
 کی ایوان دانشگاه 

 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 (7711)کد رشته اوقات فراغت و ورزش های تفریحیگرایش مدیریت -ریت ورزشیترمیک مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیبرنامه 

 نیمسال اول

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

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

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

  ............... 2 45775 نظریه ها و و مبانی اوقات فراغت

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

 پیش نیاز الزامی 7 7 307777 *کاربرد رایانه در ورزش

 70=واحد پیش نیاز(4+)6 7 9  نیمسالجمع واحد 

 نیمسال دوم

 توضیحات عملی نظری کد درس نام درس
  .............. 2 45777 مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

  .............. 2 45774 مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

  .............. 2 45777 مدیریت اماکن تفریحی و فراغتی

  ............... 2 45779 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
 اصول و مبانی مدیریت ............... 2 45777 مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت

  ............... 2 45772 اردوها و رویدادهای همگانی و تفریحیمدیریت 

  ............... 2 45773 جامعه شناسی اوقات فراغت

  .............. 2 45772 مدیریت مالی و اداری در ورزش

 فراغتنظریه ها و و مبانی اوقات  ............... 2 45775 گردشگری ورزشی

 واحد 70   70  جمع واحد نیمسال

 نیمسال چهارم

 توضیحات عملی نظری کد درس نام درس
  ................ 9 45775 پایان نامه

 واحد 6  6  جمع واحد نیمسال

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



 

 ه دارای مدرک غیر مرتبط می باشندلیست دروس پیش نیازاجباری مخصوص دانشجویانی ک

 ترم 3در طول 

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

 پیش نیاز الزامی 2 ............... 30774 آمادگی جسمانی

 نیاز الزامیپیش  2 ............... 30727 دو و میدانی

 پیش نیاز الزامی 2 ............... 30727 فوتبال

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

 پیش نیاز الزامی .............. 2 30725 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

 الزامیپیش نیاز  ............... 2 30725 مدیریت و طرز و اجرای مسابقات ورزشی

 71 6 6  جمع واحد نیمسال

 


