
پیشنیازتوضیحاتساعتروزنام استادواحد عملیواحد نظرینام درس

جاهؼِ شٌاسی فرٌٍّی21-19سِ شٌبِ هیثالی20اسطَرُ شٌاسی

جاهؼِ شٌاسی فرٌٍّی19-17دٍشٌبِساالریاى11فؼالیت ّای فرٌٍّی

...19-17چْارشٌبًِایبی20تحَالت اجتواػی هؼاصر ایراى

جاهؼِ شٌاسی فرٌٍّی17-15سِ شٌبِپیرهحوذزاد11ُفرًٌّ الَام

...19-17سِ شٌبِ هیثالی11هفاخر فرٌٍّی

1وارٍرزی......لطیفی202وارٍرزی

...20یه درس از ٌرٍُ هؼارف

...20یه درس از هْارت هشترن

:جوغ ٍاحذّا

در ساهاًِ ّن آٍا .  لرار هیٍیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالػیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتٍی بر رٍی سایت هروس .  هی باشذ99.11.25شرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتٍی از 

.ٍارد شَیذ (شوارُ شٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ ػبَر  (وذهلی)با ًام واربری 

واربرد فٌاٍری اطالػات - وارآفریٌی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

اصََ سرپرستی- فرًٌّ ػوَهی- ٍ ارتباطات

         201:  کاردانی             کد رشته:                مقطع4:                    ترم98مهر: امور فرهنگی              ورودی:رشته تحصیلی
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داًش - اخالق اسالهی- 1اًذیشِ اسالهی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

تربیت بذًی- زباى خارجی ػوَهی- فارسی- خاًَادُ ٍ جوؼیت

 



پیشنیازتوضیحاتساعتروزنام استادواحد عملیواحد نظرینام درس

رساًِ شٌاسی -رٍاًشٌاسی اجتواػی17-15دٍشٌبِساالریاى11تبلیغات فرٌٍّی

رساًِ شٌاسی19-17یىشٌبِپرپٌجی11شیَُ ّای اطالع رساًی

رساًِ شٌاسی19-17دٍشٌبِزباى داى11رساًِ ّای تصَیری ٍ فرًٌّ

...19-17چْارشٌبِسلطاى هحوذی11اهَر فرٌٍّی باًَاى

...21-19چْارشٌبِ صفاپ20َسازهاى ّا ٍ هراوس فرٌٍّی

جاهؼِ شٌاسی فرٌٍّی21-19دٍشٌبِسلطاى هحوذی20سازهاى ّای هردم ًْاد

21-19یىشٌبِسبس11ًُظرسٌجی

(ٍاحذ50بؼذ از ) 1وارٍرزی......لطیفی202وارٍرزی

...20یه درس از ٌرٍُ هؼارف

:جوغ ٍاحذّا

       202:  کاردانی           کد رشته:           مقطع3:            ترم98بهمن: امور فرهنگی         ورودی:رشته تحصیلی

در ساهاًِ ّن آٍا .  لرار هیٍیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالػیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتٍی بر رٍی سایت هروس .  هی باشذ99.11.25شرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتٍی از 

.ٍارد شَیذ (شوارُ شٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ ػبَر  (وذهلی)با ًام واربری 
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داًش - اخالق اسالهی- 1اًذیشِ اسالهی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

تربیت بذًی- زباى خارجی ػوَهی- فارسی- خاًَادُ ٍ جوؼیت



پیشنیازتوضیحاتساعتروزنام استادواحد عملیواحد نظرینام درس

...19-17یىشٌبِپیرهحوذزاد11ُهیراث فرٌٍّی ایراى

...21-19یىشٌبِپیرهحوذزاد11ُصٌایغ دستی ایراى

...21-19دٍشٌبِساالریاى20هیراث هؼٌَی فرٌٍّی

...17-15یىشٌبِساالریاى11ٌردشٍری فرٌٍّی

...19-17دٍشٌبِ وَپالی11ٍبالي ًَیسی

.........لطیفی102وارٍزی 

یه درس از ٌرٍُ هؼارف
20...

...20یه درس از هْارت هشترن

جوغ ٍاحذّا

در ساهاًِ ّن آٍا .  لرار هیٍیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالػیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتٍی بر رٍی سایت هروس .  هی باشذ99.11.25شرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتٍی از 

.ٍارد شَیذ (شوارُ شٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ ػبَر  (وذهلی)با ًام واربری 

داًش - اخالق اسالهی- 1اًذیشِ اسالهی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

تربیت بذًی- زباى خارجی ػوَهی- فارسی- خاًَادُ ٍ جوؼیت
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         203:  کاردانی       کد رشته:              مقطع2:            ترم99مهر : امور فرهنگی       ورودی: رشته تحصیلی

واربرد فٌاٍری اطالػات - وارآفریٌی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

اصََ سرپرستی- فرًٌّ ػوَهی- ٍ ارتباطات



پیشنیازتوضیحاتساعتروزنام استادواحد عملیواحد نظرینام درس

.........ساالریاى01واربیٌی

...17-15شٌبٍِیلىی20ارتباطات اًساًی

...19-17شٌبِساالریاى11رٍاًشٌاسی اجتواػی

...19-17یىشٌبِ لاسوؼلی20جاهؼِ شٌاسی فرٌٍّی

...21-19سِ شٌبِ وَپالی20ٌّر ٍ ارتباطات

...17-15سِ شٌبِساالریاى11رساًِ شٌاسی

...21-19شٌبِفذایی20حمَق فرٌٍّی ٍ رساًِ ای

...01تربیت بذًی

...20یه درس از ٌرٍُ هؼارف

16جوغ ٍاحذّا

در ساهاًِ ّن آٍا .  لرار هیٍیردwww.uast13.ir بِ آدرس 13ولیِ اطالػیِ ّا ٍ برًاهِ ّای ّفتٍی بر رٍی سایت هروس .  هی باشذ99.11.25شرٍع والسْا بر طبك برًاهِ ّفتٍی از 

.ٍارد شَیذ (شوارُ شٌاسٌاهِ)ٍ ولوِ ػبَر  (وذهلی)با ًام واربری 

     204:  کاردانی      کد رشته:        مقطع1:         ترم99بهمن : روابط عمومی         ورودی-امور فرهنگی: رشته تحصیلی

بِ دلخَاُ

داًش - اخالق اسالهی- 1اًذیشِ اسالهی: بِ دلخَاُ از بیي درٍس

زباى خارجی ػوَهی- فارسی- خاًَادُ ٍ جوؼیت


