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 2صفحه 

 الف( جدول کلی دروس 

 واحد است. 17در مجموع بدون احتساب دروس جبرانی، تعداد کل واحدهای آموزشی 

 تعداد واحد نوع درس ردیف

 71 دروس عمومی 7

 72 دروس پایه 2

 27 دروس اصلی 3

 22 دروس تخصصی 3

 2 دروس اختیاری 2

 5 دروس جبرانی 5

 17 مجموع

 

  



 3صفحه 

  برنامه پیشنهادی انتخاب واحد( ب
 کنند. در غیر شود در هر نیمسال بر اساس برنامه پیشنهادی زیر انتخاب واحد به دانشجویان اکیداً توصیه می

این صورت مسؤولیت عدم ارائه دروس، تداخل ساعات تشکیل دروس، پراکندگی دروس در طول هفتهه و  

 خود دانشجو است.   ی... بر عهده

        را  «روش تح یه  در صهنعت هتلهداری   »درس دانشجویانی کهه در رشهته تحصهیلی م کهر کهاردانی خهود

کنند. همچنین تمامی دانشهجویان   ه اخذ آنصیلی، اقدام بهای تحاند، الزم است در یکی از نیمسالنگذرانده

باشد، در غیهر ایهن صهورت ملههم بهه       TOEFL 450یا   IELTS 5سکح آنها در بان انگلیسی مهارت ز باید

   باشند.گذراندن این درس می

 ترم اول

 نام درس کد درس
نوع  تعداد واحد

 درس
 دروس پیش نیاز

 نیازدروس هم

 جمع عملی نظری

      پایه 4  4 مبانی سازمان و مدیریت 4044402

   پایه 4  4 جامعه شناسی غذا 4044402

   اصلی 2 2 4 زبان انگلیسی پیشرفته )هتلداری( 4044204

  اصلی 4  4 ارتباطات میان فرهنگی 4044202
 -جامعه شناسی غذا 

 زیبا شناسی

4044402 
مفاهیم مهمان پذیری در فرهنگ 

 اسالمی
  پایه 4  4

 

4044402 
قوانین و مقررات 

 گردشگری و هتلداری
  پایه 4  4

 

   پایه 4  4 زیبایی شناسی 4044402

   جبرانی 2 2 4 مهارت زبان انگلیسی 4044222

   22 4 22 مجموع
 

 دومترم 

 نام درس کد درس
نوع  تعداد واحد

 درس
 دروس پیش نیاز

 نیازدروس هم

 جمع عملی نظری

4044420 
اخالق حرفه ای در مدیریت 

 هتل
 پایه 4  4

مفاهیم مهمانپذیری در 

 فرهنگ اسالمی

 

  زیبا شناسی اصلی 2  2 سفره ایرانی 4044222

 اصلی 4  4 آداب سفر در اسالم 4044224
مفاهیم  مهمان پذیری در 

 فرهنگ اسالمی

 

 اصلی 4 2 2 ارتباط با مشتری 4044222
-ارتباطات میان فرهنگی 

 شناسی غذاجامعه 

 

4044224 
استراتژی سازمانی در 

 صنعت هتلداری
 مبانی سازمان و مدیریت اصلی 2 2 4

 

4044222 
روش تحقیق در صنعت 

 هتلداری
  جبرانی 4  4

 

    24 4 24 مجموع

 



 2صفحه 

 سومترم 

 نام درس کد درس
نوع  تعداد واحد

 درس
 دروس پیش نیاز

 نیازدروس هم

 جمع عملی نظری

4044422 

مدیریت سیستم اطالعاتی 

(MIS در صنعت )

 هتلداری 

 اصلی 4  4
استراتژی سازمانی در صنعت 

 هتلداری

 

4044422 
توسعه پایدار و جهانی 

 شدن در هتلداری
 اصلی 4  4

استراتژی سازمانی در صنعت 

 هتلداری

 

4044422 
مدیریت فرانت آفیس )امور 

 پذیره( 
 تخصصی 4 2 2

ارتباط با  - مبانی سازمان و مدیریت

 مشتری

 

 تخصصی 2 2  پروژه  4044422
  روش تحقیق در صنعت هتلداری

  مبانی سازمان و مدیریت تخصصی 2 2 4 مدیریت مالی در هتل 4044440

 تخصصی 4 2 2 مدیریت خانه داری 4044442
ارتباط با  –مبانی سازمان و مدیریت 

 مشتری

 

   اختیاری 4  4 یکی از دروس اختیاری 4044244

 تخصصی 4 2 2 مدیریت آشپزخانه 4044242
جامعه  –مبانی سازمان و مدیریت 

 زیبا شناسی –شناسی غذا 

 

   22 2 22 مجموع
 

 چهارمترم 

 نام درس کد درس
نوع  تعداد واحد

 درس
 دروس پیش نیاز

 نیازدروس هم

 جمع عملی نظری

0222202 
بازرایابی و فروش در 

 صنعت گردشگری
 مبانی سازمان و مدیریت تخصصی 2 2 4

مدیریت مالی در 

مدیریت  -هتل

 کیفیت در هتل

0222402 
فرهنگ سازی در صنعت 

 هتلداری
 اصلی 4  4

توسعه پایدار و جهانی شدن در 

 هتلداری

 

 تخصصی 2 2 4 مدیریت کیفیت در هتل 0222202
 - مدیریت آشپزخانه – MIS  مدیریت

 فرانت آفیس -مدیریت خانه دا ری 

 مدیریت رستوران

 

0222202 
مدیریت تشریفات و 

 مراسم خاص
 تخصصی 4 2 2

ارتباط با  –و مدیریت  مبانی سازمان

 مشتری

 

 تخصصی 4 2 2 مدیریت رستوران 0222202

جامعه شناسی  –مدیریت آشپزخانه 

 –مبانی سازمان و مدیریت  -غذا

 ارتباط با مشتری

 

   اختیاری 4  4 یکی از دروس اختیاری 0222242

  ترم آخر تخصصی 4 4  کارآموزی 0222242

    22 2 20 مجموع

 

 



 5صفحه 

های عمومیدرس( ج  

 باشند.واحد درس عمومی به شرح جدول زیر می 71دانشجویان ملهم به گذراندن 

کد 

 درس
 نام درس

نوع  تعداد واحد

 درس
 مالحظات

 جمع عملی نظری

  عمومی 4  4 4اندیشه اسالمی 0222222

  عمومی 2 2  4تربیت بدنی 0222202

0222242 
انقالب اسالمی و 

 های آنریشه
  عمومی 4  4

0222220 
فرهنگ و تمدن 

 اسالم وایران
 عمومی 4  4

اند باید به دانشجویانی که در مقطع کاردانی این درس را گذرانده

 اسالم را اخذ کنند.تحلیلی صدر جای آن، درس تاریخ 

0222222 
موضوعی تفسیر 

 قرآن
  عمومی 4  4

 عمومی 2  2 تنظیم خانواده 0222242
اند نیازی دانشجویانی که در مقطع کاردانی این درس را گذرانده

 به اخذ مجدد آن ندارند.

0222242 
آشنایی با دفاع 

 مقدس
 عمومی 4  4

مازاد بر  سقف واحدها محاسبه اخذ این درس اختیاری است و 

 .می شود

 

 

 



 7صفحه 

 های اختیارید( درس

واحهد جهدول دروس اختیهاری را بها همهاهنگی گهروه        8واحهد از   2دانشجویان موظفند بعد از تهرم دوم،  

 آموزشی انتخاب نمایند.

 درس های اختیاری

 نام درس کد درس
 تعداد واحد

 دروس پیش نیاز نوع درس
 جمع عملی نظری

 اسی گردشگرینروانش 4044244
 اختیاری 4  4

 میان فرهنگیارتباطات 

 اوقات فراغت و گردشگری 4044220
 اختیاری 4  4

 توسعه پایدار و جهانی شدن در هتلداری

 زبان دوم )پیشرفته( 4044222
  اختیاری 4 2 2

 ها و مراکز تفریحیمدیریت کلوپ 4044222
 مبانی سازمان و مدیریت اختیاری 4 2 2

 

 

 

  



 1صفحه 

 ( اخذ درس به صورت معرفی به استاده

 :درس را با رعایت موارد زیر به صورت معرفی به استاد اخذ کند 2تواند حداکثر دانشجو میهر 

 ها پاس شده و حداکثر دو درس برای دانشجو باقیمانده باشد.تمامی درس -7

در آخهرین نیمسهال تحصهیلی    اینکهه  یها  و  های مورد نظر قبالً توسط دانشجو اخذ شده باشددرس -2

 دانشجو ارائه نشده باشد.

 های زیر به صورت معرفی به استاد وجود دارد:ف ط امکان اخذ درس -3

 2اسالمی اندیشه 

 های آنو ریشه اسالمی ان الب 

 اسالم صدر تحلیلی تاریخ 

 قرآن موضوعی تفسیر 

 فرهنگ و تمدن اسالم وایران 

 مدیریت و سازمان مبانی 

 غذا شناسی جامعه 

 اسالمی فرهنگ در پذیری مهمان مفاهیم 

 هتلداری و گردشگری م ررات و قوانین 

 شناسی زیبایی 

 هتل مدیریت در ای حرفه اخالق 

 اسالم در سفر آداب 


