
 3196برنامه های آموزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در سال 

 (1)اصالحیه 

 )به ریال(شهریه  زمان برگزاری دورهعنوان  ردیف

 444/444/1 در طول سال دوره(              04آموزش المپیک ویژه مربیان ، ورزشکاران و دبیران تربیت بدنی ) 3

مسابقهتغذیه کاربردی در قبل، حین و پس از تمرین و    2  32/40/69  444/447  

444/044 31/40/96                                                          بازتوانی روانی در ورزشکاران مصدوم 1  

93/40/69 مالحظات علمی در کنترل وزن 0  444/447  

26/40/96 مالحظات تغذیه ورزشی ویژه بانوان ورزشکار و پیشگیری از اختالالت غذایی  0  444/744  

42/40/96 مکمل های غذایی 6  444/744  

49/40/96 مالحظات تغذیه ورزشی در پیشگیری از آسیب های ورزشی 7  444/744  

444/044 47/46/96                                                     مهارت های کنترل خشم در ورزشکاران 8  

36/40/69 تغذیه در سفر های ورزشی 9  444/744  

 444/444/33 96مرداد  26 لغایت 36 مرداد( 0دوره مربی بدنساز ویژه آقایان                          ) آزمون ورودی پنجشنبه  34

96مرداد  دوره آموزشی نوروفیدبک و بیوفیدبک 33  444/444/0  

28/46/96          مالحظات و مداخالت نخستین روز ورود روان شناس ورزشی به تیم ها 32  444/044  

444/044 14/47/96              راهکارهای افزایش توجه در ورزشکاران حرفه ای 31  

444/444/6 96آبان ماه  31لغایت  Podiatry 32دوره آموزشی دو روزه  30  

444/744 21/48/96                                         تشخیص و درمان اختالالت اضطرابی در ورزشکاران 30  

 444/444/33 96آذر  14 لغایت 24 (آذر  2دوره مربی بدنساز ویژه بانوان                          ) آزمون ورودی پنجشنبه  36

444/044 29/49/96                                   راهکارهای افزایش اعتماد به نفس در ورزشکاران 37  

 444/444/6 96دی ماه  0لغایت   0 ونوگرافی و آسیب های ورزشیدوره آموزشی دو روزه س 38

 444/144/3 21/47/3196 کارگاه  آموزشی یکروزه آشنایی با قدرت و تمرینات قدرت انفجاری )توان ( 39

 444/144/3 30/8/3196 کارگاه آموزشی برنامه نویسی تمرین ویژه مربیان و ورزشکاران 24

 SAQ 32/49/3196 444/144/3اصول تمرینات برتر  کارگاه  آموزشی یکروزه 23

 444/144/3 34/3196/ 37 کارگاه آموزشی اصول پلیومتریک 22

ورزشی تجهیزات و اماکن، تاسیسات مدیریت 21 34/33/96و  9   444/444/0  

444/444/0 متعاقبا اعالم می شود روز2 دوره مقدماتی() در ورزش یمطالعات اجتماعی و فرهنگدوره  20  

روز2 دوره پیشرفته() در ورزش یمطالعات اجتماعی و فرهنگدوره  20 444/444/0 متعاقبا اعالم می شود   

روز2دوره عالی() در ورزش یمطالعات اجتماعی و فرهنگدوره  26 444/044/6 متعاقبا اعالم می شود   


