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202ه پای--اصول و مبانی مدیریت400102
202تخصصی--نظریه هاي سازمان و مدیریت400104
202تخصصی--مدیریت مالی و اداري در ورزش400101

202الزامیجبرانی --زبان تخصصی400105
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202پایه--روش تحقیق در مدیریت400113
202تخصصی-400101مدیریت عملکرد در سازمانهاي ورزشی400108
202تخصصی--مدیریت بازاریابی در ورزش400109
202انتخابی--فلسفه تربیت بدنیومبانی،اصول400110
202انتخابی--ی و بین المللی در ورزشمدیریت روابط عموم400111
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202تخصصی--سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش400107
202تخصصی-400101برنامه ریزي استراتژیک400114
202صیتخص-400108نظارت و ارزشیابی در سازمانهاي ورزشی400115
202انتخابی--مدیریت رفتار سازمانی400116
112الزامیجبرانی --کاربرد رایانه در ورزش400117
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66پایان نامهپایان نامه400120

66واحدجمع
: برخی نکات مهم آموزشی

. واحد می باشد44تا فارغ التحصیلی واحد و با پایه  غیر تربیت بدنی 36تا فارغ التحصیلی براي دانشجویان با پایه تربیت بدنی کل واحدهاي گذرانده شده -1
. مشروط خواهند شد14می باشد و  دانشجویان در صورت کسب معدل کمتر از 12براي هر یک از دروس نمره قبولی-2
.واحد می باشد12هر نیمسال حداکثر واحد -3
.نخواهد داشتهیچ گونه مسئولیتی در قبال عدم پذیرش واحدهاي مغایر دانشجو موسسهمسلما ،تعداد واحد انتخابی و قوانین آموزشی بر عهده دانشجو می باشد،مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز-4
.محسوب نخواهد شدکلیه دانشجویان ملزم به گذراندن دروس جبرانی  زبان تخصصی و کاربرد رایانه در ورزش هستند لیکن این دروس جزو سقف واحدهاي دانشجویان -5
واحد پایان نامه 6سوم،  می توانند نسبت به اخذ نیمسال در و طی تشریفات اخذ پایان نامه مصوب شوراي آموزشی ) عالوه بر دروس جبرانی(واحد 26دانشجویان بعد از گذراندن موفقیت آمیز -6

انتخاب شده و به تایید شوراي تحصیالت نیمسال دومتا پایانحداکثر شایان ذکر است موضوع پروپوزال و استاد راهنماي این دسته از دانشجویان می بایست . چهارم اقدام نمایندنیمسال در 
. تکمیلی موسسه رسیده باشد

12با رعایت سقف دانشجویان با پایه کارشناسی غیر مرتبط می بایست .  ارائه می شود) سما(روس جبرانی براي دانشجویان با پایه کارشناسی غیر مرتبط هر نیمسال در سامانه آموزشی موسسه د-7
می بایست پیش از ) واحد8درس مجموعاً 4( یالت تکمیلی وزارت علوم کلیه دروس جبرانی بدیهی است با توجه به آیین نامه تحص. نسبت به انتخاب درس براي هر نیمسال اقدام نمایندواحد

. اخذ واحد پایان نامه با موفقیت گذرانده شوند
موسسهدراز سوي آن نهادخودیقبولرشتهارشدیکارشناسمقطعدرلیتحصادامهموافقتنامهارائهبهنسبتستیبایمپرورشوآموزشخصوصاًییاجرايهادستگاهدرشاغلانیدانشجو-8

. عواقب در صدور مدرك و تاییدیه از سوي دانشگاه منتخب استان مازندران بر عهده دانشجو خواهد بودهرگونهتیمسئولاستیهیبد. ندینمااقدام
.مراجعه نمایندwww.kasraramsar.ac.irاینترنتی می بایست به پایگاه آخرین اطالعات آموزشی و همچنین انتخاب واحددانشجویان گرامی جهت اطالع از  -9

.  می توانند به مدیریت تحصیالت تکمیلی موسسه مراجعه نمایندآیین نامه دوره تحصیالت تکمیلیدانشجویان گرامی براي دریافت -10


