
ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

20-18/30نورالدین نورالهی2نطریه های فرهنگی1

18/30-17نجات عباسی22اندیشه اسالمی2

17-15/30عیسی بسطامی2آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی  3

20-18/30یوسف عزیزنیا2حقوق شهروندی4

20-18/30رضا ایران نژاد2رسانه شناسی5

17-15/30نورالدین نورالهی2سواد رسانه ای6

20-18/30کیومرث کوهی2سواد هنری7

18/30-17نورالدین نورالهی2اقدام پژوهی8

18/30-17ستایش الزهرا ابراهیمی2گزارش نویسی9

نورالدین نورالهی1کاربینی10

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 ریزی فرهنگی، ورودی های -      برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی

1400-01اول ، سال تحصیلی : نیمسال

عنوان درسردیف
شماره 

کالس
نام استاد

برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته



برنامه امتحانی

ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

17-15.30علی حسین پناه2شبکه های اجتماعی1

17-15.30نورالدین نورالهی2دولت و برنامه های فرهنگی2

18.30-17یوسف عزیزنیا2صنایع فرهنگی3

20-18نجات عباسی2تفسیر موضوعی قرآن4

18.30-17ستایش الزهرا ابراهیمی2کارگاه گزارش نویسی5

17-15.30عیسی بسطامی2آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی6

18/30-17یوسف عزیزنیا2حقوق شهروندی7

20-18/30رضا ایران نژاد2رسانه شناسی8

20-18/30نورالدین نورالهی2اقدام پژوهی9

20-18/30کیومرث کوهی2سواد هنری10

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 ریزی فرهنگی، ورودی های -      برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی

1400-01اول، سال تحصیلی :  نیمسال

عنوان درسردیف
شماره 

کالس
نام استاد

ساعات تشکیل کالس در ایام هفته



ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

17-15.30علی حسین پناه2شبکه های اجتماعی1

17-15.30نورالدین نورالهی2دولت و برنامه های فرهنگی2

18.30-17یوسف عزیزنیا2صنایع فرهنگی3

20-18نجات عباسی2تفسیر موضوعی قرآن4

18.30-17ستایش الزهرا ابراهیمی2کارگاه گزارش نویسی5

17-15.30عیسی بسطامی2آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی6

18/30-17یوسف عزیزنیا2حقوق شهروندی7

20-18/30رضا ایران نژاد2رسانه شناسی8

20-18/30نورالدین نورالهی12کارورزی9

10

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 ریزی فرهنگی، ورودی های -      برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی

1400-01اول ، سال تحصیلی : نیمسال

عنوان درسردیف
شماره 

کالس
نام استاد

برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته


