
 Aگروه  1401ورودی مهر  روابط عمومیکارشناسی 

 

 

 

شنبهیک دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه گروه  استاد شنبه 

 درس

 نام درس واحد

 کاربینی  1  دانشور       

 16-30:14:30  سواد هنری 2 01 حسنی      

   30:18-30:16  نظریه های ارتباط جمعی 2 01 خیابانی    

    30:16-30:14  تحوالت اجتماعی ایران معاصر 2 01 موسوی ترشیزی   

 18-30:16:30  هنر ور سانه 2 01 حسنی      

    30:18-30:16  ارتباطات سیاسی  2 01 موسوی ترشیزی   

   30:20-30:18  کارکاه عکاسی و فیلمبرداری  1 01 زهرایی/پیوندی    

  16-30:14:30 نوین ارتباطی فناوری 2 01 خیابانی       

 20-30:18:30  زبان تخصصی 2 01 فدایی      

   30:16-30:14  سواد رسانه ای 2 01 موسوی مقدم    

  18-30:16:30  تفسیر موضوعی نهج البالغه 2 01 بیکی افین     

 خداشاهی بهاره مرادی امیر خیرپورباغکی علی اصغر عبدی حمیدرضا احمدی مطلق احمد

 خندان داود مرادیان یوسف راعی مهنه مهدی عرفانی تربقانی سکینه امیدوارمظفری وحید

 محمدی پور سیدحمید مست علی سیده فاطمه رحیمی زاده هادی عسگری علی امین محمد

 علی عصاران خانرودی علی اکبر پیراسته جواد

رنگ 

 جمالی صادق مقیمی محمدعلی آمیزطوس

 چاره جو هانی مکارمی محمود زارئی حسین غالم زاده ثانی مجید ثقفی رضا

 سبزپوش سعید میرشکه مهرداد زاکی اول مهال قریشی نیا سیدمهدی جاللی حسن

 زهره زنگوئی فرشته کاظم زاده سلمانی اکرم محمدی محمدمهدی

نجایان 

 محمدی مرضیه رمضانی



 

 B گروه 1401کارشناسی روابط عمومی ورودی مهر 

 

 رنجبر جعفر شهریاری منظری احمد صادقی علیرضا احمدی محمدجواد

 زارعی شقایق شیبانی حسین صدفی محمدحسن بهادریان ابوالفضل

 زاهدی داود صاحبکاری مجتبی طوسی مهدی بهرامی خیرآبادی حسن

 زرندی جواد سبحانی میاندهی مجتبی عباسی رضا جعفری حسن

 فتاحی معصوم سیدنوید سخندان سحر عباسی علی جنگ دوست سیدمحمد

 فخری مهدی شاه وردی مفرد محسن علیزاده شیرازی زهره حسینی سیدمحمد

 فنائی محسن شهبازنژاد امیر عیدیانی غالمرضا رحیمیان فرد علی

 محمدی ابراهیم منوچهری مهری فاطمی محمد رکابی فاطمه

     نخعی علیرضا نیاززاده امیر نوری آذر هادی

 

 

 

شنبه سه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبهیک دوشنبه  گروه  استاد شنبه 

 درس

 نام درس واحد

 کاربینی  1  دانشور       

    16-30:14:30  سواد هنری 2 02 حسنی   

      30:02-30:18  نظریه های ارتباط جمعی 2 02 باقرقیطاقی 

   03:20-30:18  تحوالت اجتماعی ایران معاصر 2 02 شیخانی    

    18-30:16:30  هنر ور سانه 2 02 حسنی   

   03:18-30:16  ارتباطات سیاسی  2 02 شیخانی    

    20-30:18:30  کارکاه عکاسی و فیلمبرداری  1 02 زهرایی/پیوندی   

  30:81-30:16  فناوری نوین ارتباطی 2 02 احمدی زاده گی     

      30:81-30:16  زبان تخصصی 2 02 فدایی 

   03:16-30:14  سواد رسانه ای 2 02 خیابانی    

  30:02-30:18  تفسیر موضوعی نهج البالغه 2 02 بیکی افین     



  

 Cگروه  1401کارشناسی روابط عمومی ورودی مهر 

 

 دهقان رضا محمدی قلعه نی محمد ذوالفقاری محمدباقر پورقلی مصطفی اژدری مهدی

 رضائی قاسم معصومی امید ریاحی محمود تلگردی محمدحسن اسدالهی مصطفی

 زارعی سیدحسین قالی بافانمعین  محمدرضا سلحشورکالت علیرضا جهانگرد حسین امامی حامد

 قرائی ابراهیم نصری ساناز شریف زاده جواد حسن پورمقدم زهره ایمانی دلوئی مرتضی

 علی زاده کاسب محمد نوائی محسن شکیبای خمارتاش رضا حسینی سیدمحمدکاظم بنی حسینی غالمعلی

 فالح مهنه حمید علیاوزیری کنگ  سیدمهدی طحان مجد مصطفی حیدری فاطمه بهادری قلعه نو سجاد

 یوسف زاده سیستانی جواد احمدی اصل فاطمه عابدینی زاده بیدگلی زینب خسروی حامد بی باک احمد

 موذنی سید امیر برجسته استاد علی اکبر عزیزی روح اله دائمی کردیانی حبیب اله بیابانی مهدی

 نوری محمدعلی حسین زاده احمدآباد یحیی غفاری نوقابی سلمان دوراندیش ایمان سید علی اکبر سیدعباس

     رحیمی علیرضا علوی سیدابوالفضل محمد زاده قاسم

 

شنبهیک دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه  نام درس واحد گروه درس استاد شنبه 

 کاربینی  1  دانشور       

    30:02-30:18 *حسنی     سواد هنری 2 03-030 

      30:81-30:16  نظریه های ارتباط جمعی 2 030-03 باقرقیطاقی 

   30:61-30:14  تحوالت اجتماعی ایران معاصر 2 030-03 شیخانی    

   30:81-30:16  هنر ور سانه 2 030-03 حسنی    

      30:02-30:18  ارتباطات سیاسی  2 030-03 موسوی ترشیزی 

    30:81-30:16  کارکاه عکاسی و فیلمبرداری  1 030-03 زهرایی/پیوندی   

  30:81-30:14  فناوری نوین ارتباطی 2 030-03 احمدی زاده گی     

      30:61-30:14  زبان تخصصی 2 030-03 فدایی 

  30:81-30:16  سواد رسانه ای 2 030-03 خسروشاهی     

  30:02-30:18  تفسیر موضوعی نهج البالغه 2 030-03 شربت دار     



 

 1Bگروه  1401کارشناسی روابط عمومی ورودی مهر  

 

 مرادی جعفر شیرمحمدی امیررضا حمیدیان مرتضی احمدی کورش

 مؤمن مهدی صفوتی اورته چشمه احمد حیدری امیدعلی اصیلی نژاد تقی

 محسن
اکبری 

 دوحصاران
 مومنی فرد حمزه طالبی زاده سیدعلیرضا خاوری محمد

 محمد
برات پورقلعه 

 شیر
 مهدوی نسب حمید طیبی حسن خوش نیت مهدی

 ناظری حسن عرفانیان مهاجرقندهاری بوطن محمد رفائی نجاران طبسی علی پویا مبارکه

 مقدمندافی  مجتبی غالمی هادی رفیعی دشتبیاضی احمد توکل وحید

 نوروزی نژاد مهدی قاسمی جواد زنگوئی علی حسامی بکنظر مهدی

 کرمانی رضائی سمیرا کاریزی حسن سادات هاشمی بی بی سمیه حسنی چهکند هادی

     کاظم زاده زهرا سلیمی میرفضل اله صادق حسینی رضا

 

 

شنبهیک دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه گروه  استاد شنبه 

 درس

 نام درس واحد

 کاربینی  1  دانشور       

    16-30:14:30  سواد هنری 2 020 حسنی/شریعتی   

      30:02-30:18  نظریه های ارتباط جمعی 2 020 باقرقیطاقی 

   03:20-30:18  تحوالت اجتماعی ایران معاصر 2 020 شیخانی    

    18-30:16:30  هنر ور سانه 2 020 حسنی/شریعتی   

   03:18-30:16  ارتباطات سیاسی  2 020 شیخانی    

    20-30:18:30  کارکاه عکاسی و فیلمبرداری  1 020 زهرایی/پیوندی   

  30:81-30:16  فناوری نوین ارتباطی 2 020 احمدی زاده گی     

      30:81-30:16  زبان تخصصی 2 020 فدایی 

   03:16-30:14 رسانه ایسواد  2 020 خیابانی/فعال      

  30:02-30:18  تفسیر موضوعی نهج البالغه 2 020 بیکی افین     


