
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - شيمي14گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - شيمي (شيمي معدني )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 80صفحه : 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 شنبه1399/10/1614تشریحی١1شیمی عمومی 21114008

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١1شیمی معدنی 31114025

تشریحی١1آزمایشگاه شیمی معدنی 41114026

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢1شیمی معدنی 51114035

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1كاربردطیف سنجی درشیمی آلی61114040

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1شیمی معدنی پیشرفته71114097

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1شیمی آلی پیشرفته81114098

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1شیمی فیزیک پیشرفته91114099

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1شیمی تجزیه پیشرفته101114100

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1شیمی هسته ای111114155

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1كریستالوگرافی121114157

تشریحی3موضوع خاص درشیمی معدنی131114163

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2سینیتیک ،ترمودینامیک ومكانیسم واكنشهای 141114164

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شیمی فیزیک معدنی151114165

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2طیف سنجی درشیمی معدنی161114166

تشریحی3سمینار171114167

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1كاربردنظریه گروههادرشیمی181114170

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1شیمی آلی فلزی191114171

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1بیوشیمی معدنی201114172

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1سنتزوشناسایی كمپلكسهای معدنی211114173

تشریحی2مباحث نوین درشیمی معدنی221114174

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4شیمی هسته ای( آموزش محور )231114263

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4كریستالوگرافی( آموزش محور )241114264

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی4كاربرد نظریه گروهها در شیمی( آموزش محور )251114270

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4شیمی آلی فلزی( آموزش محور )261114271

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4بیوشیمی معدنی( آموزش محور )271114272

تشریحی4مباحث نوین در شیمی معدنی( آموزش محور )281114274

تشریحی٢4سمینار291114277

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)301114311

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زبان تخصصی311212180

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

...

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



آموزشي رسميدوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - شيمي14گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - شيمي (شيمي معدني )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 461صفحه : 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 شنبه1399/10/1614تشریحی١1شیمی عمومی 21114008

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١1شیمی معدنی 31114025

تشریحی١1آزمایشگاه شیمی معدنی 41114026

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢1شیمی معدنی 51114035

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1كاربردطیف سنجی درشیمی آلی61114040

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1شیمی معدنی پیشرفته71114097

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1شیمی آلی پیشرفته81114098

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1شیمی فیزیک پیشرفته91114099

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1شیمی تجزیه پیشرفته101114100

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی--شیمی هسته ای111114155

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2كریستالوگرافی121114157

تشریحی3موضوع خاص درشیمی معدنی131114163

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2سینیتیک ،ترمودینامیک ومكانیسم واكنشهای 141114164

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شیمی فیزیک معدنی151114165

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2طیف سنجی درشیمی معدنی161114166

تشریحی3سمینار171114167

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی3كاربردنظریه گروههادرشیمی181114170

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2شیمی آلی فلزی191114171

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3بیوشیمی معدنی201114172

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2سنتزوشناسایی كمپلكسهای معدنی211114173

تشریحی3مباحث نوین درشیمی معدنی221114174

تشریحی٢4سمینار231114277

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)241114311

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زبان تخصصی251212180

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

...

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور




