتار سازمانی بین المللی231218614

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 درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كارآفريني گرايش كسب و كار الكترونيكي65رشته :

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 271صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

وریهای مدیریت پیشرفته21218402 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات31218403

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زبان تخصصی41218405

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی پیشرفته كارآفرینی51218406

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول حسابداری61218407

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1بازاریابی و تحقیقات بازار71218408

وریهای كارآفرینی81218409 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1ت

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تحلیل محیط كسب و كار91218410

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش تحقیق در كارآفرینی101218411

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3طراحی و تدوین طرح كسب و كار111218414

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1آمار121218430

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تشخیص فرصت های كار آفرینی131218537

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک كار آفرینی141218538

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3الگوهای تصمیم گیری كار آفرینان151218540

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور161218553

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2بازاریابی الكترونیكی171218640

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2كسب و كار الكترونیک181218652

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3تجارت الكترونیک191218654

تشریحی3مدیریت پروژه های كسب و كار الكترونیک201218655

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3دولت الكترونیک211218656

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4جهانی سازی و رشد دركسب و كارهای كوچک221218700

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كارآفريني گرايش فناوري66رشته :

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 272صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

وریهای مدیریت پیشرفته21218402 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات31218403

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زبان تخصصی41218405

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی پیشرفته كارآفرینی51218406

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول حسابداری61218407

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1بازاریابی و تحقیقات بازار71218408

وریهای كارآفرینی81218409 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1ت

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تحلیل محیط كسب و كار91218410

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش تحقیق در كارآفرینی101218411

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3طراحی و تدوین طرح كسب و كار111218414

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1آمار121218430

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تشخیص فرصت های كار آفرینی131218537

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک كار آفرینی141218538

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3الگوهای تصمیم گیری كار آفرینان151218540

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور161218553

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مدیریت تحقیق و توسعه171218642

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2طراحی محصول181218643

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3بازاریابی و تجاری سازی دانش و فناوری191218644

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3كارآفرینی در فناوریهای نوین201218645

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3مدیریت در سازمانهای دانش محور211218646

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4جهانی سازی و رشد دركسب و كارهای كوچک221218700

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كارآفريني گرايش گردشگري67رشته :

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 273صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

وریهای مدیریت پیشرفته21218402 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات31218403

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زبان تخصصی41218405

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی پیشرفته كارآفرینی51218406

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول حسابداری61218407

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1بازاریابی و تحقیقات بازار71218408

وریهای كارآفرینی81218409 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1ت

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تحلیل محیط كسب و كار91218410

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش تحقیق در كارآفرینی101218411

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3طراحی و تدوین طرح كسب و كار111218414

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1آمار121218430

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تشخیص فرصت های كار آفرینی131218537

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک كار آفرینی141218538

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3الگوهای تصمیم گیری كار آفرینان151218540

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور161218553

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مین در گردشگریأزنجیره ت171218647

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2بازاریابی در گردشگری181218648

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3سیستمهای اطلاع رسانی و حقوق گردشگری191218649

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3ایجاد كسب و كار در گردشگری201218650

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3نظریه های گردشگری211218651

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4جهانی سازی و رشد دركسب و كارهای كوچک221218700

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كارآفريني گرايش خدمات كشاورزي68رشته :

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 274صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

وریهای مدیریت پیشرفته21218402 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات31218403

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زبان تخصصی41218405

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی پیشرفته كارآفرینی51218406

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول حسابداری61218407

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1بازاریابی و تحقیقات بازار71218408

وریهای كارآفرینی81218409 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1ت

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تحلیل محیط كسب و كار91218410

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش تحقیق در كارآفرینی101218411

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3طراحی و تدوین طرح كسب و كار111218414

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1آمار121218430

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تشخیص فرصت های كار آفرینی131218537

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک كار آفرینی141218538

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3الگوهای تصمیم گیری كار آفرینان151218540

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور161218553

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2فناوریهای نوین در كسب و كارهای كشاورزی171218657

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مین در كشاورزیأزنجیره ت181218658

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3بازاریابی خدمات كشاورزی191218659

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مدیریت كسب و كارهای خدماتی كشاورزی201218660

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3ترویج و آموزش كارآفرینی كشاورزی211218661

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4جهانی سازی و رشد دركسب و كارهای كوچک221218700

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كارآفريني گرايش فناوري اطالعات69رشته :

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 275صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

وریهای مدیریت پیشرفته21218402 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات31218403

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زبان تخصصی41218405

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی پیشرفته كارآفرینی51218406

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول حسابداری61218407

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1بازاریابی و تحقیقات بازار71218408

وریهای كارآفرینی81218409 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1ت

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تحلیل محیط كسب و كار91218410

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش تحقیق در كارآفرینی101218411

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3طراحی و تدوین طرح كسب و كار111218414

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1آمار121218430

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تشخیص فرصت های كار آفرینی131218537

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک كار آفرینی141218538

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3الگوهای تصمیم گیری كار آفرینان151218540

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور161218553

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2فرایندهای كسب و كار در فناوری اطلاعات171218637

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2تجارت و كسب و كارهای الكترونیكی181218638

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3مین الكترونیكیأزنجیره ت191218639

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3بازاریابی الكترونیكی201218640

تشریحی3مطالعات موردی در كارآفرینی211218641

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4جهانی سازی و رشد دركسب و كارهای كوچک221218700

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كارآفريني گرايش سازماني70رشته :

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 276صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

وریهای مدیریت پیشرفته21218402 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات31218403

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زبان تخصصی41218405

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی پیشرفته كارآفرینی51218406

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول حسابداری61218407

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1بازاریابی و تحقیقات بازار71218408

وریهای كارآفرینی81218409 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1ت

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تحلیل محیط كسب و كار91218410

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش تحقیق در كارآفرینی101218411

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3طراحی و تدوین طرح كسب و كار111218414

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1آمار121218430

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تشخیص فرصت های كار آفرینی131218537

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک كار آفرینی141218538

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3الگوهای تصمیم گیری كار آفرینان151218540

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور161218553

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2فناوری اطلاعات و كارآفرینی سازمانی171218616

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2كارآفرینی سازمانی181218617

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3كسب و كار بین المللی191218618

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مدیریت فرایند و اجرای پروژه های كارآفرینی201218619

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3مدیریت نوآوری و تكنولوژی211218621

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4جهانی سازی و رشد دركسب و كارهای كوچک221218700

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كارآفريني گرايش بين الملل71رشته :

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 277صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

وریهای مدیریت پیشرفته21218402 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات31218403

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زبان تخصصی41218405

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی پیشرفته كارآفرینی51218406

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول حسابداری61218407

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1بازاریابی و تحقیقات بازار71218408

وریهای كارآفرینی81218409 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1ت

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تحلیل محیط كسب و كار91218410

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش تحقیق در كارآفرینی101218411

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3طراحی و تدوین طرح كسب و كار111218414

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1آمار121218430

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تشخیص فرصت های كار آفرینی131218537

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک كار آفرینی141218538

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3الگوهای تصمیم گیری كار آفرینان151218540

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور161218553

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مدیریت بین فرهنگی و بین المللی171218632

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2ارتباطات بین الملل و كارآفرینی181218633

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3فرصتهای كارآفرینی بین الملل191218634

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3تجارت و بازاریابی بین الملل201218635

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3كارآفرینی در بازار جهانی211218636

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4جهانی سازی و رشد دركسب و كارهای كوچک221218700

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كارآفريني گرايش بخش عمومي72رشته :

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 278صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

وریهای مدیریت پیشرفته21218402 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات31218403

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زبان تخصصی41218405

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی پیشرفته كارآفرینی51218406

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول حسابداری61218407

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1بازاریابی و تحقیقات بازار71218408

وریهای كارآفرینی81218409 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1ت

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تحلیل محیط كسب و كار91218410

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش تحقیق در كارآفرینی101218411

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3طراحی و تدوین طرح كسب و كار111218414

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1آمار121218430

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تشخیص فرصت های كار آفرینی131218537

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک كار آفرینی141218538

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3الگوهای تصمیم گیری كار آفرینان151218540

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور161218553

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2كارآفرینی دانشگاهی171218627

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2آموزش و ترویج كارآفرینی181218628

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3سیاستگذاری توسعه كارآفرینی191218629

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3كارآفرینی اجتماعی201218630

تشریحی3طرح ریزی كارآفرینانه توسعه ملی، منطقه ا211218631

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4جهانی سازی و رشد دركسب و كارهای كوچک221218700

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كارآفريني گرايش آموزش و ترويج كارآفريني73رشته :

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 279صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

وریهای مدیریت پیشرفته21218402 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات31218403

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زبان تخصصی41218405

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی پیشرفته كارآفرینی51218406

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول حسابداری61218407

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1بازاریابی و تحقیقات بازار71218408

وریهای كارآفرینی81218409 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1ت

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تحلیل محیط كسب و كار91218410

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش تحقیق در كارآفرینی101218411

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3طراحی و تدوین طرح كسب و كار111218414

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1آمار121218430

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تشخیص فرصت های كار آفرینی131218537

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک كار آفرینی141218538

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3الگوهای تصمیم گیری كار آفرینان151218540

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور161218553

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2ترویج كارآفرینی171218622

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2روشهای تدریس و یادگیری كارآفرینی181218623

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3ارزشیابی آموزش كارآفرینی191218624

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3تربیت مربیان كارآفرینی201218625

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3مبانی برنامه ریزی آموزش كارآفرینی211218626

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4جهانی سازی و رشد دركسب و كارهای كوچک221218700

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كارآفريني گرايش توسعه74رشته :

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 280صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

وریهای مدیریت پیشرفته21218402 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات31218403

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زبان تخصصی41218405

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی پیشرفته كارآفرینی51218406

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول حسابداری61218407

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1بازاریابی و تحقیقات بازار71218408

وریهای كارآفرینی81218409 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1ت

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تحلیل محیط كسب و كار91218410

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش تحقیق در كارآفرینی101218411

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3طراحی و تدوین طرح كسب و كار111218414

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1آمار121218430

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تشخیص فرصت های كار آفرینی131218537

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت استراتژیک كار آفرینی141218538

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3الگوهای تصمیم گیری كار آفرینان151218540

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)آموزش محور161218553

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2برنامه ریزی یكپارچه توسعه ملی/بخشی/من171218662

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2نظارت و ارزشیابی توسعه181218663

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3مزیت رقابتی / منطقه ای191218664

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3توسعه فرصت های كارآفرینی201218665

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3توسعه اقتصادی211218666

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4جهانی سازی و رشد دركسب و كارهای كوچک221218700

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت كسب و كار گرايش استراتژي75رشته :

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 281صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی5 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آمار وكاربرد آن درمدیریت 21117143

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 31214066

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حسابداری برای مدیران41218431

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدیریت استراتژیک51218432

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1نظریه های سازمان ومدیریت61218433

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی71218469

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی81218470

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتار سازمانی91218471

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت مالی101218472

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی111218473

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اخلاق واحكام كسب وكار121218474

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اصول اقتصاد131218475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت عملیات141218476

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مدیریت استراتژیک پیشرفته151218477

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4پیاده سازی استراتژی161218478

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4تفكر استراتژیک واستراتژی در عمل171218479

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4كنترل ،بودجه بندی ومدیریت عملكرد181218480

تشریحی5سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )191218571

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5روش های حل مساله (آموزش محور)201218667

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مدیریت كیفیت (آموزش محور)211218754

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت231237006

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي76رشته :

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 282صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی5 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آمار وكاربرد آن درمدیریت 21117143

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 31214066

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حسابداری برای مدیران41218431

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدیریت استراتژیک51218432

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1نظریه های سازمان ومدیریت61218433

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی71218469

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی81218470

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتار سازمانی91218471

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت مالی101218472

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی111218473

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اخلاق واحكام كسب وكار121218474

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اصول اقتصاد131218475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت عملیات141218476

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3استراتژی بازاریابی151218503

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4تحقیقات بازاریابی161218504

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4بازاریابی بین بنگاهی171218505

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4مدیریت برند181218506

تشریحی5سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )191218571

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5روش های حل مساله (آموزش محور)201218667

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مدیریت كیفیت (آموزش محور)211218754

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت231237006

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت كسب و كار گرايش مالي77رشته :

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 283صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی5 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آمار وكاربرد آن درمدیریت 21117143

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 31214066

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حسابداری برای مدیران41218431

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدیریت استراتژیک51218432

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1نظریه های سازمان ومدیریت61218433

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی71218469

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی81218470

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتار سازمانی91218471

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت مالی101218472

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی111218473

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اخلاق واحكام كسب وكار121218474

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اصول اقتصاد131218475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت عملیات141218476

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بازارهاونهادهای مالی151218487

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4مدیریت سرمایه گذاری161218488

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مالیه بین الملل171218489

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4اقتصاد سنجی مالی181218491

تشریحی5سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )191218571

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5روش های حل مساله (آموزش محور)201218667

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مدیریت كیفیت (آموزش محور)211218754

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت231237006

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

 - مديريت كسب و كار گرايش سيستم هاي اطالعاتي و فناوري78رشته :
اطالعات

95-٩٦نيمسال 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 284صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی5 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آمار وكاربرد آن درمدیریت 21117143

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 31214066

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حسابداری برای مدیران41218431

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدیریت استراتژیک51218432

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1نظریه های سازمان ومدیریت61218433

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی71218469

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی81218470

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتار سازمانی91218471

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت مالی101218472

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی111218473

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اخلاق واحكام كسب وكار121218474

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اصول اقتصاد131218475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت عملیات141218476

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3تجارت الكترونیک151218527

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مدیریت فناوری اطلاعات161218528

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4تحلیل وطراحی سیستم های اطلاعاتی171218529

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4سیستم های خبره وهوش مصنوعی181218530

تشریحی5سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )191218571

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5روش های حل مساله (آموزش محور)201218667

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مدیریت كیفیت (آموزش محور)211218754

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت231237006

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني79رشته :

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 285صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی5 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آمار وكاربرد آن درمدیریت 21117143

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 31214066

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حسابداری برای مدیران41218431

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدیریت استراتژیک51218432

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1نظریه های سازمان ومدیریت61218433

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی71218469

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی81218470

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتار سازمانی91218471

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت مالی101218472

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی111218473

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اخلاق واحكام كسب وكار121218474

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اصول اقتصاد131218475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت عملیات141218476

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته151218492

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4دانش ومهارت های كار تیمی161218494

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4مدیریت تغییر171218496

تشریحی5سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )181218571

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5روش های حل مساله (آموزش محور)191218667

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مدیریت كیفیت (آموزش محور)201218754

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4مدیریت منابع انسانی پیشرفته211218755

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت231237006

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مديريت جهانگردي گرايش بازاريابي جهانگردي81رشته :

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 286صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)21218563

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4مدیریت استراتژیک گردشگری31218615

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1شناخت صنعت جهانگردی41218765

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اصول روش تحقیق در جهانگردی51218766

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1آشنایی با روشهای آماری در تحقیقات جهانگ61218767

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زبان انگلیسی تخصصی71218768

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مدیریت بازاریابی در جهانگردی81218769

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی91218770

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1اصول مدیریت و بازاریابی خدمات101218771

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مدیریت كیفیت جامع در صنعت جهانگردی111218772

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1سامانه های اطلاعاتی در صنعت جهانگردی121218773

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تحلیل رفتار جهانگردی و تعامل فرهنگی131218774

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2خط مشی گذاری در صنعت جهانگردی141218775

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2حسابداری مدیریت (در صنعت جهانگردی)151218776

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2محیط ملی و بین المللی تجارت و گردشگری161218777

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2ارزیابی طرح های توسعه جهانگردی171218778

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3روش های كمی در جهانگردی181218779

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3رفتار مصرف كننده در جهانگردی191218780

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3بازاریابی محصولات جهانگردی201218781

ل بازاریابی جهانگردی(تحقی211218782 تشریحی3سمینار در مسا

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3بازاریابی بین الملل در جهانگردی221218783

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي82رشته :

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 287صفحه : 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 شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سازمان و مدیریت21218416

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2فرهنگ و اخلاق سازمانی31218422

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدل ها و روش های تصمیم گیری41218458

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2احكام كسب و كار51218459

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مكاتب و پارادایم های مدیریت61218460

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مفروضات و اصول مدیریت اسلامی71218461

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)81218563

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق با رویكرد اسلامی91218590

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1برنامه ریزی و نظارت راهبردی101218683

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1آشنایی با منابع اسلامی و روش های پژوهش111218757

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مبانی حكومت اسلامی و ولایت فقیه121218758

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2خط مشی گذاری در دولت اسلامی131218759

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2زبان تخصصی141218760

ل و چالشهای نظام اداری151218761 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3بررسی مسا

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مدیریت شركت های دولتی و بودجه نویسی161218762

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مالیه عمومی و دولتی171218763

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3كلیات اقتصاد و بانكداری اسلامی181218764

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی4مدیریت بحران191218784

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4اصول مدیریت تطبیقی201218785

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 درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مديريت كسب و كار گرايش عمليات زنجيره تامين84رشته :

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 288صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی5 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آمار وكاربرد آن درمدیریت 21117143

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 31214066

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حسابداری برای مدیران41218431

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدیریت استراتژیک51218432

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1نظریه های سازمان ومدیریت61218433

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی71218469

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی81218470

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتار سازمانی91218471

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت مالی101218472

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی111218473

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اخلاق واحكام كسب وكار121218474

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اصول اقتصاد131218475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت عملیات141218476

تشریحی5سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )151218571

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5روش های حل مساله (آموزش محور)161218667

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مدیریت كیفیت (آموزش محور)171218754

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3استراتژی عملیات181218815

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی4مدیریت ارتباط با مشتریان191218816

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4مدیریت زنجیره تامین201218817

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4مدیریت فرایند های كسب وكار211218818

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت231237006

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مديريت كسب و كار گرايش فناوري85رشته :

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 289صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی5 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آمار وكاربرد آن درمدیریت 21117143

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 31214066

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حسابداری برای مدیران41218431

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدیریت استراتژیک51218432

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1نظریه های سازمان ومدیریت61218433

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی71218469

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی81218470

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتار سازمانی91218471

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت مالی101218472

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی111218473

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اخلاق واحكام كسب وكار121218474

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اصول اقتصاد131218475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت عملیات141218476

تشریحی5سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )151218571

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5روش های حل مساله (آموزش محور)161218667

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مدیریت كیفیت (آموزش محور)171218754

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مدیریت استراتژی فناوری181218811

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4آینده پژوهی191218812

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4انتقال فناوری201218813

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4مدیریت تغییر211218814

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت231237006

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مديريت كسب و كار گرايش انرژي88رشته :

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 290صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی5 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آمار وكاربرد آن درمدیریت 21117143

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 31214066

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1حسابداری برای مدیران41218431

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدیریت استراتژیک51218432

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1نظریه های سازمان ومدیریت61218433

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی71218469

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مدیریت منابع انسانی81218470

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت رفتار سازمانی91218471

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت مالی101218472

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی111218473

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اخلاق واحكام كسب وكار121218474

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3اصول اقتصاد131218475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت عملیات141218476

تشریحی5سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )151218571

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5روش های حل مساله (آموزش محور)161218667

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5مدیریت كیفیت (آموزش محور)171218754

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی3تحلیل سیستمهای انرژی181218866

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3ابزارهای برنامه ریزی زنجیره تامین انرژی (191218867

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4اقتصاد انرژی201218868

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4مدیریت استراتژیک تكنولوژی211218869

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت231237006
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