
تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت بازرگاني20رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 270صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 11111117

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 21111118

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4كامپیوتروكاربردآن درمدیریت31115217

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3آماروكاربردآن درمدیریت 41117086

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4آماروكاربردآن درمدیریت 51117087

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)61211411

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١5زبان تخصصی 71212166

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی٤8زبان تخصصی 81212167

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢6زبان تخصصی 91212168

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٣7زبان تخصصی 101212169

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2زبان خارجی111212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2فارسی121213210

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2اصول حسابداری 131214068

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١5حسابداری صنعتی 141214069

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١6مدیریت مالی 151214070

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6پول وارزوبانكداری161214071

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢7مدیریت مالی 171214072

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١7حسابرسی 181214073

تشریحی١4تربیت بدنی 191215152

تشریحی٢5تربیت بدنی 201215153

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4روانشناسی كار211217147

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن221218117

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3مبانی سازمان ومدیریت231218118

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١4تحقیق درعملیات 241218119

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢5تحقیق درعملیات 251218120

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی5روش تحقیق درمدیریت261218121

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6بازاریابی ومدیریت بازار271218122

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی6مدیریت رفتارسازمانی281218123

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی6تجزیه تحلیل وطراحی سیستم291218124

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی8بازرگانی بین المللی301218125

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8مدیریت تولید311218126

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7سیستمهای اطلاعاتی مدیریت321218127

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی8مدیریت استراتژیک331218129

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی9سیستمهای خریدوانبارداری وتوزیع341218130

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی9بهره وری وتجزیه وتحلیل آن درسازمان351218132

WWW*PNUEB*COM

نيمسال اول 99-00



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت بازرگاني20رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 271صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7مدیریت منابع انسانی361218134

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9بازاریابی بین المللی371218145

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی8مدیریت صادرات وواردات381218146

ل بازاریابی391218147 تشریحی9سمیناردرمسا

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی9تحقیقات بازاریابی401218148

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9تجارت الكترونیک411218149

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی8حقوق بازرگانی بین المللی421218151

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی431220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )441220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1اندیشه سیاسی امام خمینی451220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 461220657

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4اقتصادكلان471221027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی481221028

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1حقوق اساسی491223018

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7حقوق بازرگانی501223019

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران511223175

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران521229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 531233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 541233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )551233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )561233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه571233038

WWW*PNUEB*COM

نيمسال اول 99-00



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت بازرگاني20رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 272صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١2ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 11111117

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 21111118

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3كامپیوتروكاربردآن درمدیریت31115217

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3آماروكاربردآن درمدیریت 41117086

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4آماروكاربردآن درمدیریت 51117087

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست61121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211411

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١4زبان تخصصی 81212166

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی٤7زبان تخصصی 91212167

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢5زبان تخصصی 101212168

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٣6زبان تخصصی 111212169

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی121212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی131213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 141214066

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2اصول حسابداری 151214068

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١5حسابداری صنعتی 161214069

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١5مدیریت مالی 171214070

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی8پول وارزوبانكداری181214071

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢7مدیریت مالی 191214072

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١7حسابرسی 201214073

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی211215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 221215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه231215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه241215430

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2روانشناسی كار251217147

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن261218117

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3مبانی سازمان ومدیریت271218118

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١4تحقیق درعملیات 281218119

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢5تحقیق درعملیات 291218120

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4روش تحقیق درمدیریت301218121

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5بازاریابی ومدیریت بازار311218122

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی6مدیریت رفتارسازمانی321218123

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی6تجزیه تحلیل وطراحی سیستم331218124

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی6بازرگانی بین المللی341218125

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4مدیریت تولید351218126

WWW*PNUEB*COM

نيمسال اول 99-00



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت بازرگاني20رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 273صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7سیستمهای اطلاعاتی مدیریت361218127

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7مدیریت استراتژیک371218129

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5سیستمهای خریدوانبارداری وتوزیع381218130

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8بهره وری وتجزیه وتحلیل آن درسازمان391218132

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7مدیریت منابع انسانی401218134

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی8بازاریابی بین المللی411218145

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی8مدیریت صادرات وواردات421218146

ل بازاریابی431218147 تشریحی5سمیناردرمسا

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3تحقیقات بازاریابی441218148

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی7تجارت الكترونیک451218149

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی8حقوق بازرگانی بین المللی461218151

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی471218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی481220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )491220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی501220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 511220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس521220889

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2اقتصادخرد531221026

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4اقتصادكلان541221027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی551221028

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1حقوق اساسی561223018

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7حقوق بازرگانی571223019

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران581223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی591223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران601229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 611233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 621233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )631233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )641233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه651233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت661233043

WWW*PNUEB*COM

نيمسال اول 99-00



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت بازرگاني20رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 274صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت11111496

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1ریاضیات پایه21111497

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3كاربرد كامپیوتر در مدیریت31115270

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3آمار و احتمالات و كاربرد آن در مدیریت 41117214

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4آمار و احتمالات و كاربرد آن در مدیریت 51117215

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست61121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی81212256

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١7زبان تخصصی 91212343

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢8زبان تخصصی101212344

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی111212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی121213210

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 131214066

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2اصول حسابداری 141214068

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١5حسابداری صنعتی 151214069

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢6مدیریت مالی 161214072

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١8حسابرسی 171214073

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی181215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 191215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه201215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه211215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی سازمان ومدیریت221218118

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١5تحقیق درعملیات 231218119

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢6تحقیق درعملیات 241218120

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4روش تحقیق درمدیریت251218121

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی261218123

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی6بازرگانی بین المللی271218125

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی6سیستمهای اطلاعاتی مدیریت281218127

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی8مدیریت استراتژیک291218129

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی7سیستمهای خریدوانبارداری وتوزیع301218130

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مدیریت منابع انسانی311218134

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی8بازاریابی بین المللی321218145

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1روانشناسی سازمانی331218440

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3احكام كسب و كار341218442

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی4از منظر اسلام١مدیریت مالی351218443
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شروع

ساعات
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11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویكرد اسلامی361218444

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام371218445

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت381218447

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی5بازار یابی و مدیریت بازار (با رویكرد اسلامی)391218448

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی6آموزش مهارتهای حرفه ای401218449

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6حقوق بازرگانی ( تطبیقی و اسلامی)411218450

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2آشنایی با قوانین كسب كار421218451

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی7تجارت الكترونیک431218453

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7سازمانهای پولی و مالی اسلامی و بین المللی441218454

ل بازاریابی و بازاریابی اسل451218455 تشریحی8سمینار در مسا

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8روابط كار در سازمان461218456

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی7مبانی بانكداری و مدیریت بانک471218457

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها481218545

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی491218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی501220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )511220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی521220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 531220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس541220889

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2اقتصادخرد551221026

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4اقتصادكلان561221027

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران571223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی581223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران591229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 601233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 611233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )621233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )631233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه641233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت651233043

...
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