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 نامه دوره های کوتاه مدت مربیگری، داوری، مدرسیآیین 

 

 مقدمه :

در زمینه هاکی سطح دانش تئوری و عملی مربیان واجد شرایط و ارتقاء تربیت مخاطبین به منظور       

، آیین نامه هاکیتربیت بدنی و علوم ورزشی و یکسان نمودن آموزش آنان در سطوح مختلف مربیگری 

 .دوره های کوتاه مدت مربیگری به شرح ذیل تدوین می گردد

 

 ـ اهداف  1ماده 

  هاکی یدر رشتهـ تربیت و تامین مربیان  1ـ  1

 ـ ارتقاء سطح علمی و عملی مربیان  1ـ  2

 ـ هماهنگ و یکسان نمودن آموزش تئوری و عملی مربیان در سراسر کشور 1ـ  3

 

 ـ تعاریف 2ماده 

 مربی :  1-2

هاکی نامه زیر نظر فدراسیون ربیگری را بر اساس مفاد این آیینشود که دوره مبه فردی اطالق می      

 ت گذارنده باشد.مربوطه با موفقی

 داور: -2-2

وده و پس از ری را زیر نظر کمیته با موفقیت طی نمهای آموزشی داوها و دورهداور فردی است که کالس

  یون هاکی، های فدراس، مقررات و دستورالعملاخذ گواهی شرکت در دوره و مجوز الزم برابر قوانین

AHF   و FIHپردازدبه داوری می. 

 :مدرس-3-2

 با را هاکی فدراسیون سوی از برگزارشده مدرس تربیت های دوره که شود می اطالق ردیف به 

 .باشد گذاشته سر پشت موفقیت
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 های استانی:هیئت -4-2

هیئت ورزشی تشکیالتی است که به منظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش رشته 

امر ورزش، کشف استعدادها و باال بردن  ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز جذب احاد مردم به

بینی شده در اهداف فدراسیون و وزارت های ورزشی بر اساس اصول و مبانی پیشسطح مهارت

 گردد.ورزش ایجاد می

 قهرمان تیم ملی: -5-2

شود که تحت پوشش فدراسیون هاکی در مسابقات رسمی سطوح مختلف به ورزشکارانی اطالق می

 کسب مدال شوند. المللی موفق بهبین

 

 : ـ سطوح مربیگری  3ماده 

 تعیین  1و  2،  3بر اساس مفاد این آیین نامه سطوح مربیگری در سطح کشور به ترتیب درجات       

 می گردد.

 

 ـ شرایط عمومی شرکت کنندگان : 4ماده 

 یکی از ادیان رسمی کشور.ـ متدین به دین مبین اسالمی یا  4ـ  1

  .نون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایرانـ پذیرفتن قا 4ـ  2

 ) با تائید پزشک معتمد(.ی و روحیـ داشتن سالمت جسم 4ـ  3

 داشتن صالحیت اخالقی و حسن شهرت. ـ 4ـ  4

 ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر. 4ـ  5

 .داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم -6-4

 .و موفقیت در آزمون مهارتی داشتن تجارب ورزشی در رشته هاکی -7-4

 داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه. -8-4
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 :  3ـ دوره مربیگری درجه  5ماده 

 الف ـ شرایط اختصاصی :       

 سال سن. 22ـ داشتن حداقل  1

 .موفقیت در آزمون مهارتی هاکیـ  2

 .معرفی نامه جهت شرکت در دوره از هیات استان و مراجع ذیصالح -3

 :  3دروس دوره مربیگری درجه  ب ـ      

 : ـ دروس عملی 1

ساعت تعیین  62متناسب با رشته ورزشی و درجه مربیگری بوده و حداقل ساعات تدریس آن 

 تعیین و به اجرا گذاشته می شود. می گردد که از طریق فدراسیون مربوطه سرفصل آن

مبانی تئوری و عملی س یک و نیم ساعت( کالجلسه هر جلسه)دو ارندن گذ بهالزام  تبصره:

 استعدادیابی در هاکی.

 

 : ـ دروس تئوری 2

( ، رشد و 1ربی )( ، نقش م1شامل آناتومی و فیزیولوژی عمومی ، برنامه ریزی و طراحی تمرین)

(، مبانی تربیت 1ایمنی در ورزش )، (1(، مبانی آمادگی جسمانی، تغذیه ورزشی)1تکامل حرکتی )

 باشد.ساعت می 62( است و جمعاً 1، تجزیه و تحلیل مهارتها)(1بدنی، روان شناسی ورزشی )

 3ـ دروس مربیگری درجه  1جدول شماره 

 ساعات آموزش دروس مورد نظر ردیف 

 06 دروس عملی و تخصصی هاکی 1

 12 آناتومی و فیزیولوژی عمومی  2

 0 (1برنامه ریزی و طراحی تمرین ) 3

 0 ( 1نقش مربی ) 4

 0 ( 1کتی )رشد و تکامل حر 5

 8 مبانی آمادگی جسمانی  0

 4 ( 1تغذیه ورزشی  )  7

 4 ( 1ایمنی در ورزش ) 8

 4 مبانی تربیت بدنی  9

 0 ( 1روان شناسی ورزشی ) 16

 4 ( 1تجریه و تحلیل مهارتها )  11

 521 جمع ساعات  
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 :  3ـ شرایط دریافت گواهینامه مربیگری درجه  6ماده 

 رائه شده در دوره.های تئوری و عملی ار و فعال در کالسـ حضور مستم 6ـ 1

 در دروس عملی. 14وس تئوری و نمره در در 14ـ کسب حداقل نمره  6ـ 2

مبنی بر همکاری با هیات ورزشی مربوطه به مدت حداقل  )کارورزی(ـ ارائه گواهی انجام کار 6ـ  3

 شش ماه 

 باشد.سال می 3مدت  زمان صدور بهـ مدت اعتبار گواهینامه از  6ـ  4

امتیاز و در  25ـ برای تمدید یا ارتقاء گواهینامه، مربی موظف است به طور متوسط ساالنه  6ـ  5

بدیهی است  آیین نامه کسب نماید. این 13مفاد ماده امتیاز بر اساس  75ل مجموع سه سا

 باشد.بر عهده هیاتهای ورزشی استان می مسئولیت نظارت و تائید امتیازات آموزشی

در دو یا سه رشته  3های مربیگری درجه ـ گذراندن دروس تئوری برای افرادی که در کالس 6ـ  6

 کند.کنند برای یک بار کفایت میورزشی شرکت می

ـ کلیه فارغ التحصیالن کارشناسی و باالتر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با ارائه گواهی  6ـ  7

 معاف می باشند. 3ر کالس دروس تئوری مربیگری درجه مدرک فارغ التحصیلی از شرکت د

ختصاصی، ا)ن سایر شرایط مندرج در آیین نامههای ملی در صورت داشتـ به قهرمانان تیم 6ـ  8

 شود.اعطاء می 3اهینامه مربیگری درجه ( با تائید فدراسیون مربوطه گوعمومی

نفر تعیین  25و حداکثر  15حداقل  3ـ تعداد نفرات شرکت کننده در کالس مربیگری درجه  6ـ 9

 گردد.می

 توانند کارت مربیگری داشته باشند.حداکثر در سه رشته ورزشی می 3جه ـ مربیان در 6ـ  12
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 :  2ـ دوره مربیگری درجه  7ماده 

 الف شرایط اختصاصی :          

 .3ـ داشتن مدرک مربیگری درجه  1

 سال سن. 23ـ داشتن حداقل  2

و کسب از استان مربوطه سال تجربه و کار مربیگری فعال  3رائه گواهی مبنی بر حداقل ـ ا 3

 این آیین نامه. 12اساس مفاد ماده امتیاز بر  75

 :  2ب ـ دروس دوره مربیگری درجه 

 ـ دروس عملی :  1

ساعت  62متناسب با رشته ورزشی و درجه مربیگری بوده و حداقل ساعات تدریس آن        

 شود.صل آن تعیین و به اجرا گذاشته میسرف گردد که از طریق فدارسیون هاکی ن میتعیی

و نیم ساعت( دوره داوری کالس مربیگری جهت  جلسه)چهار 3الزام به گذارندن : 5تبصره

 آشنایی با قوانین بین المللی داوری.

 فیزیولوژی هاکی. جلسه)سه ساعت( دوره 2الزام به گذارندن  :2تبصره

 س تئوری : ـ درو 2

، رشد و تکامل (2(، نقش مربی)2(، برنامه ریزی و طراحی تمرین)1شامل فیزیولوژی ورزشی)      

( ، روان  2( ، تجزیه و تحلیل مهارتها ) 2( ، ایمنی در ورزش )2( تغذیه ورزشی )2حرکتی )

 د.ساعت می باش 42( ، است که مجموعاً  1( ، سنجش و اندازه گیری )2شناسی ورزشی )

 2ـ دروس مربیگری درجه  2جدول شماره 

 ساعات آموزش دروس مورد نظر ردیف 

 06 دروس عملی و تخصصی هاکی 1

 0 ( 1فیزیولوژی ورزشی ) 2

 4 ( 2نقش مربی ) 3

 4 (2رشد و تکامل حرکتی ) 4

 0 ( 2برنامه ریزی و طراحی تمرین ) 5

 4 ( 2تغذیه ورزشی ) 0

 4 ( 2ایمنی در ورزش ) 7

 4 (  2یه و تحلیل مهارتها ) تجز 8

 4 (2روان شناسی ورزشی ) 9

 4 (1سنجش و اندازه گیری ) 16

 511 جمع ساعات  
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 :  2ـ شرایط دریافت گواهینامه مربیگری درجه  8ماده 

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

 وری.و فعال در کالس های عملی و تئـ حضور مستمر  8ـ  2

 .در دروس عملی 14در دروس تئوری و نمره  14ـ کسب حداقل نمره  8ـ  3

  .ـ ارائه گواهی انجام کار مبنی بر همکاری با هیات مربوطه به مدت حداقل شش ماه 8ـ  4

 ـ مدت اعتبار گواهینامه از زمان صدور به مدت سه سال می باشد. 8ـ  5

امتیاز و  25، مربی موظف است به طور متوسط ساالنه ـ برای تمدید یا  ارتقاء گواهینامه  8ـ  6

 این آئین نامه کسب نماید. 12امتیاز بر اساس مفاد ماده  75در مجموع سه سال 

ـ به قهرمانان تیم های ملی با تحصیالت لیسانس و باالتر در رشته تربیت بدنی و داشتن  8ـ  7

اعطاء  2گواهینامه مربیگری درجه  یید فدراسیون هاکسایر شرایط مندرج در آیین نامه و تای

 می شود.

 حداکثر در دو رشته می توانند کارت مربیگری اخذ نمایند.2ـ مربیان درجه  8ـ  8

، یک درجه به آن ارتقاء یا و تمدید و باشدمی سال 3 صدور زمان از گواهینامه اعتبار مدت- 9-8

  .باشدحضور فعال در مسابقات انجام شده توسط فدراسیون می

در دو رشته ورزشی  2های مربیگری درجه وس تئوری برای افرادی که در کالسـ گذراندن در 8ـ 12

 شرکت می کنند برای یک بار کفایت می کند.

 نفر می باشد. 25حداکثر نفر و  15حداقل ـ تعداد نفرات شرکت کننده در هر کالس  8ـ 11
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 :  1دوره مربیگری درجه  : 9ماده 

 یط اختصاصی : الف ـ شرا 

 .2ـ داشتن مدرک مربیگری درجه  1

 سال سن. 26ـ داشتن حداقل  2

از استان مربوطه ـ ارائه گواهی مبنی بر حداقل سه سال همکاری و فعالیت مستمر مربیگری  3

  .این آیین نامه 12امتیاز بر اساس مفاد ماده  75ب سو ک

 :1دروس مربیگری درجه  -ب

 ـ دروس عملی : 1

باشد که از طریق  ساعت می 62تناسب با رشته ورزشی بوده و حداقل ساعات تدریس آن م       

 سر فصل آن تعیین و به اجرا گذاشته می شود. فدراسیون هاکی

و نیم ساعت( دوره داوری کالس مربیگری جهت آشنایی با  جلسه)چهار 3الزام به گذارندن  :5تبصره

 قوانین بین المللی داوری.

 

 ی :ـ دروس تئور 2

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

( روان شناسی مربیگری و آشنایی با روش 3( ، تجزیه و تحلیل مهارتها )3( ، ایمنی در ورزش )3)

 ساعت می باشد. 42تحقیق در تربیت بدنی است و جمعاً 

 1یگری درجه ـ دروس مرب 3جدول شماره 

 ساعات آموزش  دروس مورد نظر ردیف 

 06 دروس عملی و تخصصی هاکی 1

 0 ( 2فیزیولوژی ورزشی ) 2

 4 ( 3برنامه ریزی و طراحی تمرین ) 3

 4 (3نقش مربی ) 4

 4 ( 3تغذیه ورزشی ) 5

 4 (3ایمنی در ورزش ) 0

 0 (3تجزیه و تحلیل مهارتها ) 7

 0 روان شناسی مربیگری  8

 0 آشنایی با روش تحقیق در تربیت بدنی  9

 511 جمع ساعات  
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 :  1ـ شرایط اخذ گواهینامه مربیگری درجه  11ماده 

  .ـ موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره 12ـ  1

 .ـ حضور مستمر و فعال در کالس های عملی و تئوری  12ـ  2

  .در دروس عملی 14ری و نمره در دروس تئو 14ـ کسب حداقل نمره  12ـ  3

  .ـ ارائه گواهی انجام کار مبنی بر همکاری با هیات مربوطه به مدت حداقل شش ماه 12ـ  4

 ـ مدت اعتبار گواهینامه از زمان صدور به مدت سه سال می باشد. 12ـ  5

 .نفر می باشد 22حداکثر  نفر و 12حداقل  ـ تعداد نفرات شرکت کننده در هر کالس 12ـ  6

های علمی و دوره های ـ تمدید گواهی نامه بعد از سه سال منوط به شرکت در سمینارها و کارگاه 12ـ  7

 باشد.( ضروری می 12امتیاز ) مطابق مفاد ماده 75بازآموزی مربیگری بوده و کسب حداقل 

 

 : دوره تربیت مدرس:11ماده 

ه تربیت مدرس که در سطح بین المللی به های مربیگری می باشد، در واقع دوراین دوره مجزای دوره

شده است برگزار می گردد که به تربیت افراد واجد ( مشخص Training of trainer)T.O.Tدوره های 

 شرایط جهت آموزش مخاطبین دوره های مربیگری می پردازد.

 

 شرایط اختصاصی: (1

  برای شرکت در آزمون مدرسی 2حداقل کارت مربیگری درجه داشتن  (1

 سال سن  28حداقل  داشتن (2

 المللی یم در مسابقات مختلف کشوری و بینداشتن سابقه همراهی ت (3

 داشتن تجربه کافی در آموزش  (4

 داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و باالتر (5
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 : شرایط ارتقاء 12ماده

ینارهای های آموزشی ، سمهای نظیر شرکت در دوره های بازآموزی مربیگری، کارگاهبه فعالیت      

 علمی و چاپ یا ترجمه مقاالت و کتب رشته مربوطه بشرح ذیل امتیاز تعلق می گیرد: 

ـ تخصصی که زیر نظر وزارت های آموزشی افزایی و بازآموزی مربیگری و کارگاههای دانشـ کلیه دوره 1

ازاء هر دو ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیون و مراکز آموزش عالی برگزار می شود به 

 از برای هردوره تعلق می گیرد.تیام 25ساعت آموزش ، یک امتیاز و تا سقف 

فوق االشاره در ـ شرکت در کلیه کنگره ها ، همایش ها و سمینارهای علمی ـ ورزشی که توسط مراکز  2

 می گیرد.  با ارائه گواهی پنج امتیاز تعلق گردد به ازاء هر روز شرکتبند یک برگزار می

پیش بینی نشده توسط دفتر  امتیاز تألیف و ترجمه مقاالت  و کتب علمی و ورزشی و سایر موارد ـ 3

امتیاز  25گردد و لیکن برای هر مورد از سقف شی وزارت ورزش و جوانان تعیین میریزی آموزبرنامه

 تجاوز نخواهد کرد.
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 داوری  ورهد: 13ماده 

 ر طبقه بندی می شوند:داوران در درجات زی       

 درجه سه  -1

 درجه دو  -2

 درجه یک  -3

 درجه ملی  -4

 صورت می گیرید.   FIHارتقاء به این درجه انحصاراً توسط -بین المللی )سالن یا چمن(  -5

 صورت می گیرید.  FIHارتقاء به این درجه انحصاراً توسط -گرید وان )سالن یا چمن(  -6

 صورت می گیرید.  FIHقاء به این درجه انحصاراً توسطارت -)چمن( ورلد پانل -7

داوران درجات سه، دو، یک، ملی و بین المللی، در کلیه مسابقات داخلی و بین المللی داخلی غیر  :5تبصره

 رسمی، در دو بخش سالن و چمن به طور مشترک فعالیت خواهند کرد. 

برای  FIHنند با نظر کمیته و فدراسیون و تائید داوران ملی و یا داوران درجه یک مستعد می توا :2تبصره

دریافت درجه بین المللی در مسابقات بین المللی رسمی اعم از داخلی یا خارجی در دو بخش سالنی یا 

 چمنی قضاوت نمایند. 

ارتقاء به درجات باالتر در داخل کشور ممکن است با مبنای برگزاری دوره های داوری ارتقاء یا  :9تبصره

 در مسابقات با توجه به معیار های ذکر شده باشد. داوری

داورانی که برای مراجع مشخص نیاز به گواهی تائیدیه درجه داوری خود دارند در صورت عدم  :4تبصره

قید خواهد شد  غیر فعال عبارتحضور در لیست داوران فعال و عدم همکاری با کمیته، در گواهی آنها 

گذشته باشد شامل این تبصره نخواهند شد(. داور غیر فعال به فردی )داورانی که محدودیت سنی آنها 

 گفته می شود که حداقل یک سال در مسابقات حضور نداشته باشد.
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  3داوری درجه : 14ماده 

 حداقل داشتن یک سال سابقه بازی در یکی از رده های سنی به تائید هیئت مربوطه -13 -1

 موفقیت در تست بدنی -13 -2

 داشتن فیزیک بدنی مناسب -13 -3

 ارائه گواهی سالمت از پزشک معتمد-13 -4

 سال تمام  28سال تمام و حداکثر  18حداقل سن -13 -5

 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم-13 -6

 

 در پایان دوره: 

 اعطای گواهی شرکت -1

امتیاز ممکن  222از مجموع  135معیار قبولی: موفقیت در تست آمادگی جسمانی و کسب حداقل نمره  -2

 نمره عملی( 122 -نمره کتبی  122)

در صورت قبولی در دوره )تست آمادگی جسمانی، امتحان کتبی و عملی(، شرکت کننده باید با دعوت  -3

 موفق به دریافت کارت داوری شود. دوره مسابقات بعنوان کارورز حضور یابد تا 2کمیته حداقل 

 یا باالتر باشد. 65یا باالتر و نمره عملی  72باشد که نمره کتبی  باید به صورتی 135کسب نمره  :1هتبصر

 .شوددوره رد میکننده از لی کمتر از نمره مصوب باشد، شرکتاگر هر کدام از نمرات کتبی یا عم :6تبصره 
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 2داوری درجه : 15ماده

  3سال از مدرک درجه  2گذشت حداقل -14 -1

 دوره از مسابقات 3سال و حداقل  2در قضاوت در مدت  8/7ه حداقل داشتن میانگین نمر-14 -2

 داشتن آمادگی جسمانی مناسب -14 -3

 شرکت فعال در دوره ها و کلینیک های داوری -14 -4

 حضور فعال و مستمر در تمرینات شهرستان محل سکونت به تائید هیئت مربوطه-14 -5

 یا عدم برگزاری به تشخیص کمیته داوران خواهد بود( )برگزاری موفقیت در آزمون کتبی ارتقاء-14 -6

 سال تمام  32سال تمام و حداکثر  22حداقل سن -14 -7

 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم -14 -8
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 1داوری درجه : 16ماده 

  2سال از مدرک درجه  2گذشت حداقل -1-15

 دوره از مسابقات  3سال و حداقل  2در قضاوت در مدت  4/8داشتن میانگین نمره حداقل -2-15

 داشتن آمادگی جسمانی مناسب -15 -3

 باشد می مربوطه آزمون گذراندن مالک –آشنایی به زبان انگلیسی -4-15

 های داوری ها و کلینیکشرکت فعال در دوره-5-15

 حضور فعال و مستمر در تمرینات شهرستان محل سکونت به تائید هیئت مربوطه-6-15

 ن صالحدید اخالقی الزم به تائید کمیته داشت-7-15

 موفقیت در آزمون کتبی ارتقاء )برگزاری یا عدم برگزاری به تشخیص کمیته داوران خواهد بود(-8-15

 سال تمام 35سال تمام و حداکثر  22حداقل سن -15 -9

 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم -12-15
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 داوری درجه ملی : 17ما ده 

 سال از مدرک درجه یک  3حداقل  گذشت-1-16

 مالک گذراندن آزمون مربوطه می باشد -آشنایی به زبان انگلیسی -17 -2

 دوره از مسابقات 3سال و حداقل  2در قضاوت در مدت  8/8داشتن میانگین نمره حداقل -18 -3

 داشتن آمادگی جسمانی مناسب -4-19

 شرکت فعال در دوره ها و کلینیک های داوری-22 -5

 داشتن صالحدید اخالقی الزم به تائید کمیته -6-21

 موفقیت در آزمون کتبی ارتقاء )برگزاری یا عدم برگزاری به تشخیص کمیته داوران خواهد بود(-22 -7

 حضور فعال و مستمر در تمرینات شهرستان محل سکونت به تائید هیئت مربوطه -8-23

 ام سال تم 38سال تمام و حداکثر  25حداقل سن -9-24

 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم. -12-25
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 داوری درجه بین المللی   :18ماده 

 ی باشد م FIHاز اختیارات انحصاری کمیته داوران -17 -1

داوران فعال در مسابقات، باید ساالنه کارت بیمه ورزشی و گواهی سالمت عمومی خود از پزشک  :5تبصره 

 ئه دهند.را به کمیته داوران ارا معتمد

 

 شرایط و نحوه برگزاری دوره های داوری: 91ماده 

 توسط کمیته مشخص و ابالغ می شود.  داوری فدراسیون هزینه ثبت نام دوره های-18-1

هزینه دوره هایی که با درخواست هئیت انجام می گیرد )از قبیل تدریس و سفر مدرسین / -18-2

محل دیگر به تشخیص و صالحدید هیئت مربوطه تأمین   ممتحن( از محل شهریه شرکت کنندگان یا از هر

 می شود. 

ارائه گواهی پزشک معتمد مبنی بر تأیید صحت و سالمتی جسمی و روانی شرکت کننده برای -18-3

و ارتقاء الزامی است. این گواهی باید قبل از شروع دوره یا به مدرس / کمیته  3حضور در دوره های درجه 

 ارائه این گواهی مانع از شرکت در دوره / ارتقاء می شود.  تحویل داده شود. عدم

 موارد تست بدنی توسط کمیته مشخص می شود که به طور معمول تست بیب یا شاتل خواهد بود. -18-4

درصد نمره می  65درصد و در آزمون عملی  72حد نصاب قبولی در آزمون کتبی کسب حداقل -18-5

 باشد. 

 صورت می گیرد.  و تصویب کمیته هیئت یا با درخواست کمیته و  توسطرتقاء برگزاری دوره های ا-18-6

در صورت درخواست هیئت جهت ارتقاء داور، کلیه هزینه های ارزیاب باید توسط درخواست -18-7

 کننده پرداخت گردد. 

ه ای که داور تا قبل از کسب درجه دو می تواند بازیکن هم باشد، ولی حق قضاوت در رده و یا دست-18-8

تیم او بازی می کند را ندارد. داورانی که در لیست فعال قرار می گیرند نمی توانند سرپرست، مربی یا از 

 عوامل تیم باشند.  

بار می تواند در  2یا ارتقاء، حداکثر  3هر داور در صورت عدم کسب نمره قبولی در کالس درجه -18-9

 د. همان دوره و به شرط رعایت حد سنی شرکت نمای

 تعیین زمان و مکان دوره با هماهنگی و تأیید کمیته صورت می گیرد.-18-12

با توجه به اصل ایجاد وحدت رویه، آموزش یکسان و هماهنگ، تفسیر صحیح قوانین و مقررات و -18-11

در نتیجه توسعه پایدار داوری کشور، انتخاب مدرس و ممتحن برای کلیه دوره های داوری اعم از استانی 

 کشوری از اختیارات انحصاری کمیته داوران فدراسیون می باشد. یا

جهت برگزاری هر دوره، کمیته با توجه به محتوای طرح درس، سطح دوره و تعداد شرکت -18-12

 کنندگان، تعداد مدرسان را تعیین می کند.

 ساعت آموزش تئوری و عملی می باشد. 62شرکت در دوره داوری درجه سه مستلزم گذراندن -18-13
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 نفر می باشد. 25نفر و حداکثر  15دوره داوری درجه سه،  حداقل تعداد شرکت کنندگان در-18-14

بورد، میزبان موظف به فراهم نمودن کلیه امکانات آموزشی از قبیل ویدئو پروژکتور، ماژیک، وایت -18-15

تلویزیون، محل تمرین و آموزش عملی و تئوری و آنچه که به نظر کمیته و مدرسین برای دوره نیاز است 

 .می باشد

داورانی که دوره داوری درجه سه را با موفقیت می گذرانند بعنوان پیشنیاز باید با دعوت کمیته  :5تبصره

نظر فدراسیون برگزار می شود شرکت کنند تا دوره به عنوان داور کارورز در مسابقاتی که زیر  2حداقل 

 ریافت کارت داوری درجه سه شوند. مجاز به د

داورانی که یک سال کامل در مسابقات حضور نداشته باشند در صورت دعوت مجدد باید یک : 2تبصره 

 ورز در مسابقات حضور پیدا کنند. دوره به عنوان داور کار

کمیل، مرور و ارتقاء دانش داوران خود درخواست دوره بازآموزی یا توانند در جهت تها میهیئت :9تبصره

توجیهی به فدراسیون ارسال نمایند. نفرات شرکت کننده در دوره بازآموزی باید قبالً یکی از دوره های 

 وری را با موفقیت گذرانده باشند.دا

یط زیر را طی کرده باشند کمیته می تواند بر حسب صالحدید نسبت به ارتقاء داورانی که شرا :4تبصره

 اقدام کند: 

 و دو سال برای درجه ملی 1و  2سپری کردن حداقل نصف زمان برای درجات 

 حضور فعال در استان و مسابقات فدراسیون

  22.5کسب میانگین نمرات ارزشیابی بر اساس ماده 

 ه های باالتر. برخورداری از شرایط مناسب از جمله فیزیک بدنی مناسب و توانایی قضاوت در رد

 درخواست رسمی هیئت و تصویب کمیته داوران فدراسیون

 تسلط گفتاری و نوشتاری به زبان انگلیسی در حد متعارف 

صرف گذشت مدت زمان درجه، کمیته داوران را ملزم به ارتقاء داور نمی کند. ارتقاء داور به کلیه : 5تبصره

 ارد.فاکتورهای تعیین شده در هر درجه داوری بستگی د
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    FIHشرایط و نحوه انتخاب و معرفی داوران به :  21 ماده

 دارای کارت درجه ملی باشند )شامل داوران درجه یک مستعد نیز می شود(.-19-1

 )داوران درجه ملی( از نظارت 92/8)داوران درجه یک( و  45/8کسب حداقل نمره میانگین -19-2

 فی منحصراً و مستقیمآً توسط کمیته صورت می گیرد. دعوت به شرکت در آزمون های معر-19-3

می  FIHو AHFسن شرکت کنندگان و سایر موارد پیش بینی نشده در این آئین نامه تابع ضوابط  -19-4

 باشد. 

 نحوه انتخاب:-19-5

 الف: میانگین نمره نظارت:  

 امتیاز 35=  45/8داور درجه یک:         حداقل 

 امتیاز  35=  92/8حداقل  داور درجه ملی:        

 امتیاز  35=  42/9داور درجه بین المللی: حداقل 

 امتیاز  15ب:  شخصیت فردی و همکاری با کمیته داوران:  

تهیه خواهد  FIHامتیاز )برابر جدول امتیازات که براساس تست های مورد تأیید  22پ:  آمادگی جسمانی: 

 بود(

 ز امتیا 32ت:  آزمون زبان انگلیسی:  

 معرفی خواهند شد.   FIHو AHFث:  داورانی که بیشترین امتیاز را کسب کنند به 

 اگر داوران در شرایط فوق یکسان باشند مالک انتخاب سن کمتر و قد بلندتر خواهد بود. :1تبصره

 غیر فعال کردن درجه داوری  : 21ماده 

 عدم همکاری مستمر با هیئت و فدراسیون -22-1

 .باشد می المللی بین داوران به مختص بند این –در آزمون معرفی برای بار دوم  عدم موفقیت-22-2

 جلسه شود.  6عدم کسب نمره الزم بنا به گزارش ناظران کمیته که منجر به محرومیت بیش از -22-3

 همکاری و قضاوت به هر دلیل ممکن اعالم انصراف از -22-4

 عدم شرکت در آزمون معرفی  -22-5

 یت های انضباطی بلند مدت محروم-22-6

 احراز عدم صالحیت اخالقی و اجتماعی-22-7
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 دستورالعمل اجرایی
 

 مقدمه

به منظور هماهنگی در اجرای آیین نامه دوره های کوتاه مدت مربیگری و تعیین وظایف، چگونگی همکاری 

مودن موارد مندرج در روشن ن های ورزشی و ادارات کل استانی وریزی آموزش با فدراسیونبرنامه دفتر 

 گردد. ل اجرایی ذیل جهت اجرا ابالغ  مینامه، دستورالعمآیین

 .بایست مطابق مراحل جدول زمانی ذیل انجام پذیردهای مربیگری میجوز برگزاری دورهفرایند اخذ م -1

 : زمانبندی اقدامات جهت اخذ مجوز دوره های مربیگری1جدول شماره 

 زمان انجام اقدام
 ردیف اقدام کنندهاقدام 

سفن
ا  د

ن
هم

ب
 

ی
د

ذر 
آ

ن 
آبا

 

 1 اجرای نیاز سنجی در سطح استان هیئت ورزشی استان     

مسئول آموزش اداره کل      

 استان
های ورزشی استان و ادارات ورزش و بررسی و تایید نیازسنجی آموزشی هیئت

 ها جوانان شهرستان

2 

     
 هیئت ورزشی استان

ها بر حسب نیازسنجی صورت گرفته و زشی ساالنه هیئتتهیه تقویم آمو

 های ورزشی ارسال آن به فدراسیون

3 

     
 فدراسیون 

های استانی، تهیه و ارسال تقویم آموزشی ملی ساالنه به دفتر بررسی تقویم

 برنامه ریزی آموزشی جهت تایید نهایی.

4 

   

 

  

 دفتر برنامه ریزی آموزشی

ها جهت های آموزشی ساالنه و ارسال آن به فدراسیونبررسی و تایید تقویم

اجرا و تنظیم برنامه نظارتی مطابق آئین نامه برگزاری دوره های کوتاه مدت 

 مربیگری.

5 

     
 فدراسیون 

های استانی جهت اجرا های تایید شده به هیئتاعطاء مجوز و ارسال برنامه

 مربیگریهای کوتاه مدت مطابق آیین نامه برگزاری دوره

6 

     
 هیئت ورزشی استان

های تایید شده هیئت استان به اداره کل جهت نظارت، ارزشیابی ارسال برنامه

 های آموزشیو کنترل اثر بخشی دوره

7 
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 ب: ضوابط اجرایی

مسئولیت برگزاری و انجام کلیه امور اجرایی از قبیل: صدور ابالغها، دعوت اساتید و تهیه مکان و  -1

باشد و مسئولین های مربوطه میهای ورزشی در استانهای مربیگری به عهده هیئتالسوسایل ک

 آموزش ادارات کل ورزش و جوانان اثر بخشی آموزشی را نظارت و کنترل خواهند کرد. 

های ورزشی و هیئتهاکی مسئولیت انتخاب داوطلبان و ارزشیابی اولیه عملی به عهده فدراسیون  -2

 باشد.می

های مربیگری می بایست مطابق با سرفصل ها درسی و آموزشی)تئوری( دورهوین و سرفصلعنا -3

 ابالغی آیین نامه دوره های کوتاه مدت مربیگری باشد.

های دروس چنانچه فدراسیونی بر حسب نیاز ملزم به تغییر یا اضافه نمودن عناوین یا سرفصل :5تبصره      

 ریزی آموزش اخذ نماید.آن، مجوز الزم را از دفتر برنامه بایست پیش از اعمالتئوری باشد می

به تفکیک درجات تنظیم و به مدرسین عملی  توسط فدراسیون سرفصل دروس عملی و تخصصی  -4

 ابالغ نمایند. 

ها با نظارت و هماهنگی مسئول آموزش ادارات کل های ورزشی استاندر پایان هر دوره، هیئت -5

از کلیه شرکت کنندگان دوره ارزشیابی به عمل خواهند آورد و برای افرادی که با ورزش و جوانان استان 

ضوابط اجرایی صادر می  7موفقیت از عهده امتحانات برآیند، گواهینامه مربیگری مطابق فرایند بند 

 شود.

مسئولیت تهیه دفترچه سواالت دروس تئوری، توزیع، جمع آوری و تصحیح آن و صدور کارنامه  -6

 های استانی بر عهده مسئول آموزش ادارات کل می باشد. زشی و ارائه آن به هیئتآمو

ون هاکی های مربیگری می بایست در سطح استان و پس از اخذ مجوز از فدراسیکلیه دوره :2تبصره

-های ورزشی استانی برگزار گردد. بدیهی است که نظارت بر حسن اجرای برگزاری کالستوسط هیئت

  وظایف ذاتی فدراسیون هاکی می باشد. ی عملی ازها
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 .فرایند صدور گواهینامه های مربیگری-7

برگزاری آزمون تئوری و تایید نمرات حاصله توسط مسئول آموزش اداره کل )ممهور به مهر و   7-1

 .ارسال به هیئت مربوطه استان امضاء( و

 .ش اداره کل )ممهور به مهر و امضاء(برگزاری آزمون عملی دوره توسط هیئت استان با تایید آموز  7-2

با دو امضاء مسئول آموزش اداره کل و رئیس  عملی و تئوری به فدارسیون هاکی ارسال ریز نمرات  7-3

 .هیئت استان توسط هیئت ورزشی استان

و هاکی تایید نمرات ارسالی از سوی استان و صدور گواهینامه توسط کمیته آموزش فدارسیون   7-4

 .ها توسط رئیس فدراسیونهینامهامضاء گوا

اصل گواهینامه با امضاء رئیس فدارسیون، به انضمام لیست نمرات تئوری و عملی که ممهور به   7-5

باشد مهر و امضاء  مسئول آموزش اداره کل استان، رئیس هیئت استان و کمیته آموزش فدراسیون می

 شی ارسال گردد.برای تایید و امضای نهایی به دفتر برنامه ریزی آموز

های کوتاه مدت مربیگری در سطوح مختلف، پس از تایید و اعالم عدم مغایرت های دورهگواهینامه 7-6

ها با ضوابط تعیین شده واخذ شماره سریال امنیتی از سوی دفتر برنامه ریزی آموزشی با امضاء کالس

 معاونت فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت صادر خواهد شد.

برای افراد، مستلزم داشتن گواهینامه و ارائه  مربیگری توسط فدراسیون هاکی دور کارتص: 9تبصره

ماه    6ساعت و طی مدت   52گواهی انجام کارورزی در رشته ورزشی مربوطه از هیئت ورزشی به مدت 

 مطابق فرایند ذیل می باشد. 

پیوست گواهینامه مربیگری الف( تکمیل فرم تقاضای کارورزی هیئت ورزشی مربوطه توسط متقاضی و 

 .)قبولی تئوری و عملی( یا تایدیه قبولی به آن

توسط ب( تعیین محل کارورزی در یکی از باشگاهها و مراکز آموزشی و ارائه معرفی نامه به متقاضی 

 هیئت ورزشی ظرف مدت دو هفته.

  .حضور در محل کارورزی توسط متقاضی ج( ارائه معرفی نامه و
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 .فرم کارورزی توسط مسئول مربوطه د( تکمیل       

    ارائه به  وساعت ممهور به مهر و امضاء مسئولین مربوطه  52ه(  دریافت گواهی انجام کارورزی به مدت        

           .هیئت ورزشی

ساعت در روز تجاوز  8در اجرای کلیه دوره های ملحوظ در این آیین نامه نباید ساعات تدریس از  -8

 نماید.

گردد کلیه مدارک مربیگری که خارج از ضوابط این آیین نامه در داخل یا خارج از کشور صادر می -9

توسط کمیته آموزش فدراسیون و با حضور نماینده دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت مورد بررسی و 

بیگری تعیین های کوتاه مدت مرارزشیابی قرار گرفته و مدرک متناسب با آن منطبق بر آیین نامه دوره

 می گردد.

های مربیگری به عهده شرکت های تئوری و عملی دورههای مربوط به برگزاری کالسهزینه -12

ریزی آموزش مبلغ آن تعیین با هماهنگی دفتر برنامههاکی باشد که از طریق فدراسیون کنندگان می

 گردد.می
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 ج( ضوابط مدرسین

 شرایط عمومی: -1

 .دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشورالف. متدین به 

 .ب. پذیرش قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی

 .ج. نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه

 شرایط اختصاصی مدرسین تئوری: -2

باشد )دارندگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی از الف. حداقل مدرک تحصیلی مدرسین کارشناسی ارشد می

 اولویت برخوردار خواهند بود(.

 های درجه یک مربیگری از بین دارندگان مدرک دکتری ا نتخاب خواهند شد.ب. مدرسین کالس

 های آموزشی می بایست با رشته ورزشی مورد نظر آشنایی کافی داشته باشند.ج. مدرسین دوره

 د.د. هر مدرس حداکثر در دو درس هم خانواده می تواند تدریس داشته باش

بایست به پیشنهاد هیئت ورزشی برگزار کننده دوره و تایید انتخاب مدرسین دروس تئوری می :5تبصره

  آموزش اداره کل استان باشد.

 شرایط اختصاصی مدرسین عملی -3

 داشتن گواهینامه مدرسی بانضمام ابالغ ازسوی فدراسیون مربوطه.- 3-1

 می باشد.هاکی بیگری برعهده فدراسیون های کوتاه مرمعرفی مدرس عملی دوره  :2تبصره
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 های مربیگرید( شرایط قبولی در دوره

 14بوده و شرط قبولی در هر یک از دروس تئوری و عملی  22دامنه نمرات تئوری و عملی بین صفر تا  -1

 باشد.می

سب شده در قسمت نرسد نمرات ک 14افرادی که میانگین نمرات ایشان در دروس تئوری به حد نصاب   -2

توانند در اولین فرصت تعیین شده در امتحانات بعدی شرکت قبولی به مدت یکسال محفوظ بوده و می

 شود.نمایند و چنانچه موفق گردند ،گواهینامه آنان صادر می

 گردد:نمره هر درس بر اساس عوامل زیر تعیین می -3

 .حضور فعال شرکت کننده در جلسات دوره 3-1

 .امتحانات پایان دوره نتایج 3-2

های مربیگری ارائه تکالیف تعیین شده اعم از تهیه پروژه، گزارش تحقیق، ترجمه و ... )برای دوره  3-3

  .درجه یک( با تایید مدرس یا گروه مدرسین دوره
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 ه( ضوابط انضباطی

به طور فعال و مرتبط الزامی  حضور شرکت کنندگان درتمامی کالس های دوره اعم از تئوری و عملی -1

 است.

مسئولیت نظارت بر حضور و غیاب شرکت کنندگان در طول جلسات دوره به عهده مدیر دوره )مدیر  -2

 باشد. دوره از بین افراد آشنا به فرایندهای آموزشی توسط هیئت ورزشی برگزارکننده انتخاب می شود( می

 گردد. محاسبه میساعات غیبت بر اساس گزارش سرپرست دوره  -3

چنانچه شرکت کنندگان در هر درس بیش از یک جلسه و در مجموع بیش از یک هشتم مجموع  -4

 ساعات دوره غیبت نمایند از ادامه دوره محروم خواهند شد و از آنها ارزشیابی به عمل نخواهد آمد.

ماه تا یکسال از شرکت  6از شرکت کنندگانی که به دلیل تخلف انضباطی از ادامه دوره محروم گردند،  -5

 در کلیه دوره های مربیگری محروم می شوند.

تصمیم گیری در مورد موارد پیش بینی نشده مربوط به دوره آموزش و تخلف انضباطی بر عهده شورای  -6

 متشکل از مسئول آموزش اداره کل، مدیر دوره و رئیس هیئت ورزشی استان می باشد. 
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 و( ضوابط مالی

دستور العمل پرداخت حق الزحمه مدرسین و عوامل پشتیبان دروس تئوری دوره های مربیگری درجه  -1

1،2،3 

 باشد.ریال می 922,222مبلغ  1و  2، 3ورودیه جهت هر یک از شرکت کنندگان کالس درجه  1-1

فتر برنامه ریزی مبالغ ابالغی در پایان هرسال مورد بازبینی  قرار گرفته و در صورت نیاز توسط د :5تبصره

 آموزشی مجدداً ابالغ خواهد گردید.

باشد. بدیهی است قابل قبول نمی 2هرگونه افزایش در هزینه های برگزاری، خارج از جدول شماره  :2تبصره

 سپاری فعالیت های اجرایی آموزش نبایستی منجر به افزایش قیمتهای ابالغی گردد.برون

 

 

 

 عوامل پشتیبان در برگزاری دروس تئوری دوره های مربیگری : حق الزحمه مدرس و2جدول شماره 

 حق التدریس  دروس تئوری و حق الزحمه عوامل پشتیبان

)به ازای هر  1درجه ردیف مدرس و عوامل پشتیبان

 ساعت ریال(

)به ازای هر  2درجه

 ساعت ریال(

)به ازای هر  3 درجه

  ساعت ریال(

 1 مدرس )دکترا( 151111 161111 171111

 2 مدرس )فوق لیسانس( 111111 121111 -

 3 مدیر دوره ریال311111روزانه 

 4 مدیر آزمون 711111برگزاری یک جلسه آزمون  ریال

 5 مراقب آزمون ریال یک جلسه نظارت 151111

 6 مسئول تدارکات ریال 111111روزانه 

 7 اجاره مکان با نظر درخواست کننده و تایید مسئول آموزش
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: حق الزحمه مدرس و عوامل پشتیبان در برگزاری دروس عملی دوره های مربیگری3جدول شماره   

 ردیف
مدری و عوامل 

 پشتیبانی

 حق التدریس و حق الزحمه دوره های عملی به ازای هر جلسه به ریال

 1مربیگری درجه  2مربیگری درجه  3مربیگری درجه 

 2درجه 
و 1درجه 

 ملی

بین 

 المللی
 1درجه المللیبین درجه ملی 1 درجه

درجه 

 ملی

بین 

 المللی

 000/000 000/060 000/000 000/060 000/000 000/000 000/000 000/000 000/070 مدرس)دکترا( 1

2 
مدرس)فوق 

 لیسانس(
000/000 000/070 000/000 000/070 000/000 000/000 000/000 00/000 000/060 

3 
مدرس)لیسانس 

 و پایین تر(
000/000 000/000 000/070 000/000 000/070 000/000 000/070 000/000 000/000 

 000/600 روزانه مدیر دوره 4

 000/000روزانه ناظر دوره 5

 

 ورودیه برای هر یک از شرکت کنندگان کالس دروس عملی به شرح ذیل می باشد: :9تبصره

 222/222/1 :3درجه

 222/222/2 :2درجه 

 222/222/3 :3درجه 

 ساعت( می باشد. 5/1دقیقه) 92مدت هر جلسه تدریس معادل : 4هتبصر

حق التدریس مدرس داوری در دوره های مربیگری برای تدریس آشنایی به قوانین و مقررات بین  :1تبصره

 ریال می باشد. 222/522/1الملی داوری: روزانه مبلغ:

ساعت( باید مطابق با جدول  4زایی)حداقل افهای دانشحق الزحمه نیروهای انسانی برگزارکننده کارگاه (1

 باشد. 3شماره

-)تئوری و عملی( می 3و  2، 1های مربیگری درجه های ثبت نام شرکت کنندگان دورهکلیه شهریه :6تبصره

 بایست به شماره حساب رسمی هیئت استان برگزار کننده )شماره حساب مورد تایید اداره کل( واریز گردد.
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درآمد ثبت نام دوره ها )تئوری و عملی( جهت تشکیل پرونده، صدور حکم ها و دیگر از کل  %22 :7تبصره

مابقی به منظور پرداخت حق الزحمه  %82و مدیریت  سندهای آموزشی به فدراسیون اختصاص می یابد

 اساتید و برگزاری کالس در اختیار هیئت برگزار کننده می باشد. 

های های دانش افزایی و دورهین و عوامل پشتیبان کارگاهدستور العمل پرداخت حق الزحمه مدرس -3

 مقدماتی آموزشی 

ساعت( باید مطابق با  4های دانش افزایی )حداقل وهای انسانی برگزار کننده کارگاهحق الزحمه نیر-3-1

 باشد. 4جدول شماره 

 

 

 افزاییهای دانشعوامل پشتیبان در برگزاری کارگاه: حق الزحمه مدرس و 4جدول شماره 

 حق التدریس و حق الزحمه 
 

 ردیف سمت

 1 مدرس)دکترا( 511111هر ساعت 

مدرس)فوق  311111هر ساعت 

 لیسانس(

2 

 3 مدیر دوره 411111هر روز

مسئول سمعی و  311111هر روز  

 بصری

4 

 5 مسئول تدارکات 311111هر روز 

با نظر درخواست کننده و تایید مسئول 

 آموزش

 6 اجاره مکان

 

 ریال می باشد.152222ورودیه جهت هر یک از شرکت کنندگان در کارگاه های دانش افزایی  :8تبصره
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های دانش افزایی بین المللی با دستور العمل پرداخت حق الزحمه مدرسین و عوامل پشتیبان کارگاه :3تبصره

 گردد.تر برنامه ریزی آموزشی، ابالغ میهماهنگی و تائید دف

 .های مقدماتی آموزشینیروی انسانی برگزار کننده دوره حق الزحمه 3-2

، "بازآموزی"های مقدماتی آموزشی )مانند ها موظفند در دی ماه هر سال به منظور برگزاری دورهفدراسیون

مبانی تخصصی "، "استاژفنی "، "معرفی و تعیین سطح "، "فنی توجیهی"، "پیش نیاز"،  "توجیهی"

ت نیاز به افزایش قیمت خدمات آموزشی، جداول مالی پیشنهادی سال بعد را مطابق و ...(، در صور "مربیگری

ال نمایند. بدیهی ریزی آموزشی ارسهت بررسی و تایید به دفتر برنامهبه همراه دالیل مربوطه ج 5جدول شماره 

 رات رفتار خواهد شد.باشد و با متخلفین برابر مقرگونه افزایش قیمت خارج از این فرایند قابل قبول نمیاست هر

 های مقدماتی آموزشی: حق الزحمه مدرس و عوامل پشتیبان در برگزاری دوره5جدول شماره 

حق التدریس و حق 

الزحمه به ازای هر 

 یالساعت ر
 ردیف مدرس و عوامل اجرایی

 1 مدرس )دکترا( 

 2 مدرس )فوق لیسانس( 

 3 تر(مدرس )لیسانس و پایین 

 4 مدیر دوره روزانه

 5 ناظر دوره روزانه

 عنوان دوره مقدماتی: 

 شهریه ثبت نام:
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 ز( امور پشتیبانی 

نام، حضور و ل ثبتباشد و مسئوان دوره در محل برگزاری مستقر میمدیر دوره  از شروع دوره تا پای -1

رف برگزار کننده به او غیاب، اجرای کنداکتور اساتید، رفع مشکالت شرکت کنندگان و کلیه اموری که از ط

 شود.محول می

 مدیر آزمون بایستی از کارشناسان آموزش اداره کل باشد. وظایف مدیر آزمون عبارتند از: -2

قبل از آزمون: اخذ سواالت و کلید پاسخ نامه از اساتید، تایپ دفترچه سواالت و تهیه پاسخنامه،  2-1

 تکثیر، آماده سازی و مهر و موم آن .

ها، زمون: استقرار شرکت کنندگان و توزیع فرم نظرسنجی و دفترچه آزمون و جمع آوری آنحین آ 2-2

 اعالم شروع و خاتمه آزمون.

بعد از آزمون: استخراج نتایج و نمرات، تهیه لیست نمرات شرکت کنندگان و اعالم آن به مسئول  2-3

 تحلیل فرم های نظرسنجی.آموزش استان جهت تایید و ارسال به هیئت ورزشی مربوطه، تجزیه و 

 خدمتگزار عهده دار نظافت و پذیرایی در طول دوره با هماهنگی مدیر دوره است. -3

 

 ح( الزامات

 کلیه ارکان آموزشی )آموزش اداره کل استان، هیئت ورزشی استان و فدراسیون( موظفند:        

ونات اسالمی، منطبق با نظامنامه های آموزشی نسبت به رعایت شئدر برنامه ریزی و اجرای فعالیت -1

 فرهنگی وزارت متبوع جهت تحقق ورزش پاک، معنوی و معرفتی عمل نمایند.

های آموزشی بین المللی داخل کشور و اعزام منابع انسانی به دوره های آموزشی خارج در برگزاری دوره -2

 ریزی آموزشی را کسب نمایند.از کشور مجوز کتبی دفتر برنامه

 های آموزشی خود را بر اساس چرخه استاندارد آموزش اجرا نمایند.فعالیت کلیه -3

این آیین نامه  12نترل شرایط ارتقاء مطابق با مادههای آموزشی نسبت به کدر مدیریت برگزاری دوره -4

 اهتمام الزم معمول دارند.
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