
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه نگاري12رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 326صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی21212256

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 31220658

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ارتباطات سازمانی41222225

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1ارتباطات وتوسعه51222226

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1مدیریت ارتباطات جمعی61222227

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1كاربرد آماردرپژوهش های ارتباطی71222232

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مبانی پژوهش در ارتباطات اجتماعی81222242

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2كاربرد نرم افزار كامپیوتر در پژوهش های ار91222243

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تحلیل محتوی پیام های ارتباطی101222244

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3مبانی حقوق بین المللی ارتباطات111222251

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی121222252

ل ارتباط جمعی بی131222253 08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3بررسی پوشش خبری وسا

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3جامعه شناسی سینما141222254

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روزنامه نگاری درایران( فرایند وعوامل موثر 151222261

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری )161222262

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1 متون ارتباطات اجتماعی١زبان تخصصی 171222308

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی ارتباطات انسانی181222318

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مبانی ارتباطات جمعی191222320

ولیتهای روزنامه نگاری201222338 13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1حقوق و مس

...

...

...      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي13رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 327صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢1مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 31222002

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1جامعه شناسی ایلات وعشایرایران41222017

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1روش تحقیق نظری51222021

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی61222022

ل اجتماعی ایران71222036 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1بررسی مسا

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1(روش های كمی)١روش تحقیق81222233

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1نظریه های فرهنگی91222234

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1جامعه شناسی فرهنگی101222235

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1مردم شناسی فرهنگی ایران111222236

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه های جامعه شناسی پیشرفته121222237

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2(كیفی)٢روش تحقیق 131222246

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تغییرات فرهنگی141222247

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2ارتباطات بین فرهنگی151222248

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3برنامه ریزی امور فرهنگی161222263

ل فرهنگی171222264 08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مسا

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3روان شناسی اجتماعی181222265

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3جامعه شناسی اوقات فراغت191222266

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نطری )201222267

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4تاریخ تمدن وفرهنگ (اموزش محور)211222268

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4اقتصاد وفرهنگ (آموزش محور)221222269

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - برنامه ريزي رفاه اجتماعي14رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 328صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢1مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 31222002

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تامین ورفاه اجتماعی41222015

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1روش تحقیق نظری51222021

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1جمعیت شناسی ایران61222035

ل اجتماعی ایران71222036 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1بررسی مسا

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1روش تحقیق درتوسعه و رفاه اجتماعی81222228

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1نظریه های مشاركت و سازمانهای مشاركتی91222229

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1جامعه شناسی توسعه101222230

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1نابرابری و قشربندی اجتماعی111222231

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2سیاستها وسازمانهای بخش عمومی121222238

ل رفاه اجتماعی ایران131222239 تشریحی2سمینار سازمانها ومسا

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2نظریه هاوسیاستهای رفاه اجتماعی141222240

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2كاركرد سیستمهای كمک رساانی سنتی وجدید151222241

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2اقتصادرفاه161222245

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3ساختار اجتماعی و رفاه171222255

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3روشها وتكنیكهای برنامه ریزی رفاه اجتماعی181222256

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3شرایط فرهنگی رفاه اجتماعی191222257

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3حقوق رفاه اچتماعی201222258

تشریحی4سمینار( تحقیق و تتبع نظری)211222259

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین(آمو221222260 ...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مطالعات فرهنگي23رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 329صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢1مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 31222002

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1جامعه شناسی ایلات وعشایرایران41222017

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1روش تحقیق نظری51222021

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی61222022

ل اجتماعی ایران71222036 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1بررسی مسا

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1(روش های كمی)١روش تحقیق81222233

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1نظریه های فرهنگی91222234

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1جامعه شناسی فرهنگی101222235

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1مردم شناسی فرهنگی ایران111222236

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه های جامعه شناسی پیشرفته121222237

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2(كیفی)٢روش تحقیق 131222246

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تغییرات فرهنگی141222247

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2ارتباطات بین فرهنگی151222248

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3برنامه ریزی امور فرهنگی161222263

ل فرهنگی171222264 08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مسا

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3روان شناسی اجتماعی181222265

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3جامعه شناسی اوقات فراغت191222266

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نطری )201222267

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4تاریخ تمدن وفرهنگ (اموزش محور)211222268

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4اقتصاد وفرهنگ (آموزش محور)221222269

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - روزنامه نگاري41رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 330صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی21212256

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 31220658

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ارتباطات سازمانی41222225

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1ارتباطات وتوسعه51222226

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1مدیریت ارتباطات جمعی61222227

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1كاربرد آماردرپژوهش های ارتباطی71222232

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مبانی پژوهش در ارتباطات اجتماعی81222242

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2كاربرد نرم افزار كامپیوتر در پژوهش های ار91222243

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تحلیل محتوی پیام های ارتباطی101222244

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3مبانی حقوق بین المللی ارتباطات111222251

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی121222252

ل ارتباط جمعی بی131222253 08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3بررسی پوشش خبری وسا

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3جامعه شناسی سینما141222254

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روزنامه نگاری درایران( فرایند وعوامل موثر 151222261

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری )161222262

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1 متون ارتباطات اجتماعی١زبان تخصصی 171222308

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی ارتباطات انسانی181222318

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مبانی ارتباطات جمعی191222320

ولیتهای روزنامه نگاری201222338 13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1حقوق و مس

...

...

...      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - روزنامه نگاري41رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 331صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1روشهای پژوهش در رسانه ها31222286

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1شیوههای نوین روزنامه نگاری تحقیقی41222287

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1روزنامه نگاری توسعه با تكیه بر الگوی اسلا51222288

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1تاریخ روزنامه نگاری در ایران61222289

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2مطالعات رسانه های جدید71222290

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روزنامه نگاری بین المللی(مطالعه تطبیقی)81222291

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2نظریه رسانه ها (مطالعه تطبیقی)91222292

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تحلیل محتوای كمی پیامه های رسانه ها101222293

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2روزنامه نگاری سایبر111222294

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3حقوق و مسیولیتهای اجتماعی روزنامه نگار (121222295

تشریحی3ارتباطات جمعی و مسایل مهم جهانی (سمینار)131222296

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3رسانه ها و جامعه141222297

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مطالعات تطبیقی انتقادی در ارتباطات151222298

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مبانی ارتباط جمعی161222300

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اصول روزنامه نگاری171222329

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ویراستاری و مدیریت اخبار181222349

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1زبان خارجی(تخصصی ارتباطات وروزنامه نگ191222350

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4روزنامه نگاری علم (براساس الزامهای توسع201222351

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211222352

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1پوشش خبری ایران و اسلام در رسانه های بی221222353

...

...

...

...
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 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - جمعيت شناسي49رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 332صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1كاربردكامپیوتردرعلوم اجتماعی21115001

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آماردرعلوم اجتماعی31117120

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 41220658

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مبانی جمعیت شناسی51222007

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت61222016

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1روش تحقیق نظری71222021

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1جمعیت و جامعه81222270

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مهاجرت و شهرنشینی91222271

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1كاربرد نظریه های اجتماعی در جمعیت شناسی101222272

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1روش تحقیق111222273

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1جمعیت و برنامه ریزی توسعه121222274

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمار پیشرفته131222275

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2جمعیت شناسی سالخوردگی141222276

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2روند تحولات و عوامل تعیین كننده مرگ و میر151222277

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2برآورد شاخص های جمعیتی161222278

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3نرم افزارهای جمعیتی171222279

تشریحی3سمینار تحقیقات جمعیت شناسی181222280

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3دیدگاه ها و سیاست های جمعیتی معاصر191222281

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3روش های پیشرفته تحلیل داده ها (كیفی)201222282

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3روند تحولات و عوامل تعیین كننده باروری211222283

تشریحی4سمینار تحقیق و تتبع نظری221222284

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4جمعیت شناسی انسان شناختی (آموزش محور)231222285

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

ترم دروس انتقاليترم اعمال : - علوم اجتماعي (جامعه شناسي )50رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 333صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1كاربردكامپیوتردرعلوم اجتماعی21115001

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1زبان تخصصی31212209

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢1مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 41222002

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آماردرعلوم اجتماعی51222019

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1روش تحقیق نظری61222021

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی71222022

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1جامعه شناسی سیاسی81222033

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1(تاریخ تفكرات ج١بینش های جامعه شناسی 91227070

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2توسعه اجتماعی اقتصادی101227071

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2بینش های جامعه شناسی 111227073

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٣3بینش های جامعه شناسی 121227075

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3جامعه شناسی شهری (ارشد)131227082

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3جامعه شناسی كاروشغل (ارشد)141227084

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2جامعه شناسی ارتباطات ورسانه ها151227089

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1جامعه شناسی انحرافات وكجرویهای اجتماعی161227101

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3روشهای پیشرفته آماری همراه بابرنامه های 171227105

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1جامعه شناسی جوانان181227109

ل خانواده191227110 11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3جامعه شناسی زنان ومسا

ل اجتماعی201227111 11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2جامعه شناسی مسا

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1روشهای تحقیق كیفی درجامعه شناسی211227113

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2روشهای تحقیق كمی درجامعه شناسی221227114

ل آموزش عالی231227115 08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2جامعه شناسی مسا
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