
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - رياضي كاربردي گرايش بهينه سازي (تحقيق در عمليات)21رشته :

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 1صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1آنالیزحقیقی 11111179

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1آنالیزعددی پیشرفته21111180

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١1تحقیق درعملیات پیشرفته 31111181

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4حل عددی معادلات بامشتقات جزیی41111182

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2روشهای عددی درجبرخطی51111183

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی61111184

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2حل عددی معادلات انتگرال71111185

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3بهینه سازی81111186

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3نرم افزارعددی91111189

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2برنامه ریزی متغیرهای صحیح ونظریه شبكه ها101111191

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2شبیه سازی كامپیوتری111111193

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی پویا121111195

تشریحی3برنامه ریزی حمل ونقل131111196

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2نظریه صف141111197

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1نظریه كدها151111200

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1نظریه گراف161111201

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1زبان تخصصی (فراگیرارشدریاضی )171111206

تشریحی3سمینار181111223

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (191111297

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢2تحقیق در عملیات پیشرفته 201111304

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2بهینه سازی مدلهای غیر خطی211111306

تشریحی4 ( آموزش محور )٢سمینار221111310

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4نظریه كدها( آموزش محور )231111313

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مبانی آنالیز عددی241111323

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بهینه سازی خطی251111326

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1نرم افزارهای ریاضی261111393

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1زبان تخصصی ریاضی271111396

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1بهینه سازی غیرخطی281111401

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)291111434

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3نظریه كنترل301111475

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3آنالیز تابعی كاربردی311111476

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

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي)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 2صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1آنالیزحقیقی 11111179

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1زبان تخصصی (فراگیرارشدریاضی )21111206

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1جبرپیشرفته31111207

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1هندسه منیفلد41111208

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3مباحثی درمنطق ریاضی51111209

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مباحثی درنظریه مجموعه ها61111210

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1نظریه گراف71111212

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3جبرجابجایی81111214

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3جبرهمولوژیک91111215

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3گروههای نامتناهی101111216

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3نظریه نمایش گروهها111111217

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١3جبرلی 121111218

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3نظریه كاتگوری131111221

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3جبرجامع (جهانی )141111222

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3گروههای متناهی151111225

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢2هندسه منیفلد161111226

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١2توپولوژی دیفرانسیل 171111227

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2توپولوژی دیفرانسیل 181111228

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١2توپولوژی جبری 191111229

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2توپولوژی جبری 201111230

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی١2گروه وجبرلی 211111231

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١2هندسه جبری 221111233

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2هندسه جبری 231111234

تشریحی4سمینارریاضی محض شاخه هندسه241111235

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3آنالیزمختلط251111237

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢3آنالیزحقیقی 261111238

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3آنالیزتابعی271111239

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1نظریه عملگرها281111240

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3آنالیزتابعی كاربردی291111241

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3آنالیزهارمونیک301111242

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١2دستگاههای دینامیكی 311111248

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2دستگاههای دینامیكی 321111249

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (331111297

تشریحی4 ( آموزش محور )٢سمینار341111310

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی آنالیز ریاضی351111322

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - رياضي محض گرايش هندسه (توپولوژي)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 3صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1توپولوژی عمومی361111370

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1هندسه دیفرانسیل موضعی371111384

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1نظریه حلقه ومدول381111387

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)391111434

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3نظریه حلقه ومدول401111441

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 411220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - رياضي كاربردي گرايش بهينه سازي23رشته :

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 4صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3سمینار11111250

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (21111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مبانی آنالیز عددی31111323

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بهینه سازی خطی41111326

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1جبر خطی عددی51111332

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)61111434

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی تركیبیات71111457

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١2بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 81111528

تشریحی3مباحث ویژه در بهینه سازی91111529

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1بهینه سازی تركیباتی101111530

تشریحی1بهینه سازی تصادفی111111531

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1بهینه سازی چند هدفه121111532

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1بهینه سازی شبكه ای131111534

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3بهینه سازی محدب141111535

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3بهینه سازی نا هموار151111536

تشریحی3بهینه سازی و شبكه های عصبی161111537

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3حساب تغییرات وكنترل بهینه171111538

تشریحی3كنترل بهینه تصادفی181111539

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3كنترل خطی وغیر خطی191111540

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مدل سازی ریاضی201111541

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1بهینه سازی خطی پیشرفته211111553

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2آنالیز تابعی كاربردی221111568

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 پايه11دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي25رشته :

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 5صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3سمینار11111223

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (21111297

تشریحی1نظریه اندازه وكاربردها31111389

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١2ریاضی مالی 41111574

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1ارزیابی و مدیریت ریسک51111575

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مهندسی مالی61111576

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2حسابان تصادفی در مالی71111577

تشریحی2مباحث ویژه در ریاضی مالی81111578

تشریحی٢3ریاضی مالی 91111579

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1نظریه اندازه واحتمال 101117229

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1مدیریت مالی 111214030

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 121220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - رياضي محض- زمينه گراف و تركيبات جبري48رشته :

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 6صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1آنالیزحقیقی 11111179

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1جبرپیشرفته21111207

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١2هندسه منیفلد31111208

تشریحی3سمینار41111223

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١2توپولوژی جبری 51111229

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (61111297

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1توپولوژی عمومی71111370

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1نظریه حلقه ومدول81111387

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1نظریه گراف وكاربردهای آن91111400

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)101111434

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی تركیبیات111111457

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2آنالیز تركیباتی121111480

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3نظریه گراف131111481

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی4گروههای نا متناهی141111482

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4نظریه كد گذاری151111484

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2نظریه جبری گراف161111485

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2نظریه گروه های متناهی171111486

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2میدان های متناهی181111487

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4نظریه رمز گذاری191111488

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4بهینه سازی تركیباتی201111489

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 پايه11دانشكده :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - آموزش رياضي49رشته :

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 7صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)21111434

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1اصول آموزش ریاضی31111437

له در ریاضیات (41111440 11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1)1بنیادهای نظری حل مس

تشریحی2مدل سازی ریاضی51111444

تشریحی2)1روش های تحقیق (61111445

تشریحی3برنامه ریزی آموزشی و درسی با تاكید بر ری71111446

تشریحی3سمینار81111447

تشریحی3نظریه های آموزش ریاضی91111448

تشریحی3) (آموزش محور)2روش های تحقیق (101111449

تشریحی1آزمون های روانی و تربیتی111111450

تشریحی2روانشناسی آموزش ریاضی(عوامل روان شناخ121111451

له در ریاضیات (131111452 تشریحی2)2بنیادهای نظری حل مس

تشریحی3نظریه های یادگیری141111453

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1تاریخ ریاضیات151111454

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی هندسی161111455

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2روانشناسی رشد171111458

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اصول وفلسفه آموزش وپرورش181211269

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1آموزش ریاضی در دوره های ابتدایی و متوسطه191211467

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1روانشناسی یادگیری201217192

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - آموزش رياضي49رشته :

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 8صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)21111434

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1اصول آموزش ریاضی31111437

له در ریاضیات (41111440 11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1)1بنیادهای نظری حل مس

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1تاریخ ریاضیات51111454

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی هندسی61111455

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2مبانی روشهای تحقیقات آموزشی71111533

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1روان شناسی آموزش ریاضی81111544

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روش های تحقیق كیفی91111545

تشریحی3روش های نوین تدریس ریاضی101111546

تشریحی3تكنولوژی وآموزش ریاضی111111547

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3مدل سازی ریاضی121111548

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آنالیز حقیقی 131111564

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2نظریه های یادگیری ریاضی141111565

تشریحی3سمینار151111567

تشریحی4مباحثی در آموزش ریاضی (آموزش محور)161111572

تشریحی4سیر تاریخی آموزش ریاضی در جهان (آموزش171111573

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اصول وفلسفه آموزش وپرورش181211269

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1آموزش ریاضی در دوره های ابتدایی و متوسطه191211467

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 201220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - رياضي كاربردي- آناليزعددي50رشته :

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 9صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1آنالیزحقیقی 11111179

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1آنالیزعددی پیشرفته21111180

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١1تحقیق درعملیات پیشرفته 31111181

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2حل عددی معادلات بامشتقات جزیی41111182

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2روشهای عددی درجبرخطی51111183

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی61111184

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2حل عددی معادلات انتگرال71111185

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2بهینه سازی81111186

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2نرم افزارعددی91111189

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3برنامه ریزی متغیرهای صحیح ونظریه شبكه ها101111191

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3شبیه سازی كامپیوتری111111193

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی پویا121111195

تشریحی3برنامه ریزی حمل ونقل131111196

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3نظریه صف141111197

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3نظریه كدها151111200

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3نظریه گراف161111201

تشریحی4سمینارریاضی كاربردی شاخه آنالیزعددی171111202

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1زبان تخصصی (فراگیرارشدریاضی )181111206

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (191111297

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢3تحقیق در عملیات پیشرفته 201111304

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3بهینه سازی مدلهای غیر خطی211111306

تشریحی4 ( آموزش محور )٢سمینار221111310

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4نظریه كدها( آموزش محور )231111313

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4نظریه گراف( آموزش محور )241111314

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مبانی آنالیز عددی251111323

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بهینه سازی خطی261111326

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1نرم افزارهای ریاضی271111393

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1آنالیز عددی281111414

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)291111434

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3آنالیز تابعی كاربردی301111462

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 311220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - رياضي كاربردي- آناليزعددي50رشته :

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 10صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3سمینار11111250

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (21111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی آنالیز ریاضی31111322

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مبانی آنالیز عددی41111323

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)51111434

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1آنالیز عددی پیشرفته61111551

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1آنالیز حقیقی71111552

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١2بهینه سازی خطی پیشرفته81111553

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2روشهای عددی در جبر خطی91111555

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی101111556

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2حل عددی معادلات انتگرال111111557

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جز121111558

تشریحی3مباحث ویژه در آنالیز عددی131111559

تشریحی3نظریه تقریب141111560

تشریحی3حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال كسری151111561

تشریحی3روشهای بدون شبكه161111562

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

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - رياضي محض (آناليز)60رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 11صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1آنالیزحقیقی 11111179

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3نظریه گراف21111201

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1زبان تخصصی (فراگیرارشدریاضی )31111206

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1جبرپیشرفته41111207

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1هندسه منیفلد51111208

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3مباحثی درمنطق ریاضی61111209

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مباحثی درنظریه مجموعه ها71111210

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3جبرجابجایی81111214

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3جبرهمولوژیک91111215

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3گروههای نامتناهی101111216

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3نظریه نمایش گروهها111111217

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١3جبرلی 121111218

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3نظریه كاتگوری131111221

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3جبرجامع (جهانی )141111222

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3گروههای متناهی151111225

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢3هندسه منیفلد161111226

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3توپولوژی دیفرانسیل 171111227

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢3توپولوژی دیفرانسیل 181111228

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١2توپولوژی جبری 191111229

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢3توپولوژی جبری 201111230

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی١3گروه وجبرلی 211111231

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١3هندسه جبری 221111233

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢3هندسه جبری 231111234

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2آنالیزمختلط241111237

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2آنالیزحقیقی 251111238

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2آنالیزتابعی261111239

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2نظریه عملگرها271111240

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2آنالیزتابعی كاربردی281111241

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2آنالیزهارمونیک291111242

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١2دستگاههای دینامیكی 301111248

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2دستگاههای دینامیكی 311111249

تشریحی4سمینار321111250

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (331111297

تشریحی4 ( آموزش محور )٢سمینار341111310

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی آنالیز ریاضی351111322

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - رياضي محض (آناليز)60رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 12صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی جبر361111325

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1توپولوژی عمومی371111370

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1نظریه حلقه ومدول381111387

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)391111434

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3نظریه حلقه ومدول401111441

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 411220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - رياضي محض (جبر)70رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 13صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1آنالیزحقیقی 11111179

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1زبان تخصصی (فراگیرارشدریاضی )21111206

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1جبرپیشرفته31111207

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1هندسه منیفلد41111208

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3مباحثی درمنطق ریاضی51111209

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مباحثی درنظریه مجموعه ها61111210

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3نظریه گراف71111212

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2جبرجابجایی81111214

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2جبرهمولوژیک91111215

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2گروههای نامتناهی101111216

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2نظریه نمایش گروهها111111217

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١2جبرلی 121111218

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه كاتگوری131111221

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2جبرجامع (جهانی )141111222

تشریحی4سمینار151111223

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3گروههای متناهی161111225

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢3هندسه منیفلد171111226

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3توپولوژی دیفرانسیل 181111227

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢3توپولوژی دیفرانسیل 191111228

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١2توپولوژی جبری 201111229

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢3توپولوژی جبری 211111230

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی١3گروه وجبرلی 221111231

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١3هندسه جبری 231111233

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢3هندسه جبری 241111234

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3آنالیزمختلط251111237

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢3آنالیزحقیقی 261111238

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3آنالیزتابعی271111239

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3نظریه عملگرها281111240

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3آنالیزتابعی كاربردی291111241

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3آنالیزهارمونیک301111242

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١3دستگاههای دینامیكی 311111248

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢3دستگاههای دینامیكی 321111249

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (331111297

تشریحی4 ( آموزش محور )٢سمینار341111310

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی آنالیز ریاضی351111322

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - رياضي محض (جبر)70رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 14صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی جبر361111325

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1توپولوژی عمومی371111370

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1نظریه حلقه ومدول381111387

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)391111434

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2نظریه حلقه ومدول401111441

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٢3جبر جابجایی 411111469

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3مباحثی در نظریه مدول های كوهمولوژی موض421111470

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)431114311

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 441220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - رياضي محض (هندسه )80رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 15صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1آنالیزحقیقی 11111179

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1زبان تخصصی (فراگیرارشدریاضی )21111206

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1جبرپیشرفته31111207

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1هندسه منیفلد41111208

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3مباحثی درمنطق ریاضی51111209

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مباحثی درنظریه مجموعه ها61111210

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1نظریه گراف71111212

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3جبرجابجایی81111214

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3جبرهمولوژیک91111215

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3گروههای نامتناهی101111216

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3نظریه نمایش گروهها111111217

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١3جبرلی 121111218

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3نظریه كاتگوری131111221

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3جبرجامع (جهانی )141111222

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3گروههای متناهی151111225

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢2هندسه منیفلد161111226

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١2توپولوژی دیفرانسیل 171111227

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2توپولوژی دیفرانسیل 181111228

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١2توپولوژی جبری 191111229

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2توپولوژی جبری 201111230

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی١2گروه وجبرلی 211111231

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١2هندسه جبری 221111233

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2هندسه جبری 231111234

تشریحی4سمینارریاضی محض شاخه هندسه241111235

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3آنالیزمختلط251111237

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢3آنالیزحقیقی 261111238

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3آنالیزتابعی271111239

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1نظریه عملگرها281111240

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3آنالیزتابعی كاربردی291111241

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3آنالیزهارمونیک301111242

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١2دستگاههای دینامیكی 311111248

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2دستگاههای دینامیكی 321111249

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (331111297

تشریحی4 ( آموزش محور )٢سمینار341111310

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4نظریه گراف( آموزش محور )351111319

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - رياضي محض (هندسه )80رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 16صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی آنالیز ریاضی361111322

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1توپولوژی عمومی371111370

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1هندسه دیفرانسیل موضعی381111384

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1نظریه حلقه ومدول391111387

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)401111434

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3نظریه حلقه ومدول411111441

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 421220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - رياضي11گروه آموزشي :

89-٩٠نيمسال اول سال تحصيلي ترم اعمال : - رياضي كاربردي (تحقيق درعمليات )90رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 17صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1آنالیزحقیقی 11111179

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1آنالیزعددی پیشرفته21111180

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١1تحقیق درعملیات پیشرفته 31111181

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4حل عددی معادلات بامشتقات جزیی41111182

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2روشهای عددی درجبرخطی51111183

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی61111184

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2حل عددی معادلات انتگرال71111185

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3بهینه سازی81111186

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3نرم افزارعددی91111189

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2برنامه ریزی متغیرهای صحیح ونظریه شبكه ها101111191

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2شبیه سازی كامپیوتری111111193

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی پویا121111195

تشریحی3برنامه ریزی حمل ونقل131111196

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2نظریه صف141111197

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1نظریه كدها151111200

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1نظریه گراف161111201

تشریحی4سمینارریاضی كاربردی شاخه تحقیق درعملیات171111204

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1زبان تخصصی (فراگیرارشدریاضی )181111206

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (191111297

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢2تحقیق در عملیات پیشرفته 201111304

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2بهینه سازی مدلهای غیر خطی211111306

تشریحی4 ( آموزش محور )٢سمینار221111310

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4نظریه كدها( آموزش محور )231111313

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مبانی آنالیز عددی241111323

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بهینه سازی خطی251111326

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1نرم افزارهای ریاضی261111393

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1زبان تخصصی ریاضی271111396

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1بهینه سازی غیرخطی281111401

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)291111434

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3نظریه كنترل301111475

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3آنالیز تابعی كاربردی311111476

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

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰




