
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۷ - هنر و رسانه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۲ - هنر

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۸-۸۷رشته :۱۲ - پژوهش هنر

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۵۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران٣١٧١٢٠٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١زبان تخصصی ٤١٧١٢٠٠٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كارگاه روش تحقیق٥١٧١٢٠٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١بررسی و تحلیل مكاتب هنرى٦١٧١٢٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢زبان تخصصی ٧١٧١٢٠٠٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢حكمت هنر اسلامی٨١٧١٢٠٠٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢مطالعات تطبیقی هنر ٩١٧١٢٠٠٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢آشنایی با آراء متفكران در باب هنر١٠١٧١٢٠٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣مطالعات تطبیقی هنر ١١١٧١٢٠٠٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣جامعه شناسی هنر١٢١٧١٢٠١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣آشنایی با هنر و تمدن شرق١٣١٧١٢٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١هنر و تمدن اسلامی ١٤١٧١٢٠١٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١هنر و تمدن اسلامی ١٥١٧١٢٠١٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١تجزیه و تحلیل ونقد آثار هنرهاى تجسمی١٦١٧١٢٠١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی هنرهاى تجسمی ١٧١٧١٢٠١٨١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١مبانی هنرهاى نمایشی ١٨١٧١٢٠٢٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤هنر و اسطوره (آموزش محور)١٩١٧١٢١٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٤هنر و نماد ( آموزش محور )٢٠١٧١٢١٥٩

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢١١٧١٢٢١٠

تشریحی٤سمینار(آموزش محور)٢٢١٧١٢٢١٣

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۷ - هنر و رسانه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۲ - هنر

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۲ - پژوهش هنر

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۵۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران٣١٧١٢٠٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١زبان تخصصی ٤١٧١٢٠٠٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كارگاه روش تحقیق٥١٧١٢٠٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١بررسی و تحلیل مكاتب هنرى٦١٧١٢٠٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢زبان تخصصی ٧١٧١٢٠٠٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢حكمت هنر اسلامی٨١٧١٢٠٠٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢مطالعات تطبیقی هنر ٩١٧١٢٠٠٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢آشنایی با آراء متفكران در باب هنر١٠١٧١٢٠٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣مطالعات تطبیقی هنر ١١١٧١٢٠٠٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣جامعه شناسی هنر١٢١٧١٢٠١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣آشنایی با هنر و تمدن شرق١٣١٧١٢٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١هنر و تمدن اسلامی ١٤١٧١٢٠١٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١هنر و تمدن اسلامی ١٥١٧١٢٠١٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١تجزیه و تحلیل ونقد آثار هنرهاى تجسمی١٦١٧١٢٠١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی هنرهاى تجسمی ١٧١٧١٢٠١٨١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١مبانی هنرهاى نمایشی ١٨١٧١٢٠٢٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤هنر و اسطوره (آموزش محور)١٩١٧١٢١٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٤هنر و نماد ( آموزش محور )٢٠١٧١٢١٥٩

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢١١٧١٢٢١٠

تشریحی٤سمینار(آموزش محور)٢٢١٧١٢٢١٣

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۷ - هنر و رسانه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۲ - هنر

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۱۲ - پژوهش هنر

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۵۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢نظریه هاى نقد هنر از ١٩٠٠ تا ٣١٧١٢٢١٩١٩٨٠

تشریحی٢صورت و معنا در هنر٤١٧١٢٢٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مطالعات تطبیقی هنر ٥١٧١٢٢٢١١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢مطالعات فرهنگ عامه و میرٌاث شفاهی٦١٧١٢٢٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣مطالعات تطبیقی هنر ٧١٧١٢٢٢٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣آراء متفكران در باب هنر ٢(زیبایی شناسی)٨١٧١٢٢٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی٩١٧١٢٢٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤نماد و نشانه شناسی هنر(آموزش محور)١٠١٧١٢٢٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٤مدیریت نمایشگاه هاى هنر(آموزش محور)١١١٧١٢٢٢٧

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٢١٧١٢٢٢٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١فرهنگ و هنر ایران باستان١٣١٧١٢٢٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١تاریخ هنر جهان١٤١٧١٢٢٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١تاریخ هنر اسلامی١٥١٧١٢٢٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١آراء متفكران در باب هنر١٦١٧١٢٢٣٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣اسطوره وهنر١٧١٧١٢٢٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١جامعه شناسی هنر١٨١٧١٢٢٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران١٩١٧١٢٢٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١زبان تخصصی٢٠١٧١٢٢٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١كارگاه روش تحقیق٢١١٧١٢٢٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢حكمت هنراسلامی٢٢١٧١٢٢٣٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۷ - هنر و رسانه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۲ - هنر

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي ۹۰-۸۹رشته :۱۳ - مديريت رسانه

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۵۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١زبان تخصصی٣١٧١٢١٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١روش تحقیق و ارزشیابی٤١٧١٢١٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مدیریت ارتباط و رفتارسازمانی٥١٧١٢١٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت اسلامی٦١٧١٢١٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢سیستم هاى اطلاعات مدیریت٧١٧١٢١٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢نظریه هاى انتقادى در ارتباطات جمعی٨١٧١٢١٣٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢مدیریت رسانه (١)٩١٧١٢١٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢ارتباطات بین الملل و میان فرهنگی١٠١٧١٢١٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣ارتباطات و توسعه١١١٧١٢١٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣مدیریت رسانه (٢)١٢١٧١٢١٣٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣حقوق بین الملل ارتباط جمعی١٣١٧١٢١٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣مدیریت استراتژیك١٤١٧١٢١٣٦

تستی١آ�ین نگارش زبان فارسی١٥١٧١٢١٣٧

تستی١بنیادهاى علم سیاست١٦١٧١٢١٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مدیریت عمومی١٧١٧١٢١٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١ارتباط جمعی١٨١٧١٢١٤٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١...آشنایی با فرایند تولید پیام هاى رادیو و ت١٩١٧١٢١٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آشنایی با كامپیوتر و اینترنت٢٠١٧١٢١٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١مبانی خبر در رادیو و تلویزیون٢١١٧١٢١٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١كاربرد آمار در علوم اجتماعی٢٢١٧١٢١٤٤

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٣١٧١٢٢١١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٤افكارعمومی( آموزش محور)٢٤١٧١٢٢١٢

تشریحی٤سمینار(آموزش محور)٢٥١٧١٢٢١٣
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۷ - هنر و رسانه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۲ - هنر

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۱۳ - مديريت رسانه

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۵۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١زبان تخصصی٣١٧١٢١٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢روش تحقیق و ارزشیابی٤١٧١٢١٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢مدیریت ارتباط و رفتارسازمانی٥١٧١٢١٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مدیریت اسلامی٦١٧١٢١٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣سیستم هاى اطلاعات مدیریت٧١٧١٢١٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣نظریه هاى انتقادى در ارتباطات جمعی٨١٧١٢١٣٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢مدیریت رسانه (١)٩١٧١٢١٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢ارتباطات بین الملل و میان فرهنگی١٠١٧١٢١٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣ارتباطات و توسعه١١١٧١٢١٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣مدیریت رسانه (٢)١٢١٧١٢١٣٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١حقوق بین الملل ارتباط جمعی١٣١٧١٢١٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣مدیریت استراتژیك١٤١٧١٢١٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مدیریت عمومی١٥١٧١٢١٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١ارتباط جمعی١٦١٧١٢١٤٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١...آشنایی با فرایند تولید پیام هاى رادیو و ت١٧١٧١٢١٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آشنایی با كامپیوتر و اینترنت١٨١٧١٢١٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١مبانی خبر در رادیو و تلویزیون١٩١٧١٢١٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١كاربرد آمار در علوم اجتماعی٢٠١٧١٢١٤٤

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٧١٢٢١١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٤افكارعمومی( آموزش محور)٢٢١٧١٢٢١٢

تشریحی٤سمینار(آموزش محور)٢٣١٧١٢٢١٣
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نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٥پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

تشریحی٥سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٣١٧١٢٢١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١نظریه هاى ارتباط جمعی٤١٧١٢٢٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مبانی سازمان و مدیریت٥١٧١٢٢٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١زبان تخصصی٦١٧١٢٢٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١حقوق ارتباطات٧١٧١٢٢٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢مبانی مدیریت رسانه٨١٧١٢٢٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢روش هاى پیشرفته تحقیق كیفی٩١٧١٢٢٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢منابع انسانی در صنایع خلاق١٠١٧١٢٢٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی١١١٧١٢٢٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣مدیریت رسانه پیشرفته١٢١٧١٢٢٤٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣روش هاى پیشرفته تحقیق كمی١٣١٧١٢٢٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣مدیریت رفتار سازمانی در رسانه ها١٤١٧١٢٢٤٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٤مدیریت استراتژیك رسانه١٥١٧١٢٢٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٤اقتصاد رسانه١٦١٧١٢٢٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤مدیریت رسانه هاى اجتماعی١٧١٧١٢٢٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢حقوق مالكیت فكرى١٨١٧١٢٢٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣سیاستگذارى رسانه اى١٩١٧١٢٢٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣مدیریت روابط عمومی٢٠١٧١٢٢٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤مدیریت خبر٢١١٧١٢٢٥٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٥مطالعات رسانه هاى جدید(آموزش محور)٢٢١٧١٢٢٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١اخلاق حرفه اى٢٣١٧١٢٢٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١جامعه شناسی سیاسی ارتباطات٢٤١٧١٢٢٦٢
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