
ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

10-8شىبه2بروامه ریسی ي بًدجه در ريابط عمًمی421032182162

12-10شىبه2قًاویه ي مقررات در ريابط عمًمی421032162163

14-12شىبه2ارتباطات بیه الملل421032242164

16-14شىبه2مدیریت راهبردی در سازمان421032172165

10-8ديشىبه2ريزوامه وگاری وًیه 421032192166

12-10ديشىبه2پًشش خبری421032202167

14-12ديشىبه2اقتصادرساوه421032252168

19-17سه شىبه2افکار عمًمی9318822144

21-19سه شىبه2مباوی ارتباط جمعی89190292145

بسمه تعالی

دانشجویانی که رشته کاردانی آنان غیز همنام با رشته کارشناسی می باشد حتما :توجه 
.را اخذ نمایند  (افکار عمومی ، مبانی ارتباط جمعی)باید دروس پیشنیاس 

صبحM  گروه  رساهن  روابط عمومی  گرایش3کارشناسی  حرهف ای رتم

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

15-13ديشىبه2مدیریت راهبردی در سازمان421032172177

17-15ديشىبه2ريزوامه وگاری وًیه 421032192171

19-17ديشىبه2بروامه ریسی ي بًدجه در ريابط عمًمی421032182172

21-19ديشىبه2اقتصادرساوه421032252173

17-15چهارشىبه2ارتباطات بیه الملل421032242174

19-17چهارشىبه2پًشش خبری421032202175

21-19چهارشىبه2قًاویه ي مقررات در ريابط عمًمی421032162176

19-17سه شىبه2افکار عمًمی9318822152

21-19سه شىبه2مباوی ارتباط جمعی89190292153

 عصرN  گروه رساهن  روابط عمومی  گرایش3کارشناسی  حرهف ای رتم

دانشجویانی که رشته کاردانی آنان غیز همنام با رشته کارشناسی می باشد حتما :توجه 
.را اخذ نمایند  (افکار عمومی ، مبانی ارتباط جمعی)باید دروس پیشنیاس 

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

15-13ديشىبه2مدیریت راهبردی در سازمان421032172183

17-15ديشىبه2اقتصادرساوه421032252180

19-17ديشىبه2ريزوامه وگاری وًیه 421032192181

21-19ديشىبه2بروامه ریسی ي بًدجه در ريابط عمًمی421032182182

19-17سه شىبه2افکار عمًمی9318822144

21-19سه شىبه2مباوی ارتباط جمعی89190292145

17-15چهارشىبه2قًاویه ي مقررات در ريابط عمًمی421032162186

19-17چهارشىبه2ارتباطات بیه الملل421032242187

21-19چهارشىبه2پًشش خبری421032202188

عصرEگروه  رساهن  روابط عمومی  گرایش3کارشناسی  حرهف ای رتم

دانشجویانی که رشته کاردانی آنان غیز همنام با رشته کارشناسی می باشد حتما :توجه 
.را اخذ نمایند  (افکار عمومی ، مبانی ارتباط جمعی)باید دروس پیشنیاس 

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

10-8پىجشىبه2بروامه ریسی ي بًدجه در ريابط عمًمی421032182189

12-10پىجشىبه2ارتباطات بیه الملل421032242190

14-12پىجشىبه2پًشش خبری421032202191

16-14پىجشىبه2قًاویه ي مقررات در ريابط عمًمی421032162192

10-8جمعه2مدیریت راهبردی در سازمان421032172193

12-10جمعه2ريزوامه وگاری وًیه 421032192194

14-12جمعه2اقتصادرساوه421032252195

19-17سه شىبه2افکار عمًمی9318822152

21-19سه شىبه2مباوی ارتباط جمعی89190292153

دانشجویانی که رشته کاردانی آنان غیز همنام با رشته کارشناسی می باشد حتما :توجه 
.را اخذ نمایند  (افکار عمومی ، مبانی ارتباط جمعی)باید دروس پیشنیاس 

  هبنشجنپ و جمعوF گروه رساهن  روابط عمومی  گرایش3کارشناسی  حرهف ای رتم

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  

بسمه تعالی


