
عملینظریعملینظری

1عمومی21زبان خارجی عمومی7114-- پیش3زبان پیش16121

-- عمومی12اندیشه اسالمی8906-- پیش3ریاضی پیش26120

9338104-- عمومی3فارسی عمومی3113
ارتباطات انسانی

در گردشگری
-- پایه2

2پایه2ریاضیات کاربردی در گردشگری10338105-- پایه12اصول علم اقتصاد 4338100

5338101
اصول برنامه ریزی و مدیریت

گردشگری
-- پایه2مبانی جامعه شناسی گردشگری11338106-- پایه2

-- پایه2کلیات حقوق12338107-- اصلی2شناخت صنعت گردشگری6338102

-- اصلی2تاریخ فرهنگ13338108

-- اصلی2آداب سفر در اسالم14338109

عملینظریعملینظری

15عمومی11ورزش 25210-- عمومی1تربیت بدنی15205

-- عمومی2اخالق اسالمی826956عمومی22اندیشه اسالمی16907

-- پایه12اصول حسابداری 627338118اصلی2جغرافیای گردشگری17338110

1028338119پایه2آمار و کاربردی در گردشگری18338111
قوانین و مقررات حقوقی 

گردشگری
12اصلی2

11اصلی2مردم شناسی429338120پایه22اصول علم اقتصاد19338112

19اصلی2اقتصاد گردشگری630338121اصلی2مدیریت و برنامه ریزی فراغت20338113

-- اصلی2شناخت صنایع دستی531338122اصلی2اصول و روش برنامه ریزی21338114

17اصلی2جغرافیای طبیعی و انسانی ایران32338123-- اصلی2هنر و تمدن اسالمی22338115

7اصلی2زبان انگلیسی533338124اصلی2مدیریت رفتار سازمانی23338116

34338125پایه2روش تحقیق درگردشگری24338117
آشنایی با سازمان های مرتبط 

باگردشگری
 تخصصی2
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پیش نیازنوع درس

جمع واحد

جمع واحدجمع واحد

19جمع واحد19

نام درسشماره درسردیفپیش نیاز
تعداد واحد

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

نوع درس

نام درس
تعداد واحد

نوع درس

نیمسال دوم –سال دوم نیمسال اول –سال دوم 

17

پیش نیاز نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

شماره درسردیفپیش نیازنوع درس

(1صفحه )برنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته رشته مدیریت گردشگری 
02: شماره بازنگری 

T-TU-05/30:کد فرم

نیمسال دوم –سال اول نیمسال اول –سال اول 



عملینظریعملینظری

35903
تاریخ و فرهنگ تمدن اسالم و 

ایران
-- عمومی2انقالب اسالمی44912-- عمومی2

45338134-- تخصصی2مبانی گردشگری مذهبی36338126
گردشگری در الگوی ایرانی و 

اسالمی پیشرفت
-- پایه2

22تخصصی2باستان شناسی646338135اصلی2گردشگری شهری37338127

33تخصصی2زبان انگلیسی تخصصی647338136تخصصی2مدیریت و برنامه ریزی سفر38338128

48338137-- اصلی2زبان دوم39338129
مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی 

و صدور بلیط
-- تخصصی2

-- اصلی2شناخت ملل2249338138تخصصی2تاریخ هنر ایران40338130

2750338139پایه22اصول حسابداری41338131
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی 

ایران
-- اصلی2

42338132
 GISنقشه خوانی و در

گردشگری
6اصلی2گردشگری روستایی1051338140پایه2

43338133
مدیریت بازاریابی و تبلیغات 

گردشگری
652338141اصلی2

آیین ها و مراسم آیینی ایران 

وجهان
11تخصصی2

24اصلی2پژوهش عملیاتی در گردشگری53338142

عملینظریعملینظری

62338150-- عمومی2تفسیر موضوعی قرآن54904
مطالعات تطبیقی سیاست های 

گردشگری
38تخصصی2

55338143
ارتباطات میان فرهنگی 

گردشگری کشورهای اسالمی
47تخصصی2 زبان انگلیسی مکالمه63338151-- پایه2

-- تخصصی2 کارآموزی64338152-- تخصصی2فن راهنمایی در گردشگری56338144

-- تخصصی2 اسطوره شناسی4765338153تخصصی2زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی57338145

-- تخصصی2 آشنایی با منظر66338154-- اصلی2بوم شناسی58338146

67338155-- تخصصی2کارآفرینی در گردشگری59338147
 مدیریت گردشگری رویداد ها و 

آیین های فرهنگی
-- تخصصی2

19و6تخصصی2 برنامه ریزی توسعه گردشگری4668338156تخصصی2 تاریخ هنر جهان60338148

-- عمومی2 دانش خانواده و جمعیت6911277-- تخصصی2آشنایی با موزه ها61933814

16جمع واحد

نیمسال دوم –سال چهارم 

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

پیش نیازنوع درس
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(2صفحه )برنامه دوره چهارساله کارشناسی پیوسته رشته مدیریت گردشگری 
:کد فرم 

: شماره بازنگری 

تعداد واحد
پیش نیازنوع درس پیش نیاز

نیمسال دوم –سال سوم نیمسال اول –سال سوم 

جمع واحدجمع واحد

جمع واحد

نیمسال اول –سال چهارم 

نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

پیش نیازنوع درس

نام درسشماره درسردیف نام درسشماره درسردیف
تعداد واحد

نوع درس


