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 2صفحه 

 الف( جدول کلی دروس 

 واحد است. 74در مجموع  تعداد کل واحدهای آموزشی

 تعداد واحد نوع درس ردیف

 11 عمومی دروس 1

 22 دروس پایه 2

 21 دروس اصلی 3

 11 دروس تخصصی 3

 74 مجموع

 

  



 3صفحه 

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

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

 خود دانشجو است.   ی... بر عهده

 

 ترم اول

 دروس پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس

  پايه 4 )خرد جهانگردی( 1اصول علم اقتصاد 4022402

  پايه 2 1اصول حسابداری جهانگردی 4022402

  پايه 4 مباني مديريت اسالمي و الگوهای آن 4022402

  پايه 2 رياضيات کاربردی در جهانگردی 4022402

  اصلي 2 بازاريابي و تبليغات جهانگردی مديريت 4022202

  پايه 4 حقوق تجارت 4022402

   12 مجموع

 دومترم 

 دروس پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس

 1علم اقتصاد اصول پايه 4 )کالن جهانگردی( 4اصول علم اقتصاد 4022411

 1اصول حسابداری پايه 2 4اصول حسابداری جهانگردی 4022414

 مباني مديريت اسالمي و الگوهای آن پايه 2 مباني سازمان و مديريت 4022412

 رياضيات کاربردی در جهانگردی پايه 2 آمار کاربردی در جهانگردی 4022412

 رياضيات کاربردی در جهانگردی اصلي 2 پژوهش عملياتي در جهانگردی 4022212

  اصلي 4 1تاريخ فرهنگ ايران 4022212

   12 مجموع

 

 

 

 

 



 4صفحه 

 

 سومترم 

 دروس پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس

4022212 
قوانين و مقررات حقوقي صنعت 

 جهانگردی و هتلداری
 حقوق تجارت اصلي 4

 کاربردی در جهانگردی آمار پايه 4 روش تحقيق و ماخذ شناسي 4022440

 4اصول علم اقتصاد اصلي 4 اقتصاد جهانگردی 4022241

  اصلي 4 شناخت صنايع دستي ايران 4022244

  تخصصي 2 برنامه ريزی توسعه جهانگردی 4022242

  تخصصي 4 تاسيس و مديريت هتل 4022242

 1تاريخ فرهنگ ايران اصلي 4 4تاريخ فرهنگ ايران 4022242

   12 مجموع

 چهارمترم 

 دروس پیش نیاز نوع درس تعداد واحد نام درس کد درس

  تخصصي 4 مديريت رويدادهای جهانگردی 4022242

4022242 
حسابداری بهای تمام شده 

 محصوالت گردشگری
 4اصول حسابداری اصلي 4

 4تاريخ فرهنگ ايران تخصصي 4 تبليغ فرهنگ و تمدن اسالمي 4022242

 اقتصاد جهانگردی تخصصي 4 طرح های گردشگریارزيابي  4022221

  تخصصي 4 طبيعت گردی 4022224

  تخصصي 4 تاسيس و مديريت رستوران 4022222

  تخصصي 4 ايران آشنايي با موزه های 4022222

  اصلي 4 گذراندن اوقات فراغت 4022222

 عملي )سال آخر( تخصصي 4 پروژه 4022222

   12 مجموع

 

  



 2صفحه 

 عمومیهای درس( ج

 باشند.واحد درس عمومی به شرح جدول زیر می 11دانشجویان ملزم به گذراندن 

 نام درس کد درس
نوع  تعداد واحد

 درس
 مالحظات

 جمع عملی نظری

  عمومي 4  4 4انديشه اسالمي 4022112

  عمومي 1 1  4تربيت بدني 4022102

4022104 
انقالب اسالمي و 

 های آنريشه
  عمومي 4  4

4022120 
فرهنگ و تمدن 

 اسالم وايران
 عمومي 4  4

اند بايد دانشجوياني که در مقطع کارداني اين درس را گذرانده

 به جای آن، درس تاريخ تحليلي صدر اسالم را اخذ کنند.

4022110 
تفسير موضوعي 

 قرآن
  عمومي 4  4

 عمومي 1  1 تنظيم خانواده 4022124
اند اين درس را گذرانده دانشجوياني که در مقطع کارداني

 نيازی به اخذ مجدد آن ندارند.

4022121 
آشنايي با دفاع 

 مقدس
 عمومي 4  4

اخذ اين درس اختياری است و مازاد بر  سقف واحدها محاسبه 

 مي شود.

 

 

 



 6صفحه 

 ( اخذ درس به صورت معرفی به استادد

 :معرفی به استاد اخذ کنددرس را با رعایت موارد زیر به صورت  2تواند حداکثر هر دانشجو می

 ها پاس شده و حداکثر دو درس برای دانشجو باقیمانده باشد.تمامی درس -1

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:فقط امکان اخذ درس -3

 2اسالمی اندیشه 

 های آنو ریشه اسالمی انقالب 

 اسالم صدر تحلیلی تاریخ 

 قرآن موضوعی تفسیر 

 فرهنگ و تمدن اسالم وایران 

 آن الگوهای و اسالمی مدیریت مبانی 

 جهانگردی تبلیغات و بازاریابی مدیریت 

 تجارت حقوق 

 مدیریت و سازمان مبانی 

 1ایران فرهنگ تاریخ 

 هتلداری و جهانگردی صنعت حقوقی مقررات و قوانین 

 ایران دستی صنایع شناخت 

 2ایران فرهنگ تاریخ 

 اسالمی تمدن و فرهنگ تبلیغ 

 فراغت اوقات گذراندن 


