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 الف( دوره پیشرفته مدیریت ورزشی چیست؟

ارتقها    بهه وونهه ای یدیهد    سازمانهای ورزشی المپیکی این امکان را می دهد که بتوانند مهارتهای مدیریتی خود را مدیراناین دوره به 

ایهن نهو     هفعال داشته باشند. رویکهرد مشهارکتی و تجربه    ، تبادل نظر و تجربهحال در یک یامعه آموزشی مشارکت بخشیده و در عین

مطاله  اراههه شهده در  هول دوره مویه  تدههیم در امهر         تویهه بهه  دوره ها با انجام مطالعات و پروژه های موردی، تبادل تجربیات و 

تمرکز بیشهتر در عمککهرد مهدیران بهه دور از د د هه      واهد شد که به سهم خود باعث خمهارتهای مدیریت ورزشی  یا بازتوانی یادویری

خهود   دسهتاوردهای با بکهارویری   می توانندخصوص در سطوح تصمیم سازی و برنامه ریزی  هبمدیران ورزشی کاری و روزمروی شده و 

 را فراهم آورند.سازمان خود پیشرفت ورزشی  نحو مطکوب تری اداره نموده و نهایتا مویباته سازمان یا نهاد ورزشی خود را ب
 

 دوره: ب( محتوی

افهراد بروزیهده از   توسط که  است  Human Kineticsاز انتشارات  "کتاب مدیریت سازمان های ورزشی المپیک" دوره  درسی منبع

ر کمیته های مکی المپیک قهرار داده  در اختیا تالیف و وردآوری شده و به زبان های انگکیدی و فرانده  کمیته بین المللی المپیکسوی 

به زبان فارسی نموده است که در اختیهار شهرکت کننهده    این کتاب کمیته مکی المپیک کشورمان مبادرت به تریمه و چاپ  شده است.

 : موضوعات ذیم می باشدشش فصم با برویرنده در قرار خواهد ورفت. کتاب مذکور 

 سازماندهی یک نهاد ورزشی المپیکی  -

 دیریت استراتژیک )راهبردی(م -

 مدیریت منابع اندانی -

 مدیریت مالی -

 مدیریت بازاریابی -

 سازماندهی یک رویداد ورزشی مهم -

بهر اسهاآ آن خواههد بهود. مطاله  اراههه شهده         ساختار بروهزاری دوره ویری تجربی بوده و ی با رویکرد یاداین کتاب اراهه دهنده مطالب

لهذا   می باشد.در یهان و مثال های عمکی از برخی سازمان های ورزشی موفق  یازمان های ورزشی المپیکبرورفته از متون مربوط به س

. استفاده از کتاب بهه عنهوان یهک     دست می یابند کاربردی اصولپایگاه ا العاتی  نی و ودترده از  به یک از این  ریقککیه مخا بان 

ی سازمانهای ورزشی خود را شهناخته  ی دهد که بتوانند نقاط مثبت و منفکان را ممتن مریع استاندارد به شرکت کنندوان دوره این ام

 و بیاموزند چگونه ا العات کد  شده خود را برای بهبود عمککرد سازمان های خود بکار ویرند.
 

 

 

 ی )راهبرد( دوره:ج( استراتژ

شارکتی بوده و دارای ماهیت تعامکی، تجربی است. شرکت کنندوان متمرکز است و روش تدریس متوانمندی و تجربه دوره روی  اساآ 

بها مهدیریت   مقطع زمانی در  ی هفت ماه  راحی شده تا شرکت کنندوان ضمن نشدت های کوتاه دو یها سهه روزه   هفت  در این دوره

تحصهیم  دهه حوهوری   بهین ههر یک  با یادویری از راه دور و آماده کردن پروژه های مطالعهاتی خهود   و نیز اساتید با تجربه مدعو  دوره و

پهس از کهار ههای     نمایند. هر یک از نشدت ها شامم اراهه مطال  یکی از فصول کتاب، بحث و تبهادل نظهر در خصهوص محتویهات آن    

توسط شرکت کننده ها در خصهوص موضهو  ههر فصهم از      استادی )مطالعه موردی( کیس اراهه وزارش به صورتو در نهایت ، وروهی 

 باشد. میکتاب که در سازمان خود 
 

 

 د( برنامه دوره: 

کشید. برای بحث و تبادل نظر، انجام کارهای وروهی و اراهه کیس ها توسط شهرکت کننهده هها    خواهد  ماه  ول 01تا  7بین این دوره 

همچنین با فاصکه زمانی کوتاهی بها یهک نشدهت     در هر ماه خواهیم داشت.  موضو  کتاب یک نشدت دو تا سه روزه 6روی هر یک از 

اهی به منظور اعالم نتایج و اهدا  وواهینامه ها به افرادی که از نظر المپیک سولیداریتی دوره را به موفقیت  ی نمهوده انهد بهه پایهان     نه

روز به یادویری  حووری در کالآ درآ و مدت زمان بین این روزها بهه یهادویری مطاله  از راه     01 حداقم خواهد رسید. در مجمو 

 ای شرکت کنندوان اختصاص خواهد یافت.ه هپروژدور و تکمیم 
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 روزها و تاریخ ها:

 اردیبهشت ماه .....................................................نشدت اول: 

 یک نهاد ورزشی المپیکی مدیریت ،، آشنایی بیشتر با ساختار دوره، آشنایی شرکت کننده ها با یکدیگریکده توییهی                 
 ماه خرداد........................................................نشدت دوم: 

 مدیریت استراتژیک                      
 ماه تیر ............................................................نشدت سوم: 

 مدیریت منابع اندانی                 

 ماه مرداد ..........................................................نشدت چهارم: 

 مدیریت مالی                       
 ماه شهریور.....................................................................نشدت پنجم: 

 مدیریت بازاریابی                       
 ماه مهر.........................................................................نشدت ششم: 

 سازماندهی یک رویداد ورزشی مهم                       
 ماه بانآ ......................................................نشدت هفتم: 

 نهاهی شرکت کننده ها، بحث و وفتگو در خصوص روند دوره اراهه وزارش                 
 

 ه( مکان دوره:
 یمهوری اسالمی ایران / کمیته مکی المپیکران، خیابان سئول شمالی، آکادمی مکی المپیکته

 

  و( شرکت کننده ها:
و مدیران فوقانی سازمان های ورزشی کشور ترییحا سازمان های ورزشی که مدتقیم با ینبش المپیک مخا بین این دوره از میان مدیران ایرایی 

رکت کننده ها باید از بین افراد در سطح مدیریت ارشد سازمانهای خود یها داو کبهانی باشهند کهه در اداره پهروژه      ش ارتباط دارند انتخاب می وردد.

 شرکت کننده ها. همچنین شوندحمایت  از سوی نهاد ورزشی خودکامال همچنین برای وذراندن دوره زشی سازمان های خود مدئولیت داشته و ور

را و نیهز دا  ، سابقه کار باال در سازمان های ورزشهی بدیهی است انگیزه باال در سازمانهای ورزشی خود بکار ببرند. باید بتوانند مطال  آموخته شده را

 مهم و تعیین کننده برای موفقیت در این دوره می باشد. ر هایفاکتو ازدانش کافی  زبان انگکیدی  بودن
 

 ز( گواهینامه دوره:

 شهرکت کننهده هها،    ابیارزیه نتایج مربوط،  تکمیم شده فرم های کامکی از دوره شامموزارش  م می باشدکمیته مکی المیپک مکزپس از پایان دوره 

کهیس  نمونه ه کاری خود، یک شرکت کننده ها در  ول دوره، ارزیابی میزان تاثیر دوره در عمککرد شرکت کننده ها در حوز حضورنحوه فعالیت و 

به دفتر المپیک سهولیداریتی  به همراه عکس های مربوط و نیز وزارش کامم مالی  زبان انگلیسی از هر شرکت کننده به (مطالعه موردی)استادی 

دیهپکم   ،بررسی و پس از اعالم نتیجه نهاییرا موارد نهاد مربوط ، ارسال نمایدسوهیس(  –)لوزان در کمیته بین المککی المپیک  )همبدتگی المپیک(

با اموا  رهیس کمیته بین المککی المپیک )توماآ باخ( نظر آنها با موفقیت دوره را  ی نموده اند  ازشرکت کننده هایی که برای  IOC های رسمی

بر اساآ دستورالعمم کمیته بین المککی المپیک در کنار کارهای عمکهی  تحویم شرکت کننده ها وردد. نموده تا ه کمیته های مکی المپیک ارسال ب

 این دوره می باشد.تمام ساعات حوور شرکت کننده ها در اخذ وواهی این دوره ها،  مهم یهتبدیار دوره، یکی از فاکتور های 
 

 ح( کارشناسان و افراد هدایت کننده دوره:

که از سوی کمیته های مکهی   (Program Director) پروژه دوره های پیشرفته مدیریت ورزشی توسط یک نفر واید شرایط به عنوان مدیر برنامه

. ایهن فهرد برنامهه ریهزی ،     سهازماندهی و ایهرا خواههد شهد     دنه و تاهید می ورد ، تربیتارزیابی سوی المپیک سولیداریتی از شده والمپیک معرفی 

افراد خبره، با تجربه برای ایرای برنامه از با هماهنگی کمیته مکی المپیک کشورش  پروژهعهده می ویرد. مدیر ه سازماندهی و ایرای کم پروژه را ب

یهت تدریس و هدایت نمودن دوره دعوت می نمایهد.   باالی سازمان های ورزشی کشور که دارای دانش آکادمیک نیز می باشندمدیریت در سطوح 

ر دارد از چند نفر مدئول موفق عات کتاب که نیاز به کارشناسی بیشتبحث و بررسی بیشتر روی بعوی از موضو می تواند برای برنامههمچنین مدیر 

 راد بریدته فارغ التحصیم شده از دوره های قبکی به عنوان کارشناآ کمک بگیرد.یا اف در امور ایرایی
 

 ت( برای اطالعات بیشتر:

 .بگیرید مدیر برنامه در کمیته مکی المپیک کشورمان، خانم ناهید کریمی تماآمی توانید با 

 ( 140)  46410216تکفن:             hastinahid@yahoo.comایمیم: 
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