
 کاردانی حرفه ای روابط عمومیدانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحداسالمشهر  رشته 

 ترم یک

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 آموزش در محیط کار  32 * 1 کاربینی)اجبار انتخاب در ترم یک( 1

 پایه  * 32 2 ارتباطات انسانی  2

 پایه  32 16 2 روان شناسی اجتماعی  3

 پایه  * 32 2 جامعه شناسی فرهنگی  4

 پایه  * 32 2 هنر و ارتباطات  5

  * 32 2 حقوق فرهنگی و رسانه ای  6
 اصلی

 اصلی  32 16 2 رسانه شناسی  7

 عمومی  * 48 3 زبان خارجی عمومی 8

 عمومی  * 32 2 یک درس ازدورس عمومی)معارف( 9

     18 جمع

 ترم دو

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 خبر نویسی  1
2 

16 32 

رسانه شناسی ،روان شناسی اجتماعی 

 ،حقوق فرهنگی و رسانه ای

 تخصصی

 تخصصی روان شناسی اجتماعی 32 16 2 شیوه نگارش در روابط عمومی  2

 تخصصی ارتباطات انسانی * 32 2 مبانی روابط عمومی  3

  32 16 2 ویراستاری و صفحه ارایی 4
 اصلی

 نظر سنجی  5
2 

16 32 

رسانه شناسی ،روان شناسی 

 ارتباطات انسانی اجتماعی ،

 تخصصی

 رسانه شناسی 32 16 2 ارتباط با رسانه 6
 تخصصی

 مهارت مشترک  * 32 2 یک درس ازدروس مهارت مشترک 7

 مهارت مشترک  * 32 2 یک درس ازدروس مهارت مشترک 8

 عمومی  * 32 2 یک درس ازدورس عمومی)معارف( 9

     18 جمع

 ترم تابستان

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 آموزش در محیط کار کاربینی 240 * 2 1کارورزی  1

 واحدمی باشد 6امکان اخذ درس درتابستان تا    2 جمع

 

 



 کاردانی حرفه ای روابط عمومیدانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحداسالمشهر  رشته 

 ترم سه

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 اصلی  * 32 2 متون تخصصی  1

 اصلی  32 16 2 ارتباط تصویری  2

 پایه  32 16 2 وبالگ نویسی  3

 تخصصی  32 16 2 چاپ و نشر 4

5 
 2 مخاطب شناسی 

16 32 

جامعه شناسی فرهنگی،روان 

 شناسی اجتماعی

 تخصصی

 اصول و فنون تبلیغات 6
2 

16 32 

رسانه شناسی ،روان شناسی 

 اجتماعی

 تخصصی

 اصلی  32 16 2 جمع اوری و پردازش اطالعات  7

  * 32 2 ازدروس مهارت مشترکیک درس  8
 مهارت مشترک

  * 32 2 یک درس ازدروس مهارت مشترک 9
 مهارت مشترک

  * 32 2 یک درس ازدورس عمومی)معارف( 10
 عمومی

     20 جمع

دروسی که  پیشنیاز است الزامیست درس ارائه شده با درس پیشنیاز پاس نشده به صورت همنیاز با هم اخذگردد در صورت عدم  نشدن پاس درصورت*

 رعایت ،مسئولیت با شخص دانشجوست . 

 ترم چهار

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 عنوان درس پیشنیاز ساعت

 عملی تئوری 

 اصلی  32 16 2 کاربرد وسایل سمعی و بصری  1

2 
 2 مراسم و تشریفات

16 32 

جامعه شناسی فرهنگی،روان 

 شناسی اجتماعی

 تخصصی

 اصول سخنوری 3
2 

16 32 

ارتباطات انسانی،روان 

 شناسی اجتماعی

 تخصصی

 آموزش در محیط کار 1کارورزی 240 * 2 )پایان دوره(2کارورزی 4

 عمومی  * 48 3 عمومی ازدورس درس یک 5

 عمومی  32 * 1 تربیت بدنی 6

  _   12 جمع

 

 

 



 کاردانی حرفه ای روابط عمومیدانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحداسالمشهر  رشته 

 مهارت مشترک

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 ساعت

 عملی تئوری

 * 32 2 اصول سرپرستی 1

 * 32 2 کار افرینی  2

 

کاربرد فناوری اطالعات  و 

 2 ارتباطات
32 * 

 * 32 2 عمومی فرهنگ 3

   8 جمع

 دروس عمومی

ف
دی

ر
 

تعداد  نام درس

 واحد

 ساعت

 عملی تئوری

 * 32 2 )معارف(1اندیشه اسالمی 1

 * 32 2 )معارف(اخالق اسالمی 2

 * 32 2  )معارف(دانش خانواده وجمعیت 3

 * 48 3 فارسی عمومی 4

 * 48 3 زبان خارجی عمومی 5

 32 * 1 تربیت بدنی 6

   13 جمع

 واحد می باشد . 70تعداد واحدهای درسی  •

 اسالمی،دانش اخالق اخذدرس گردد اخذ ترم چهار طی در که باشید داشته الزم دقت مشترک ومهارت عمومی دروس واحد انتخاب در •

 حداکثر نمایید واحد انتخاب درس سه این از درس یک ترم هر باشددر امکانپذیرنمی باهم ترم دریک  اسالمی واندیشه وجمعیت خانواده

 باشد می درس 2 هرترم در مشترک مهارت دروس اخذ

 24  که التحصیالن فارغ و 17 باالی معدل دارای دانشجویان  استثنای به. شود رعایت واحد20وحداکثر12 حداقل واحد انتخاب سقف  •

 باشد می واحد

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

 شخص پیشنیازوهمنیاز برعهده رعایت مسئولیت عدم .میگردد باشدحذف که واحددانشجودرهرمرحله انتخاب کند نمی اعالم

را انتخاب واحد نماید مبانی روابط عمومی را پاس نکرده در صورتی می تواند ارتباطات انسانی : دانشجو در ترم یک  مثال    .دانشجوست

 می باشد.ارتباطات انسانی نیز انتخاب واحد کند )همنیاز(در غیر اینصورت تنها مجاز به انتخاب واحد ارتباطات انسانی که 

باشد مگراینکه هیچ واحددیگری غیر از کارورزی نداشته باشیدطوری برنامه ریزی  کارورزی باهم دریک ترم امکانپذیرنمی2اخذ •

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

 زیر ترم هر معدل) مشروط دوترم درصورت باشید نمی واحد14از بیش واحد انتخاب به مجاز 12زیر ترم معدل مشاهده صورت در •

 دوترم مشروطی مساوی است با اخراج ندارد وجود تحصیل ادامه امکان(12

 واحد 8واحدمی باشد.جهت فارغ التحصیالن 6سقف انتخاب واحدترم تابستان •


