
 )98 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نیمسال 

تبلیغات تجاريمدیریت نام رشته :  مقطع : کارشناسی  

2ترم :  89 مهرورودي :  سالنیم   

 Aگروه 

 استاد پیش نیاز
 تعداد
 روز ساعت نام درس واحد

 گروه
 درسی

 200 یکشنبه 17-20 تحلیل محتواي پیامهاي ارتباطی 2 آخرتی تفسیر آماري

 200 دوشنبه 14-16 تفسیر موضوعی قرآن 2 سبحانی 

 200 شنبه 14-16 زبان تخصصی 2 قندي 

 200 شنبه 16-18 مدیریت بازاریابی 2 فتح الهی 

 200 یکشنبه 14-17 تصویر برداري 2 یزدانی 

 200 شنبه 18-20 نظام اقتصادي ایران 2 اصول دینی 

 2 عابدي 
اقدام پژوهی (قابل اخذ براي 

 ترم قبل نگذراندند)دانشجویانی که 
 چهارشنبه 19-16

200 

 200 دوشنبه 16-18 حقوق و قوانین تبلیغاتی 2 علی مددي 

 2 خان محمد 
حقوق و قوانین بازاریابی (قابل اخذ 

براي دانشجویانی که ترم قبل 
 نگذراندند)

 چهارشنبه 16-14
200 

 200 دوشنبه 18-20 مدیریت تبلیغات 2 محمودي شرق 
   

 

 

 یدیدانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه فرما 
 

مقطـع  در  پاس نکـرده انـد موظفنـد ایـن درس را حتمـاً      کاردانیرا در دوره  دانش خانواده و جمعیتدانشجویان گرامی که درس  -1

  دانشجو می باشد.در غیر این صورت عواقب آن به عهده شخص  اخذ نمایند. کارشناسی

 فرهنگی سازمان هايو  مراکزمدیریت  -اصول و فنون مذاکره-مدیریت کسب و کار و بهره وري دروس مهارت مشترك: -2

  2اندیشه اسالمی –1ورزش -)ایران شنایی با قانون اساسی(یا انقالب اسالمیآ -تاریخ امامت -نآتفسیر موضوعی قردروس عمومی:  -3

ق مطـاب  ( خر اعـالم شـده باشـد   آبگیرد که تمام نمرات دروس ترم معرفی به استاد  تحت عنواندانشجو زمانی می تواند درسی را  -4

دروس  98-99دانشگاه جامع علمی کـاربردي، از نیمسـال اول سـال تحصـیلی      26/06/1398  م مورخ/23384/98بخشنامه شماره 

قابلیت اخذ به صورت معرفی به استاد را نداشته و دانشجویان می  خانواده و جمعیت) (به همراه دانشعمومیدروس  و مهارت مشترك

 ).بایست دروس ذکر شده را درطول ترم هاي تحصیلی اخذ نمایند

 واحد انتخاب نمایند. 24می باشد می توانند تا سقف  17که معدل ترم قبل آنها باالي   98دانشجویان ورودي مهر  -5

ترم باید تنها یک درس از گروه معارف (تفسیر موضوعی قرآن، تاریخ امامت، آشنایی بـا قـانون اساسـی(یا انقـالب     دانشجو در هر  -6

 ) اخذ کند.و دانش خانواده و جمعیت 2اسالمی ایران)، اندیشه اسالمی 

  :فارغ التحصیل محسوب شود  بگذراند وکه دانشجو باید  تجاري کل واحد هاي کارشناسی مدیریت تبلیغات

 واحد 66واحد      بدون پیش نیاز:  70با پیش نیاز: 

 20جمع تعداد واحد : 



 )98برنامه انتخاب واحد (نیمسال بهمن 

 نام رشته : مدیریت تبلیغات تجاري مقطع : کارشناسی
2ترم :  98سال ورودي : مهر نیم   

 Bگروه 

 استاد پیش نیاز
 تعداد
 روز ساعت نام درس واحد

 گروه
 درسی

 201 جمعه 8-11 تحلیل محتواي پیامهاي ارتباطی 2 رسولی تفسیر آماري

 201 سه شنبه 14-16 تفسیر موضوعی قرآن 2 سبحانی 

 201 سه شنبه 18-20 زبان تخصصی 2 آذر بیگدلی 

 201 جمعه 13-15 مدیریت بازاریابی 2 اصول دینی 

 201 جمعه 17-20 تصویر برداري 2 مجیب 

 201 جمعه 15-17 نظام اقتصادي ایران 2 اصول دینی 

 2 عابدي 
اقدام پژوهی (قابل اخذ براي 

 دانشجویانی که ترم قبل نگذراندند)
 چهارشنبه 19-16

200 

 201 سه شنبه 16-18 حقوق و قوانین تبلیغاتی 2 آرش عابدي 

 2 خان محمد 
حقوق و قوانین بازاریابی (قابل اخذ 

براي دانشجویانی که ترم قبل 
 نگذراندند)

 چهارشنبه 16-14
200 

 201 جمعه 11-13 مدیریت تبلیغات 2 حسین زاده 
   

 

 دانشجوي گرامی؛ لطفاً توضیحات ذیل را با دقت مطالعه فرمایید
 

پاس نکرده اند موظفند این درس را حتماً در مقطع کارشناسی اخذ  کاردانیرا در دوره  دانش خانواده و جمعیتدانشجویان گرامی که درس  -1

  نمایند. در غیر این صورت عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

 مدیریت مراکز و سازمان هاي فرهنگی -اصول و فنون مذاکره-مدیریت کسب و کار و بهره وري دروس مهارت مشترك: -2

  2اندیشه اسالمی –1ورزش -آشنایی با قانون اساسی(یا انقالب اسالمی ایران) -تاریخ امامت -قرآنتفسیر موضوعی دروس عمومی:  -3

مطابق بخشـنامه   (بگیرد که تمام نمرات دروس ترم آخر اعالم شده باشد معرفی به استاد  دانشجو زمانی می تواند درسی را تحت عنوان -4

 و دروس مهـارت مشـترك   98-99جامع علمی کاربردي، از نیمسال اول سال تحصـیلی  دانشگاه  26/06/1398  م مورخ/23384/98شماره 

قابلیت اخذ به صورت معرفی به استاد را نداشته و دانشجویان می بایست دروس ذکر شده  عمومی(به همراه دانش خانواده و جمعیت)دروس 

 ).را درطول ترم هاي تحصیلی اخذ نمایند

 واحد انتخاب نمایند. 24می باشد می توانند تا سقف  17معدل ترم قبل آنها باالي که   98مهر  دانشجویان ورودي -5

دانشجو در هر ترم باید تنها یک درس از گروه معارف (تفسیر موضوعی قرآن، تاریخ امامت، آشنایی با قانون اساسی(یا انقـالب اسـالمی    -6

 و دانش خانواده و جمعیت) اخذ کند. 2ایران)، اندیشه اسالمی 

  :کل واحد هاي کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاري که دانشجو باید بگذراند و  فارغ التحصیل محسوب شود

 واحد 66واحد      بدون پیش نیاز:  70با پیش نیاز: 

 20جمع تعداد واحد : 


