
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ورزشی DCAو  MBA ،MCA ،DBAهای رم ثبت نام دورهف
 نام خانوادگی : -2 نام : -1

 شماره شناسنامه : -4 کد ملی : -3

 نام پدر : -6 تاریخ تولد : -5

 دین :                             مذهب : -8 مردزن    جنسیت :  -7

 خارجی )حسب مورد( کد پیگیری اتباع -10 تابعیت : -9

 پیش شماره شهرستان : -12 شماره تلفن ثابت : -11

 آدرس پست الکترونیک : -14 شماره تلفن همراه : -13

 آدرس محل سکونت : -15

 استان محل سکونت : -17 کد پستی : -16

 عنوان آخرین مدرک تحصیلی : -19 شهر محل سکونت : -18

 دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی : -21 سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی : -20

 محل کار : -23 معدل آخرین مدرک تحصیلی : -22

 میزان سابقه کار مرتبط با دوره منتخب )سال( : -25 شغل : -24

 شاغل در: -26

 وزارت ورزش و جوانان    کمیته ملی المپیک  کمیته ملی پارالمپیک ................................ نام فدراسیون درج شود(فدراسیون( 

 : محل خدمت درج شود( سایر(..................................................................... 

 مشخص فرمایید.(«  » )لطفاً دوره مورد عالقه )منتخب( خود را در ستون انتخاب با عالمت  دوره مورد عالقه :

 گرایش کد دوره انتخاب

 M/SEM یمدیریت اجرایی ورزش MBA)) 

 M/SL ورزشی  حقوق MBA) ) 

 M/SIE اقتصاد و سرمایه گذاری ورزشی MBA)) 

 M/SCM مدیریت باشگاه و تیم داری ورزشی (MCA) 

 D/SIE اقتصاد و سرمایه گذاری ورزشی (DBA) 

 D/STM مدیریت عالی ورزشی (DBA) 

 D/SCM  عالی باشگاه داری و تیم داری ورزشیمدیریت  (DCA)    

 D/SL حقوق ورزشی DBA)) 
 

 توجه :

 ارسال فرمایید. office.nocico@gmail.comلطفاً رزومه یا مدارک تکمیلی را به آدرس ایمیل  -1

در دوره ریال 1،500،000مبلغ و  MCAو  MBAریال در دوره  500،000 ثبت نام شرکت در آزمون به مبلغ رسیدگی به درخواست متقاضیان پس از پرداخت وجه -2

DBA   وDCA پذیر است.به نام شرکت توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک امکانملی شعبه  نمایشگاه بانک  0221556192006ه شماره حساب ب 

 ارسال فرمایید. office.nocico@gmail.comلطفاً اسکن فرم تکمیل شده را به همراه تصویر فیش واریز وجه ثبت نام شرکت در آزمون، به آدرس ایمیل  -3

 در محل مربوطه الصاق شود. K100وحجم  JPEGفایل عکس با فرمت  -4

 کنم.اینجانب ................................... صحت مطالب فوق و مستندات ارسالی را تأیید می

 :                                امضاء : نام و نام خانوادگی :                                               تاریخ
 

 محل الصاق 

 عکس


