
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت اجرايي46رشته :

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 255صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١1ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 11111117

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (21111296

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1آماروكاربردآن درمدیریت 31117086

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 41214066

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی سازمان ومدیریت51218118

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1تحقیق درعملیات 61218119

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک71218229

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی81218230

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1حسابداری مدیریت91218231

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت مالی واقتصادمدیریت101218232

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت تكنولوژی و نوآوری111218233

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مدیریت طرحهای توسعه121218234

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی131218235

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2سیستمهای اطلاعاتی مدیریت141218236

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2بازرگانی بین الملل151218237

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مهارتهای عمو می مدیریت161218238

ل جاری مدیریت171218239 13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3مسا

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مدیریت استراتژیک بازاریابی181218243

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3تحقیقات بازاریابی191218244

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3ارتباطات بازاریابی201218245

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی (مدیریت اجرایی)211218251

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت221237006

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

92-٩٣نيمسال دوم سال تحصيليترم ورود : - مديريت18گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - مديريت اجرايي46رشته :

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 256صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1آماروكاربرد آن درمدیریت 21117141

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1اصول حسابداری 31214066

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک41218229

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی51218230

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1حسابداری مدیریت61218231

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1مدیریت مالی واقتصادمدیریت71218232

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت تكنولوژی و نوآوری81218233

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مدیریت طرحهای توسعه91218234

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت بازاریابی101218235

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2سیستمهای اطلاعاتی مدیریت111218236

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2بازرگانی بین الملل121218237

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مهارتهای عمو می مدیریت131218238

ل جاری مدیریت141218239 13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3مسا

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مدیریت استراتژیک بازاریابی151218243

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3تحقیقات بازاریابی161218244

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3ارتباطات بازاریابی171218245

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی (مدیریت اجرایی)181218251

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )191218367

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روش های حل مساله (آموزش محور)201218667

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روش تحقیق درمدیریت221237006

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور




