
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي مكانيك-تبديل انرژي08رشته :

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 404صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1ریاضیات مهندسی21111411

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1مكانیک سیالات 41315021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1ترمودینامیک 51315022

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1محاسبات عددی پیشرفته61315024

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مكانیک محیط های پیوسته71315028

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1ریاضیات پیشرفته 81315029

تشریحی3سمینار91315101

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)-آموزش محور101315109

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1انتقال حرارت 111315140

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2مكانیک سیالات پیشرفته121315266

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2ترمودینامیک پیشرفته131315267

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2انتقال حرارت پیشرفته (جابجایی)141315268

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحیCFD(2دینامیک سیالات محاسباتی(151315269

تشریحی2دینامیک گاز های پیشرفته161315270

تشریحی3توربولانس171315271

تشریحی3ترمودینامیک آماری181315272

تشریحی3موتور های احتراق داخلی پیشرفته191315273

تشریحی3مباحث برگزیده در انرژی (حرارت و سیالات)201315274

تشریحی4(آموزش محور)١لایه های مرزی 211315275

تشریحی4روشهای اندازه گیری پیشرفته(آموزش محور)221315276

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2انتقال حرارت پیشرفته(هدایت)231315287
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96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - مهندسي مكانيك15گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مهندسي مكانيك-تبديل انرژي08رشته :

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 405صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1ریاضیات مهندسی21111411

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

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1مكانیک سیالات 41315021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1ترمودینامیک 51315022

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1محاسبات عددی پیشرفته61315024

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مكانیک محیط های پیوسته71315028

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1ریاضیات پیشرفته 81315029

تشریحی3سمینار91315101

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1انتقال حرارت 101315140

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2مكانیک سیالات پیشرفته111315266

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3ترمودینامیک پیشرفته121315267

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2انتقال حرارت جابجایی131315331

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١2دینامیک سیالات محاسباتی141315332

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2انتقال حرارت هدایت151315333

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢2دینامیک سیالات محاسباتی 161315334

تشریحی2مباحث منتخب در انتقال انرژی171315335

تشریحی2انتقال حرارت تشعشع181315336

تشریحی2جریانهای دو فاز191315337

تشریحی3مكانیک سیالات تجربی201315338

www*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور




