
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - فني و مهندسي13دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - مهندسي عمران13گروه آموزشي :

89-٩٠نيمسال اول سال تحصيلي ترم اعمال : - مهندسي عمران-راه وترابري11رشته :

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 376صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١1مقاومت مصالح 21122009

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 31220658

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ریاضیات عالی مهندسی41313001

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1طرح هندسی راه پیشرفته51313002

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1طرح روسازی پیشرفته61313003

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2مهندسی ترافیک پیشرفته71313004

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت تعمیرو نگهداری راه81313005

تشریحی2سمینار91313006

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1طراحی فرودگاه101313007

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3تحقیق در عملیات111313008

تشریحی3تكنولوژی عالی بتن121313014

تشریحی2آزمایشگاه قیر و آسفالت131313015

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2طرح و محاسبه راه آهن141313016

تشریحی3تكنولوژی حمل و نقل (آموزش محور)151313036

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مكانیک خاک161313051

تشریحی3زمین شناسی مهندسی پیشرفته( آموزش محور )171313083

تشریحی3 ( آموزش محور )٢سمینار 181313084

تشریحی3سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )191313086

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحیGIS 4اصول و كاربرد فتوگرامتری ، دوركاوی و 201313087

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1راهسازی211313107

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1روسازی راه221313109

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مهندسی پی231313191

...

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي عمران13گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي عمران-راه وترابري11رشته :

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 377صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١1مقاومت مصالح 21122009

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 31220658

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ریاضیات عالی مهندسی41313001

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1طرح هندسی راه پیشرفته51313002

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مهندسی ترافیک پیشرفته61313004

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مدیریت تعمیرو نگهداری راه71313005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مكانیک خاک81313051

تشریحی3سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )91313086

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1راهسازی101313107

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1روسازی راه111313109

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی--مهندسی پی121313191

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته131313237

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تكنولوژی و مواد روسازی141313299

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مكانیک خاک پیشرفته151313300

تشریحی1آزمایشگاه روسازی161313301

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2مكانیک شكست171313303

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3ایمنی ترافیک181313304

تشریحی3كاربرد كامپیوتر در مهندسی راه191313305

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2برنامه ریزی حمل و نقل201313306

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مهندسی فرودگاه211313307

تشریحی2سمینار و روش تحقیق221313311

تشریحی3ازمایشگاه روسازی231313325

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مهندسی راه آهن پیشرفته(آموزش محور)241313326

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي عمران13گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي عمران-راه وترابري11رشته :

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 378صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١1مقاومت مصالح 21122009

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 31220658

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ریاضیات عالی مهندسی41313001

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1طرح هندسی راه پیشرفته51313002

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مهندسی ترافیک پیشرفته61313004

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مدیریت تعمیرو نگهداری راه71313005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مكانیک خاک81313051

تشریحی3سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )91313086

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1راهسازی101313107

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1روسازی راه111313109

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مهندسی پی121313191

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته131313237

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تكنولوژی و مواد روسازی141313299

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مكانیک خاک پیشرفته151313300

تشریحی1آزمایشگاه روسازی161313301

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2مكانیک شكست171313303

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3ایمنی ترافیک181313304

تشریحی3كاربرد كامپیوتر در مهندسی راه191313305

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2برنامه ریزی حمل و نقل201313306

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مهندسی فرودگاه211313307

تشریحی2سمینار و روش تحقیق221313311

تشریحی3ازمایشگاه روسازی231313325

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مهندسی راه آهن پیشرفته(آموزش محور)241313326

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور




