
 )98 برنامه انتخاب واحد (نیمسال بهمن

امورفرهنگییت نام رشته : مدیر مقطع : کارشناسی  

1ترم :  98بهمننیمسال ورودي :    

 Aگروه 

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی

 309 جمعه 16-18 جامعه شناسی هنري 2 جلیل زاده

 309 پنجشنبه 12-14 سواد هنري 2 قاسم زادگان

 309 جمعه 14-16 نظریه هاي فرهنگی 2 نصرتی

 309 جمعه 8-11 فناوري و فرهنگ 2 آشتیانی

 309 جمعه 11-14 اقدام پژوهی 2 رسولی

کارگاه گزارش نویسی(قابل اخذ براي  2 گردگیران
 دانشجویانی که پیشنیاز ندارند)

 309 پنجشنبه 17-14

 (قابل اخذ براي 2اندیشه اسالمی 2 وهاب زاده
 دانشجویانی که پیشنیاز ندارند)

 309 پنجشنبه 19-17

 2 منصوري

سازمان ها و مراکز فرهنگی 
(پیشنیاز)(قابل اخذ براي دانشجویانی که 

رشته کاردانی آنها غیرمرتبط با رشته 
 کارشناسی میباشد)

 پنجشنبه 17-14

309 

 2 صدیق

(پیشنیاز)(قابل سرپرستی مراکز فرهنگی
که رشته کاردانی اخذ براي دانشجویانی 

آنها غیرمرتبط با رشته کارشناسی 
 میباشد)

 پنجشنبه ۲۰-۱۷

309 

 ورزش 1 
روز و ساعت برگزاري کالس متعاقبا ازسایت واحد یازده 

 اعالم میگردد.

 کاربینی 1 
روز و ساعت برگزاري کالس متعاقبا ازسایت واحد یازده 

 اعالم میگردد.
 

 

 

 

 

 

 

 واحد 16  جمع کل تعداد واحد :



 

 )98 برنامه انتخاب واحد (نیمسال بهمن

یت امورفرهنگینام رشته : مدیر مقطع : کارشناسی  

1ترم :  98بهمننیمسال ورودي :    

 Bگروه 

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی

 308 چهارشنبه 15-17 جامعه شناسی هنري 2 جوانی

 308 سه شنبه 18-20 سواد هنري 2 فراهانی

 308 سه شنبه 16-18 نظریه هاي فرهنگی 2 آشتیانی

 308 شنبه 17-20 فناوري و فرهنگ 2 میرزابیگی

 308 چهارشنبه 17-20 اقدام پژوهی 2 نامجومنش

کارگاه گزارش نویسی(قابل اخذ براي  2 اصغري
 دانشجویانی که پیشنیاز ندارند)

 308 دوشنبه 20-17

 2 صباغی

سازمان ها و مراکز فرهنگی 
(پیشنیاز)(قابل اخذ براي دانشجویانی که 

رشته کاردانی آنها غیرمرتبط با رشته 
 کارشناسی میباشد)

 دوشنبه 17-14

308 

 2 طیبی

(پیشنیاز)(قابل سرپرستی مراکز فرهنگی
اخذ براي دانشجویانی که رشته کاردانی 

آنها غیرمرتبط با رشته کارشناسی 
 میباشد)

 308 دوشنبه 20-17

 ورزش 1 
روز و ساعت برگزاري کالس متعاقبا ازسایت واحد یازده 

 اعالم میگردد.

 کاربینی 1 
روز و ساعت برگزاري کالس متعاقبا ازسایت واحد یازده 

 اعالم میگردد.
 

 

 

 

 واحد 16  جمع کل تعداد واحد :


