
 

 

 Aگروه  1401کاردانی روابط عمومی/ تبلیغات ورودی مهر 

 

 نجفی عبس آباد علی رضا فیوج کتکی فردین صابری مقدم مصطفی جاقوری حسین ارزندگی منوچهر

 نصری هادی قراول ملیکا ضعیف السادات سیده طاهره جوان زیدانلو عبداله یآزاد محمدحسین

 ولی زاده اعالءالدین کامرانی مشهد کمال عادی محمدآباد محمد حسن زاده هادی آل حیدر جعفر

 ابراهیمی حشمت آباد محمدرضا گندمی ثانی وحید علی مردانی جعفر حسین زاده رضا بنی اسدی حسین

 حالج زاده سیدمحمد محبی نسب مسعود غفاری مقدم مهرداد حشم دار شهرام لبهرامی اص عباس

 شور کزاد فاطمه معصومی نامقی سیده مبینا فتاحی شیرین رجبی محمدرضا بهزادی محمدرضا

 صابری احمد موسوی مقدم سیدعلی فدائی جواد زارع حامد بیطرف فاطمه

 غفوری رضا مهری محمد ضانیفالح رم مهدی شرقی صدرآبادی مژگان تالقانی حسین

         قهرمان پور   علی نوعی یزدیان علیرضا قانعی گوجگی ملیحه

 

  

 

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

دانشور_احمدی زاده گی        ینیکارب 1 10-010   

  30:20-30:18  ارتباطات انسانی  2 010-10 رضائیان     

      30:16-30:14  روانشناسی اجتماعی 2 010-10 احمدی 

    30:20-30:18 شریعتیآذرسرشت/     جامعه شناسی فرهنگی 2 10-010 

 30:20-30:18  هنر و ارتباطات 2 010-10 جوارشکیان      

 30:16-30:14  حقوق فرهنگی و رسانه ای 2 010-10 قاسمی فر      

  30:18-30:16  ارتباط تصویری 2 010-10 تدینی/حسینی     

 30:18-30:16  رسانه شناسی 2 010-10 موسوی ترشیزی      

      30:18-30:16  آشنایی با دفاع مقدس 2 010-01 تارخ 

    30:18-30:16  زبان خارجی عمومی  3 010-410 حسینی   



 

 Bگروه  1401کاردانی روابط عمومی/ تبلیغات ورودی مهر 

 

 آرویزی فاطمه
سید 

 سلمان
 نوروزیان امیرمحمد قاسمیان سقی فاطمه رجائی سیدمهدی پورموسوی

 نوعی خبازان مهسا قربانی حسنقه جعفر رحمانی راد سینا چراغی مقدم ثانی عباس اکبرزاده جلیل

 وحیدیان علی محمد کریم کشته مجتبی رحیمی مقدم پوریا حضرتی پور علیرضا اکبری مهدی

 پورکویرگل خطمی حسن گوهری نسب مجتبی زحمت کش مرتضی حمامی شورچه مهدی باقری معصومه

 ربانی ذبیحی مجید مؤدب فرنوش زیوری محمد دادخواه هادی باقی زاده روئین هاشم

 طالبی بجمعه محمد نصرالهی محمدامین سالم چشمه سبز مهدی درخشی مجید بوژآبادی حسین

 نورمحمدی محمد نظام دوست مهران شفیعی فرد سیدرضا ذوالفقاری یونس پاکدل مصطفی

 

 

 

گروه  استاد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

 درس

 نام درس واحد

 ینیکارب 1 20 دانشور       

 ارتباطات انسانی  2 20 موسوی مقدم     16:30-18:30  

 روانشناسی اجتماعی 2 20 احمدی 16:30-18:30      

 جامعه شناسی فرهنگی 2 20 موسوی مقدم     18:30-20:30  

 هنر و ارتباطات 2 20 رنجبر/ شریعتی 14:30-16:30      

 حقوق فرهنگی و رسانه ای 2 20 جوارشکیان      16:30-18:30 

 ارتباط تصویری 2 20 تدینی/حسینی     14:30-16:30  

 رسانه شناسی 2 20 موسوی ترشیزی      14:30-16:30 

 آشنایی با دفاع مقدس 2 20 شربت دار   16:30-18:30    

 زبان خارجی عمومی  3 20 حسینی   14:30-16:30    



 

 Cگروه  1401روابط عمومی/ تبلیغات ورودی مهر کاردانی 

 

 موسوی سیدمحمد فالیزی محمد زمانی نیا علی جهان دوست کواکی رضا اخوان سجاد

 نافع حسین کرمانی حسکو ریحانه ساالری محمد جهاندیده فاطمه ادیبی گنبد حق حسین

 نوروزی معصومه مجردی امیرحسین سالم چشمه سبز جواد جهاندیده زهرا باغبان باشی فیض آبادی علی

 غیرتی ابراهیم محققی تبادکان سیدجواد سرغانی عباس حبیبی درح محمدجواد بافندگان مجاور ابوالفضل

 رحمانی محبوبه محمدی محبوبه سلطان زاده محمدرضا حشمتی راد ابوالفضل بانشی کاظم

 جمعه پور سیدرضا مصطفائی رضا شهریاری مریم خدابخشی نیازآباد علیرضا بوستانی محمدباقر

     منصوری مهدی عمارلو احمد داودی نیا امید ثابتی ابوالقاسم

 

گروه  استاد شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

 درس

 نام درس واحد

ینیکارب 1 30 دانشور           

      30:20-30:18  ارتباطات انسانی  2 30 جانباز 

  30:18-30:16  روانشناسی اجتماعی 2 30 احمدی     

      30:16-30:14  جامعه شناسی فرهنگی 2 30 رمضان پور 

 30:20-30:18  هنر و ارتباطات 2 30 حسنی      

      30:18-30:16  حقوق فرهنگی و رسانه ای 2 30 رنجبر/شریعتی 

  30:20-30:18  ارتباط تصویری 2 30 تدینی /حسینی     

 30:18-30:16  رسانه شناسی 2 30 خیابانی      

  30:16-30:14  آشنایی با دفاع مقدس 2 30 شربت دار     

 30:16-30:14  زبان خارجی عمومی  3 30 فدایی      


