
زمان امتحانتاریخ امتحاناتساعتروزشماره کالس تعداد واحد نام درسکد گروهکد درس

15.30-1794/03/3114-15شنبه2404مدیریت راهبردی در سازمان441132077

15.30-1994/04/1014-17شنبه2404فناوری های کاربردی روابط عمومی الکترونیک441222078

12.30-2194/04/0211-19شنبه2404حقوق رسانه های مجازی441182079

17-15دوشنبه22102کارورزی7000072080

18-1994/04/1216.30-17دوشنبه2102اصول روابط عمومی9318812052

10-2194/04/068.30-19دوشنبه2102اصول خبر نویسی9318842053

10-1794/04/048.30-15چهارشنبه2404آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران3212062081

18-1994/04/0816.30-17چهارشنبه2404مدیریت وب سازمانی441162082

12.30-2194/04/1411-19چهارشنبه1202شیوه وب نویسی441152083

1خواهران2تربیت بدنی 325113

1 برادران2تربیت بدنی 325113

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم

عصرA  گروه   الکترونیک روابط عمومی  گرایش4کارشناسی  حرهف ای رتم

دانشجویانی که رشته کاردانی آنان غیر همنام با رشته کارشناسی می باشد حتما :توجه 

.را اخذ نمایند  (اصول روابط عمومی ، اصول خبر نویسی)باید دروس پیشنیاز 

اخذ درس تزبیت بذوی به جذول ارائه شذه ایه درس  در اطالعیه اوتخبة واحذ مزاجعه ومبئیذ  جهت

.در صورت عذم اخذ آن  مسئولیت وگذراوذن درس به عهذه خود داوشجو می ببشذ . 



زمان امتحانتاریخ امتحاناتساعتروزشماره کالس تعداد واحد نام درسکد گروهکد درس

15.30-1794/03/3114-15شنبه2102مدیریت راهبردی در سازمان441132084

12.30-1994/04/0211-17شنبه2102حقوق رسانه های مجازی441182085

15.30-2194/04/1014-19شنبه2102فناوری های کاربردی روابط عمومی الکترونیک441222086

17-15دوشنبه22102کارورزی7000072087

18-1994/04/1216.30-17دوشنبه2102اصول روابط عمومی9318812052

10-2194/04/068.30-19دوشنبه2102اصول خبر نویسی9318842053

18-1794/04/0816.30-15چهارشنبه2102مدیریت وب سازمانی441162088

12.30-1994/04/1411-17چهارشنبه1102شیوه وب نویسی441152089

10-2194/04/048.30-19چهارشنبه2102آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران3212062090

1خواهران2تربیت بدنی 325113

1 برادران2تربیت بدنی 325113

بسمه تعالی

دانشجویانی که رشته کاردانی آنان غیر همنام با رشته کارشناسی می باشد حتما :توجه 

.را اخذ نمایند  (اصول روابط عمومی ، اصول خبر نویسی)باید دروس پیشنیاز 

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم

 عصرB  گروه الکترونیک روابط عمومی  گرایش4کارشناسی  حرهف ای رتم

اخذ درس تزبیت بذوی به جذول ارائه شذه ایه درس  در اطالعیه اوتخبة واحذ مزاجعه ومبئیذ  جهت

.در صورت عذم اخذ آن  مسئولیت وگذراوذن درس به عهذه خود داوشجو می ببشذ . 



زمان امتحانتاریخ امتحاناتساعتروزشماره کالس تعداد واحد نام درسکد گروهکد درس

17-15دوشنبه22102کارورزی7000072091

10-1994/04/068.30-17دوشنبه2102اصول خبر نویسی9318842066

18-2194/04/1216.30-19دوشنبه2102اصول روابط عمومی9318812067

12.30-1094/04/1411-8پنجشنبه1303شیوه وب نویسی441152092

12.30-1294/04/0211-10پنجشنبه2303حقوق رسانه های مجازی441182093

18-1494/04/0816.30-12پنجشنبه2303مدیریت وب سازمانی441162094

15.30-1694/03/3114-14پنجشنبه2303مدیریت راهبردی در سازمان441132095

10-1894/04/048.30-16پنجشنبه2303آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران3212062096

15.30-2094/04/1014-18پنجشنبه2303فناوری های کاربردی روابط عمومی الکترونیک441222097

1خواهران2تربیت بدنی 325113

1 برادران2تربیت بدنی 325113

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم

هبنشجنپ و جمعوC  گروه   الکترونیک روابط عمومی  گرایش4کارشناسی  حرهف ای رتم

دانشجویانی که رشته کاردانی آنان غیر همنام با رشته کارشناسی می باشد حتما :توجه 

.را اخذ نمایند  (اصول روابط عمومی ، اصول خبر نویسی)باید دروس پیشنیاز 

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

اخذ درس تزبیت بذوی به جذول ارائه شذه ایه درس  در اطالعیه اوتخبة واحذ مزاجعه ومبئیذ  جهت

.در صورت عذم اخذ آن  مسئولیت وگذراوذن درس به عهذه خود داوشجو می ببشذ . 


