
ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

18.45-17.15ديشىب2ٍگسارش وًیسی201215911

17-15.30شىب2ٍشبکٍ َای اجتماعی201216912

18.45-17.15شىب2ٍآسیب شىاسی فرَىگی ي اجتماعی201217913

17-15.30ديشىب2ٍقًاویه ي مقررات حًزٌ فرَىگ201218914

20.30-19ديشىب2ٍسًادرساوٍ ای201219915

20.30-19شىب2ٍمدیریت کسب يکار يبُرٌ يری201228916

17-15.30سٍ شىب2ٍجامعٍ شىاسی فرَىگی ایران201229917

18.45-17.15سٍ شىب2ٍسرپرستی مراکس فرَىگی201230918

 عصر خوارهان پودمان گزارش فرهنگیW  مدرییت امورفرهنگی  گروه   4کارشناسی حرهف ای پودمان 

بسمه تعالی

 تهران13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم  

حتمادانشجویانی که رشته کاردانی آنان غیز همنام با رشته کارشناسی می باشد  :توجه 

.را اخذ نمایند  (جامعه شتاسی فزهنگی ایزان و سزپزستی مزاکش فزهنگی)باید دروص پیشنیاس 

92/11/26شروع کالسها روز شنبه 



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

17-15.30شىب2ٍمدیریت کسب يکار يبُرٌ يری201228616

18.45-17.15شىب2ٍشبکٍ َای اجتماعی201216617

20.30-19شىب2ٍآسیب شىاسی فرَىگی ي اجتماعی201217618

17-15.30ديشىب2ٍسًادرساوٍ ای201219619

18.45-17.15ديشىب2ٍقًاویه ي مقررات حًزٌ فرَىگ201218620

20.30-19ديشىب2ٍگسارش وًیسی201215621

17-15.30سٍ شىب2ٍسرپرستی مراکس فرَىگی201230622

18.45-17.15سٍ شىب2ٍجامعٍ شىاسی فرَىگی ایران201229623

 عصر رباردان    پودمان گزارش فرهنگیX  مدرییت امورفرهنگی  گروه4کارشناسی حرهف ای پودمان 

حتمادانشجویانی که رشته کاردانی آنان غیز همنام با رشته کارشناسی می باشد  :توجه 

.را اخذ نمایند  (جامعه شتاسی فزهنگی ایزان و سزپزستی مزاکش فزهنگی)باید دروص پیشنیاس 

92/11/26شروع کالسها روز شنبه 

بسمه تعالی

 تهران13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم  



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

10-8.30جمع2ٍگسارش وًیسی201215624

11.45-10.15جمع2ٍشبکٍ َای اجتماعی201216625

13.30-12جمع2ٍقًاویه ي مقررات حًزٌ فرَىگ201218626

15.15-13.45جمع2ٍمدیریت کسب يکار يبُرٌ يری201228627

17-15.30جمع2ٍسًادرساوٍ ای201219628

18.45-17.15جمع2ٍآسیب شىاسی فرَىگی ي اجتماعی201217629

17-15.30چُارشىب2ٍجامعٍ شىاسی فرَىگی ایران201229630

18.45-17.15چُارشىب2ٍسرپرستی مراکس فرَىگی201230631

  جمعو خوارهان    پودمان گزارش فرهنگیV  مدرییت امورفرهنگی  گروه 4کارشناسی حرهف ای پودمان 

حتمادانشجویانی که رشته کاردانی آنان غیز همنام با رشته کارشناسی می باشد  :توجه 

.را اخذ نمایند  (جامعه شتاسی فزهنگی ایزان و سزپزستی مزاکش فزهنگی)باید دروص پیشنیاس 

92/11/26شروع کالسها روز شنبه 

بسمه تعالی

 تهران13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم  



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

10-8.30جمع2ٍشبکٍ َای اجتماعی201216632

11.45-10.15جمع2ٍگسارش وًیسی201215633

13.45-12.30جمع2ٍسًادرساوٍ ای201219634

15.15-13.45جمع2ٍقًاویه ي مقررات حًزٌ فرَىگ201218635

17-15.30جمع2ٍآسیب شىاسی فرَىگی ي اجتماعی201217636

18.45-17.15جمع2ٍمدیریت کسب يکار يبُرٌ يری201228637

17-15.30سٍ شىب2ٍسرپرستی مراکس فرَىگی201230622

18.45-17.15سٍ شىب2ٍجامعٍ شىاسی فرَىگی ایران201229623

92/11/26شروع کالسها روز شنبه 

  جمعو رباردان    پودمان گزارش فرهنگیZ  مدرییت امورفرهنگی  گروه 4کارشناسی حرهف ای پودمان 

بسمه تعالی

 تهران13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم  

حتمادانشجویانی که رشته کاردانی آنان غیز همنام با رشته کارشناسی می باشد  :توجه 

.را اخذ نمایند  (جامعه شتاسی فزهنگی ایزان و سزپزستی مزاکش فزهنگی)باید دروص پیشنیاس 




