
جمععملینظریجمععملینظری
(از ثبت نام دانطجو تا پیص از پایان نیمسال اول)ابتذای دوره011(بازدیذ)کاربینی 1-112ارتباط تصویری1

پایان نیمسال دوم1022کارورزی 2-202ارتباط انسانی2
پایان دوره2022کارورزی 3-112روانطناسی اجتماعی3
--202جامعه ضناسی فرهنگی4
-202هنر و ارتباطات5

-
جمععملینظری

-303فارسی1
-303زبان خارجی2جمععملینظری

202 یا انسان در اسالم1انذیطه اسالمی 3-112رسانه ضناسی1
202اخالق اسالمی4-202حقوق فرهنگی و رسانه ای2
202دانص خانواده و جمعیت5-202اطالعات آماری3
-1011تربیت بذنی 6ارتباطات انسانی، جامعه ضناسی فرهنگی112مبانی بازاریابی4
--112چاپ و نطر5
-202متون تخصصی6
ارتباطات انسانی، رسانه ضناسی112روابط عمومی و تبلیغات7

جمععملینظری-
-202کاربرد فناوری اطالعات در ارتباطات1
-202کارآفرینی2

-202فرهنگ عمومی3جمععملینظری
-202اصول سرپرستی4رسانه ضناسی روانطناسی اجتماعی112اصول وفنون تبلیغات1
--112کانونهای تبلیغاتی2
رسانه ضناسی اجتماعی،ارتباطات انسانی112پیام نویسی در تبلیغات3

جامعه ضناسی فرهنگی روانطناسی اجتماعی112عکاسی تبلیغاتی4

رسانه ضناسی112ارتباط با رسانه5
-112کاربرد نرم افسارها در تبلیغات6
جامعه ضناسی فرهنگی ارتباطات انسانی112برگساری نمایطگاه7

ارتباطات انسانی،رسانه ضناسی، روانطناسی اجتماعی112نظرسنجی8

-112طراحی9
-112خوضنویسی و طراحی حروف10
جامعه ضناسی فرهنگی، روانطناسی اجتماعی112مخاطب ضناسی11

-

دروس تخصصی

نام درسردیف
تعذاد واحذ

پیص نیاز

8جمع

در تزمی که کارورسی اخذ می شود حذاکثز واحذ انتخابی - 2.  واحذ می باشذ12حذاقل واحذ در هز نیمسال - 1 :توضیحات

اخذ درس مهارت - 3 ( واحذ می توانذ اخذ نمایذ18 باشذ تا 17درصورتی که معذل دانشجو باالی ). واحذ می باشذ14تزم، 

امکان اخذ چنذ درس اس ).اخذ دو درس اس گزوه معارف در هز تزم ممنوع است- 4. مشتزک در نیمسال اول ممنوع می باشذ

 واحذ می توانذ 14در نیمسال بعذی حذاکثز ) مشزوط بوده 12دانشجو با معذل سیز - 5 (گزوه معارف در تزم آخز وجود دارد

ارائه درس توسط مزکش آموسشی در هز تزم طبق - 6.  تزم دانشجو اخزاج خواهذ شذ2و در صورت مشزوط شذن در (اخذ نمایذ

در هز - 7.رعایت پیشنیاس و همنیاس می باشذ که رعایت آن اس بزوس مشکالت در سمان فزاغت اس تحصیل جلوگیزی می نمایذ

مگز در تزم آخز.تزم فقط یک درس اس معارف اخذ می شود

22جمع

تعذاد واحذ
پیص نیاز

نام درسردیف
تعذاد واحذ

پیص نیاز

13 جمع

دروس  گروه معارف

14جمع

دروس مهارت مطترک

نام درسردیف

5جمع
دروس عمومی

10جمع
نام درسردیف

تعذاد واحذ
توضیحات دروس اصلی

( واحد72جمع کل واحدها )سرفصل دروس دوره کاردانی حرفه ای تبلیغات

موزش در محیط کارآدروس دروس پایه

نام درسردیف
تعذاد واحذ

نام درسردیفپیص نیاز
تعذادواحذ

زمان اجرا


