
 

دانشگاه پيام نور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲ - ۱۱ : ۵۰: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۶از  ۱: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

رياضي : گروه آموزشي درس علوم پايه: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

-٠٨:٠٠دو شنبه ): ت(درس جهاندوست سعیدمختلط٢٤٠٦٩٧ریاضی عمومی ٠١-٣٠٨-١١-١١
مركز  ٢٠٦كلاس: مكان ١٠:٠٠

 )شاه سید علی (٢
) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٩_١٦(امتحان
 ١١:١٥-٠٩:١٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی علوم 

كامپیوتر، رشته 
 علوم كامپیوتر، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

 كاربردها، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی آمار، رشته 
آمار و كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

-١٤:٠٠چهار شنبه ): ت(درس لاجوردى سید علیمختلط٣٠٦٩٧مبانی علوم ریاضی٠٢-٣٠٩-١١-١١
مركز  ٢١٥كلاس: مكان ١٦:٠٠

 )شاه سید علی (٢
) ١٣٩٣٫٠٤٫٠٤_٢١(امتحان
 ١١:١٥-٠٩:١٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی علوم 

كامپیوتر، رشته 
 علوم كامپیوتر، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی آمار، رشته 
 آمار و كاربردها، ، 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

Page ١ of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١٢( کلیھ صفحات ١٢
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دانشگاه پيام نور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲ - ۱۱ : ۵۰: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۶از  ۲: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

رياضي : گروه آموزشي درس علوم پايه: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

-١٠:٠٠دو شنبه ): ت(درس صفرى مرضیهمختلط٣٠٦٩٧معادلات دیفرانسیل٠١-٣٢١-١١-١١
مركز  ٢١٢كلاس: مكان ١٢:٠٠

 )شاه سید علی (٢
) ١٣٩٣٫٠٣٫٣١_١٧(امتحان
 ١١:١٥-٠٩:١٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی علوم 

كامپیوتر، رشته 
 علوم كامپیوتر، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

 كاربردها، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی آمار، رشته 
آمار و كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٥_١٢(امتحان اساتید گروه آموزشی مختلط٣٠٦٩٢١مبانی آنالیز عددى٠١-٣٢٣-١١-١١
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

 كاربردها، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی آمار، رشته 
آمار و كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٧_١٤(امتحان اساتید گروه آموزشی مختلط٣٠٦٩١٤مبانی جبر٠١-٣٢٥-١١-١١
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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دانشگاه پيام نور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲ - ۱۱ : ۵۰: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۶از  ۳: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

رياضي : گروه آموزشي درس علوم پايه: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

-٠٨:٠٠دو شنبه ): ت(درس صفرى مرضیهمختلط٣٠٦٩١٧بهینه سازى خطی٠١-٣٢٦-١١-١١
مركز  ٢٠٤كلاس: مكان ١٠:٠٠

 )شاه سید علی (٢
) ١٣٩٣٫٠٣٫١٠_١(امتحان
 ١١:١٥-٠٩:١٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی علوم 

كامپیوتر، رشته 
 علوم كامپیوتر، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

 كاربردها، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی آمار، رشته 
آمار و كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

-١٢:٠٠سه شنبه ): ت(درس فراهانی اسماعیلمختلط٣٠٦٩٩جبر خطی عددى٠١-٣٣٢-١١-١١
مركز  ٢١٢كلاس: مكان ١٤:٠٠

 )شاه سید علی (٢
) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٨_١٥(امتحان
 ١١:١٥-٠٩:١٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی علوم 

كامپیوتر، رشته 
 علوم كامپیوتر، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

-١٤:٠٠چهار شنبه ): ت(درس علی حسینی حمید رضامختلط٣٠٦٩٩توپولوژى عمومی٠١-٣٧٠-١١-١١
مركز  ٢١٣كلاس: مكان ١٦:٠٠

 )شاه سید علی (٢
) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٥_١٢(امتحان
 ١١:١٥-٠٩:١٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

Page ٣ of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١٢( کلیھ صفحات ١٢

١۶/٠٢/٢٠١۴https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F٠٢٠٢_PROCESS_REP_FILTER/command.htm



 

دانشگاه پيام نور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲ - ۱۱ : ۵۰: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۶از  ۴: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

رياضي : گروه آموزشي درس علوم پايه: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٦_١٣(امتحان اساتید گروه آموزشی مختلط٣٠٦٠١١مبانی هندسه٠١-٣٧١-١١-١١
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

-١٦:٠٠چهار شنبه ): ت(درس بهارى علیرضامختلط٣٠٦٩٢توابع مختلط٠١-٣٧٨-١١-١١
مركز  ٢١١كلاس: مكان ١٨:٠٠

 )شاه سید علی (٢
) ١٣٩٣٫٠٤٫٠١_١٨(امتحان
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

حل عددى معادلات ٠١-٣٨٠-١١-١١
دیفرانسیل

١٠:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫٠٨): ت(درس اساتید گروه آموزشی مختلط٣٠٦٩٠
مركز  ٢١٢كلاس: مكان ١٢:٠٠-
 )شاه سید علی (٢

١٠:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫١٥): ت(درس
مركز  ٢١٢كلاس: مكان ١٢:٠٠-
 )شاه سید علی (٢

١٠:٠٠ ١٣٩٢٫١٢٫٢٢): ت(درس
مركز  ٢١٢كلاس: مكان ١٢:٠٠-
 )شاه سید علی (٢

) ١٣٩٣٫٠٣٫١٢_٣(امتحان
 ١١:١٥-٠٩:١٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

مبانی منطق و نظریه ٠١-٣٨٣-١١-١١
مجموعه ها

-١٠:٠٠سه شنبه ): ت(درس رضا خوشدانی طاهرهمختلط٣٠٦٩١٧
مركز  ٢١٣كلاس: مكان ١٢:٠٠

 )شاه سید علی (٢
) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٠_٨(امتحان
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

هندسه دیفرانسیل ٠١-٣٨٤-١١-١١
موضعی

-١٦:٠٠چهار شنبه ): ت(درس علی حسینی حمید رضامختلط٣٠٦٩٠
مركز  ٢١٢كلاس: مكان ١٨:٠٠

 )شاه سید علی (٢
) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٠_٨(امتحان
 ١١:١٥-٠٩:١٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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دانشگاه پيام نور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲ - ۱۱ : ۵۰: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۶از  ۵: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

رياضي : گروه آموزشي درس علوم پايه: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

-١٢:٠٠چهار شنبه ): ت(درس عرب حسینمختلط٣٠٦٩١١نرم افزارهاى ریاضی٠١-٣٩٣-١١-١١
مركز  ٢٠٤كلاس: مكان ١٤:٠٠

 )شاه سید علی (٢
) ١٣٩٣٫٠٣٫١٢_٣(امتحان
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی علوم 

كامپیوتر، رشته 
 علوم كامپیوتر، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

 كاربردها، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی آمار، رشته 
آمار و كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

نظریه گراف ٠١-٤٠٠-١١-١١
وكاربردهاى آن

-١٤:٠٠دو شنبه ): ت(درس بهرمند پور علیمختلط٣٠٦٩١٢
مركز  ٢٠٤كلاس: مكان ١٦:٠٠

 )شاه سید علی (٢
) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٢_١٠(امتحان
 ١١:١٥-٠٩:١٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

 كاربردها، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی آمار، رشته 
آمار و كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر
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دانشگاه پيام نور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲ - ۱۱ : ۵۰: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۶از  ۶: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

رياضي : گروه آموزشي درس علوم پايه: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

-٠٨:٠٠پنج شنبه ): ت(درس رفیعی ثانی محمدرضامختلط٣٠٦٩٣بهینه سازى غیرخطی٠١-٤٠١-١١-١١
مركز  ٢١٣كلاس: مكان ١٠:٠٠

 )شاه سید علی (٢
) ١٣٩٣٫٠٣٫١٣_٤(امتحان
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی علوم 

كامپیوتر، رشته 
 علوم كامپیوتر، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

 كاربردها، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی آمار، رشته 
آمار و كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

-١٠:٠٠دو شنبه ): ت(درس رضایی مقدم هادىمختلط٣٠٦٩٣آنالیز ریاضی٠١-٤٣٢-١١-١١
مركز  ٢١٣كلاس: مكان ١٢:٠٠

 )شاه سید علی (٢
) ١٣٩٣٫٠٣٫١٣_٤(امتحان
 ١١:١٥-٠٩:١٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

Page ۶ of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١٢( کلیھ صفحات ١٢

١۶/٠٢/٢٠١۴https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F٠٢٠٢_PROCESS_REP_FILTER/command.htm



 

دانشگاه پيام نور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲ - ۱۱ : ۵۰: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱از  ۱: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

فيزيك : گروه آموزشي درس علوم پايه: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

) ١٣٩٣٫٠٣٫١٨_٦(امتحان اساتید گروه آموزشی مختلط٢٠٦٩٦فیزیك عمومی ٠١-٢٥٦-١٣-١١
 ١١:١٥-٠٩:١٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

 كاربردها، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی آمار، رشته 
آمار و كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

Page ٧ of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١٢( کلیھ صفحات ١٢

١۶/٠٢/٢٠١۴https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F٠٢٠٢_PROCESS_REP_FILTER/command.htm



 

دانشگاه پيام نور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲ - ۱۱ : ۵۰: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱از  ۱: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

كامپيوتر: گروه آموزشي درس علوم پايه: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

اصول سیستمهاى ٠١-١٦٣-١٥-١١
كامپیوترى

) ١٣٩٣٫٠٤٫٠٤_٢١(امتحان اساتید گروه آموزشی مختلط٤٠٦٩١
 ١١:١٥-٠٩:١٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

Page ٨ of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١٢( کلیھ صفحات ١٢

١۶/٠٢/٢٠١۴https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F٠٢٠٢_PROCESS_REP_FILTER/command.htm



 

دانشگاه پيام نور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲ - ۱۱ : ۵۰: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱از  ۱: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

آمار: گروه آموزشي درس علوم پايه: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

) ١٣٩٣٫٠٣٫١٩_٧(امتحان اساتید گروه آموزشی مختلط٣٠٦٩٨مبانی احتمال ٠١-١٤٧-١٧-١١
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

 كاربردها، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی آمار، رشته 
آمار و كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

-١٢:٠٠چهار شنبه ): ت(درس ساجدى سودهمختلط١٣٠٦٩٢٠احتمال ٠١-١٥٣-١٧-١١
مركز  ٢١٣كلاس: مكان ١٤:٠٠

 )شاه سید علی (٢
) ١٣٩٣٫٠٤٫٠٢_١٩(امتحان
 ١١:١٥-٠٩:١٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

 كاربردها، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی آمار، رشته 
آمار و كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

Page ٩ of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١٢( کلیھ صفحات ١٢

١۶/٠٢/٢٠١۴https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F٠٢٠٢_PROCESS_REP_FILTER/command.htm



 

دانشگاه پيام نور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲ - ۱۱ : ۵۰: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱از  ۱: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

مهندسي صنايع : گروه آموزشي درس علوم پايه: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

-١٤:٠٠دو شنبه ): ت(درس ابراهیم آبادى حمیدرضامختلط٣٠٦٩٤اقتصاد مهندسی٠١-٠٧٩-٢٢-١١
مركز  ٢٢٢كلاس: مكان ١٦:٠٠

 )شاه سید علی (٢
) ١٣٩٣٫٠٣٫٢٦_١٣(امتحان
 ١١:١٥-٠٩:١٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی مهندسی 

صنایع ، رشته 
مهندسی صنایع 

 ، ، )چندبخشی (
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

Page ١٠ of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١٢( کلیھ صفحات ١٢

١۶/٠٢/٢٠١۴https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F٠٢٠٢_PROCESS_REP_FILTER/command.htm



 

دانشگاه پيام نور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲ - ۱۱ : ۵۰: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱از  ۱: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

علوم اجتماعي : گروه آموزشي درس علوم انساني: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

) ١٣٩٣٫٠٣٫١٠_١(امتحان اساتید گروه آموزشی مختلط٣٠٦٩٢مبانی جامعه شناسی٠٢-٢٢٣-٢٢-١٢
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

 كاربردها، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی آمار، رشته 
آمار و كاربردها، 

روزانهعادىنداردبی اثر

Page ١١ of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١٢( کلیھ صفحات ١٢

١۶/٠٢/٢٠١۴https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F٠٢٠٢_PROCESS_REP_FILTER/command.htm



دانشگاه پيام نور
۲۷/۱۱/۱۳۹۲ - ۱۱ : ۵۰: زمانو شرايط اخذ آن ۳۹۲-۲دروس ارائه شده در ترم سيستم جامع دانشگاهي گلستان

۱از  ۱: صفحه ۱۰۲: شماره گزارش

مهندسي فناوري اطالعات : گروه آموزشي درس مهندسي فناوري اطالعات: دانشكده درس 

شماره و گروه 
نام درسدرس

ظر 
فيت

ثبت نام 
محدوديت اخذامتحان/ زمان و مكان ارائهنام استادجنسشده

مخصوص 
متضاد/ دروس اجبار ورودي

نحوه ارائه 
درس

دوره 
درس

واحد
عكل

-١٦:٠٠سه شنبه ): ت(درس كریمی منش مصطفیمختلط٣٠٦٩١٩برنامه سازى پیشرفته٠٤-٠١٩-١١-١٥
مركز  ٢٢٣كلاس: مكان ١٨:٠٠

 )شاه سید علی (٢
) ١٣٩٣٫٠٤٫٠٣_٢٠(امتحان
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

 كاربردها، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی علوم 
كامپیوتر، رشته 
علوم كامپیوتر، 

روزانهعادىنداردبی اثر

ساختمان داده ها و ٠٤-٠٢٠-١١-١٥
الگوریتمها

) ١٣٩٣٫٠٣٫١٨_٦(امتحان اساتید گروه آموزشی مختلط٤٠٦٩١٢
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

 كاربردها، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی علوم 
كامپیوتر، رشته 
علوم كامپیوتر، 

روزانهعادىنداردبی اثر

) ١٣٩٣٫٠٤٫٠٤_٢١(امتحان باقرى جعفرآبادى علیمختلط٤٠٦٩٧اصول سیستمهاى عامل٠٤-٠٣٣-١١-١٥
 ١٥:٤٥-١٣:٤٥: ساعت 

مجاز براى مقطع 
كارشناسی، دانشكده 

علوم پایه، گروه 
آموزشی ریاضی ، 
رشته ریاضیات و 

 كاربردها، ، 
مجاز براى مقطع 

كارشناسی، دانشكده 
علوم پایه، گروه 

آموزشی علوم 
كامپیوتر، رشته 
علوم كامپیوتر، 

روزانهعادىنداردبی اثر

Page ١٢ of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ ١٢( کلیھ صفحات ١٢

١۶/٠٢/٢٠١۴https://reg.pnu.ac.ir/Forms/F٠٢٠٢_PROCESS_REP_FILTER/command.htm


