
  دانشگاه پیام نور

  مدیریت رویدادهاي ورزشیگرایش  مدیریت ورزشیرشته ارشد  یبرنامه ارائه دروس کارشناس

   و بعد از آن 94-95مخصوص ورودي هاي 

 98-99سال تحصیلی 

 
 

 معاونت آموزشی 

  121526 کد رشته :

  ترم اول

 نام درس کد درس  ردیف
واحد 

 نظري

واحد 

 عملی
 نوع درس پیش نیاز

تحلیل آماري و کاربرد نرم افزارهاي   1215330  1

 آماري در ورزش

 پایه   2

 پایه   2 اصول و مبانی مدیریت  1215202  2

مدیریت راهبردي رویدادهاي بزرگ   1215306  3

 ورزشی

 تخصصی   2

 انتخابی   2 مدیریت مالی و اداري در ورزش  1215346  4

مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهاي   1215347  5

 ورزشی

 انتخابی   2

      10  جمع واحد

  

  ترم دوم 

 نام درس کد درس  ردیف
واحد 

 نظري

واحد 

 عملی
 نوع درس پیش نیاز

 پایه   2 روش تحقیق در مدیریت ورزشی  1215294  1

 *جبرانی اجباري    2 تخصصیزبان   1215333  2

مدیریت امنیت و ایمنی در مسابقات   1215348  3

 ورزشی

مدیریت راهبردي   2

رویدادهاي بزرگ 

 ورزشی

 تخصصی

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در   1215349  4

 ورزش

 تخصصی   2

 تخصصی   2 نظریه هاي سازمان و مدیریت  1215307  5

      10  جمع واحد

  گذراندن این درس براي کلیه دانشجویان الزامی می باشد و در مجموع واحدها و معدل محاسبه نمی شود. *

  



  دانشگاه پیام نور

  مدیریت رویدادهاي ورزشیگرایش  مدیریت ورزشیرشته ارشد  یبرنامه ارائه دروس کارشناس

   و بعد از آن 94-95مخصوص ورودي هاي 

 98-99سال تحصیلی 

 
 

 معاونت آموزشی 

  

  ترم سوم

 نام درس کد درس  ردیف
واحد 

 نظري

واحد 

 عملی
 نوع درس پیش نیاز

 سمینار   2 سمینار در مدیریت رویدادهاي ورزشی  1215377  1

 *جبرانی اجباري  1 1 کاربرد رایانه در ورزش  1215354  2

آشنایی با سازمان هاي بین المللی در   1215378  3

 ورزش

مدیریت روابط عمومی   2

 و بین المللی در ورزش

 تخصصی

 انتخابی   2 مدیریت رفتار سازمانی  1215311  4

مدیریت بازاریابی در رویدادهاي   1215379  5

 ورزشی

 تخصصی   2

      10  جمع واحد

  گذراندن این درس براي کلیه دانشجویان الزامی می باشد و در مجموع واحدها و معدل محاسبه نمی شود. *

  

  ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)

 نام درس کد درس  ردیف
واحد 

 نظري

واحد 

 عملی
 نوع درس پیش نیاز

 پایان نامه     6 پایان نامه  1111297  1

      6  جمع واحد

  

  

  

  

  

  



  دانشگاه پیام نور

  مدیریت رویدادهاي ورزشیگرایش  مدیریت ورزشیرشته ارشد  یبرنامه ارائه دروس کارشناس

   و بعد از آن 94-95مخصوص ورودي هاي 

 98-99سال تحصیلی 

 
 

 معاونت آموزشی 

  

  ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور )

 نام درس کد درس  ردیف
واحد 

 نظري

واحد 

 عملی
 نوع درس پیش نیاز

1  
  

1215380  
  2 سمینار (تحقیق و تتبع نظري) *

. روش تحقیق در 1

  مدیریت ورزشی

. بعد از گذراندن کلیه 2

 دروس جبرانی مربوطه

 سمینار

و استادیوم هاي  آشنایی با مجموعه ها  1215381  2

 بزرگ ملی و بین المللی

 انتخابی   2

 انتخابی   2 مدیریت منابع انسانی(داوطلبان)  1215382  3

      6  جمع واحد

 درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود. *

 

 پژوهش محور و آموزش محور)دروس جبرانی (براي کلیه شیوه هاي 

 نام درس کد درس  ردیف
واحد 

 نظري

واحد 

 عملی
 پیش نیاز

  2  1آمادگی جسمانی  1215219 1

  2  1دو و میدانی  1215223 2
   2 مدیریت تاسیسات ورزشی 1215053 3
   2 مدیریت سازمانهاي ورزشی 1215486 4

    2 زبان تخصصی * 1215333 5

 1 1 کاربرد رایانه در ورزش *  1215354 6
 

  12 جمع واحد

  

  گذراندن این درس براي کلیه دانشجویان الزامی می باشد و در مجموع واحدها و معدل محاسبه نمی شود. * 



  دانشگاه پیام نور

  مدیریت رویدادهاي ورزشیگرایش  مدیریت ورزشیرشته ارشد  یبرنامه ارائه دروس کارشناس

   و بعد از آن 94-95مخصوص ورودي هاي 

 98-99سال تحصیلی 

 
 

 معاونت آموزشی 

 "شانه در ورزاربرد رایک"و  "زبان تخصصی": دانشجویان با مدرك کارشناسی تربیت بدنی نیازي به گذراندن دروس جبرانی بجز دروس   1 تذکر

ق بنا به س جبرانی فودن دروندارند. سایر دانشجویان با مدرك کارشناسی غیر تربیت بدنی در صورت نگذراتدن در دوره کارشناسی ملزم به گذران

  ر گروه استان می باشند.تشخیص مدی

کد  از 1 دوومیدانی درس کد و) 1215219( کد به) 1215001(کد از 1 جسمانی آمادگی دروس کد 98-99 تحصیلی سال اول نیمسال از:  2تذکر 

  کلیه لذا. است یافته تغییر) 1215486( کد به) 1215025( کد از  ورزشی سازمانهاي مدیریت درس کد و) 1215223( کد به)  1215010(

 جدید کدهاي با را الذکر فوق دروس است ريضرو اند، نگذرانده و اخذ قدیم کد با را مذکور دروس 98-99 اول نیمسال از قبل تا که دانشجویانی

 آنان از اند گذرانده قدیم کدهاي با را وقف دروس 98-99 اول نیمسال از قبل تا که دانشجویانی از دسته آن است ذکر به الزم. بگذرانند و اخذ

 .  شد خواهد پذیرفته

 


