
 9312برنامه های آموزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در سال 

 )به ریال(شهریه  زمان برگزاری دورهعنوان  ردیف

 000/000/3 در طول سال دوره( 11آموزش المپيك ویژه مربيان ، ورزشکاران و دبيران تربيت بدنی ) 1

1/3/1332 2013دوره آموزشی مواد و روشهای ممنوعه  2  000/000  

 000/000 21/3/1332 مروری بر آسيب های ورزشی 3

 چربی سوزها 4
24/4/1332 000/000 

 000/000 0/1/1332 2013دوره آموزشی مواد و روشهای ممنوعه  1

 000/000 22/1/1332 مروری بر آسيب های ورزشی 6

 000/000/1 20/1/1332 برای فدراسيون های ورزشی  taping &bracingدوره آموزشی   0

 Cryo therapy 1/6/1332 000/000برگزاری دوره ء آشنایی با  8

 000/000 10/6/1332 دوره آموزشی پزشکی ورزشی در سفر 3

10 Basic life support  BL   000/000 21/6/1332 دوره 

 000/000 1/0/1332 2013دوره آموزشی مواد و روشهای ممنوعه  11

 000/000 23/0/1332 مروری بر آسيب های ورزشی 12

 000/000 21/0/1332 دوره آسيب شناسی ورزشهای رزمی 13

 000/000 14/8/1332 چربی سوزها 14

 000/100/2 0/3/1332لغایت  1 سمينار آموزشی تغذیه ورزشکاران 11

 ALS  0/3/1332 000/000/1  (advance life support ) دورهبرگزاری  16

 000/000 10/3/1332 2013دوره آموزشی مواد و روشهای ممنوعه  10

 000/100/1 11/3/1332 گهمایش مدیریت در مبارزه با دوپين 18

 000/000/1 13/3/1332 كارگاه آموزشی تغذیه ورزشی 13

 000/000 13/3/1332 مروری بر آسيب های ورزشی 20

 Cryo therapy 26/3/1332 000/000 برگزاری دوره آشنایی با 21

 000/000 24/10/1332 چربی سوزها 22

 000/000 2/11/1332 2013دوره آموزشی مواد و روشهای ممنوعه  23

 000/000/1 8/11/1332 برای فدراسيون های ورزشی                                      taping &bracingدوره آموزشی  24

 000/000 11/11/1332 مروری بر آسيب های ورزشی 21

  متعاقبا اعالم می گردد دوره تربيت ماساژور ورزشی )مقدماتی( 26

  متعاقبا اعالم می گردد ور  )پيشرفته(دوره تربيت ماساژ 20

 
   

 000/000/1 23/1/1332 * برنامه نویسی تمرین ویژه مربيان و ورزشکاران تيم های ملی 28

 000/000/1 26/06/32 لغایت 16/06/32 شهریور  2آقایان  *  آزمون ورودی شنبهتربيت مربی بدنساز ویژه  23

 000/000/1 1332/ 10  /1 * مربيان و ورزشکاران تيم های ملیتمرینات توان ) پليومتریك( ویژه  30

 000/000/1 10/11/32 لغایت 00/11/32 دی 26*  آزمون ورودی پنجشنبه  تربيت مربی بدنساز ویژه بانوان 31

 000/000/1 1332/ 13/3 * سنجش واندازه گيری ویژه مربيان و ورزشکاران تيم های ملی 32

    

 000/100/2 14/8/32لغایت  11/8/32 های ورزشی *مدیریت باشگاه  33

21/3/32لغایت  23/3/32 * مدیریت استادیوم ها، اماكن و تجهيزات ورزشی 34  000/100/2  

10/11/32لغایت  8/11/32 * در ورزش و جذب حاميان مالی مدیریت بازاریابی 31  000/100/2  

10/11/32لغایت  14/11/32 * برنامه ریزی استراتژیك در ورزش 36  000/100/2  

28/11/32لغایت  26/11/32 مدیریت و سرپرستی كاروان های ورزشی اعزامی به رویدادهای ملی و بين المللی * 30  000/100/2  


