
 99- 1400   سال تحصيلي اول  دانشكده علوم اجتماعي نيمسال  كارشناسي  دروس  برنامه هفتگي

 8- 10شنبه      
   

 10-12شنبه        

 نام استاد  واحد شماره درس  كالس  نام درس  نام استاد  واحد شماره درس  كالس  نام درس 

  ۲ 1120001  ۲اندیشه اسالیم 

 

 دکتر شاه قاسم  ۲ 3106132  ( 98رسانه های نوین ) ویژه  

جال ۲ 3106097 99ویژه  مبانی علوم سیاس    پور ن  دکتر
 شناس)مبانی (زبان 

 ( 98مردم شناس زبان شناختر )ویژه  
 98ویژه 

3108090 

3103063 

3101192 
 دکتر نرسیسیانس  ۲

 دکتر عالءالدیتی  ۲ 310۴18۴  ایریزی منطقه برنامه  دکتر حاجی حیدری  ۲ 3102209  1نظریه جامعه شناس  

 دکتر باقری  ۲ 310۴193 99ویژه  مبانی برنامه ریزی اقتصادی و اجتمایع     

 دکتر  حسیتی  ۲ 3102717  شناس خانواده جامعه      

ها جامعه        دکتر گرجی صفت  ۲ 31200۴5  شناس قشر

 دکتر منوری  ۲ 3120012  مقدمات آمار     

 دکتر حاجی حیدری  ۲ 3102191  ات جامعه شناس ارتباط     

 دکتر علیخانی  ۲ 3101189  فلسفه رسانه های جمع      

جال ۲ 3102093  جامعه شناس سیاس        پور  ن  دکتر

          

    

 30/13-30/15شنبه     
 

 30/15-30/17شنبه        

 د استانام  واحد شماره درس  كالس  نام درس  نام استاد  واحد شماره درس  كالس  نام درس 

  تاری    خ تحول ارتباطات   دکتر عبداللهیان ۲ 3106095 98ویژه  ( ۲روش تحقیق در علوم اجتمایع ) 
 (98)ویژه  3106118

3101177 
 دکتر غالیم  ۲

  نشانه شناس   دکتر شاه قاسم  3 3101175  تاری    خ تکوین علوم اجتمایع 
3108079 

3108025 
 دکتر نرسیسیانس  ۲

 دکتر عزیزی مهر  ۲ 3102011  ( ۲روش تحقیق )  دکتر فکوه  ۲ 3103090  نظریه انسان شناس 

  مدیریت ارزیانی پروژه 
310۴187 

 ( 98)ویژه  310۴256
 دکتر سعیدی  ۲ 310۴173  جامعه شناس اقتصادی   الدیتی ءدکتر عال  ۲

سندس  3 31200۴6  جامعه شناس جنگ   دکتر باقری  ۲ 310۴192  فنون برنامه ریزی   متر
 دکتر

  مبانی تاری    خ اجتمایع  تی ی دکتر حس ۲ 3102127  یق عمل روش تحق 

3106093 

31020۴1 

3120085 

 دکتر جوادی یگانه  ۲

        ۲ 1120001  1اندیشه   

       دکتر اعتمادی فرد  ۲ 3101198  شناس مبانی جامعه 

        3 1120017    زبان عمویم

           



 8- 10یكشنبه      

   

 10-12یكشنبه        

 نام استاد واحد  شماره درس كالس نام درس نام استاد واحد  شماره درس كالس نام درس

  ۲ 1120006  اخالق اسالیم 

 

، فرهنگ و جامعه   دکتر بیچرانلو  ۲ 3101191۴  موسیقر

  ( ۲اط جمع) ارتب  نظریه  ۲ 1120010  آشنانی با قانون اساس 
 98ویژه  3106108

310120۴ 
 دکتر دهقان  ۲

 دکتر کوششر  3 3106090  آمار در علوم اجتمایع   ۲ 1120001  ( 1اندیشه )

یعتر  ۲ 3102086  جامعه شناس دین  دکتر صادقر  ۲ 3102717  جامعه شناس خانواده   دکتر شر

ات اجتمایع    دکتر امیدی  ۲ 310۴181  ابری فقر و نابر  دکتر دادگر  3 3102056  تغیتر

 دکتر نهاوندی  ۲ 310۴182  زنان و سیاست اجتمایع      

 دکتر نجقی  ۲ 310۴186  ریزی بودجه      

  ۲ 1120006  اخالق اسالیم      

  ۲ 1120001  ( 1اندیشه )     

 دکتر صادقر  3 3102717  1مبانی جامعه شناس       

 دکتر انواری  ۲ 310۴0۴7  شناس مبانی انسان      

 دکتر عربستانی  ۲ 3103070  مردم نگاری      

  اجتمایع  خی     تار   مبانی      

3106093 

31020۴1 

3120085 
 ی دکتر زائر  ۲

 دکتر عباس  ۲ 310۴061  روش تحلیل جمعیت                         

 30/13- 30/15یکشنبه      

 

 30/15-30/17یکشنبه        

 نام استاد واحد  شماره درس كالس نام درس نام استاد واحد  شماره درس كالس سنام در

ی  ۲ 3106130  اصول روابط عمویم   دکتر عبداللهیان  ۲ 3106096 99ویژه  های کالسیک علوم اجتمایع نظریه   قنتی
 دکتر

 منتظرقائم  تر دک 3 3101195  مطالعات تلویزیونی   دکتر شاه قاسم  ۲ 3101189  فلسفه رسانه های جمع 

 ترانی  ۲ 3102175  شناس مبانی جمعیت 
 دکتر نرصنر  ۲ 310۴0۴7  شناس مبانی مردم   دکتر

 فر دکتر رفیع  ۲ 310۴0۴7  شناس مبانی مردم   دکتر کوششر  ۲ 3120012  آمار مقدمانر 

  کار آفریتی و توانمند ساری   
310۴197 

3120027 
  ( شناس روستانی ان انس )  مردم شناس روستانی   دکتر نهاوندی  ۲

 98ویژه  3108129

3102183 
 دکتر انواری  ۲

 ودادهتر  ۲ 3120058  3روش تحقیق   دکتر عزیزی مهر  ۲ 310۴261 98ویژه  های اجتمایع مسائل و آسیب 
 دکتر

  سیاستگذاری اجتمایع )سیاست اجتمایع ( 
310۴253 

310۴177 
  کاربرد کامپیوتر   دکتر امیدی  ۲

310۴262 

3120080 

3102168 
 دکتر عزیزی مهر  3

نایتی  ۲ 3120010  آمار در علوم اجتمایع 
  ۲زبان تخصیص   دکتر

 98ویژه  310۴266

310۴060 
 دکتر شکوری  ۲

 نایتی  ۲ 3120010  آمار در علوم اجتمایع   دکتر  غالیم  ۲ 3106128 98ویژه  ارتباطات بحران 
 دکتر

ی  3 3120052  روش تحقیق نظری    رد دکتر اعتمادی ف ۲ 3102209  ( 1نظریه جامعه شناس )  دکتر کالنتر

 دکتر دهقان  ۲ 310۴053  1زبان تخصیص   دکتر منوری  3 3102101  جامعه شناس صنعتر 

  ( 1مبانی فلسفه )      
3120088 

3108011 
 بوذری نژاد  دکتر  ۲



 8- 10شنبه      دو
   

 10-12شنبه        دو

 نام استاد  واحد شماره درس  كالس  نام درس  نام استاد  واحد شماره درس  كالس  نام درس 

 دکتر  فیاض ۲ 3108011  مبانی فلسفه 

 

 دکتر نرسیسیانس  ۲ 3120067  1زبان تخصیص 

 دکتر دادرس ۲ 310۴119  کلیات حقوق  دکتر نادری  ۲ 3108027  قا یو شمال آفر  انهیخاورم  انسان شناس

  ۲ 1120019  دانش خانواده و جمعیت  دکتر نرصنر  ۲ 310307۴  فرهنگ و توسعه 

  ۲ 1120019  دانش خانواده و جمعیت 
 انسان شناس جنسیت 

 مردم شناس جنش در ایران
 

310803۴ 

 98ویژه  3108098
یدکتر  ۲  قی شر

      دکتر کوششر  ۲ 3102175  عیت شناس مبانی جم

          

          

          

          

          

    

 30/13-30/15شنبه     دو

 

 30/15-30/17شنبه        دو

 نام استاد  واحد شماره درس  كالس  نام درس  نام استاد  واحد شماره درس  كالس  نام درس 

  دکتر راودراد  3 3106059  ارتباطات تصویری 
 جهانی شدن ارتباطات 

 ) ویژه  
ی

 ( 98ارتباطات میان فرهنگ
 

3101156 

3106119 
 دکتر بیچرانلو  ۲

ی  ۲ 3101185  روش شناس تحلیل محتوی   دکتر شاه قاسم  ۲ 3106133 98ویژه  ایسواد رسانه   قنتی
 دکتر

نر ها)  دکتر انواری  ۲ 3108021  شناس زیستر انسان  دکتر شاه قاسم  ۲ 3106138  ( 98مطالعات هواداران و سلتی

  د کامپیوتر کاربر 
3120080 

3102168 
 دکتر نادری  ۲ 3106091  مبانی انسان شناس   تر عربستانی دک 3

 دکتر سعیدی  ۲ 310۴178  اقتصاد ایران   دکتر نرسیسیانس  ۲ 3120068  ۲تخصیص زبان  

  ( 1علم اقتصاد ) اصول 
 98ویژه  3104267

3104010 
  ۲ 1120002  ( ۲اندیشه )   دکتر موسان   ۲/3

 دکتر باقری  ۲ 310۴258 98ویژه ( ۲ریزی) ت در برنامه ریاضیا   دکتر امیدی  ۲ 3104258  ریزی بودجه 

ی  3 3102098  شناس شهری جامعه   دکتر باقری  3 3104249  ( 1ریزی) ات در برنامه ریاضی  دکتر کالنتر

 طبیتی  ۲ 3102007  اصول علم سیاست       
 دکتر

           

           

           

           

           



 8- 10 سه شنبه     
   

 10-12سه شنبه        

 نام استاد  واحد شماره درس  كالس  نام درس  نام استاد  واحد شماره درس  كالس  نام درس 

 جالنی  ۲ 31200۴0  جامعه شناس انقالب 
 پوردکتر

 

 انسان
ی

  شناس فرهنگ
 98ویژه  310۴100

3120096 
 دکتر انواری  ۲

  ریاضیات پایه 
3101187 

3120062 
  روش تحقیق نظری  وریان دکتر صب ۲/3

3102129 

3120053 
 دکتر نرصنر  3

 دکتر نرسیسیانس  ۲ 3108086  شناختر شناس روان مردم  دکتر منوری  3 3120062  99ریاضیات پایه ویژه  

 دکتر محمودیان  ۲ 3102175  شناسانی جمعیت مب     

 دکتر شیانی  ۲ 310۴189  ریزی مشارکتر برنامه      

 زادهدکتر فرضی  ۲ 3102019  ( 3تحقیق )ش رو      

 دکتر سعیدی  ۲ 310۴2۴7  1شناس مبانی جامعه      

 دکتر حسیتی  3 3120019  بررس مسائل اجتمایع      

یعتر  ۲ 312003۴  تاری    خ تفکر اجتمایع در اسالم        دکتر شر

  مبانی تاری    خ اجتمایع      
3106093 

3120085 

31020۴1 
 ی دکتر زائر  ۲

 30/13-30/15سه شنبه     
 

 30/15-30/17سه شنبه        

 نام استاد  واحد شماره درس  كالس  نام درس  نام استاد  واحد شماره درس  كالس  نام درس 

  ( 1مبانی فلسفه)
3120088 

3108011 
ی  ۲  حسیر

  ۲زبان تخصیص   زادهدکتر
3120068 
3106101 

 دکتر دهقان  ۲

  دکتر بهار  ۲ 3106100  1زبان تخصیص 
 مردم شناس باستان شناس

 انسان شناس با ستان شناس 
 

 98ویژه 3108080

3108018 
 فردکتر رفیع  ۲

  سیاستگذاری توریسم   دکتر توکل  ۲ 310۴060  ۲تخصیص زبان  
 98ویژه 310۴259

310۴196 
 دکتر سعیدی  ۲

  اجتمایع  روانشناس
3120051 

3101188 
  ۲ 1120009  انقالب اسالیم و ریشه   دکتر حدادی  3

  اصول علم اقتصاد 
3108013 

310۴010 
  روانشناس اجتمایع   دکتر نرصنر  3و ۲

312003۴ 
3106098    

 سازدکتر چیت  3

  اجتمایع رفاه 
310۴050 

310۴26۴ 
 دکتر انواری  ۲ 310۴285  جغرافیای و محیط شناس مردیم   دکتر نهاوندی  ۲

  شناس اوقات فراغت   جامعه
 98ویژه  310۴220

3102070 
 دکتر بوذری نژاد  ۲ 310۴063  دگاه  اسالم انسان از دی   دکتر فرضی زاده  ۲

 موسانی  ۲ 310۴185  د توسعه اقتصا 
       دکتر

        ۲ 1120012  تحلیل اسالم  تاری    خ

        ۲ 1120009  انقالب اسالیم و ریشه 

ی زاده  ۲ 3102007  اصول علم سیاست    حسیر
       دکتر



 

 8-  10شنبه      چهار
   

 10-12شنبه        چهار

 نام استاد  واحد شماره درس  كالس  نام درس  نام استاد  واحد شماره درس  كالس  نام درس 

  شناس   اسطوره
 98ه ژ وی 3108088

3103071 
۲  

 

  شناس ادبیات انسان
 98ویژه  3108099

 دکتر فیاض  ۲ 3108032

       
 

  

          

          

          

          

          

          

    

 30/13-30/15شنبه     چهار

 

 30/15-30/17     شنبه   چهار

 نام استاد  واحد شماره درس  كالس  نام درس  نام استاد  واحد شماره درس  كالس  نام درس 

       دکتر حسیتی  4 310219۴  ( )الزایم( 9۶تحقیقر )ویژه   کار 

            

            

           

           

           

           

           

           

           

 


