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 مقدمه: -1ماده 

 هایدوره آموزشی نحوه اجراینامه ، آیینهای آموزشی فدراسیون ورزشهای همگانی در سطح کشوراد هماهنگی فعالیتبه منظور ایج       

 .گرددمیآموزشی با اهداف ذیل تدوین 

 

 اهداف: -2ماده 

 های همگانی.فدراسیون ورزشهای تحت پوشش رشته و داوران ، مدرسینتعیین شرایط الزم جهت تربیت مربیان -1-2

 همگانی.های فدراسیون ورزش و داوران ، مدرسینجهت ارتقاء سطح علمی و عملی مربیانی آموزشی هاتدوین برنامه -2-2

 های همگانی در سراسر کشور .سیون ورزشهای آموزشی فدرادوره آموزش تئوری و عملیهماهنگ و یکسان نمودن  -3-2

 

 :تعاریف -3 ماده

 گذرانده باشد. با موفقیت نامه زیر نظر فدراسیونربیگری را بر اساس مفاد این آیینشود که دوره مبه فردی اطالق می مربی : -1-3

 نامه زیر نظر فدراسیون گذرانده باشد.داوری را بر اساس مفاد این آیین شود که دورهبه فردی اطالق می داور : -2-3

شود که تحت پوشش فدراسیون های ورزشی در مسابقات رسمی سطوح مختلف به ورزشکاری اطالق می قهرمان تیم ملی : -3-3

 المللی موفق به کسب مدال شده است.بین

 

  :به ترتیب درجات طوح و ساختار دوره های آموزشی فدراسیونس – 4ماده 

و کارگاه های آموزشی و تربیت مدرس تعیین  3،  2،  1 به ترتیب درجاتبر اساس مفاد این آیین نامه سطوح مربیگری و داوری   

 گردیده است.

تحت پوشش فدراسیون ورزشهای ر رشته های د 3و  2، 1 درجاتمربیگری  هایدر قالب دورهمربیگری :  های آموزشیدوره -1-4

 گردد. ریزی و اجرا میاستانی، ملی و بین المللی طرح همگانی به صورت

تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی ر رشته های د 3و  2، 1 درجات های داوریدر قالب دوره داوری : های آموزشیدوره -2-4

 گردد.ریزی و اجرا میطرح استانی ، ملی و بین المللی به صورت

تحت پوشش فدراسیون ورزشهای رشته های  در "های تخصصیکارگاه "،  "دانش افزایی" هایدر قالب دوره كارگاه آموزشی : -3-4

 گردد.و حسب نیاز بصورت استانی، کشوری و بین المللی طرح ریزی و اجرا می همگانی

           در رشته های تحت پوشش استانی و ملی "فنی استاژ "، "فنی توجیهی " ،"پیش نیاز"های در قالب دورهدوره توجیهی :  -4-4

 ریزی و اجرا می گردد. طرح

 گردد.های مربیگری طراحی و برگزار میبه منظور تربیت نیروی انسانی متخصص جهت تدریس در دورهدوره تربیت مدرس:  -5-4

 

 های آموزشیدرخواست برگزاری دورهفرآیند 

 كلیات :

مدارک، پس از درخواست برگزاری دوره و ارسال باهای آموزشی جهت متقاضیان واجد شرایط )از نظر عمومی و تخصصی( مجوز دوره -3

جهت معرفی مدرس از سوی  هماهنگی کمیته آموزش )آکادمی( فدراسیون با انجمن ورزشی مربوطه بررسی مدارک متقاضیان و

 .شودفدراسیون صادر می
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 گردد.انجام می)آکادمی( فدراسیون آموزش های استانی و همچنین کمیتههماهنگی انجمن ورزشی مربوطه و هیأتبا ها برگزاری دوره -2

 .رسیده باشدمربوطه تهیه و به تایید آکادمی فدراسیون  ورزشی توسط انجمن می بایست مرتبط با موضوع تدریس،کتب و جزوات  -1

نفر و در کالس  13حداکثر  2در کالس مربیگری درجه نفر،  13حداکثر  1مربیگری درجه  کننده در کالستعداد نفرات شرکت -4

افزایش یافته و یا کمک مدرس  ،باشد و در شرایط خاص با توجه به رشته و تایید فدراسیوننفر می 23حداکثر  3مربیگری درجه 

  گردد.معرفی می

کارگاه و توجیهی با هماهنگی  ،3و  2،  1های داوری درجه ، دوره3و  2،  1های کوتاه مدت مربیگری درجه رفی مدرس عملی دورهمع -3

 باشد.انجمن مربوطه برعهده آکادمی فدراسیون می

نامه در داخل یا خارج از کشور صادر گردیده، توسط آکادمی فدراسیون و با حضور کلیه مدارک مربیگری که خارج از ضوابط این آیین -9

آموزشی وزارت ورزش و جوانان مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفته و مدرک متناسب با آن منطبق                ریزی نماینده دفتر برنامه

 گردد.نامه کوتاه مدت مربیگری صادر میبر آیین

 

 شرایط عمومی شركت كنندگان: - 5ماده 

 (گواهی صحت سالمت) روانیداشتن سالمت جسمی و  -1-5

 و حسن شهرتداشتن صالحیت اخالقی  -2-5

 برای آقایانداشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم  -3-5

 متدین به دین مبین اسالمی یا یکی از ادیان رسمی کشور -4-5

 پذیرفتن قانونی اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران -5-5

 عدم اعتیاد به مواد مخدر -6-5

 داشتن تجارب ورزشی در رشته مربوطه  -7-5

 برای شرکت در دوره توجیهی، مربیگری و داوری حداقل داشتن دیپلم کامل متوسطه -8-5
 

 : 3دوره مربیگری درجه   -6ماده 

 الف( شرایط اختصاصی:

 سال سن 02داشتن حداقل  -3

 با مجوز فدراسیون  مربوطه موفقیت در آزمون مهارتی رشته ورزشی -2

 :3مربیگری درجه دروس دورهب( 

 دروس عملی :  -3

با توجه به گردد که از طریق فدراسیون ساعت تعیین می 92متناسب با رشته ورزشی و درجه مربیگری بوده و حداقل ساعات تدریس آن 

 .گرددمیاجرا یید کمیته فنی فدراسیون رسیدههای آموزشی دوره که به تاسرفصل

اخالق و فرهنگ ساعت درس  2ست؛ لذا به همین منظور فدراسیون اهیمت واالئی برخوردار ا: اخالق در ورزش از جایگاه و 1تبصره 

 دهد.آموزش می مدرسی و داوری ،بخش تئوری تخصصی رشته های تحت پوشش، در تمامی دوره های مربیگریاسالمی را در 

 دروس تئوری:  -2

جسمانی ( ، مبانی آمادگی3( ، رشد و تکامل حرکتی )3( ، نقش مربی)3تمرین)ریزی و طراحی تومی و فیزیولوژی عمومی ، برنامهشامل آنا

ساعت  93( است و جمعاً 3) ها( ، تجزیه و تحلیل مهارت3( ، مبانی تربیت بدنی ، روانشناسی ورزشی )3( ، ایمنی در ورزش)3تغدیه ورزشی )

 می باشد .
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  3عمومی دوره مربیگری درجه  و تئوری عملی و تئوری تخصصی ساعات دروس -1جدول شماره 

 ساعات آموزش دروس مورد نظر ردیف
 

3 
 93 دروس عملی و تخصصی رشته مربوطه

 2 اخالق و فرهنگ اسالمی

 32 آناتومی و فیزیولوژی عمومی 2

 9 (3ریزی و طراحی تمرین)برنامه 1

 9 (3نقش مربی) 4

 9 (3رشد و تکامل حرکتی) 3

 8 مبانی آمادگی جسمانی 9

 4 (3تغذیه ورزشی) 7

 4 (3ایمنی در ورزش) 8

 4 مبانی تربیت بدنی 6

 9 (3روانشناسی ورزشی) 33

 4 (3) هاتجزیه و تحلیل مهارت 33

 322 جمع ساعات 
 

 

 

 :3ج( شرایط دریافت گواهینامه مربیگری درجه 

 های تئوری و عملی ارائه شده در دورهحضور مستمر و فعال در کالس -1

 در دروس عملی 11در دروس تئوری و نمره  11نمره کسب حداقل  -0

 باشد.سال می 3مدت اعتبار گواهینامه از زمان صدور به مدت  -3

این  11 امتیاز بر اساس مفاد ماده 52امتیاز و در مجموع سه سال  02، مربی موظف است به طور متوسط ساالنه امهبرای تمدید یا ارتقاء گواهین -1

 باشد . می هیأت های ورزشی استاناست مسئولیت نظارت و تائید امتیازات آموزشی بر عهده  نامه کسب نماید. بدیهیآیین

 کند.کنند برای یک بار کفایت می، در دو یا سه رشته ورزشی شرکت می3ی مربیگری درجه هاوس تئوری برای افرادی که در کالسگذراندن در -2

نمرات دروس  زیبا ارائه ر دانشجو اییت بدنی و علوم ورزشی با ارائه گواهی فارغ التحصیلی و کلیه فارغ التحصیالن کارشناسی و باالتر در رشته ترب -6

 . باشندمعاف می 3مربیگری درجه  یاز شرکت در دوره مربوط به دروس تئوری عموم یگریمرب یعموم یمعادل دروس تئور

ها متقاضی شرکت در دوره های آموزشی مشروط به گذراندن سرفصل در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی -5

در این دروس با ارائه گواهی رسمی و ممهور به مهر دانشکده مربوطه از شرکت  11و عناوین دروس تئوری مندرج در آیین نامه و اخذ حداقل نمره 

 باشند.در دوره های دروس تئوری مربیگری معاف می

، عمومی( با تائیدیه فدراسیون مربوطه گواهینامه مربیگری نامه )اختصاصیدر صورت داشتن سایر شرایط مندرج در آیین های ملیبه قهرمانان تیم -8

 شود .اعطاء می 3درجه 

 گردد.نفر تعیین می 32حد اکثر  3تعداد نفرات شرکت کننده در کالس مربیگری درجه  -9

 کارت مربیگری داشته باشند.توانند حداکثر در سه رشته ورزشی می 3مربیان درجه  -12
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  :2دوره مربیگری درجه   - 7ماده 
 شرایط اختصاصی: الف ( 

 3داشتن مدرک مربیگری درجه  -1

 سال سن 03داشتن حداقل  -0

 نامه.این آیین 11امتیاز بر اساس مفاد ماده  52سال تجربه و کار مربیگری فعال و کسب  3ارائه گواهینامه مبنی بر حداقل  -3

 :2مربیگری درجه ب(  دروس دوره 

 دروس عملی -3

با توجه به که از طریق فدراسیون  گرددساعت تعیین می 92متناسب با رشته ورزشی و درجه مربیگری بوده و حداقل ساعات تدریس آن 

 شود .آن تعیین و به اجرا گذاشته می ارائه شده توسط انجمن مربوطه سرفصل

 

 دروس تئوری -2

          ( 2( ، تغذیه ورزشی )2مل حرکتی )( ، رشد و تکا2( ، نقش مربی )2برنامه ریزی و طراحی تمرین )( ، 3شامل فیزیولوژی ورزشی )

 باشد.ساعت می 43( است که مجموعاً 3( ، سنجش و اندازه گیری)2( روانشناسی ورزشی )2( ، تجزیه و تحلیل مهارتها )2ایمنی در ورزش )

 

 2و تئوری عمومی دوره مربیگری درجه  ری تخصصیعملی و تئو ساعات دروس – 2جدول شماره 

 ساعات آموزش دروس مورد نظر ردیف
 

3 
 93 دروس عملی و تخصصی رشته مربوطه

 2 اخالق و فرهنگ اسالمی

 9 (3فیزیولوژی ورزشی ) 2

 4 (2نقش مربی ) 1

 4 (2رشد و تکامل حرکتی) 4

 9 (2برنامه ریزی و طراحی تمرین) 3

 4 (2تغذیه ورزشی) 9

 4 (2ایمنی در ورزش) 7

 4 (2تجزیه و تحلیل مهارتها) 8

 4 (2روانشناسی ورزشی) 6

 4 (3سنجش و اندازه گیری ) 33

 332 جمع ساعات 

 

 :2شرایط دریافت گواهینامه درجه  -8 ماده

 .موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره -1-8

 .عملی و تئوریهای ال در کالسعحضور مستمر و ف -2-8

 .در دروس عملی 11در دروس تئوری و نمره  11کسب حداقل نمره  -3-8

 3درجه  سال از زمان صدور گواهینامه مربیگری 3گذشت حداقل  -4-8

 .باشدمدت اعتبار گواهینامه از زمان صدور به مدت سه سال می -5-8
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   این   11امتیاز بر اساس مفاد ماده  52امتیاز و در مجموع سه سال  02توسط ساالنه موظف است به طور م مربیبرای تمدید یا ارتقاء گواهینامه،  -6-8

 نامه کسب نماید.آیین

نامه و تایید فدراسیون داشتن سایر شرایط مندرج در آیین های ملی با تحصیالت لیسانس و باالتر در رشته تربیت بدنی وبه قهرمانان تیم -7-8

 شود .اعطاء می 0درجه یگری برگواهینامه م مربوطه

 توانند کارت مربیگری اخذ نمایند.رشته می 0حداکثر در  0مربیان درجه  -8 -9

 کند.کنند برای یک بار کفایت میدر دو رشته ورزشی شرکت می 0گذراندن دروس تئوری برای افرادی که در کالس مربیگری درجه  -11-8

  باشد.نفر می 32اکثر کننده در هر کالس حد تعداد نفرات شرکت -11-8
 

 :1دوره مربیگری درجه  -9ماده 
 

  :شرایط اختصاصیالف( 
 2داشتن مدرک مربیگری درجه  -1-9

 سال سن 29داشتن حداقل  -2-9

 نامهاین آیین 33ز بر اساس مفاد ماده امتیا 73ارائه گواهی مبنی بر حداقل سه سال همکاری و فعالیت مستمر مربیگری و کسب  -3-9

 :1دروس مربیگری درجه ب( 
 

 دروس عملی -1

باشد که از طریق فدراسیون مربوطه سرفصل آن تعیین و به اجرا ساعت می 92متناسب با رشته ورزشی بوده و حداقل ساعات تدریس آن 

 شود.گذاشته می
 

 دروس تئوری -0

                 (  1ایمنی در ورزش ) ،(1ورزشی)( ، تغذیه 1( ، نقش مربی)1( ، برنامه ریزی و طراحی تمرین )2شامل فیزیولوژی ورزشی )

 باشد. ساعت می 43تحقیق در تربیت بدنی است و جمعاً  روش( ، روانشناسی مربیگری و آشنایی با 1تجزیه و تحلیل مهارتها )

 1و تئوری عمومی دوره مربیگری درجه  عملی و تئوری تخصصی ساعات دروس  - 3جدول شماره 
 ساعات آموزش دروس مورد نظر ردیف

 

3 
 93 دروس عملی و تخصصی رشته مربوطه 

 2 اخالق و فرهنگ اسالمی

 9 (2فیزیولوژی ورزشی ) 2

 4 (1ریزی و طراحی تمرین )برنامه 1

 4 (1نقش مربی ) 4

 4 (1تغذیه ورزشی ) 3

 4 (1ایمنی در ورزش ) 9

 9 (1ها )تجزیه و تحلیل مهارت 7

 9 شناسی مربیگری روان 8

 9 آشنایی با روش تحقیق در تربیت بدنی 6

 332 جمع ساعات 
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 :1شرایط اخذ گواهینامه مربیگری درجه  -11ماده 

 شدهقیت در آزمون تئوری و عملی ارائهموف -1-11

 های عملی و تئوری حضور مستمر و فعال در کالس -2-11

 در دروس عملی 34در دروس تئوری و نمره  34کسب حداقل نمره  -3-11

 باشد.مدت اعتبار گواهینامه از زمان صدور به مدت سه سال می -4-11

 باشد.نفر می 23تعداد نفرات شرکت کننده در هرکالس حداکثر  -5-11

امتیاز )مطابق مفاد ماده  73های علمی و کسب حداقل تمدید گواهینامه بعد از سه سال منوط به شرکت در سمینارها و کارگاه -6-11

 باشد.( می33

 و تمدید شرایط ارتقاء  -11اده م

، کارگاههای آموزشی، سمینارهای علمی و چاپ یا ترجمه مقاالت و های بازآموزی مربیگریهایی نظیر شرکت در دورهبه فعالیت

 :گیردمیکتب رشته مربوطه بشرح ذیل امتیاز تعلق 

که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان، کمیته  مرتبط تخصصی-آموزشیهای کارگاه ،آموزی مربیگریباز افزایی،های دانشکلیه دوره -1-11

امتیاز برای  23شود به ازاء هر دو ساعت آموزش، یک امتیاز و تا سقف و مراکز آموزش عالی برگزار می مربوطه ملی المپیک ، فدراسیون

 گیرد.هر دوره تعلق می

گردد در بند یک برگزار می االشارهکه توسط مراکز فوقمرتبط  ورزشی -سمینارهای علمی ها،ها ، همایششرکت در کلیه کنگره -2-11

 گیرد.با ارائه گواهی پنج امتیاز تعلق می رکتبه ازاء هر روز ش

مراکز فوق االشاره در بند یک بینی نشده توسط و سایر موارد پیش مرتبط کتب علمی و ورزشی امتیاز تألیف و ترجمه مقاالت، -3-11

 امتیاز تجاوز نخواهد کرد. 23ولیکن برای هر مورد از سقف  گردد.تعیین می

ها و سمینارهای مرتبط با محیط زیست در حوزه ورزش، صرفاً برای یک شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی، همایش :2تبصره 

 مند خواهند شد.امتیاز آموزشی بهره 3حداکثر  ازمربیگری(  3به سطح  2مربیگری و یا از سطح  2به سطح  1)از سطح دوره ارتقاء 
 

 :های آموزشیدوره( وظایف برگزار كننده  الف

روز قبل از  23ارسال درخواست مکتوب برای تشکیل دوره به پیوست مدارک کامل متقاضیان و معرفی سرپرست دوره حداقل  .3

 تاریخ پیشنهادی برای برگزاری دوره.

 شود.اجرایی که در تفاهم نامه قید میهای منظور انجام مسئولیت رست دوره بهبرای سرپ صدور ابالغ .2

 باشد.تلف بعهده رئیس هیأت میا ابزار مخب دورهنحوه اجرای  حسن نظارت بر .1

 .گرددتعیین میدر صورت لزوم ناظر دوره از سوی فدراسیون  :3تبصره 

 باشد.نظارت بر اجرای سرفصل های آموزشی دوره بر عهده رئیس هیأت می .4

های هزینهو سایر و سرپرست دوره کان، تغذیه، ایاب و ذهاب مدرسین الزحمه، اسحق های دوره شامل:پرداخت کلیه هزینه .3

 باشد. کننده دوره میبه عهده برگزاربرگزاری دوره 
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 ( وظایف سرپرست دوره:ب

و در دوره  )آقایان(، مدرک تحصیلی )حداقل دیپلمشناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت  آوری مدارک الزم از جمله تصاویر:جمع  .1

گزینی(، فیش واهی اشتغال به تحصیل یا حکم کارهای مربیگری )گ(، عدم سوء پیشینه برای دورهکارشناسیتربیت مدرس حداقل 

 دو  Excelکنندگان مطابق با مدارک در یک جدول با فرمتجدول مشخصات شرکت CD، 1×4بانکی، دو قطعه عکس پرسنلی 

کنندگان )برابر شماره تماس شرکت -کدملی  -ل( تولدتاریخ )روز، ماه و سا -نام پدر  -نام خانوادگی  - زبانه دارای عناوین: نام

 بخشنامه قبل از برگزاری دوره(.

 کنندگان دوره به همراه مدارک، به فدراسیون. اقدام الزم در مورد ارسال ریز نمرات تئوری مربیگری شرکت .2

 کلیه مدارک بایستی با مهر و امضاء برابر اصل شده برابر بخشنامه مربوطه به فدراسیون ارسال گردد.  :4تبصره 

ارسال نماید، فدراسیون در مورد صدور گواهینامه برای آنان هیچگونه مسئولیتی دارک دارای نقص را م ،هیأتدر صورتی که  :5تبصره 

 ندارد.

 نمایند.  ارسالدوره نتایج را به فدراسیون پایان حداکثر تا دو هفته پس از  اسرع وقت و بایست درمدرسین دوره می :6بصره ت     
 

 :( ضوابط اجراییج

با توجه به تقویم ورزشی سالیانه مورد بررسی و در  فدراسیون (های آموزشی در کمیته آموزش )آکادمیدرخواست تشکیل دوره .3

 گردد.صورت تایید برابر دستورالعمل اجرایی مراحل طی می

و کمیته آموزش )آکادمی( فدراسیون بر حسن  کندمی فدراسیون نسبت به برگزاری دوره آموزشی برابر ضوابط تعیین شده اقدام .2

 اجرای دوره نظارت خواهد داشت.
 

 

 ضوابط مدرسین :  -12ماده 

 بخش تئوری عمومی:  الف( شرایط اختصاصی مدرسین

باشد. )دارندگان مدارک باالتر در رشته تدریسی باالتر مرتبط با دروس  و ارشد کارشناسی می بایست حداقل مدرک تحصیلی مدرسین .3

 تربیت بدنی از اولویت برخوردار خواهند بود(.

 .نماید تدریس تواندمیرا حداکثر دو درس هم خانواده  هر مدرس .2

 بایست با رشته ورزشی مورد نظر آشنایی کافی داشته باشند.های آموزشی میمدرسین دوره .1

 شرایط اختصاصی مدرسین عملی و تخصصی: (ب

 داشتن گواهینامه مدرسی به انضمام ابالغ از سوی فدراسیون. .3

موفق به دریافت گواهی نامه همسان سازی مدرسین مدرسین، افرادی که بعنوان مدرس  سازیهمسان هایدر صورت برگزاری دوره .2

 گیرند. یت قرار میواول فدراسیون درهای آموزشی دریس در دورهجهت ت شد ندخواه

 باشد.طی دوره تعالی معنوی برای مدرسین فدراسیون الزامی می .1

 

 ـ ضوابط انضباطی 13ماده 

 عملی به طور فعال و مرتب الزامی است.های دوره اعم از تئوری و کنندگان در کالسحضور شرکت -1-13

 باشد.عهده سرپرست دوره میه کنندگان در جلسات در طول دوره بمسئولیت حضور و غیاب شرکت -2-13

کنندگان در هر درس تئوری بیش از یک جلسه و در مجموع بیش از یک هشتم مجموع ساعات دوره غیبت نمایند چنانچه شرکت -3-13

 خواهند شد. از ادامه دوره محروم

بینی نشده مربوط به دوره آموزشی بر عهده شورای اجرایی دوره متشکل از گیری در مورد تخلف انضباطی و موارد پیشتصمیم -4-13

 باشد. کمیته آموزش )آکادمی( فدراسیون، رئیس هیات استان، سرپرست و  مدرس دوره می
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 ضوابط ارزشیابی و اخذ گواهینامه: -14ماده 

 34و عملی و تخصصی  34ات دروس تئوری و عملی بین صفر تا بیست بوده و شرط قبولی در هر یک از دروس تئوری عمومی دامنه نمر .3

 باشد.می

، ارائه تکالیف و مدارک مورد نیاز دوره، نتایج امتحانات پایان دورهکنندگان در جلسات : فعالیت شرکتنمره هر درس بر اساس :7 تبصره

 گردد.میتوسط مدرس تعیین 

ند و کاند برای یک بار کفایت میهای مختلف شرکت کردههای مربیگری رشتهدورهری عمومی برای افرادی که در گذراندن دروس تئو .2

شرکت  در همان درجه از در سایر رشته های ورزشیگواهینامه مربیگری  ارائه یاو یید فدراسیون مورد تأتئوری ریز نمرات  افراد با ارائه

 شوند.ئوری عمومی معاف میت دورهدر 

از سوی رئیس  های تحت پوشش فدراسیونعنوان مدرس بخش عملی و تئوری تخصصی مربیگری و داوری در رشتهه افرادی که ب .1

دروس برابر بند  یگری )ویا معاف بودن از گذراندندر صورت گذراندن دروس تئوری عمومی برای مربنمایند فت میفدراسیون ابالغ دریا

 شود.ری و داوری همان دوره صادر میفدراسیون گواهینامه مربیگرئیس این ماده( با تایید  1

  
ه و فدراسیون ورزشهای همگانی رسیدمجمع به تصویب  3163/ 33/  32ول مربوط در تاریخ جد1و  تبصره 7، ماده 34نامه شامل این آیین

 باشد.الزم االجرا می
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 «فصل دوم» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رالعمل نحوه تمدید احکام مربیگریدستو
 شسششششش
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 :مقدمه -1ماده 

   و یعلم اصول مبنای بر مقررات و طوابض با ایینآش رظومنه ب و ینهمگا ورزشهای فدراسیون آموزشی نامه آیین استناد به

 خواهددام اق یافته خاتمه آنها احکام اعتبار مدت که مربیانی احکام تمدید به نسبت دستورالعمل این اساس بر دقیق ریزیهبرنام

 .شد

 

 :اهداف-2ماده 
 جدید مقررات و قوانین با آنها آشنایی و مربیان عملی و علمی دانش رسانی روز به -1-2

 مربیگری های کارت احکام اعتبار تمدید -2-2

 

 :اجرا نحوه -3ماده 

 آن صدور تاریخ از سال 1 و بوده همگانی های ورزش فدراسیون ازو باالتر  1 درجات مربیگری حکم دارای که یانیضمتقا کلیه

 .نمایند اقدام خود حکم تمدید به نسبت دستورالعمل این طبق و آموزشی نامهنآیی برابر هستند موظف باشد گذشته

 به انضمام مدارک مورد نیاز استان همگانی هایشورز هیات به توسط متقاضی و تحویل حکم تمدید درخواست فرم تکمیل -1-3

 پس از کنترل مدارک و در صورت کامل بودن مدارک مورد نیازارسال درخواست های واصله به فدراسیون  -2-3

ها مدارک ارسالی را مورد بررسی و سپس نسبت به صدور احکام فدراسیون پس از دریافت درخواست تمدید احکام از هیأت -3-3

 اهد نمود.ام خوجدید اقد

    

 :الزم مدارک -4ماده 

 ت.درخواس فرم تکمیل. 3

 .(اسالمی کامل حجاب با بانوان) قطعه دو( 1×4عکس تمام رخ ) .2

 .)توسط هیأت( .باشد شده اصل برابر ملی کارت کپی. 1

 .)توسط هیأت( .باشد شده اصل برابر شناسنامه اول صفحه کپی. 4

 .باشد شده سپری آن صدور تاریخ از سال 1 مدت که مربیگری حکم اصل .3

 .همگانی های ورزش فدراسیون حساب به واریزی فیش اصل. 9

 .فدراسیون مربیگری مدت کوتاه های دوره نامه آیین 33 ماده طبق امتیاز 73 داشتن. 7

 
ه و رسید فدراسیون ورزشهای همگانیمجمع به تصویب  3163/ 33/  32مربوط در تاریخ  فرم پیوست 2و  ماده 4شامل دستورالعمل این       

 باشد.الزم االجرا می
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 حکم تمدید متقاضی درخواست فرم

 بسمه تعالی

 ....................................................  3فرم ارزیابی تمدید احکام مربیگری درجه 

 

 ..................................... نام خانوادگی:................................: نام   سركارخانمگردد گواهی میبدینوسیله 

 جناب آقای       

 .....................فرزند: ............................... متولد سال:................................... كد ملی:.................................

 به شماره ...................................مورخ............................................. رشته   3م مربیگری درجه دارای حک

) شامل رعایت قوانین و مقررات هیأت و كمیته مربوطه و رعایـت شـئونات    های فرهنگیشاخصباتوجه به 

های رشته مربوطـه،  شامل اطالع از فنون و تکنیک)  های فنی وتخصصیشاخصاخالقی و اسالمی( و همچنین 

روش تدریس علوم و مهارتها، نحوه برخورد با ورزشکاران و سالمت دیداری، شنیداری و گفتاری( شایسـتگی  

 الزم جهت تمدید حکم مربیگری خود را دارد.

 

 

 

 .................................................... ورزشهای همگانی استان  هیأت    ................................    رئیس کمیته متناظر 

 .............................................امضاء         ................................................................................... نام و نام خانوادگی: 

 

  ...................................................ورزشهای همگانی استانرئیس هیأت 

 .............................................امضاء         ................................................................................... نام و نام خانوادگی: 

 

 فدراسیون ورزشهای همگانی.................................... رئیس انجمن 

 ............................................امضاء         ................................................................................... نام و نام خانوادگی: 
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 بسمه تعالی

 تمدید حکمدرخواست متقاضی فرم 
 

 های همگانی استانریاست محترم هیأت ورزش

 

     اینجانب                                 فرزند                  با شماره شناسنامه                    كد ملی                    

از   .............................. دارای حکم مربیگری به شماره                       تـاری  صـدور                        در رشـته    

 فدراسیون ورزشهای همگانی با ارائه مدارک زیر تقاضای تمدید حکم مربیگری خود را دارم.

 دو قطعه 3×4عکس تمام رخ  -1

 اصل حکم مربیگری -2

 اصل فیش واریزی به حساب فدراسیون ورزشهای همگانی -3

 كپی كارت ملی -4

 كپی شناسنامه -5

 

 امضاء : ....................................                                                                                  

  

 آدرس: 

 تلفن ثابت:

 تلفن همراه:
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 «فصل سوم»                          
 
 

 

 

 رئیس فدراس                                              شسیشسی1

 

 

 

  یون ورز

 
 3دستورالعمل دوره تربیت مدرس سطح     
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 كلیات:

و تخصصی و ایجاد هماهنگی در های تحت پوشش فدراسیون به منظور ارتقای دانش عمومی امه اجرایی دوره تربیت مدرس رشتهنآیین

 نحوه تدریس مدرسان تدوین شده است.

همگانی ج.ا.ا. و به میزبانی  هایفدراسیون ورزشنظر  زیرمربیان و داوران واجد شرایط سراسر کشور  شرکتبا  1سطح  دوره تربیت مدرس

مدرسی سطح گواهینامه ره را با موفقیت طی نمایند برگزار خواهد شد و افرادی که بتوانند آزمون های تئوری و عملی دو، استان متقاضی

زیر نظر در کشور  1توجیهی و فنی سطح  دوره های  مربیگری، داوری به عنوان مدرس تا  می نمایندرا دریافت  رشته ورزشی مورد نظر 1

   فدراسیون فعالیت نمایند.

 

 تعریف: -1ماده 

دریافت  1تربیت مدرس فدراسیون شرکت و گواهینامه تربیت مدرس سطح در دوره های می شود که اطالق  مربیبه  1سطح مدرس 

 نموده باشد.

 

 :هدف كلی-2ماده 

رشته های ورزشی تحت  و کارگاه های آموزشی فنیمربیگری، داوری، توجیهی، مورد نیاز جهت تدریس در دوره های  ربیت مدرسانت

 در سراسر کشور پوشش

 

 :ویژه اهداف– 3ماده

 و کارگاه های آموزشیتوجیهی  دوره های مربیگری، داوری، اجرای برای 1تربیت مدرسین سطح سازی یکسان .3

 تدوین برنامه های آموزشی علمی و عملی تربیت مدرس .2

 هماهنگی و یکنواختی در نحوه تدریس مدرسان سراسر کشور .1

 ارتقاء دانش عمومی و تخصصی مدرسان فدراسیون ورزش همگانی .4

 انگیزه در مربیان و داوران به منظور ارتقاء سطح علمی در رشته مربوطهترغیب، تشویق و ایجاد  .3

 ترغیب و تشویق مدرسان جهت کسب مدارج علمی و عملی در ورزش های تحت پوشش .9

 همگانی  هایهای تحت پوشش فدراسیون ورزشرشته مورد نیاز در های استانی به مدرسینخودکفا نمودن هیأت .7

 

 : دورهبرگزاری شرایط -4ماده 

 نفر از مربیان و داوران واجد شرایط رشته ورزشی تحت پوشش فدراسیون   13اکثر حدتعداد شرکت کننده: -1-4

  روز 9الی  4طول دوره:  -2-4

 ساعت 48الی  12مدت زمان آموزش : -3-4

 های تحت پوشش متغیر خواهد بود.انجمن فدراسیون وتنظیمی تفاهم نامه  : برابرشهریه دوره -4-4

 شرایط شركت در دوره:-5ماده 

 تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران -1-5

 سالمت جسمی و روانی -2-5

 است. افراد دارای مدرک تربیت بدنی در اولویت می باشند. کارشناسی تحصیالت حداقل -3-5
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های ایرانیان و مسابقات نهادها و سازمانهای ملی، قهرمانان لیگ سراسری، مسابقات قهرمانی کشور، المپیاد برای اعضای تیم : 1تبصره 

 کشوری و لشکری و مسئولین فعال انجمن پس از تائید انجمن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم مالک می باشد.

 همان رشتهیا باالتر  1دارا بودن کارت مربیگری یا داوری درجه  -4-5

 سال  23حداقل سن  -5-5

 سابقه فعالیت مستمر در ورزش مربوط -6-5

 ارائه معرفی نامه از هیات ورزش همگانی استان یا سازمان ها و ادارت -7-5

  بیان در حد مطلوبفن سخنورى و  مهارتبرخوردارى از  -8-5

 

 مدارک مورد نیاز :-6ماده 

 شده برابر اصل ، کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلیرونوشت صفحه اول شناسنامه -1-6

 سازمان ها و ادارات، انجمنمعرفی نامه از هیات استانی،  -2-6

 پرسنلی رنگی با زمینه سفید 1*4قطعه عکس  2 -3-6

 مورد نیاز و اعالم شده. برابر اصل ای آموزشیه، توجیهی و کارگاهداوری ،رونوشت گواهینامه مربیگری -4-6

 ارائه اصل فیش بانکی پرداخت هزینه دوره -5-6

 به فدراسیون دریافت و میزبان هیأتتوسط  دوره قبل از اجرایو به صورت الکترونیکی  اسکن شده الذکرتمامی مدارک فوق: 2تبصره 

 ثبت نامارسال تا پس از بررسی مدارک شرکت کنندگان و در صورت کامل بودن، مجوز تشکیل دوره صادر و اصل مدارک در روز اول 

 دریافت و پس از اتمام دوره به فدراسیون ارسال شود.
 

 :دورهمحتوای -7ماده 

و به تصویب  به روز رسانیمحتوای دوره تربیت مدرس در دو بخش تئوری و عملی تخصصی توسط انجمن مربوطه در هر سال آموزشی 

 فدراسیون خواهد رسید.

 

 دوره:سازمان -8ماده 

 )آکادمی ( های همگانیفدراسیون ورزش  مسئول: -1-8

 تائید فدراسیون با، انجمن های همگانی استانمجری: هیأت ورزش -2-8

 فدراسیون تأیید ، انجمن باهمگانی استان متقاضی هایمیزبان: هیات ورزش -3-8

 همکاران: سایر هیات های ورزشی همگانی استان و یا سازمانها و نهادها -4-8

 

 شود.های همگانی تعیین و معرفی میناظر دوره توسط فدراسیون ورزش: 3تبصره 

 

 مدرسین دوره: -9 ماده

توسط ارشد کارشناسی  متعهد و با اخالق و حداقل مدرک تحصیلی تخصصی دوره از بین مربیان متخصص، مدرس تئوری و -1-9

 شود. معرفی میانجمن مربوطه 

مدرس مباحث و مفاهیم روش تدریس توسط آکادمی فدراسیون از بین اساتید و کارشناسان کشور انتخاب و معرفی می  -2-9

 شوند.
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 ضوابط انضباطی:– 11ماده 

، کارگروهی و مباحث تئوری و عملی تخصصی بطور فعال و مرتب)بدون ه تئوری و عملیکنندگان در دوره از جملحضور شرکت -1-11

 غیبت( الزامی است.

همگانی های سیون ورزش)عرف و شرع( و قوانین و مقررات وزارت ورزش و جوانان و فدرا رعایت شئونات اسالمی و اخالقی -2-11

 الزامی است.

ت استان أعهده رئیس هیه ب زارش سرپرست، ناظر یا مدرس دوره،تصمیم گیری در مورد تخلفات انضباطی و اخالقی پس از گ -3-11

 باشد. می

ا آنها شرکت کنندگانی که به علت تخلفات انضباطی و اخالقی از ادامه دوره محروم گردند، برابر آیین نامه انضباطی فدراسیون ب -4-11

 برخورد خواهد شد. 
 

 نامه:گواهیضوابط صدور  -11ماده 

 گواهی نامه مدرسی برای افرادی صادر می شود که شرایط زیر را احراز نمایند:

 مبنی بر حضور مستمر در دوره ، مشارکت فعال و رعایت شئونات اسالمی و اخالقیگزارش  -1-11

 باشد.می 34و روش تدریس  حداقل نمره کسب شده در دروس تئوری تخصصی -2-11

 باشد.می 34حداقل نمره کسب شده در دروس عملی تخصصی  -3-11

 سازی مدرسان قابل تمدید است.افزائی و همسانهای دانشسال اعتبار دارد و پس از شرکت در دوره 4گواهینامه تربیت مدرس  : 4تبصره 
 

 وظایف میزبان دوره:-12ماده 

 شرکت در دوره تربیت مدرس ثبت نام از متقاضیان -1-12

نامه و ارسال آنها به فدراسیون حداقل دو هفته قبل از شروع این آیین 9و  3ندگان برابر مواد آوری مدارک شرکت کنجمع -2-12

 دوره انجام پذیرد.

 ت استان أتعیین و معرفی سرپرست دوره از بین مسئولین هی -3-12

الزحمه، اسکان، تغذیه و ایاب و ذهاب مدرسین، ناظر و ل شهریه دریافتی از جمله حقهای دوره از محکلیه هزینهپرداخت  -4-12

 سرپرست دوره، اجاره محل برگزاری دوره )تئوری و عملی( و پذیرایی نیم روز و تامین وسایل کمک آموزشی و غیره انجام پذیرد.

  باشد.به عهده میزبان می دوره پیش بینی و برآورد هزینه اسکان و تغذیه شرکت کنندگان غیر بومی -5-12

 کنندگانهای آن از شرکتتهیه و توزیع محتواهای آموزشی اعالم شده توسط فدراسیون و دریافت هزینه -6-12

یا انجمن ورزشی  ت استانو رئیس هیأ انسنتایج تئوری و عملی شرکت کنندگان در دوره )با امضای مدرو ارسال دریافت  -7-12

 (مربوطه

 ارائه گزارش مصور دوره بالفاصله پس از پایان دوره -8-12

 باشد.عهده فدراسیون مینظارت عالی بر نحوه اجرای دوره به :5تبصره 

 هایورزش فدراسیون مجمعبه تصویب  12/15/1395 تدوین و در تاری  ،تبصره 5ماده و  12در  دستورالعملاین 

 .باشدیو الزم االجرا م دهیرسانی همگ


