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211400/10/1811:00فرهود زعفری هشجینکیفیت در آشپزخانه22743982اصلی

111400/10/1812:00محمدرضا مسعودیشیوه های جستجو در سایتهای خبری16299982پایه

111400/10/1814:00زهره جوادیههنر و رسانه28201992اصلی

201400/10/1814:00پریسا بیکیارتباطات میان فرهنگی3175992تخصصی

301400/10/199:00فاطمه حاجی کرمفارسی2213091400پایه

301400/10/199:00فاطمه حاجی کرمفارسی22130914001اصلی

201400/10/1912:00مریم ذبیحی نژادتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی3212081400اصلی

201400/10/1912:00مریم ذبیحی نژادتاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی32120814001اصلی

111400/10/1914:00زهره جوادیهارتباط تصویری3196992تخصصی

111400/10/2011:00محمدرضا مسعودینظر سنجی27343982اصلی

201400/10/2011:00عبادرضا اسالمی کوالئیمدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی25846992اصلی

111400/10/2014:00محمد بنائیان سفیدمدیریت راهبردی سازمان2562314001عمومی

201400/10/2014:00علیرضا شهاب لواسانیسلیقه سازی اجتماعی در رستوران15082982پایه

201400/10/2014:00محمدامین بناییجامعه شناسی فرهنگی102481400تخصصی

111400/10/2014:00عظیم سهرابیمدیریت راهبردی سازمان256231400عمومی

201400/10/2014:00مرضیه اسمعیلیاصول آشپزی36491400عمومی

201400/10/2014:00زهرا حاجی لوشناخت تاسیسات گردشگری15761992عمومی

201400/10/219:00مریم صرفیآیین زندگی2212071400پایه

201400/10/219:00سیما محمدزاده مویدآیین زندگی221207992پایه

301400/10/2111:00شیرین خزائیزیبایی شناسی و آداب غذایی1350614001اصلی

301400/10/2111:00شیرین خزائیزیبایی شناسی و آداب غذایی135061400اصلی

201400/10/2112:00امیر هزارخوانیآشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران321206992مهارت مشترک

201400/10/2114:00محمدامین بناییتحوالت اجتماعی ایران معاصر85861400اصلی

201400/10/2114:00زینب رجبیآداب سفر در اسالم1641اصلی

201400/10/229:00فائقه صرفیشیمی مواد غذایی155851400اصلی

301400/10/2211:00علیرضا شهاب لواسانیشناخت فرصتهای نواوری در رستوران15886982تخصصی

111400/10/2211:00زهره جوادیهارتباط با رسانه3181982تخصصی

201400/10/2211:00لیال حریریمکاتبات265731پایه

201400/10/2214:00محمد بنائیان سفیدرفتار سازمانی133941پایه
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201400/10/2214:00محمد بنائیان سفیدمدیریت و سازمان2567014001عمومی

211400/10/2214:00مجید حیدریاصول نگارش4913982عمومی

201400/10/2214:00حمید حیدرپناهمدیریت و سازمان256701400عمومی

111400/10/2214:00صدف پورحسینیاصول و فنون مصاحبه4471982تخصصی

201400/10/2214:00بهناز درخشانیزبان تخصصی13583982اصلی

201400/10/2214:00مریم رنجبریتاریخ تمدن باستان8028992اصلی

201400/10/2214:00مریم رنجبریتاریخ تمدن های باستان جهان8029992پایه

201400/10/2214:00امیر هزارخوانیحقوق فرهنگی و رسانه ای113191400پایه

111400/10/2214:00امیر هزارخوانیاصول و فنون مصاحبه447114001پایه

111400/10/239:00امیر هزارخوانیشیوه های اقناع و تبلیغ16279992تخصصی

111400/10/2311:00محمدرضا محبوب فرروشهای پذیرایی13112982اصلی

111400/10/2311:00حمید حیدرپناهوبالگ نویسی6792992جبرانی

201400/10/2311:00سمیرا عبدالرضاییآمار و احتماالت22931تخصصی

201400/10/2311:00پری ناز پارسااصول علم تغذیه43921400اصلی

201400/10/2311:00سیده نسترن پزشکیاصول و مبانی ترجمه46362اصلی

301400/10/2314:00بهاره نرجسیاصول حسابداری40751400اصلی

201400/10/2314:00فاطمه میری قمصریارتباطات انسانی31371400اصلی

201400/10/2314:00اسماعیل محب پورارتباطات سیاسی316214001پایه

111400/10/2314:00علیرضا زمانی خرقانیعملیات واحدهای اقامتی17472992تخصصی

111400/10/2414:00فتح اله کوهی ور دهکردی2زبان دوم13754981تخصصی

111400/10/2414:00زهره جوادیهسواد رسانه ای142241400پایه

111400/10/2414:00محمود بای(لبنان،یونان)آشپزی های مدیترانه1441982تخصصی

111400/10/2415:00فتح اله کوهی ور دهکردی1زبان دوم13752992تخصصی

201400/10/259:00حوریه آژغمتون تخصصی24913992تخصصی

201400/10/2511:00علیرضا شهاب لواسانیحقوق مشتری1144614001تخصصی

201400/10/2511:00علیرضا شهاب لواسانیحقوق مشتری114461400پایه

201400/10/2511:00عبادرضا اسالمی کوالئیشناخت صنعت گردشگری158551400پایه

201400/10/2511:00پریسا بیکیبازاریابی و فروش در صنعت گردشگری5938981تخصصی

111400/10/2514:00محمدامین بناییمخاطب شناسی25093982تخصصی
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301400/10/2514:00امنه انوشه پوراصول علم اقتصاد43881400اصلی

201400/10/2514:00محمدرضا مسیح رادمعماری و هنرایران26396992اصلی

201400/10/2514:00اسماعیل محب پورقوانین و مقررات در روابط عمومی192729920اصلی

201400/10/2514:00پری ناز پارسابهداشت محیط کار71111400اصلی

201400/10/2514:00مسعود بهزادی رادتوسعه پایدار گردشگری9089992اصلی

201400/10/2514:00عباس هنرمندمبانی سازمان و مدیریت244061جبرانی

301400/10/2514:00سید رضا جوادیشناخت هتل و خدمات پشتیبانی161521پایه

201400/10/2514:00آمنه مسن آبادیمتون ادبی248951پایه

211400/10/2514:00مهدی بوالحسنیشناخت و اماده سازی مواد اولیه در آشپزی15711982اصلی

111400/10/2611:00شهریار رهنماشبکه های اجتماعی15219992عمومی

111400/10/2611:00لیال معینیروانشناسی اجتماعی124671400عمومی

111400/10/2611:00سوسن کاوندیتشریفات91251عمومی

201400/10/2611:00سیده فاطمه صالحاصول نگارش49121پایه

201400/10/2611:00امیر هزارخوانیارتباطات میان فردی31731400پایه

201400/10/2611:00امیر هزارخوانیارتباطات میان فردی317314001پایه

201400/10/2614:00احمد امین فردفناوری نوین ارتباطی1895714001پایه

201400/10/2614:00مژگان صدخسروی(MIS)مدیریت سیستم های اطالعاتی در صنعت هتلداری256881پایه

111400/10/2614:00محمدرضا مسعودیکاربرد وسایل سمعی و بصری19834992پایه

201400/10/2614:00سید محمد محمودی کوکندهفناوری نوین ارتباطی189571400پایه

201400/10/2614:00آتنا شفیع زادهروانشناسی گردشگری12590992تخصصی

111400/10/2614:00امیر پویان رفیعی شادبرنامه ریزی و عملیات گشتهای مسافرتی6529981اصلی

111400/10/2614:00شهناز فصاحتی(مکزیک،برزیل،پرو)آشپزی های امریکای جنوبی1440982اصلی

111400/10/2711:00زهره جوادیهخبر نویسی11642982اصلی

201400/10/2711:00فائقه صرفیبهداشت مواد غذایی70961400اصلی

201400/10/2711:00سید رضا جوادیاوقات فراغت5017992اصلی

201400/10/2711:00رحیم عنبرقوانین و مقررات جهانگردی192571400اصلی

201400/10/2714:00محمدامین بناییمبانی روابط عمومی24362992تخصصی

201400/10/2714:00فائقه صرفیرژیم های غذایی1273714001تخصصی

201400/10/2714:00عظیم سهرابیمبانی سازمان و مدیریت244041400تخصصی
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201400/10/2714:00شادی رستگارانزبان شناسی137551تخصصی

201400/10/2714:00حمید معظمی گودرزیزبان تخصصی13584992تخصصی

201400/10/2714:00مرضیه اسمعیلیرژیم های غذایی127371400اصلی

201400/10/2714:00عباس هنرمندحسابداری دفاتر خدمات مسافرتی10747992مهارت مشترک

301400/10/289:00سیده نسترن پزشکیزبان خارجی عمومی2213102اصلی

111400/10/2811:00محمدرضا مسعودیاصول سخنوری4255992اصلی

201400/10/2812:00زهره جوادیهاقتصاد رسانه5103992اصلی

201400/10/2814:00مژگان صدخسرویاقتصاد گردشگری51461اصلی

201400/10/2814:00زهره جوادیهنظریه های ارتباط جمعی273551400تخصصی

201400/10/2814:00فائقه صرفیجامعه و غذا102801400پایه

111400/10/2814:00لیال اصغریکاربرد موضوعی واژگان درمکالمه200902پایه

111400/10/2814:00صدف پورحسینیمراسم و تشریفات26016982عمومی

301400/10/2814:00زهره عباسیمردم شناسی260931عمومی

201400/10/2814:00پریسا بیکی(تطبیقی)تاریخ جهان8036992عمومی

201400/10/2912:00مریم رنجبریتاریخ ایران بعد از اسالم7970992تخصصی

201400/10/2914:00علی اصغر غالمیفرهنگ و مزه سازی غذا1851514001اصلی

201400/10/2914:00علی اصغر غالمیفرهنگ و مزه سازی غذا185151400پایه

111400/10/2914:00محمدرضا مسعودیجمع آوری و پردازش اطالعات10480992عمومی

201400/10/2914:00محمدرضا مسیح رادمعماری وهتر جهان26394992پایه

201400/10/2914:00عظیم سهرابیمشتری مداری262801400اصلی

111400/10/2914:00مریم خرسندبرگزاری جشنواره ها،سمینارها و نمایشگاهها6378982اصلی

201400/10/2914:00میر پوریا نقی پور نمینمفاهیم مهمانپذیری264211اصلی

111400/10/3011:00شهریار رهنمارسانه شناسی12748992اصلی

201400/10/3011:00سید رضا جوادیآشنایی با حقوق مهمان در هتل16561تخصصی

201400/10/3011:00زینب رجبیاخالق حرفه ای در گردشگری3040992پایه

301400/10/3011:00شهناز فصاحتیاصول آشپزی36501400تخصصی

111400/10/3014:00امیر تیمورزادهافکار عمومی5005982تخصصی

301400/10/3014:00رسول عسگریجغرافیا ی ایرانگردی و جهانگردی104221400تخصصی

111400/10/3014:00محمدامین بناییچاپ و نشر10555982تخصصی
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201400/10/3014:00سید محمد محمودی کوکندهبرنامه ریزی و بودجه در روابط عمومی6431992تخصصی

201400/10/3014:00سیده نسترن پزشکیکاربرد موضوعی اصطالحات در ترجمه200922تخصصی

201400/10/3014:00امیر هزارخوانیکسب و کار از دیدگاه اسالم226891400تخصصی

111400/11/0114:00محمدامین بناییاصول روابط عمومی4159992تخصصی
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201400/11/0212:00نرگس سادات حسینیدانش خانواده و جمعیت221114982تخصصی

201400/11/0310:30کامیار متفق1اندیشه اسالمی221201982اصلی

201400/11/0412:00حمید حیدرپناهفرهنگ عمومی18509992تخصصی

201400/11/0812:00کامیار متفق(نبوت و امامت)2اندیشه اسالمی3212021تخصصی

امتحانات متمرکز


