
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - حسابداري14گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - حسابداري12رشته :

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 152صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 21214017

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی٣1اصول حسابداری 31214019

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢1حسابداری میانه 41214023

وری حسابداری 51214047 13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١1ت

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2حسابرسی پیشرفته61214048

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1حسابداری مدیریت71214049

وری حسابداری 81214050 08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2ت

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1حسابداری دولتی پیشرفته91214051

ل مالی101214052 11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2تصمیم گیری درمسا

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3روشهای تحقیق وگزارش نویسی111214053

ل جاری درحسابداری121214054 08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مسا

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3سیستم های اطلاعاتی حسابداری131214055

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3بررسی مواردخاص درحسابداری141214056

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3اقتصادمدیریت151214058

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3سیستم های حسابداری161214061

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3پژوهش عملیاتی پیشرفته171214062

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4مهندسی مالی( آموزش محور)181214111

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)191214112

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4مهندسی مالی(آموزش محور)201214113

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2تحلیل آماری211214114

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658
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ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - حسابداري14گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - حسابداري12رشته :

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 153صفحه : 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 شنبه1399/10/109تشریحی٣1حسابداری صنعتی 21214034

وری حسابداری 31214047 13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١1ت

وری حسابداری 41214050 08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2ت

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1تحلیل آماری51214114

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1حسابداری بخش عمومی61214116

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1حسابداری مدیریت71214117

ل مالی و سرمایه گذاری81214118 11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2تصمیم گیری در مسا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2حسابرسی پیشرفته91214120

ل جاری در حسابداری101214123 08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مسا

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3بررسی موارد خاص در حسابداری111214124

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2روش تحقیق پیشرفته121214125

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4چارچوب مفاهیم گزارشگری مالی131214126

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3سیستمهای اطلاعاتی در حسابداری141214127

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢1حسابداری میانه 151214128

تشریحی3) بررسی موارد 1سمینار ویژه آموزش محور (161214129

تشریحی4)تحلیل آماری پی2سمینار ویژه آموزش محور (171214130

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 181220658
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ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور




