
ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

10-8پنجشنبه2اقتصاد فرهنگ وهنر1032213218

12-10پنجشنبه22حسابذاری بهای تمام شذه تخصصی1032963219

14-12پنجشنبه2بورس کاالهای فرهنگی و هنری1032253220

16-14پنجشنبه2تاریخ تحلیلی صذر اسالم3212103221

19-16پنجشنبه13حسابذاری خذمات فرهنگی1032193222

10-8جمعه12حسابذاری بهای تمام شذه تخصصی1032203223

13-10جمعه23حسابذاری خذمات فرهنگی1032243224

14-13جمعه1پروژه ویژه گرایش خذمات فرهنگی1032283225

16-14جمعه2آشنایی با بازار کاالهای فرهنگی و هنری ایران و جهان1032223226

18-16جمعه2ارزیابی کاالو خذمات فرهنگی و هنری1032273227

19-18جمعه1تبلیغات و بازاریابی فرهنگی و هنری1032233228

ری خدمات گروه               6کارشناسی حرهف ای پودمان ری خدمات فرهنگی و هنری و کالاهی فرهنگی و هنریAحسابدا    هبنشجنپ و جمعو       پودمان  حسابدا

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

10-8یکشنبه2ارزیابی کاالو خذمات فرهنگی و هنری1032273229

12-10یکشنبه2اقتصاد فرهنگ وهنر1032213230

14-12یکشنبه2بورس کاالهای فرهنگی و هنری1032253231

15-14یکشنبه1پروژه ویژه گرایش خذمات فرهنگی1032283232

11-8دوشنبه13حسابذاری خذمات فرهنگی1032193233

14-11دوشنبه23حسابذاری خذمات فرهنگی1032243234

16-14دوشنبه12حسابذاری بهای تمام شذه تخصصی1032203235

10-8سه شنبه22حسابذاری بهای تمام شذه تخصصی1032963236

12-10سه شنبه2آشنایی با بازار کاالهای فرهنگی و هنری ایران و جهان1032223237

14-12سه شنبه2تاریخ تحلیلی صذر اسالم3212103238

15-14سه شنبه1تبلیغات و بازاریابی فرهنگی و هنری1032233239

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  

ری خدمات گروه          6کارشناسی حرهف ای پودمان ری خدمات فرهنگی و هنری و کالاهی فرهنگی و هنریC حسابدا       صبح       پودمان حسابدا



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

18-16شنبه2ارزیابی کاالو خذمات فرهنگی و هنری1032273240

19-18شنبه1تبلیغات و بازاریابی فرهنگی و هنری1032233241

21-19شنبه2آشنایی با بازار کاالهای فرهنگی و هنری ایران و جهان1032223242

17-16یکشنبه1پروژه ویژه گرایش خذمات فرهنگی1032283243

19-17یکشنبه22حسابذاری بهای تمام شذه تخصصی1032963244

21-19یکشنبه2اقتصاد فرهنگ وهنر1032213245

18-16دوشنبه2بورس کاالهای فرهنگی و هنری1032253246

21-18دوشنبه23حسابذاری خذمات فرهنگی1032243247

16-14سه شنبه2تاریخ تحلیلی صذر اسالم3212103248

18-16سه شنبه12حسابذاری بهای تمام شذه تخصصی1032203249

21-18سه شنبه13حسابذاری خذمات فرهنگی1032193250

ری خدمات گروه             6کارشناسی حرهف ای پودمان  ری خدمات فرهنگی و هنری و کالاهی فرهنگی و هنریE حسابدا     عصر      پودمان حسابدا

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

17-15شنبه2ارزیابی کاالو خذمات فرهنگی و هنری1032273251

19-17شنبه2آشنایی با بازار کاالهای فرهنگی و هنری ایران و جهان1032223252

20-19شنبه1تبلیغات و بازاریابی فرهنگی و هنری1032233253

17-15یکشنبه2تاریخ تحلیلی صذر اسالم3212103254

19-17یکشنبه2اقتصاد فرهنگ وهنر1032213255

21-19یکشنبه22حسابذاری بهای تمام شذه تخصصی1032963256

18-15دوشنبه23حسابذاری خذمات فرهنگی1032243257

20-18دوشنبه2بورس کاالهای فرهنگی و هنری1032253258

18-15سه شنبه13حسابذاری خذمات فرهنگی1032193259

20-18سه شنبه12حسابذاری بهای تمام شذه تخصصی1032203260

1پروژه ویژه گرایش خذمات فرهنگی1032283261

ری خدمات گروه             6کارشناسی حرهف ای پودمان  ری خدمات فرهنگی و هنری و کالاهی فرهنگی و هنریF حسابدا     عصر      پودمان حسابدا

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  


