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دورههـای آمادگی آزمون اختصاصی ( 0011ویژه طالب)
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روز

ساعت

آشٌایی تا داًشکذُ ٍ رشتِ ّا

دکتزهَسَیهْز

 3اسفنذ 99

9 - 01:21

ّوِ رشتِ ّا

تاریخ ٌّز ،سثکّا ٍ هکتةّا

دکتز حیاتی

 3اسفنذ 99

01:21 -01

هشتزک ادتیات ٍ تَلیذ

فلسفِ ٌّز

دکتز صادقی

 00اسفنذ 99

01:21 -01

هککَ،یي تزجوِ عصننوی گیَیاى سالصننِ تنناریخ ٌّننز ،سُ ٍ.جٌسنني ،تزجوننِ پزٍیننش هزستنناى

هثادی سَاد تصزی

صالحیسادُ

 00اسفنذ 99

02 - 03:21

سنثکّننا ٍ هکتننةّنای ٌّننزی سایناى چیلنَرس ٍ دیگننزاى ،تزجوننِ احونذ ضننات ی جْزهنی داسننتاى،

هثاًی ٍ ًظزیِ ّا ٍ شٌاسی ارتثاطات جوعی

دکتز اهیزکاٍُ

 01اسفنذ 99

01 - 01

اصَل رٍسًاهًِگاری :رٍسًاهًِگاری ًَیي

دکتز رضَی

 3اسفنذ 99

01:21-01

رٍش تحقی  :تحقی در رساًِّای جوعی

دکتز رضَی

 00اسفنذ 99

9 -01:21

تاریخ هعاصز ایزاى ٍ جْاى

دکتز اکثزی

 00اسفنذ 99

02-03:21

هثاًی ٍ ًظزیِّا ٍ شٌاسی ارتثاطات جوعی

دکتز اهیزکاٍُ

 01اسفنذ 99

01 - 01

هشتزک تَلیذٍ ارتثاطات

تاریخ ٌّز ٍ سثکّا ٍ هکتةّای ٌّزی

دکتز حیاتی

 3اسفنذ 99

01:21-01

هشتزک ادتیات ٍ تَلیذ

داستاى ،ساستار ،سثک ٍ اصَل فیلوٌاهِ

دکتزداٍٍدآتادی

 00اسفنذ 99

01:21-01

راٌّوای شٌاسی تلَیشیَى ٍ شٌاسی سیٌوا

صالحیسادُ

 01اسفنذ 99

02-03:21

شنننٌاسی سنننیٌوا س لنننَ،یت جننناًتی ،تزجونننِ اینننز کزیونننی راٌّوای شن نٌاسی تلَیشیَى سدیَیذ

هشتزک تَلیذٍ ارتثاطات

ساستار ،سثک ٍ اصَل فیلوٌاهًَِیسی سراتزت هک کی ،تزجوِ هحوذ گذرآتادی .
هثنناًی ٍ ًظزیننِّننا :ارتثننا شٌاسننی سدکتننز هحسننٌیاى راد شننٌاسی ارتثاطننات جوعننی سهلننَیي دفلننَر،
اٍرت ای دًنننیت ،تزجونننِ سنننیزٍ

هنننزادی ًظزینننِّنننای ارتثاطنننات سعلیزضنننا دّقننناى ًظزینننِ

ارتثاطنننات جوعنننی سدًنننیت هنننک کَاین ن  ،تزجونننِ پزٍینننش اجاللنننی  ،اصنننَل رٍسًاهنننًِگننناری:
رٍسًاهننًِگنناری ًننَیيسدکتننز ًعننین تننذیعی ٍ حسننیي قٌننذی تنناریخ هعاصننز ایننزاى ٍ جْنناى :تحننَ ت
سیاسننی ٍ اجتونناعی ایننزاى  0231تننا  0231سسننیذ علیزضننا اسغٌننذی رٍش تحقی ن

 :تحقی ن در رسنناًِّننای

جوعیساٍُ فلیک .
شننٌاسی ارتثاطننات جوعننی سهلننَیي دفلننَر ٍ اٍرت دًننیت ،تزجوننِ سننیزٍ

هننزادی سالصننِ

تنناریخ ٌّننز س ُ ٍ.جٌسنني ،هتننزجن پزٍیننش هزستنناى سننثکّننا ٍ هکتننةّننای ٌّننزی سای ناى چیلننَرس ٍ
دیگننزاى ،تزجوننِ احوننذ ضننات ی جْزهننی فلسننفِ ٌّننزسآى شننرزد ،تزجوننِ علننی راهننیي هثننادی
سَادتصزی سدًٍیت اُداًذیت ،تزجوِ هسعَد سرْز

درباره دورههای آمادگی آزمون:
ایي دٍرُّا تا تِ کارگیزی هٌاتع دسی اٍل ٍاساتیذ هجزب تزگشار هیشَد .شزکی تزای ّوِ هتقاضیاى آسهَى استصاصی داًشکذُ دیي ٍ رساًِ استیاری ٍ رایگاى اسی .در ایي دٍرُّا تنِ هعزفنی هٌناتع ،ارا،نِ
ه الة تخصصی ،گشیذُای اس هحتَای هٌاتع ٍ ًکات ٍیژُ ّز هٌثع ٍ ه الة هَرد تأکیذ پزداستِ هیشَد .اطالعات ّز کارگاُ ،تِ شوارُ ّوزاُ ثثیًام کٌٌذگاى ارسال سَاّذ شذ.
تزای شزکی در دٍرُ ،مشخصات سًام ٍ ًام ساٍادگی ،سي ،شْزهح سکًَی ،رشتِ ٍ شوارُ توا

آدرس کانال آزمون اختصاصی در پیامرسان ایتا@qomiribazmoon :

سَد را تا تاریخ  2اسفنذ  99تِ آیذی  @amoozesh0299در پیامرساى ایتا ارسال فزهاییذ.
آدرس سایت دانشکده دین و رسانهhttp://qomirib.ac.ir :

