
  1402 - )1400 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نيمسال 
كاردانيمقطع :    امورفرهنگي  نام رشته :   

2ترم :    1400مهرنيمسال ورودي :   

 

 

  Bگروه 
 استاد  تعداد واحد  نام درس  ساعت  روز

  گروه كد
  درسي

 خيراتي 2   18-20  وب نگاري  713  يكشنبه

 عقدا 2  تهيه و تنظيم صورت هاي مالي و 
 كارپردازي

18-16 
شنبهيك   713 

 نصرتي 2   كاركرد سازمان ها و نهاد هاي فرهنگي 18-16   دوشنبه 713 

 مومني 2   محصوالت هنري و صنايع دستي ايران 20-18   دوشنبه 713 

 صديق 3   رويداد نگاري و گزارش نويسي 
 

18-15   شنبه 713 

 عباسي 2  كارگاه برگزاري مناسبت ها و 
 رويدادهاي فرهنگي

20-18 
 شنبه 713 

-  2   درس عمومي  اخذ از كليه گروه هاي ارائه شده در سامانه هم آوا

-   اخذ از كليه گروه هاي ارائه شده در سامانه هم آوا  درس مهارت مشترك  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واحد 19  جمع كل تعداد واحد :



  1402 - )1400 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نيمسال 
كاردانيمقطع :    امورفرهنگي  نام رشته :   

2ترم :    1400مهرنيمسال ورودي :   

 

  Cگروه 
 استاد  تعداد واحد  نام درس  ساعت  روز

  گروه كد
  درسي

 خيراتي 2   12-14  وب نگاري  714  جمعه

 ارزنلو 2  تهيه و تنظيم صورت هاي مالي و 
 كارپردازي

16-14   جمعه 714 

 جليل زاده 2   فرهنگيكاركرد سازمان ها و نهاد هاي  18-16   پنج شنبه 714 

 صديق 2   محصوالت هنري و صنايع دستي ايران 20-18   پنج شنبه 714 

 منصوري  رويداد نگاري و گزارش نويسي   3
 

16-13   پنج شنبه 714 

 عباسي 2  كارگاه برگزاري مناسبت ها و 
 رويدادهاي فرهنگي

12-10   جمعه 714 

-  2   درس عمومي  در سامانه هم آوا اخذ از كليه گروه هاي ارائه شده

-   اخذ از كليه گروه هاي ارائه شده در سامانه هم آوا  درس مهارت مشترك  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واحد 19  جمع كل تعداد واحد :



 

  دانشجوي گرامي؛

  لطفاً توضيحات ذيل را با دقت مطالعه بفرمائيد 

  
در نيمسال گذشته (غير از نيمسال تابستان)  ميباشند و يا دانشجويان ترم آخر  17دانشجوياني كه داراي معدل باالي 

(به شرط به فراغت از تحصيل در اين نيمسال) ميتوانند از ميان دروس عمومي، مهارت مشترك، تخصصي با رعايت 
ه و نيمسال ورودي، دروس اضافه خود را به دلخواه موارد زير، عالوه بر جدول دروس اعالم شده مربوط به رشت

  اخذ نماييد. 

واحد درسي ) درصورت ارايه  16واحد كارورزي به همراه  2واحد درسي ( 18الف) در صورت داشتن درس كارورزي، تا سقف  
 نمايند.درس توسط مركز، رعايت پيش نياز، عدم تداخل برنامه و رعايت كليه قوانين و مقررات آموزشي اخذ 

واحد درسي(درصورت ارايه درس، رعايت پيش نياز، عدم  24ب) در صورت عدم اخذ كارورزي مي توانند تا سقف 
  تداخل برنامه و رعايت كليه قوانين و مقررات آموزشي) درس  مورد نظر را اخذ نمايند .

  دروس عمومي شامل :

انديشه اسالمي و تربيت بدني مي -ق اسالمياخال -دانش خانواده وجمعيت-زبان خارجي عمومي-ادبيات فارسي 
  باشد.

 دروس گروه معارف اسالمي شامل:

  انديشه اسالمي-اخالق اسالمي -دانش خانواده وجمعيت
  دانشجويان مي توانند در هر نيمسال صرفا يك عنوان درس از گروه معارف اخذ نمايند. توجه ويژه :

  دروس مهارت مشترك شامل:

  اصول سرپرستي مي باشد.-فرهنگ عمومي-كارآفريني- كاربرد فناوري اطالعات

 توضيحات مهم 

 (به دقت مطالعه نماييد)

 كل واحدهاي عمومي، مهارت مشترك و تخصصي

 واحد درسي ميباشد. 72رشته امورفرهنگي    

واحد درسي را اخذ و به اتمام برسانند. 72دانشجوي اين رشته بايد به منظور فارغ التحصيلي   



 


