
کد  رشته عنوان  مدرس/مدرسین متقاضیان تاریخ ساعت

 دوره

 تخصصی )ویژه رشته های گوناگون قایقرانی(

 9901 کانواسپرینت اولیه، مواد رقابت( آشنایی با رشته کانو اسپرینت )پیشینه، تجهیزات، قوانین و مقررات میالدمحسن آقای  آزاد 16/4/99 16.30-15.00

 9902 دراگون بوت ولیه، مواد رقابت(آشنایی با رشته دراگون بوت )پیشینه، تجهیزات، قوانین و مقررات ا پیمان مشیری آقای آزاد 17/4/99 11.30-10.00

 9903 روئینگ اولیه( آشنایی با رشته روئینگ )پیشینه، مواد، تجهیزات، قوانین و مقررات عباسیسولماز خانم  آزاد 23/4/99 11.30-10.00

 9904 اساللوم ه، مواد رقابت(آشنایی با رشته اساللوم )پیشینه، تجهیزات، قوانین و مقررات اولی اشرفکتایون خانم  آزاد 21/4/99 14.30-13.00

 9905 کانوپولو یه، زمین بازی(آشنایی با رشته کانوپولو )پیشینه، تجهیزات، قوانین و مقررات اول قزلباشمهران  آقای آزاد 18/4/99 11.30-10.00

 9906 بادبانی ت پایه(آشنایی با کایت بوردینگ )پیشینه، تجهیزات، مواد، قوانین و مقررا حمید شمالی آقای آزاد 18/4/99 14.30-13.00

 9907 بادبانی ات پایه(آشنایی با قایق های لیزر )پیشینه، تجهیزات، مواد، قوانین و مقرر جانی نسب آقای آزاد 25/4/99 11.30-10.00

 9908 کانواسپرینت سطوح آموزش از مبتدی تا المپیک در کانواسپرینت مسعود مهدوی نیا آقای کانو اسپرینتمربیان  21/4/99 16.30-15.00

 9909 کانواسپرینت تعادل و جابجایی در کانو اسپرینت اجزای تکنیک، مسعود مهدوی نیا آقای مربیان کانو اسپرینت 17/4/99 14.30-13.00

 9910 دراگون بوت دراگون بوت ایقتعادل، ورود و خروج به قایق و آب، دستورالعمل ها هنگام چپ شدن ق پیمان مشیری آقای بوتمربیان دراگون  18/4/99 16.30-15.00

 9911 روئینگ اجزای تکنیک حرکت بدن و پارو در روئینگ افشین فرزام آقای مربیان روئینگ 16/4/99 14.30-13.00

 9912 کانوپولو وپولواجزای تکنیکی حرکت های قایق و پارو و پرتاب های توپ در بازی کان مهران قزلباش آقای مربیان کانوپولو 22/4/99 16.30-15.00

 9913 کانواسپرینت اجزای تکنیکی حرکت بدن و پارو و انتقال نیرو به آب در قایق کانو شاهو ناصری آقای مربیان کانو اسپرینت 24/4/99 14.30-13.00

 9914 دراگون بوت تکنیک حرکت بدن و انتقال قدرت به آب در دراگون بوت سجاد غریبی آقای مربیان دراگون بوت 17/4/99 16.30-15.00

 9915 روئینگ روئینگ و چیدمان تمرین ها در یک جلسه تمرین  تمرین های در آب محمد علی قرائت مربیان روئینگ 23/4/99 16.30-15.00

 9916 اساللوم آشنایی با پیست های اساللوم و تاکتیک های مختلف در آنها خانم منیره نصر  اساللوممربیان  22/4/99 14.30-13.00

 9917 کانوپولو تاکتیک بازی )حمله و دفاع( در کانوپولو محسن شیخلووند آقای مربیان کانوپولو 21/4/99 14.30-13.00

 9918 کانواسپرینت کانو اسپرینت و چیدمان آنها در یک جلسه تمرین ین های در آبتمر ایرج اقلیمی آقای مربیان کانو اسپرینت 31/4/99 16.30-15.00

 9919 دراگون بوت دراگون بوت و چیدمان آنها در یک جلسه تمرین تمرین های در آب سجاد غریبی آقای مربیان دراگون بوت 29/4/99 16.30-15.00

 9920 روئینگ تنظیم اندازه های قایق و پارو در روئینگ عباسیخانم سولماز  مربیان روئینگ 24/4/99 11.30-10.00

 کتایون اشرف، خانم خانم مربیان اساللوم 22/4/99 11.30-10.00
 نصرمنیره 

 یی ها( در)چرخش ها، غلت ها، جابجا ، قایق و پارواجزای تکنیک حرکت های بدن
 اساللوم

 9921 اساللوم

 9922 کانوپولو حرکت صحیح قایق در جابجایی ها و غلت ها با پارو و بدون پارو اشکان صیادی آقای مربیان کانوپولو 28/4/99 14.30-13.00



 9923 دراگون بوت (ICFشیوه مرور قوانین بهمراه آخرین تغییرات قوانین داوری در دراگون بوت ) عباس محمدعلی آقای داوران دراگون بوت 29/4/99 14.30-13.00

 9924 اساللوم مرور قوانین بهمراه آخرین تغییرات قوانین داوری در رشته اساللوم خانم بهاره افشارپور داوران اساللوم 7/5/99 14.30-13.00

 9925 کانوپولو مرینتمرین های در آب و بدنسازی کانوپولو و چیدمان آنها در یک جلسه ت محسن شیخلووند آقای مربیان کانوپولو 5/5/99 16.30-15.00

 9926 روئینگ تنظیم پیچ کفه پارو در روئینگ محمد علی قرائتآقای  مربیان روئینگ 31/4/99 14.30-13.00

 9927 کانواسپرینت رینتمرور قوانین بهمراه آخرین تغییرات قوانین داوری در رشته کانواسپ محرابی مرتضی آقای داوران کانو اسپرینت 5/5/99 14.30-13.00

، خانم خانم اسما نیکور داوران روئینگ 11/5/99 14.30-13.00
 لیال عیدی

 9928 روئینگ مرور قوانین بهمراه آخرین تغییرات قوانین داوری در رشته روئینگ

 9929 کانوپولو و مرور قوانین بهمراه آخرین تغییرات قوانین داوری در رشته کانوپول خانم فاطمه موالیی داوران کانوپولو 8/5/99 14.30-13.00

 مدیریت ورزشی و مشترک در بین رشته های قایقرانی( ورزش،، روانشناسی ورزشدر به علم تمرین، تغذیه عمومی )مباحث مربوط 

مهدوی نیا، مسعود آقای  آزاد 16/4/99 11.30-10.00
 قرائت علیمحمد آقای

پیش نیاز * آشنایی با رشته قایقرانی 
 مربیگری
 قایقرانی

9930 

پیش نیاز ** )آشنایی با مفهوم شدت و حجم تمرین( 1تمرین  طراحیاصول  دکتر نعیما خواجوی آزاد 18/4/99 14.30-13.00
 مربی بدنساز

9931 

پیش نیاز مربی  ()کنش بین حجم و شدت تمرین در طول فصل تمرینی 2تمرین  اصول طراحی دکتر نعیما خواجوی آزاد 18/4/99 16.30-15.00
 بدنساز

9932 

پیش نیاز مربی  ()چیدمان تمرین ها در یک جلسه و یک روز تمرین 3اصول طراحی تمرین  دکتر نعیما خواجوی آزاد 25/4/99 14.30-13.00
 بدنساز

9933 

پیش نیاز مربی  )آشنایی با زمان بندی دوره های تمرین( 4اصول طراحی تمرین  دکتر نعیما خواجوی آزاد 25/4/99 16.30-15.00
 بدنساز

9934 

پیش نیاز  ها، نوشیدنی های ورزشی و ...( تغذیه ورزشی )مواد غذایی، مکمل متعاقبا اعالم می گردد آزاد امتعاقب متعاقبا
 مربیگری
 قایقرانی

9935 

پیش نیاز  تمرین های آستانه الکتات دکتر حمید رجبی آزاد 30/4/99 15.30-14.00
 مربیگری
 قایقرانی

9936 

پیش نیاز  آشنایی با دوپینگ )شیوه های مختلف دوپینگ( و قوانین مربوط به آن متعاقبا اعالم می گردد آزاد متعاقبا متعاقبا
 مربیگری
 قایقرانی

9937 



پیش نیاز مربی  )تمرین های افزایش قدرت و توان عضالنی( 1کار با وزنه  دکتر نعیما خواجوی آزاد 1/5/99 14.30-13.00
 بدنساز

9938 

پیش نیاز مربی  )تمرین های استقامت عضالنی( 2کار با وزنه  دکتر نعیما خواجوی  آزاد 1/5/99 16.30-15.00
 بدنساز

9939 

پیش نیاز  در ورزش و آرام سازی شیوه های ایجاد انگیزش دکتر کیوان مال نوروزی  آزاد 6/5/99 16.30-15.00
 مربیگری
 قایقرانی

9941 

پیش نیاز  کنترل جو تیم و ایجاد انسجام تیمی دکتر علیرضا سهرابیان آزاد 28/4/99 16.30-15.00
 مربیگری
 قایقرانی

9942 

پیش نیاز  نوجوانان کیبا هدف المپ یکیالمپ یتوسعه رشته ها خانم کتایون اشرف آزاد 6/5/99 14.30-13.00
 مربیگری
 قایقرانی

9943 

پیش نیاز  تعمیر و نگهداری بدنه و تجهیزات قایق  آقای مسعود مهدوی نیا آزاد 8/5/99 16.30-15.00
 مربیگری
 قایقرانی

9944 

پیش نیاز مربی  پایش شاخص های عملکردی و بررسی میزان پیشرفت  دکتر حمید رجبی آزاد 23/4/99 16.30-15.00
 بدنساز

9945 

پیش نیاز مربی  خستگی بدن و بازگشت بهینه به حالت نخست  دکتر حمید رجبی آزاد 30/4/99 17.30-16.00
 بدنساز

9946 

پیش نیاز  استعدادیابی در رشته های قایقرانی دکتر محمدعلی قرائت آزاد 11/5/99 16.30-15.00
مربیگری 

 قایقرانی

9947 

 

 توضیحات: 

 است.ازآموزی امتیاز ب 5 ارایهر یک از دوره ها دبه تمامی شرکت کنندگان در دوره های مذکور، گواهی معتبر از سوی فدراسیون قایقرانی تعلق می گیرد. ضمنا شرکت در  -

از درجه  وبازآموزی امتیاز  60 نیازمند 2ه درجبه  3 درجه ازارتقای درجه مربیگری و داوری ، 14ماده  1399سال  فدراسیون قایقرانی دوره های آموزشی بر اساس آیین نامه -

 است.بازآموزی  امتیاز 75 دریافتنیازمند  1درجه  به 2

 امتیاز 45سال از زمان صدور نیازمند دریافت  3پس از  3درجه  تمدید کارت مربیگری و داوری ،14 ماده فدراسیون قایقرانیآموزشی بر اساس آیین نامه دوره های  -

 در مدت مذکور است. بازآموزی  امتیاز 75 نیازمند دریافت 1و درجه بازآموزی  امتیاز 60نیازمند دریافت  2و درجه بازآموزی 



 روز پیش از کالس به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید.  2و ساعت برگزاری، مراتب  تاریخ ر صورت هر گونه جابجایی در مدرس کالس یاد -

 امتیاز بازآموزی 5اینکه نیستند. ضمن قایقرانی قایقرانی در کالس مربیگری آشنایی با رشته های  شرکت می کنند نیازمند گذراندن سرفصل*کسانی که در این دوره 

 تعلق می گیرد.  درجه مربیگری و داوری به این سرفصل ارتقای

نساز دوره مربی بد" برای شرکت دربه شرط داشتن مدرک مربیگری قایقرانی و تایید هیات استان، کنند می شرکت مربی بدنساز پیش نیاز دوره های **کسانی که در 

 . می باشد از سوی فدراسیون قایقرانیامتیاز بازآموزی  5 . ضمن اینکه شرکت در هر یک از این دوره ها دارایدر اولویت قرار می گیرند "قایقرانی حرفه ای


