بهار ارتباطات ایرانیان
فهرست منابع و فصىل دروس راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی ( امتحان جامع آذر ماه سال )1391
ردیف
1

عٌْاى کتاب  /جسٍّ
جستاری در تاریخ هعواری ّ
ضِر سازی ایراى
ضٌاخت فرٌُگ ّ الْام ایراى
زهیي

عٌْاى درش
هعواری ایراى ّ
جِاى
ضٌاخت فرٌُگ ّ
الْام ایراى زهیي

3

آضٌایی تا هیراث فرٌُگی

4

زتاى اًگلیسی تخصصی
راٌُوایاى
تاریخ فرٌُگ ایراى

6

هذیریت ًْیي تْریسن جِاًی

7

جسٍّ آضٌایی تا اکْتْریسن

آضٌایی تا هیراث
فرٌُگی ّ صٌایع
دستی
زتاى تخصصی
اًگلیسی
ضٌاخت اهاکي
تاریخی ّ تاستاًی
ضٌاخت صٌعت
جِاًگردی
اکْتْریسن

طثك سرفصلِای لثل

8

کتاب جغرافیای
جِاًگردی ّ
کتاب ًمطَ خْاًی

جغرافیای جِاًگردی
ّ ًمطَ خْاًی

طثك سر فصلِای لثل
کاهل

2

5

فصْل آزهْى جاهع
9-8-7-5-4-3-2

هْلف  /هْلفاى
دکتر حسي اصاًلْ
اهیر حسیي رستوی زادٍ
هٌِذش حویذ عاهریاى

تخص -7-4-3-1(:1
 )18-17-11تخص دّم
کاهل  ،تخص سْم کاهل
کاهل

فائك تْحیذی

سثحاى ًْر

صذرًیا

هجوع

7-6-5-4

دکتر رضا ًْری ضادهِاًی

هِکاهَ

4-3-2-1

دکتر هحوذ هحوْدی هیوٌذ
اهیر همذهی
ُْهي جْکار
افساًَ احساًی
دکتر علی اظغر رضْاًی ّ
فارّق هظلْهی

هِکاهَ

5-4-3-1

ًاضر
سْرٍ
اًتطارات جِاد
داًطگاُی

جسٍّ
اًتطارات پیام
ًْر
آیٌذگاى

ًطاًی ّ تلفي هرکس پخص ً ،اضر
تِراى – خیاتاى آزادی – تیي خْش ّ آررتایجاى – ًثص کْچَ کاهیاراى –
پالک  1تلفي 66860219
تِراى – خیاتاى اًمالب – تیي فلسطیي ّ چِارراٍ ّلیعصر – جٌة هْسسَ
ًوایطگاُی فرٌُگی ایراى
تلفي 6-66487625 :
تِراى – خیاتاى  12فرّردیي – پاییي تر از رّاى هِر – پالک  6تلفي
66950871
تِراى –خیاتاى ضریعتی ًرسیذٍ تَ پل صذر – پالک  1671تلفي :
22607417
تِراى هیذاى اًمالب تیي  12فرّردیي ّ اردیثِطت کتاتفرّضی آگاٍ تلفي :
66467322
تِراى هیذاى اًمالب تیي  12فرّردیي ّ اردیثِطت کتاتفرّضی آگاٍ تلفي :
66467322
کذ 8
کرج خیاتاى تخطذاری – رّترّی پاساژ رضا چاپ ّ تکثیر پاپیرّش
کرج  -چِار راٍ تِار جٌة ُاًی ترگر اًتطارات ارسطْ

فهرست منابع و فصىل دروس مدیریت فنی بند ب ( امتحان جامع آذر ماه سال )1391
ردیف

عٌْاى
کتاب  /جسٍّ
هذیریت ًْیي تْریسن جِاًی

2

ضٌاخت هفاُین  ،اصْل ّ

1

عٌْاى درش

فصْل آزهْى جاهع

هْلف /هْلفاى

ًاضر

ًطاًی ّ تلفي هرکس پخص ،
ًاضر

ضٌاخت صٌعت
گردضگری
تازاریاتی
تازاریاتی ّ

4-3-2-1

دکتر هحوذ
هحوْدی هیوٌذ

هِکاهَ

تِراى هیذاى اًمالب تیي 12
فرّردیي ّ اردیثِطت کتاتفرّضی
آگاٍ تلفي 66467322 :

9-8-6-5

اهیر همذهی

هِکاهَ

تِراى هیذاى اًمالب تیي 12

بهار ارتباطات ایرانیان
تازاریاتی تْریسن
3

ترًاهَ ریسی ّ سرپرستی گطتِا

4

آضٌایی تا هیراث فرٌُگی

5

زتاى اًگلیسی تخصصی ترای
هذیراى فٌی

فرّردیي ّ اردیثِطت کتاتفرّضی
آگاٍ تلفي 66467322 :

فرّش در دفاتر
خذهات هسافرتی
سرپرستی گطت
ّ عولیات تْر
آضٌایی تا هیراث
فرٌُگی

18-17-4-3-1
تخص سْم کاهل

زتاى تخصصی

کاهل

8-7-6-5

رًجثراى ّ
زاُذی
فائك تْحیذی

چِار تاغ

کرج  -چِار راٍ تِار جٌة ُاًی
ترگر اًتطارات ارسطْ

سثحاى ًْر

جالل ًصیریاى

جسٍّ

تِراى – خیاتاى  12فرّردیي –
پاییي تر از رّاى هِر – پالک 6
تلفي 66950871
کرج خیاتاى تخطذاری – رّترّی
پاساژ رضا چاپ ّ تکثیر پاپیرّش

