چارت درسی دوره کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در ورزش
نیمسال اول

سدیف

عىًان ياحذ دسسی

.1

تحلیل آماری ي کاربرد ورم افسارهای

نیمسال سوم

تعذاد ي وًع

پیشىیاص

سدیف

عىًان ياحذ دسسی

تعذاد ي وًع

ياحذ
2ياحذ پایه

پیشىیاص

ياحذ
.11

---

وظارت ي ارزشیابی در

آماری در يرزش

 2ياحذ تخصصی

ردیف 8

سازماوهای يرزشی

.2

اصًل ي مباوی مذیریت

2ياحذ پایه

---

.12

سمیىار در مذیریت

---

 2ياحذ تخصصی

استراتژیک يرزش

.3

وظریه های سازمان ي مذیریت

 2ياحذ تخصصی

---

.13

کاربرد رایاوه در يرزش

 2ياحذ جبراوی

---

.4

مذیریت مالی ي اداری در يرزش

 2ياحذ تخصصی

---

.14

مذیریت رفتار سازماوی

 2ياحذ اوتخابی

---

.5

زبان تخصصی

 2ياحذ جبراوی

---

.15

مذیریت ريابط عمًمی ي

 2ياحذ اوتخابی

---

بیه المللی
نیمسال دوم

سدیف

عىًان ياحذ دسسی

نیمسال چهارم

تعذاد ي وًع

پیشىیاص

سدیف

عىًان ياحذ دسسی

تعذاد ي وًع

ياحذ

پیشىیاص

ياحذ

.6

ريش تحقیق در مذیریت يرزشی

 2ياحذ پایه

---

.7

مذیریت بازاریابی در يرزش

 2ياحذ تخصصی

---

.8

مذیریت عملکرد در سازماوهای

 2ياحذ تخصصی

ردیف 2

.16

پایان وامه

 6ياحذ عملی

ترم آخر

تخصصی
تهیه و تنظیم:

يرزشی

.9

بروامه ریسی استراتژیک

 2ياحذ تخصصی

ردیف 2

.11

مذیریت مىابع اوساوی

 2ياحذ اوتخابی

---

گروه رتبیت بدنی و علوم ورزشی دااگشنه آزاد اسالمی واحد دورود

توضیح:
 .1تعذاد کل ياحذ َای دسسی ديسٌ کاسشىاسی اسشذ مذیشیت يسصشی 36 ،ياحذ بٍ ششح ریل می باشذ:
دسيس پایٍ6 :ياحذ -دسيس تخصصی 14 :ياحذ -دسيس اوتخابی 6:ياحذ -دسيس جبشاوی 4:ياحذ -پایان وامٍ 6 :ياحذ
.2

دسيس جبشاوی بشای آن دستٍ اص داوشجًیاوی کٍ با مذسک کاسشىاسی غیش تشبیت بذوی ثبت وام می ومایىذ  12 ،ياحذ بٍ
اختیاس گشيٌ آمًصشی ،اص بیه دسيس کاسشىاسی می باشذ.

 .3حذاقل ومشٌ قبًلی دس َش دسس  12ي دس پایان وامٍ  14می باشذ .ضمىاً چىاوچٍ داوشجً مًفق بٍ کسب معل  14دس پایان تشم
وشًد ،مششيطی تلقی می گشدد.
 .4حذاکثش سىًات تحصیلی بشای اتمام ديسٌ 6 ،تشم تحصیلی است.
 .5سعایت تقذم يتاخش اخز دسيس ي مًاسد آییه وامٍ ای بٍ عُذٌ داوشجً است.

