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 مقدمه -1-1
هتلداري یکی از  صنعت ،شودمییکی از مباحث جذاب و درآمدزا در جهان مطرح  عنوان بهامروزه بحث سفر و گردشگري 

در هتل و هتلداري صنعت  افزاییدانشکه بدون وجود  ايگونهگردشگري محسوب شده به  تأسیساتشاخه هاي مهم از 

 .کندنمیگردشگري معنا پیدا 

اد جهت ارتقاي اقتصگامی نو در  تواندمیکه  شودمی و محسوبلداري یک رشته نوپا و جدید ایران رشته هت در کشور عزیز ما

 .شودکشور تلقی 

سعی در  کانهر منظر گرفتن مسائل فرهنگی  با درزیر بنایی و اقتصادي و  هايتوانمنديکشورهاي مختلف با بکارگیري تمامی 

 جذب سهم بازار بیشتري در این رابطه هستند و هرسال شاهد رشد چشمگیري از اختصاص منابع کشورها در این زمینه هستیم.

آموزش و بهسازي منابع انسانی  امروزه ساالنه رشد به سزایی داشته است. هاهتلروند رشد درآمد  دهدمیآمار جهانی نشان 

 .گرددمیتلقی  هاسازمانمزیت رقابتی  به عنوانابی به سرمایه انسانی اصلی دستی هاياستراتژيیکی از 

 

 تعریف -1-2
ذراندن نیاز به گ آندست یافتن به  بوده که ايحرفهآموزش عالی فنی و  یکی از رشته هايهتلداري  پیوستهناکاردانی رشته 

و ي دولتی هاهتلدرکار  در راستاي کسب و و علمیبراي ارتقاي سطح دانش عملی دروس نظري و عملی است که فرد را 

 .کندمیآماده  غیردولتی

 

 هدف -1-3
 یانکردن دانش و اطالعات دانشجو روزبهو توانمندسازي و  تیترب پیوسته هتلداري،ناهدف از تدوین برنامه درسی دوره کاردانی 

ولتی د يهاهتلبا استعداد و توانمند این رشته بتوانند به عنوان یک کاردان ماهر در  آموختگاندانشدر حوزه هتلداري است تا 

 و غیردولتی سراسر کشور مشغول به کار شوند.

 

 اهمیت و ضرورت -1-4

ی از یک به عنوانآموزش و بهسازي منابع انسانی  امروزه صنعت هتلداري همین بس که مترادف است با آبروي ملی، در اهمیت

 .شودتلقی  هاسازمانراستاي مزیت رقابتی  اصلی دستیابی به سرمایه انسانی در هايژياسترات

 قطعا   دارمدتتوسعه منابع انسانی بوده و این مهم در شرایط آکادمیک و  هاي روش ترینمهمیکی از  هاهتلآموزش کارکنان 

ی در علمی و دانشگاه هايآموزشکیفیت خدمات به کیفیت نیروي انسانی بستگی دارد و  درواقعنتایج بهتري خواهد داشت 

 .و مفیدتر خواهد بود ترمطمئنباشد راهی باهم عملیاتی و در محیط دانشگاهی و کارگاهی  هاآموزشکه این  صورتی

ی نیز نها در سطح ملی بلکه در سطح جهانکه نه ت سازدمیرشته هتلداري فراهم  آموختگاندانشاین قابلیت بستر مناسبی براي 

 کار مناسبی داشته و آینده مطمئن شغلی را متصور باشند.
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 التحصیالننقش و توانایی فارغ -1-5

 دروس مرتبط توانایی

ه با توجه ب بررسی محیط محل کار با رویکرد خدماتی بودن و

 درجه و امکانات هتل
 کارورزي-شناخت هتل و خدمات

و مهمانان و  انیبا مشتر حیارتباط صح يبرقرار

 مختلف جذب مهمان هايروش

 یابیبازار-حقوق مهمان-يرفتار يآداب معاشرت و الگوها

 شناسیروانمبانی -يکارورز – شناسیجامعهمبانی -مجازي 

 کارورزي-2 سیآففرانت -1 سیفرانت آف-ونیرزرواس مهمان رشیپذ

 کارورزي-2 يدارخانه-1 يدارخانه هتل طیدر محونظافت  يباسازیز

و  و فرنگیغذاهاي ایرانی انجام امور مربوط به 

در هتل  هاو شیرینی و دسرها و سردگرم  هاينوشیدنی

 طهیح نیدر سطح استاندارد و خالقانه عمل نمودن در ا

 کارورزي-شاپکافی-يقناد-2 يآشپز-1 يآشپز

 یاصول سرپرست نسرپرستا رمجموعهیز هايبخش یمنابع انسان تیریمد 

 نهیکنترل هز- يحسابدارمبانی  و نحوه به سود رساندن اقتصاد هتل هاهزینه تیریمد 

 به طوردو زبان( ) یخارج هايزبانمکالمه و مکاتبه به  

 یتخصص

 1زبان دوم -مکاتبات زبان -3و  2و  1 یسیانگلمکالمه زبان 

 2 و

 نیکارساز در ا ماتیو تصم نانهیکارآفر طیشناخت مح

 طهیح
 ینیکارآفر

و  یمنیالزم و ا یاستانداردها و موارد بهداشت شناخت

 در مواقع لزوم هیاول هايکمک
 زیستو محیط یمنیا،بهداشت

ا ب یفاتیاز مهمانان در رستوران و مراسم تشر ییرایپذ

 ايحرفه ياستانداردها تیرعا
 کارورزي-فاتیتشر -ییرایو پذ یزبانیم
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 قابل احرازمشاغل  -1-6

 دروس مرتبط شغل

 يکارورز-2 سیآففرانت -1 سیفرانت آف پذیرشگر

 يکارورز-2 داريخانه-1 داريخانه داريخانهسوپروایزر 

 يکارورز-فاتیتشر -ییرایو پذ یزبانیم رستوران سر میزبانمیزبان و 

 يکارورز-2 سیآففرانت -1 سیفرانت آف-ونیرزرواس مسئول رزرواسیون

 کارورزي-2 يآشپز-1 يآشپز کمک آشپز

 يکارورز-2 سیفرانت آف-1 سیآففرانت  کارمند بخش اطالعات

 يکارورز-فاتیتشر -ییرایو پذ یزبانیم تشریفات

 مختلف هتل هايبخشسرپرستی 
-آشپزي-داريخانه-فرانت آفیس-اصول سرپرستی

 کارورزي-میزبانی و تشریفات -قنادي-شاپکافی

 يرورزکا- 2 سیفرانت آف-1 سیفرانت آف کارمند روابط عمومی

 قنادي -شاپکافی-1آشپزي  شاپکافیکارمند 

 قنادي-1آشپزي  هتل قناد

 اتتشریف-اصول سرپرستی-مجازي  بازاریابی-کارآفرینی بازاریاب

 

 طول دوره و شکل نظام -1-7
دوره یک نیمسال تحصیلی و  2 است و هرسال تحصیلی مرکب ازسال  2ناپیوسته دوره کاردانی  حداکثر مدت مجاز تحصیل

هفته آموزش و یک هفته  6هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل  16تابستانی و هر نیمسال شامل 

 16و هر واحد درس نظري معادل  استدروس نظري و عملی بر اساس مقیاس واحد درسی  امتحانات پایان دوره است.

هر واحد  ،در نیمسال ساعت 48و حداکثر  ساعت 32معادل  حداقل درس عملی و آزمایشگاهیساعت در نیمسال، هر واحد 

 121معادل  یا کارورزي در نیمسال و هر واحد کارآموزي ساعت 64و حداکثر  ساعت 48معادل  حداقل درس کارگاهی

 باشد.ساعت در نیمسال می

 

 ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو -1-8
  و نظري و کاردانش ايحرفهه هاي فنی و شاخ آموختگاندانش -الف

 ورودي قبولی در آزمون -ب 

 داشتن شرایط عمومی -ج

 پذیرفته شدن در مصاحبه حضوري -د

 

 



9 

 ساعت( واحد و سهم درصد دروس نظري و عملی )برحسب -1-9

 نوع درس
تعداد 

 واحد

 درصد

 (واحد برحسب)
 ساعت درصد مجاز

 درصد

 )برحسب ساعت(
 درصد مجاز

 45تا  25 38 752 65تا  25 65 47 نظري

 75تا  55 62 1211 75تا  35 35 25 عملی

 111 111 1952 111 111 72 جمع

 

 واحد( برحسب تعداد)نوع درس  -1-11

 نوع درس
تعداد واحد برنامه درسی  تعداد واحد

 حداکثر حداقل موردنظر

 13 13 13 عمومی

 2 4 2 عمومی مهارت

 11 11 5 پایه

 41 47 42 تخصصی

 6 8 6 اختیاري

 72 72 68 جمع
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 هتلداري رشتهناپیوسته دوره کاردانی  جدول دروس عمومی -2-1

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازیشپ

 جمع عملی نظري

   48 1 48 3 زبان فارسی 1

   48 1 48 3 زبان خارجی 2

3 
مبانی نظري » درسییک درس از گروه 

 «اسالم
2 32 1 32   

4 
 یک درس از گروه درسی

 «اسالمیاخالق »
2 32 1 32   

   32 32 1 1 بدنییتترب 5

   32 1 32 2 و جمعیت دانش خانواده 6

   224 32 192 13 جمع

 

 هتلداريرشته دوره کاردانی ناپیوسته  عمومی مهارتجدول دروس  -2-2

 نام درس ردیف
 تعداد

 واحد

 ساعتتعداد 
 هم نیاز نیازیشپ

 جمع عملی نظري

   32 1 32 2 اصول وفنون مذاکره 1

   48 32 16 2 مجازي یابیبازار 2

   - - - 2 جمع

 واحد از دروس فوق الزامی است.2*گذراندن 

 

 هتلداريرشته ناپیوسته دوره کاردانی  پایه جدول دروس -2-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیاز هم نیازپیش

 جمع عملی نظري

   32 1 32 2 شناسیروانمبانی  1

   32 1 32 2 حسابداريمبانی  2

   48 32 16 2 زیستو محیط یمنیا ،بهداشت 3

   32 1 32 2 شناسیجامعهمبانی  4

   32 1 32 2 يرفتار يمعاشرت و الگوها آداب 5

   176 32 144 11 جمع
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 هتلداري رشته ناپیوستهدوره کاردانی  تخصصیجدول دروس  -2-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

   64 48 16 2 ینیکارآفر 1

 48 32 16 2 1 یسآف فرانت 2
و  شناخت هتل

 خدمات
 

  1 سیآففرانت  48 32 16 2 2 یسآف فرانت 3

 48 32 16 2 1 داريخانه 4
و  شناخت هتل

 خدمات
 

  1 داريخانه 48 32 16 2 2 داريخانه 5

 64 64 1 1 1آشپزي  6
و  شناخت هتل

 خدمات
 

  1آشپزي  64 64 1 1 2آشپزي  7

  1آشپزي  64 48 16 2 قنادي 8

  1آشپزي  48 32 16 2 شاپکافی 9

   64 32 32 3 و پذیراییمیزبانی  11

   48 32 16 2 تشریفات 11

   64 64 1 1 1مکالمه زبان انگلیسی  12

 64 64 1 1 2مکالمه زبان انگلیسی  13
مکالمه زبان 

 1انگلیسی 
 

 64 64 1 1 3 انگلیسیزبان  مکالمه 14
 زبان مکالمه

 2 انگلیسی
 

   32 1 32 2 زبان مکاتبات 15

   48 1 48 3 هتل و خدمات شناخت 16

   48 48 1 1 1دوم  زبان 17

  1 دوم زبان 48 48 1 1 2دوم  زبان 18

  هتل حسابداري 48 32 16 2 ینههز کنترل 19

 32 1 32 2 مهمان حقوق 21

و ل شناخت هت

 -خدمات

 و آداب معاشرت

 الگوهاي رفتاري

 

  مبانی روان شناسی 32 1 32 2 اصول ارتباطات 22

  1آفیس  فرانت 48 32 16 2 رزرواسیون 23

  ترم آخر 241 241 1 2 کارورزي 24

   1376 1141 336 41 جمع
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 هتلداري رشتهدوره کاردانی ناپیوسته  اختیاري جدول دروس -2-5
ردي

 ف
 درس نام

تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 هم نیاز نیازپیش

 جمع عملی نظري

1 
آداب غذایی در فرهنگ ایرانی 

 اسالمی-
  شناسیجامعهمبانی  32 1 32 2

   48 32 16 2 در هتل یونو دکوراس معماري 2

   32 1 32 2 اصول سرپرستی 3

   32 1 32 2 بهداشت مواد غذایی 4

   - - - 6 جمع

 فوق الزامی است. از دروسواحد  6گذراندن * 
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 هتلداريرشته ناپیوسته  دوره کاردانی ترم بندي پیشنهادي دروس جدول -2-6
 اولنیمسال  -2-6-1

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 ساعتتعداد 
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  48 1 48 3 یزبان خارج 1

  32 1 32 2 يرفتار يمعاشرت و الگوها آداب 2

  48 1 48 3 هتل و خدمات شناخت 3

4 
 درسی از گروهدرس  کی

 «اخالق اسالمی»
2 32 1 32  

  48 32 16 2 زیستمحیطو  یمنیا ،بهداشت 5

  64 32 32 3 ییرایو پذ یزبانیم 6

  32 1 32 2 مبانی روانشناسی 7

  32 1 32 2 شناسیجامعهمبانی  8

  32 32 1 1 بدنیتربیت 9

  - - - 21 جمع

 

 دومیمسال ن -2-6-2

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

  64 64 1 1 1 انگلیسیزبان  مکالمه 1

 شناخت هتل و خدمات 48 32 16 2 1 یسآف فرانت 2

 شناخت هتل و خدمات 64 64 1 1 1 آشپزي 3

 32 1 32 2 مهمان حقوق 4

-شناخت هتل و خدمات

 و الگوهايمعاشرت  آداب

 رفتاري

  32 1 32 2 زبان مکاتبات 5

  - - - 2 *یارياخت درس 7

  48 32 16 2 بازاریابی مجازي 8

9 
 یک درس از گروه درسی

 «ماسال ينظر یمبان»
2 32 1 32  

  32 1 32 2 اصول ارتباطات 11

  32 1 32 2 یتخانواده و جمع دانش 11

  - - - 18 جمع
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 سومنیمسال  -2-6-3

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

 1انگلیسی  زبان مکالمه 64 64 1 1 2 انگلیسی زبان مکالمه 1

 1 یسآف فرانت 48 32 16 2 2 یسآف فرانت 2

 1 آشپزي 64 64 1 1 2 آشپزي 3

 1 آشپزي 64 48 16 2 قنادي 4

  48 32 16 2 تشریفات 5

  48 48 1 1 1 دوم زبان 6

 شناخت هتل و خدمات 48 32 16 2 1 داريخانه 7

  32 1 32 2 حسابداريمبانی  8

  - - - 2 *یاريدرس اخت 9

  48 1 48 3 یفارس زبان 11

  - - - 18 جمع

 .در نظر گرفته شودهتل  یونو دکوراس يس معماردر شودمی یشنهادپ *

 

 چهارمنیمسال  -2-6-4

 نام درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعت
 نیازپیش

 جمع عملی نظري

 2 یسیانگلمکالمه زبان  64 64 1 1 3انگلیسی زبان  مکالمه 1

 1 سیآففرانت  48 32 16 2 رزرواسیون 2

 1آشپزي  48 32 16 2 شاپکافی 3

 حسابداري هتل 48 32 16 2 ینههز کنترل 4

 1زبان دوم  48 48 1 1 2 دوم زبان 6

 1 داريخانه 48 32 16 2 2 داريخانه 7

  32 1 32 2 کارآفرینی 8

  - - - 2 درس اختیاري 9

  241 241 - 2 کارورزي 11

  - - - 16 جمع

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم: سرفصل دروس
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 يرفتار يآداب معاشرت و الگوها درس -3-1

 پایه نوع درس:

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 یحآداب صح موجود و يبا مهمانان هتل و همکاران و استانداردها یحبا اصول رفتار صح یاندانشجو ییآشنا هدف کلی درس:

 برخورد

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 و آداب معاشرت يرفتار يالگوها یممفاه 1

 - 2 آداب رفتار و معاشرت در هتل یخچهتار 2

 - 2 آداب معاشرت یارهاياصول و مع 3

 - 2 یگرانمعاشرت با د هايشاخص 4

 - 2 يافراد شاغل در صنعت هتلدار يرفتار یمثبت و منف هايویژگی 5

 - 2 مهمان در هتل یتو عدم رضا یتعوامل رضا 6

7 

 ،ییراهنما دادن، دست ی،در رستوران، معرف خوردن غذا مختلف )محل کار، يآداب رفتار

مجامع  ،هشایست ریمد ی،تلفن يگفتگو ،مسافرت دادن، اقامت در هتل، هیهد یدن،پوش لباس

 و ...( یاتبه شکا پاسخ ي،مالقات کار نیاول ی،عموم

18 - 

 - 2 یسیرزومه نو یحروش صح 8

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 محیط کاردانستن الگوهاي رفتاري استاندارد در صنعت هتلداري و توانایی برقراري ارتباط صحیح در 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

آداب معاشرت و الگوهاي رفتاري در 

 صنعت گردشگري
 1398 مهکامه  جالل نصیریان

 1391 مهکامه احمدي اکبرعلی سید دونالدس منزل ايمدیریت اخالق حرفه

 1392 آها  ملیحه عنابستانی ايحرفهاخالق 

 

  

 عملی نظري 

 1 2 تعداد واحد

 1 32 تعداد ساعت
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 هتلداري یا گردشگري هايرشتهمدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد یکی از 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 تخته سفید-کتورژرایانه و ویدئو پروداراي -متر 41مساحت نفر با  31کالس درس با ظرفیت 

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار و اسالید نیتمر ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی و تحقیق و کار کالسی
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 زیستو محیط ایمنی ،درس بهداشت -3-2
 پایه نوع درس:

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 شدن در توانمند و هابیماري و کنترل و شناساییایمنی  انشجویان با اصول رعایت بهداشت وهدف کلی درس: آشنایی د

 وارده وامداد رسانی اولیه به مصدومین در هتل هايآسیبراستاي 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
مفهوم آلودگی و فساد و  -اولیه  هايو کمک بهداشت و ایمنی در حوزهاهداف و تعاریف 

 پیشگیري از آلودگی هايروش -ایجاد آلودگی هايروش
2 - 

2 
محیط کار بهداشت و نگهداري انواع  آورزیانبهداشت محیط و عوامل  -بهداشت فردي

 مواد غذایی
2 - 

3 
و  ريداخانه ، انبار و سردخانه،شاپیکاف ،تاالر ،رستوران ،)آشپزخانه درالزامات بهداشتی 

 (و سونا استخر ،یینانوا ،يقناد الندري،
2 - 

 4 2 بازرسی و کنترل هايروش -شستشو و ضدعفونی هايروشانواع  4

 - 2 کنترل حشرات و جوندگان 5

 2 2 زیستمحیطپیشگیري از تخریب  هايروشمدیریت پسماند در هتل و  6

 2 2 بررسی وضعیت بهداشت و وضعیت ایمنی هاي لیستچک 7

 2 2 هتل و اقالم و ابزار در تأسیساتایمنی  8

 4 - آشنایی با عالئم حیاتی اصلی واختالالت آنها وعالئم کمک کننده تشخیص 9

 CRP - 6کلیات  11

11 
مواجهه با مصدوم و  روش–بهبودي  تیوضع ،و کاملمقدمات  حادثه ارزیابی صحنه،

 حمل وي
- 6 

12 

ی، ، مفصلیعضالن ،یاستخوان ،يزیخونر ،سکته درمان )خفگی، هايروشو  هاآسیبانواع 

بانداژ،  پانسمان،، تشنج، و سرمازدگیا م، نیش، گزش، گریسوختگ ،تیمسموم شکستگی،

 (...و بنديآتل

- 6 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 .پیشگیري از آلودگی و .. هايروشمحیط و  بهداشت آشنایی و آگاهی در مورد مسائل بهداشت فردي،

 

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 16 32
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 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1386 آهنگ قلم  اخالقی پور نامیرحسی بهداشت در واحدهاي اقامتی

 1394 مهکامه  محسن صلحی بهداشت در صنعت هتلداريایمنی و 

 1387 کتاب راه مژده جاللی  اولیه هايکمکآموزش 

 1389 گنج شایگان  بیژن مقصودلو زیستمحیطبهداشت و ایمنی و 

 1391 نگر جامعه سالمی،  طاهره توفیقیان اولیه هايکمک

 

 

 مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري  -د

 مدرس هايویژگی

 HSEکارشناس یا کارشناسی ارشد رشته بهداشت و 
 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دیتخته سف-کتور‹پرو دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و بازدید از محیط کار دیو تکرار و اسال نیتمر ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 و عملی یآزمون کتب
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 حسابداريمبانی  درس -3-3
 هیپا نوع درس:

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

و بررسی تغییرات و اصالحات مالی و بستن  هاحسابآشنایی دانشجویان با اصول حسابداري و نحوه ثبت  هدف کلی درس:

 هاحساب

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 4 تعاریف و مفاهیم حسابداري 1

 - 2 دفاتر حسابداري 2

 - 2 اصول و موازین حسابداري 3

 - 4 در دفتر روزنامه هاحسابثبت  4

 - 4 از دفتر روزنامه به دفتر کل هاحسابانتقال  5

 - 8 سرمایه حسابصورتسود و زیان و  حسابصورت ،ترازنامه مالی، هايصورت 6

 - 4 و چهارستونی یدوستون تراز آزمایشی، 7

 - 2 تغییرات و اصالحات پایان دوره مالی 8

 - 2 ي موقت و دائمیهاحساببستن  9

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 و تجزیه و تحلیل مالی در هتل هاحسابتوانایی انجام امور ابتدایی حسابداري و تراز کردن 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

حسابداري و تحلیل مالی در صنعت 

 هتلداري
 1397 نسل روشن جمالیسعید  جاناتان ا.هیلز

 1392 چهارباغ  عطا آبادي حسابداري مدییت در گردشگري

  زهرا همتی هاهتلآموزش حسابداري 
انجمن صنفی 

 حسابداري گیالن
 

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 1
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 سال کار در هتل 5حداقل کارشناسی یا کارشناسی ارشد حسابداري با سابقه 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دیتخته سف-کتورژپرو دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار نیتمر ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی
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 درس تشریفات -3-4
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

اصولی و استاندارد و عملیاتی در هتل و  هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با مفهوم و جایگاه و اصطالحات تشریفات

 رسمی هايمراسمرستوران و 

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 تاریخچه تشریفات در دنیا و ایران 1

 2 2 تشریفات جلسات رسمی و دیپلماتیک 2

 - 2 قوانین عقد قرارداد با مشتري 3

 2 2 افراد شاغل بخش تشریفات هايویژگیوظایف کارکنان و  4

 2 1 و نحوه استفاده تشریفاترایج در  هايفرم 5

 - 1 تشریفاتاصطالحات رایج در  6

 8 1 و میزآرائی آرائیگل 7

 2 1 تشکیالت و چارت سازمانی تشریفات 8

 8 2 و مراسم خاص هامهمانیانواع  9

 8 1 تشریفاتی هايسالنانواع چیدمان میزها و  11

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 ي تشریفاتی و برگزاري مراسم مربوطه در هتل و فضاهاي تشریفاتیهامهمانیتوانایی و شناخت انواع 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 نشر پایا مریم افشاري نیکوال دولوکور اصول برگزاري مراسم و تشریفات

 1389 آذربرزین  یحیایی ایله اياحمد  تشریفات در هتل

پذیرایی و تشریفات در 

 رسمی هايضیافت
 1396 مهکامه  محسن عبداللهی آرا

 

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 16 32
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 يگردشگر ،يهتلدار تشریفات، هايرشتهکارشناس یا کارشناس ارشد 

 

 وسایل موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و 

 آموزشیکمک لیوسا-دیتخته سف-کتورژپرو دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 مرتبط

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ی و برگزاري مراسمو تکرار، کار عمل نیتمر ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون عملی و کتبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 شناسیجامعهمبانی درس  -3-5
 پایهنوع درس: 

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 و اهداف آن شناسیجامعههدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با مفاهیم و نظریه هاي فرهنگ و 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 6 شناسیجامعهمبانی  1

 - 4 شناسیجامعهتعاریف  2

 - 4 شناسیجامعهنظریه هاي  3

 - 11 فرهنگ شناسیجامعهنظریه هاي فرهنگ و بررسی -مفهوم فرهنگ  4

 - 2 فرهنگی ایران -مسائل اجتماعی 7

 - 2 فرهنگی شناسیجامعهاهداف  8

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 مرتبط به رشته شناسیجامعهشناخت اهداف و مفاهیم فرهنگی و 

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 دانشگاه امام صادق غالمرضا حداد اندي بنت فرهنگی شناسیجامعهبر  ايمقدمه

 1389 یاقوت  علی باقی نصرآبادي فرهنگی شناسیجامعه

 1384 وارسته  یورکوس آیوستولوپولوس گردشگري شناسیجامعه

 
 
 
 

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 1
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 و مدیریت فرهنگی شناسیجامعهمتجانس با  هايرشتهکارشناسی ارشد 

 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت، 

 دیتخته سف-کتورژپرو دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تمرین و تکرار توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی
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 درس حقوق مهمان -3-6
 نوع درس: تخصصی

 رفتاري و الگوهاي معاشرت آداب ،و خدمات هتل شناخت :نیازپیش

 - هم نیاز:

بر مهمانان و مسافران و  و قوانین حقوقی حاکم در هتلآشنایی دانشجویان با حقوق و نیازهاي مهمان هدف کلی درس: 

 محافظت

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 4 مهمان و نیازهاي او 1

 - 4 و حقوقی المللیبینقوانین  2

 - 4 گمرک و بیمه مقررات مربوط به ویزا و انواع گذرنامه و 3

 - 4 گانهیازدواج و طالق و اتباع ب مقررات مربوط به 4

 - 4 هاي نا به جا برخورد با درخواستمقررات مربوط به مهمانان غیرعادي و طرز  5

6 
 حقوق مهمان در هتل و در مقابل نیازهاي منطقی وي

 /امنیت/حریم شخصی/اتاق و خدمات/غذا و ...رزرو در مورد: 

4 - 

 - 4 حقوق هتل در قبال مهمانان 7

 - 4 قوانین مربوط به محافظت در برابر تفتیش غیرقانونی و رعایت حریم مهمان 8

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 آشنایی با حق و حقوق مهمان و قوانین و مقررات اقامت در هتل

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 دیباگران  شکیبانژاد محمدرضا جلد اول(هتل )در  نوازيمهمانمبانی مدیریت 

 1395 مهکامه  محمود یزدي مهریزي و هتلداريقوانین و مقررات جهانگردي هتلدار 

 1395 مهکامه  سعید بدخش راهنماي حقوقی سفر به ایران

 

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 1



28 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 با سابقه کار مرتبط در هتل ترجیحا حقوق  هايرشتهکارشناسی ارشد 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دیتخته سف-کتور‹پرو دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار نیو تمر توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یآزمون کتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 درس رزرواسیون -3-7
 نوع درس: تخصصی

 1فرانت آفیس  :نیازپیش

 - هم نیاز:

هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با مفهوم و جایگاه و اصطالحات رزرواسیون و روش پذیرش اصولی و استاندارد 

 عملکرد این بخش در هتل

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 1 چارت سازمانی و نقش رزرواسیون فعال در هتل 1

 - 1 اهمیت وجود واحد رزرواسیون در هتل 2

 2 1 رزرو در هتل هايراهانواع  3

 - 1 وظایف کارکنان بخش رزرواسیون 4

 2 1 و نحوه استفاده رزرواسیونرایج در  هايفرم 5

 - 1 رزرواسیونصطالحات رایج در ا 6

 4 1 مراحل مختلف رزرواسیون 7

 4 1 ها در رزرواسیون برخورد با انواع درخواست 8

 2 1 ساعات هتلی 9

 4 1 شناخت چارت رزرواسیون 11

 - NO SHOW 1برخورد با رزروهاي  11

 2 1 شدهباطلانجام تغییرات یک رزرو و رزرو  12

 6 2 مربوط به آن رزرو کردن و محاسبات 13

 2 1 هاي رزرواسیون نگهداري و بایگانی فایل 14

 2 1 و اصول آن در رزرواسیون نویسیگزارش 15

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 توانایی انجام امور مربوط به رزرو مهمان زیر نظر بخش فرانت آفیس هتل

  

 سه منبع فارسی و خارجی(منابع درسی پیشنهادي )حداقل  -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1398 فرانگر  عباس جعفري آموزش رزرواسیون هتل

 1391 کشور ايحرفهفنی   امیر حاجی حسینی اصول پذیرش مهمان در هتل

 1394 ساکو  سحر رضوانی فرانت آفیس

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 16 32



31 

 مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري  -د

 مدرس هايویژگی

 مرتبط سال 3سال کار مرتبط یا کارشناسی ارشد گردشگري با سابقه کار حداقل  5کارشناسی هتلداري با سابقه حداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دیتخته سف-کتور‹پرو دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 تدریس و ارائه درسروش 

 و تمرین و تکرار و بازدید توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 روانشناسیمبانی  درس -3-8
 نوع درس: تخصصی

 -: نیازپیش

 -هم نیاز: 

 دانشجویان با روانشناسی مهمانان و مسافران هتل و نحوه مدیریت برخوردهدف کلی درس: آشنایی 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 4 آن بر صنعت هتلداري تأثیراصول روانشناسی و رویکردها و  1

 - 2 هتلدارينظریه مازلو و نیازها و انگیزه هاي بشري و ربط آن به صنعت  2

 - 2 هاآن بنديطبقهفردي و  هايتفاوتانواع رفتارها و  3

 - 4 ..(.و هاارزشاجتماعی رفتار )هنجارها و  هايریشهکشف  4

 - 4 بر آن و انگیزش شخصیت سالم مؤثر هايمحیطمفهوم شخصیت و  5

 - 4 آن و روش مدیریت آن هايجنبهشوک فرهنگی و  6

 - 4 بدنروانشناسی زبان  7

8 
 و بوها و هارنگظاهر و زبان اشیا و  تیوضع ،زمان روانشناسی فاصله و فضاي شخصی،

... 
4 - 

9 
در جهانگردي و مراحل انتخابی مکان  گیريتصمیمانگیزه هاي توریستی و سفر و روند 

 تعطیالت
4 - 

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 رفتاري و انگیزه هاي سفر و نوع برخورد و استانداردهاي مربوطهآشنایی با اصول 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 ساکو  آذین اعالئی روانشناسی گردشگري

 1391 تاالر کتاب محمد افضلی نژاد گولیلمو گوتال روانشناسی توریستی

 1398 مهکامه اصغر حیدري  شناخت روحیات ملل

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 1



32 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

سال  5با  سال سابقه هتلداري/کارشناسی هتلداري یا کارشناسی ارشد گردشگري 5روانشناسی با حداقل ارشد کارشناسی 

 در هتلسابقه 

 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت، 

 دیتخته سف-کتور‹پرو دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار-توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی
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 2زبان دوم  درس -3-9
 نوع درس: تخصصی

 1زبان دوم  :نیازپیش

 - هم نیاز:

هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با نحوه برقراري ارتباطات تخصصی به عنوان زبان دوم در جهت توانمندسازي دانشجوها 

 اهمیت زبان در هتلداري به دلیل

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 12 - اصطالحات مربوط به شغل هتلداري 1

 4 - خوشامدگویی در هتل 2

 12 - هاي رایج حین اقامت پذیرش و ترخیص مهمانان و درخواست 3

 4 - پاسخگویی به تلفن 4

 12 - سیستم خدمات غذایی و رستوران و سفارش گرفتن غذا و توضیح منو 5

 4 - رزومه نویسی 6

 48 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 فرانسه( ترجیحا توانایی اصولی محاوره و مکاتبه تخصصی هتلداري به زبان دوم )

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Grammaire en dialogue Claire Miquel  CLE 2119 

Vocabulaire en dialogue Claire Miquel  CLE 2119 

Le nouveau taxi Guy Capelle Robert Menand  Hachette 2119 

 
 
 
 
 
 
 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

ساعتتعداد  1 48  



34 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 ارشد زبان مرتبط کارشناسی–سال سابقه مرتبط  5مرتبط با حداقل  ارشد رشتهکارشناسی 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دیتخته سف-تورژکپرو دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 تمرین و تکرار-توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی و شفاهی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



35 

 1درس زبان دوم  -3-11
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با نحوه برقراري ارتباطات اولیه عمومی به عنوان زبان دوم در جهت توانمندسازي 

 اهمیت زبان در هتلداري به دلیلدانشجوها 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 18 - مبانی و مقدمات و ادبیات زبان دوم انتخابی 1

 4 - معرفی شخصی و مشخصات فردي 2

 6 - انواع مشاغل مرتبط به رشته 3

 4 - هاقومیتو  هاملیت 4

 6 - اعالم شرایط آب و هوا و فصول و ایام هفته 5

 4 - آدرس ارائه 6

 6 - هامالقاتمکالمات عمومی در قرار  7

 48 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 فرانسه( ترجیحا مربوطه )توانایی مکالمه و مکاتبه اولیه و بیسیک زبان 

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 انتشارسال  ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

Grammaire en dialogue Claire Miquel  CLE 2119 

Vocabulaire en dialogue Claire Miquel  CLE 2119 

Le nouveau taxi Guy Capelle Robert Menand  Hachette 2119 

 
 
 
 
 

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 1 48



36 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 ارشد زبان مرتبط یکارشناس ایسال سابقه مرتبط  5رشته مرتبط با حداقل  یکارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دیتخته سف-پروژکتور دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار نیتمر-توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یو شفاه یآزمون کتب
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 1 يآشپزدرس  -3-11
 نوع درس: تخصصی

 و خدماتشناخت هتل  :نیازپیش

 - هم نیاز:

استاندارد و هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با مفهوم و جایگاه و اصطالحات آشپزي و روش پخت و پز اصولی و 

 عملیاتی در هتل

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 2 - تاریخچه آشپزي در دنیا و ایران 1

 2 - کلیات آشپزي امروز 2

 11 - سیستم غذایی از ورودي مواد اولیه تا پردازش و خروجی 3

 2 - وظایف کارکنان بخش آشپزخانه در هتل 4

 4 - و نحوه استفاده آشپزخانهاي رایج در  فرمه 5

 2 - آشپزياصطالحات رایج در  6

 8 - انواع پخت در آشپزخانه 7

 4 - تشکیالت و چارت سازمانی آشپزخانه 8

 8 - مواد پایه 9

 8 - قصابی در آشپزخانه 11

 14 - در آشپزخانه و تجهیزات ابزار 11

 64 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 آشپزخانه و آشپزي در هتل توانایی شناخت اصول اولیه و استاندارد

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 کارنامه  نجف دریابندري مستطاب آشپزي جلد اول

 1389 مبناي خرد  آذرحسن شاهی  مبانی آشپزي جلد اول

 1389 مبناي خرد  حسن شاهی آذر دوم مبانی آشپزي جلد

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 1 64



38 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه مرتبط 11خره با حداقل -سال سابقه مرتبط 5کارشناسی هتلداري با حداقل -کارشناسی آشپزي

 

 وسایل موردنیاز درس مساحت، تجهیزات و

 کارگاه آشپزي-دیتخته سف-پروژکتور دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار عملیتمرین و تکرار و -توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی و عملی
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 2درس آشپزي  -3-12
 نوع درس: تخصصی

 1 يآشپز :نیازپیش

 - هم نیاز:

 پخت و پز و نگهداري و محاسبات اصولی و استاندارد و عملیاتی در هتل هايروشدانشجویان با  ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 12 - انیماک ،هایماه ،هاگوشت: پخت انواع مواد 1

 12 - پخت غذاهاي ایرانی 2

 12 - پخت غذاهاي فرنگی 3

 8 - هاآشو  هاسوپپخت انواع  4

 6 - شیوه هاي چیدمان بشقاب غذا 5

 6 - محاسبات در آشپزي 6

 4 - یمنی در کارا 7

 4 - تجربه غذا 8

 64 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 مرتبط و اصول انجام عملیاتی پخت و پز رستورانی هايمحیطتوانایی سرپرستی 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع 

 1397 کارنامه  نجف دریابندري مستطاب آشپزي جلد اول

 1397 کارنامه  نجف دریابندري جلد دوممستطاب آشپزي 

 1389 مبناي خرد  حسن شاهی آذر دوم مبانی آشپزي جلد

 
 
 
 
 

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 1 64



41 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 مرتبطسال سابقه  11با حداقل خبره  -سال سابقه مرتبط 5با حداقل  يهتلدار یکارشناس-يآشپز یکارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 يکارگاه آشپز-دیتخته سف-پروژکتور دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار عملیو تکرار و  نیتمر-توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یو عمل یآزمون کتب

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



41 

 1 داريخانهدرس  -3-13
 نوع درس: تخصصی

 و خدماتشناخت هتل  :نیازپیش

 -هم نیاز: 

و روش نظافت اتاق و فضاهاي عمومی  داريخانههدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با مفهوم و جایگاه و اصطالحات 

 اصولی و استاندارد

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 2 1 و چارت سازمانی داريخانهواحد  1

 6 2 و ...( ابزار ،هااتاق) يدارخانهاستانداردها و قوانین  2

 2 1 در هتل و ارتباطات آن داريخانهنقش  3

 4 2 داريخانهوظایف کارکنان بخش  4

 4 2 و نحوه استفاده داريخانهرایج در  هايفرم 5

 - 2 داريخانهاصطالحات رایج در  6

 8 2 دارخانهنظافت اتاق چک اوت شده و اشغال توسط  مراحل 7

 2 1 ارائه سرویس مخصوص 8

 1 1 نظافت فضاهاي عمومی 9

 1 1 لیوسا دمانیو چ لیو وسا ندهیمواد شو 11

 2 1 گیريلکه هايروشمواد لکه بر و  11

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 یک هتل داريخانهتوانایی انجام امور مربوط به 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 مهکامه  علی اقطائی در هتل داريخانهمدیریت 

 1383 جهانتاب علیرضا احمدي سودهیراندروس در هتل داريخانه

 1392 2 علمی کاربردي تهران  شهناز قندي هتل داريخانه

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

23  تعداد ساعت 16 
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 5یا خبره با تجربه حداقل  هتلداري کارشناسی

 

 موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و وسایل 

 کارگاه-دیتخته سف-پروژکتور دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار عملیو تکرار و  نیتمر-توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یو عمل یآزمون کتب
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 2 داريخانه درس -3-14
 نوع درس: تخصصی

 1 داريخانه :نیازپیش

 - هم نیاز:

 کنترلی و بخش الندري هتل هايروشو  داريخانههدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با نحوه مدیریت 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 4 2 داريخانهمدیریتی سوپروایزر و مدیر  هايروشکنترل و  1

 2 1 گیريگزارشو  نویسیگزارشنگارش اصول  2

 2 1 کارکنان و دالیل آن بنديسهمیه 3

 2 1 پیداشدهو  شدهگمبرخورد با اشیاي  4

 4 2 هتل وجود دارد و نحوه اصالح داريخانهی که در بخش هایآسیبارگونومی و  5

 4 3 در هتلبخش الندري  6

 6 2 هاآنتجهیزات الندري و نحوه استفاده از  7

 2 1 الندري هايفرم 8

 4 2 وظایف کارکنان الندري 9

 2 1 مزایا و معایب داشتن الندري در هتل 11

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 ندري هتلو مباحث مربوط به ال داريخانه توانایی انجام امور سرپرستی

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 مهکامه  علی اقطائی در هتل داريخانهمدیریت 

 1383 جهانتاب علیرضا احمدي سودهیراندروس در هتل داريخانه

 1392 2علمی کاربردي تهران   شهناز قندي هتل داريخانه

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 16 32
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 5خبره با تجربه حداقل  ای يهتلدار یکارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کارگاه-دیتخته سف-پروژکتور دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار عملیو تکرار و  نیتمر-توضیحی

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یو عمل یآزمون کتب
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 1 فرانت آفیس درس -3-15
 نوع درس: تخصصی

 خدمات وشناخت هتل  :نیازپیش

 - هم نیاز:

هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با مفهوم و جایگاه و اصطالحات فرانت آفیس و روش پذیرش و ترخیص اصولی و 

 استاندارد مهمان

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 2 1 واحد فرانت آفیس و چارت سازمانی 1

2 
 اصول فرانت آفیساستانداردها و 

 و ...( ابزار ،هااتاق)
2 8 

 2 1 نقش فرانت آفیس در هتل و ارتباطات آن 3

 4 2 وظایف کارکنان بخش فرانت آفیس 4

 2 2 رایج در فرانت آفیس و نحوه استفاده هايفرم 5

 - 2 اصطالحات رایج در فرانت آفیس 6

 4 1 و ارتباط با مهمان خوشامدگویی 7

 - 1 چرخه مهمان 8

 2 5 (C/INمهمان )مراحل پذیرش  9

 5 2 مراحل ترخیص مهمان 11

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 آفیس و توانایی انجام امور محولهشناخت وظایف اجرایی بخش فرانت 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 مهکامه  مهرداد فرشیدي مدیریت فرانت آفیس

 1391 کشور ايحرفهفنی   امیر حاجی حسینی اصول پذیرش مهمان در هتل

 1394 ساکو  سحر رضوانی فرانت آفیس

 
 
 
 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 16 32
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 11کارشناسی ارشد گردشگري با -سال سابقه کار مرتبط 5کارشناس هتلداري با 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کارگاه-دیتخته سف-پروژکتور دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار عملیو تکرار و  نیتمر-توضیحی
 

 سنجش و ارزشیابی درس روش

 یو عمل یآزمون کتب
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 2درس فرانت آفیس  -3-16

 نوع درس: تخصصی

 1فرانت آفیس  :نیازپیش

 - هم نیاز:

ي ها رفتارهاي خاص و درخواستآشنایی دانشجویان با مباحث تکمیلی فرانت آفیس و روش برخورد با هدف کلی درس: 

 ...مهمانان و

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 4 4 هاي متداول مهمان و نحوه برآورده کردن آن درخواست 1

 4 2 برخورد با مشکالت مهمان و حل و فصل آن 2

 4 1 نا خوشامدبرخورد با مهمانان  3

 2 1 مسائل امنیتی و ایمنین برخورد با  4

 4 2 هاآنها و نحوه استفاده از افزار نرمانواع  5

 2 1 سهمیه کاري کارکنان و تقسیم وظایف 6

 4 1 پرداخت هزینه و ثبت و نگهداري هايروش 7

 4 2 نویسیگزارشو اصول  هاگزارشانواع  8

9 
صحیح حین اقامت و پس از  گیريارتباطایجاد مهمانان تکراري با برخورد استاندارد و 

 ترخیص
2 4 

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 استاندارد پذیرش و ترخیص و امور مهمان و سرپرستی قسمت مربوطه و دانش رزرواسیون هايروششناخت 

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 مهکامه  مهرداد فرشیدي مدیریت فرانت آفیس

 1391 کشور ايحرفهفنی سازمان   امیر حاجی حسینی اصول پذیرش مهمان در هتل

 1398 فرانگر  عباس جعفري رزرواسیون هتل

 
 
 

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 16 32
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 11با  يارشد گردشگر یکارشناس-سال سابقه کار مرتبط 5با  يکارشناس هتلدار

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کارگاه-دیتخته سف-پروژکتور دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار عملیو تکرار و  نیتمر-توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یو عمل یآزمون کتب
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 درس قنادي -3-17
 نوع درس: تخصصی

 1 يآشپز :نیازپیش

 - هم نیاز:

اصولی و استاندارد و  مختلف و هايروشهدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با مفهوم و جایگاه و اصطالحات قنادي و 

 عملیاتی در هتل

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 1 2 تاریخچه قنادي 1

 1 1 کلیات قنادي امروز 2

 11 2 يابزار در قناد 3

 2 2 در هتلقنادي وظایف کارکنان بخش  4

 2 1 و نحوه استفاده قناديرایج در  هايفرم 5

 - 2 قنادياصطالحات رایج در  6

 11 2 انواع پخت کیک و شیرینی و دسر 7

 2 1 تشکیالت و چارت سازمانی قنادي 8

 11 2 مواد پایه در قنادي 9

 11 1 يقناد زاتیتجه 11

 48 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 مربوطه یتخصصتوانایی انجام امور قنادي و شناخت اصول اولیه و 

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 دنیاي تغذیه  افسانه ظروفی پزيشیرینیمبانی و اصول مهم 

 1398 ارغنون  چنگیز علی محمدي قناديهنر 

 1398 آقاي کتاب  شهرام مقصودي کتاب جامع قنادي

 
 
 
 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 16 32
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه کار 11خبره با حداقل  -سال سابقه کار 5کارشناسی هتلداري با حداقل  -کارشناسی آشپزي

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کارگاه-دیتخته سف-پروژکتور دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار عملیو تکرار و  نیتمر-توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یو عمل یآزمون کتب
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 شاپکافی درس -3-18
 نوع درس: تخصصی

 1 يآشپز :نیازپیش

 - هم نیاز:

مختلف و اصولی و استاندارد و  هايروشو  شاپکافیهدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با مفهوم و جایگاه و اصطالحات 

 عملیاتی آن در هتل

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 1 امروز شاپکافیو کلیات  شاپکافیتاریخچه  1

 6 2 شاپکافیابزار در  3

 2 1 در هتل شاپکافیوظایف کارکنان بخش  4

 2 2 شاپکافیاصطالحات رایج در  و نحوه استفاده شاپکافیرایج در  هايفرم 5

 6 2 سرد هاينوشیدنیساخت انواع  7

 6 2 گرم هاينوشیدنیانواع  ساخت 8

 4 2 شاپکافیمواد پایه در  9

 4 1 شاپکافی زاتیتجه 11

  1 شاپکافی یو چارت سازمان التیتشک 11

 2 1 و دسرها هانوشیدنیشیوه هاي تزئین  12

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 شاپکافیو انجام عملی کار در  شاپکافیتوانایی شناخت بخش 

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1394 پل  فرهود زعفري باریستا شاپکافی

 1396 کارآفرینان بزرگ  رضا یادگاري اندازيراهکتاب قدم به قدم به سوي 

 1392 حافظ ذاکري اکرم برینس هرست شاپکافیدنیاي هنر 

 
 
 

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 16 32
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه کار 11خبره با حداقل  -سال سابقه کار 5با حداقل  يهتلدار یکارشناس -يآشپز یکارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کارگاه-دیتخته سف-پروژکتور دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار عملیو تکرار و  نیتمر-توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یو عمل یآزمون کتب
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 میزبانی و پذیرایی درس -3-19
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

اصولی و استاندارد و عملیاتی در هتل و  هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با مفهوم و جایگاه و اصطالحات میزبانی

 رستوران

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 در دنیا و ایران تاریخچه میزبانی 1

 1 2 کلیات میزبانی امروز 2

 4 2 گردش کار سرویس و میزبانی از ورودي مواد اولیه غذا از آشپزخانه تا میز مهمان 3

 1 4 افراد شاغل بخش رستوران هايویژگیوظایف کارکنان و  4

 2 2 و نحوه استفاده رستورانرایج در  هايفرم 5

  1 رستوراناصطالحات رایج در  6

 4 2 مفهوم سرویس و انواع واحدهاي پذیرایی 7

 2 1 تشکیالت و چارت سازمانی سرویس و میزبانی 8

 12 8 انواع چیدمان و هاسرویسانواع  9

 4 4 ابزار و تجهیزات و استانداردهاي آن در رستوران 11

 4 4 انواع تزئینات در رستوران 12

 32 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 و پذیرایی در رستوران هاسرویساستاندارد  هايروشتوانایی شناخت انواع 

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 مهکامه  رضایت اصغرعلی آموزش خدمات میزبانی

 1398 مهکامه آقاسامان حمید توماس اي.گورک هامهمانیو  هاجشنمدیریت سرویس براي 

 1398 مهکامه  آرا عبداللهی محسن پذیرایی و تشریفات در ضیافت رسمی

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 32
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

سال  11خبره با حداقل  -سال سابقه کار 5با حداقل  يهتلدار یکارشناس-سال سابقه کار مرتبط  5کارشناسی تشریفات با 

 سابقه کار

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 کارگاه-دیتخته سف-پروژکتور دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 کار عملیو تکرار و  نیتمر-توضیحی
 

 ارزشیابی درسروش سنجش و 

 یو عمل یآزمون کتب
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 درس شناخت هتل و خدمات -3-21
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 دانشجویان با ساختار کلی صنعت هتلداري و خدمات ییآشنا هدف کلی درس:

 سرفصل آموزشی -الف

 محتوا ریز ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 6 زیرمجموعه صنعت گردشگري و هتلداري تأسیساتارکان و  1

 - 6 تاریخچه صنعت هتلداري در دنیا و ایران 2

 - 4 مفهوم خدمات و تفاوت مفهوم خدمات و کاال 3

 - 8 هاهتلانواع واحدهاي اقامتی و  4

 - 4 هاهتلو ساختار  بنديطبقهانواع  5

 - 4 سازمان و چارت سازمانی هتل 6

 - 6 مختلف هتل هايبخش 7

 - 6 وظایف کلی کارکنان هتل 8

 - 4 یبانیخدمات پشت تیمهمان و اهم يازهاین 9

 - 48 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 تاري هتلساخآشنایی کلی با چهارچوب هتل و وظایف شغلی و 

 

 درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( منابع -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1397 مهکامه  ابراهیم شیوا مبانی مدیریت هتلداري

 1395 مهکامه  سوزان کلهري شناخت خدمات صنعت هتلداري

 1396 مهکامه  مصطفی محمودي گوناگون هتل هايبخشآشنایی با مدیریت و عملیات 

 
 
 
 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 3 1

 تعداد ساعت 48 1



56 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 5خبره با –کارشناسی هتلداري 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دیتخته سف-پروژکتور دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 تدریس و ارائه درسروش 

 و تکرار نیتمر-توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی
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 کارآفرینی درس -3-21
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 کارآفرینی هايفرصتو افراد کارآفرین و شناسایی  هاسازمانهدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 4 4 و فرصت دهیا ،ينوآور ،تیخالق تعاریف کارآفرینی، 1

 - 2 و رویکردهاي رفتاري کارآفرینان هاویژگی 2

 - 2 ي کارآفرینهاسازمان هايویژگیتعریف و  3

 12 4 ي سنتی و کارآفرینهاسازمانبررسی ابعاد مختلف  4

 8 4 بر آن مؤثریند کارآفرینی و عوامل آفر 5

 4 4 ينوآور ،تیخالق تفاوت ایده، 6

 12 4 هاي خالقیت و نوآوري و کارآفرینی تکنیک 7

 - 4 ي سنتی و کارآفرینهاسازمانبررسی ابعاد مختلف  8

 8 4 کارآفرینی هايفرصتشناسایی و ارزیابی  9

 48 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 کارآفرینیاولیه  هايطرحشناخت مفهوم کارآفرینی با رویکرد هتلداري و توانایی اجراي 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1398 فراندیش  محمود احمدپور داریانی کارآفرینیمبانی 

کارآفرینی در صنعت گردشگري 

 هتلداري و صنایع وابسته
 1388 نداي دانش  مهدي قناد

کارآفرینی با رویکرد هتلداري 

 توریسم و صنایع جهانگردي
 1397 ارسطو فریده وطنخواه آلیسون ج

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 16 48
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 یادگیري مطلوب درس(استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و  -د

 مدرس هايویژگی

 با شاخه گردشگري و هتلداري ترجیحا کارآفرینی  هايرشتهکارشناسی ارشد 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دیتخته سف-پروژکتور دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار نیتمر-توضیحی
 

 درس و ارزشیابیروش سنجش 

 آزمون کتبی و تحقیق
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 درس کنترل هزینه -3-22
 نوع درس: تخصصی

 حسابداريمبانی  :نیازپیش

 - هم نیاز:

 و نوشابه و بخش غذا الخصوصعلیي جاري و ثابت در هتل هاهزینههدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با نحوه کنترل 

 و انبارگردانی انبارداري هايروش

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 4 2 دیخر و انبارگردانی، يانباردار ،انبار ،هاهزینه کنترل ،هاهزینه 1

 2 2 مربوطه و شرح وظایف هايبخشچارت سازمانی  2

 2 2 ي ها و اهدافگذار استیو س دیخر یمراحل مختلف اصول 3

  2 متداول و مورد استفاده هايفرم 4

 8 2 اقالم و مواد قابل خرید و نگهداري هايویژگی استانداردسازي 5

 2 2 انبار و اصول انبارداري 6

 6 2 ها ها و قیمت نهیهزروند اصولی کنترل  7

 8 2 مختلف آن هايروشمحاسبه هزینه عمده غذا و  8

 32 16 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 کنترلی و به سود رساندن رستوران و هتل هايراهرستوران و  الخصوصعلیي هتل هاهزینهتوانایی شناخت 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 مهکامه  جهاندار مظاهري کنترل هزینه غذا و نوشابه

 1394 کنکاش رضایت اصغرعلی دابسون و هایس ي غذا و نوشیدنیهاهزینهکنترل 

 1393 کتابدار توس  عظیم بالل امرغان کنترل هزینه غذا در هتل

 

 

 

 

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 16 32
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 و یادگیري مطلوب درس( استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی -د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 5کارشناس حسابداري با حداقل -با تجربه کاري مرتبط ترجیحا کارشناس ارشد حسابداري 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دیتخته سف-پروژکتور دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار نیتمر-توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یآزمون کتب
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 1انگلیسی  زبان مکالمه درس -3-23
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 با نحوه برقراري ارتباطات اولیه تخصصی به زبان انگلیسی هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 11 - تشکیالت هتل و اصطالحات رایج عمومی در هتل 1

 8 - هاي مختلف نحوه خوشامدگویی کارکنان در جایگاه 2

 12 - امور مربوط به رزرواسیون 3

 12  هاآنهاي رایج مهمانان حین اقامت و پاسخگویی صحیح به  امور پذیرش و درخواست 4

 12 - هاآنبه  حیصح ییپاسخگوو  خروج نیمهمانان ح جیرا يها و درخواست ترخیصامور  5

 11 - مختلف در هتلداري و گردشگري هايشغل 6

 64 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 توانایی محاوره ابتدایی به زبان انگلیسی با رویکرد هتلداري

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 مهکامه  صباح رشیدي زبان تخصصی هتلداري

 Virginia evans  Express publisher 1398 کتاب زبان تخصصی هتلداري و کیترینگ

 1395 مهکامه  کورش اسفندیار ازينومهمانزبان انگلیسی تخصصی در صنعت 

 

 
 
 
 

 

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 1 64
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 5با حداقل  زبان انگلیسیارشد کارشناسی 

 

 درس مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز

 دیتخته سف-پروژکتور دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار نیتمر-توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ی و شفاهیآزمون کتب
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 2 انگلیسی زبان مکالمه درس -3-24
 نوع درس: تخصصی

 1 انگلیسیزبان  مکالمه :نیازپیش

 - :هم نیاز

 هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با نحوه برقراري ارتباطات اولیه تخصصی در سطح میانی به زبان انگلیسی

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 12 - اولیه هايکمکمباحث مربوط به بهداشت محیط کار و  1

 14 - هاي مهمانان در این بخش و رسیدگی به درخواست داريخانهبخش  2

 14 - یخش الندري و شناخت انواع مواد شوینده و پارچه ها و لکه ها و ... 3

 12 - و منسوجات و ... هاتختدر حیطه  داريخانهاستانداردهاي بخش  4

 12 - اصطالحات دکوراسیون در اتاق و هتل 5

 64 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 يهتلدار کردیبا رو یسیانگل به زبان میانیمحاوره  ییتوانا

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 مهکامه  صباح رشیدي هتلداريزبان تخصصی 

 Virginia evans  Express publisher 1398 کتاب زبان تخصصی هتلداري و کیترینگ

 1395 مهکامه  کورش اسفندیار ازينومهمانزبان انگلیسی تخصصی در صنعت 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 1 64
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 5با حداقل  یسیزبان انگلارشد  یکارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دیتخته سف-پروژکتور دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار نیتمر-توضیحی

 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یو شفاه یآزمون کتب
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 3درس مکالمه زبان انگلیسی  -3-25
 نوع درس: تخصصی

 2 انگلیسیزبان  مکالمه :نیازپیش

 - هم نیاز:

 پیشرفته به زبان انگلیسیهدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با نحوه برقراري ارتباطات اولیه تخصصی در سطح 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 12 - کاري هايمهارت 1

 11 - برخورد با مشتریان 2

 8 - هاتلفنپاسخگویی به  3

 12 - پاسخگویی به شکایات 4

 12 - خدمات غذایی و نحوه سفارش گرفتن غذا و توضیح منو و غذاها 5

 11 - پاسخگویی به مصاحبه هاي کاري 6

 64 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 يهتلدار کردیبا رو یسیبه زبان انگل پیشرفتهمحاوره  ییتوانا

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1395 مهکامه  صباح رشیدي زبان تخصصی هتلداري

 Virginia evans  Express publisher 1398 کتاب زبان تخصصی هتلداري و کیترینگ

 1395 مهکامه  کورش اسفندیار ازينومهمانزبان انگلیسی تخصصی در صنعت 

 
 

 

 

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 1 64
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 5با حداقل  یسیزبان انگل ارشد یکارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دیتخته سف-پروژکتور دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار نیتمر-توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 یو شفاه یآزمون کتب
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 درس مکاتبات زبان -3-26
 نوع درس: تخصصی

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با نحوه مکاتبه رسمی و اداري تخصصی به زبان انگلیسی در هتل

 سرفصل آموزشی -الف

 محتواریز  ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 8 ساختار جمالت و بندها در زبان انگلیسی 1

 - 4 (غیررسمیها )رسمی و  نگارينامهساختار انواع  2

 - 4 در صنعت گردشگري و هتلداري نگارينامه 3

 - 4 رزومه نویسی به انگلیسی 4

 - 6 هااتاقمکاتبات مربوط به رزرواسیون  5

 - 2 پاسخگویی به نامه هاي درخواست مهمانان 6

 - 2 پاسخگویی به نامه هاي شکایات مهمانان 7

 - 2 ...نامه هاي تسلیت و تشکر و تبریک و 8

 - 32 جمع

 
 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب

 توانایی نگارش تخصصی هتلداري به زبان انگلیسی

  

 منبع فارسی و خارجی( منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

متون انگلیسی تخصصی براي 

 دانشجویان هتلداري
 1396 مهکامه  محمدجعفرمریم 

A cource in letter writing 

for Iranian students 

Sarah Rutledge 

modiri 
 1391 آستان قدس رضوي 

Letter writing for tourism  1391 دانشگاه جامع علمی کاربردي  منصوريشیرزاد 

 
 
 
 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 1
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 5با حداقل  یسیزبان انگلارشد  یکارشناس

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 دیتخته سف-پروژکتور دئویو و انهیرا يدارا-متر 41نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 

 روش تدریس و ارائه درس

 و تکرار نیتمر-توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی
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 درس کارورزي -3-27
 نوع درس: تخصصی

 ترم آخر :نیازپیش

 - :هم نیاز

 عملی دانشجویان با مفاهیم هتلداري بصورت عملیاتی در محیط واقعی هتلانجام  و تواناییهدف کلی درس: آشنایی 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - - گريمنشیاطالعات و خدمات  ارائه پذیرش و تخصیص اتاق، 1

 - - در هتل داريصندوق 2

 - - رزرواسیون اتاق در هتل 3

 - - اتاق و سرویس مهمان سازيآمادهو  داريخانهامور  4

 - - الندري در هتل 5

 - - کاال درخواستانبار و   6

 - - ارتباط مناسب و صحیح با پرسنل و مهمانان در محیط کار 7

 - - آشپزخانه 8

 - - شاپکافیرستوران و  9

 - - تجهیزات و وسایلاستفاده مناسب با  11

 241 - جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 توانایی انجام امور مربوط به هتل در فضاي واقعی کار

 

 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -ج

 مدرس هايویژگی

 سال سابقه کار مرتبط 5کارشناس هتلداري با حداقل 

 

 تجهیزات و وسایل موردنیاز درسمساحت، 

 فضاي واقعی هتل

 

 روش تدریس و ارائه درس

 عملی کامال 
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون عملی

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 2

 تعداد ساعت 1 241
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 درس معماري و دکوراسیون در هتل -3-28
 نوع درس: اختیاري

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

 آشنایی دانشجویان با بخش معماري و معماري داخلی و دکوراسیون در هتلهدف کلی درس: 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 4 2 مبانی معماري و دکوراسیون 1

 4 2 مختلف هتل هايبخشطراحی  2

 4 2 مختلف هتل هايبخشآشنایی با جدول مقدار فضاي الزم در  3

 4 2 اصول فنگ شویی در هتل 4

 4 2 هارنگاصول و عناصر و با  ییآشنا 5

 4 2 آن هايویژگیانواع تجهیزات و دکوراسیون فضاهاي داخل اتاق و  6

 4 2 آن هايویژگی شاپکافی و رستورانداخل  يفضاها ونیو دکوراس زاتیانواع تجه 7

 4 2 آن هايویژگیو  البیداخل  يفضاها ونیو دکوراس زاتیانواع تجه 8

 32 16 جمع 

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 آشنایی با سیستم کلی دکوراسیون در هتل

  

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1396 سخنوران  مریم خرمیان هاهتلطراحی و دکوراسیون داخلی در 

 1391 نقش نگار  سیروس برادران کتاب طراحی هتل

 1397 سازمان برنامه و بودجه  والتر آ.روتس و طراحی هتل ریزيبرنامه

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 1 1

 تعداد ساعت 16 32
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 مرتبطسال سابقه کار  5با حداقل  معماري یمهندسحداقل کارشناسی ارشد 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 آموزشیکمکوسایل -دیتخته سف-کتورژپرو دئویو و انهیرا يدارا-متر 61نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 مرتبط

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، کار عملیو تکرار نیتمر ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 آزمون کتبی و عملی
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 اصول ارتباطات سدر -3-29
 تخصصینوع درس: 

 :مبانی روانشناسی نیازپیش

 - هم نیاز:

 با مهمانان مؤثرهدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با مبانی اصولی برقراري ارتباطات 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

یادگیري زمان 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 4 معنی ونماد در ارتباطات –انواع نشانه ها – مبانی ارتباطات 1

 - 8 عوامل موثر در ارتباط وارتباط اثر بخش -تعاریف و نظریه هاي ارتباط انسانی 2

 - 6 عوامل موثر در ارتباطات میان فردي– ارتباطات سازمانی و فرایند آن 3

 - 2 و عملکرد گروه ارتباطات گروهی 4

5 
آسیب هاي فناوري –مهارت هاي ارتباط کالمی وغیر کالمی – ارتباطی هايمدلانواع 

 نوین بر ارتباطات انسانی
8 - 

 - 4 در زمان وقوع مشکالت مؤثربرقراري ارتباط  6

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 مؤثررتباطات ا مهارت برقراري

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 1392 رسا  اکبر فرهنگیعلی ارتباطات انسانی

 1395 مهکامه  فرهنگی اکبرعلی ارتباطات انسانی در گردشگري

 1397 ققنوس  قادر باستانی رمؤثاصول و تکنیک هاي برقراري ارتباط 
 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 1
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 مدرس هايویژگی

 سال کار مرتبط 5کارشناسی روابط عمومی با حداقل -کارشناسی ارشد روابط عمومی

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

 آموزشیکمکوسایل -دیتخته سف-کتورژپرو دئویو و انهیرا يدارا-متر 61نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 مرتبط

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، کار عملیو تکرار نیتمر ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمو پایان ترممیانآزمون کتبی 
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 اسالمی –آداب غذایی در فرهنگ ایرانی درس  -3-31
 اختیارينوع درس: 

 شناسیجامعه یمبان :نیازپیش

 - هم نیاز:

 سیر تاریخی آن و بررسیاسالمی –بافرهنگ غذایی در جوامع ایرانی هدف کلی درس: آشنایی 

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

 - 2 شدن مصرف غذا و اجتماعینماد –بر مطالعات تاریخ غذاهاي دنیا  ايمقدمه 1

 - 4 غذایی در ایران باستان و عاداتغذا  2

 - 4 غذایی و آداب بر عاداتآن  تأثیر اسالم و 3

 - 4 غذاي مسلمانان در خاورمیانه 4

 - 4 آداب و رسوم مذهبی / اجتماعی در ایران 5

 - 6 امروزي و ایران قاجار صفوي،–از آشپزي معاصر ایران  ايتاریخچه 6

 - 8 فرهنگی و آدابغذا در ارتباط با اقوام ایرانی  7

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 و اسالمیشناخت فرهنگ غذایی ایرانی 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

 سفره اطعمه
ا بمیرزا علی اکبر آشپزباشی 

 مقدمه پرویز ناتل خانلري
 1353 بنیاد فرهنگ ایران 

 1386 دانشگاه تهران  نادر میرزا قاجار ایرانی هايخوراک

 1361 و سیماصدا   ایرج افشار آشپزي دوره صفوي
The Cambridge world 

history of food 
Kenneth F. Kipple  

Cambridge 

University Press 
2111 

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 1
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس مرتبط 5با حداقل  غذایی ایرانیان و عاداتآشنا با آداب  شناسیمردمیا  شناسیجامعهکارشناسی ارشد 

 

 وسایل موردنیاز درسمساحت، تجهیزات و 

آموزشی وسایل کمک-دیتخته سف-کتورژپرو دئویو و انهیرا يدارا-متر 61نفر با مساحت  31 تیکالس درس با ظرف

 مرتبط

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، کار عملیو تکرار نیتمر ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمو پایان ترممیانآزمون کتبی 
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 بهداشت مواد غذاییدرس  -3-31
 اختیارينوع درس: 

 - :نیازپیش

 - هم نیاز:

مواد غذایی تا ارائه غذا به  و خریدبا اهمیت رعایت اصول بهداشت مواد غذایی از تهیه هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان 

 مشتري

 سرفصل آموزشی -الف

 ریز محتوا ردیف

زمان یادگیري 

 )ساعت(

 عملی نظري

1 
 وآلودگی  و عواملمواد غذایی  فساد ،و ثانویهاولیه  یآلودگ ،مواد غذاییمفهوم آلودگی 

 مواد غذایی فساد
6 - 

 - 6 غذایی، عدم تحمل غذایی تیحساس عفونت غذایی، 2

3 
 ییایمیش ،يفلز ،یوانیح ،یاهیگ غذایی )مواد سمی، هايمسمومیتعلل –مسمومیت غذایی 

 غذایی هايمسمومیتراهکارهاي جلوگیري از  –غذایی  هايمسمومیتعالئم -(...و
8 - 

  2 مصرف مواد غذایی تا هنگامرعایت موازین بهداشتی از آغاز تولید  4

5 

ات نک ،یابیخودارز بازرسی، روش ،برداريو نمونهبه مقررات آن  ايو اشارهمفهوم بازرسی 

– و گوشت کره ،و دوغ، کشک و سرشیرشیر، ماست، پنیر، خامه  در موردمهم بهداشتی 

 هی، مامرغتخم ،پیشگیري مرغ هايو راهانگلی قابل انتقال از طریق گوشت  هايبیماري

11 - 

 - 32 جمع

 

 مورد انتظارو تخصصی عمومی  هايمهارت -ب
 مواد غذاییتهیه و خرید بکار گیري موازین بهداشتی در 

 

 منابع درسی پیشنهادي )حداقل سه منبع فارسی و خارجی( -ج

 سال انتشار ناشر مترجم مؤلف عنوان منبع

    امان اله فرزاد آیین تندرستی
Managing Food hygiene 

Second edition 
Nicolas Johns - McMillan 1995 

Applied foodservice 

sanitation fourth edition 
Frank Bryan - 

The educational 

foundation of the national 

restaurants association 

1992 

 

  

  نظري عملی

 تعداد واحد 2 1

 تعداد ساعت 32 1
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 استانداردهاي آموزشی )شرایط آموزشی و یادگیري مطلوب درس( -د

 هاي مدرسویژگی

 سال سابقه تدریس مرتبط 5تغذیه با کارشناسی ارشد حداقل 

 

 مساحت، تجهیزات و وسایل موردنیاز درس

آموزشی وسایل کمک-دیتخته سف-کتورژپرو دئویو و انهیرا يدارا-متر 61نفر با مساحت  31 تیدرس با ظرفکالس 

 مرتبط

 

 روش تدریس و ارائه درس

 ، کار عملیو تکرار نیتمر ،توضیحی
 

 روش سنجش و ارزشیابی درس

 ترمو پایان ترممیانآزمون کتبی 
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 پیوست یک
 هتلداريناپیوسته دوره کاردانی  موردنیازاستاندارد جهیزات ت

 اينیمه سرمایهتجهیزات  ايتجهیزات سرمایه ردیف

 صندلی دانشجویی مرتبطبا تجهیزات کامل  داريخانهکارگاه  1

 میز و صندلی مدرس مرتبط کارگاه آشپزي با تجهیزات کامل 2

 ویدئو پروژکتور مرتبط کارگاه قنادي با تجهیزات کامل 3

 تخته سفید مرتبط با تجهیزات کامل شاپکافیکارگاه  4

 پرده پروژکتور  5
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 پیوست دو
 هتلداريناپیوسته  کاردانی روي انسانی استاندارد موردنیاز دورهنی

 ردیف
عنوان مدرک 

 تحصیلی

سابقه  دوره

تدریس و 

 تجربه کاري

 مجاز به تدریس دروس
 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد
 ادکتر

 کلیه دروس تخصصی هتلداري سال  * *  5 مدیریت هتلداري 1

 کنترل هزینه -حسابداري سال  *  5  حسابداري 2

 زبان دوم سال  *  5  زبان دوم 3

 مکاتبات زبان-مکالمات زبان سال  *  5  یسیزبان انگل 4

 ینیکارآفر سال  *  5  ینیکارآفر 5

 تشریفات-پذیرایی و میزبانی سال   *  5 تشریفات 6

 سال   *  5 آشپزي 7
کلیه دروس تخصصی حیطه غذا 

 و نوشابه

 يهتلدار یروانشناس سال  *  5  یروانشناس 8

 حقوق مهمان سال  *  5  حقوق 9

 اولیه هايکمک   *   پرستاري 11

 اولیه هايکمک   *   اورژانس 11

 هیاول هايکمک    *  پزشکی 12

 ایمنی و بهداشت   *   بهداشت 13

 بهداشت مواد غذایی سال   * 5  تغذیه 14

 


