
 

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان 
« فهرست کليه دروس دوره کارشناسي ناپيوسته رشته مديريت هتلداری » 

 

ترم دوم  ترم اول 

درٍط پيؼ ًياس ًَع درط  تؼذاد ٍاحذًام درط  کذ درط درٍط پيؼ ًياس ًَع درط  تؼذاد ٍاحذًام درط  کذ درط

 ػوَهی  2تفغيز هَضَػی لزآى  2044109  پایِ  2هباًی عاسهاى ٍ هذیزیت  2044201

هفاّين هْواًپذیزی در فزٌّگ اعالهی پایِ  2اخالق حزفِ ای در هذیزیت ّتل  2044210  ػوَهی  2فزٌّگ ٍ توذى اعالم  ٍ  ایزاى  2044102

سیبا ؽٌاعی اصلی  3عفزُ ایزاًی  2044311  پایِ  2جاهؼِ ؽٌاعی غذا  2044203

هفاّين  هْواى پذیزی در فزٌّگ اعالهی اصلی  2آداب عفز در اعالم  2044312  اصلی  3سباى اًگليغی پيؾزفتِ  2044304

اصلی  2ارتباطات هياى فزٌّگی  2044305
ّوٌياس با جاهؼِ ؽٌاعی غذا ٍ سیبا 

ؽٌاعی 
اصلی  2 ارتباط با هؾتزی 2044313 

ارتباطات هياى فزٌّگی با جاهؼِ ؽٌاعی 

غذا 

هباًی عاسهاى ٍ هذیزیت اصلی  3 اعتزاتضی عاسهاًی در صٌؼت ّتلذاری 2044314  پایِ  2هفاّين هْواى پذیزی در فزٌّگ اعالهی  2044206

  پایِ  2لَاًيي ٍ همزرات گزدؽگزی ٍ ّتلذاری  2044207
 ػوَهی  2ی آى اًمالب اعالهی ٍ ریؾْْا 2044135

  پایِ  2سیبایی ؽٌاعی  2044208

   ٍاحذ 18:  جوغ    ٍاحذ 17:   جوغ
           

ترم چهارم ترم سوم 

درٍط پيؼ ًياس ًَع درط  تؼذاد ٍاحذًام درط  کذ درط درٍط پيؼ ًياس ًَع درط  تؼذاد ٍاحذًام درط  کذ درط

هباًی عاسهاى ٍ هذیزیت تخصصی  3باسرایابی ٍ فزٍػ در صٌؼت گزدؽگزی  2044424  ػوَهی  2 2اًذیؾِ اعالهی  2044115

2044216 
 در (MIS)هذیزیت عيغتن اطالػاتی 

صٌؼت ّتلذاری  
 ػوَهی  1 2تزبيت بذًی  2044125 اعتزاتضی عاسهاًی در صٌؼت ّتلذاری اصلی  2

اصلی  2فزٌّگ عاسی در صٌؼت ّتلذاری  2044326 اعتزاتضی عاسهاًی در صٌؼت ّتلذاری اصلی  2تَعؼِ پایذار ٍ جْاًی ؽذى در ّتلذاری  2044217
تَعؼِ پایذار ٍ جْاى یؾذى در 

 ّتلذاری

تخصصی  2  (اهَر پذیزُ)هذیزیت فزاًت آفيظ  2044418
هباًی عاسهاى ٍ هذیزیت ارتباط با 

هؾتزی 
تخصصی  3هذیزیت کيفيت در ّتل  2044427 

 ،  هذیزیت آؽپشخاًِ– MIS  هذیزیت

هذیزیت خاًِ دا ری ، فزاًت آفيظ 

تخصصی  2هذیزیت تؾزیفات ٍ هزاعن خاؿ  2044428 رٍػ تحميك در صٌؼت گزدؽگزی تخصصی  3پزٍصُ   2044419
 ارتباط – ٍ هذیزیت هباًی عاسهاى

با هؾتزی 

تخصصی  2هذیزیت رعتَراى  2044429 هباًی عاسهاى ٍ هذیزیت تخصصی  3هذیزیت هالی در ّتل  2044420

 جاهؼِ –هذیزیت آؽپشخاًِ 

هباًی عاسهاى ٍ - ؽٌاعی غذا

 ارتباط با هؾتزی –هذیزیت 

تخصصی  2هذیزیت خاًِ داری  2044421
 ارتباط با –هباًی عاسهاى ٍ هذیزیت 

هؾتزی 
اختياری  2اٍلات فزاغت ٍ گزدؽگزی  2044630 

تَعؼِ پایذار ٍ جْاًی ؽذى در 

ّتلذاری 

تزم آخز تخصصی  2کارآهَسی  2044431 ارتباطات هياى فزٌّگی اختياری  2رٍاًؾاعی گزدؽگزی  2044622

تخصصی  2هذیزیت آؽپشخاًِ  2044623
 جاهؼِ –هباًی عاسهاى ٍ هذیزیت 

 سیبا ؽٌاعی –ؽٌاعی غذا 
 ػوَهی  2آؽٌایی با دفاع همذط  2044136 

   ٍاحذ 17:  جوغ کل  ٍاحذ 20:   جوغ کل

 . هی باؽذ ٍاحذ درعی72، بذٍى احتغاب درط جوؼيت ٍ تٌظين خاًَادُ (همطغ کارؽٌاعی ًاپيَعتِ) رؽتِ هذیزیت ّتلذاری اتوام   تؼذاد کل ٍاحذّای درعی جْت 

: درٍط پيؼ ًياس

 (2044832) واحد  3اصول حسابداری،  -1

 (2044833) واحد  3مهارت زبان انگلیسی،  -2

 (2044834) واحد  2شناخت خدمات صنعت گردشگری،  -3

( 2044835) واحد  2روش تحقیق،  -4


