
ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

15-14شنبه1خواهران2تربیت بدنی 3251132630

15-14شنبه1برادران 2تربیت بدنی 3251132631

17-15شنبه22انذیشه اسالمی3212022623

19-17شنبه2برنامه ریسی فرهنگی2012262624

21-19شنبه2خانواده و فرهنگ2012272625

17-15یکشنبه2برنامه ریسی اوقات فراغت2012242628

19-17یکشنبه2برنامه ریسی آموزشی2012252626

21-19یکشنبه2رسانه شناسی2012352679

17-15سه شنبه2حقوق شهرونذی2012212632

19-17سه شنبه2زبان تخصصی2012202633

21-19سه شنبه2نماد و نشانه شناسی فرهنگی2012232634

17-15دوشنبه2تغییرات اجتماعی و فرهنگی2012222629

19-17دوشنبه2تاریخ تحلیلی صذر اسالم 3212102627

بسمه تعالی

 عصر     پودمان  فرهنگ شهروندیW  مدرییت امورفرهنگی  گروه   6کارشناسی حرهف ای پودمان 

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

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

.را اخذ نمایند  (رسانه شناسی)باید دروس پیشنیاس 



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

21-19شنبه2برنامه ریسی فرهنگی2012262637

19-17شنبه22انذیشه اسالمی3212022636

17-15شنبه2خانواده و فرهنگ2012272635

15-14شنبه1خواهران2تربیت بدنی 3251132630

15-14شنبه1برادران 2تربیت بدنی 3251132631

17-15یکشنبه2رسانه شناسی2012352680

19-17یکشنبه2برنامه ریسی اوقات فراغت2012242638

21-19یکشنبه2برنامه ریسی آموزشی2012252639

21-19سه شنبه2حقوق شهرونذی2012212646

19-17سه شنبه2نماد و نشانه شناسی فرهنگی2012232645

17-15سه شنبه2زبان تخصصی2012202644

17-15دوشنبه2تاریخ تحلیلی صذر اسالم 3212102640

19-17دوشنبه2تغییرات اجتماعی و فرهنگی2012222643

 عصر       پودمان فرهنگ شهروندیX  مدرییت امورفرهنگی  گروه6کارشناسی حرهف ای پودمان 

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  

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

.را اخذ نمایند  (رسانه شناسی)باید دروس پیشنیاس 



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

10-8جمعه2زبان تخصصی2012202647

12-10جمعه2حقوق شهرونذی2012212648

14-12جمعه2خانواده و فرهنگ2012272649

16-14جمعه2برنامه ریسی آموزشی2012252650

17-16جمعه1خواهران2تربیت بدنی 3251132651

17-16جمعه1برادران 2تربیت بدنی 3251132652

10-8پنج شنبه2تاریخ تحلیلی صذر اسالم 3212102653

12-10پنج شنبه2برنامه ریسی اوقات فراغت2012242654

14-12پنج شنبه2تغییرات اجتماعی و فرهنگی2012222655

16-14پنج شنبه2نماد و نشانه شناسی فرهنگی2012232656

18-16پنج شنبه2برنامه ریسی فرهنگی2012262657

20-18پنج شنبه22انذیشه اسالمی3212022658

21-19یکشنبه2رسانه شناسی2012352679

17-15یکشنبه2رسانه شناسی2012352680

  جمعو     پودمان فرهنگ شهروندیV  مدرییت امورفرهنگی  گروه 6کارشناسی حرهف ای پودمان 

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  

.را اخذ نمایند  (رسانه شناسی)باید دروس پیشنیاس 

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



ساعتروزتعداد واحدنام درسکد گروهکد درس

10-8پنج شنبه2حقوق شهرونذی2012212659

12-10پنج شنبه2تاریخ تحلیلی صذر اسالم 3212102660

14-12پنج شنبه2برنامه ریسی اوقات فراغت2012242661

16-14پنج شنبه2تغییرات اجتماعی و فرهنگی2012222662

18-16پنج شنبه2نماد و نشانه شناسی فرهنگی2012232663

20-18پنج شنبه2برنامه ریسی فرهنگی2012262665

10-8جمعه2خانواده و فرهنگ2012272666

12-10جمعه2زبان تخصصی2012202667

14-12جمعه2برنامه ریسی آموزشی2012252668

16-14جمعه22انذیشه اسالمی3212022664

17-16جمعه1خواهران2تربیت بدنی 3251132669

17-16جمعه1برادران 2تربیت بدنی 3251132670

21-19یکشنبه2رسانه شناسی2012352679

17-15یکشنبه2رسانه شناسی2012352680

  جمعو    پودمان فرهنگ شهروندیZ  مدرییت امورفرهنگی  گروه 6کارشناسی حرهف ای پودمان 

بسمه تعالی

 تهران 13مرکس آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحذ 

 93-94برنامه انتخاب واحذ نیمسال اول  

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

.را اخذ نمایند  (رسانه شناسی)باید دروس پیشنیاس 


