
   59-59برنامه انتخاب واحد نیم سال دوم 

  کارشناسی پیوسته روزنامه نگاری )59(
 

 

 روز ساعت استاد تعداد واحد نام درس کد  شماره درس ردیف
    کل عملی تئوری    

 یک شنبه 92:66-96:06 استاد خجیر 2 2 6 کار ورزی 69 99-95-690 9

 دوشنبه 96:99-60:66 استاد غالم زاده 0 9 2 روزنامه نگاری رادیویی و تلوزیونی 69 99-95-625 2

 دوشنبه 92:66-96:06 استاد ملیحی 2 6 2 مسئولیت های روزنامه نگاریحقوق و  69 99-95-690 0

 دوشنبه 99:66-90:06 استاد مسعودی 2 9 9 روزنامه نگاری تخصصی 69 99-95-695 9

 دوشنبه 90:66-99:06 استاد اکرمی 2 9 9 روزنامه نگاری الکترونیکی 69 99-95-696 9

 

  



  59-59نیم سال دوم  برنامه انتخاب واحد

 کارشناسی پیوسته روزنامه نگاری )ورودی 52(
 روز ساعت استاد تعداد واحد نام درس کد  شماره درس ردیف

    کل عملی تئوری    

 یکشنبه 96:66-60:06 غالمزاده استاد  2 6 2 معنی شناسی در رسانه ها 69 99-95620 9

 یکشنبه 92:66-96:06 قوام زاده استاد  2 6 2 ( 9زبان تخصصی) 69 99-95-660 2

 یکشنبه 99:66-90:06 خسرو شاهی استاد  2 6 2 و وسایل ارتباط جمعیافکار عمومی  69 99-95-620 0

 یکشنبه 90:66-99:06 احمدی استاد  2 6 2 مبانی ارتباطات وتوسعه 69 99-95-696 9

 سه شنبه 96:99-60:66 استاد مردای 0 6 0 تاریخ مطبوعات 69 99-95-600 9

 سه شنبه 92:99-96:06 نزاکتی استاد 0 9 2 (2روزنامه نگاری عملی ) 69 99-95-600 0

 

با توجه به اینکه دروس عمومی در گروه عمومی مستقر در ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار می شود دانشجویان موظف هستند 

 ( اخذ نمایند.2( و اندیشه اسالمی )1دروس زبان انگلیسی ، تفسیر موضوعی قرآن ، تربیت بدنی )

 در صورتیکه هر یک از دانشجویان این دروس عمومی را در ترم های گذشته گذرانده اند با هماهنگی گروه

 دروس عمومی دیگر اخذ نمایند



59-59برنامه انتخاب واحد نیم سال دوم   

    کارشناسی پیوسته روزنامه نگاری )مهر و بهمن  50(

 
 روز ساعت استاد تعداد واحد نام درس کد  شماره درس ردیف

    کل عملی تئوری    

 دوشنبه 96:66-60:06 استاد کوثری فر 2 6 2 حقوق اساسی 69 99-95-606 9

 دوشنبه 92:99-96:06 استاد خجیر 0 6 0 مبانی ارتباط جمعی 69 99-95-699 2

 چهار شنبه 96:99-60:66 حاجیان استاد 0 6 0 اصول علم اقتصاد 69 99-95-660 0

 چهار شنبه 99:66-90:06 استاد اکبری 2 6 2 اصول و روابط بین المللی 69 99-95-626 9

 چهار شنبه 90:66-99:06 استاد قاسمی 6 6 2 آمار در علوم اجتماعیکاربرد 69 99-95-662 9

 

مرکزی دانشگاه برگزار می شود دانشجویان موظف هستند با توجه به اینکه دروس عمومی در گروه عمومی مستقر در ساختمان 

 ( ، زبان پیش دانشگاهی و دانش جمعیت اخذ نمایند.1دروس زبان انگلیسی ، تفسیر موضوعی قرآن ، تربیت بدنی )

 در صورتیکه هر یک از دانشجویان این دروس عمومی را در ترم های گذشته گذرانده اند با هماهنگی  گروه

 یگر اخذ نماینددروس عمومی د

  



59-59برنامه انتخاب واحد نیم سال دوم   

 کارشناسی پیوسته روزنامه نگاری )مهر 59(
 

شماره  ردیف

 درس

 روز ساعت استاد تعداد واحد نام درس کد 

    کل عملی تئوری    

 دوشنبه 96:66-60:06 استاد کوثری فر 2 6 2 حقوق اساسی 69 99-95-606 9

 دوشنبه 92:99-96:06 استاد خجیر 0 6 0 مبانی ارتباط جمعی 69 99-95-699 2

 چهار شنبه 96:99-60:66 حاجیان استاد 0 6 0 اصول علم اقتصاد 69 99-95-660 0

 شنبه چهار 92:66-96:06 استاد عباسی 2 6 2 اصول سازمان و مدیریت 69 99-95-699 9

 چهار شنبه 99:66-90:06 استاد اکبری 2 6 2 اصول و روابط بین المللی 69 99-95-626 9

 چهار شنبه 90:66-99:06 استاد قاسمی 6 6 2 آمار در علوم اجتماعیکاربرد 69 99-95-662 0

 

 با توجه به اینکه دروس عمومی در گروه عمومی مستقر در ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار می شود دانشجویان

 اخذ نمایند.( 1ادبیات فارسی ، انسان در اسالم و تربیت بدنی )موظف هستند دروس 

 
 


