
جمععملیوظزیجمععملیوظزی
011(تاسدیذ)کارتیىی 1--112اقذام پژيَی1
1022کاريرسی 2-202سًاد َىزی2
2022کاريرسی3-202جامعٍ ضىاسی َىزی3
--202وظزیٍ َای فزَىگی4

--

جمععملیوظزی
2202اوذیطٍ اسالمی 1جمععملیوظزی

202اوقالب اسالمی ایزان یا آضىایی تا قاوًن اساسی جمًُری اسالمی ایزان2وظزیٍ َای فزَىگی=202مذیزیت تاساریاتی فزَىگی1
202تاریخ تحلیلی صذر اسالم یا تاریخ فزَىگ ي تمذن یا تاریخ امامت3وظزیٍ َای فزَىگی=112فىايری ي فزَىگ2
202تفسیز مًضًعی قزآن یا تفسیز مًضًعی وُج الثالغ4ٍوظزیٍ َای فزَىگی=202اقتصاد ي فزَىگ3
1011يرسش 5وظزیٍ َای فزَىگی=112رفتارضىاسی فزَىگی ایزاویان4
وظزیٍ َای فزَىگی=112ضثکٍ َای اجتماعی5
-=202ستان تخصصی6
وظزیٍ َای فزَىگی=112ديلت ي تزوامٍ َای فزَىگی7
جمععملیوظزیوظزیٍ َای فزَىگی=202صىایع فزَىگی8

202اصًل ي فىًن مذاکز1ٌ--
202مذیزیت کسة ي کار ي تُزٌ يری2
202مذیزیت مزاکش ي ساسماوُای فزَىگی3

جمععملیوظزی
--202قًاویه ي مقزرات در حًسٌ فزَىگ1
--112سًاد رساوٍ ای2
جمععملیوظزی--112گشارش وًیسی3
112جامعٍ ضىاسی فزَىگی1وظزیٍ َای فزَىگی-112آسیة ضىاسی فزَىگی ي اجتماعی4
112ساسماوُا ي مزاکش فزَىگی2--112حقًق ضُزيوذی5
202سزپزستی مزاکش فزَىگی3جامعٍ ضىاسی فزَىگی-112تغییزات اجتماعی ي فزَىگی6
202(داروذگان مذارک معادل کارداوی)کارآفزیىی 4--112تزوامٍ ریشی ايقات فزاغت7
.........(داروذگان مذارک معادل کارداوی)کارتزد فىايری اطالعات ي ارتثاطات 5--112تزوامٍ ریشی آمًسضی8
--112تزوامٍ ریشی فزَىگی9
--202خاوًادٌ ي فزَىگ 10
--112وماد ي وطاوٍ ضىاسی فزَىگی11

--
اخذ درس مهارت مشتزک در - 3 ( واحذ می توانذ اخذ نمایذ18 باشذ تا 17درصورتی که معذل دانشجو باالی ). واحذ می باشذ14در تزمی که کارورسی اخذ می شود حذاکثز واحذ انتخابی تزم، - 2.  واحذ می باشذ12حذاقل واحذ در هز نیمسال - 1: تًضیحات

و در صورت  ( واحذ می توانذ اخذ نمایذ14در نیمسال بعذی حذاکثز ) مشزوط بوده 12دانشجو با معذل سیز - 5 (امکان اخذ چنذ درس اس گزوه معارف در تزم آخز وجود دارد). اخذ دو درس اس گزوه معارف د رهز تزم ممنوع می باشذ- 4. نیمسال اول ممنوع است

. واحذ جبزانی اخذ نمایذ6در مقطع کارشناسی ناپیوسته در صورتی که رشته با رشته مقطع کاردانی غیز مزتبط باشذ دانشجو می بایست - 6. تزم دانشجو اخزاج خواهذ شذ2مشزوط شذن 
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( واحد جبرانی8+  واحد 66جمع کل واحدها )(برنامه ریزی فرهنگی)سرفصل دروس دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی 
دريس آمًسش در محیط کار

وام درسردیف
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سمان اجزا

دريس پایٍ

وام درسردیف
تعذاد ياحذ

َمىیاسپیص ویاس

5جمع

پیص ویاس

(اس ثثت وام داوطجًتا پیص اس پایان ویمسال ايل)اتتذای ديرٌ 

پایان ویمسال ديم
پایان ديرٌ

-
دريس عمًمی

وام درسردیف
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دريس گزيٌ معارف
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دريس اصلی
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َمىیاسپیص ویاس

16جمع
دريس تخصصی

َمىیاسپیص ویاستعذاد ياحذوام درسردیف


