برنامه کلی پایان ترم کارشناسی مدیریت جهانگردی
تاریخ

99/10/25

08:30 – 10:30

10:45 –12:45

14 – 16

شناخت صنعت جهانگردی(قبل )96

برنامه ریزی توسعه جهانگردی(قبل)96

اصول علم اقتصاد  ( 1خرد )

شناخت صنعت گردشگری( 96به بعد)

برنامه ریزی توسعه گردشگری( 96به

اصول حسابداری 1

فن راهنمایی

بعد)
اصول حسابداری 2

جغرافیای عمومی جهانگردی

مبانی تئوری تربیت بدنی 1

مبانی تئوری تربیت بدنی 2
پژوهش های عملیاتی در جهانگردی

99/10/26

مدیریت و برنامه ریزی سفر( 96به بعد)
برنامه ریزی و سرپرستی گشت های
ایران(قبل)96

99/10/27

حقوق اساسی(قبل)96

فرهنگ عامه (قبل)96

کلیات حقوق( 96به بعد)

اسطوره شناسی( 96به بعد)

هنر و معماری ایران 2

مدیریت رفتارسازمانی

تاریخ هنر جهان
99/10/28

99/10/29

آمارکاربردی درجهانگردی

اندیشه اسالمی 1

روش تحقیق

نقشه خوانی و آشنایی با نقشه
مبانی مردم شناسی (قبل )96

انگلیسی عمومی

مردم شناسی( 96به بعد)

زبان دوم  ( 1فرانسه )

کارآفرینی در گردشگری

برنامه ریزی گشت های جهانگردی
99/10/30

99/11/1

تاریخ فرهنگ ایران1

مطالعات تطبیقی
گردشگری روستایی

جغرافیای جهانگردی ایران (قبل )96

ریاضی کاربردی در جهانگردی

انقالب اسالمی و ریشه های آن

جغرافیای طبیعی و انسانی ایران( 96به

آشنایی با سازمان های دولتی( قبل)96

مبانی جامعه شناسی

بعد)

آشنایی با سازمان های مرتبط با
گردشگری( 96به بعد)

99/11/2

99/11/3

آداب سفر در اسالم

اصول علم اقتصاد 2

تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران

قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی

باستان شناسی ایران

اقتصاد جهانگردی

(قبل)96

شناخت روحیات ملل ( 96به بعد)

مبانی گردشگری مذهبی

قوانین و مقررات حقوقی گردشگری( 96به

شناخت روحیه ملل(قبل از )96

بعد)

مبانی سازمان و مدیریت

زبان انگلیسی تخصصی 2

ادبیات فارسی

مبانی و کاربرد کامپیوتر
اندیشه اسالمی2
آشنایی با موزه های ایرانی(قبل)96

99/11/4

آشنایی با موزه ها( 96به بعد)
شناخت صنایع دستی
99/11/5

زبان انگلیسی 2

زبان انگلیسی مکالمه

گردشگری در الگوی ایراین اسالمی

روان شناسی عمومی(قبل)96

زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی

پیشرفت

ارتباط انسانی در گردشگری( 96به بعد)

زبان انگلیسی 1

تاریخ و فرهنگ 2

تفسیر موضوعی قرآن

زبان انگلیسی تخصصی 1
امور مسافرت و صدور بلیط(قبل )96

99/11/6

مدیریت دفترخدمات مسافرتی و
صدور بلیط( 96به بعد)
تاریخ

99/11/7

08:30 – 10:30

10:45 – 11:45

11:45 – 12:45

14 – 16

مدیریت بازاریابی و جهانگردی

اخالق و تربیت

تاریخ تحلیلی

اصول و روش برنامه ریزی

هنر و معماری ایران 1

اسالمی

صدر اسالم

گذراندن اوقات فراقت(قبل )96
مدیریت و برنامه ریزی فراغت( 96به
بعد)
ریاضی پیش دانشگاهی

تذکرات بسیار مهم:
دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعالم شده غیرقابل تغییر میباشد.

