
ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

معصومه بسطامی1کاربینی1

20/30-18/30کیومرث کوهی2سواد هنری2

20/30-18/30طاهره فرازمند2نظریه های ارتباط جمعی3

17-15/30معصومه بسطامی2تحوالت اجتماعی ایران معاصر4

15/30-14مهدی فتاحی2هنر و رسانه5

15/30-14ستایش الزهرا ابراهیمی2فناوری نوین ارتباطی6

18/30-17ماریا رضائی نژاد2زیان تخصصی7

20-18/30معصومه بسطامی2قوانین و مقررات در حوزه روابط عمومی8

20-18/30نجات عباسی2تفسیر موضوعی قرآن9

18/30-17رضا ایران نژاد2نظام پیشنهادها10

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 کارشناسی حرفه ای روابط عمومی، ورودی های 

1400-01اول، سال تحصیلی :  نیمسال

عنوان درسردیف
شماره 

کالس
نام استاد

برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته



ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

18/30-17فرشاد بلوچیان2اصول و فنون مذاکره1

20-18/30کیومرث کوهی2سواد هنری2

20-18/30طاهره فرازمند2نظریه های ارتباط جمعی3

17-15/30معصومه بسطامی2تحوالت اجتماعی ایران معاصر4

15/30-14مهدی فتاحی2هنر و رسانه5

15/30-14ستایش الزهرا ابراهیمی2فناوری نوین ارتباطی6

18/30-17ماریا رضایی نژاد2زیان تخصصی7

20-18/30معصومه بسطامی2قوانین و مقررات در حوزه روابط عمومی8

20-18/30نجات عباسی2تفسیر موضوعی قرآن9

18/30-17رضا ایران نژاد2نظام پیشنهادها10

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 کارشناسی حرفه ای روابط عمومی، ورودی های 

1400-01اول، سال تحصیلی :  نیمسال

عنوان درسردیف
شماره 

کالس
نام استاد

برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته



ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

18/30-17ماریا رضائی نژاد2زبان تخصصی1

15/30-14کیومرث کوهی2شیوه های اقناع و تبلیغ2

17-15/30علی حسین پناه2شبکه های اجتماعی3

20-18/30معصومه بسطامی2قوانین و مقررات در روابط عمومی4

17-15/30علی حسین پناه2پژوهشهای اینترنتی5

18/30-17رضا ایران نژاد2نظام پیشنهادها6

18/30-17فرشاد بلوچیان2اصول و فنون مذاکره7

معصومه بسطامی12کارورزی8

20-18/30نجات عباسی2تفسیر موضوعی قرآن9

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 درسی و امتحانی دانشجویان رشته کارشناسی حرفه ای روابط عمومی، ورودی های 

1400-01اول، سال تحصیلی :  نیمسال

عنوان درسردیف
شماره 

کالس
نام استاد

برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته


