
 ؟ظرفیت:                 تکگروه:             306کد رشته:              مقطع:کاردانی              1ترم:              99ورودي: مهر             تبلیغات  رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 کاربینی 0 1 مرادي ... ...  ...

 ارتباطات انسانی 2 0 دکامئی یکشنبه 18-16  ...

 روانشناسی اجتماعی 1 1 خزان سه شنبه 16-14  ...

 جامعه شناسی فرهنگی 2 0 دیده بان سه شنبه 20-18  ...

 هنر و ارتباطات 2 0 سعیدي وفا چهارشنبه 18-16  ...

 رسانه شناسی 1 1 خزان سه شنبه 18-16  ...

 حقوق فرهنگی و رسانه اي 2 0 اختري یکشنبه 20-18  ...

  1تربیت بدنی  0  1 به دلخواه   ...

 یک درس از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  16 



 7ظرفیت:                 تکگروه:              307کد رشته:              مقطع:کاردانی              2ترم:             89بهمنورودي:          تبلیغات       رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 برگزاري نمایشگاه 1 1 سعیدي وفا سه شنبه 16-18  ارتباطات انسانی –جامعه شناسی فرهنگی 

 تبلیغاتیکانونهاي  1 1  چهارشنبه 20-18  ...

 روابط عمومی و تبلیغات 1 1 کوپالی دوشنبه 16-18  رسانه شناسی –ارتباطات انسانی 

 نظرسنجی 1 1 دیده بان سه شنبه 16-14  ...

 مخاطب شناسی 1 1 دیده بان چهارشنبه 14-16  روانشناسی اجتماعی –جامعه شناسی فرهنگی 

 ارتباط با رسانه 1 1 خزان چهارشنبه 16-18  رسانه شناسی

 اطالعات آماري 2 0 بدیهی سه شنبه 20-18  ....

 چاپ و نشر 1 1 کوپالی دوشنبه 20-18  ...

  یک درس از گروه معارف 2 0 به دلخواه   ...

  جمع واحدها:  18  



 7ظرفیت:                 تکگروه:              308کد رشته:              مقطع:کاردانی              3ترم:             98مهر  ورودي:         تبلیغات       رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 برگزاري نمایشگاه 1 1 سعیدي وفا سه شنبه 16-18 307مشترك با  ارتباطات انسانی –جامعه شناسی فرهنگی 

 روابط عمومی و تبلیغات 1 1 کوپالی دوشنبه 16-18 307مشترك با  رسانه شناسی –ارتباطات انسانی 

 نظرسنجی 1 1 دیده بان سه شنبه 14-16 307مشترك با  ...

 مخاطب شناسی 1 1 دیده بان چهارشنبه 14-16 307مشترك با  روانشناسی اجتماعی –جامعه شناسی فرهنگی 

 ارتباط با رسانه 1 1 خزان چهارشنبه 16-18 307مشترك با  رسانه شناسی

 اطالعات آماري 2 0 بدیهی سه شنبه 18-20 307مشترك با  ....

... 
مشترك با 

307 
 چاپ و نشر 1 1 کوپالی دوشنبه 20-18

 یک در از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

 یک درس مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  واحدها:جمع   18  



 4ظرفیت:                 تکگروه:              309کد رشته:              مقطع:کاردانی              4ترم:             97بهمن  ورودي:         تبلیغات       رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 برگزاري نمایشگاه 1 1 سعیدي وفا سه شنبه 16-18 307مشترك با  ارتباطات انسانی –جامعه شناسی فرهنگی 

 کانونهاي تبلیغاتی 1 1  چهارشنبه 18-20 307مشترك با  ...

 روابط عمومی و تبلیغات 1 1 کوپالی دوشنبه 16-18 307مشترك با  رسانه شناسی –ارتباطات انسانی 

 اطالعات آماري 2 0 بدیهی سه شنبه 18-20 307مشترك با  ....

  چاپ و نشر 1 1 کوپالی دوشنبه 18-20  307مشترك با   ...

 کاربرد نرم افزارها در تبلیغات 1 1  سه شنبه 20-18  ....

 پیام نویسی در تبلیغات 1 1 علیپور چهارشنبه 14-16  روانشناسی اجتماعی –ارتباطات انسانی 

 2کارورزي 0 2 میرسنجري ... ...  نیمسال آخر

 یک درس از گروه معارف 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  18  
 


