
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*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



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*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



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*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور




