
 ؟ظرفیت:          تکه:گرو         301 رشته: کد          کارشناسیمقطع:          1 ترم:           99مهر :ورودي      مدیریت تبلیغات تجاري      رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 کاربینی 0 1  گرامی ... ...  ...

  تفسیر آماري  2  0  بدیهی  چهارشنبه  18-16  ...

 جامعه شناسی تبلیغات 2 0 دیده بان سه شنبه 18-16  ...

 هنر و رسانه 1 1 خزان چهارشنبه 20-18  ...

 فرهنگ و تبلیغات 2 0  پوراشراف دوشنبه 16-14  ...

 اقدام پژوهی 1 1 دکامئی دوشنبه 20-18  ...

 زبان تخصصی 2 0 رمضانی سه شنبه 20-18  ...

 1ورزش 0 1 به دلخواه  ...

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

  اصول و فنون تبلیغات(جبرانی)  1  1 علیپور دوشنبه 18-16   ...

  جمع واحدها:  2+16 



 32ظرفیت:     تک  گروه:       302 کد رشته:       کارشناسیمقطع:       3و  2ترم:        98بهمنمهر و ورودي:مدیریت تبلیغات تجاري        رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 بودجه و برنامه ریزي تبلیغات 1 1 ایجی سه شنبه 14-16  همنیاز: مدیریت تبلیغات

 مدیریت تبلیغات 2 0 میرسیدحسین دوشنبه 18-16  ...

 تبلیغات اینترنتی 1 1 علیپور دوشنبه 20-18  ...

 مدیریت بازاریابی 2 0  سه شنبه 18-16  ...

 حقوق و قوانین تبلیغاتی 2 0 گیتی نورد سه شنبه 20-18  ...

 تیزر تبلیغاتی 1 1 علیپور دوشنبه 14-16  تصویربرداري

 1کارورزي 0 2 مرادي ... ...  ...

 گروه معارفیک درس از  2 0 به دلخواه  ...

 یک در مهارت مشترك 2 0 به دلخواه   ...

  جمع واحدها:  18 



 22ظرفیت:       تک  گروه:         303کد رشته:         کارشناسیمقطع:         4ترم:          97بهمن ورودي:مدیریت تبلیغات تجاري          رشته تحصیلی:

 واحد نام استاد روز ساعت توضیحات پیشنیاز

 علمی

 واحد

 نظري

 نام درس

 نظام اقتصادي ایران 2 0 مرادي دوشنبه 20-18  ...

 هویت برندسازي 1 1 دکامئی دوشنبه 14-16  همنیاز: برنامه ریزي بازاریابی

 تحقیقات بازاریابی 1 1 گرامی سه شنبه 16-18  مدیریت بازاریابی

 بازاریابی جهانیمدیریت  1 1  سه شنبه 20-18  ...

 برنامه ریزي بازاریابی 1 1  چهارشنبه 20-18  ...

 2کارورزي 0 2 مرادي ... ...  ...

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

 یک در مهارت مشترك 2 0 به دلخواه  ...

  جمع واحدها:  16  
 


