
 بعد به 69ورودی جهانگردی مدیریت پیوسته کارشناسی دوره تحصیلی برنامه

       نیمسال دوم           نیمسال اول     

نوع  نام درس شماره درس ردیف
 درس

ردیف 
 پیشنیاز

نوع  نام درس شماره درس ردیف واحد
 درس

ردیف 
 پیشنیاز

 واحد

 2 - پایه امه ریزی و مدیریت گردشگریاصول برن 111414 9 3 - عمومی زبان عمومی 114144 1

 2 - تخصصی آشنایی با سازمان های مرتبط با گردشگری 111413 11 2 - پایه ارتباط انسانی در گردشگری 111413 2

 2 5 پایه 2اصول حسابداری 114133 11 2 - پایه کلیات حقوق 111413 3

 2 1 اصلی گلیسی زبان ان 114444 12 2 - اصلی شناخت صنعت گردشگری 111413 4

 2 4 اصلی جغرافیای گردشگری 111411 13 2 - پایه 1اصول حسابداری 114133 5

 2 - پایه ریاضیات کاربردی در گردشگری 443413 14 3 - عمومی فارسی عمومی 331111 6

 2 - اصلی بوم شناسی 111411 15 2 - عمومی تاریخ تحلیلی صدر اسالم 333143 7

 2 - اصلی هنر تمدن اسالمی 111411 16 1 - عمومی  تربیت بدنی 334113 8

  
  

   
 2 - عمومی 1اندیشه اسالمی  333141 17

 71     جمع واحد های نیمسال     71     جمع واحد های نیمسال    

       نیمسال چهارم           نیمسال سوم    

نوع  نام درس شماره درس ردیف
 درس

ردیف 
 پیشنیاز

نوع  نام درس اره درسشم ردیف واحد
 درس

ردیف 
 پیشنیاز

 واحد

 111411 27 2 - اصلی تاریخ فرهنگ  111414 18
ارتباطات میان فرهنگی گردشگری درکشورهای 

 اسالمی
 2 - پایه

 2 - تخصصی مبانی گردشگری مذهبی 111413 28 2 14 پایه آمار کاربردی در گردشگری 441414 19

1اصول علم اقتصاد  111411 21  2 22 اصلی مردم شناسی 111413 29 2 - یهپا 

 2 - پایه روش تحقیق در گردشگری 111413 31 2 9 اصلی رفتار سازمانی 111411 21

 2 4 اصلی مدیریت و برنامه ریزی فراغت 111414 31 2 - پایه مبانی جامعه شناسی گردشگری 111414 22

 2 21 پایه 2اقتصاد اصول علم  111414 32 2 4 اصلی گردشگری شهری 111413 23

 2 9 اصلی اصول و روش برنامه ریزی 111431 33 2 13 اصلی جغرافیای طبیعی و انسانی ایران 111411 24

2اندیشه اسالمی  333143 25  2 - عمومی تفسیر موضوعی قرآن  333144 34 2 17 عمومی 

فتگردشگری در الگوهای ایرانی اسالمی پیشر 111411 26  1 8 عمومی 1ورزش 334111 35 2 - پایه 

      
 2 14 پایه در گردشگریGISنقشه خوانی و  111434 36

 71     جمع واحد های نیمسال     71     جمع واحد های نیمسال    

       نیمسال ششم         نیمسال پنجم

نوع  نام درس شماره درس ردیف
 درس

ردیف 
 پیشنیاز

نوع  نام درس شماره درس ردیف واحد
 درس

ردیف 
 پیشنیاز

 واحد

 2 31 اصلی پژوهش عملیاتی در گردشگری 111433 46 2 22 تخصصی آیین ها و مراسم آیینی ایران و جهان 111433 37

 2 - اصلی شناخت ملل 111433 47 2 16 تخصصی تاریخ هنر ایران 111431 38

 2 4 اصلی گردشگری روستایی 111434 48 2 32 اصلی اقتصاد گردشگری 111431 39

 2 - تخصصی آشنایی با موزه ها 111431 49 2 12 تخصصی زبان انگلیسی تخصصی 114431 41

9و4 اصلی مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگری 111431 41  2 4و  32 تخصصی برنامه ریزی توسعه گردشگری 111434 51 2 

 2 16 تخصصی باستان شناسی 111433 51 2 - تخصصی آشنایی با منظر 111433 42

 2 - تخصصی اسطوره شناسی 111431 52 2 - اصلی شناخت صنایع دستی ایران 111411 43

 2 - عمومی آیین  زندگی )اخالق کاربردی( 333143 53 2 - اصلی 1زبان دوم  111411 44

 2 44 اصلی 2زبان دوم 111411 54 2 - عمومی انقالب اسالمی 333143 45

 71     جمع واحد های نیمسال     71     جمع واحد های نیمسال    

       نیمسال هشتم      نیمسال هفتم

نوع  نام درس شماره درس ردیف
 درس

ردیف 
 پیشنیاز

نوع  نام درس شماره درس ردیف واحد
 درس

ردیف 
 پیشنیاز

 واحد

 2 - تخصصی کار آموزی 111411 63 2 - تخصصی مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی و صدور بلیط 111431 55

 2 - تخصصی کارآفرینی گردشگری 111434 64 2 41 تخصصی زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی 114434 56

 2 58 تخصصی مطالعات تطبیقی سیاستهای گردشگری 111431 65 2 41 تخصصی زبان انگلیسی مکالمه 114433 57

 2 3 اصلی قی گردشگریقوانین و مقررات حقو 111434 66 2 4 تخصصی مدیریت و برنامه ریزی سفر 111431 58

 2 - اصلی آداب سفر در اسالم 111443 67 2 - اصلی تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران 111444 59

 2 - عمومی دانش خانواده و جمعیت 331133 68 2 51 تخصصی تاریخ هنر جهان 111433 61

 2 - تخصصی فن راهنمایی 111433 61
    

      

 2 - تخصصی ی رویدادهاوآیین های فرهنگیمدیریت گردشگر 111433 62
    

      
 72     جمع واحد های نیمسال     71     جمع واحد های نیمسال    

 

 عمومی 88 ؛ تخصصی 64؛ اصلی  69؛ پایه 82 واحد شامل: 639 : جهانگردی مدیریت پیوسته کارشناسی واحد تعداد جمع


