
                                                                     

 الکترونیک -روابط عمومی  کارشناسی حرفه ای دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحداسالمشهر  رشته 

 ترم یک

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 جبرانی  32 16 2 اصول خبر نویسی   1

 جبرانی  32 16 2 اصول روابط عمومی 2

 اصلی  * 32 2 سیاسی  اتارتباط  3

 پایه  * 32 2 سواد هنری 4

 اصلی  32 16 2 هنر ورسانه 5

 حتماترم یک اخذشود 32 * 1 کاربینی)اجباری( 6
 آموزش در محیط کار

 اصلی    32 2 فناوری نوین ارتباطی 7

 پایه  * 32 2 تحوالت اجتماعی ایران معاصر 8

 تخصصی   32 2 قوانین و مقررات در روابط عمومی  

 عمومی  * 32 2 یک درس ازدروس معارف 9

     19 جمع

واحد ارائه شده(الزامی 4دروس جبرانی جهت دانشجویانی که در زمان ثبت نام از طریق سایت سنجش کد مدرک آنها مرتبط نمی باشد در ترم اول )* 

 ترم دو                                                                                .است

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 اصلی  * 32 2 زبان تخصصی  1

 اصلی  32 16 2 سواد رسانه ای  2

 تخصصی سواد هنری 32 16 2 اقناع و تبلیغشیوه های  3

 پایه  * 32 2 نظریه های ارتباط جمعی 4

 فناوری نوین ارتباطی 32 16 2 شبکه های اجتماعی  5
 تخصصی

6 

برنامه ریزی و بودجه در روابط 

 * 32 2 عمومی 

 تخصصی 

 عمومی  * 32 2 یک درس ازدروس معارف 7

8 

یک درس از دروس مهارت 

 مشترک
2 32 

*  

 مهارت مشترک

9 

یک درس از دروس مهارت 

 مشترک
2 32 

*  

 مهارت مشترک

     18 جمع

 تابستان

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 آموزش درمحیط کار کاربینی 240  2 1کارورزی 1

 باشد واحدمی 6تا درتابستان درس اخذ امکان   2 جمع



 

 الکترونیک -کارشناسی حرفه ای  روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحداسالمشهر  رشته 

 ترم سه

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 تخصصی شبکه های اجتماعی 32 16 2 مدیریت وب سازمانی  1

 تخصصی  * 32 2 حقوق رسانه های مجازی  2

 تخصصی فناوری نوین ارتباطی 32 16 2 جمع اوری الکترونیکی اطالعات 3

 تخصصی  32 16 2 روابط عمومی چند رسانه ای  4

 تخصصی  32 16 2 مدیریت راهبردی در سازمان 5

6 
برگزاری جشواره ها سمینارها و 

  48 16 2 نمایشگاه ها

 تخصصی

 اصلی  48 * 1 کارگاه عکاسی و فیلم برداری  7

 تخصصی  48 16 2 پژوهش های اینترنتی  8

 عمومی  * 32 2 یک درس ازدروس معارف 9

9 

یک درس از دروس مهارت 

 مشترک
2 32 

*  

مهارت 

 مشترک

 عمومی  32 * 1 یک درس ازدروس عمومی 10

     20 جمع

 

 ترم چهار

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 تخصصی فناوری نوین ارتباطی 32 16 2 رسانه های الکترونیک 1

2 
فناوری های کاربردی روابط عمومی 

  32 16 2 الکترونیک
 تخصصی

 تخصصی  32 16 2 شیوه های وب نویسی  3

4 

ترم آخر )پایان دوره(2کارورزی 

 240 * 2 یا تابستان قبل یا بعد ترم آخر

آموزش در محیط  1کارورزی

 کار

 عمومی  * 32 2 ازدروس معارفیک درس  5

  _   10 جمع

 

 

 

 

 



 

 الکترونیک -کارشناسی حرفه ای  روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحداسالمشهر  رشته 

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس ساعت

  

 مهارت مشترک * 32 2 اصول وفنون مذاکره 1

 مهارت مشترک * 32 2 مدیریت کسب کار و بهره وری  2

3 

مدیریت مراکز و سازمان های 

 فرهنگی
2 32 

* 

 مهارت مشترک

 عمومی * 32 2 2اندیشه اسالمی 4

 عمومی * 32 2 تاریخ تحلیلی صدر 5

 عمومی * 32 2 انقالب اسالمی 6

 عمومی * 32 2 تفسیرموضوعی قرآن 7

 عمومی 32 * 1 1ورزش  8

    15 جمع

 واحد می باشد . 65واحد ودر غیر اینصورت69تعداد واحدهای درسی جهت دانشجویانی که جبرانی دارند  •

انتخاب واحد دروس عمومی از ترم یک  . مشترک دقت الزم داشته باشید که در طی چهار ترم اخذ گرددمهارت در انتخاب واحد دروس عمومی و •

سقف ،  آخر جزترم.باشد می درس یک هرترم در معارف گروهعمومی  دروس اخذ امکان آزاد است منوط بر اینکه ابتدا دروس ارائه شده را انتخاب کنید

 می واحد 24  که التحصیالن فارغ و 17 باالی معدل دارای دانشجویان  استثنای به.  واحد رعایت شود.20وحداکثر12انتخاب واحد حداقل 

 باشد

 واحدجهت فارغ التحصیلی داشته باشد.8واحدمی باشد.مگراینکه تابستان ترم اخردانشجو باشد وفقط6سقف انتخاب واحدتابستان •

)دانشجویانی که جمعیت اخذ درس دانش خانواده  وجمعیت جهت دانشجویانی که در کاردانی این عنوان درس پاس نکرده اند الزامی است  •

 واحدی پاس کرده اند نیازی به گذراندن این درس ندارند( 1وتنظیم خانواده ی 

از دانشجو درصورتی مجاز به  اخذ واحد ارائه شده ای که دارای پیشنیاز می باشداست که بادرسیکه پیشنیاز بوده وافتاده با هم به صورت همنی   •

را انتخاب واحد نماید  شیوه های اقناع و تبلیغ را پاس نکرده در صورتی می تواند سوادهنریر ترم یک : دانشجو د مثال انتخاب واحدنماید .

 می باشد. سوادهنریانتخاب واحد کند )همنیاز(در غیر اینصورت تنها مجاز به انتخاب واحد  سوادهنریکه 

)اخذ درسی که پیشنیاز است همزمان با درسی که پیشنیاز  رعایت دروس پیشنیاز در هرترم ودرصورت پاس نکردن درس پیشنیازرعایت همنیاز •

 دارد(الزامی است .

الم بارعایت کامل پیشنیاز وهمنیاز در زمان حذف واضافه انتخاب واحد خویش را ویرایش نمایید در صورت عدم رعایت باتوجه به اینکه سامانه اع •

 .میگردد باشدحذف که درهرمرحله دانشجو واحد انتخابو نمی کند، مسولیت برعهده شخص دانشجوست.

ومی بایست جهت انجام تعهد به اموزش مراجعه   باشید نمی واحد14از بیش واحد انتخاب به مجاز 12زیر ترم معدل مشاهده صورت در •

 اخراجدوترم مشروطی مساوی است با  .ندارد وجود تحصیل ادامه امکان(12 زیر ترم هر معدل) مشروط دوترم درصورتنمایید.

طوری برنامه ریزی مگراینکه هیچ واحددیگری غیر از کارورزی نداشته باشیدکارورزی باهم دریک ترم امکانپذیرنمی باشد 2اخذ •

  نمایید. انتخاب واحد کارورزی را نماییدکه تابستان یا درترم های ارائه شده

 . باشد می الزامی اند کرده نام ثبت کاردانی معادل مدرک با که دانشجویانی جهت وکارآفرینی اطالعات فناوری کاربرد درس اخذ •


