
تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي شيمي17گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي پليمر - علوم و تكنولوژي رنگ16رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 506صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 11111407

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضی عمومی 21111408

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2معادلات دیفرانسیل31111409

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک عمومی 41113258

تشریحی١2آزمایشگاه فیزیک 51113260

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢2فیزیک عمومی 61113547

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1شیمی آلی 71114301

تشریحی١2آزمایشگاه شیمی آلی 81114302

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2شیمی آلی 91114303

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست101121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)111211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی121212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی131213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه141215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه151215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی161215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 171215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی181218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران191220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی201220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس221220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی231223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی241223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران251229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 261233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 271233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )281233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن291233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)301233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه311233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت321233044

تشریحی١3كارگاه عمومی 331317013

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4انتقال حرارت341317025

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مكانیک سیالات351317026
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نيمسال اول 99-00



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي شيمي17گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي پليمر - علوم و تكنولوژي رنگ16رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 507صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3ترمودینامیک مهندسی شیمی361317060

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1موازنه انرژی و مواد371317064

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3شیمی و تكنولوژی مواد واسطه381317083

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3شیمی و سینیتیک پلیمرزاسیون391317084

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4شیمی فیزیک401317087

تشریحی7آزمایشگاه شیمی فیزیک411317088

تشریحی4تكنولوژی تولید الیاف421317089

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی4مهندسی رزین های صنعتی431317090

تشریحی4آزمایشگاه شیمی و سینیتیک پلیمریزاسیون441317091

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی5شیمی و تكنولوژی مواد رنگزا451317092

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5الكتروشیمی و مهندسی خوردگی461317093

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی4انتقال جرم471317094

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی8سینتیک و طرح رآكتور481317103

ولوژی پلیمرها491317116 11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی5ر

تشریحی5تكنولوژی تولید پینت501317117

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١5شیمی و تكنولوژی مواد رنگرزی 511317120

تشریحی5شیمی فیزیک محمل های رنگ شده521317121

تشریحی5آزمایشگاه شیمی و تكنولوژی مواد واسطه و ر531317122

تشریحی8آزمایشگاه الكتروشیمی و مهندسی خوردگی541317123

تشریحی8كارگاه مهندسی رزین های صنعتی551317124

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی6ریاضیات مهندسی در پلیمر رنگ561317125

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی6كنترل رنگ571317127

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6عملیات واحد581317128

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6تكنولوژی جوهرهای چاپ591317129

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢6شیمی و تكنولوژی مواد رنگرزی 601317130

تشریحی6آزمایشگاه شیمی و تكنولوژی مواد رنگرزی پر611317131

تشریحی6كارگاه تكنولوژی تولید پینت621317132

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7كنترل فرآیند در صنایع پلیمر و رنگ631317133

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی8دوباره تولید رنگ641317134

تشریحی7شناسایی و آنالیز دستگاهی651317135

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7ماشین آلات تولید روكش های سطح661317136

تشریحی7آزمایشگاه كنترل رنگ671317137

تشریحی7آزمایشگاه شیمی و تكنولوژی مواد رنگرزی الی681317138

تشریحی7آزمایشگاه تولید روكش های سطح691317139

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7تكنولوژی پودر701317140

...

...

...

WWW*PNUEB*COM

نيمسال اول 99-00



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي شيمي17گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي پليمر - علوم و تكنولوژي رنگ16رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 508صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8خواص فیزیكی مكانیكی پلیمر های مورد است711317143

تشریحی8آزمایشگاه كنترل كیفیت روكش های سطح721317144

تشریحی8آزمایشگاه شیمی و تكنولوژی مواد رنگرزی الی731317145

تشریحی7پروژه741317196

تشریحی6كارآموزی751317197

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2برنامه سازی كامپیوتر761511074

...

...

WWW*PNUEB*COM

نيمسال اول 99-00



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي شيمي17گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي پليمر - علوم و تكنولوژي رنگ16رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 509صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی عمومی 11111407

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2ریاضی عمومی 21111408

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3معادلات دیفرانسیل31111409

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی6كاربرد ریاضیات درمهندسی پلیمر41111498

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1فیزیک عمومی 51113258

تشریحی١2آزمایشگاه فیزیک 61113260

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢2فیزیک عمومی 71113547

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1شیمی عمومی81114295

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1شیمی آلی 91114301

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2شیمی آلی 101114303

تشریحی2آزمایشگاه شیمی عمومی111114308

تشریحی4آزمایشگاه شیمی آلی121114318

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست131121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)141211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی151212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی161212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی171213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه181215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه191215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی201215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 211215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی221218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران231220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی241220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 251220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس261220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی271223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی281223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران291229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 301233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 311233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )321233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن331233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)341233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه351233039

WWW*PNUEB*COM

نيمسال اول 99-00



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي شيمي17گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي پليمر - علوم و تكنولوژي رنگ16رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 510صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت361233044

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4انتقال حرارت371317025

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مكانیک سیالات381317026

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3ترمودینامیک مهندسی391317056

تشریحی4نقشه كشی صنعتی401317059

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2موازنه انرژی و مواد411317064

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی5انتقال جرم421317094

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی7سینتیک و طرح رآكتور431317103

ولوژی پلیمرها441317116 11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی5ر

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی8دوباره تولید رنگ451317134

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4شیمی فیزیک پلیمرها461317146

تشریحی5آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها471317151

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6خواص فیزیكی و مكانیكی پلیمرها481317152

تشریحی7آزمایشگاه خواص فیزیكی و مكانیكی پلیمرها491317153

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3شیمی پلیمر501317226

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی7اندازه گیری كمیتهای مهندسی511317227

تشریحی4آزمایشگاه شیمی پلیمرها521317229

تشریحی7كارآموزی531317236

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی4رزین های پوشش های سطح541317237

تشریحی5شیمی و فناوری مواد رنگزای آلی551317238

تشریحی5فناوری پوشش های آلی561317241

تشریحی5شیمی فیزیک پوشش سطح571317243

تشریحی6آزمایشگاه شیمی و فناوری مواد واسطه و رنگزا581317245

تشریحی6آزمایشگاه رزین های پوشش سطح591317246

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6فناوری جوهرهای چاپ601317247

تشریحی6آزمایشگاه فناوری پوشش های آلی و كنترل ك611317249

تشریحی4آزمایشگاه مهندسی خوردگی621317250

تشریحی7فیزیک رنگ631317252

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7طرح و اقتصاد مهندسی در رنگ641317253

تشریحی7آزمایشگاه فناوری پوشش های آلی و كنترل ك651317254

تشریحی8آزمایشگاه فیزیک رنگ661317257

تشریحی8آزمایشگاه فیزیک پوشش سطح671317258

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی8كنترل فرایندهای پلیمری681317259

تشریحی1كارگاره عمومی691317262

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3مهندسی خوردگی701317268

...

...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي شيمي17گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي پليمر - علوم و تكنولوژي رنگ16رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 511صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8پروژه711317270

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4شیمی و فناوری مواد واسطه721317286

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2برنامه سازی كامپیوتر731511074

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3محاسبات عددی741511075
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