
  )1400 بهمنبرنامه انتخاب واحد (نيمسال 
 مقطع : كارشناسي مديريت تبليغات تجارينام رشته :   

4ترم :  1399مهر نيمسال ورودي :    

  Aگروه 

 پيش نياز  استاد
تعداد 
 واحد

 نام درس  ساعت  روز
  گروه
  درسي

   2  قدردان  12-14  وبرندسازي هويت   205      جمعه    

   آگاه 2   16-18 ايران اقتصادي نظام  جمعه 205 

    2   هاي سازمان و مراكز مديريت
   فرهنگي    

   نجارباشي 2   16-18  جهاني بازاريابي مديريت  دوشنبه 205 

  205      2كارورزي  2  طرزي  1كارورزي
 مديريت
  205  جمعه  14-16  بازاريابي تحقيقات  2  مينايي فر  بازاريابي

   ديابآرش ع  دوشنبه  18-20  حقوق و قوانين بازاريابي  2 205  

       درس عمومي  2     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  16 جمع تعداد واحد:



 

  دانشجوي گرامي؛

  يدييحات ذيل را با دقت مطالعه بفرمالطفاً توض 

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

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

  دلخواه اخذ نماييد. 

 ارائهدرصورت ) واحد درسي 16د كارورزي به همراه واح 2( درسي واحد 18 ا سقف ، تدر صورت داشتن درس كارورزيالف) 
  درس توسط مركز، رعايت پيش نياز، عدم تداخل برنامه و رعايت كليه قوانين و مقررات آموزشي اخذ نمايند.

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

 :دروس عمومي شامل
 2و انديشه اسالمي  1ورزش موضوعي قرآن، تاريخ امامت، انقالب اسالمي ايران، دانش خانواده و جمعيت، تفسير  

  مي باشد.
  دروس گروه معارف اسالمي شامل:

  2و انديشه اسالمي  قرآن، تاريخ امامت، انقالب اسالمي ايران، دانش خانواده و جمعيتموضوعي تفسير 
 يك عنوان درس از گروه معارف اخذ نمايند. دانشجويان مي توانند در هر نيمسال صرفاً توجه ويژه :

 دروس مهارت مشترك شامل:

  مي باشد. مديريت مراكز و سازمان هاي فرهنگي مديريت كسب و كار و بهره وري، اصول و فنون مذاكره و

كارشناس  با هماهنگي بامي توانند در زمان مشخص شده  س عمومي و يا دروس افتاده دارندودانشجويان گرامي چنانچه در
  .اين ترم اخذ نمايند آموزش اين دروس را در

موظف ميباشند اين درس را  اند نگذراندهدانشجوياني كه درس دانش خانواده و جمعيت را در دوره كارداني 
  در مقطع كارشناسي اخذ نمايند، در غير اينصورت عواقب آن به عهده شخص دانشجو ميباشد. حتماً

  توضيحات مهم 
  (به دقت مطالعه نماييد)

كه دانشجويان بايد اخذ كنند و به اتمام برسانند تا فارغ  تجاري -مديريت تبليغات  رشته كل واحدهاي
  التحصيل شوند:

واحد بدون پيش نياز 66و                                        واحد با پيش نياز             70  


