
  ؟: ظرفیت         تکگروه:         202کد رشته:       مقطع:کارشناسی       1ترم:        99مهر ورودي:              برنامه ریزي فرهنگی-رشته تحصیلی:مدیریت امور فرهنگی

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 کاربینی 0 1 ساالریان ... ...  ...

 اقدام پژوهی 1 1 نیرومند یکشنبه 20-18  ...

 سواد هنري 2 0 کوپالی چهارشنبه 16-14  ...

 جامعه شناسی هنري 2 0 قاسمعلی سه شنبه 18-16  ...

 نظریه هاي فرهنگی 2 0 ساالریان سه شنبه 20-18  ...

 فناوري و فرهنگ 1 1 پرپنچی یکشنبه 18-16  ...

  اقتصاد و فرهنگ 2 0 ساالریان یکشنبه 16-14  ...

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

 1ورزش 0 1 به دلخواه  ...

  سازمان ها و مراکز فرهنگی (جبرانی)  1  1 صفاپو چهارشنبه 18-16   ...

  جمع واحدها:  16 



 30: ظرفیت      Aگروه:         204کد رشته:           مقطع:کارشناسی         3و2ترم:        98و بهمن ورودي: مهر         برنامه ریزي فرهنگی-رشته تحصیلی:مدیریت امور فرهنگی

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 مدیریت بازاریابی فرهنگی 2 0 ویلکی یکشنبه 18-20  نظریه هاي فرهنگی

 قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ 2 0 ساالریان دوشنبه 18-16  ...

 سواد رسانه اي 1 1 ساالریان یکشنبه 18-16  ...

 گزارش نویسی 1 1 خزان دوشنبه 16-14  ...

 آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی 1 1 میرساداتی سه شنبه 16-18  همنیاز: نظریه هاي فرهنگی

 شهرونديحقوق  1 1 میرساداتی دوشنبه 20-18  ...

 تغییرات اجتماعی فرهنگی 1 1 سبزه یکشنبه 14-16  جامعه شناسی فرهنگی

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

 یک درس مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  18  



  30: ظرفیت      Bگروه:         205کد رشته:         مقطع:کارشناسی           3و2ترم:        98ورودي: مهر و بهمن    برنامه ریزي فرهنگی     -رشته تحصیلی:مدیریت امور فرهنگی

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 مدیریت بازاریابی فرهنگی 2 0 ویلکی یکشنبه 14-16  نظریه هاي فرهنگی

 قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ 2 0 سعیدي وفا سه شنبه 16-14  ...

 سواد رسانه اي 1 1 ساالریان یکشنبه 20-18  ...

 گزارش نویسی 1 1 خزان دوشنبه 18-16  ...

 آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی 1 1 میرساداتی سه شنبه 18-20  همنیاز: نظریه هاي فرهنگی

 حقوق شهروندي 1 1 میرساداتی چهارشنبه 16-14  ...

 تغییرات اجتماعی فرهنگی 1 1 سبزه یکشنبه 16-18  جامعه شناسی فرهنگی

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

 یک درس مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  18 



  25: ظرفیت       تکگروه:       206کد رشته:        مقطع:کارشناسی         4ترم:         97بهمنورودي:        برنامه ریزي فرهنگی-تحصیلی:مدیریت امور فرهنگیرشته 

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 مدیریت بازاریابی فرهنگی 2 0 ویلکی یکشنبه 16-18  نظریه هاي فرهنگی

 سبزه یکشنبه 18-20  جامعه شناسی فرهنگی
1 1 

 تغییرات اجتماعی و فرهنگی

 2کارورزي 0 2 ساالریان ... ...  نیمسال آخر

 انقالب اسالمی ایران 2 0 به دلخواه  ...

 1ورزش 0 1 به دلخواه  ....

  جمع واحدها:  9 

 


