
ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

معصومه بسطامی1کاربینی1

باطات انسانی2 20-18/30میترا مبرم2ارت

20-18/30رضا ایران نژاد2رسانه شناسی3

17-15/30سهیال رستمی2روان شناسی اجتماعی4

15/30-14ستایش الزهرا ابراهیمی2حقوق فرهنگی و رسانه ای5

کبری محمدی2دانش خانواده و جمعیت6

باط تصویری7 15/30-14سعیده نیک روش2ارت

20-18/30عیسی بسطامی2جامعه شناسی فرهنگی8

20-18اصغر نوذری3فارسی9

12-10زهره رئوفی/سعید سبزی1تربیت بدنی10

lms.jde.ir: لینک ورود به کالس در سامانه مجازی

کد ملی: نام کاربری و رمز ورود

edu.uast.ac.ir:سامانه جامع آموزشی

ilam.iastjd.ac.ir: وبسایت مرکز آموزش علمی کاربردی

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایالم

         (1ترم ) 1400 - 1برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته کاردانی حرفه ای روابط عمومی، ورودی های 

1400-01اول، سال تحصیلی :  نیمسال

نام استادشماره کالسعنوان درسردیف
برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته



ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

20-18/30عیسی بسطامی2جامعه شناسی فرهنگی1

20-18/30رضا ایران نژاد2رسانه شناسی2

18-16حجت اله چراغی2اخالق اسالمی3

20-18/30علی حسین پناه2مراسم و تشریفات4

18/30-17یوسف عزیزنیا2اصول سخنوری5

15/30-14میثم قدسی2مخاطب شناسی6

15/30-14لیال کریمی زالنی2متون تخصصی7

18-16طاهره فرازمند2فرهنگ عمومی8

20-18اصغر نوذری2فارسی9

12-10زهره رئوفی/سعید سبزی1تربیت بدنی10

lms.jde.ir: لینک ورود به کالس در سامانه مجازی

کد ملی: نام کاربری و رمز ورود

edu.uast.ac.ir:سامانه جامع آموزشی

ilam.iastjd.ac.ir: وبسایت مرکز آموزش علمی کاربردی

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایالم

         (2ترم ) 99 - 2برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته کاردانی حرفه ای روابط عمومی، ورودی های 

1400-01اول، سال تحصیلی :  نیمسال

نام استادشماره کالسعنوان درسردیف
برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته



ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

باط با رسانه1 17-15/30سعیده نیک روش2ارت

20-18/30علی حسین پناه2مراسم و تشریفات2

20-18اصغر نوذری2فارسی3

18/30-17یوسف عزیزنیا2اصول سخنوری4

15/30-14میثم قدسی3مخاطب شناسی5

15/30-14لیال کریمی زالنی2متون تخصصی6

20-18کبری محمدی2دانش خانواده7

ی8 معصومه بسطامی12کارورز

18-16طاهره فرازمند2فرهنگ عمومی9

12-10رئوفی/سبزی1تربیت بدنی10

lms.jde.ir: لینک ورود به کالس در سامانه مجازی

کد ملی: نام کاربری و رمز ورود

edu.uast.ac.ir:سامانه جامع آموزشی

ilam.iastjd.ac.ir: وبسایت مرکز آموزش علمی کاربردی

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایالم

         (3ترم ) 99 - 1برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته کاردانی حرفه ای روابط عمومی، ورودی های 

1400-01اول، سال تحصیلی :  نیمسال

نام استادشماره کالسعنوان درسردیف
برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته



ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

باط با رسانه1 17-15/30سعیده نیک روش2ارت

20-18/30علی حسین پناه2مراسم و تشریفات2

20-18اصغر نوذری2فارسی3

18/30-17یوسف عزیزنیا2اصول سخنوری4

15/30-14میثم قدسی2مخاطب شناسی5

ی6 معصومه بسطامی22کارورز

15/30-14لیال کریمی زالنی2متون تخصصی7

8

9

10

11

12

lms.jde.ir: لینک ورود به کالس در سامانه مجازی

کد ملی: نام کاربری و رمز ورود

edu.uast.ac.ir:سامانه جامع آموزشی

ilam.iastjd.ac.ir: وبسایت مرکز آموزش علمی کاربردی

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایالم

         (4ترم ) 98 - 2برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته کاردانی حرفه ای روابط عمومی، ورودی های 

1400-01اول، سال تحصیلی :  نیمسال

نام استادشماره کالسعنوان درسردیف
برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته


