
 

 3داوری سطح  ، مدرس و مربیارتقاء به مسئولشرایط 

 قبل از تصویب کمیته: .1

یان ممتقاضی در مرحله اول باید فرم درخواست خود را در قالب فرم مربوطه پر و به کمیته داوران فدراسیون هاکی ارسال کند. معرفی راهنما از 

اولین جلسه کمیته مطرح می گردد. تصویب کمیته منوط به رعایت شرایط زیر می مسئولین، مربیان و مدرسان داوری الزامی است. درخواست در 

 باشد:

 شرایط متقاضی:

 بازنشسته )در صورت فعال بودن، تصویب کمیته( -

 حداقل درجه ملی  -

 آشنایی به زبان انگلیسی  -

 7002آشنایی با کامپیوتر و توانایی کار با برنامه آفیس حداقل  -

 داوری توانایی پر کردن فرم فیدبک -

 سابقه حداقل حضور در یک دوره مسابقه بین المللی -

 توانایی تفسیر قوانین -

 دارای حسن شهرت فنی -

 

 بعد از تصویب کمیته: .2

 متقاقضی باید مراحل زیر را با موفقیت طی نماید. بمنظور تسریع این پروسه، انجام همزمان مراحل مورد تائید است.

 مراحل:

 دوره کارورزی )دوره سوم حتما باید بزرگساالن باشد(  3 -

 (A  ،B ،C   ،D ،E   ،F ،G   ،H  ،Iپر کردن فرم های مربیگری داوری ) -

 . نحوه ساختن تیم داوری مسابقات(3. مدیریت، روانشناسی 7. قوانین و تفسیر 1پروژه ) 3ارائه  -

 ه(نمون 7نمونه فرم فیدیک مختلف )برای هر درجه،  8ارائه  -

 دقیقه در کلینیک داوری )در قالب پاور پوینت( 30ارائه مطلب به مدت حداقل  -

 3ارائه نظریه در خصوص نحوه و اصول تدریس در دوره داوری درجه  -

 نمره 100در بارم  3نمونه سوال استاندارد )دارای روایی و اعتبار( دوره داوری درجه  30ارائه  -

 های داوری ذکر شده در کتاب قوانین ارائه نظریه در خصوص نحوه آموزش مهارت -

 تیمی 10ارائه نظریه در ارتباط با چینش داوران در مسابقات  -

 ارائه نظریه در ارتباط با نحوه همکاری با سرپرست کل، مسئول فنی، سرپرست و مربی یک تیم -

 گذراندن موفقیت آمیز دوره مربوطه -
 

 درصد از مجموع کل نمره معیار قبولی است.  20پس از طی مراحل فوق امتحان برگزار می گردد. کسب حداقل ××× 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3داوری سطح  ، مدرس و مربیدرخواست ارتقاء به مسئولفرم 

 به: کمیته محترم داوران فدراسیون هاکی

 :متقاضی مشخصات
  درجه فعلی داوری:  خانوادگی:نام و نام 

  سال اخذ درجه فعلی:  نام پدر

  سال شروع داوری:  شمار شناسنامه:

  آشنایی به زبان انگلیسی:  کد ملی:

  راهنما:  تاریخ تولد:

  شهرستان: –استان   مدرک تحصیلی:

  تلفن ثابت:  رشته تحصیلی:

  شماره نمابر:  ایمیل

  تلفن همراه:  کد پستی:

   آدرس:
 

 رزومه مسابقات داخلی و فعالیت های تدریس )اهم فعالیت ها قید شود(: 

 

 

 رزومه مسابقات بین المللی: 

 

 

 

        می باشم. متعهد 3سمت مسئول، مربی و مدرس داوری سطح با مشخصات فوق متقاضی ارتقاء به ........................................................ اینجانب 

و  آئین نامه مربوطهب منوط به انجام شرایط مندرج در می گردم کلیه هزینه های آموزش بر عهده اینجانب است و حق تائید ارتقاء اینجان

این فرم صرافاً یک درخواست بوده و هیچگونه تعهدی برای منحصراً از اختیارات کمیته داوران فدراسیون هاکی می باشد. آگاهی کامل دارم 

 د.نمای می کمیته داوران اقدام به برگزاری آزمونپس از طی موفقیت آمیز مراحل الزم توسط اینجانب، نمی کند و میته داوران آیجاد ک

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی:
 امضاء:
 تاریخ:

 شماره: 
 تاریخ: 
 :پیوست

از طریق  PDFاین فرم باید بصورت تایپی در قالب  -

( یا نمابر info@iranhockey.orgایمیل )

 ( به فدراسیون هاکی ارسال گردد07171711713)

 

 

mailto:info@iranhockey.org


 

 2شرایط ارتقاء به مسئول، مدرس و مربی داوری سطح 

 قبل از تصویب کمیته: .3

زامی معرفی داور آموزشی المتقاضی در مرحله اول باید فرم درخواست خود را در قالب فرم مربوطه پر و به کمیته داوران فدراسیون هاکی ارسال کند. 

 است. درخواست در اولین جلسه کمیته مطرح می گردد. تصویب کمیته منوط به رعایت شرایط زیر می باشد:

 شرایط متقاضی:

 بازنشسته )در صورت فعال بودن، تصویب کمیته( -

 آشنایی به زبان انگلیسی در حد متعارف )خواندن و نوشتن( -

 7002کار با برنامه آفیس حداقل آشنایی با کامپیوتر و توانایی  -

 توانایی پر کردن فرم فیدبک داوری و ارائه پیشنهادات اصولی  -

 تورنمنت بعنوان مسئول داوری یا کمک )یکی از آنها جوانان دسته یک یا رده امید و باالتر باشد( 7سابقه حضور حداقل در  -

 کالس داوری بعنوان مدرس یا کمک 7سابقه حضور حداقل در  -

 ی تفسیر قوانین و آگاهی از تاریخچه قوانینتوانای -

 دارای حسن شهرت فنی -

 سال از تاریخ ارتقاء به سطح سه 3گذشت حداقل  -

 

 بعد از تصویب کمیته: .4

 متقاقضی باید مراحل زیر را با موفقیت طی نماید. بمنظور تسریع این پروسه، انجام همزمان مراحل مورد تائید است.

 مراحل:

 بصورت پیش فرض (A  ،B ،C   ،D ،E   ،F ،G   ،H  ،I)گری داوری پر کردن فرم های مربی -

 دوره مسابقات، کالس داوری یا کلینیک 1در  (D ،E   ،F ،G   ،H)پر کردن فرم های مربیگری داوری  -

 نمونه( 3نمونه، درجه ملی  7نمونه فرم فیدیک مختلف )برای درجه یک  5ارائه   -

 نمره 100در بارم  3)دارای روایی و اعتبار( دوره داوری درجه نمونه سوال استاندارد   50ارائه  -

 3ارائه اسالید کامل آموزش داوری درجه  -

 ارائه پروژه در خصوص مسائل روانشناسی قبل، حین و بعد از یک تورنمنت -

 ارائه مطلب در خصوص جلسه هماهنگی داوران قبل از شروع تورنمنت )پاورپوینت( -

 ماهنگی مسئول داوری با مربیان تیم ها قبل از شروع تورنمنت )پاورپوینت(ارائه مطلب در خصوص جلسه ه -

 ارائه مطلب در خصوص نحوه ارتقاء سطح یک داور در طول تورنمنت -

 ساعت در کلینیک داوری )در قالب پاور پوینت( 3ارائه مطلب به مدت حداقل  -

 ارائه مطلب در خصوص مدیریت تضاد در طول یک مسابقه -

 3خصوص نحوه ارزیابی مسئولین، مربیان و مدرسان داوری سطح  ارائه نظریه در -

 1تا زمان ارتقاء به درجه  7مربیگری یک داور درجه  -

 تورنمنت 7دریافت فیدبک مناسب از سرپرست کل در حداقل  -

 تورنمنت 7دریافت فیدبک مثبت از داوران در حداقل  -

 مورد تدریس 3داوری درجه  دوره کالس 7دریافت فیدبک مثبت از شرکت کنندگان در حداقل  -

 گذراندن موفقیت آمیز دوره مربوطه -
 

 درصد از مجموع کل نمره معیار قبولی است.  20پس از طی مراحل فوق امتحان فنی و زبان انگلیسی برگزار می گردد. کسب حداقل  ×××

 

 



 

 2داوری سطح  ، مدرس و مربیدرخواست ارتقاء به مسئولفرم 

 به: کمیته محترم داوران فدراسیون هاکی

 :متقاضی مشخصات
  سطح فعلی:  نام و نام خانوادگی:

  سال اخذ سطح فعلی:  نام پدر

  سال شروع داوری:  شمار شناسنامه:

  آشنایی به زبان انگلیسی:  کد ملی:

  :7سال اخذ درجه  -داور آموزشی   تاریخ تولد:

  شهرستان: –استان   مدرک تحصیلی:

  تلفن ثابت:  رشته تحصیلی:

  شماره نمابر:  ایمیل

  تلفن همراه:  کد پستی:

   آدرس:
 

 رزومه مسابقات داخلی و فعالیت های تدریس )اهم فعالیت ها قید شود(: 

 

 

 رزومه مسابقات بین المللی: 

 

 

 

        می باشم. متعهد 7سمت مسئول، مربی و مدرس داوری سطح با مشخصات فوق متقاضی ارتقاء به ........................................................ اینجانب 

طه و مه مربوآئین ناب منوط به انجام شرایط مندرج در می گردم کلیه هزینه های آموزش بر عهده اینجانب است و حق تائید ارتقاء اینجان

این فرم صرافاً یک درخواست بوده و هیچگونه تعهدی برای آگاهی کامل دارم  منحصراً از اختیارات کمیته داوران فدراسیون هاکی می باشد.

 پس از طی موفقیت آمیز مراحل الزم توسط اینجانب، کمیته داوران اقدام به برگزاری آزمون می نماید.کمیته داوران آیجاد نمی کند و 

 

 

 

 

 

 شماره: 
 تاریخ: 
 :پیوست

 نام و نام خانوادگی:
 امضاء:
 تاریخ:

از طریق  PDFبصورت تایپی در قالب  این فرم باید -

( یا نمابر info@iranhockey.orgایمیل )

 ( به فدراسیون هاکی ارسال گردد07171711713)

 

mailto:info@iranhockey.org


 

 1داوری سطح  مدرس و مربی، مسئولارتقاء به شرایط 

 قبل از تصویب کمیته: .5

الزامی  داور آموزشیمعرفی  .ت خود را در قالب فرم مربوطه پر و به کمیته داوران فدراسیون هاکی ارسال کندمتقاضی در مرحله اول باید فرم درخواس

 شرایط زیر می باشد: رعایت درخواست در اولین جلسه کمیته مطرح می گردد. تصویب کمیته منوط به است.

 ط متقاضی:شرای

 (تهیکم بیبازنشسته )در صورت فعال بودن، تصو -

  یدر حد متعارف )خواندن, نوشتن, صحبت کردن, گوش دادن( و تسلط بر فرهنگ لغت و اصطالحات هاک یسیبه زبان انگل ییآشنا -

 7002حداقل  سیکار با برنامه آف ییو توانا وتریبا کامپ ییآشنا -

   یاصول شنهاداتیو ارائه پ یداور دبکیپر کردن فرم ف ییتوانا -

 بزرگساالن( ای دیکمک )رده ام ای یتورنمنت بعنوان مسئول داور 4حضور حداقل در  سابقه -

  یالملل نیکمک مدرس ب ایبعنوان مدرس  یکالس داور 3حضور حداقل در  سابقه -

 7و  3سطح  یداور یمدرس یدر دوره ها سیتدر ییتوانا -

 7و  3سطح  یداور نیآموزش مسئول ییتوانا -

  ریارائه راهکار بر تفاس ییتوانا -

 سطح باال  یگریمرب یدر دوره ها نیقوان ریو تفس سیتدر ییتوانا -

 معاصر  سیبا روش ها و اصول تدر ییآشنا -

  یحسن شهرت فن یدارا -

 ارتقاء به سطح دو خیسال از تار 4حداقل  گذشت -

 

 بعد از تصویب کمیته: .6

 بمنظور تسریع این پروسه، انجام همزمان مراحل مورد تائید است. با موفقیت طی نماید. رامتقاقضی باید مراحل زیر 

 مراحل:
 

 طراحی سواالت دوره های مختلف داوری  -

 ارائه اسالید آموزش درجات مختلف تا ملی  -

 7و  3 ارائه اسالید آموزش مدرسی سطح -

 ارائه نظریه در خصوص روانشناسی داوری  -

 ارائه مطلب در خصوص آمادگی جسمانی داوری  -

 کلینیک داوری و دریافت فیدبک مناسب  7تدریس در  -

 ارائه اسالید راهنمای داوران در مسابقات امید یا بزرگساالن بر اساس قوانین و مقررات روز  -

 بزرگساالن بر اساس قوانین و مقررات روز ارائه اسالید راهنمای مربیان در مسابقات امید یا  -

 نون کاربردی هاکی قا 10تفسیر  -

 ارائه مطلب در خصوص مدیریت تضاد در یک مسابقه  -

 گذراندن موفقیت آمیز دوره مربوطه  -

 درصد از مجموع کل نمره معیار قبولی است.  20برگزار می گردد. کسب حداقل  فنی و زبان انگلیسی س از طی مراحل فوق امتحانپ

 

 

 

 



 

 1داوری سطح  ، مدرس و مربیدرخواست ارتقاء به مسئولفرم 

 به: کمیته محترم داوران فدراسیون هاکی

 :متقاضی مشخصات
  سطح فعلی:  نام و نام خانوادگی:

  اخذ سطح فعلی:سال   نام پدر

  سال شروع داوری:  شمار شناسنامه:

  آشنایی به زبان انگلیسی:  کد ملی:

  شهرستان: –استان   تاریخ تولد:

  تلفن ثابت:  مدرک تحصیلی:

  شماره نمابر:  رشته تحصیلی:

  تلفن همراه:  ایمیل

  اسکایپ:  کد پستی:

   آدرس:
 

 رزومه مسابقات داخلی و فعالیت های تدریس )اهم فعالیت ها قید شود(: 

 

 

 رزومه مسابقات بین المللی: 

 

 

 

     می باشم. متعهد 1سمت مسئول، مربی و مدرس داوری سطح با مشخصات فوق متقاضی ارتقاء به ........................................................ اینجانب 

و  آئین نامه مربوطهب منوط به انجام شرایط مندرج در کلیه هزینه های آموزش بر عهده اینجانب است و حق تائید ارتقاء اینجانمی گردم 

این فرم صرافاً یک درخواست بوده و هیچگونه تعهدی برای آگاهی کامل دارم  منحصراً از اختیارات کمیته داوران فدراسیون هاکی می باشد.

 پس از طی موفقیت آمیز مراحل الزم توسط اینجانب، کمیته داوران اقدام به برگزاری آزمون می نماید.د نمی کند و کمیته داوران آیجا

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی:
 امضاء:
 تاریخ:

 شماره: 
 تاریخ: 
 :پیوست

از طریق  PDFبصورت تایپی در قالب  این فرم باید -

( یا نمابر info@iranhockey.orgایمیل )

 فدراسیون هاکی ارسال گردد( به 07171711713)

 

mailto:info@iranhockey.org

