
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ورزشیکسب و کار اجرایی و عالی سامانه ثبت نام آزمون دانشپذیری دوره های تخصصی و حرفه ایی مدیریت 

  دانشپذیران گرامی

ضمن خوش آمدگویی، و آرزوی توفیق داوطلبان، خواهشمند است قبل از ثبت نام در این آزمون از شرایط و ضوابط 

 اقدام نمائید.سپس مربوطه آگاه شده و 

 شرکت توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک

  



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نکات مهم ثبت نام

داوطلبان، بایستی شرایط انتخاب دوره و شرکت در آن را مطابق ضوابط، شرایط و چارچوب دوره قابل  -1

مندرج در سایت را بطور کامل مطالعه و در صورت واجد شرایط بودن  "ضوابط دوره"دسترسی در لینک 

 ثبت نام نمایند.

 : ورود به دورهشرایط  -2

 MCAو  MBAشرایط اولیه پذیرش 

 ورزشی در گرایش های مختلف 

ورزش  DCAو  DBAشرایط اولیه پذیرش 

 در گرایش های مختلف

دارا بودن مدرک کارشناسی مرتبط و  -1

 قابل قبول دوره

یا کارشناسی ارشد  MBAدارا بودن مدرک  -1

 مرتبط

دارا بودن دوسال سابقه کار اجرایی مفید  -2

 مرتبط در حوزه ورزشو 

اجرایی مفید و  دارا بودن سه سال سابقه کار-2

 مرتبط در حوزه ورزش

 قبولی در آزمون و مصاحبه-3 قبولی در مصاحبه یا آزمون ورودی -3

 آمادگی حضور منظم در کالس و توانایی -4 آمادگی حضور منظم در کالس و توانایی -4

 مشارکت در مباحث مشارکت در مباحث

 

 را به ترتیب اولویت انتخاب نماید.از مجموع گرایش های اعالمی، گرایش  دوهر داوطلب میتواند حداکثر،  -3

ریال و برای دوره تخصصی  500،000به مبلغ  MCA،MBAهزینه ثبت نام در آزمون، برای دوره تخصصی  -4

DBA،DCA  ریال است که از طریق سیستم الکترونیکی مندرج در سایت شرکت و  1،500،000به مبلغ

و یا مستقیماً بحساب فراگیر شرکت، به شماره  "پرداخت الکترونیکی"قابل دسترس در لینک 

 قابل پرداخت است. بانک ملی شعبه نمایشگاه 0221556192006

  



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهریه دوره: -5

برای هر دوره تخصصی یعنی هر ترم به میزان  MCA،MBAشهریه دوره برای دوره دانشپذیری  1-5

ایی و تخصصی به مدت درس کامالً حرفه 7و برای  ریال جمعاً برای سه ترم )سه دوره( 28،000،000

ایی حرفهریال که با احتساب پروژه  84،000،000 مبلغواحد آموزشی،  21به ارزش و  ساعت 336

 ریال تعیین شده است.  92،000،000 بلغ کلبه مجمعاً پایان دوره 

برای هر دوره تخصصی یعنی هر ترم به میزان  DBA،DCAشهریه دوره برای دوره دانشپذیری  2-5

 656درس کامالً حرفه ایی و تخصصی به مدت  14و برای  ترم 4ریال و جمعاً برای  75،000،000

ریال و بابت پروژه پایان دوره به عنوان  300،000،000بلغ به م یواحد آموزش 41ساعت به ارزش 

مبلغ کل   ریال، جمعاً 57،000،000لغ دانشپذیری مدیریت عالی کسب و کار به مب اییرساله حرفه

 باشد.ریال می 357،000،000دوره 

 

 :موارد خاص -6

پرداخت و مابقی در دو الی سه مرحله و هر مرحله  را در زمان ثبت نام و شروع دوره آن   %40دانشپذیر  1-6

 با شروع ثبت نام و شروع دوره پرداخت خواهد کرد. 

 برخوردار خواهد بود. %10چنانچه کل مبلغ را یکجا پرداخت کند، از تخفیف   2-6

های آن ته باشد. آنگاه هزینههای فشرده خارج از کشور داشچنانچه داوطلبی تمایل به حضور در دوره 3-6

 زی و ریالی( محاسبه و اخذ خواهد شد.)ار

 

 

 

  



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

مذکور و شهریه  %10مشترک به میزان  گواهینامههای نظارت علمی دانشگاه همکار جهت صدور زینهه 4-6

 زمان صدور اخذ خواهد شد.حاسبه و در مبصورت ساالنه 

نفره  20حداقل در حد یک کالس  MBA،MCAدر صورتیکه، داوطلبان استانی واجد شرایط، در آزمون   5-6

تر باشد، امکان حضور داوطلبان استانی سهل ها در مرکز استان یا یکی از شهرهای استان کهباشد.کالس

 منحصراً در تهران برگزار خواهد شد(. DBA،DCAهای )کالس برگزار خواهد شد

نتخاب ای اهزمون و مصاحبه و متناسب با الویتپذیرش نهایی بر اساس آزمون یا مصاحبه یا حسب مورد آ 7

ایی و تجربه متقاضیان خواهد بود و همچنین تعداد دانشپذیران بر اساس میزان تقاضا داوطلب و توانایی حرفه

نفر و  20حداکثر DBA  ،DCAنفر و  60داکثر ح  MCA،MBAبه تعداد محدود، در هر سال در تهران برای 

نفر تعیین شده است )افزایش ظرفیت  30حداکثر  MBA،MCAها )مشروط به حد نصاب الزم( برای در استان

 ها خواهد بود(کیفیت و با نظر شورای علمی دوره با رعایت

گردد، اما بدیهی است در صورت نیاز به برگزاری آزمون یا مصاحبه حضوری، تاریخ و محل آن متعاقباً اعالم می 8

 ماه و محل آن تهران خواهد بود. بهمنکه این تاریخ قبل از 

ها دارای مدرک باشند، ارزیابی و معادل سازی دروس گذرانده اوطلبانی قبالً در این گونه دورهدر صورتیکه ، د 9

 های تخصصی خواهد بود.ه عهده شورای علمی و آموزشی دورهشده ب

شنبه و شنبه و صبح و عصر پنج 4بعدازظهر های برگزاری ترجیحاً و روز 1398مهر ماه  15ها از شروع دوره 10

بدیهی "گردد.ها خواهد بود که برنامه آموزشی در زمان ثبت نام به دانشپذیران ارائه میحسب مورد جمعه

 "است یکی از روزها به انتخاب داوطلبان خواهد بود.

های علمی کشور حقیقات و فناوری و کمیسیون انجمندر چارچوب و به استناد، مجوز اعطایی وزارت علوم ت 11

 تربیت مدرس )مرکز آموزش آزاد(  یت صنعتی و همچنین دانشگاهردیهای علمی همکار و سازمان مبه انجمن

ایی پایان دوره به همراه مام دوره گواهینامه تخصصی و حرفههمکار حسب مورد به دانشپذیران پس از ات



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ایی، حرفه  MBA،MCAو DBA ،DCAکارنامه آموزشی ممهور به مهر گروه همکار و هولوگرام به عنوان 

های علمی نظیر انجمن مهندس همکاری آموزشی با انجمننامه با توجه به انعقاد تفاهم گردد و اعطا می

)مرکز  و دانشگاه تربیت مدرس یتدیریت ایران و سازمان مدیریت صنعمالی ایران، انجمن حسابداری م

دوره مدیریت  پایاندانش پذیری منبعد دانشپذیران پس از اتمام دوره، عالوه بر گواهینامه  ،آموزش عالی آزاد(

دانشگاه همکار  دیگری از طریق دانش پذیری، گواهینامه همکار حسب مورد  هایعالی کسب و کار انجمن

 نماید.های همکار )بصورت مشترک با انجمن( دریافت میو سازمان و انجمن

ی های تکمیلریزی خاصی جهت دورهشرکت برنامهنشپذیران در هر دوره، در صورت درخواست جمعی دا  12

DBA ،DCAریزی و اطالع رسانی میشود.ه که پس از پایان ترم دوم برنامههای خارجی نیز داشتدر دانشگاه 

های گردد یا اینکه از اساتید دانشگاهصورت اوالً، بعضی از دروس دوره ها در خارج از کشور برگزار میدر این

کشور، دروس را اجرا نمایند. ثانیاً حضوری در داخل شود بصورت مجازی یا طرف قرارداد دعوت می

ها، دورهگردد. ثالثاً حضور در این گردد که متعاقباً اعالم میها بصورت ارزی دریافت میدوره های اینهزینه

انگلیسی و با امضاء  انتخابی است و با تمایل متقاضیان خواهد بود. رابعاً گواهینامه اعطایی به زبان فارسی و

 موسسه آموزشی طرف قرارداد خواهد بود. اه یاشرکت و دانشگ

گردد، پس از مطالعه موارد فوق الذکر نسبت به دانلود فرم ثبت تقاضا می داوطلباناز در پایان 

 ل(، اقدام و پس از تکمیل آن، به آدرس الکترونیکیی)ارائه شده در ذ نام

 office.nocico@gmail.com  فکس نمایند. 27615016به شماره 

اطالعات بیشتر و   توانند جهت کسبمی داوطلبانضمناً، در صورت عدم دسترسی به سایت، 

 ها اقدام نمایند.تر شرکت نسبت به ثبت نام در دورهثبت نام با حضور در دف

 باشد.می 22654850شماره تلفن تماس مستقیم دفتر ثبت نام 
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 توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک شرکت 

 ایی و تخصصیبرنامه دوره های آموزش حرفه
 

 الف : شناسنامه دوره 

 ی: مدیریت اجرایی ورزشگرایشنام  (MBA)مقطع: مدیریت اجرایی کسب و کار ورزش 

سال در دو ترم آموزش حرفه ایی و  5/1مدت دوره: حداکثر 

 یک ترم پایان نامه

ساعت با  300-350ساعت: جمع 

 احتساب پایان نامه حرفه ایی

 شروع دوره: مهرماه درس 6-8تعداد دروس: 

 ب: سرفصل دروس و زمان اجرای آن
 زمان ارائه ساعت تعداد واحد نوع درس نام درس ردیف و کد
M/SEM1 کسب طرح و کارآفرینی و مذاکره فنون 

 ورزش کار و

 ترم اول 32 2 اصلی و پایه

M/SEM2 ترم اول  32 2 اصلی و پایه المپیک و مدیریت سرمایه انسانی 

M/SEM3 هزینه مهندسی و مدیریت حسابداری 

 ورزش

 ترم اول 32 2 اصلی و پایه

M/SEM4 برای ریزی بودجه و مالی مدیریت 

 ورزش مدیران

 ترم دوم 48 3 تخصصی

M/SEM5 ترم دوم 48 3 تخصصی ورزش ریزیمالی و بودجه مدیریت 

M/SEM6 در  برندسازی و برند و بازار مدیریت

 ورزش

 ترم دوم 48 3 تخصصی

M/SEM7  / ترم دوم 96 6 تخصصی نامه پایانروش تحقیق 

  336 21  :جمع

 

  



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک شرکت 

ایی و تخصصیبرنامه دوره های آموزش حرفه  

 

 الف : شناسنامه دوره 

 ورزشی  حقوق:  گرایشنام  (MBA)مقطع: مدیریت اجرایی کسب و کار ورزش 

سال در دو ترم آموزش حرفه ایی و  5/1مدت دوره: حداکثر 

 یک ترم پایان نامه

ساعت با  300-350جمع ساعت: 

 احتساب پایان نامه حرفه ایی

 شروع دوره: مهرماه درس 6-8تعداد دروس: 

 آنب: سرفصل دروس و زمان اجرای 
 زمان ارائه ساعت تعداد واحد نوع درس نام درس ردیف و کد
M/SL1 کسب طرح و کارآفرینی و مذاکره فنون 

 ورزشدر  کار و

 ترم اول 32 2 اصلی و پایه

M/SL2 ترم اول  32 2 اصلی و پایه  انسانی سرمایه المپیک و مدیریت 

M/SL3 هزینه مهندسی و مدیریت حسابداری  

 ورزشدر 

 ترم اول 32 2 اصلی و پایه

M/SL4 ترم دوم 48 3 تخصصی نهادشناسی حقوق در ورزش مدیریت 

M/SL5 ترم دوم 48 3 تخصصی حقوقی و قراردادهای در ورزش مدیریت 

M/SL6 ترم دوم 48 3 تخصصی ای در ورزشاخالق حرفه مدیریت 

M/SL7 ترم دوم 96 6 تخصصی نامه پایان 

  336 21  :جمع

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازرگانی کمیته ملی المپیکتوسعه  شرکت 

 برنامه دوره های آموزش حرفه ایی و تخصصی

 الف : شناسنامه دوره 

 : اقتصاد و سرمایه گذاری ورزشی گرایشنام  (MBA)مقطع: مدیریت اجرایی کسب و کار ورزش 

   سال در دو ترم آموزش  5/1مدت دوره: حداکثر 

 حرفه ایی و یک ترم پایان نامه

ساعت با احتساب  300-350جمع ساعت: 

 اییپایان نامه حرفه

 شروع دوره: مهرماه درس 6-8تعداد دروس: 

 ب: سرفصل دروس و زمان اجرای آن
نوع  نام درس ردیف و کد

 درس

 زمان ارائه ساعت تعداد واحد

M/SIE1 کسب طرح و کارآفرینی و مذاکره فنون 

 ورزشدر  کار و

 ترم اول 32 2 اصلی و پایه

M/SIE2  ترم اول  32 2 اصلی و پایه  انسانی سرمایهالمپیک و مدیریت 

M/SIE3 هزینه مهندسی و مدیریت حسابداری 

 ورزشدر 

 ترم اول 32 2 اصلی و پایه

M/SIE4 ترم دوم 48 3 تخصصی ورزش در ریزیبودجه و مالی مدیریت 

M/SIE5 ترم دوم 48 3 تخصصی ورزش در هابررسی اقتصادی پروژه 

M/SIE6 ترم دوم 48 3 تخصصی در ورزش اقتصادگذاری وسرمایه مدیریت 

M/SIE7  / ترم دوم 96 6 تخصصی نامه پایانروش تحقیق 

  336 21  :جمع

 

  



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک شرکت 

 ایی و تخصصیبرنامه دوره های آموزش حرفه

 الف : شناسنامه دوره 

 : مدیریت باشگاه و تیم داری ورزشی گرایشنام  (MCA)مقطع: مدیریت اجرایی کسب و کار ورزش 

سال در دو ترم آموزش  5/1مدت دوره: حداکثر 

 حرفه ایی و یک ترم پایان نامه

ساعت با احتساب  300-350جمع ساعت: 

 پایان نامه حرفه ایی

 شروع دوره: مهرماه درس 6-8تعداد دروس: 

 دروس و زمان اجرای آن ب: سرفصل
نوع  نام درس ردیف و کد

 درس

 زمان ارائه ساعت تعداد واحد

M/SCM1 طرح و کارآفرینی و مذاکره فنون 

 ورزشدر  کار و کسب

 ترم اول 32 2 اصلی و پایه

M/SCM2 ترم اول  32 2 اصلی و پایه المپیک و مدیریت سرمایه انسانی 

M/SCM3 هزینه مهندسی و مدیریت حسابداری 

 ورزشدر 

 ترم اول 32 2 اصلی و پایه

M/SCM4 ترم دوم 48 3 تخصصی ورزش در  ریزیبودجه و مالی مدیریت 

M/SCM5 ترم دوم 48 3 تخصصی ورزش داری درباشگاه و تیم مدیریت 

M/SCM6 در  برندسازی و برند و بازار مدیریت

 ورزش

 ترم دوم 48 3 تخصصی

M/SCM7  / ترم دوم 96 6 تخصصی نامه پایانروش تحقیق 

  336 21  :جمع

 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرکت توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک

 ایی و تخصصیحرفهبرنامه دوره های آموزش 
 الف : شناسنامه دوره 

 : اقتصاد و سرمایه گذاری ورزشینام گرایش (DBAمقطع: مدیریت عالی کسب  کار ورزشی )

ترم آموزش حرفه ایی  4مدت دوره: حداکثر سه سال در 

 و نظری و دو ترم تدوین رساله 

ساعت با احتساب رساله حرفه  600-650جمع ساعت: 

 ایی

 شروع دوره: مهرماه درس 12-14تعداد دروس: 

 ب: سرفصل دروس و زمان اجرای آن

 زمان ارائه ساعت تعداد واحد نوع درس نام درس ردیف و کد
D/SIE1 ترم اول 32 2 پایه در ورزشتصمیم گیری و برنامه ریزی  مذاکره، فنون 

D/SIE2  آینده شناسی کسب و کار، کارآفرینی و طرح

 کسب و کار در ورزش

 ترم اول 32 2 پایه

D/SIE3 ترم اول 32 2 پایه قوانین و مقررات کسب و کار در ورزش 

D/SIE4 ترم دوم 32 2 اصلی المپیک و مدیریت سرمایه انسانی 

D/SIE5  ترم دوم 32 2 اصلی در ورزشحسابداری مدیریت و مهندسی هزینه 

D/SIE6  ترم دوم 32 2 اصلی مدیریت و ارزیابی عملکرد در ورزش 

D/SIE7  ترم سوم 32 2 تخصصی مدییت استراتژیک در ورزش 

D/SIE8 سوم ترم 32 2 تخصصی گری مالی و مدیریت ریسک در ورزشکارگاه تحلیل 

D/SIE9 ترم سوم 32 2 تخصصی ها در ورزشارزیابی اقتصادی طرح 

D/SIE10 ترم سوم 32 2 تخصصی مدیریت ارتباط، رسانه و جذب سرمایه در ورزش 

D/SIE11  ترم چهارم 48 3 تخصصی مدیریت سرمایه گذاری و اقتصاد در ورزش 

D/SIE12  مهندسی مالی و راهبردهای مالی و سرمایه گذاری در

 ورزش 
 ترم چهارم 48 3 تخصصی

D/SIE13 ترم چهارم 48 3 تخصصی مدیریت هولدینگ اقتصادی و سرمایه گذاری در ورزش 

D/SIE14 ترم چهارم 192 12 تخصصی اییروش تحقیق / رساله حرفه 

  656 41  :جمع



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المپیکشرکت توسعه بازرگانی کمیته ملی 

 برنامه دوره های آموزش حرفه ایی و تخصصی

 الف : شناسنامه دوره 

 مدیریت عالی ورزشی: گرایشنام  (DBAعالی کسب  کار ورزش )مقطع: مدیریت 

 ایی وترم آموزش حرفه 4سال در مدت دوره: حداکثر سه 

 تدوین رساله ترم نظری و دو 

ساعت با  600-650جمع ساعت: 

 حرفه اییرساله احتساب 

  شروع دوره: مهرماه درس 12-14تعداد دروس: 

 ب: سرفصل دروس و زمان اجرای آن
 زمان ارائه ساعت تعداد واحد نوع درس نام درس ردیف و کد
D/STM1 ترم اول 32 2 پایه ریزی در ورزشگیری و برنامهتصمیم مذاکره، فنون 

D/STM2  آینده شناسی کسب و کار، کارآفرینی و طرح

 کسب و کار در ورزش

 ترم اول 32 2 پایه

D/STM3 ترم اول 32 2 پایه قوانین و مقررات کسب و کار در ورزش 

D/STM4 ترم دوم 32 2 اصلی المپیک و مدیریت سرمایه انسانی 

D/STM5 ترم دوم 32 2 اصلی حسابداری مدیریت و مهندسی هزینه در ورزش 

D/STM6 ترم دوم 32 2 اصلی مدیریت و ارزیابی عملکرد در ورزش 

D/STM7 ترم سوم 32 2 تخصصی بازار شناسی، مدیریت بازار و بازاریابی در ورزش 

D/STM8 ترم سوم 32 2 تخصصی گذاری در ورزشمهندسی مالی و مدیریت سرمایه 

D/STM9 ترم سوم 32 2 تخصصی بودجه ریزی و تحلیل گزارشات مالی در ورزش 

D/STM10 ترم سوم 32 2 تخصصی مالی در ورزش مدیریت مالی و تامین 

D/STM11 ترم چهارم 48 3 تخصصی معماری و مدیریت برند و برند سازی در ورزش 

D/STM12 ترم چهارم 48 3 تخصصی های در ورزشمدیریت هلدینگ 

D/STM13 ترم چهارم 48 3 تخصصی ریزی استراتژیک در ورزشمدیریت برنامه 

D/STM14  ترم چهارم 192 12 تخصصی اییحرفهروش تحقیق / رساله 

  656 41  :جمع



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرکت توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک

 ایی و تخصصیبرنامه دوره های آموزش حرفه

 الف : شناسنامه دوره 

 عالی باشگاه داری و تیم داری ورزشی : مدیریت  نام گرایش (DCA) مقطع: مدیریت عالی کسب  کار ورزشی

 ترم آموزش  4مدت دوره: حداکثر سه سال در 

 ن رساله ایی و نظری و دو ترم تدویحرفه

حتساب رساله اساعت با  600-650جمع ساعت: 

 حرفه ایی

 شروع دوره: مهرماه  درس 12-14تعداد دروس: 

 ب: سرفصل دروس و زمان اجرای آن

 زمان ارائه ساعت تعداد واحد نوع درس نام درس ردیف و کد
D/SCM1 ترم اول 32 2 پایه ریزی در ورزشگیری و برنامهتصمیم،مذاکره فنون 

D/SCM2  آینده شناسی کسب و کار، کارآفرینی و

 طراحی کسب و کار در ورزش

 ترم اول 32 2 پایه

D/SCM3 ترم اول 32 2 پایه مبانی قوانین و مقررات کسب و کار در ورزش 

D/SCM4  ترم دوم 32 2 اصلی انسانیالمپیک و مدیریت سرمایه 

D/SCM5 ترم دوم 32 2 اصلی حسابداری مدیریت و مهندسی هزینه در ورزش 

D/SCM6 ترم دوم 32 2 اصلی مدیریت و ارزیابی عملکرد در ورزش 

D/SCM7 ترم سوم 32 2 تخصصی طرح ریزی و اجرای برنامه ها در ورزش 

D/SCM8 ترم سوم 32 2 تخصصی مدیریت مالی و تامین مالی در ورزش 

D/SCM9 ترم سوم 32 2 تخصصی مدیریت تبلیغات و جذب حامیان در ورزش 

D/SCM10 ترم سوم 32 2 تخصصی مدیریت حقوقی قراردادها در ورزش 

D/SCM11 ترم چهارم 48 3 تخصصی داری در ورزش مدیریت باشگاه و تیم 

D/SCM12 ترم چهارم 48 3 تخصصی مدیریت استراتژیک در ورزش 

D/SCM13 ترم چهارم 48 3 تخصصی مدیریت آشنایی با ساختارهای بین المللی در ورزش 

D/SCM14 ترم چهارم 192 12 تخصصی روش تحقیق / رساله حرفه ایی 

  656 41  :جمع

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرکت توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک

 ایی و تخصصیبرنامه دوره های آموزش حرفه

 الف : شناسنامه دوره 

 نام گرایش : حقوق ورزشی (DBA)مقطع: مدیریت عالی کسب  کار ورزشی 

ایی و نظری و دو ترم ترم آموزش حرفه 4مدت دوره: حداکثر سه سال در 

 تدوین رساله

ساعت با احتساب  600-650جمع ساعت: 

 رساله حرفه ایی

 شروع دوره: مهرماه درس 12-14تعداد دروس: 

 آنب: سرفصل دروس و زمان اجرای 

 زمان ارائه ساعت تعداد واحد نوع درس نام درس ردیف و کد

D/SL1 ترم اول 32 2 پایه ریزی در ورزشتصمیم گیری و برنامه مذاکره، فنون 

D/SL2  آینده شناسی کسب و کار، کارآفرینی و طرح

 کسب و کار در ورزش

 ترم اول 32 2 پایه

D/SL3 ترم اول 32 2 پایه مبانی قوانین و مقررات کسب و کار در ورزش 

D/SL4 ترم دوم 32 2 اصلی المپیک و مدیریت سرمایه انسانی 

D/SL5 ترم دوم 32 2 اصلی حسابداری مدیریت و مهندسی هزینه در ورزش 

D/SL6 ترم دوم 32 2 اصلی مدیریت و ارزیابی عملکرد در ورزش 

D/SL7 ترم سوم 32 2 تخصصی آشنایی با انواع قراردادها و لوایح در ورزش 

D/SL8 ترم سوم 32 2 تخصصی ایی در ورزشمبانی اخالق حرفه 

D/SL9 ترم سوم 32 2 تخصصی مبانی فقهی و حقوقی در ورزش 

D/SL10 ترم سوم 32 2 تخصصی کارکردهای حقوق در ورزش 

D/SL11 ترم چهارم 48 3 تخصصی المللی در ورزشحقوق بین 

D/SL12 ترم چهارم 48 3 تخصصی نهاد شناسی حقوقی در ورزش 

D/SL13 ترم چهارم 48 3 تخصصی مدیریت استراتژیک در ورزش 

D/SL14 ترم چهارم 192 12 تخصصی اییروش تحقیق /رساله حرفه 

  656 41  :جمع



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


