بهار ارتباطات ایرانیان
فهرست منابع و فصول دروس راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی (امتحان خرداد ماه سال )93
ضزیف

عٌَاى کتاب  /جعٍُ

عٌَاى زضس

فصَل آظهَى جاهع

هَلف  /هَلفاى

ًاضط

ًطاًی ٍ تلفي هطکع پرص ً ،اضط

1

هعواضی ایطاى ٍ جْاى زض سپْط

هعواضی ایطاى ٍ

---------------

زکتط ضضا ًَضی ضازهْاًی

هْکاهِ

تْطاى هیساى اًمالب تیي  12فطٍضزیي ٍ اضزیثْطت کتاتفطٍضی آگاُ تلفي

فطٌّگ ایطاى

جْاى

ضٌاذت فطٌّگ ٍ الَام ایطاى

ضٌاذت فطٌّگ ٍ

ظهیي

الَام ایطاى ظهیي

3

آضٌایی تا هیطاث فطٌّگی

آضٌایی تا هیطاث

ذص اٍل ٍ زٍم کاهل
ب

فطٌّگی ٍ صٌایع

ترص سَم جْت

تْطاى – ذیاتاى  12فطٍضزیي – پاییي تط اظ ضٍاى هْط – کَچِ تْطت

زستی

هطالعِ فطاگیطاى

آشیي پالنٍ 8احس  3تلفي66950871:

4

ظتاى اًگلیسی ترصصی

ظتاى ترصصی

ضاٌّوایاى

اًگلیسی

5

تاضید فطٌّگ ایطاى

ضٌاذت اهاکي

6

ضٌاذت صٌعت گطزضگطی

2

66467322 :
5-4-3-1

هٌْسس حویس عاهطیاى

اًتطاضات جْاز

تْطاى – ذیاتاى اًمالب – تیي فلسطیي ٍ چْاضضاُ ٍلیعصط – جٌة

زاًطگاّی

هَسسِ ًوایطگاّی فطٌّگی ایطاى
تلفي 6-66487625 :

فائك تَحیسی

صسضًیا

سثحاى ًَض

هجوع

7-6-5-4

زکتط ضضا ًَضی ضازهْاًی

هْکاهِ

تْطاى هیساى اًمالب تیي  12فطٍضزیي ٍ اضزیثْطت کتاتفطٍضی آگاُ تلفي
66467322 :

11-8-7-4-1

جْاًگطزی

تطجوِ حویس ایَتی یعزی

هْکاهِ

هطتضی تصضافطاى

7

جعٍُ آضٌایی تا اکَتَضیسن

اکَتَضیسن

طثك سطفصلْای لثل

8

کتة همسهِ ای تط جغطافیای

جغطافیای

کاهل

جْاًگطزی ٍ ًمطِ ذَاًی

جْاًگطزی ٍ ًمطِ

َّهي جَکاض

تْطاى هیساى اًمالب تیي  12فطٍضزیي ٍ اضزیثْطت کتاتفطٍضی آگاُ تلفي
66467322 :

جعٍُ

کس 8
کطج ذیاتاى ترطساضی – ضٍتطٍی پاساغ ضضا چاج ٍ تکثیط پاپیطٍس

افساًِ احساًی

ذَاًی

تْطاى –ذیاتاى ضطیعتی ًطسیسُ تِ پل صسض – پالن  1671تلفي :
22607417

تاضیری ٍ تاستاًی
ضٌاذت صٌعت

سثحاى ًَضتا ّوکاضی هیطاث فطٌّگی

اسواعیل لازضی ٍ هٌْسس

اًتطاضات

ذیاتاى اًمالب ذیاتاى زاًطگاُ ذیاتاى ضْسای غاًساضهطی ٍاحس  11پالن

فاضٍق هظلَهی

هْکاهِ

 58ساذتواى ایطاًیاى طثمِ زٍم

اًتطاضات
ایٌسگاى

بهار ارتباطات ایرانیان
فهرست منابع و فصول دروس مدیریت فنی بند ب ( امتحان جامع آذر خرداد ماه سال )1393
ضزیف

عٌَاى

عٌَاى زضس

فصَل آظهَى جاهع

هَلف /هَلفاى

ًاضط

ًطاًی ٍ تلفي هطکع پرص ً ،اضط

کتاب  /جعٍُ

1

ضٌاذت صٌعت گطزضگطی

2

هسیطیت تاظاضیاتی زض صٌعت گطزضگطی

3

تطًاهِ ضیعی ٍ سطپطستی گطتْا

4

آضٌایی تا هیطاث فطٌّگی

5

ظتاى اًگلیسی ترصصی تطای هسیطاى

هْکاهِ

تْطاى هیساى اًمالب تیي 12

ضٌاذت صٌعت

-10-9-8-7-6-4-3-1

تطجوِ حویس ایَتی

جْاًگطزی

11

یعزی هطتضی

فطٍضزیي ٍ اضزیثْطت

تصضافطاى

کتاتفطٍضی آگاُ تلفي :

تاظاضیاتی ٍ فطٍش زض

5-4-3-2-1

66467322
زکتط ظّطُ زّسضتی

هْکاهِ

-1اًَضی-پالن 8طثمِ 2

زفاتط ذسهات

ضاّطخ هطتضی

تلفي66497050-66488203:

هسافطتی

فیاضی

-2تْطاى-هیساى اًمالب تیي 12
فطٍضزیي ٍ اضزیثْطت
کتاب فطٍضی آگاُ تلفي
66467323:

سطپطستی گطت ٍ

8-7-6-5

ضًجثطاى ٍ ظاّسی

چْاض تاغ

عولیات تَض

کطج  -تلَاض طالماًی ضوالی
،ضٍتِ ضٍی ًساجی هطکعی،جٌة
فطٍضگاُ تفال

فائك تَحیسی

سثحاى ًَض

سثحاى ًَض تا ّوکاضی ساظهاى

آضٌایی تا هیطاث

ترص اٍل ٍ زٍم کاهل

فطٌّگی

ترص سَم جْت هطالعِ

هیطاث فطٌّگی

فطاگیطاى

تْطاى – ذیاتاى  12فطٍضزیي –
پاییي تط اظ ضٍاى هْط – کَچِ
تْطت آشیي پالنٍ 8احس 3
تلفي66950871:

فٌی

ظتاى ترصصی

کاهل

جالل ًصیطیاى

جعٍُ  8هسیط فٌی

پاپیطٍس

بهار ارتباطات ایرانیان

