
تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - مهندسي كشاورزي14دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم كشاورزي11گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي منابع طبيعي شيالت(تكثير و پرورش آبزيان)31رشته :

دانشگاه پيام نور
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ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ
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ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111115

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1فیزیک عمومی21113111

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2خاک شناسی عمومی31121004

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1گیاه شناسی عمومی41121043

تشریحی1آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی51121044

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست61121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)71211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی81212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی91212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی101213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه111215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه121215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی131215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 141215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی151218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران161220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی171220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 181220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس191220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی201223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی211223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران221229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 231233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 241233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )251233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن261233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)271233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه281233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت291233044

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2آشنایی با كامپیوتر301411257

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2هوا و اقلیم شناسی311411258

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3میكروبیولوژی عمومی321411259

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3فیزیولوژی جانوری331411260

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اكولوژی عمومی341411261

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول تكثیر و پرورش ماهی351411262
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11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3هیدروتكنیک و طراحی استخرها361411263

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3آمار حیاتی371411264

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4بیوشیمی عمومی381411265

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4اكولوژی دریاها391411266

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4ماهی شناسی عمومی401411267

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4ترویج و آموزش منابع طبیعی411411268

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4شناخت و حمایت محیط زیست421411269

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی5اصول و روشهای صید آبزیان431411270

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5اقتصاد شیلاتی441411271

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی5ماهی شناسی سیستماتیک451411272

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی5لیمنولوژی461411273

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی8قوانین و اصول مدیریت شیلاتی471411274

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6تكثیر و پرورش آبزیان481411275

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6ژنتیک عمومی491411276

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6گیاهان آبزی501411277

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی6هیدروشیمی511411278

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7هیدروبیولوژی عمومی521411280

تشریحی8اصول فرآوری محصولات شیلاتی531411281

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7اصول تغذیه آبزیان541411283

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7تكثیر و پرورش ماهیان گرم آبی551411284

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6تكثیر و پرورش ماهیان سردآبی561411285

ینی571411286 11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی8تكثیر و پرورش ماهیان تز

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8جیره نویسی تغذیه آبزیان581411287

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8مبانی اصلاح نژاد آبزیان591411288

تشریحی6پروژه601411289

تشریحی7جلسه بحث611411290

تشریحی8كارورزی621411291

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2رسم فنی631411322

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5ارزیابی محیط زیست641411327

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2جانورشناسی651411328

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2شیمی آلی661411329

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی671411330

تشریحی1آزمایشگاه شیمی عمومی681411331

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7زبان تخصصی691411380

تشریحی6جامعه شناسی شیلاتی701411381
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13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7بهداشت و بیماریهای آبزیان711411382
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