
 بسمه تعالی

 ایوانکی دانشگاه

 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 (7711)کد رشته بازاریابی در ورزشگرایش مدیریت -ریت ورزشیترمیک مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیبرنامه 

 نیمسال اول

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

  .............. 2 30775 در ورزشتحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری 

  ............... 2 30775 اصول و مبانی مدیریت

  ............... 2 00777  اصول و مبانی بازاریابی ورزسی

 پیش نیاز الزامی ............. 2 307777 *زبان تخصصی

 پیش نیاز الزامی 5 5 307757 *کاربرد رایانه در ورزش

 70=واحد پیش نیاز(1+)6 7 9  جمع واحد نیمسال

 نیمسال دوم

 توضیحات عملی نظری کد درس نام درس
  .............. 2 00776 مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

 نظریه های سازمان و مدیریت .............. 2 00775 در بازاریابی ورزشی برنامه ریزی استراتژیک

 اصول و مبانی بازاریابی ورزسی .............. 2 00772 جهانی مدیریت بازاریابی

  ............... 2 00775 نظریه های سازمان و مدیریت

  .............. 2 30772 روش تحقیق در مدیریت ورزشی

 واحد 70  70  جمع واحد نیمسال

 نیمسال سوم

 توضیحات عملی نظری کد درس نام درس
 جهانی مدیریت بازاریابی ............... 2 00770 در سازمان های ورزشیمدیریت نشان)برند(وبلیط فروشی 

 جهانی مدیریت بازاریابی ................ 2 00752 بازاریابی در سازمان های ورزشی المپیکمدیریت 

 روش تحقیق در مدیریت ورزشی ............... 2 00775 بازاریابی ورزشیسمینار در 

  2 ................ 00773 بازاریابی ورزشیکارورزی در 

  ............... 2 00776 رفتار سازمانیمدیریت 

 واحد 70   70  جمع واحد نیمسال

 نیمسال چهارم

 توضیحات عملی نظری کد درس نام درس
  ................ 0 00755 پایان نامه

 واحد 6  6  جمع واحد نیمسال

 ستاره مشخص شده دانشجویان موظف به گذراندن آنها می باشند)بدون احتساب در جمع واحد های گذرانده و معدل(دروسی که با عالمت *



 

 لیست دروس پیش نیازاجباری مخصوص دانشجویانی که دارای مدرک غیر مرتبط می باشند

 ترم 3در طول 

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

 پیش نیاز الزامی 2 ............... 30756 آمادگی جسمانی

 پیش نیاز الزامی 2 ............... 30727 دو و میدانی

 پیش نیاز الزامی 2 ............... 30725 فوتبال

 پیش نیاز الزامی ............. 2 30722 آناتومی انسانی

 نیاز الزامیپیش  .............. 2 30725 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

 پیش نیاز الزامی ............... 2 30725 مدیریت و طرز و اجرای مسابقات ورزشی

 71 6 6  جمع واحد نیمسال

 


