
 3195برنامه های آموزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در سال 

 (1)اصالحیه 

 )به ریال(شهریه  زمان برگزاری دورهعنوان  ردیف

 000/000/1 در طول سال دوره(              35آموزش المپیک ویژه مربیان ، ورزشکاران و دبیران تربیت بدنی ) 3

ملی های تیم تدارکاتی و آمادگی اردوهای مدیریت 2  31/1/95  000/500/3  

(53الی  31از ساعت  ) مالحظات تغذیه ورزشی در پیشگیری از آسیب های ورزشی 1  30/1/95  000/005  

(53الی  31از ساعت  ) مالحظات تغذیه ورزشی در پیشگیری از آسیب های ورزشی 4  31/1/95  000/005  

(53الی  31از ساعت  ) مالحظات تغذیه ورزشی در پیشگیری از آسیب های ورزشی 5  24/1/95  000/005  

(53الی  31از ساعت  ) از آسیب های ورزشی مالحظات تغذیه ورزشی در پیشگیری 6  13/1/95  000/005  

الملل بین امور مدیریت 1  21/1/95  000/000/3  

(32الی  9از ساعت  ) مهارت های کنترل خشم در ورزشکاران 8  3/4/95 000/500  

 000/100/3 04/3195/ 2 کارگاه آموزشی اصول پلیومتریک 9

کشور از خارج به اعزامی های تیم سرپرستی 30  1/4/95  000/500/3  

(32الی  9از ساعت  )  ن شناختی ورزشکاران قبل از مسابقهخطاهای روا 33  9/4/95 000/500  

(32الی  9از ساعت  ) مدیریت خواب در شب قبل از مسابقات 32  31/4/95 000/500  

(53الی  31از ساعت  ) تغذیه در سفر های ورزشی 31  34/4/95 000/005  

(53الی  31از ساعت  ) تغذیه در سفر های ورزشی 34  23/4/95 000/005  

(53الی  31از ساعت  ) تغذیه در سفر های ورزشی 35  28/4/95 000/005  

شغل تحلیل و تجزیه 36  23/5/95  000/000/3  

استراتژیک در ورزش تفکر و مدیریت 31 تیرماه  25و  24   000/000/4  

 000/000/9 شهریور 9 لغایتمرداد  13 مرداد( 23دوره مربی بدنساز ویژه آقایان                          ) آزمون ورودی پنجشنبه  38

 000/100/3 31/06/3195 کارگاه  آموزشی یکروزه آشنایی با قدرت و تمرینات قدرت انفجاری )توان ( 39

استرس و زمان مدیریت 20  25/6/95  000/000/3  

 000/100 1/01/3195 کارگاه آموزشی بیومکانیک  ورزشی 23

ها جشن و مراسم تشریفات، مدیریت 22  8/1/95  000/000/3  

انی در ورزشانس منابع مدیریت 21 000/000/4  36/1/95و  35   

مذاکره فنون و اصول 24  35/1/95  000/000/3  

 000/100/3 4/8/3195 کارگاه آموزشی برنامه نویسی تمرین ویژه مربیان و ورزشکاران 25

 SAQ 31/08/3195 000/100/3کارگاه  آموزشی یکروزه اصول تمرینات برتر  26

مسئله حل های تکنیک و گیری تصمیم 21  20/8/95  000/500/3  

 000/100/3 09/3195/ 1 کارگاه آموزشی اصول پلیومتریک 28

کارآفرینی در ورزش و کار و کسب طرح تدوین 29  4/9/95  000/000/3  

 000/000/9 9/95/ 21 لغایت 31 آبان( 21دوره مربی بدنساز ویژه بانوان                          ) آزمون ورودی پنجشنبه  10

عملیات و مدیریت پروژه عملکرد، کنترل ارزیابی 13 000/000/5  39/9/95و  38   

1/30/95و  2 مدیریت رویدادهای ورزشی 12  000/000/4  

 000/100/3 32/30/3195 کارگاه  آموزشی یکروزه آشنایی با قدرت و تمرینات قدرت انفجاری )توان ( 11

سیستمی تفکر و سیستم 14  36/30/95  000/000/3  

ورزشی تجهیزات و اماکن، تاسیسات مدیریت 15 8/33/95و  1   000/000/4  

نیازسنجی های تکنیک 16  34/33/95  000/000/3  

داوطلبان ورزشی مدیریت 11  5/32/95  000/000/3  


