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 )دو صفحه( 1 فرم شماره:  

          
 

 های آموزشی""فرم تعریف دوره
 و پژوهش آموزش مركز  

             کارشناسان کمیته و آکادمی ملی المپیکو   برای مدیران  آشنایی با سازمانهای المپیک و برنامه های ترویجی ارزشهای المپیک  : دوره عنوان

 اولین دوره  چندمین دوره:

 ارتقاء آگاهی و آشنایی ذینفعان سازمان المپیکی با ساختار و مفاهیم اصلی    :هردو هدف

 خرداد 2  روز و تاریخ برگزاری:   12.تا  : 8ساعت ، از  4  : مدت زمان برگزاری      ساعت  3  آموزشی:ساعات تعداد 

 

 □غیر حضوری            □حضوری      □نظری     □عملی    :ئهارا نحوه

   □غیره        □ المللی نیب        □توجیهی        □مبانی          □پیشرفته       □سه     □دو        □یک   :دوره سطح

 : ها سرفصل

 ( IOC-NOc- Ifs- OCA- IOA-NOA-ANOCآشنایی با سازمانهای المپیک ) -1

 (OVEP)آشنایی با برنامه های توسعه ارزشهای المپیک   -2

 ویدئو پروژکتور -پاورپوینت  ز:نیا  موردوسایل آموزشی  

                                              آکادمی ملی المپیک ئوری/عملیت : دوره های حضوری  برگزاری مكان

                                                                      آموزش ضمن خدمت( ). ها:كننده مبلغ پیشنهادی برای پرداخت شركت

واعضای کمیسیون کمیته و آکادمی ملی    کارشناسان ،مدیران : )آخرین مدرک تحصیلی، سن، رشته تحصیلی، شغل، ....(  كنندگان  شركت شرایط

  □ ( شیرینی  و چای) وعده میان    □ شام                  □ناهار          □ صبحانه   :تغذیه             □ ندارد          □  دارد       : اسكانالمپیک 

                     □  ندارد     □ی ورزش ساك                   □ گرمکن         □شرت تی     :البسه

 □ندارد                 □دارد     :گواهینامه                      □ندارد             □دارد  :نهایی آزمون           □ندارد          □دارد  :دوره ارزشیابی

 

 نفر   12حضوری/   كنندگان:حداقل تعداد شركت  نفر    30  حضوری  كنندگان:حداكثر تعداد شركت 

 : مدیر پیشنهادی دوره

 

 شغل آخرین مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی 

 كارشناس آموزش و پژوهش  لیسانس آسا مریم فیض 
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   : دورهپیشنهادی  سخنرانان  / مدرسین

آخرین مدرک  نام و نام خانوادگی 

 تحصیلی

شغل در  حال 

 حاضر 

ساعت  

 سخنرانی
 عنوان سخنرانی 

استاد دانشگاه   دكترا  دكتر رضا قراخانلو 

 تربیت مدرس 

معرفی آكادمی های    -معرفی آكادمی  بین المللی المپیک  8-9

 ملی المپیک و وظایف اصلی آنها 

دكتر سید نصراله  

 سجادی

استاد دانشكده   دكترا 

تربیت بدنی  

 دانشگاه تهران 

 آشنایی با سازمانهای المپیک  10-11:30

خانم دكتر ناهید  

 كریمی 

 OVEPآَشنایی با  10-9  دكترا 

 

 

     

 

 )جهت مطالعه شركت كننده ها و درج در وب سایت آكادمی( : دورهپیشنهادی     آموزشی منابع فهرست

 

 انتشارات  مترجم  / نویسنده كتاب  نام ردیف 

 انتشارات کمیته بین المللی المپیک آیان هنری و همکاران  کتاب راهنمای مدیریت ورزشی 1

 انتشارات کمیته بین المللی المپیک  ابزارهای آموزشی اوپ  2

 /http://academy.olympic.ir  وبسایت آکادمی ملی المپیک 3
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