
ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

17-15.30شىبه2ريابط فرهىگی بیه الملل140503218405

18.45-17.15شىبه2متًن زبان تخصصی40501220406

19.21.30شىبه3ارتباط بیه فرهىگها140503222407

17-15.30چهارشىبه2جهاوی شذن ي فرهىگ40503221408

18.45-17.15چهارشىبه2جامعه شىاسی فرهىگی ایران61600001409

20.30-19چهارشىبه2حقًق ادبی يهىری61600007410

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم  
 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

بسمه تعالی

  رباردان  پىدمان  جهانی شدن وفرهنگH  مدرییت امىرفرهنگی گروه 5کارشناسی پىدمان 

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

.را اخذ نمایند  (جامعه شناسی فزهنگی ایزان و حقوق ادبی و هنزی)باید دروس پیشنیاس 

92/11/26شروع کالسها روز شنبه 



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

17-15.30شىبه2متًن زبان تخصصی40501220411

18.45-17.15شىبه2ريابط فرهىگی بیه الملل140503218412

21.30-19شىبه3ارتباط بیه فرهىگها140503222413

17-15.30چهارشىبه2جهاوی شذن ي فرهىگ40503221414

18.45-17.15چهارشىبه2حقًق ادبی يهىری61600007415

20.30-19چهارشىبه2جامعه شىاسی فرهىگی ایران61600001416

 خىارهان   پىدمان     جهانی شدن وفرهنگI مدرییت امىرفرهنگی گروه 5کارشناسی پىدمان 

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

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

.را اخذ نمایند  (جامعه شناسی فزهنگی ایزان و حقوق ادبی و هنزی)باید دروس پیشنیاس 

92/11/26شروع کالسها روز شنبه 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم  

بسمه تعالی



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

10-8.30پىج شىبه2ريابط فرهىگی بیه الملل140503218417

11.45-10.15پىج شىبه2متًن زبان تخصصی40501220418

15.15-13.30پىج شىبه2جهاوی شذن ي فرهىگ40503221419

13.30-11.45پىج شىبه3ارتباط بیه فرهىگها140503222420

18.45-17.15چهارشىبه2جامعه شىاسی فرهىگی ایران61600001409

20.30-19چهارشىبه2حقًق ادبی يهىری61600007410

  رباردان   پىدمان   جهانی شدن وفرهنگR مدرییت امىرفرهنگی گروه 5کارشناسی پىدمان 

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

.را اخذ نمایند  (جامعه شناسی فزهنگی ایزان و حقوق ادبی و هنزی)باید دروس پیشنیاس 

92/11/26شروع کالسها روز شنبه 

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم  



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

10-8.30پىج شىبه2متًن زبان تخصصی40501220421

11.45-10.15پىج شىبه2ريابط فرهىگی بیه الملل140503218422

13.30-12پىج شىبه2جهاوی شذن ي فرهىگ40503221423

15.45-13.45پىج شىبه3ارتباط بیه فرهىگها140503222424

18.45-17.15چهارشىبه2حقًق ادبی يهىری61600007415

20.30-19چهارشىبه2جامعه شىاسی فرهىگی ایران61600001416

92/11/26شروع کالسها روز شنبه 

 92-93برنامه انتخاب واحذ نیمسال دوم  

 خىارهان   پىدمان     جهانی شدن وفرهنگT مدرییت امىرفرهنگی گروه 5کارشناسی پىدمان 

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

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

.را اخذ نمایند  (جامعه شناسی فزهنگی ایزان و حقوق ادبی و هنزی)باید دروس پیشنیاس 


