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 تعریف و هدفمشخصات کلی،  .1
کید صریح دین مبین اسالم بر ضرورت أنظر به تهاي تحصیلی آموزش عالی است. یکی از دوره گردشگريدوره کارشناسی 

هاي گردشگري ایران، لزوم توسعه منابع ها و با توجه به قابلیتتوسعه روابط بین ملّتو نقش آن در امر سفر و گردشگري 
اندرکاران انسانی در رشته گردشگري و همچنین ضرورت تربیت متخصصان کارآمد در جهت ارتقاء کیفی خدمات دست

 گردد.امر، رشته گردشگري در مقطع کارشناسی ارائه می
 

 طول دوره و شکل نظام .2
-نیمسال ارائه می 8آن در مدت  نظري و عملی سواست و تمامی دربینی شده پیشسال  4 گردشگريطول دوره کارشناسی 

در هفته و براي حداقل زمان الزم براي هر واحد نظري یک ساعت باشد. هفته می 17هر نیمسال تحصیلی  مدتد. گرد
اي ایام تعطیالت تابستانی بعد از سال سوم طبق برنامه گردد. درس کارآموزي درساعت تعیین می 2دروس عملی حداقل 

التحصیالن این رشته پذیرد. اعطاي دانشنامه به فارغکه توسط مرکز آموزش عالی (دانشگاه) تدوین خواهد شد، انجام می
وس رشته منوط به ارائه گواهی پایان دوره کارآموزي خواهد بود. همچنین با توجه به اهمیت و نقش سفر در آموزش در

تاریخ ، ریزي فراغتمدیریت و برنامه، جغرافیاي طبیعی و انسانی ایران، ریزي سفرمدیریت و برنامهگردشگري براي دروس 
 گردد.بینی میسفرهاي علمی و پژوهشی پیش شناسی باستان، و شناخت صنعت گردشگري، هنر و تمدن اسالمی، فرهنگ

 
 درسی هايواحدو نوع عداد ت .3

 باشد.واحد به شرح زیر می 134 گردشگريتعداد کل واحدهاي درسی در دوره کارشناسی 
 تعداد واحد نوع درس ردیف

 20 دروس عمومی 1
 28 رشته گردشگري دروس پایه 2
 44 رشته گردشگري دروس اصلی 3
 40 رشته گردشگري دروس تخصصی 4
 134 جمع 6

 
 نقش و توانائی .4

هاي هاي تخصصی صنعت گردشگري مانند آژانسگردشگري از توانائی اشتغال در تمامی زمینهالتحصیالن رشته فارغ
-هاي حمل ونقل هوایی، موسسات ملی و جهانی گردشگري، هلدینگمسافرتی و موسسات خدماتی گردشگري، شرکت

 هاي گردشگري و سایر مشاغل مرتبط با این امور برخوردار خواهند شد.
 



 به بعد) 1396گردشگري (ورودي س کارشناسی ودرپیشنهاي انتخاب چارت 
اصلی(دروس پایه ترم دوم )، اصلی(دروس پایه لترم او ،( 

 واحد پیشنیاز درس نوع درس نام درس شماره واحد پیشنیاز درس نوع درس نام درس شماره

 2 - اصلی شناخت ملل 1024219 2 - پایه ارتباطات انسانی در گردشگري 1024204

 2 - پایه کلیات حقوق 1024213 2 - پایه شناسی گردشگريمبانی جامعه 1024205

 2 1024206 پایه 2اصول علم اقتصاد  1024207 2 - پایه 1اصول علم اقتصاد  1024206

 2 1024006 پایه 2اصول حسابداري  1024254 2 - پایه 1اصول حسابداري  1024253

 2 1024208 پایه آمار کاربردي در گردشگري 1024209 2 - پایه گردشگريریاضیات کاربردي در  1024208

 2 - اصلی زبان انگلیسی 1024230 2 - اصلی تاریخ فرهنگ 1024217

 2   آشنایی با سازمانهاي مرتبط با گردشگري 1024249 2 - پایه ریزي و مدیریت گردشگرياصول برنامه 1024212

 14 - - - جمع 14 - - - جمع

 (دروس پایه، اصلی، تخصصی) ترم چهارم (دروس پایه، اصلی، تخصصی) سوم ترم

 واحد پیشنیاز درس نوع درس نام درس شماره واحد پیشنیاز درس نوع درس نام درس شماره

 2 - اصلی شناخت صنعت گردشگري 1024222 2 - پایه روش تحقیق در گردشگري 1024211

 2 - اصلی هنر و تمدن اسالمی 1024218 2 1024230 تخصصی زبان انگلیسی تخصصی 1024239

 2 1024213 اصلی قوانین و مقررات حقوقی گردشگري 1024220 2 - پایه ارتباطات میان فرهنگی گردشگري کشورهاي اسالمی 1024215

 2 1024205 اصلی شناسیمردم 1024221 2 1024208 پایه در گردشگري GISنقشه خوانی و  1024210

 2 - پایه اسالمی پیشرفت-گردشگري در الگوي ایرانی 1024214 2 1024212 اصلی رفتار سازمانی 1024255

 2 1024207 اصلی اقتصاد گردشگري 1024223 2 - اصلی شناخت صنایع دستی 1024224

 2 1024239 تخصصی زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی 1024140 2  تخصصی کارآفرینی در گردشگري 1024247

 14 - - - جمع 14 - - - جمع

 (دروس اصلی، تخصصی) ترم ششم (دروس پایه، اصلی، تخصصی) ترم پنجم

 واحد پیشنیاز درس نوع درس نام درس شماره واحد پیشنیاز درس نوع درس نام درس شماره

 2 1024226 اصلی جغرافیاي طبیعی و انسانی ایران 1024227 2 1024211 اصلی پژوهش عملیاتی در گردشگري 1024216

 2 1024222 اصلی ریزي فراغتمدیریت و برنامه 1024229 2 1024212 اصلی ریزياصول و روش برنامه 1024225

 2 1024222 اصلی گردشگري شهري 1024231 2 1024222 اصلی جغرافیاي گردشگري 1024226

 2 1024222 اصلی گردشگري روستائی 1024233 2 1024222 اصلی مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگري 1024228

 ریزي توسعه گردشگريبرنامه 1024243
 1024222 تخصصی

1024207 

2 
 آداب سفر در اسالم 1024121

 2 - اصلی

 2 - اصلی تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران 1024136 2 - اصلی زبان دوم 1024232

 2 1024239 تخصصی انگلیسی مکالمهزبان  1024146 2  تخصصی مبانی گردشگري مذهبی 1024251

 14 - - - جمع 14 - - - جمع

 (دروس تخصصی) ترم هشتم (دروس اصلی، تخصصی) ترم هفتم

 واحد پیشنیاز درس نوع درس نام درس شماره واحد پیشنیاز درس نوع درس نام درس شماره

 2 1024234 تخصصی تاریخ هنر جهان 1024237 2 - اصلی شناسی ایرانبوم 1024234

 2 - تخصصی فن راهنمایی در گردشگري 1024242 2 1024218 تخصصی شناسیباستان 1024235

 2 - تخصصی هاآشنایی با موزه 1024238 2 1024218 تخصصی تاریخ هنر ایران 1024236

 2 1024244 تخصصی گردشگري هايمطالعات تطبیقی سیاست 1024245 2 - تخصصی مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی و صدور بلیط 1024241

 2 1024205 تخصصی ها و مراسم آیینی ایران و جهانآیین 1024246 2 1024222 تخصصی ریزي سفرمدیریت و برنامه 1024244

 2 - تخصصی آشنایی با منظر 1024250 2 - تخصصی اسطوره شناسی 1024240

 2 - تخصصی هاي فرهنگیرویدادها و آیینمدیریت گردشگري  1024252 2 - تخصصی کارآموزي 1024248

 14 - - - جمع 14 - - - جمع

 واحد 22ترم اول الی ترم هشتم (دروس عمومی) 

 2 1034001 عمومی (نبوت و امامت) 2اندیشه اسالمی  1024002 2 - عمومی (مبداء و معاد) 1اندیشه اسالمی  1034001

 2 - عمومی (مبانی و مفاهیم) اخالق اسالمی 1034004 2 - عمومی ایران انقالب اسالمی 1034005

 2 - عمومی تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 10340010 2 - عمومی تاریخ تحلیلی صدر اسالم  1034006

 3 - عمومی عمومی زبان 1036002 2 - عمومی  قرآن موضوعی تفسیر 1034007

 1 1036003 عمومی )2بدنی تربیت ( 1ورزش  1036004 3 - عمومی فارسی عمومی 1036001

 2 - عمومی دانش خانواده و جمعیت 1036006 1 - عمومی )1 (تربیت بدنی بدنی تربیت 1036003

 با آرزوي موفقیت روزافزون شما دانشجویان گرامی


