
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - بيو شيمي07رشته :

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 18صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

تشریحی1آزمایشگاه مبانی بیوشیمی21112011

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1بیوفیزیک31112041

یک41112146 ینهاواسیدهای نوكل 13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3بیوشیمی پروت

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1بیوشیمی غشاء51112147

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2بیوشیمی هورمونها61112148

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2بیوشیمی كروماتین71112150

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1روشهای بیوشیمی وبیوفیزیک81112152

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مبانی بیوشیمی91112162

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)101112229

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1آنزیم شناسی111112413

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تنظیم متابولیسم121112414

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1بیوشیمی كربوهیدرات و لیپید131112415

ومیكس141112417 ین و پروت تشریحی2مهندسی پروت

تشریحی3سمینار151112452

تشریحی4اصول پژوهش و فناوری(آموزش محور)161112453

تشریحی4بیوانفورماتیک(آموزش محور)171112454

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3زیست شناسی مولكولی پیشرفته181112455

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

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

 - زيست شناسي - علوم جانوري گرايش بافت شناسي و جنين21رشته :
شناسي

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 19صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زیست شناسی سلولی ومولكولی21112016

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بافت شناسی31112027

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1جنین شناسی41112046

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)51112229

تشریحی1زیست شناسی رشد و نمو61112317

تشریحی2هیستوفیزیولوژی جانوری71112379

تشریحی2آزمایشگاه زیست شناسی رشد و نمو81112380

تشریحی١2سمینار91112381

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1جنین شناسی مقایسه ای101112382

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1فیزیولوژی غشای سلولی111112383

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1زیست شناسی تكوینی جانوری121112384

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2فیزیولوژی دستگاه عصبی مركزی131112385

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2گونه و گونه زایی141112386

تشریحی3بیوسیستماتیک جانوری151112392

تشریحی3هیستوشیمی161112393

تشریحی3آزمایشگاه هیستوشیمی171112394

تشریحی٢3سمینار181112395

تشریحی4كشت سلول و بافت جانوری(آموزش محور)191112396

تشریحی4ناهنجاری شناسی(آموزش محور)201112398

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 :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زيست فناوري گرايش ميكروبي22رشته :

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 20صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1میكروبیولوژی عمومی21112018

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1میكروبیولوژی محیطی31112026

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)41112229

ین51112367 تشریحی1زیست فناوری پروت

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مهندسی ژنتیک پروكاریوتها61112368

تشریحی1زیست فناوری محیط زیست71112369

تشریحی1مهندسی بیوشیمی81112370

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مهندسی ژنتیک یوكاریوتها91112371

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2فناوری تخمیر101112372

تشریحی2روشها در زیست فناوری111112373

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2زیست فناوری غذایی121112374

تشریحی١2سمینار131112375

تشریحی4كارورزی در زیست فناوری(آموزش محور)141112376

تشریحی4زیست فناوری قارچ ها(آموزش محور)151112377

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اخلاق زیستی در زیست فناوری161112391

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3بیوانفورماتیک171112399

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3روش پژوهش و طراحی آزمایش181112400

تشریحی3زیست فناوری دارویی191112401

تشریحی٢3سمینار201112402

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 :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم جانوري گرايش فيزيولوژي23رشته :

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 21صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1فیزیولوژی جانوری 21112023

تشریحی١1آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 31112024

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٣1فیزیولوژی جانوری 41112038

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1بیوسیستماتیک جانوری51112126

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فیزیولوژی دستگاه عصبی مركزی61112131

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2اندوكرینولوژی پیشرفته71112134

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3اندام زایی در مهره داران81112140

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)91112229

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3فیزیولوژی تولید مثل101112278

تشریحی4كشت سلول و بافت جانوری(آموزش محور)111112396

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكانیسم های سلولی و مولكولی تكوینی121112412

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1فیزیولوژی غشا131112418

تشریحی2تشریح مقایسه ای مهره داران141112419

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2فیزیولوژی عصب و عضله151112420

ه نتایج در زیست شناسی161112421 تشریحی2روش تحقیق و ار

تشریحی4نوروفیزیولوژی رفتار(آموزش محور)171112425

تشریحی4فیزیولوژی سلولهای خونی(آموزش محور)181112426

تشریحی3سمینار191112433

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

      
 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 : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم جانوري گرايش بيوسيستماتيك24رشته :

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 22صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1جانورشناسی 21112029

تشریحی١1آزمایشگاه جانورشناسی 31112030

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢1جانورشناسی 41112042

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2گونه وگونه زایی51112123

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1بیوسیستماتیک جانوری61112126

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1جنین شناسی مقایسه ای جانوران71112127

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فیزیولوژی دستگاه عصبی مركزی81112131

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3اندام زایی در مهره داران91112140

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)101112229

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3فیزیولوژی تولید مثل111112278

تشریحی2جغرافیای جانوری121112329

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكانیسم های سلولی و مولكولی تكوینی131112412

تشریحی2تشریح مقایسه ای مهره داران141112419

ه نتایج در زیست شناسی151112421 تشریحی2روش تحقیق و ار

تشریحی3سمینار161112433

تشریحی4اكولوژی انگلها(آموزش محور)171112434

تشریحی4اكولوژی حشرات( آموزش محور)181112435

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

      
 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 : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم گياهي گرايش فيزيولوژي25رشته :

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 23صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1فیزیولوژی گیاهی 21112031

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢1فیزیولوژی گیاهی 31112039

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1رشدونموگیاهی41112051

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1متابولیسم گیاهی51112105

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)61112229

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستماتیک گیاهی پیشرفته71112403

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته81112404

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2بوم شناسی پوشش های گیاهی91112405

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2جذب و انتقال در گیاهان101112406

تشریحی2زیست شناسی تكوینی گیاهی111112407

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1ساز و كارهای مولكولی فتوسنتز121112408

تشریحی2بیوشیمی گیاهی131112409

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3رشد و نمو گیاهی پیشرفته141112445

تشریحی3روش ها و ابزارها در فیزیولوژی گیاهی151112446

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4روابط آبی گیاه و خاک(آموزش محور)161112447

تشریحی4فیزیولوژی متالوفیتها(آموزش محور)171112448

تشریحی3سمینار181112449

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

      
 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 : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم گياهي گرايش زيست شناسي سلولي و تكويني27رشته :

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 24صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تشریح ومورفولوژی گیاهی21112008

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1ریخت زایی واندام زایی درگیاهان31112035

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1رشدونموگیاهی41112051

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1متابولیسم گیاهی51112105

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1گرده شناسی61112107

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)71112229

تشریحی3زیست شناسی مولكولی و تكامل81112390

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستماتیک گیاهی پیشرفته91112403

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته101112404

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2بوم شناسی پوشش های گیاهی111112405

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2جذب و انتقال در گیاهان121112406

تشریحی2زیست شناسی تكوینی گیاهی131112407

تشریحی2رویان شناسی گیاهی141112410

تشریحی3روش ها و ابزارها در تكوین گیاهی151112436

تشریحی3سمینار161112437

تشریحی4تشریح مقایسه ای گیاهان آوندی(آموزش محور)171112438

تشریحی4رشد و نمو گیاهی پیشرفته(آموزش محور)181112439

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

      
 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 : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - ژنتيك28رشته :

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 25صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ژنتیک21112036

تشریحی1آزمایشگاه ژنتیک31112037

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)41112229

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1ژنتیک مولكولی51112240

تشریحی3ژنتیک جمعیت تكمیلی61112289

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2ژنتیک سرطان71112291

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4ژنتیک رفتاری(آموزش محور)81112350

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1بیوانفورماتیک91112399

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1ژنتیک انسانی تكمیلی101112422

تشریحی1ایمونوژنتیک111112423

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مهندسی ژنتیک121112424

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2سیتوژنتیک تكمیلی131112427

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2كشت سلول و بافت141112428

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3روش پژوهش و طراحی آزمایش151112429

تشریحی3سمینار161112430

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4زیست فناوری میكروارگانیسم ها (آموزش محور)171112432

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 181220658

      
 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 : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم جانوري گرايش زيست شناسي سلولي و تكويني29رشته :

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 26صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زیست شناسی سلولی ومولكولی21112016

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بافت شناسی31112027

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1بیوسیستماتیک جانوری41112126

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1جنین شناسی مقایسه ای جانوران51112127

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فیزیولوژی دستگاه عصبی مركزی61112131

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2اندام زایی در مهره داران71112140

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)81112229

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3فیزیولوژی تولید مثل91112278

تشریحی3كشت سلول و بافت جانوری101112320

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكانیسم های سلولی و مولكولی تكوینی111112412

تشریحی2تشریح مقایسه ای مهره داران121112419

ه نتایج در زیست شناسی131112421 تشریحی2روش تحقیق و ار

تشریحی3سمینار141112433

تشریحی4اصول روشهای سلولی و مولكولی (آموزش محور)151112450

تشریحی4ایمنی زیستی(آموزش محور)161112451

تشریحی2روش ها در بافت شناسی171112456

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 181220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - بيوفيزيك37رشته :

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 27صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

تشریحی1آزمایشگاه مبانی بیوشیمی21112011

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1بیوفیزیک31112041

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مبانی بیوشیمی41112162

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)51112229

تشریحی2بیوفیزیک غشا61112358

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1بیوانفورماتیک ساختاری71112537

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1بیوفیزیک پرتوی81112538

تشریحی1بیوفیزیک سلولی91112539

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1بیوفیزیک مولكولی101112540

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2روش و منطق تحقیق111112541

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2بیوشیمی فیزیک121112542

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3روش های بیوفیزیک131112549

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3طراحی محاسباتی دارو141112550

تشریحی3مباحثی در بیوفیزیک151112551

تشریحی3سمینار161112552

ین ها و ا171112553 تشریحی4مباحث پیشرفته در بیوشیمی پروت

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4بیوفیزیک و علوم دارویی(آموزش محور)181112554

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

...

      
 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 : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زيست شناسي-بيوفيزيك38رشته :

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 28صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زیست شناسی سلولی ومولكولی21112016

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1زیست شناسی پرتوی31112022

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1بیوفیزیک41112041

تشریحی١2سمینار51112118

تشریحی٢3سمینار61112119

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مبانی بیوشیمی71112162

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2زیست شناسی مولكولی پیشرفته81112217

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)91112229

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی101112269

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بیوفیزیک سلولی111112328

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2بیوفیزیک مولكولی121112330

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3فیزیک پزشكی131112355

تشریحی2بیوفیزیک پرتویی141112356

تشریحی2بیوفیزیک نظری151112357

تشریحی2بیوفیزیک غشا161112358

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1بیوشیمی فیزیک171112359

تشریحی4بیوفیزیک پیدایش حیات و تكامل(آموزش محور)181112360

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی4روشهای نو تركیبی(آموزش محور)191112361

تشریحی3بیوانرژیک201112364

تشریحی3میكروسكوپ الكترونی211112365

تشریحی3روشهای بیوفیزیک221112366

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی231117105

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 پايه11دانشكده :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زيست شناسي-ژنتيك42رشته :

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 29صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زیست شناسی سلولی ومولكولی21112016

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1میكروبیولوژی عمومی31112018

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ژنتیک41112036

تشریحی١2سمینار51112136

تشریحی٢3سمینار61112137

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3بیوشیمی كروماتین71112150

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1ژنتیک پروكاریوتها81112210

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)91112229

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1(نظریه ها)١مهندسی ژنتیک 101112239

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1ژنتیک مولكولی111112240

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی121112269

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2 (كاربردها)٢مهندسی ژنتیک131112288

تشریحی2ژنتیک جمعیت تكمیلی141112289

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تازه هایی از ژنتیک151112290

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2ژنتیک سرطان161112291

تشریحی3ژنتیک ایمنی171112292

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3ژنتیک انسانی181112293

تشریحی3ژنتیک فیزیولوژیک191112294

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4زیست شناسی مولكولی و تكامل(آموزش محور)201112295

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4ژنتیک كمی(آموزش محور)211112351

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی221117105

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 :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم جانوري گرايش فيزيولوژي جانوري43رشته :

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 30صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1فیزیولوژی جانوری 21112023

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بافت شناسی31112027

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢1فیزیولوژی جانوری 41112033

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٣1فیزیولوژی جانوری 51112038

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1جنین شناسی61112046

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1گونه وگونه زایی71112123

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1زیست شناسی تكوینی جانوری81112125

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2بیوسیستماتیک جانوری91112126

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2جنین شناسی مقایسه ای جانوران101112127

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3فیزیولوژی دستگاه عصبی مركزی111112131

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3اندوكرینولوژی پیشرفته121112134

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)131112229

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4فیزیولوژی عصب وعضله(آموزش محور)141112235

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1فیزیولوژی غشای سلولی151112241

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی161112269

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3فیزیولوژی مقایسه ای171112311

تشریحی١2سمینار 181112319

تشریحی٢3سمینار 191112322

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2تنظیم گردش خون201112323

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3تنظیم الكترولیتها در محیط داخلی211112325

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2فیزیولوژی تولید مثل221112331

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4فیزیولوژی تغذیه بیوانرژیک(آموزش محور)231112338

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی241117105

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 251220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم جانوري گرايش بيوسيستماتيك جانوري44رشته :

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 31صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بافت شناسی21112027

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1جانورشناسی 31112029

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢1فیزیولوژی جانوری 41112033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢1جانورشناسی 51112042

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1جنین شناسی61112046

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1گونه وگونه زایی71112123

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1زیست شناسی تكوینی جانوری81112125

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2بیوسیستماتیک جانوری91112126

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2جنین شناسی مقایسه ای جانوران101112127

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3فیزیولوژی دستگاه عصبی مركزی111112131

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2تشریح مقایسه ای مهره داران121112139

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3اندام زایی در مهره داران131112140

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)141112229

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1فیزیولوژی غشای سلولی151112241

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی161112269

تشریحی3بیوسیستماتیک جانوری تكمیلی171112276

تشریحی١2سمینار 181112319

تشریحی٢3سمینار 191112322

تشریحی2رده بندی فیلوژنتیک201112327

تشریحی3جغرافیای جانوری211112329

تشریحی4تشریح تكوینی مقایسه ای مهره داران(آموزش221112336

تشریحی4دو زیست شناسی(آموزش محور)231112341

تشریحی3كشت سلول و بافت241112363

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی251117105

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 261220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

 - زيست شناسي- علوم جانوري گرايش زيست شناسي سلولي45رشته :
تكويني

91-٩٢نيمسال 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 32صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زیست شناسی سلولی ومولكولی21112016

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بافت شناسی31112027

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٣1فیزیولوژی جانوری 41112038

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢1جانورشناسی 51112042

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1جنین شناسی61112046

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1گونه وگونه زایی71112123

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1زیست شناسی تكوینی جانوری81112125

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2بیوسیستماتیک جانوری91112126

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2جنین شناسی مقایسه ای جانوران101112127

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3فیزیولوژی دستگاه عصبی مركزی111112131

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3اندام زایی در مهره داران121112140

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)131112229

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4فیزیولوژی تولید مثل(آموزش محور)141112236

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1فیزیولوژی غشای سلولی151112241

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی161112269

تشریحی2زیست شناسی رشد و نمو171112317

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تولید مثل و جنسیت181112318

تشریحی١2سمینار 191112319

تشریحی3كشت سلول و بافت جانوری201112320

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3ژنتیک تكوینی211112321

تشریحی٢3سمینار 221112322

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تشریح مقایسه ای مهره داران(آموزش محور)231112335

تشریحی3كشت سلول و بافت241112363

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی251117105

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 261220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زيست شناسي - علوم گياهي گرايش زيست شناسي تكويني46رشته :

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 33صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تشریح ومورفولوژی گیاهی21112008

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1ریخت زایی واندام زایی درگیاهان31112035

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1تكامل41112048

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1رشدونموگیاهی51112051

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1اصول وروشهای رده بندی گیاهان61112058

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اكولوژی گیاهی71112059

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1تاكسونومی جدید81112103

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اكولوژی پوششهای گیاهی91112104

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1متابولیسم گیاهی101112105

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1گرده شناسی111112107

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای121112108

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2جذب وانتقال131112109

تشریحی3زیست شناسی تكوینی درگیاهان141112113

تشریحی١2سمینار151112118

تشریحی٢3سمینار161112119

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)171112229

تشریحی2بیوشیمی گیاهی181112263

تشریحی3مكانیسم عمل هورمونهای گیاهی191112264

تشریحی3بیولوژی مولكولی وتكامل201112265

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی211112269

تشریحی2كشت سلول وبافت221112305

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4سیتوهیستوتكنیک(آموزش محور)231112347

تشریحی4سیتو شیمی(آموزش محور)241112348

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی251117105

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 261220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زيست شناسي - علوم گياهي گرايش زيست شناسي تكويني46رشته :

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 34صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی-- واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تشریح ومورفولوژی گیاهی21112008

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1ریخت زایی واندام زایی درگیاهان31112035

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1تكامل41112048

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1رشدونموگیاهی51112051

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1اصول وروشهای رده بندی گیاهان61112058

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اكولوژی گیاهی71112059

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1تاكسونومی جدید81112103

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اكولوژی پوششهای گیاهی91112104

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1متابولیسم گیاهی101112105

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1گرده شناسی111112107

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای121112108

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2جذب وانتقال131112109

تشریحی3زیست شناسی تكوینی درگیاهان141112113

تشریحی١2سمینار151112118

تشریحی٢3سمینار161112119

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)171112229

تشریحی2بیوشیمی گیاهی181112263

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی191112269

تشریحی2كشت سلول وبافت201112305

تشریحی4تحول و تكامل گیاهان(آموزش محور)211112345

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4سیتوهیستوتكنیک(آموزش محور)221112347

تشریحی3مكانیسم سلولی و مولكولی رشد و نمو در گیا231112389

تشریحی3زیست شناسی مولكولی و تكامل241112390

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی251117105

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 261220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم گياهي گرايش سيستماتيك اكولوژي47رشته :

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 35صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تشریح ومورفولوژی گیاهی21112008

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1سیستماتیک گیاهی 31112012

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢1سیستماتیک گیاهی 41112020

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1ریخت زایی واندام زایی درگیاهان51112035

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1اصول وروشهای رده بندی گیاهان61112058

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اكولوژی گیاهی71112059

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1تاكسونومی جدید81112103

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اكولوژی پوششهای گیاهی91112104

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1متابولیسم گیاهی101112105

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1گرده شناسی111112107

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای121112108

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2جذب وانتقال131112109

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2فلورایران141112110

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3جغرافیای گیاهی151112112

تشریحی3زیست شناسی تكوینی درگیاهان161112113

تشریحی١2سمینار171112118

تشریحی٢3سمینار181112119

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3پتریدوفیتها191112122

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)201112229

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی211112269

تشریحی2گیاهان دارویی وسمی221112270

تشریحی4جلبک شناسی(آموزش محور)231112344

تشریحی4تحول و تكامل گیاهان(آموزش محور)241112345

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی251117105

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 261220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم گياهي گرايش فيزيولوژي گياهي48رشته :

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 36صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تشریح ومورفولوژی گیاهی21112008

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1فیزیولوژی گیاهی 31112031

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1ریخت زایی واندام زایی درگیاهان41112035

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢1فیزیولوژی گیاهی 51112039

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1رشدونموگیاهی61112051

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فیزیولوژی تنش71112061

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1تاكسونومی جدید81112103

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اكولوژی پوششهای گیاهی91112104

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1متابولیسم گیاهی101112105

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای111112108

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2جذب وانتقال121112109

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2هالوفیتها131112111

تشریحی3زیست شناسی تكوینی درگیاهان141112113

تشریحی١2سمینار151112118

تشریحی٢3سمینار161112119

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)171112229

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی4بیولوژی وفیزیولوژی جلبكها(آموزش محور)181112238

تشریحی3بیوشیمی گیاهی191112263

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1فتوسنتز201112266

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3متابولیسم دركشت وسلول وبافت211112267

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2رشد ونموپیشرفته گیاهی221112268

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی231112269

تشریحی4زیست شناسی مولكولی و تكامل(آموزش محور)241112343

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی251117105

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 261220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم گياهي گرايش فيزيولوژي گياهي48رشته :

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 37صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تشریح ومورفولوژی گیاهی21112008

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1فیزیولوژی گیاهی 31112031

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1ریخت زایی واندام زایی درگیاهان41112035

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢1فیزیولوژی گیاهی 51112039

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1رشدونموگیاهی61112051

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فیزیولوژی تنش71112061

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1تاكسونومی جدید81112103

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اكولوژی پوششهای گیاهی91112104

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1متابولیسم گیاهی101112105

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای111112108

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2جذب وانتقال121112109

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2هالوفیتها131112111

تشریحی3زیست شناسی تكوینی درگیاهان141112113

تشریحی١2سمینار151112118

تشریحی٢3سمینار161112119

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)171112229

تشریحی3بیوشیمی گیاهی181112263

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1فتوسنتز191112266

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2رشد ونموپیشرفته گیاهی201112268

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی211112269

تشریحی3كشت سلول وبافت221112305

تشریحی4مكانیسم انتقال مواد آلی( آموزش محور)231112387

تشریحی4تغذیه معدنی( آموزش محور)241112388

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی251117105

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 261220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زيست فناوري(بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي49رشته :

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 38صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)8پایان نامه ارشد (11111298

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زیست شناسی سلولی ومولكولی21112016

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1میكروبیولوژی عمومی31112018

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1ویروس شناسی41112052

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مبانی بیوشیمی51112162

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1ژنتیک پروكاریوتها61112210

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ژنتیک یوكاریوتها71112211

ین81112212 تشریحی2مهندسی پروت

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2بیوتكنولوژی فرآیندهای تخمیری91112213

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2بیوانفورماتیک101112214

تشریحی3سمینار111112215

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1ساختار وعملكردماكرومولكول های زیستی121112216

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1زیست شناسی مولكولی پیشرفته131112217

ومیكس141112218 ومیكس وژ تشریحی3پروت

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3بیوتكنولوژی غذایی151112219

تشریحی3بیوتكنولوژی دارویی161112220

تشریحی1روشهای آزمایشگاهی در بیوتكنولوژی171112221

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1آمارواحتمال پیشرفته در بیوتكنولوژی181112222

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتر دربیوتكنولوژی191112223

تشریحی4بیوتكنولوژی محیط زیست(آموزش محور)201112225

تشریحی4مباحث نوین در بیوتكنولوژی(آموزش محور)211112226

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)221112229

تشریحی4مهندسی بیوشیمی(آموزش محور)231112231

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

87-٨٨ترم دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - زيست شناسي (علوم گياهي )50رشته :

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 39صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)8پایان نامه ارشد (11111298

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تشریح ومورفولوژی گیاهی21112008

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1سیستماتیک گیاهی 31112012

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢1سیستماتیک گیاهی 41112020

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1فیزیولوژی گیاهی 51112031

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢1فیزیولوژی گیاهی 61112039

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1رشدونموگیاهی71112051

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1تاكسونومی جدید81112103

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اكولوژی پوششهای گیاهی91112104

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1متابولیسم گیاهی101112105

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1گرده شناسی111112107

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2یاخته شناسی وبافت شناسی مقایسه ای121112108

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2جذب وانتقال131112109

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2فلورایران141112110

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2هالوفیتها151112111

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3جغرافیای گیاهی161112112

تشریحی3زیست شناسی تكوینی درگیاهان171112113

تشریحی١3سمینار181112118

تشریحی٢4سمینار191112119

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3پتریدوفیتها201112122

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1زبان تخصصی(زیست شناسی گیاهی)211112163

تشریحی4كشت سلول و بافت گیاهی( آموزش محور )221112196

تشریحی4میكروسكوپ الكترونی( آموزش محور )231112197

تشریحی4گیاهان دارویی و سمی( آموزش محور )241112198

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4رشد و نمو پیشرفته گیاهی( آموزش محور )251112199

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)261112229

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی4بیولوژی وفیزیولوژی جلبكها(آموزش محور)271112238

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی281112269

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی291117105

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 301220658

      
 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 : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش بيوفيزيك51رشته :

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 40صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زیست شناسی سلولی ومولكولی21112016

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1زیست شناسی پرتوی31112022

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1بیوفیزیک41112041

تشریحی١2سمینار51112118

تشریحی٢3سمینار61112119

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مبانی بیوشیمی71112162

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2زیست شناسی مولكولی پیشرفته81112217

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)91112229

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی101112269

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بیوفیزیک سلولی111112328

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2بیوفیزیک مولكولی121112330

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3فیزیک پزشكی131112355

تشریحی2بیوفیزیک پرتویی141112356

تشریحی2بیوفیزیک نظری151112357

تشریحی2بیوفیزیک غشا161112358

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1بیوشیمی فیزیک171112359

تشریحی4بیوفیزیک پیدایش حیات و تكامل(آموزش محور)181112360

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی4روشهای نو تركیبی(آموزش محور)191112361

تشریحی3بیوانرژیک201112364

تشریحی3میكروسكوپ الكترونی211112365

تشریحی3روشهای بیوفیزیک221112366

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی231117105

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 پايه11دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - زيست شناسي گياهي گرايش فيزيولوژي52رشته :

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 41صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1فیزیولوژی گیاهی 21112031

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢1فیزیولوژی گیاهی 31112039

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1رشدونموگیاهی41112051

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1متابولیسم گیاهی51112105

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)61112229

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستماتیک گیاهی پیشرفته71112403

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته81112404

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2بوم شناسی پوشش های گیاهی91112405

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2جذب و انتقال در گیاهان101112406

تشریحی2زیست شناسی تكوینی گیاهی111112407

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1ساز و كارهای مولكولی فتوسنتز121112408

تشریحی2بیوشیمی گیاهی131112409

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3رشد و نمو گیاهی پیشرفته141112445

تشریحی3روش ها و ابزارها در فیزیولوژی گیاهی151112446

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4روابط آبی گیاه و خاک(آموزش محور)161112447

تشریحی4فیزیولوژی متالوفیتها(آموزش محور)171112448

تشریحی3سمینار181112449

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

      
 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 : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - زيست شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بوم شناسي53رشته :

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 42صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تشریح ومورفولوژی گیاهی21112008

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1سیستماتیک گیاهی 31112012

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢1سیستماتیک گیاهی 41112020

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1متابولیسم گیاهی51112105

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1گرده شناسی61112107

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2فلورایران71112110

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3جغرافیای گیاهی81112112

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)91112229

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستماتیک گیاهی پیشرفته101112403

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته111112404

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2بوم شناسی پوشش های گیاهی121112405

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2جذب و انتقال در گیاهان131112406

تشریحی2زیست شناسی تكوینی گیاهی141112407

تشریحی3آزمایشگاه فلور ایران151112440

تشریحی3عملیات صحرایی گیاه شناسی161112441

تشریحی3سمینار171112442

تشریحی4تنوع و تكامل در گیاهان(آموزش محور)181112443

تشریحی4ژنتیک جمعیت گیاهی(آموزش محور)191112444

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

      
 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 : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - زيست شناسي گياهي گرايش زيست شناسي سلولي و تكويني54رشته :

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 43صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تشریح ومورفولوژی گیاهی21112008

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1ریخت زایی واندام زایی درگیاهان31112035

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1رشدونموگیاهی41112051

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1متابولیسم گیاهی51112105

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1گرده شناسی61112107

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)71112229

تشریحی3زیست شناسی مولكولی و تكامل81112390

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستماتیک گیاهی پیشرفته91112403

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته101112404

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2بوم شناسی پوشش های گیاهی111112405

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2جذب و انتقال در گیاهان121112406

تشریحی2زیست شناسی تكوینی گیاهی131112407

تشریحی2رویان شناسی گیاهی141112410

تشریحی3روش ها و ابزارها در تكوین گیاهی151112436

تشریحی3سمینار161112437

تشریحی4تشریح مقایسه ای گیاهان آوندی(آموزش محور)171112438

تشریحی4رشد و نمو گیاهی پیشرفته(آموزش محور)181112439

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

      
 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 : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

 - زيست شناسي جانوري گرايش زيست شناسي سلولي و55رشته :
تكويني

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 44صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زیست شناسی سلولی ومولكولی21112016

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بافت شناسی31112027

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1بیوسیستماتیک جانوری41112126

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1جنین شناسی مقایسه ای جانوران51112127

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فیزیولوژی دستگاه عصبی مركزی61112131

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2اندام زایی در مهره داران71112140

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)81112229

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3فیزیولوژی تولید مثل91112278

تشریحی3كشت سلول و بافت جانوری101112320

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكانیسم های سلولی و مولكولی تكوینی111112412

تشریحی2تشریح مقایسه ای مهره داران121112419

ه نتایج در زیست شناسی131112421 تشریحی2روش تحقیق و ار

تشریحی3سمینار141112433

تشریحی4اصول روشهای سلولی و مولكولی (آموزش محور)151112450

تشریحی4ایمنی زیستی(آموزش محور)161112451

تشریحی2روش ها در بافت شناسی171112456

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 181220658

      
 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 : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - زيست شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيك56رشته :

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 45صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1جانورشناسی 21112029

تشریحی١1آزمایشگاه جانورشناسی 31112030

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢1جانورشناسی 41112042

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2گونه وگونه زایی51112123

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1بیوسیستماتیک جانوری61112126

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1جنین شناسی مقایسه ای جانوران71112127

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فیزیولوژی دستگاه عصبی مركزی81112131

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3اندام زایی در مهره داران91112140

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)101112229

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3فیزیولوژی تولید مثل111112278

تشریحی2جغرافیای جانوری121112329

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكانیسم های سلولی و مولكولی تكوینی131112412

تشریحی2تشریح مقایسه ای مهره داران141112419

ه نتایج در زیست شناسی151112421 تشریحی2روش تحقیق و ار

تشریحی3سمینار161112433

تشریحی4اكولوژی انگلها(آموزش محور)171112434

تشریحی4اكولوژی حشرات( آموزش محور)181112435

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

      
 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 : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - زيست شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي57رشته :

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 46صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1فیزیولوژی جانوری 21112023

تشریحی١1آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 31112024

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٣1فیزیولوژی جانوری 41112038

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1بیوسیستماتیک جانوری51112126

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فیزیولوژی دستگاه عصبی مركزی61112131

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2اندوكرینولوژی پیشرفته71112134

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3اندام زایی در مهره داران81112140

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)91112229

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3فیزیولوژی تولید مثل101112278

تشریحی4كشت سلول و بافت جانوری(آموزش محور)111112396

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكانیسم های سلولی و مولكولی تكوینی121112412

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1فیزیولوژی غشا131112418

تشریحی2تشریح مقایسه ای مهره داران141112419

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2فیزیولوژی عصب و عضله151112420

ه نتایج در زیست شناسی161112421 تشریحی2روش تحقیق و ار

تشریحی4نوروفیزیولوژی رفتار(آموزش محور)171112425

تشریحی4فیزیولوژی سلولهای خونی(آموزش محور)181112426

تشریحی3سمینار191112433

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

      
 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 : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش بيوشيمي58رشته :

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 47صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

تشریحی1آزمایشگاه مبانی بیوشیمی21112011

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1بیوفیزیک31112041

یک41112146 ینهاواسیدهای نوكل 13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3بیوشیمی پروت

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1بیوشیمی غشاء51112147

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2بیوشیمی هورمونها61112148

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2بیوشیمی كروماتین71112150

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1روشهای بیوشیمی وبیوفیزیک81112152

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مبانی بیوشیمی91112162

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)101112229

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1آنزیم شناسی111112413

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تنظیم متابولیسم121112414

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1بیوشیمی كربوهیدرات و لیپید131112415

ومیكس141112417 ین و پروت تشریحی2مهندسی پروت

تشریحی3سمینار151112452

تشریحی4اصول پژوهش و فناوری(آموزش محور)161112453

تشریحی4بیوانفورماتیک(آموزش محور)171112454

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3زیست شناسی مولكولی پیشرفته181112455

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

      
 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 : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش ژنتيك59رشته :

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 48صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ژنتیک21112036

تشریحی1آزمایشگاه ژنتیک31112037

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)41112229

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1ژنتیک مولكولی51112240

تشریحی3ژنتیک جمعیت تكمیلی61112289

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2ژنتیک سرطان71112291

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4ژنتیک رفتاری(آموزش محور)81112350

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1بیوانفورماتیک91112399

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1ژنتیک انسانی تكمیلی101112422

تشریحی1ایمونوژنتیک111112423

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مهندسی ژنتیک121112424

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2سیتوژنتیک تكمیلی131112427

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2كشت سلول و بافت141112428

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3روش پژوهش و طراحی آزمایش151112429

تشریحی3سمینار161112430

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4زیست فناوری میكروارگانیسم ها (آموزش محور)171112432

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 181220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - زيست شناسي (علوم جانوري )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 49صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)8پایان نامه ارشد (11111298

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1فیزیولوژی جانوری 21112023

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بافت شناسی31112027

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢1فیزیولوژی جانوری 41112033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢1جانورشناسی 51112042

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1جنین شناسی61112046

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1گونه وگونه زایی71112123

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1زیست شناسی تكوینی جانوری81112125

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2بیوسیستماتیک جانوری91112126

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2جنین شناسی مقایسه ای جانوران101112127

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3فیزیولوژی دستگاه عصبی مركزی111112131

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2فیزیولوژی تغذیه بیوانرژیک121112132

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3اندوكرینولوژی پیشرفته131112134

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3فیزیولوژی مقایسه ای141112135

تشریحی١3سمینار151112136

تشریحی٢4سمینار161112137

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی171112138

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2تشریح مقایسه ای مهره داران181112139

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3اندام زایی در مهره داران191112140

تشریحی4بیوسیستماتیک جانوری( آموزش محور )201112200

تشریحی4كارگاه كار با حیوانات آزمایشگاهی( آموزش 211112201

تشریحی4زیست شناسی حشرات( آموزش محور )221112202

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4فیزیولوژی تولیدمثل( آموزش محور )231112203

تشریحی4كشت سلول و بافت( آموزش محور )241112204

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)251112229

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4فیزیولوژی عصب وعضله(آموزش محور)261112235

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4فیزیولوژی تولید مثل(آموزش محور)271112236

تشریحی4فیزیولوژی كبد(آموزش محور)281112237

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1فیزیولوژی غشای سلولی291112241

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی301112269

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی311117105

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 : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - زيست شناسي (بيوشيمي )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 50صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)8پایان نامه ارشد (11111298

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زیست شناسی سلولی ومولكولی21112016

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ژنتیک31112036

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1آنزیمولوژی41112142

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1كنترل متابولیسم51112143

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1لیپیدوقند61112144

یک71112146 ینهاواسیدهای نوكل 13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2بیوشیمی پروت

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2بیوشیمی غشاء81112147

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2بیوشیمی هورمونها91112148

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3بیوشیمی كروماتین101112150

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3بیوتكنولوژی111112151

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روشهای بیوشیمی وبیوفیزیک121112152

تشریحی4سمینار(ارشدبیوشیمی )131112154

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مبانی بیوشیمی141112162

تشریحی4مباحث ویژه در بیوشیمی( آموزش محور )151112205

تشریحی4 ( آموزش محور )٢مباحث ویژه در بیوشیمی161112206

تشریحی4 (١روشهای آزمایشگاهی با شناخت دستگاهها171112207

تشریحی4( ٢روشهای آزمایشگاهی با شناخت دستگاهها181112208

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3زیست شناسی مولكولی پیشرفته191112217

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)201112229

تشریحی4بیوشیمی فیزیک(آموزش محور)211112232

تشریحی4بیو انرژیک(آموزش محور)221112233

تشریحی4مباحثی در بیوشیمی(آموزش محور)231112234

تشریحی1روشهای بیوشیمی241112243

تشریحی3بیوشیمی پزشكی251112244

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی261112269

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی271117105

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2زبان تخصصی281212196

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 291220658

...

...

      
 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 : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زيست شناسي (بيوشيمي )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 51صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زیست شناسی سلولی ومولكولی21112016

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ژنتیک31112036

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1آنزیمولوژی41112142

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1كنترل متابولیسم51112143

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1لیپیدوقند61112144

یک71112146 ینهاواسیدهای نوكل 13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2بیوشیمی پروت

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2بیوشیمی غشاء81112147

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2بیوشیمی هورمونها91112148

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3بیوشیمی كروماتین101112150

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3بیوتكنولوژی111112151

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روشهای بیوشیمی وبیوفیزیک121112152

تشریحی4سمینار(ارشدبیوشیمی )131112154

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مبانی بیوشیمی141112162

تشریحی4مباحث ویژه در بیوشیمی( آموزش محور )151112205

تشریحی4 (١روشهای آزمایشگاهی با شناخت دستگاهها161112207

تشریحی4( ٢روشهای آزمایشگاهی با شناخت دستگاهها171112208

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3زیست شناسی مولكولی پیشرفته181112217

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)191112229

تشریحی4بیوشیمی فیزیک(آموزش محور)201112232

تشریحی4بیو انرژیک(آموزش محور)211112233

تشریحی1روشهای بیوشیمی221112243

تشریحی3بیوشیمی پزشكی231112244

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی241112269

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی251117105

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2زبان تخصصی261212196

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 271220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

94-٩٥نيمسال دوم سال تحصيليترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - زيست شناسي (بيوشيمي )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 52صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زیست شناسی سلولی ومولكولی21112016

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ژنتیک31112036

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1آنزیمولوژی41112142

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1كنترل متابولیسم51112143

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1لیپیدوقند61112144

یک71112146 ینهاواسیدهای نوكل 13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2بیوشیمی پروت

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2بیوشیمی غشاء81112147

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2بیوشیمی هورمونها91112148

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3بیوشیمی كروماتین101112150

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3بیوتكنولوژی111112151

تشریحی4سمینار(ارشدبیوشیمی )121112154

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مبانی بیوشیمی131112162

تشریحی4مباحث ویژه در بیوشیمی( آموزش محور )141112205

تشریحی4 (١روشهای آزمایشگاهی با شناخت دستگاهها151112207

تشریحی4( ٢روشهای آزمایشگاهی با شناخت دستگاهها161112208

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3زیست شناسی مولكولی پیشرفته171112217

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)181112229

تشریحی4بیوشیمی فیزیک(آموزش محور)191112232

تشریحی4بیو انرژیک(آموزش محور)201112233

تشریحی1روشهای بیوشیمی211112243

تشریحی3بیوشیمی پزشكی221112244

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1كاربرد كامپیوتردرعلوم زیستی231112269

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1آمارپیشرفته واحتمال درزیست شناسی241117105

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2زبان تخصصی251212196

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 261220658

...

...      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - زيست شناسي گياهي گرايش سلولي و تكويني74رشته :

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 53صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تشریح ومورفولوژی گیاهی21112008

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1ریخت زایی واندام زایی درگیاهان31112035

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1رشدونموگیاهی41112051

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1متابولیسم گیاهی51112105

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1گرده شناسی61112107

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)71112229

تشریحی3زیست شناسی مولكولی و تكامل81112390

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیستماتیک گیاهی پیشرفته91112403

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته101112404

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2بوم شناسی پوشش های گیاهی111112405

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2جذب و انتقال در گیاهان121112406

تشریحی2زیست شناسی تكوینی گیاهی131112407

تشریحی2رویان شناسی گیاهی141112410

تشریحی3روش ها و ابزارها در تكوین گیاهی151112436

تشریحی3سمینار161112437

تشریحی4تشریح مقایسه ای گیاهان آوندی(آموزش محور)171112438

تشریحی4رشد و نمو گیاهی پیشرفته(آموزش محور)181112439

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

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - زيست شناسي12گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - زيست شناسي جانوري گرايش سلولي و تكويني75رشته :

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 54صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زیست شناسی سلولی ومولكولی21112016

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1بافت شناسی31112027

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1بیوسیستماتیک جانوری41112126

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1جنین شناسی مقایسه ای جانوران51112127

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فیزیولوژی دستگاه عصبی مركزی61112131

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2اندام زایی در مهره داران71112140

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)81112229

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3فیزیولوژی تولید مثل91112278

تشریحی3كشت سلول و بافت جانوری101112320

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكانیسم های سلولی و مولكولی تكوینی111112412

تشریحی2تشریح مقایسه ای مهره داران121112419

ه نتایج در زیست شناسی131112421 تشریحی2روش تحقیق و ار

تشریحی3سمینار141112433

تشریحی4اصول روشهای سلولی و مولكولی (آموزش محور)151112450

تشریحی4ایمنی زیستی(آموزش محور)161112451

تشریحی2روش ها در بافت شناسی171112456

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 181220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰




