
 )98بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 

امورفرهنگییت نام رشته : مدیر مقطع : کارشناسی  

2ترم :  98مهرنیمسال ورودي :    

 Aگروه 

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 کد گروه
 درسی

 307 جمعه 8-11 رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان 2 میرزا بیگی

 307 پنجشنبه 15-18 شبکه هاي اجتماعی 2 عسگري

 307 پنجشنبه 10-12 زبان تخصصی 2 عزیزي زاویه

 307 پنجشنبه 12-15 دولت و برنامه هاي فرهنگی 2 جلیل زاده

کارگاه گزارش نویسی(قابل اخذ براي  2 گردگیران
 دانشجویانی که در ترم یک اخذ نکرده اند)

 307 پنجشنبه 20-18

 307 جمعه 12-14 قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ 2 خان محمد

 307 جمعه 14-16 مدیریت بازاریابی فرهنگی 2 مومنی

 307 جمعه 16-18 مدیریت مراکز و سازمانهاي فرهنگی 2 رسولی

 307 جمعه 18-20 انقالب اسالمی 2 نجف زاده

 307 جمعه 18-20 صنایع فرهنگی 2 آخرتی

 

 

 

 

 

 توضیحات : 

 گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه بفرمائید)(دانشجوي 

طبق زمانبندي (دانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی  جدول فوق را  -1

 انتخاب واحد نمایند. سامانه آموزشی هم آوا، در ) 11اعالم شده در سایت واحد 

 

 

 

 واحد 20  جمع کل تعداد واحد :



 )98برنامه انتخاب واحد (نیمسال بهمن

کارشناسیمقطع :  یت امورفرهنگینام رشته : مدیر   

2ترم :  98مهرنیمسال ورودي :    

 Cگروه

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی

 305 پنجشنبه 17-20 رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان 2 منصوري

 305 دوشنبه 17-20 شبکه هاي اجتماعی 2 جوانی

 305 جمعه 12-14 زبان تخصصی 2 کریمی

 305 پنجشنبه 14-17 دولت و برنامه هاي فرهنگی 2 مومنی

 305 پنجشنبه 12-14 صنایع فرهنگی 2 نصرتی

 305 جمعه 10-12 قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ 2 خان محمد

 305 جمعه 16-18 مدیریت بازاریابی فرهنگی 2 مومنی

 305 جمعه 14-16 فرهنگی و سازمانهاي مدیریت مراکز 2 رسولی

 307 جمعه 18-20 انقالب اسالمی 2 نجف زاده

کارگاه گزارش نویسی(قابل اخذ براي  2 سپهریان
 دانشجویانی که در ترم یک اخذ نکرده اند)

 305 دوشنبه 17-14

 

 

 

 

 توضیحات : 

 (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه بفرمائید)

طبق زمانبندي (دانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی  جدول فوق را  -1

 انتخاب واحد نمایند. سامانه آموزشی هم آوا، در ) 11اعالم شده در سایت واحد 

 

 

 

 واحد 20  جمع کل تعداد واحد :



 )98برنامه انتخاب واحد (نیمسال بهمن

یت امورفرهنگینام رشته : مدیر مقطع : کارشناسی  

2ترم :  98مهرنیمسال ورودي :    

 Bگروه 

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت نام درس
 گروه کد

 درسی

 306 دوشنبه 17-20 رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان 2 آشتیانی

 306 شنبه 17-20 شبکه هاي اجتماعی 2 محمودي شرق

 306 شنبه 15-17 زبان تخصصی 2 اعتماد

شنبه سه 15-18 دولت و برنامه هاي فرهنگی 2 جوانی  306 

 306 چهارشنبه 18-20 صنایع فرهنگی 2 حدادیان

 306 چهارشنبه 16-18 قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ 2 خان محمد

 306 چهارشنبه 14-16 مدیریت بازاریابی فرهنگی 2 شهامت پور

 306 سه شنبه 18-20 فرهنگی و سازمانهاي مدیریت مراکز 2 جلیل زاده

 306 شنبه 15-17 اسالمیانقالب  2 عبدالمنافی

کارگاه گزارش نویسی(قابل اخذ براي  2 سپهریان
 دانشجویانی که در ترم یک اخذ نکرده اند)

 306 دوشنبه 17-14

 

 

 

 ضیحات : تو

 (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه بفرمائید)

طبق زمانبندي (دانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی  جدول فوق را  -1

 انتخاب واحد نمایند. سامانه آموزشی هم آوا، در ) 11اعالم شده در سایت واحد 

 واحد 20  جمع کل تعداد واحد :



 Dگروه 

 استاد
تعداد 
 واحد

 روز ساعت درسنام 
 گروه کد

 درسی

 304 چهارشنبه 14-17 رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان 2 منصوري

 304 جمعه 14-16:30 شبکه هاي اجتماعی 2 آخرتی

 304 جمعه 12-14 زبان تخصصی 2 مسن ابادي

 304 چهارشنبه 17-20 دولت و برنامه هاي فرهنگی 2 جوانی

 304 سه شنبه 18-20 صنایع فرهنگی 2 صدیق

 304 جمعه 17-19 قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ 2 خان محمد

 304 سه شنبه 16-18 مدیریت بازاریابی فرهنگی 2 جلیل زاده

 304 جمعه 8-10 فرهنگی و سازمانهاي مدیریت مراکز 2 صباغی

 304 جمعه 10-12 انقالب اسالمی 2 نجف زاده

کارگاه گزارش نویسی(قابل اخذ براي  2 گردگیران
 دانشجویانی که در ترم یک اخذ نکرده اند)

 307 پنجشنبه 20-18

  

 

 )98برنامه انتخاب واحد (نیمسال بهمن

یت امورفرهنگینام رشته : مدیر مقطع : کارشناسی  

2ترم :  98مهرنیمسال ورودي :    

 ضیحات : تو

 (دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه بفرمائید)

طبق زمانبندي (دانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی  جدول فوق را  -1

 انتخاب واحد نمایند. سامانه آموزشی هم آوا، در ) 11اعالم شده در سایت واحد 

 

 

 

 واحد 20  جمع کل تعداد واحد :


