
 aگروه    3ترم  -رسانه روابط عمومی   کارشناسی

 

 گروه    3ترم  -روابط عمومی رسانه   کارشناسی

 نام درس واحد  تعداد  نام استاد روز ساعت

 

 اصول و فنون مصاحبه 2 جاللی پنج شنبه 14-18

 روزنامه نگاری نوین 2 ابراهیم جعفری پنج شنبه 11-14

 پوشش خبری 2 ابراهیم جعفری پنج شنبه 8-11

 اقتصادرسانه 2 حامدی پنج شنبه 18-20

 سیاست خبری 2 حامدی یک شنبه 14-16

 ارتباطات بین الملل 2 حامدی یک شنبه 16-20

 تفسیر موضوعی نهج البالغه 2 نیک منش شنبه 16-18

 مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 بختیاری شنبه 14-16

 مدیریت کسب و کار 2 کشاورز شنبه 18-20

واحد قابل اخذ می  12کارورزی در صورت اخذ درس 

 واحد( 14باشد. )در کل 

واحد با کارورزی  18میتواند  17معدل باالی 

 اخذنماید.

 1کارورزی  2

 نام درس واحد  تعداد  نام استاد روز ساعت

 

 اصول و فنون مصاحبه 2 ذاکر یک شنبه 16-20

 روزنامه نگاری نوین 2 حامدی پنج شنبه 15-18

 پوشش خبری 2 رهنما شنبهپنج  8-11

 اقتصادرسانه 2 ابراهیم جعفری پنج شنبه 18-20

 سیاست خبری 2 ذاکر یک شنبه 14-16

 ارتباطات بین الملل 2 رهنما پنج شنبه 11-15

 تفسیر موضوعی نهج البالغه 2 نیک منش شنبه 16-18

 مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 بختیاری شنبه 14-16

 مدیریت کسب و کار 2 کشاورز شنبه 18-20

واحد قابل اخذ می  12در صورت اخذ درس کارورزی 

 واحد( 14باشد. )در کل 

واحد با کارورزی  18میتواند  17معدل باالی 

 اخذنماید.

 1کارورزی  2



    3ترم  -روابط عمومی افکار سنجی   کارشناسی

 دروس عمومی مقطع کارشناسی 

 –مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی  –اصول و فنون و مذاکره دروس مهارت مشترک: 

 مدیریت  کسب و کار و بهره وری

توجه نمایید در صورت عدم اخذ نمره قبولی در دروس عمومی همان 

 .درس با همان عنوان را باید در ترم جاری اخذ نمایید

 نام درس واحد  تعداد  نام استاد روز ساعت

 

 پژوهش اینترنتی 2 دشتی سه شنبه 17-20

 دیپلماسی فرهنگی 2 مالیی پنج شنبه 18-20

 نظام پیشنهادات 2 اکبری فر پنج شنبه 14-17

 تفسیر آماری 2 قاسمی پنج شنبه 8-10

 رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان 2 خامنه سه شنبه  14-17

 مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی 2 بختیاری شنبه 16-18

 تفسیر نهج البالغه 2 نیک منش  شنبه 14-16

 اقدام پزوهی 2 جوان پور پنج شنبه 10-13

 مدیریت کسب و کار 2 کاکاوند شنبه 18-20

واحد قابل اخذ می  12در صورت اخذ درس کارورزی 

 واحد( 14)در کل باشد. 

واحد با کارورزی  18میتواند  17معدل باالی 

 اخذنماید.

 1کارورزی  2

 آشنایی با قانون اساسی 

 یا
 دفاع مقدس 

یا   
انقالب اسالمی    

 تاریخ امامت 

یا     

تاریخ تمدن اسالمی    

یا   

اسالم تحلیلی صدر   تاریخ    

2اندیشه اسالمی   

یا   

انسان در اسالم   

خانواده  دانش خانواده یا تنظیم    
 

شامل دانشجویانی می شود که در   
. مقطع کاردانی اخذ نکره اند   

 تفسیر موضوعی قران 

یا     

 تفسیر نهج البالغه 


