
 مقطع کارشناسی هتلداریچارت پیشنهادی برنامه درسی رشته 

 

 

 نیمسال اول

 نام درس
 تعداد واحد

 عملی  نظری  نیاز /همنیاز  پیش نوع درس

  پایه  2 تیاصَل ساسهاى ٍ هذیز

  2 کلیات اقتصاد
 پایه

 

  2 1حسابذاری اصَل 
 پایه

 

  2 هباًی ٍ کاربزد کاهپیَتز
 پایه

 

شٌاسی ٍ رٍاًشٌاسی هباًی جاهعِ 

 ایزاى
2  

 پایه
 

  پایه  2 تاریخ فرهنگ و هنر ایران

     

     

     

     

     

     

     

  واحد 21:جمع واحدهای نیمسال 6:تعداد درس 

 

  



 مقطع کارشناسی هتلداریچارت پیشنهادی برنامه درسی رشته 

 دومنیمسال 

 نام درس
 تعداد واحد

 نیاز / همنیاز  پیش نوع درس
 عملی  نظری 

  پایه  2 هذیزیت رفتار ساسهاًی در ّتل

  اصلی  2 کار آفزیٌی در ّتل

 اصلی  2 شٌاخت صٌایع دستی در ایزاى
 

  اصلی  2 آشٌایی با حقَق کار ٍ تاهیي اجتواعی

  اصلی  2 1سباى اًگلیسی 

1اصول حسابذاری  پایه  2 2اصَل حسابذاری   

  پایه   2 هباًی گزدشگزی آشٌایی با اصَل ٍ

     

     

     

     

     

     

 واحد 21جمع واحدهای نیمسال: 7تعداد درس :

 

 

 

 

 

 



 

 مقطع کارشناسی هتلداریچارت پیشنهادی برنامه درسی رشته 

 

 نیمسال سوم

 نام درس
 تعداد واحد

 نیاز /همنیاز  پیش نوع درس
 عملی نظری

IT ٍ مبانی و کاربزد کامپیوتز اصلی  2 ّتلذاریدر صٌعت گزدشگزی 

  تخصصی  2 حسابذاری ّتلذاری

کاربزد ٌّز ٍ هعواری در هزاکش اقاهتی ٍ 

 رفاّی
2  

 اصلی
 

 کلیات اقتصاد اصلی  2 اقتصاد گزدشگزی

 مبانی جامعه شناسی و روانشناسی ایزان اصلی  2 هباًی هزدم شٌاسی

 1انگلیسی سبان  اصلی  2 2سباى اًگلیسی 

  تخصصی  2 آشٌایی با طزاحی ٍ دکَراسیَى داخلی

هذیزیت عوَهی خذهات پذیزایی ٍ 

 تشزیفات
  تخصصی  2

     

     

     

     

     

 واحد 26جمع واحدهای نیمسال: 8تعداد درس :

 

 



مقطع کارشناسی هتلداریچارت پیشنهادی برنامه درسی رشته   

 

 چهارمنیمسال 

 نام درس
 تعداد واحد

 نیاز /همنیاز  پیش نوع درس
 عملی نظری

  اصلی  2 هذیزیت ٍ بزًاهِ ریشی فزاغت

 اصول ساسمان و مذیزیت پایه  2 هذیزیت هٌابع اًساًی در ّتل

  پایه  2 شٌاخت خزدُ فزٌّگ ّا ٍ اقَام ایزاًی

  اصلی  2 هذیزیت باساریابی ٍ تبلیغات

  اصلی  2 آداب سفز در اسالم

  تخصصی  2 شٌاخت غذاّا ٍ دسزّای بَهی ایزاًی

  اصلی  2 جغزافیای گزدشگزی

  تخصصی  2 شٌاخت تاسیسات اقاهتی ٍ پذیزایی

 2سبان انگلیسی  اصلی  2 1سباى دٍم 

     

     

     

     

     

 واحد 28جمع واحدهای نیمسال: 9تعداد درس :

 

  



 

 مقطع کارشناسی هتلداریچارت پیشنهادی برنامه درسی رشته 

 

 

 پنجمنیمسال 

 نام درس
 تعداد واحد

 نیاز /همنیاز پیش نوع درس
 عملی نظری

  تخصصی  2 1سباى اًگلیسی تخصصی 

 1سبان دوم  اصلی  2 2سباى دٍم 

 مذیزیت باساریابی و تبلیغات اصلی  2 باساریابی بیي الوللی در صٌعت ّتلذاری

  اصلی  2 رٍابط عوَهی در ّتل

  اصلی  2 شٌاخت فزٌّگ هلل

  اصلی  2 ارتباطات اًساًی در گزدشگزی

  اصلی  2 بْذاشت ٍ کوکْای اٍلیِ

  تخصصی  2 بْذاشت هَاد غذایی

     

     

     

     

     

     

 واحد 26جمع واحدهای نیمسال: 8تعداد درس :

  



 

 

 مقطع کارشناسی هتلداریچارت پیشنهادی برنامه درسی رشته 

 

 ششمنیمسال 

 نام درس
 تعداد واحد

 /هم نیازنیاز  پیش نوع درس
 عملی نظری

  اصلی  2 1آشپشی 

  تخصصی  2 1خاًِ داری

  تخصصی  2 1شیزیٌی پشی

  تخصصی  2 1پذیزُ

  تخصصی  2 1خذهات رستَراى 

  تخصصی  2 شٌاخت ٍ ًگْذاری تاسیسات ّتل

  تخصصی  2 بْذاشت کار ٍ ایوٌی

  اصلی  2 ّتلذاری ًَیي

شٌاخت استاًذاردّای بیي الوللی در 

 صٌعت ّتل
  تخصصی  2

     

     

     

     

 واحد 28جمع واحدهای نیمسال: 9تعداد درس :

  



 

 مقطع کارشناسی هتلداریچارت پیشنهادی برنامه درسی رشته 

 

 هفتمنیمسال 

 نام درس
 تعداد واحد

 /هم نیازنیاز پیش نوع درس
 عملی نظری

 1آشپشی  تخصصی 2  2آشپشی 

  1سبان انگلیسی تخصصی تخصصی  2 2سباى اًگلیسی تخصصی 

 1شیزینی پشی تخصصی 2  2شیزیٌی پشی 

  تخصصی  2 اصَل تغذیِ ٍ رصین ّای غذایی

 1پذیزه تخصصی 2  2پذیزُ 

  تخصصی  2 هحاسبِ قیوت توام شذُ

  تخصصی 2  کارآهَسی

 1خذمات رستوران  تخصصی 2  2خذهات رستَراى 

 1خانه داری  تخصصی 2  2خاًِ داری 

     

     

     

     

 واحد 28جمع واحدهای نیمسال: 9تعداد درس :

 



 


