
انم پودمان  تمدن وفرهنگ عصررباردانWگروه  مدرییت امورفرهنگی3کارشناسی  پودمان

کد کد درس

گروه

ساعت امتحانتاریخ امتحانساعتروزنام درس

1892/06/1017-15شنبهتوسعه فرهنگی40301210374

2192/06/1410.30-18شنبهتکنولوژی وفرهنگ40303211375

40401217379
آشنایی با قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران
1892/06/0417-15دوشنبه

2192/06/0810.30-18دوشنبهاقتصادوفرهنگ40301212376

1892/06/1615-15چهارشنبهصنایع فرهنگی40303214378

2192/06/0610.30-18چهارشنبهارتباط تصویری40303213377

12-16ساعت1392/04/09یکشنبهزمان انتخاب واحد

.براساس تعذاد واحذمجاز مصوب برای نیمسال تابستان  از دروس باال انتخاب واحذ شود 

.از لینک ورود به سامانه مراجعه گردد (نماد)جهت اطالع از لیست گروه ای ارائه شذه به سیستم جامع دانشجویی 

1392/04/15شروع کالسها  

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 91-92برنامه انتخاب واحذ نیمسال تابستان 



انم پودمان  تمدن وفرهنگ  عصر خوارهانXگروهمدرییت امورفرهنگی3کارشناسی  پودمان

کد کد درس

گروه

ساعت امتحانتاریخ امتحانساعتروزنام درس

1892/06/1410.30-15شنبهتکنولوژی وفرهنگ40303211387

2192/06/1017-18شنبهتوسعه فرهنگی40301210386

1892/06/0810.30-15دوشنبهاقتصادوفرهنگ40301212388

40401217391
آشنایی با قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران
2192/06/0417-18دوشنبه

1892/06/0610.30-15چهارشنبهارتباط تصویری40303213389

2192/06/1615-18چهارشنبهصنایع فرهنگی40303214390

12-16ساعت1392/04/09یکشنبهزمان انتخاب واحد

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

.براساس تعذاد واحذمجاز مصوب برای نیمسال تابستان  از دروس باال انتخاب واحذ شود 

.از لینک ورود به سامانه مراجعه گردد (نماد)جهت اطالع از لیست گروه ای ارائه شذه به سیستم جامع دانشجویی 

1392/04/15شروع کالسها  

 91-92برنامه انتخاب واحذ نیمسال تابستان 



انم پودمان  تمدن وفرهنگ هبنشجنپ و جمعو خوارهان Yگروه مدرییت امورفرهنگی3کارشناسی  پودمان

کد کد درس

گروه

ساعت امتحانتاریخ امتحانساعتروزنام درس

1292/06/1017-9پنجشنبهتوسعه فرهنگی40301210398

1592/06/1410.30-12پنجشنبهتکنولوژی وفرهنگ40303211399

40401217403
آشنایی با قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران
1892/06/0417-15پنجشنبه

1292/06/1615-9جمعهصنایع فرهنگی40303214402

1592/06/0610.30-12جمعهارتباط تصویری40303213401

1892/06/0810.30-15جمعهاقتصادوفرهنگ40301212400

12-16ساعت1392/04/09یکشنبهزمان انتخاب واحد

1392/04/15شروع کالسها  

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 91-92برنامه انتخاب واحذ نیمسال تابستان 

.براساس تعذاد واحذمجاز مصوب برای نیمسال تابستان  از دروس باال انتخاب واحذ شود 

.از لینک ورود به سامانه مراجعه گردد (نماد)جهت اطالع از لیست گروه ای ارائه شذه به سیستم جامع دانشجویی 



انم پودمان  تمدن وفرهنگ هبنشجنپ و جمعو رباردانZگروه  مدرییت امورفرهنگی3کارشناسی  پودمان

کد کد درس

گروه

ساعت امتحانتاریخ امتحانساعتروزنام درس

1592/06/1017-12پنجشنبهتوسعه فرهنگی40301210410

1892/06/1410.30-15پنجشنبهتکنولوژی وفرهنگ40303211411

40401217415
آشنایی با قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ایران
2192/06/0417-18پنجشنبه

1292/06/0610.30-9جمعهارتباط تصویری40303213413

1592/06/0810.30-12جمعهاقتصادوفرهنگ40301212412

1892/06/1615-15جمعهصنایع فرهنگی40303214414

12-16ساعت1392/04/09یکشنبهزمان انتخاب واحد

 91-92برنامه انتخاب واحذ نیمسال تابستان 

.براساس تعذاد واحذمجاز مصوب برای نیمسال تابستان  از دروس باال انتخاب واحذ شود 

.از لینک ورود به سامانه مراجعه گردد (نماد)جهت اطالع از لیست گروه ای ارائه شذه به سیستم جامع دانشجویی 

1392/04/15شروع کالسها  

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 




