
دروس ارائه شده براي  99مهر  ورودي شناسیکارمقطع  روابط عمومی رشته یـدانشجویان گرام

  .گردیده است، طبق جدول زیر ارائه  99 بهمنترم 

  خواهشمند است قبل از ثبت نام نکات ذیل مدنظر قرار گیرد.
  

 11/04/1400لغایت  92/03/99امتحانات //99ماه  بهمن 52از شنبه  شروع کالسها/ -1

 و چنانچه دانشجو رعایت دروس پیشنیاز الزامی است دانشجویان گرامی در نظر داشته باشید -2

شد باید حتما به این نکته که درس گذرانده نشده، پیش نیاز درسی مردود ویا غیبت موجه درسی را 

داشته باشد، باتوجه به اینکه سامانه هم آوا دروس پیشنیاز را در نظر نمی گیرد توجه دیگر بوده یا خیر 

 رعایت این مهم به عهده دانشجو می باشد.عدم  و به دانشجو امکان انتخاب واحد دروس را میدهد

) 99هرمترم مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردي دانشجویانی که ترم گذشته(طبق قوانین و  -3

 واحد انتخاب واحد نمایند. 14بیشتر از  یدنبا بوده، مشروط به حساب می آیند و 12معدلشان پایین تر از 

دانشجویان گرامی در نظر داشته باشید قبل از شروع انتخاب واحد حتماً  در سامانه هم آوا  -4

 بروزرسانی نیمرخ تحصیلی) –(قسمت دسترسی بروزرسانی  انجام شود 

با مراجعه به حساب کاربري خود ( در سامانه هم آوا ) قسمت انتخاب واحد  دانشجو می تواند -5

 هریه ترم جاري اقدام نماید.نسبت به انتخاب واحد و پرداخت ش

عالوه بر دروس تخصصی، دروس مهارت مشترك و عمومی را اخذ دانشجویان می توانند  -6

 نمایند.

  عدم پرداخت شهریه در ساعات اولیه انتخاب واحد مساوي با حذف انتخاب واحد می باشد. -7

 ادهدرس دانش خانوالزم به ذکر است کسانی که در مقطع کاردانی  قابل توجه دانشجویان کارشناسی -8
 )  را نگذرانده اند ضروري است در مقطع کارشناسی این درس را اخذ نمایند. و جمعیت (تنظیم خانواده

 

  است. رشته کاردانی آن ها غیر مرتبطشامل دانشجویانی می باشد  که  دروس جبرانی -9
  

        
  



 99-1400 دوم برنامه ریزي نیمسال    

  

  

  991-99مهرورودي   - روابط عمومی شناسیبرنامه کالسی دانشجویان کار
  پیش نیاز  تعداد واحد  ساعت کالس  روز  نام استاد  نام درس

کارگاه عکاسی و 
  -  48/1  8-11  پنجشنبه  امیرکیان  فیلمبرداري

  -  32/2  11-13  پنجشنبه صادقی زبان تخصصی
  -  48/2  14-17  دوشنبه خیشاده سواد رسانه اي

شیوه هاي اقناع و 
  سواد هنري  48/2  17-20  دوشنبه خیشاده  تبلیغ

برگزاري جشنواره 
  -  48/2  16-19  پنجشنبه  گلستانی  ها،سمینارها و نمایشگاهها

  فناوري نوین ارتباطی  48/2  13-16  پنجشنبه  گلستانی  شبکه هاي اجتماعی
برنامه ریزي و بودجه 

  -  32/2  12-14  دوشنبه  مرادخانی  در روابط عمومی

اصول روابط 
  -  -  14-17  سه شنبه  امیرحسینی  عمومی(جبرانی)

مبانی ارتباط 
  -  -  17-20  سه شنبه  امیرحسینی  جمعی(جبرانی)

 99ماه  بهمن شناسیعمومی کار دروسبرنامه 

 نام درس
تعداد 
 واحد

  نام استاد  ساعت  روز

  ایزدي نیا  18-20  دوشنبه  2  تاریخ امامت
  ایزدي نیا  16-18  دوشنبه  2  تاریخ امامت

  ایرانمنش  16-18چهارشن  2  2اندیشه 
  مسعودي  18-20  یکشنبه  2  تفسیر موضوعی نهج البالغه

  برهانی  16-18  شنبه  1  1ورزش 
  برهانی  18-20  یکشنبه  1  1ورزش 
  محمودي  16-18 دوشنبه  2  انقالب
  محمودي  18-20 دوشنبه  2  انقالب

 99مهر ماه   کارشناسیمقطع  روابط عمومی برنامه دروس مهارت مشترك 

  تیموري  12-14 یکشنبه  2  اصول و فنون مذاکره
  بیات  10-12 سه شنبه  2 مدیریت و مراکز سازمانهاي فرهنگی

  تیموري  10-12  یکشنبه  2  مدیریت کسب و کار و بهره وري


