
 

 بسمه تعالی

 

 ایوانکی دانشگاه 

 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی رشته تربیت بدنی ترمیکبرنامه 

 (7711)کد رشته  شناسی ناپیوستهکارمقطع  

 نیمسال اول

 هم نیاز(-)پیش نیازتوضیحات عملی نظری کد درس نام درس

   2 10077 مدیریت تربیت بدنینظارت و ارزشیابی در 

   2 10000 فلسفه تربیت بدنیاصول و 

   2 10077 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش

   2 100077 سرپرستی و مدیریت اردوها و کاروان های ورزشی 

   2 10007 مدیریت عمومی

  2  10027 هندبال

  2  10022 (7) دوومیدانی

   2 7021 تاریخ اسالم

   71  جمع واحد نیمسال

 نیمسال دوم

 هم نیاز(-توضیحات)پیش نیاز عملی نظری کد درس نام درس

   2 10007 مدیریت فضاها و اماکن ورزشی

   2 10007 ورزشروانشناسی مبانی 

   2 10071 (7زبان تخصصی)

   2 10007 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت

  7 7 10001 (7کامپیوتر در مدیریت)کاربرد 
   2 10072 شیوه های بازاریابی و مشارکت بخش خصوصی در تربیت بدنی و ورزش

 (7)دوومیدانی  2  10027 (2دوومیدانی)
  2  10020 (7شنا)

   2 7027 (2معارف اسالمی )

   77  جمع واحد نیمسال

 

 

 



 

 

 نیمسال سوم

 هم نیاز(-توضیحات)پیش نیاز عملی نظری کد درس نام درس

   2 1007  حقوق ورزشی

   2 10071 مدیریت ورزش های هوای آزاد

   2 10077 ساختار و ضوابط انواع سازمان های ورزشی

   2 10007 مبانی مدیریت رفتار سازمانی

 (7کاربرد کامپیوتر در مدیریت) 7 7 10001 (2کاربرد کامپیوتر در مدیریت)

 2و7دوومیدانی 2  10027 (7دوومیدانی)

  2  10021 (7ژیمناستیک)

  7  10027 کشتی

   2 7010 متون اسالمی

   2 7000 تنظیم خانواده 

    77  جمع واحد نیمسال

 نیمسال چهارم

 هم نیاز(-توضیحات)پیش نیاز عملی نظری کد درس نام درس

 (7زبان تخصصی)  2 10071 (2زبان تخصصی)

   2 10001 المللروابط عمومی و بین 

   2 10002 تاریخ تربیت بدنی ایران

   2 10070 مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی

 (7ژیمناستیک) 2  10021 (2ژیمناستیک)
 (7شنا) 2  10027 (2شنا)

  2  10021 فوتبال

   2 7077 انقالب اسالمی و ریشه های آن

   71  جمع واحد نیمسال

 

 ه دارای مدرک غیر مرتبط می باشندنیازاجباری مخصوص دانشجویانی کلیست دروس پیش 

 ترم7در طول 

 هم نیاز(-)پیش نیازتوضیحات عملی نظری کد درس نام درس

 پیش نیاز الزامی 2 ............... 07707 آمادگی جسمانی

 پیش نیاز الزامی ............... 2 07707 آناتومی انسانی

 پیش نیاز الزامی ............... 2 07702 فیزیولوژی ورزشی

 1 2 7  جمع واحد 

 


