
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مهندسي صنايع22گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي صنايع -صنايع12رشته :

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 111صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2برنامه ریزی خطی پیشرفته11111111

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (21111297

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شبیه سازی كامپیوتری31115181

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1روش های آماری41117081

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 51122001

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1آمارواحتمال مهندسی61122002

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1برنامه ریزی وكنترل تولیدوموجودی های 71122014

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1طرح ریزی واحدهای صنعتی81122015

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1طراحی سیستم های صنعتی91122035

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1كاربردمجموعه های فازی درتصمیم گیری وبر101122036

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1برنامه ریزی تولیدپیشرفته111122037

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1تصمیم گیری بامعیارهای چندگانه121122038

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1كامپیوترومدیریت داده ها131122039

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2سیستم های صف141122040

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2اقتصادمهندسی پیشرفته151122041

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مباحث منتخب در مهندسی صنایع161122042

تشریحی3سمیناروروش تحقیق171122043

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4مین (آموزش محور)أمدیریت زنجیره ت181122101

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4سیستمهای معین تصمیمگیری و خبره (آموزش191122102

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 201220658

تشریحی4سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور211314039

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

89-٩٠نيمسال دوم سال تحصيلي ترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

89-٩٠نيمسال دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي صنايع-مديريت سيستم وبهره وري10رشته :

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 388صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی-- واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 21122001

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1آمارواحتمال مهندسی31122002

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1طرح ریزی واحدهای صنعتی41122015

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1تحلیل سیستم ها51122024

تشریحی3سمیناروروش تحقیق61122043

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 71220658

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت كیفیت وبهره وری81314001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران91314002

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مدیریت منابع انسانی101314003

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1اقتصاد خرد برای مدیران111314004

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1سیستمهای دینامیكی 121314005

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3احتمال وآمار مهندسی پیشرفته131314006

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1تصمیم گیری با معیارهای چند گانه141314007

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مدیریت عملیات151314025

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2سازماندهی ورهبری161314026

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2سیستم های اطلاعاتی مدیریت171314027

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2اقتصاد سنجی181314029

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2بازار یابی191314030

تشریحی4سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور201314039

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4دادهكاوی (آموزش محور)211314040

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی4روشهای فراابتكاری(آموزش محور)221314041

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

89-٩٠نيمسال دوم سال تحصيلي ترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

89-٩٠نيمسال دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي صنايع- سيستمهاي اقتصادي اجتماعي11رشته :

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 389صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2برنامه ریزی خطی پیشرفته11111111

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (21111297

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شبیه سازی كامپیوتری31115181

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 41122001

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1آمارواحتمال مهندسی51122002

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1طرح ریزی واحدهای صنعتی61122015

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2سیستم های صف71122040

تشریحی3سمیناروروش تحقیق81122043

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 91220658

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1اقتصادعمومی101221024

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1برنامه ریزی ریاضی111314008

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1اقتصاد سنجی121314009

وری تصمیم گیری131314010 11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1برنامه ریزی حمل ونقل141314011

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فرآیندهای احتمالی151314012

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1برنامه ریزی استراتژیک161314013

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی١2اقتصاد خرد پیشرفته171314017

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2اقتصاد كلان پیشرفته181314018

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2توسعه ورشد191314021

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1سیستم های دینامیكی201314023

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1كامپیوتر ومدیریت داده ها واطلاعات211314024

تشریحی4سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور221314039

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4اقتصاد سنجی پیشرفته (آموزش محور)231314042

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4طراحی آزمایشها (آموزش محور)241314043

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي صنايع- بهينه سازي سيستم ها13رشته :

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 390صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2برنامه ریزی خطی پیشرفته11111111

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (21111297

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شبیه سازی كامپیوتری31115181

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1روش های آماری41117081

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 51122001

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1آمارواحتمال مهندسی61122002

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1برنامه ریزی وكنترل تولیدوموجودی های 71122014

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1طرح ریزی واحدهای صنعتی81122015

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1طراحی سیستم های صنعتی91122035

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1كاربردمجموعه های فازی درتصمیم گیری وبر101122036

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1برنامه ریزی تولیدپیشرفته111122037

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1تصمیم گیری بامعیارهای چندگانه121122038

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1كامپیوترومدیریت داده ها131122039

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2سیستم های صف141122040

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2اقتصادمهندسی پیشرفته151122041

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مباحث منتخب در مهندسی صنایع161122042

تشریحی3سمیناروروش تحقیق171122043

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4مین (آموزش محور)أمدیریت زنجیره ت181122101

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4سیستمهای معین تصمیمگیری و خبره (آموزش191122102

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 201220658

تشریحی4سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور211314039

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي صنايع- بهينه سازي سيستم ها13رشته :

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 391صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 21122001

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1آمارواحتمال مهندسی31122002

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1برنامه ریزی وكنترل تولیدوموجودی های 41122014

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1طرح ریزی واحدهای صنعتی51122015

تشریحی2سمیناروروش تحقیق61122043

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 71220658

تشریحی4سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور81314039

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1برنامه ریزی غیرقطعی91314152

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1نظریه بازی ها101314153

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شبیه سازی كامپیوتری، مدل سازی و بهینه س111314154

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2نظریه شبكه121314157

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3(آ١مباحث منتخب در بهینه سازی سیستم ها131314190

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3(آ٢مباحث منتخب در بهینه سازی سیستم ها141314191

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1تحلیل آماری چند متغیره151314192

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1طراحی سیستم های صنعتی161314193

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1طراحی آزمایش ها171314194

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2فرایندهای احتمالی181314195

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1نظریه صف191314196

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2برنامه ریزی خطی201314197

تشریحی2برنامه ریزی عدد صحیح211314198

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1برنامه ریزی غیرخطی221314199

تشریحی2برنامه ریزی پویا231314200

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1نظریه توالی عملیات241314201

تشریحی1طراحی سیستم های تولیدی اتوماتیک251314202

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2مهندسی فاكتورهای انسانی261314203

تشریحی1بهینه سازی تركیبی271314204

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه تصمیم گیری281314205

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2نظریه گراف291314206

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2شبكه و مكان گسسته301314207

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین311314208

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مهندسی سیستم های اطلاعات321314209

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2پیش بینی و آنالیز سریهای زمانی331314210

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1اصول مهندسی مالی341314211

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2نظریه و كاربرد پایایی351314212

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي صنايع- بهينه سازي سيستم ها13رشته :

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 392صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1برنامه ریزی و زمانبندی پروژه361314213

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2نظریه فازی و كاربردهای آن371314214

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1داده كاوی، مدل ها، الگوریتم ها و كاربردها381314215

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مباحث منتخب در بهینه سازی سیستم ها391314216

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي صنايع- بهينه سازي سيستم ها13رشته :

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 393صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 21122001

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1برنامه ریزی وكنترل تولیدوموجودی های 31122014

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1طرح ریزی واحدهای صنعتی41122015

تشریحی2سمیناروروش تحقیق51122043

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 61220658

تشریحی4سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور71314039

وری احتمالات و كاربرد ان81314056 08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1ت

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مدلسازی پویایی های سیستم91314146

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1برنامه ریزی غیرقطعی101314152

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1نظریه بازی ها111314153

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شبیه سازی كامپیوتری، مدل سازی و بهینه س121314154

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2نظریه شبكه131314157

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3(آ١مباحث منتخب در بهینه سازی سیستم ها141314190

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3(آ٢مباحث منتخب در بهینه سازی سیستم ها151314191

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1تحلیل آماری چند متغیره161314192

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1طراحی سیستم های صنعتی171314193

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1طراحی آزمایش ها181314194

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2فرایندهای احتمالی191314195

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1نظریه صف201314196

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1برنامه ریزی غیرخطی211314199

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1نظریه توالی عملیات221314201

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2مهندسی فاكتورهای انسانی231314203

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه تصمیم گیری241314205

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2نظریه گراف251314206

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2شبكه و مكان گسسته261314207

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین271314208

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مهندسی سیستم های اطلاعات281314209

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2پیش بینی و آنالیز سریهای زمانی291314210

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1اصول مهندسی مالی301314211

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2نظریه و كاربرد پایایی311314212

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1برنامه ریزی و زمانبندی پروژه321314213

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2نظریه فازی و كاربردهای آن331314214

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1داده كاوی، مدل ها، الگوریتم ها و كاربردها341314215

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مباحث منتخب در بهینه سازی سیستم ها351314216

...

...

...      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي صنايع- مدل سازي سيستم هاي كالن14رشته :

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 394صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2برنامه ریزی خطی پیشرفته11111111

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (21111297

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شبیه سازی كامپیوتری31115181

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 41122001

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1آمارواحتمال مهندسی51122002

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1طرح ریزی واحدهای صنعتی61122015

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2سیستم های صف71122040

تشریحی3سمیناروروش تحقیق81122043

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 91220658

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1اقتصادعمومی101221024

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1برنامه ریزی ریاضی111314008

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1اقتصاد سنجی121314009

وری تصمیم گیری131314010 11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1برنامه ریزی حمل ونقل141314011

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فرآیندهای احتمالی151314012

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1برنامه ریزی استراتژیک161314013

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی١2اقتصاد خرد پیشرفته171314017

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2اقتصاد كلان پیشرفته181314018

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2توسعه ورشد191314021

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1سیستم های دینامیكی201314023

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1كامپیوتر ومدیریت داده ها واطلاعات211314024

تشریحی4سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور221314039

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4اقتصاد سنجی پیشرفته (آموزش محور)231314042

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4طراحی آزمایشها (آموزش محور)241314043

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي صنايع- لجستيك و زنجيره تامين15رشته :

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 395صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1طرح ریزی واحدهای صنعتی21122015

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1برنامه ریزی تولید31122021

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢1تحقیق درعملیات 41122022

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1طراحی سیستم های صنعتی51122035

تشریحی2سمیناروروش تحقیق61122043

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 71220658

تشریحی3سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور81314039

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین91314075

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2شبیه سازی سیستم های لجستیک101314076

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیک111314095

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1لجستیک بین الملل121314096

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1طراحی و پیكره های زنجیره تامین131314097

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1زنجیره تامین الكترونیكی141314098

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زنجیره تامین تحلیلی151314099

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل161314100

تشریحی1سیستم های توزیع171314101

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مدیریت مواد و موجودی ها181314102

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1طراحی انبار و عملیات آن191314103

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1فناوری اطلاعات201314117

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1احتمال و آمار مهندسی211314118

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3- لجستی١مباحث منتخب در مهندسی صنایع 221314141

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3- لجستی٢مباحث منتخب در مهندسی صنایع 231314142

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي صنايع - آينده پژوهي17رشته :

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 396صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

تشریحی2سمیناروروش تحقیق21122043

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصاد مهندسی31122079

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 41220658

تشریحی3سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور51314039

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مدیریت داده كاوی61314070

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1تصمیم سازی وتصمیم گیری71314071

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی وروش های مدلسازی وسیستم های دین81314072

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مباحث منتخب در مهندسی صنایع- آینده پژو91314087

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مبانی و روشهای مدل سازی101314104

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1روش های پیش بینی111314107

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مطالعات علم و فناوری121314108

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1سیاستگذاری علم و فناوی131314109

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مدیریت تغییر141314110

تشریحی1آینده پژوهی و توسعه پایدار151314111

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1نظریه بازی ها و كاربرد آن در مطالعات آینده161314112

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مدیریت استراتژیک علم و فناوری171314113

تشریحی1ارزیابی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک فناوری181314114

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1انتقال فناوری191314115

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مدیریت دانش201314116

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1احتمالات و آمار211314121

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1مدیریت نوآوری221314122

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1خط مشی گذاری عمومی231314123

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3اقتصاد علم و فناوری (آموزش محور)241314135

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي18رشته :

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 397صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 21122001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصادمهندسی31122007

تشریحی2سمیناروروش تحقیق41122043

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 51220658

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2برنامه ریزی حمل ونقل61314011

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2برنامه ریزی استراتژیک71314013

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2سیستم های دینامیكی81314023

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2سیستم های اطلاعاتی مدیریت91314027

تشریحی3سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور101314039

وری سازمان111314058 11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1اصول مدیریت و ت

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مدیریت دانش121314116

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1احتمال و آمار مهندسی131314118

وری تصمیم گیری141314124 11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

تشریحی1مهندسی سیستم151314125

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مهندسی مالی161314126

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1برنامه ریزی زنجیره عرضه171314127

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1پیش بینی و سریهای زمانی181314128

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1برنامه ریزی و مدیریت پروژه191314129

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت كیفیت جامع201314130

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت نوآوری و فن آوری211314131

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مدیریت منابع انسانی221314132

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1بازاریابی231314133

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2تحلیل داده های مهندسی241314134

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مبانی تجارت الكترونیكی251314136

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت مالی261314137

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شبیه سازی كامپیوتری271314138

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3داده كاوی(آموزش محور)281314139

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3مباحث منتخب در مهندسی صنایع- مدیریت 291314140 ...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي18رشته :

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 398صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 21122001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصادمهندسی31122007

تشریحی2سمیناروروش تحقیق41122043

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 51220658

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3اقتصاد سنجی61314009

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3اقتصاد سنجی71314029

تشریحی3سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور81314039

وری سازمان91314058 11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1اصول مدیریت و ت

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3نظریه بازی ها و كاربرد آن در مطالعات آینده101314112

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1احتمال و آمار مهندسی111314118

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه تصمیم گیری121314147

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مهندسی سیستم131314148

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1شبیه سازی كامپیوتری، مدل سازی و بهینه س141314154

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1اصول مهندسی مالی151314173

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مهندسی و مدیریت بهره وری161314174

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین171314175

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1پیش بینی و آنالیز سری های زمانی181314176

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2برنامه ریزی و زمانبندی پروژه191314177

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت كیفیت جامع201314178

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت نوآوری و فناوری211314179

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2مدیریت منابع انسانی221314180

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2بازاریابی231314181

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مدیریت دانش241314182

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی تجارت الكترونیكی251314183

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1تحلیل داده های مهندسی261314184

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2مدیریت عملیات خدماتی271314185

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت مالی281314186

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2برنامه ریزی راهبردی291314188

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مباحث منتخب در مدیریت مهندسی301314189

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3(آموزش١مباحث منتخب در مدیریت مهندسی 311314219

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3(آموزش٢مباحث منتخب در مدیریت مهندسی 321314220

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي18رشته :

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 399صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 21122001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصادمهندسی31122007

تشریحی2سمیناروروش تحقیق41122043

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 51220658

تشریحی3سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور61314039

وری سازمان71314058 11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1اصول مدیریت و ت

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1احتمال و آمار مهندسی81314118

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مدلسازی پویایی های سیستم91314146

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه تصمیم گیری101314147

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مهندسی سیستم111314148

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شبیه سازی كامپیوتری، مدل سازی و بهینه س121314154

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مهندسی و مدیریت بهره وری131314174

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین141314175

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2برنامه ریزی و زمانبندی پروژه151314177

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت كیفیت جامع161314178

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت نوآوری و فناوری171314179

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2مدیریت منابع انسانی181314180

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مدیریت دانش191314182

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی تجارت الكترونیكی201314183

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1تحلیل داده های مهندسی211314184

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2مدیریت عملیات خدماتی221314185

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت مالی231314186

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2برنامه ریزی راهبردی241314188

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مباحث منتخب در مدیریت مهندسی251314189

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3(آموزش١مباحث منتخب در مدیریت مهندسی 261314219

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3(آموزش٢مباحث منتخب در مدیریت مهندسی 271314220

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي18رشته :

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 400صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 21122001

تشریحی2سمیناروروش تحقیق31122043

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصاد مهندسی41122079

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 51220658

تشریحی3سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور61314039

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1احتمال و آمار مهندسی71314118

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مدلسازی پویایی های سیستم81314146

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه تصمیم گیری91314147

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مهندسی سیستم101314148

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شبیه سازی كامپیوتری، مدل سازی و بهینه س111314154

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مهندسی و مدیریت بهره وری121314174

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین131314175

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2برنامه ریزی و زمانبندی پروژه141314177

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت كیفیت جامع151314178

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت نوآوری و فناوری161314179

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2مدیریت منابع انسانی171314180

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مدیریت دانش181314182

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی تجارت الكترونیكی191314183

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1تحلیل داده های مهندسی201314184

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2مدیریت عملیات خدماتی211314185

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت مالی221314186

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2برنامه ریزی راهبردی231314188

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مباحث منتخب در مدیریت مهندسی241314189

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3(آموزش١مباحث منتخب در مدیریت مهندسی 251314219

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3(آموزش٢مباحث منتخب در مدیریت مهندسی 261314220

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1اصول مدیریت و نظریه سازمان271314231

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي صنايع- سيستم هاي كالن19رشته :

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 401صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 21122001

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1طرح ریزی واحدهای صنعتی31122015

تشریحی2سمیناروروش تحقیق41122043

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 51220658

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1اقتصادعمومی61221024

تشریحی3سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور71314039

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدلسازی پویایی های سیستم81314146

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه تصمیم گیری91314147

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مهندسی سیستم101314148

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1برنامه ریزی غیرخطی111314151

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1برنامه ریزی غیرقطعی121314152

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1نظریه بازی ها131314153

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شبیه سازی كامپیوتری، مدل سازی و بهینه س141314154

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فرایندهای احتمالی151314156

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2نظریه شبكه161314157

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1روش های برنامه ریزی و مدل های انرژی171314158

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی اقتصاد انرژی و سیستم عرضه انرژی181314159

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2پایایی در سیستم های انرژی191314163

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3قیمت گذاری انرژی201314164

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2برنامه ریزی حمل و نقل211314165

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2مدل های زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل221314167

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2ارزیابی پروژه های حمل و نقل231314168

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3تحلیل سیستم های حمل و نقل241314169

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3مباحث منتخب در سیستم های كلان251314172

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین261314175

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3(آموزش١مباحث منتخب در سیستم های كلان271314217

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3(آموز٢مباحث منتخب در سیستم های كلان 281314218

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1برنامه ریزی ریاضی291314221

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1آمار مهندسی301314232

...

...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

 - مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي كالن اقتصادي و20رشته :
اجتماعي

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم 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 402صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 21122001

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1آمارواحتمال مهندسی31122002

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1طرح ریزی واحدهای صنعتی41122015

تشریحی2سمیناروروش تحقیق51122043

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 61220658

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1اقتصادعمومی71221024

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3اقتصاد سنجی81314009

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3اقتصاد سنجی91314029

تشریحی3سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور101314039

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3نظریه بازی ها و كاربرد آن در مطالعات آینده111314112

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدلسازی پویایی های سیستم121314146

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه تصمیم گیری131314147

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مهندسی سیستم141314148

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1برنامه ریزی پویا151314149

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1برنامه ریزی خطی161314150

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1برنامه ریزی غیرخطی171314151

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1برنامه ریزی غیرقطعی181314152

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1نظریه بازی ها191314153

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شبیه سازی كامپیوتری، مدل سازی و بهینه س201314154

تشریحی2برنامه ریزی عدد صحیح211314155

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2فرایندهای احتمالی221314156

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1نظریه شبكه231314157

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1روش های برنامه ریزی و مدل های انرژی241314158

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مبانی اقتصاد انرژی و سیستم عرضه انرژی251314159

تشریحی2انرژی و محیط زیست261314160

تشریحی1برنامه ریزی توسعه سیستم های انرژی271314161

تشریحی2تكتولوژی انرژی281314162

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2پایایی در سیستم های انرژی291314163

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3قیمت گذاری انرژی301314164

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2برنامه ریزی حمل و نقل311314165

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3تجزیه و تحلیل شبكه های حمل و نقل321314166

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2مدل های زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل331314167
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تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

 - مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي كالن اقتصادي و20رشته :
اجتماعي

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم 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 403صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2ارزیابی پروژه های حمل و نقل341314168

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3تحلیل سیستم های حمل و نقل351314169

تشریحی2حمل و نقل همگانی361314170

تشریحی2فناوری های حمل و نقل371314171

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3مباحث منتخب در سیستم های كلان381314172

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3برنامه ریزی راهبردی391314188

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3(آموزش١مباحث منتخب در سیستم های كلان401314217

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3(آموز٢مباحث منتخب در سیستم های كلان 411314218

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1برنامه ریزی ریاضی421314221
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