
 982- )98 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  روابط عمومی  نام رشته :    

4ترم :  79 مهرنیمسال ورودي :    

 

 Bگروه 

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 کد گروه
 درسی

 768 یکشنبه 17-20 جمع آوري وپردازش اطالعات 2 حدادیان -

  -روانشناسی اجتماعی
 رسانه شناسی

 769 شنبه 17-20 اصول وفنون تبلیغات 2 حدادیان

 770 یکشنبه 14-17 کاربردوسایل سمعی وبصري 2 محمودي شرق -

 -روانشناسی اجتماعی
 جامعه شناسی فرهنگی

 771 دوشنبه 17-20 مراسم وتشریفات 2 میرزابیگی

 -روانشناسی اجتماعی
 ارتباطات انسانی

 772 شنبه 14-17 اصول سخنوري 2 عابدي

 773 دوشنبه 15-17 اندیشه اسالمی 2 مینائی 

 774 اعالم میگردد  2کارورزي 2 صفري 

2کارورزي 2 صفري  میگردد اعالم    7740 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد 14  جمع کل تعداد واحد :



 982 - )98 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  روابط عمومی  نام رشته :    

4ترم :  79 مهرنیمسال ورودي :    

 

 Cگروه 

 استاد پیش نیاز
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی

جمع آوري وپردازش  2 ضامن بیشه -
 اطالعات

 775 شنبهچهار 20-17

  -روانشناسی اجتماعی
 رسانه شناسی

 776 جمعه 16-19 اصول وفنون تبلیغات 2 علی مددي

 777 جمعه 10-13 سمعی وبصريکاربردوسایل  2 خسروي -

 -روانشناسی اجتماعی
 جامعه شناسی فرهنگی

 778 جمعه 13-16 مراسم وتشریفات 2 ذاکر

 -روانشناسی اجتماعی
 ارتباطات انسانی

شنبهچهار 14-17 اصول سخنوري 2 عابدي  779 

 780 پنجشنبه 12-14 اسالمی اندیشه 2 وهاب زاده 

 781 میگردداعالم   2کارورزي 2 فراهانی 

 7810 اعالم میگردد  2کارورزي 2 فراهانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد 14  جمع کل تعداد واحد :



 

  توضیحات :

 را با دقت مطالعه بفرمائید) ذیل (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات

 دانشجویان گرامی چنانچه درس عمومی مانده و یا دروس افتاده دارند -1
می توانند در زمان مشخص شده توسط کارشناس آموزش تمامی این دروس  

 را دراین ترم اخذ نمایند.
دانش خانواده -زبان خارجی عمومی-دروس عمومی شامل : ادبیات فارسی  -2

 اندیشه اسالمی و تربیت بدنی می باشد.-اخالق اسالمی -وجمعیت
اصول  -ینیکارآفر-دروس مهارت مشترك شامل:کاربرد فناوري اطالعات -3

 فرهنگ عمومی می باشد.-سرپرستی
دانشجو زمانی می تواند درسی را تحت عنوان معرفی به استاد اخذ نماید که   -4

به اطالع می رساند (( ضمناً  تمام نمرات دروس ترم آخر اعالم شده باشد.
دانشگاه جامع علمی   98/06/26م مورخ /23384/98مطابق بخشنامه شماره 

 دروس مهارت مشترك 98-99کاربردي، از نیمسال اول سال تحصیلی 
 دروس هشت گانه معارففرهنگ عمومی ، اصول سرپرستی ،کارآفرینی،) و 

قابلیت اخذ به ، اخالق اسالمی، دانش خانواده و جمعیت 1اندیشه اسالمی 
وس ذکر شده را صورت معرفی به استاد را نداشته و دانشجویان می بایست در

 )) .درطول ترم هاي تحصیلی اخذ نمایند
واحد  18تا سقف   2دانشجویان ترم آخر، در صورت داشتن درس کارورزي-5

واحد درسی ) و در صورت نداشتن درس  16واحد کارورزي به همراه  2یعنی (
 واحد درسی اخذ نمایند و فارغ التحصیل شوند.     24می توانند تا سقف  2کارورزي

ل واحدهاي رشته روابط عمومی که دانشجو باید در پایان ترم بگذراندو فارغ ک
واحد  70التحصیل محسوب شود به انضمام دروس عمومی ومهارت مشترك 

 می باشد. 
 

 

 


