
 ارشد  جهانگردي مقطع کارشناسی بازاریابیچارت پیشنهادي برنامه درسی رشته 

 

 

 نیمسال اول

 نام درس
 تعداد واحد

نیاز درس پیش نوع درس  عملی  نظري  

  پیش نیاز  2 جهانگردي اصول روش تحقیق در 

  مشترك  2 بازاریابی محصوالت جهانگردي

مدیریت منایع انسانی در صنعت 
 جهانگردي

  مشترك  2

  پیش نیاز  2 مدیریت بازاریابی در جهانگردي

  مشترك  2 جهانگردي کمی درروش هاي 

  مشترك  2 تحلیل رفتار جهانگردي و تعامل فرهنگی 

     

     

     

     

     

     

     

     

  واحد 12جمع واحدهاي نیمسال: 6تعداد درس :

 

  



 ارشد جهانگردي مقطع کارشناسی بازاریابیبرنامه هفتگی نیمسال اول رشته 

 ساعت
 ایام هفته

 10-8 12-10 15-13 17-15 19-17 

 شنبه

      نام درس

      کد درس

      استاد درس

 شنبه یک

      نام درس
      کد درس

      استاد درس

 دوشنبه

      نام درس
      درس کد

      استاد درس

 شنبه سه

      نام درس
      کد درس

      استاد درس

 چهارشنبه

صول روش تحقیق در  ا نام درس
 جهانگردي

مدیریت منایع انسانی در 
 صنعت جهانگردي

روش هاي کمی در 
 جهانگردي

بازاریابی محصوالت 
  جهانگردي

      کد درس
  دکتر ایمانی دکتر موسوي دکتر آهنگران بازرگاندکتر موسوي  استاد درس

 شنبه  پنج

مدیریت بازاریابی در  نام درس
 جهانگردي

 
تحلیل رفتار جهانگردي و 

 تعامل فرهنگی
  

      کد درس

   دکتر ضرغامی  ایمانی دکتر  استاد درس

       
 

 

 

 

 

 

 

 



 ارشد جهانگردي مقطع کارشناسی بازاریابیچارت پیشنهادي برنامه درسی رشته 

 نیمسال دوم

 نام درس
 تعداد واحد

 نیاز درس پیش نوع درس
 عملی  نظری 

سامانه هاي اطالعاتی در صنعت 
 جهانگردي

  مشترك  2

 پیش نیاز  2 اقتصاد جهانگردي
 

محیط ملی و بین المللی تجارت 
 وگردشگري

 مشترك  2
 

حسابداري مدیریت (در صنعت 
 جهانگردي)

  اختصاصی  2

  اختصاصی  2 رفتار مصرف کننده در جهانگردي

  مشترك  2 اصول مدیریت و بازاریابی خدمات

     

     

     

     

     

     

     

 واحد 12جمع واحدهاي نیمسال: 6تعداد درس :

 

 

 

 



 ارشد جهانگردي مقطع کارشناسی بازاریابیبرنامه هفتگی نیمسال دوم رشته 

 ساعت
 ۱۷-۱۹ ۱۵-۱۷ ۱۳-۱۵ ۱۰-۱۲ ۸-۱۰  ایام ھفتھ

 شنبھ
      نام درس

      کد درس

      استاد درس

 شنبھ یک
      نام درس
      کد درس

      استاد درس

 دوشنبھ
      نام درس
      کد درس

      استاد درس

 شنبھ سھ
      نام درس
      کد درس

      استاد درس

 چھارشنبھ
 نام درس

اصول مدیریت و بازاریابی 
 خدمات

محیط ملی و بین المللی 
 تجارت وگردشگري

   اقتصاد جهانگردي

   318 318 318 شماره کالس
   حسنیدکتر خانم نادعلی پور دکتر ایمانی استاد درس

 شنبھ  پنج

 نام درس
رفتار مصرف کننده در 

 جهانگردي
 مدیریت حسابداري

سامانه هاي اطالعاتی در 
 صنعت جهانگردي

 
 

   318 318 318 شماره کالس

   دکتر بیجندي الیاسیدکتر  دکتر هاشمی راد استاد درس

       
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ارشد جهانگردي مقطع کارشناسی بازاریابیچارت پیشنهادي برنامه درسی رشته 

 

 نیمسال سوم

 نام درس
 تعداد واحد

 نیاز درس پیش نوع درس
 عملی نظری

  مشترك  2 جهانگرديخط مشی گذاري در صنعت 

  2 بازاریابی بین الملل در جهانگردي
 مشترك

 

  2 جهانگردي ارزیابی طرح هاي توسعه
 مشترك

 

مدیریت کیفیت جامع در صنعت 
 جهانگردي

  اختصاصی  2

سمینار در مسائل بازار یابی 
 یابی)جهانگردي(تحقیقات بازار 

  اختصاصی  2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 واحد 10جمع واحدهاي نیمسال: 5تعداد درس :

 



 

 ارشد جهانگردي مقطع کارشناسی بازاریابیرنامه هفتگی نیمسال سوم رشته ب

 

 ساعت
 ۱۷-۱۹ ۱۵-۱۷ ۱۳-۱۵ ۱۰-۱۲ ۸-۱۰  ایام ھفتھ

 شنبھ
      درسنام 

      کد درس

      استاد درس

 شنبھ یک
      نام درس
      کد درس

      استاد درس

 دوشنبھ
      نام درس
      کد درس

      استاد درس

 شنبھ سھ
      نام درس
      کد درس

      استاد درس

 چھارشنبھ
 نام درس

مدیریت کیفیت جامع در 
 صنعت جهانگردي

مشی گذاري در خط 
 صنعت جهانگردي

بازاریابی بین الملل در 
 جهانگردي

  

      شماره کالس
   دکتر ایمانی دکتر جهانیان دکتر آهنگران استاد درس

 شنبھ  پنج

  نام درس
ارزیابی طرح هاي توسعه 

 جهانگردي

سمینار در مسائل بازار 
یابی جهانگردي(تحقیقات 

 بازار یابی)

 
 

      شماره کالس

   دکتر موسوي حسنیدکتر   استاد درس

       
 

 

 

 

 



 ارشد جهانگردي مقطع کارشناسی بازاریابیچارت پیشنهادي برنامه درسی رشته 

 نیمسال چھارم

 نام درس
 تعداد واحد

 نیاز درس پیش نوع درس
 عملی نظری

   4  پایان نامه

   
 

 

   
 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 واحد 4جمع واحدهاي نیمسال: 1تعداد درس :

 



 ارشد جهانگردي مقطع کارشناسی بازاریابیبرنامه هفتگی نیمسال چهارم رشته 

 

 ساعت
 ۱۷-۱۹ ۱۵-۱۷ ۱۳-۱۵ ۱۰-۱۲ ۸-۱۰  ایام ھفتھ

 شنبھ
      نام درس
      کد درس

      استاد درس

 شنبھ یک
      نام درس
      کد درس

      استاد درس

 دوشنبھ
      نام درس
      کد درس

      استاد درس

 شنبھ سھ
      نام درس
      کد درس

      استاد درس

 چھارشنبھ
      نام درس
      کد درس

      استاد درس

 شنبھ  پنج

      نام درس
      کد درس

      درس استاد

       
 

 

 

 

 


