
                   ظرفیت: ؟             گروه:تک              207کد رشته:             مقطع:کاردانی            1ترم:              99ورودي:مهر            روابط عمومی   -امور فرهنگی رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 درسنام 

 کاربینی 0 1 ساالریان ... ...  ...

 ارتباطات انسانی 2 0 نایبی چهارشنبه 18-16  ...

 روانشناسی اجتماعی 1 1 میرسیدحسین دوشنبه 20-18  ...

 جامعه شناسی فرهنگی 2 0 قاسمعلی سه شنبه 16-14  ...

 هنر و ارتباطات 2 0 کوپالی سه شنبه 18-16  ...

 رسانه شناسی 1 1 ساالریان چهارشنبه 16-14  ...

 حقوق فرهنگی و رسانه اي 2 0 نایبی چهارشنبه 20-18  ...

 یک درس از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

 1تربیت بدنی 0 1 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  16  



 13ظرفیت:               تکگروه:                209کد رشته:              کاردانی مقطع:               2ترم:             98بهمنورودي:          امور فرهنگی   رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 میراث فرهنگی ایران 1 1 میرسیدحسین یکشنبه 16-14  ...

 صنایع دستی ایران 1 1 پیرمحمدزاده یکشنبه 18-16  ...

 میراث معنوي فرهنگی 2 0 ساالریان سه شنبه 20-18  ...

 گردشگري فرهنگی 1 1 پیرمحمدزاده یکشنبه 20-18  ...

 وبالگ نویسی 1 1 کوپالی سه شنبه 16-14  ...

 زبان خارجی عمومی 3 0 به دلخواه  ...

 معارفیک درس از گروه  2 0 به دلخواه  ...

 یک درس از مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  17  
  



 28ظرفیت:               تکگروه:                  210کد رشته:            کاردانی    مقطع:            3ترم:               98مهرورودي:             امور فرهنگی رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 تبلیغات فرهنگی 1 1 ساالریان یکشنبه 16-18  رسانه شناسی-روانشناسی اجتماعی

 شیوه هاي اطالع رسانی 1 1 پرپنچی یکشنبه 18-20  رسانه شناسی

 فرهنگرسانه هاي تصویري و  1 1 ساالریان سه شنبه 14-16  رسانه شناسی

 امور فرهنگی بانوان 1 1 سلطان محمدي چهارشنبه 18-16  ...

 سازمانها و مراکز فرهنگی 2 0 صفاپو چهارشنبه 20-16  ...

 سازمانهاي مردم نهاد 2 0 سلطان محمدي چهارشنبه 14-16  جامعه شناسی فرهنگی

 نظرسنجی 1 1 خزان سه شنبه 18-20  روانشناسی اجتماعی-رسانه شناسی-ارتباطات انسانی

 1کارورزي 0 2 لطیفی ... ...  ...

 یک درس از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  18  



 29ظرفیت:              تکگروه:               211کد رشته:              کاردانی مقطع:                4ترم:              97بهمنورودي:          امور فرهنگی   رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 اسطوره شناسی 2 0 میثاقی نژاد چهارشنبه 14-16  جامعه شناسی فرهنگی

 فعالیت هاي فرهنگی 1 1 ساالریان چهارشنبه 18-20  جامعه شناسی فرهنگی

 تحوالت اجتماعی معاصر ایران 2 0 نیرومند یکشنبه 18-16  ...

 فرهنگ اقوام 1 1 پیرمحمدزاده یکشنبه 14-16  جامعه شناسی فرهنگی

 مفاخر فرهنگی 1 1 میثاقی نژاد چهارشنبه 18-16  ...

 2کارورزي 0 2 لطیفی ... ...  نیمسال آخر

 یک درس از مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

 یک درس از گروه معارف 2 0 دلخواهبه   ...

  جمع واحدها:  16  
 


