
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي18رشته :

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 397صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 21122001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصادمهندسی31122007

تشریحی2سمیناروروش تحقیق41122043

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 51220658

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2برنامه ریزی حمل ونقل61314011

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2برنامه ریزی استراتژیک71314013

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2سیستم های دینامیكی81314023

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2سیستم های اطلاعاتی مدیریت91314027

تشریحی3سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور101314039

وری سازمان111314058 11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1اصول مدیریت و ت

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مدیریت دانش121314116

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1احتمال و آمار مهندسی131314118

وری تصمیم گیری141314124 11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1ت

تشریحی1مهندسی سیستم151314125

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مهندسی مالی161314126

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1برنامه ریزی زنجیره عرضه171314127

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1پیش بینی و سریهای زمانی181314128

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1برنامه ریزی و مدیریت پروژه191314129

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت كیفیت جامع201314130

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت نوآوری و فن آوری211314131

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مدیریت منابع انسانی221314132

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1بازاریابی231314133

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2تحلیل داده های مهندسی241314134

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مبانی تجارت الكترونیكی251314136

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت مالی261314137

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شبیه سازی كامپیوتری271314138

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3داده كاوی(آموزش محور)281314139

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3مباحث منتخب در مهندسی صنایع- مدیریت 291314140 ...
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ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي18رشته :

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 398صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 21122001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصادمهندسی31122007

تشریحی2سمیناروروش تحقیق41122043

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 51220658

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3اقتصاد سنجی61314009

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3اقتصاد سنجی71314029

تشریحی3سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور81314039

وری سازمان91314058 11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1اصول مدیریت و ت

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3نظریه بازی ها و كاربرد آن در مطالعات آینده101314112

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1احتمال و آمار مهندسی111314118

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه تصمیم گیری121314147

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مهندسی سیستم131314148

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1شبیه سازی كامپیوتری، مدل سازی و بهینه س141314154

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1اصول مهندسی مالی151314173

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مهندسی و مدیریت بهره وری161314174

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین171314175

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1پیش بینی و آنالیز سری های زمانی181314176

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2برنامه ریزی و زمانبندی پروژه191314177

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت كیفیت جامع201314178

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت نوآوری و فناوری211314179

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2مدیریت منابع انسانی221314180

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2بازاریابی231314181

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مدیریت دانش241314182

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی تجارت الكترونیكی251314183

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1تحلیل داده های مهندسی261314184

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2مدیریت عملیات خدماتی271314185

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت مالی281314186

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2برنامه ریزی راهبردی291314188

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مباحث منتخب در مدیریت مهندسی301314189

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3(آموزش١مباحث منتخب در مدیریت مهندسی 311314219

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3(آموزش٢مباحث منتخب در مدیریت مهندسی 321314220
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تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي18رشته :

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 399صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 21122001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصادمهندسی31122007

تشریحی2سمیناروروش تحقیق41122043

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 51220658

تشریحی3سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور61314039

وری سازمان71314058 11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1اصول مدیریت و ت

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1احتمال و آمار مهندسی81314118

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مدلسازی پویایی های سیستم91314146

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه تصمیم گیری101314147

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مهندسی سیستم111314148

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شبیه سازی كامپیوتری، مدل سازی و بهینه س121314154

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مهندسی و مدیریت بهره وری131314174

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین141314175

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2برنامه ریزی و زمانبندی پروژه151314177

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت كیفیت جامع161314178

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت نوآوری و فناوری171314179

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2مدیریت منابع انسانی181314180

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مدیریت دانش191314182

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی تجارت الكترونیكی201314183

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1تحلیل داده های مهندسی211314184

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2مدیریت عملیات خدماتی221314185

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت مالی231314186

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2برنامه ریزی راهبردی241314188

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مباحث منتخب در مدیریت مهندسی251314189

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3(آموزش١مباحث منتخب در مدیریت مهندسی 261314219

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3(آموزش٢مباحث منتخب در مدیریت مهندسی 271314220
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تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي صنايع14گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي18رشته :

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 400صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1تحقیق درعملیات 21122001

تشریحی2سمیناروروش تحقیق31122043

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اقتصاد مهندسی41122079

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 51220658

تشریحی3سمینار (تحقیق تتبع نظری)آموزش محور61314039

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1احتمال و آمار مهندسی71314118

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مدلسازی پویایی های سیستم81314146

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه تصمیم گیری91314147

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مهندسی سیستم101314148

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شبیه سازی كامپیوتری، مدل سازی و بهینه س111314154

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مهندسی و مدیریت بهره وری121314174

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین131314175

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2برنامه ریزی و زمانبندی پروژه141314177

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت كیفیت جامع151314178

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت نوآوری و فناوری161314179

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2مدیریت منابع انسانی171314180

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مدیریت دانش181314182

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی تجارت الكترونیكی191314183

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1تحلیل داده های مهندسی201314184

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2مدیریت عملیات خدماتی211314185

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2مدیریت مالی221314186

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2برنامه ریزی راهبردی231314188

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مباحث منتخب در مدیریت مهندسی241314189

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3(آموزش١مباحث منتخب در مدیریت مهندسی 251314219

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3(آموزش٢مباحث منتخب در مدیریت مهندسی 261314220

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1اصول مدیریت و نظریه سازمان271314231
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