
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي شيمي17گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي شيمي - صنايع غذايي23رشته :

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 421صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1بیوشیمی عمومی21114204

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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1ترمودینامیک مهندسی شیمی 41317021

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1مكانیک سیالات 51317023

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢1انتقال حرارت 61317024

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1میكروبیولوژی عمومی71317045

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1میكروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری81317204

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ریاضیات مهندسی پیشرفته91317205

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1پدیده های انتقال در صنایع غذایی101317206

تشریحی2طراحی عملیات فرآیندهای صنایع غذایی111317207

تشریحی2فرآیندهای پیشرفته مواد غذایی121317208

تشریحی2بیوتكنولوژی غذایی131317209

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3تكنولوژی آنزیمها141317223

تشریحی3مدل سازی و شبیه سازی در صنایع غذایی151317224

تشریحی3سمینار161317225
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13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1انتقال حرارت پیشرفته81317199

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1میكروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری91317204
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08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ترمودینامیک پیشرفته131317273

تشریحی2طرح راكتور پیشرفته141317274

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3فناوری آنزیم ها151317284

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3پدیده های انتقال در صنایع غذایی161317285
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