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 المنهاج المقرر الجزء النظري 

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ االسبوع

  صحة غذائية ميوها وسبزيجات 9/12/2020 1

  صحة غذائية مواد غذايى 16/12/2020 2

  صحة غذائية ىگوشتگوشت وفراورده هاى  23/12/2020 3

  صحة غذائية واحد هاى مواد غذايى 30/12/2020 4

  صحة غذائية وعده هاى غذايى 6/1/2021 5

  صحة غذائية اشبزى 13/1/2021 6

  صحة غذائية مزه ها و جاشنى ها 20/1/2021 7

  صحة غذائية رستوران 27/1/2021 8

  صحة غذائية خورىمكان هاى غذا  3/2/2021 9

  صحة غذائية انواع غذا 10/2/2021 10

  صحة غذائية هرم غذايى 17/2/2021 11

  صحة غذائية جطورى الغر شدى 24/2/2021 12

  صحة غذائية گياه خوارممن  3/3/2021 13

  صحة غذائية توى يخجال جى داريم؟ 10/3/2021 14

  صحة غذائية اذپختن غروش هاى  17/3/2021 15

  سالمة فندقية اماكن اقامتى 24/3/2021 16

  سالمة فندقية هتل ها 31/3/2021 17

  سالمة فندقية مسافر خانه ها 7/4/2021 18

  سالمة فندقية مجتمع اقامتى رفاهى وزيارتى   14/4/2021 19

  سالمة فندقية لوازم وافزار ضرورى سالمتى  21/4/2021 20

  سالمة فندقية وسيستم سالمتىهشدارها  28/4/2021 21

  سالمة فندقية بله ها برقى واسانسور 5/5/2021 22

  سالمة فندقية سيستم سرد كن 13/5/2021 23

  سالمة فندقية رم كنگسيستم  19/5/2021 24

  سالمة فندقية سيستم دوربين مدار بسته 26/5/2021 25

  سالمة فندقية سيستم هوشمند ضد اتيش 2/6/2021 26

  سالمة فندقية سيستم صوتى وتصويرى 9/6/2021 27

  سالمة فندقية سيستم امنيتى وضد سرقت 16/6/2021 28

  سالمة فندقية تأمين آب وبرق 23/6/2021 29

  سالمة فندقية كارمندان هتل 30/6/2021 30

 

  



 المنهاج المقرر الجزء العملي 

 

 المالحظات العلميةالمادة  المادة النظرية التاريخ االسبوع

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 

 ادرالمص

 :المراجع الرئيسية 

  مؤلف دكتر احسان قبول. 5تا  1آموزش نوين زبان فارسى جلد 

  مؤلف دكتر رضا مراد صحرائى اول ودومآموزش كاربردى واژه جلد. 

  جلد اول ودوم مؤلف دكتر زهرا حامدى.گفتگوی فارسی آموزش نوين 

 :المراجع المساعدة 

  مؤلف دكتر رضا مراد صحرائىلذت خواندن. 

  مؤلف دكتر داود ملك لو.گام اول 

  مؤلف جمعى از اساتيد زبان فارسى در بنياد سعدى اول ودوممينا جلد 

 


