
 رشته مدیریت جهانگردی مقطع کارشناسی پیشنهادیبرنامه 

 ًیوسال اٍل

 ًام درس
 تؼذاد ٍاحذ

 ًیاس درس پیص ًَع درس
 ػولی ًظزی

  پایِ  2 ضٌاسی ػوَهی جْاًگزدی رٍاى

  پایِ  2 ضٌاسی جْاًگزدی هباًی جاهؼِ

  پایِ  2 جْاًگزدی( -)خزد 1اصَل ػلن التصاد 

  پیص ًیاس  4 پیص داًطگاّیریاضیات 

  پیص ًیاس  4 سباى پیص داًطگاّی

  ػوَهی  3 سباى فارسی

 ٍاحذ 17 :جوغ ٍاحذّای ًیوسال 6 :تؼذاد درس

 ًیوسال دٍم

 ًام درس
 تؼذاد ٍاحذ

 ًیاس درس پیص ًَع درس
 ػولی ًظزی

  پایِ  3 جْاًگزدی 1اصَل حسابذاری 

در هذیزیت ریاضیات کاربزدی 

 جْاًگزدی
 داًطگاّی پیص ریاضیات پایِ  3

  پایِ  2 جْاًگزدی( -)کالى 2التصاد ػلن اصَل 

  اصلی  2 ضٌاخت صٌؼت جْاًگزدی

  اصلی  2 1تاریخ فزٌّگ ایزاى 

  پایِ  2 هباًی ٍ کاربزد کاهپیَتز در جْاًگزدی

 داًطگاّی پیص سباى ػوَهی  3 سباى خارجی

  ػوَهی  2 1اًذیطِ اسالهی 

 ٍاحذ 19 جوغ ٍاحذّای ًیوسال: 8 تؼذاد درس:

 ًیوسال سَم



 ًام درس
 تؼذاد ٍاحذ

 ًیاس درس پیص ًَع درس
 ػولی ًظزی

 جْاًگزدی 1اصَل حسابذاری  پایِ  3 جْاًگزدی 2اصَل حسابذاری 

  پایِ  3 هباًی ساسهاى ٍ هذیزیت

 1تاریخ فزٌّگ ایزاى  اصلی  2 2تاریخ فزٌّگ ایزاى 

 پایِ  3 جْاًگزدیدر هذیزیت آهار کاربزدی 
کاربزدی در هذیزیت ریاضیات 

 جْاًگزدی

  اصلی  2 1سباى اًگلیسی 

  پایِ  3 حمَق اساسی

  ػوَهی  2 2اًذیطِ اسالهی 

  ػوَهی  1 1تزبیت بذًی 

 ٍاحذ 18 جوغ ٍاحذّای ًیوسال: 7 تؼذاد درس:

 ًیوسال چْارم

 ًام درس
 تؼذاد ٍاحذ

 ًیاس درس پیص ًَع درس
 ػولی ًظزی

  پایِ  2 رٍش تحمیك

 1سباى اًگلیسی  اصلی  2 2سباى اًگلیسی 

 اصلی  2 ضٌاسی هباًی هزدم
 ضٌاسی هباًی جاهؼِ

 )جْاًگزدی(

 اصلی  3 پژٍّص ػولیاتی
ریاضیات کاربزدی در 

 هذیزیت جْاًگزدی

 حمَق اساسی اصلی  2 لَاًیي ٍ همزرات حمَلی جْاًگزدی

 هباًی ساسهاى ٍ هذیزیت اصلی  3 رفتار ساسهاًی

 ضٌاخت صٌؼت گزدضگزی اصلی  2 جغزافیای جْاًگزدی ػوَهی

  ػوَهی  2 اخالق اسالهی

  ػوَهی  2 اًمالب اسالهی



 ٍاحذ 22 ًیوسال:جوغ ٍاحذّای  9 تؼذاد درس:

 ًیوسال پٌجن

 ًام درس
 تؼذاد ٍاحذ

 ًیاس درس پیص ًَع درس
 ػولی ًظزی

 اصلی  2 التصاد جْاًگزدی
  2اصَل ػلن التصاد 

 جْاًگزدی( -)کالى

  اصلی  2 خَاًی ٍ آضٌایی با ًمطِ ًمطِ

باساریابی ٍ تبلیغات هذیزیت 

 جْاًگزدی
2  

 اصلی
 ضٌاخت صٌؼت جْاًگزدی

  اصلی  2 ضٌاخت رٍحیات هلل

 2تاریخ فزٌّگ ایزاى  تخصصی  2 1ٌّز ٍ هؼواری ایزاى 

  اصلی  2 آداب سفز در اسالم

 2سباى اًگلیسی  تخصصی  2 1سباى اًگلیسی تخصصی 

 تخصصی  3 فزٌّگ ػاهِ
 ضٌاسی هباًی جاهؼِ

 )جْاًگزدی(

  ػوَهی  2 فزٌّگ توذى اسالم ٍ ایزاى

  ػوَهی  1 2تزبیت بذًی 

 ٍاحذ 17 جوغ ٍاحذّای ًیوسال: 12 تؼذاد درس:

 ًیوسال ضطن

 ًام درس
 تؼذاد ٍاحذ

 ًیاس درس پیص ًَع درس
 ػولی ًظزی

  اصلی  2 ضٌاخت صٌایغ دستی ایزاى

 ضٌاخت صٌؼت جْاًگزدی اصلی  2 گذراًذى اٍلات فزاغت

 اصلی  2 1سباى دٍم 
با تَجِ بِ هصَبِ گزٍُ پیص 

 ًیاس السم ًیست

 2تاریخ فزٌّگ ایزاى  تخصصی  2 ضٌاسی ایزاى باستاى

 1ٌّز ٍ هؼواری ایزاى  تخصصی  2 2ٌّز ٍ هؼواری ایزاى 



 1سباى اًگلیسی تخصصی  تخصصی  2 2سباى اًگلیسی تخصصی 

  تخصصی  2 ّای ایزاى آضٌایی با هَسُ

ّای  ریشی ٍ سزپزستی گطت بزًاهِ

 جْاًگزدی
 ضٌاخت صٌؼت جْاًگزدی تخصصی  2

  ػوَهی  2 تفسیز هَضَػی لزآى

 ٍاحذ 18 جوغ ٍاحذّای ًیوسال: 9 :تؼذاد درس

 ًیوسال ّفتن

 ًام درس
 تؼذاد ٍاحذ

 ًیاس درس پیص ًَع درس
 ػولی ًظزی

  اصلی  2 ل اجتواػی ایزاىایستجشیِ ٍ تحلیل ه

 2سباى دٍم  تخصصی  2 سباى اًگلیسی هکالوِ

  تخصصی 1 2 في راٌّوایی

 ػوَهی جْاًگزدیجغزافیای  اصلی  2 ایزاى جْاًگزدیجغزافیای 

  تخصصی  2 ّای دٍلتی ایزاى آضٌایی با ساسهاى

  اصلی  2 2سباى دٍم 

  ػوَهی  2 داًص خاًَادُ ٍ جوؼیت

  ػوَهی  2 تاریخ تحلیلی صذر اسالم

 ٍاحذ 17 جوغ ٍاحذّای ًیوسال: 8 تؼذاد درس:

 ًیوسال ّطتن

 ًام درس
 تؼذاد ٍاحذ

 ًیاس درس پیص ًَع درس
 ػولی ًظزی

  تخصصی 1 2 اهَر هسافزت ٍ صذٍر بلیط

 2سباى دٍم  تخصصی  2 سباى اًگلیسی هکاتبات تخصصی

ّای  تهطالؼات تطبیمی سیاس

 جْاًگزدی
 فزٌّگ ػاهِ تخصصی  3

 ضٌاخت صٌؼت جْاًتگزدی تخصصی 4  کار آهَسی



 تخصصی  3 ریشی تَسؼِ جْاًگزدی بزًاهِ
جْاًگزدی  2اصَل ػلن التصاد 

 گزدیضٌاخت صٌؼت جْاً

 ٍاحذ 15 جوغ ٍاحذّای ًیوسال: 5 تؼذاد درس:

 


