
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

91-٩٢نيمسال دوم سال تحصيليترم ورود : - مهندسي عمران13گروه آموزشي :

91-٩٢نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي عمران - سازه17رشته :

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 379صفحه : 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 شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ریاضیات عالی مهندسی31313001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مكانیک خاک41313051

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1تحلیل سازه 51313054

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١1سازه های بتن آرمه 61313059

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1سازه های فولادی 71313060

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2روش اجزاء محدود81313157

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1دینامیک سازه ها91313158

وری الاستیسیته و پلاستیسیته101313164 08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1ت

تشریحی2پایداری سازه ها111313165

تشریحی2سمینار121313166

تشریحی3سمینار (تحقیق و تتبع نظری)131313167

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3طراحی غیرارتجاعی (خمیری) سازه ها (آموز141313168

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3بهسازی سازه های آسیب دیده در زلزله (آموز151313169

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مهندسی پی پیشرفته161313170

تشریحی1سازه های بتن آرمه پیشرفته171313171

تشریحی2سازه های فلزی پیشرفته181313172

وری صفحات و پوسته ها191313173 11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2ت

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2طراحی ساختمانها در برابر زلزله201313174

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1سازه های فضایی211313189

تشریحی1آزمایشگاه سازه221313190

تشریحی3مهندسی زلزله231313208

تشریحی3اندركنش خاک و سازه241313209

...

...
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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 380صفحه : 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 شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ریاضیات عالی مهندسی31313001

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1استاتیک41313038

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1تحلیل سازه 51313054

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١1سازه های بتن آرمه 61313059

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1سازه های فولادی 71313060

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2روش اجزاء محدود81313157

تشریحی3سمینار (تحقیق و تتبع نظری)91313167

تشریحی1سازه های بتن آرمه پیشرفته101313171

تشریحی3اندركنش خاک و سازه111313209

وری الاستیسیته121313230 08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1ت

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1دینامیک سازه131313231

تشریحی1سازه های فولادی پیشرفته141313276

تشریحی1تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها151313277

تشریحی2پایداری سازه ها161313278

وری ورق و پوسته171313279 تشریحی2ت

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2طراحی لرزه ای سازه ها181313280

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها191313281

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2كنترل لرزه ای سازه ها201313282

تشریحی3تكنولوژی عالی بتن211313284

تشریحی2سمینار و روش تحقیق221313311

تشریحی3روش اجزاءمرزی(آموزش محور)231313323

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3كنترل لرزه ای سازه ها(آموزش محور)241313324
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