
 29ورودی بهمن                                                                                                                                                                                                                                                           RTK2(A)کارشناسیی رتمی روابط عمومی                              
 ضیوه جستجو در سایتهای خثزی

(سجادی)  

 Cگروه   (/کارگاه020)     03:02 – 02:02

 مذیزیت کسة و کار وتهزه وری

(کمانی)  

03:01 – 03:02       (020) 

 انقالب اسالمی

(نصیری)  

03:01 – 03:02         (020) 

 دوضنثه

 سیاست خثزی 

(شجاعی)  

03:02 – 03:31     (020)  

 پوضص خثزی

(دانش)  

02/03-02/03        (020)  

 سه ضنثه

 اقتصاد رسانه

(احمدی)  

02:31 – 00:22     (020)  

 مقاله و گشارش نویسی 

(سادات شریفی)  

03:31 – 03:31        (020)        

جستجو در سایتهای خثزی ضیوه  

(سجادی راد)  

 Aگروه    )کارگاه(  03:02 – 03:02

 چهارضنثه

 

 *کارورسی2  در انتخاب واحذ اخذ گزدد. ) سمان تزگشاری کالس توجیهی متعاقثا اعالم می گزدد. (

*در صورتی که دانطجو درس دانص خانواده و جمعیت را در دوره کاردانی نگذرانذه تاضذ، می تایست در روسهای 22 و 22 ضهزیور 

تا مزاجعه ته دانطکذه نسثت ته اخذ آن اقذام نمایذ.   49ماه   

* دانطجویان دارای مذرک کاردانی غیز مزتثط در صورتی که تاکنون دروس جثزانی )افکار عمومی، مثانی ارتثاط جمعی و اصول 

 رواتط عمومی ( ته میشان جمعا 6 واحذ را  نگذرانذه انذ، می تایست نسثت ته اخذ آن اقذام نماینذ.
 

 

 

 29ورودی بهمن                                                                                                                                                                                                                                                           RTK2(B)کارشناسیی رتمی روابط عمومی                              
 ضیوه جستجو در سایتهای خثزی

(سجادی راد)  

 Cگروه    (/کارگاه020)    03:02 – 02:02

 انقالب اسالمی

(نصیری)  

03:01 – 03:02       (020) 

 مذیزیت کسة و کار و تهزه وری

(کمانی)  

03:01 – 03:02         (020) 

 دوضنثه

 پوضص خثزی 

(دانش)  

 03:31 – 03:31     (020)  

 سیاست خثزی

(شجاعی)  

03:02-03:31        (020)  

 سه ضنثه

 ضیوه جستجو در سایتهای خثزی

(سجادی راد)  

 Bگروه           ()کارگاه     00:22 – 00:22

 اقتصاد رسانه

(احمدی)  

 03:02 – 03:31        (020)        

 مقاله و گشارش نویسی

(سادات شریفی)  

03:02 – 03:02      (020)     

 چهارضنثه

 

 *کارورسی2  در انتخاب واحذ اخذ گزدد. ) سمان تزگشاری کالس توجیهی متعاقثا اعالم می گزدد. (

*در صورتی که دانطجو درس دانص خانواده و جمعیت را در دوره کاردانی نگذرانذه تاضذ، می تایست در روسهای 22 و 22 ضهزیور 

تا مزاجعه ته دانطکذه نسثت ته اخذ آن اقذام نمایذ.   49ماه   

* دانطجویان دارای مذرک کاردانی غیز مزتثط در صورتی که تاکنون دروس جثزانی )افکار عمومی، مثانی ارتثاط جمعی و اصول 

 رواتط عمومی ( ته میشان جمعا 6 واحذ را  نگذرانذه انذ،  می تایست نسثت ته اخذ آن اقذام نماینذ. 
 

 


