
 برنامه هفتگی روز چهارشنبه رشته روابط عمومی

 

  

 

01-8 رشته  01-01  01-01  01-01  01-08  08-11  

 روابط عمومی

(3)3کاردانی   
---- ---- 

 ارتباط با رسانه

 خانم ابراهیمی
 

 مراسم و تشریفات

 خانم خاتمی

 وبالگ نویسی

 سلیمانی
 سخنوریاصول 

آقای سعیدی 

 پور
 خبر نویسی

 خانم خاتمی
 

 زبان عمومی

 آقای دهقانیان
 

 روابط عمومی

(3) 1کاردانی   
---- ---- 

 ارتباط با رسانه

 خانم ابراهیمی

 مراسم و تشریفات

 خانم خاتمی

 وبالگ نویسی

 سلیمانی
 سخنوریاصول 

آقای سعیدی 

 پور
 خبر نویسی

 خانم خاتمی

 زبان عمومی

 آقای دهقانیان
 

 روابط عمومی

(5) 1کارشناسی   
---- ---- 

 در سازمان مدیریت راهبردی

 علی باقری

 وب نویسی

 آقای رحیمی
 

---- 
 جمع آوری الکترونیک

 آقای سلیمانی
 

 فناوری کاربردی

 خانم ابراهیمی

 روابط عمومی

(03) 3کارشناسی   
---- ---- 

 در سازمان مدیریت راهبردی

 علی باقری

 وب نویسی

 آقای رحیمی

---- 

---- 
 فناوری کاربردی

 جمع آوری الکترونیک خانم ابراهیمی

 سلیمانیآقای 
 



 

 برنامه هفتگی روز پنج شنبه رشته روابط عمومی

 

01-8 رشته  01-01  01-01  01-01  01-08  08-11  

 روابط عمومی

 (3)3کاردانی 

 
 ویراستاری و صفحه آرایی

 آقای سعیدی پور

 تربیت بدنی

 آقای کریمی

 چاپ و نشر 

 خانم خاتمی

 سخنوری و ویراستاری

 آقای سعیدی پور

 ارتباط تصویری 

 آقای کاظم زاده
 ارتباط تصویری

 آقای کاظم زاده

 روابط عمومی

 (3) 1کاردانی 

 
 ویراستاری و صفحه آرایی

 آقای سعیدی پور

 تربیت بدنی

 آقای کریمی

 چاپ و نشر 

 خانم خاتمی

 سخنوری و ویراستاری

 آقای سعیدی پور

 ارتباط تصویر 

 آقای کاظم زاده
 ارتباط تصویری

 آقای کاظم زاده

 روابط عمومی

 (5) 1کارشناسی 

 کارگاه عکاسی

 تفسیر موضوعی قران خانم خاتمی

 آقای عباس نژاد
 

 مدیریت مراکز فرهنگی

 آقای احمدی

 ارتباطات سیاسی

 اقای کاظم زاده

 کارگاه عکاسی 

 خانم خاتمی
 برگزاری جشنواره

 خانم خاتمی

 روابط عمومی

 3کارشناسی 

(03) 

 کارگاه عکاسی و فیلمبرداری

 تفسیر موضوعی قران خانم خاتمی

 آقای عباس نژاد
 

 مدیریت مراکز فرهنگی

 آقای احمدی

 ارتباطات سیاسی

 اقای کاظم زاده

 کارگاه عکاسی 

 خانم خاتمی
 برگزاری جشنواره

 خانم خاتمی



 

 جمعه رشته روابط عمومیبرنامه هفتگی روز 

 

 

 

 

 

01-8 رشته  01-01  01-01  01-01  01-08  08-11  

 روابط عمومی

 (3)3کاردانی 

 خبرنویسی

 خاتمیخانم 

 وبالگ نویسی 

 آقای سلیمانی

 ارتباط با رسانه

 خانم ابراهیمی

 مراسم وتشریفات

 خانم خاتمی

 عمومیزبان 

 آقای دهقانیان

 چاپ و نشر 

 خانم خاتمی

--- 

 عمومیروابط 

 (3) 1کاردانی 

 خبرنویسی

 خاتمیخانم 

 وبالگ نویسی 

 آقای سلیمانی

 ارتباط با رسانه

 خانم ابراهیمی

 مراسم وتشریفات

 خانم خاتمی

 عمومیزبان 

 آقای دهقانیان
 

 روابط عمومی

 (5) 1کارشناسی 

 مدیریت راهبری

 در سازمان

 علبی باقری

قوانین و مقررات در 

 روابط عمومی

 خانم ابراهیمی

 و سمینار برگزاری جشنواره

 خانم خاتمی

روابط  در فناوری کاربردی

 عمومی

 خانم ابراهیمی

 شیوه های وب نویسی

 آقای رحیمی

جمع آوری الکترونیک 

 آقای سلیمانیاطالعات 

 روابط عمومی

 (03) 3کارشناسی 

 مدیریت راهبری

 در سازمان

 باقریی عل

قوانین و مقررات در 

 روابط عمومی

 خانم ابراهیمی

 و سمینار برگزاری جشنواره

 خانم خاتمی

روابط  در فناوری کاربردی

 عمومی

 خانم ابراهیمی

 شیوه های وب نویسی

 آقای رحیمی

جمع آوری الکترونیک 

 آقای سلیمانیاطالعات 




