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 )دو صفحه( 1 فرم شماره: 

          
 

 های آموزشی""فرم تعریف دوره
 و پژوهش آموزش مركز 

  اولین کارگاه  چندمین دوره:   روشهای ارزیابی توان هوازی با روش میدانیکارگاه   : دوره عنوان

  آشنایی شرکت کنندگان با روشهای ارزیابی توان هوازی با روش میدانی  :هردو هدف

 1401تیر ماه  21  روز و تاریخ برگزاری:    17تا  ..صبح 9.از     ساعت8     :ساعات آموزشیتعداد 

 

 □غیر حضوري          □حضوري    □نظري    □عملي    :ئهارا نحوه

  □غیره      □ المللي نیب      □توجیهي       □مباني       □پیشرفته     □سه     □دو      □يك  :دوره سطح

 : ها سرفصل

 زمونهای میدانی مرتبط با آن مبانی توان هوازی و آ -1

 ارزیابی توان هوازی به روش نیمه آزمایشگاهی  -2 

 یابی توان هوازی در رشته های مختلف ورزشی به روش میدانی زار -3

 تاب  پل –کالس آموزشی   ز:نیا موردوسایل آموزشی 

  آکادمی ملی المپیک : دوره های حضوری برگزاری مكان

                                                                     ریال4000000نهارو با  ریال 3000000بدون نهار ها:كنندهمبلغ پیشنهادی برای پرداخت شركت

  آزاد آخرین مدرک تحصیلی، سن، رشته تحصیلی، شغل، ....( موقعیت، ) مخاطبین  /كنندگان شركت شرایط

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

 ازآموزیب امتیاز 10دارای 
  نفر  15   كنندگان:حداقل تعداد شركت   ضوریحنفر40   كنندگان:حداكثر تعداد شركت

 ساناز مجتبوی :مدیر پیشنهادی دوره
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  : دورهپیشنهادی  سخنرانان /مدرسین

آخرین مدرک  نام و نام خانوادگی

 تحصیلی

 عنوان سخنرانی ساعت سخنرانی شغل در  حال حاضر

 9-45/10 استاد تمام  دکتری  علی آذربایجانی 

45/12-11 

مبانی توان هوازی و آزمونهای 

 مرتبط با آن 

ارزیابی توان هوازی به روش نیمه  30/13-45/14 مسئول بخش سنجش  لیسانس  جواد شفیعی 

 آزمایشگاهی 

ارزیابی توان هوازی در رشته های  15-45/16 استاد  دکتری  محمد فشی 

 مختلف ورزشی به روش میدانی 

 

 جواد شفیعی :كارشناسان همكار مركز

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

 انتشارات مترجم / نویسنده كتاب نام ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

 

    :مركز درخواست كنندهنام و امضاء مدیر 

 

                                                                                                                         تاریخ:

 Power) آموزشی جزوه/پاورپوينت از نسخه يك مقتضی است

point)گردد آموزش مركز تحويل قبل از آغاز دوره قابل ارا ئه در دوره.    


