
 982 - )98 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  امورفرهنگی  نام رشته :    

2ترم :  89 مهرنیمسال ورودي :    

 

 Bگروه 

 روز ساعت نام درس تعداد واحد استاد
 گروه کد

 درسی

 716 شنبه 16-19 میراث فرهنگی ایران 2 عسگري

 717 چهارشنبه 14-17 صنایع دستی ایران 2 میرزابیگی

 718 دوشنبه 15-17 میراث معنوي فرهنگی 2 حدادیان

 719 چهارشنبه 17-20 گردشگري فرهنگی 2 قره مادانی

 720 دوشنبه 17-20 وبالگ نویسی 2 امی

 721 شنبه 14-16 کارآفرینی 2 شاهقلیان

 722 سه شنبه 14-16 فرهنگ عمومی 2 آشتیانی

 723 یکشنبه 18-20 دانش خانواده 2 خاکساري

 724 سه شنبه 16-19 زبان خارجی 3 مهرپرور
 

 

 

  توضیحات :

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

 

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 19  جمع کل تعداد واحد :



 982 - )98 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  امورفرهنگی  نام رشته :    

2ترم :  98 مهرنیمسال ورودي :    

 

 C1گروه 

 روز ساعت نام درس تعداد واحد استاد
 گروه کد

 درسی

 725 جمعه 8-11 میراث فرهنگی ایران 2 عسگري

 726 جمعه 11-14 صنایع دستی ایران 2 میرزابیگی

 727 پنجشنبه 14-16 میراث معنوي فرهنگی 2 نصرتی

 728 پنجشنبه 9-12 گردشگري فرهنگی 2 قره مادانی

 729 جمعه 14-17 وبالگ نویسی 2 خیراتی

 730 پنجشنبه 12-14 کارآفرینی 2 علی مددي

 731 پنجشنبه 18-20 فرهنگ عمومی 2 فراهانی

 732 پنجشنبه 16-18 دانش خانواده 2 طالبی

 733 جمعه 17-20 زبان خارجی 3 مهرپرور
 

 

 

  توضیحات :

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

 

طبق زمانبندي (دانشجویان میبایست  دروس ارائه شده طبق کد گروه درسی  جدول فوق را   -2

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

 

 

 واحد 19  جمع کل تعداد واحد :



 982 - )98 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 
کاردانیمقطع :  امورفرهنگی  نام رشته :    

2ترم :  98 مهرنیمسال ورودي :    

 

 2Cگروه 

 روز ساعت نام درس تعداد واحد استاد
 گروه کد

 درسی

 7250 جمعه 8-11 میراث فرهنگی ایران 2 بهبودي

 7260 جمعه 14-17 صنایع دستی ایران 2 میرزابیگی

 7270 پنجشنبه 16-18 میراث معنوي فرهنگی 2 نصرتی

 7280 جمعه 11-14 گردشگري فرهنگی 2 عسگري

 7290 جمعه 17-20 وبالگ نویسی 2 رضوي آل هاشم

 7300 پنجشنبه 18-20 کارآفرینی 2 سلمانی

 73100 پنجشنبه 14-16 فرهنگ عمومی 2 نبی لو

 7320 یکشنبه 15-17 دانش خانواده 2 خاکساري

 7330 یکشنبه 17-20 زبان خارجی 3 مقیمی

 

 

 

  توضیحات :

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

 

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 19  جمع کل تعداد واحد :


