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 مدت مربیگری های کوتاه نامه دوره آیین
 

 مقدمه

آموزش آنان در سطوح  سازی و یکسانعملی مربیان در رشته های مختلف زیرمجموعه قایقرانی به منظور ارتقاء سطح دانش       
 .گردد مدت مربیگری به شرح ذیل تدوین می های کوتاه نامه دوره مختلف، آیین

 اهداف ـ  0ماده 

  رشته های مختلف زیرمجموعه فدراسین قایقرانیتربیت و تامین مربیان  ـ 8ـ  8
 قایقرانیـ ارتقاء سطح علمی و عملی مربیان  8ـ  2
 در سراسر کشور  قایقرانیآموزش تئوری و عملی مربیان  سازی ـ هماهنگ و یکسان8ـ  9

 تعاریفـ  1ماده 

 :قایقرانی مربی - 2-1

از  مربیگری و معتبر رسمی گواهینامه ،دارایزیرمجموعه فدراسیون قایقرانی  هایرشته از یکی در که است فردی
 .باشد جهانی آسیای یا ملی، ربطذیفدراسیون

  :قهرمان تیم ملی -2-2
، قهرمانی جهان یا کاپ جهانی، قهرمانی آسیا رسمی مسابقاتدر  قایقرانی  ود که تحت پوشش فدراسیونش ورزشکاری اطالق میبه 

 .المپیک موفق به کسب مدال شده باشد بازیهای آسیایی و پارا آسیایی، المپیک و پارا
 :یگواهینامه مربیگر -2-3

های ابالغی  آیین نامه ضوابط، مقررات و فدراسیون برابر ، توسطدوره مربیگری موفقیت درگذراندن و  مدرک آموزشی است که پس از
 .شود اعطا می شرکت کنندگان دورهبه 
 :کارت مربیگری-2-4

، تحت نظارت فدراسیون یگری پس از گذراندن دوره کارورزیفعالیت به دارنده گواهینامه مرب مجوزاست که به موجب آن مدرکی 
 .شوداعطا می

 : سطوح مربیگری ـ 3ماده 

 .گردد میتعیین  8و  2، 9 به ترتیب درجاتدر سطح کشور نامه سطوح مربیگری  بر اساس مفاد این آیین

 :ـ شرایط عمومی شرکت کنندگان 4ده ما

 یا یکی از ادیان رسمی کشور  ن اسالممتدین به دین مبی ـ 4ـ 1
 پذیرفتن قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران  ـ 4ـ 2
  روانیداشتن سالمت جسمی و  ـ 4ـ 3
 و عدم سوء پیشینهداشتن صالحیت اخالقی و حسن شهرت  ـ 4ـ 4
 عدم اعتیاد به مواد مخدر  ـ 4ـ 5
 برای مردان یا موقت معافیت دائم داشتن کارت پایان خدمت، -4-6
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 مهارتی های موفقیت در آزمون و ورزشی در رشته مربوطهداشتن تجارب  -4-7
 داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه  -4-8

نابینایان و  های ورزش ،جانبازان و معلولینهای  ورزشهای مربیگری  دوره در تعیین شرایط حضور شرکت کنندگان :8 تبصره
 .باشد بر عهده فدراسیون ورزشی ذیربط می ءخاص و پیوند اعضا ورزش بیماران  ،ناشنوایان های ورزش وبینایان  کم

 

 : 3ـ دوره مربیگری درجه  5ماده 
 : شرایط اختصاصی -5-1

 سال سن  22داشتن حداقل  -5-1-1
برای ورزشکاران فعال استان ها باقی مانده است، ( سال 22)ماه به سن مد نظر شرکت در کالس  6در صورتی که حداکثر : تبصره

البته صدور . این ورزشکاران می توانند تنها با ارائه معرفی نامه از هیات استان مبنی بر فعال بودنشان در کالس شرکت نمایند
 . سال انجام خواهد شد 22ا پس از رسیدن به سن گواهینامه و کارت مربیگری تنه

 ( نظر مدرس دوره طبق)موفقیت در آزمون مهارتی رشته ورزشی  -5-1-2
 عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشیداشتن کارت  -5-1-3
 : 3دروس دوره مربیگری درجه  -5-2

 : دروس عملی -5-2-1

کمیته  گردد که از طریق ین میساعت تعی  62درجه مربیگری بوده و حداقل ساعات تدریس آن متناسب با رشته ورزشی و این دروس 
سرفصل دروس مربوطه در رشته های مخالف قایقرانی در  .شود به اجرا گذاشته میو  مشخصسرفصل آن  ،فدراسیون آموزش

 . ارائه می گردد 8پیوست شماره |

 : 3رجه دریافت گواهینامه مربیگری دـ شرایط  6ماده 

 9مربیگری درجه تئوری و عملی ارائه شده در دوره  های موفقیت در آزمون ـ 6ـ 1
 برای دروس عملی 81برای دروس تئوری و نمره قبولی حداقل  82با حداقل نمره قبولی  81معدل  حداقل کسب -6-1-1
    .گردد نرسد؛ مردود اعالم می 81دروس تئوری و عملی به حد نصاب  هر یک از در آنان افرادی که میانگین نمرات -6-1-2
اند، حداکثر تا  نشده( 82)وفق به کسب نمره قبولی تعدادی از دروس مکه در  (و باالتر 81) ه قبولیمیانگین نمردارندگان  -6-1-3

در آزمون تجدیدی شرکت  با پرداخت نسبت ساعات همان درس به کل شهریه های مندرج در آیین نامه مجددا یکسال فرصت دارند
 .شودو چنانچه موفق گردند گواهینامه آنان صادر می نمایند

 های تئوری و عملی ارائه شده در دوره  حضور مستمر و فعال در کالس ـ 6ـ 2
 . به کمیته آموزش فدراسیون الزامی است 9ارائه مدرک تئوری مربیگری درجه  -6-3
 ورزشی فدراسیون های دیگر شرکت نموده اند، هایرشتهبرای افرادی که در ، 9راندن دروس تئوری مربیگری درجه گذ -6-3-1

 .کند کفایت می
و علوم ورزشی با ارائه گواهی مدرک فارغ التحصیلی از شرکت  بدنی تربیتفارغ التحصیالن کارشناسی و باالتر رشته  تمامی -6-3-2

 .باشند معاف می 9وس تئوری مربیگری درجه در کالس در
نامه  آیین 9عناوین دوره آموزشی درجه  ها و م ورزشی مشروط به گذراندن سر فصلبدنی و علو دانشجویان رشته تربیت -6-3-3

و ارائه ریز نمرات   6ماده 8در صورت داشتن سایر شرایط مندرج در بند  توسعه آموزش ها و استعدادیابی وزارت ورزش ابالغی دفتر
  .باشندهای گذرانده شده ممهور به مهر دانشگاه محل تحصیل از گذراندن دروس تئوری مربیگری معاف میواحد
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کنندگان مدال در مسابقات قهرمانی آسیا، کاپ جهانی، جام جهانی، دریافت )با مدرک دیپلم  های ملیبه قهرمانان تیم ـ 6ـ 4
 اختصاصی و)سایر شرایط مندرج در آیین نامه داشتن صورت در  (بازیهای آسیایی و پاراآسیایی، بازی های المپیک و پارالمپیک

 .شود اعطاء می 9اهینامه مربیگری درجه گو ،با تائید کمیته آموزش فدراسیون( عمومی
 .گردد نفر تعیین می 92حداکثر و  82حداقل  9کننده در کالس مربیگری درجه  تعداد نفرات شرکت ـ 6ـ5
 
 

 :کارت مربیگری درجه سه و تمدیدشرایط دریافت  -7ماده 
 9گواهینامه مربیگری درجه ارائه  -7-1
 در طی شش ماه ساعت 02ت استان در اماکن ورزشی به میزان هیئبا تایید  وزیارائه گواهی انجام کار -7-2
کارت از درجه اعتبار ساقط و مربی  ،باشد و پس از انقضای سه سال ل می، سه ساعتبار کارت مربیگری از زمان صدورمدت ا -7-3

  .باشد می مربیگری مورد نظر فاقد مجوز فعالیت

 امتیاز و در مجموع سه  80ه مربی موظف است به طور متوسط ساالن ،یا ارتقاء گواهینامه کارت مربیگری برای تمدید -7-4
بدیهی است مسئولیت نظارت و تائید امتیازات آموزشی بر عهده  .این آیین نامه کسب نماید 86امتیاز بر اساس مفاد ماده  10سال 
 .باشد میها استان  قایقرانیهای  هیئت

 . دریافت دارندتوانند کارت مربیگری  می رشته فدراسیون قایقرانی 2حداکثر از  9مربیان درجه  -7-5

 : 1گری درجه دوره مربی ـ 8ماده 

 : شرایط اختصاصی  -8-1

  9مربیگری درجه  گواهینامه داشتن -8-1-1
 سال سن  29داشتن حداقل  -8-1-2

برای ورزشکاران فعال استان ها باقی مانده است، ( سال 29)ماه به سن مد نظر شرکت در کالس  6در صورتی که حداکثر : 8تبصره
البته صدور . این ورزشکاران می توانند تنها با ارائه معرفی نامه از هیات استان مبنی بر فعال بودنشان در کالس شرکت نمایند

 . سال انجام خواهد شد 29از رسیدن به سن گواهینامه و کارت مربیگری تنها پس 
 داشتن کارت عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی  -8-1-3
 این  86اساس مفاد ماده امتیاز بر  62 حداقل سال تجربه و کار مربیگری فعال و کسب 9ارائه گواهی مبنی بر حداقل  -8-1-4

 .آیین نامه
 : 2دروس دوره مربیگری درجه  -8-2

 : دروس عملی -8-2-1

کمیته  گردد که از طریق ساعت تعیین می  62این دروس متناسب با رشته ورزشی و درجه مربیگری بوده و حداقل ساعات تدریس آن 
 انی در سرفصل دروس مربوطه در رشته های مخالف قایقر .شود سرفصل آن مشخص و به اجرا گذاشته می ،فدراسیون آموزش

 . ارائه می گردد 8پیوست شماره 
 

 :1ـ شرایط دریافت گواهینامه مربیگری درجه  9ه ماد
 2مربیگری درجه موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره  ـ9ـ 1

 

 در دروس تئوری و عملی 81با حداقل نمره قبولی  81حداقل معدل  کسب -9-1-1
    .گردد نرسد  مردود اعالم می 81د نصاب  دروس تئوری و عملی به حهر یک از آنان در  افرادی که میانگین نمرات -9-1-2
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اند، حداکثر تا  نشده( 81)وفق به کسب نمره قبولی که در تعدادی از دروس م(و باالتر 81) دارندگان میانگین نمره قبولی -9-1-3
شرکت  با پرداخت نسبت ساعات همان درس به کل شهریه های مندرج در آیین نامه مجددا یکسال فرصت دارند در آزمون تجدیدی

 .شودنمایند و چنانچه موفق گردند گواهینامه آنان صادر می
دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و نیز دانشجویان همین مقاطع در رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی و نیز رشته های  -9-1-4

مربیگری را با موفقیت گذرانده باشند می توانند با ارائه  2ا پزشکی در صورتی که هر یک از دروس ارائه شده در سطح  پزشکی و پیر
 .ریز نمرات مهمور به مهر دانشگاه از گذراندن همان سر فصل درس معاف شوند

 

 های عملی و تئوری  فعال در کالس حضور مستمر و ـ9ـ 2
دریافت کنندگان مدال در مسابقات قهرمانی آسیا، کاپ جهانی، جام جهانی، بازیهای آسیایی و )های ملی  به قهرمانان تیم ـ9ـ3

داشتن سایر شرایط با  و علوم ورزشی بدنی ت لیسانس و باالتر در رشته تربیتبا تحصیال (پاراآسیایی، بازی های المپیک و پارالمپیک
 .شود اعطاء می 2اهینامه مربیگری درجه گو نامه و تایید فدراسیون مندرج در آیین

 .اخذ نمایند 2درجه توانند کارت مربیگری  رشته می یکحداکثر در مربیان  ـ9ـ4
 .باشد نفر می 20حداکثر نفر و  82حداقل نده در هر کالس کن تعداد نفرات شرکت ـ9ـ 5
 

 

 :1کارت مربیگری درجه و تمدید افت شرایط دری -01ماده 
 2داشتن گواهینامه مربیگری درجه  -11-1
 ساعت در طی شش ماه  02استان در اماکن ورزشی به میزان  هیئتبا تایید  ورزیارائه گواهی انجام کار -11-2
کارت از درجه اعتبار ساقط و مربی  ،باشد و پس از انقضای سه سال ل میسه سا کارت مربیگری از زمان صدور، مدت اعتبار -11-3

 .باشد می مربیگری فاقد مجوز فعالیتمورد نظر 
 امتیاز و در مجموع سه سال 22ساالنه بی موظف است به طور متوسط مر ،ارتقاء گواهینامه یاکارت مربیگری برای تمدید  -11-4

بدیهی است مسئولیت نظارت و تائید امتیازات آموزشی بر عهده  .این آیین نامه کسب نماید 86امتیاز بر اساس مفاد ماده  62حداقل 
 .باشد های ورزشی استان می هیئت

 
 

  :0ـ دوره مربیگری درجه 00ماده 
 : شرایط اختصاصی -11-1
 2مربیگری درجه گواهینامه داشتن  -11-2
 سال سن  26داشتن حداقل  -11-3

برای ورزشکاران فعال استان ها باقی مانده است، ( سال 29)ماه به سن مد نظر شرکت در کالس  6در صورتی که حداکثر : 8 تبصره
البته صدور . این ورزشکاران می توانند تنها با ارائه معرفی نامه از هیات استان مبنی بر فعال بودنشان در کالس شرکت نمایند

 . سال انجام خواهد شد 29از رسیدن به سن گواهینامه و کارت مربیگری تنها پس 
 داشتن کارت عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی -11-4
 این  86امتیاز بر اساس مفاد ماده  50ارائه گواهی مبنی بر حداقل سه سال همکاری و فعالیت مستمر مربیگری و کسب  -11-5

 آیین نامه 
 :1دروس مربیگری درجه  -11-6

 :دروس عملی -11-6-1
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صل آن تعیین و به اجرا باشد که از طریق فدراسیون سر ف ساعت می 62حداقل ساعات تدریس آن متناسب با رشته ورزشی بوده و 
 .شود گذاشته می

 : 0یط اخذ گواهینامه مربیگری درجه ـ شرا 01ماده 

 موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره  ـ12ـ1
 در دروس تئوری و عملی 81با حداقل نمره قبولی  81کسب حداقل معدل  -12-1-1
   .گردد نرسد، مردود اعالم می 81وری و عملی به حد نصاب آنان در دروس تئ که میانگین نمرات افرادی -12-1-2
اند، حداکثر تا  نشده( 81)وفق به کسب نمره قبولی که در تعدادی از دروس م(و باالتر81) میانگین نمره قبولیدارندگان  -12-1-3

شرکت  با پرداخت نسبت ساعات همان درس به کل شهریه های مندرج در آیین نامه مجددا یکسال فرصت دارند در آزمون تجدیدی
 .شودنمایند و چنانچه موفق گردند گواهینامه آنان صادر می

تربیت بدنی و علوم ورزشی و نیز رشته های دکتری و نیز دانشجویان همین مقاطع در رشته های  دارندگان مدرک -12-1-4
مربیگری را با موفقیت گذرانده باشند می توانند با ارائه  8پزشکی و پیرا پزشکی در صورتی که هر یک از دروس ارائه شده در سطح 

 .ریز نمرات مهمور به مهر دانشگاه و از گذراندن همان سر فصل درس معاف شوند

 های عملی و تئوری  حضور مستمر و فعال در کالس ـ12ـ2
 .باشد می نفر 22حداکثر  و 82حداقل  تعداد نفرات شرکت کننده در هر کالس ـ12ـ3

 

 :0کارت مربیگری درجه و تمدید افترایط دریش -03ماده 
 8داشتن گواهینامه مربیگری درجه  -13-1
 ساعت در طی شش ماه  02استان در اماکن ورزشی به میزان  هیئتبا تایید  ورزیارائه گواهی انجام کار -13-2
،کارت از درجه اعتبار ساقط و مربی مورد نظر باشد و پس از انقضای سه سال مدت اعتبار کارت از زمان صدور، سه سال می -13-3

 .باشد لیت میفاقد مجوز فعا
 50امتیاز و در مجموع سه سال  20یا ارتقاء گواهینامه مربی موظف است به طور متوسط ساالنه  کارت مربیگری برای تمدید -13-4

های  هیئتبدیهی است مسئولیت نظارت و تائید امتیازات آموزشی بر عهده  .این آیین نامه کسب نماید 86امتیاز بر اساس مفاد ماده 
 .باشد میورزشی استان 

 

 شرایط ارتقاء -04ماده 
ا ترجمه مقاالت و ی های آموزشی، سمینارهای علمی و چاپ های بازآموزی مربیگری، کارگاه شرکت در دوره هایی نظیربرای فعالیت -81-8

 :گیرد بشرح ذیل امتیاز آموزشی تعلق می کتب مربوط به رشته قایقرانی
که  و سمینارهایی های آموزشی ـ تخصصی و بازآموزی مربیگری و کارگاه ، همسان سازیافزاییهای دانش  دوره تمامی -81-8-8 

 فدراسیون پژوهشگاه تربیت بدنی، المپیک، و پارا کمیته ملی المپیک ،(ستاد و ادارات کل استانها) وزارت ورزش و جوانانزیر نظر 
از تیام 20تا سقف وزش، یک امتیاز و مساعت آ یکشود به ازاء هر  برگزار می دانشگاهیو مراکز  های ورزشی استانیهئیت و قایقرانی
 .گیرد تعلق میسال  برای هر

وسط مراکز فوق االشاره در بند یک که ت منطقه ای ها و سمینارهای علمی ـ ورزشی ها، همایش کنگره همهشرکت در  -81-8-2
 تعلقامتیاز  80متیاز و سطح بین المللی ا 82ملی ، سطح امتیاز  5 نامه شرکتگواهی با ارائهشرکت به ازاء هر روز گردد  برگزار می

 . گیرد می
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و امتیاز  20سقف  موارد پیش بینی نشده برای هر مورد تاسایر و ورزشی و علمی و کتب  ه های مرتبطامتیاز تألیف مقال -81-8-9
 .امتیاز تعلق خواهد گرفت 22ترجمه کتاب در همین زمینه ها برای هر مورد تا سقف 

لزوما باید این ماده ارائه می شود  2و  8موضوع بند  که برای اخذ امتیازهای و همسان سازی دانش افزایی هایدوره  -14-1-3-1 
یا خود فدراسیون و با هیئت های استانی همسو باشد که توسط رشته ورزشی قایقرانی با دانش و مهارتهای عمومی و تخصصی 

 .می شود برنامه ریزی، تایید و اجرانظارت و تایید نهایی کمیته آموزش فدراسیون قایقرانی 
تعیین شده برای هر سال را بر  امتیاز از سقف امتیازهای 80قا گواهینامه های مربیگری موظفند حداقل متقاضیان ارت -14-1-3-2

 .کسب نمایند ریزی و تعیین می شودبرنامه یا خود فدراسیون قایقرانی بوع های مت ای دانش افزایی که در هیئتدوره هاساس 
شورایی مواد فوق در سطح استان بعهده  2و  8مرجع تشخیص عدم تطابق گواهی های ارائه شده در خصوص بند  -14-1-3-3

و با نظارت و هماهنگی کمیته آموزش ، مسئول آموزش و معاون قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان دبیر ،رئیس هیئتمتشکل از 
 .می باشدفدراسیون 

 دستورالعمل اجرایی -05ماده 

 مقدمه -15-1
توسعه آموزشهای پایه مدت مربیگری و تعیین وظایف، چگونگی همکاری دفتر  های کوتاه نامه دوره به منظور هماهنگی در اجرای آیین

 تمامی . گردد لعمل اجرایی ذیل جهت اجرا ابالغ مینامه، دستورا روشن نمودن موارد مندرج در آیین و  هیات هابا  و استعدادیابی
 .باشند مدت مربیگری می ی کوتاهها نامه برگزاری دوره به رعایت مفاد آئین مکلف های آموزشی در اجرای دوره هیات های استانی

 

 

 کلیات  -06ماده 
 ،گرددبرگزار می های آموزشی که از سوی فدراسیونمربیگری سطوح یک، دو و سه یا دیگر دورهمدت  های کوتاهدوره تمامی -16-1
منوط به دارا بودن  ،های آموزشی دورههای کوتاه مدت مربیگری منطبق بوده و مجوز برگزاری نامه برگزاری دوره بایست با آیینمی

 .شرایط مندرج در این دستورالعمل خواهد بود تمامی
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 های مربیگری نبندی اقدامات جهت اخذ مجوز دورهزما: 1جدول شماره 

 

 زمان انجام اقدام
 ردیف اقدام اقدام کننده

 آبان آذر دی بهمن اسفند

 8 اجرای نیاز سنجی در سطح استان استانقایقرانی هیئت      

آموزش اداره کل مسئول      
 استان

استان و ادارات ورزش و  قایقرانی بررسی و تایید نیازسنجی آموزشی هیئت
 ها جوانان شهرستان

2 

     
 استان هیئت قایقرانی

بر حسب نیازسنجی صورت گرفته و  تهیه تقویم آموزشی ساالنه هیئت
 قایقرانی ارسال آن به فدراسیون

9 

     

 قایقرانی فدراسیون

توسط  ساالنه ملی آموزشی تقویم ارسال و تهیه استانی، هایتقویم بررسی
وزارت ورزش  توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی دفتر بهفدراسیون 

 نهایی تایید جهت

1 

   
 

  

آموزشهای پایه و  توسعه دفتر
 استعدادیابی

 هافدراسیون به آن ارسال و ساالنه آموزشی هایتقویم تایید و بررسی
 های دوره برگزاری نامه آئین مطابق نظارتی برنامه تنظیم و اجرا جهت
 مربیگری مدت کوتاه

0 
 
 
 

     

 قایقرانی فدراسیون

 هایهیئت به شده تایید هایبرنامه ارسال به فدراسیون،اعطاء مجوز 
 مدت کوتاه هایدوره برگزاری نامه آیین مطابق اجرا جهت استانی

 مربیگری

6 

     

 استان هیئت قایقرانی

ورزش و  کل اداره به استانقایقرانی  هیئت شده تایید هایبرنامه ارسال
 هایدوره بخشی اثر کنترل و ارزشیابی نظارت، جهت جوانان استان

 آموزشی

5 

های مربیگری رسمی، خارج از مفاد چنانچه فدراسیونی به اقتضای قوانین و مقررات فدراسیون جهانی نیازمند برگزاری دوره :8تبصره
-های دورهبایست به منظور تایید و رسمیت بخشی به گواهینامهمدت باشد، میهای مربیگری کوتاه نامه برگزاری دوره مندرج در آیین

 .های مربوطه، پیش از برگزاری هر دوره ضمن هماهنگی، مجوز الزم را از دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی اخذ نماید

 .زمانی ذیل انجام پذیردبایست مطابق مراحل جدول  های مربیگری میفرایند اخذ مجوز برگزاری دوره -16-2

 ضوابط اجرایی -07ماده 

ثبت نام و جمع ، مربوطهی صدور ابالغها اخذ مجوز دوره از فدراسیون، :امور اجرایی از قبیل تماممسئولیت برگزاری و انجام  -17-1
مربیگری به عهده  و تهیه مکان و وسایل کالس (البته تصمیم گیری نهایی با فدراسیون خواهد بود) اساتید پیشنهاد ،آوری مدارک

  .باشدمربوطه می های در استانهای قایقرانی هیئت

فرایند برابر شیوه نامه ابالغی و  در استان ها و مجوزهای برگزاری دوره های مربیگری، بر اساس نیازسنجی های تایید شده :8تبصره
 .اجراستاین دستورالعمل قابل  8مندرج در جدول شماره 

هیئت ورزشی  بایست ازبرای اخذ مجوز برگزاری دوره های مربیگری می دانشگاه ها، سازمانها و نهادهای هر استانارگانها،  :2تبصره 
عضویت اعضای نهادهای مذکور در آن نهاد باید بطور رسمی و بر اساس مستندات ارائه شده به ضمنا  .همان استان اقدام نمایند

برای نمونه، دانشگاه های برگزار کننده باید کپی کارت دانشجویی، کارمندی یا عضو هیات علمی )نی، مسجل شود فدراسیون قایقرا
 (.شرکت کنندگان در کالس را از طریق هیات ورزشی استان به کمیته آموزش فدراسیون ارائه دهند

 .باشدمی های قایقرانی استان هاهیئت آنها به عهدهبررسی داوطلبان و ارزشیابی اولیه مستندات و توانایی های مسئولیت  -17-2
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نامه  ایست مطابق با سرفصل ابالغی آیینب میتدریس شده در کالس ها های مربیگری  دوره دروس یهاعناوین و سرفصل -17-3
تعدادیابی وزارت و دفتر توسعه آموزش های پایه و اس( دوره های عملی)توسط فدراسیون قایقرانی های کوتاه مدت مربیگری  دوره

 .باشد (تئوری) ورزش
مربوطه خود را بر اساس سرفصل های ارائه شده در پیوست تدریس دروس عملی و تخصصی رشته زمند مل مدرسین دوره ها -17-4

 . نمایند

برای افرادی که با  صرفاً ارزشیابی به عمل خواهند آورد و ،کنندگان دوره شرکت تمامیاز  (تئوری و عملی) ر پایان هر دورهد -17-5
 .شود صادر میموفقیت از عهده امتحانات برآیند، گواهینامه مربیگری 

 باشد می  22تا  2دامنه نمرات تئوری و عملی بین  -17-5-1

 ؛اند دام به شرکت در دوره عملی ننمودهبرای متقاضیانی که بنا به هر دلیلی اقمربیگری نمرات قبولی دروس تئوری اعتبار  -17-5-2
 .باشدحداکثر دو سال پس از تاریخ تایید اداره کل استان می

و غیره با تایید مدرس یا گروه مدرسین دوره .....  ارائه تکالیف تعیین شده اعم از تهیه پروژه، گزارش تحقیق، ترجمه -17-5-3
 .باشد می
نسبت به برگزاری دوره  ،برگزاری دوره تئوریماه پس از  9موظفند حداکثر  کننده دوره تئوریبرگزارهای ورزشی  هئیت -17-6

  .اقدام نمایند در استان عملی
منوط به ..( فصل و آب وهوایی، :حسب شرایط خاص) شده، در فاصله زمانی بیش از مدت تعیینهای عملی  برگزاری دوره :تبصره

 .باشدمی فدراسیون

ر عهده بورزشی مربوطه  و ارائه آن به هیئت نمرات شرکت کنندگاناعالم ریز آوری و  ، توزیع، جمعمسئولیت تهیه سواالت -17-7
 . باشد میمدرس کالس 

 

 های مربیگری فرایند صدور گواهینامه -08ماده 

 هیئت به ارسال و( ممهور به مهر و امضاء) کل اداره مسئول آموزش توسط حاصله نمرات تایید و تئوری آزمون برگزاری  -18-1
 روز پس از تاریخ آزمون 81حداکثر تا  استان مربوطه

ممهور به مهر و ) مبنی بر حسن اجرای دورهکل  اداره آموزش تایید با استان هیئت توسط دوره عملی آزمون برگزاری -18-2
  (امضاء

استان توسط  هیئت و رئیس کل اداره آموزش مسئول دو امضاء با مربوطه اسیونرفد به تئوری و عملی نمرات ریز ارسال  -18-3
 روز پس از آزمون عملی 81حداکثر  هیئت ورزشی استان

ها توسط رئیس و امضاء گواهینامه اسیونرفد آموزش کمیته توسط از سوی استان و صدور گواهینامه ارسالی نمرات تایید  -18-4
 نمرات ماه پس از تاریخ دریافت 6حداکثر  فدراسیون

 ،هیئت استان ریز نمرات ممهور به مهر دریافت ضمنفرصت دارد تا  ماه 2فدراسیون کمیته آموزش و استعدادیابی  -18-5
 .اقدام نماید نامه افراد قبول شدهگواهی به صدور و نسبت ررسیباطالعات دریافتی را 

ها با ضوابط  های کوتاه مدت مربیگری در سطوح مختلف، پس از تایید و اعالم عدم مغایرت کالسهای دورهگواهینامه -18-6
 .صادر خواهد شد رییس فدراسیونبا امضاء و استعدادیابی  کمیته آموزش و تاییدتعیین شده 

 .ساعت در روز تجاوز نماید 1نباید ساعات تدریس از  ،نامه در این آیین آموزشی قید شدههای  دوره تمامیدر اجرای  -18-7

از  اخذ تاییدیهدر صورت  باشد،ساعت در روز می 1آن بیش از  مدت زمانی خاصکه حسب شرایط های آموزشی  دوره :8 تبصره
 .باشندمستثنی می مذکور از قاعده فدراسیون قایقرانی
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 هیئته مراتب اعتراض خود را ب ،ز اعالم نتایجمعترضین به نتایج آزمونهای تئوری و عملی می توانند حداکثر پنج روز پس ا :2تبصره 
نتایج بررسی را کتبا به  ،اعتراضپس از دریافت  یک هفتهحداکثر ظرف  ذیربط موظف است ارائه داده و مسئول آموزش مربوطه

 .داوطلب اعالم نماید
گردد توسط کمیته آموزش این آیین نامه در داخل یا خارج از کشور صادر میمدارک مربیگری که خارج از ضوابط  تمامی -18-8

مدرک متناسب با وزارت مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفته و توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی فدراسیون و با حضور نماینده دفتر 
 .گردد مدت مربیگری تعیین می های کوتاهنامه دوره آن منطبق بر آیین

از طریق فدراسیون با مبلغ آن باشد که  کنندگان می ی به عهده شرکتهای مربیگرهای مربوط به برگزاری دورههزینه -18-9
  .گرددتعیین میتوسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی هماهنگی دفتر 

فرصت داده  سال اند حداکثر دو مربیگری را با موفقیت سپری نمودههای  های دوره های ناقص که آزمون دارندگان پروندهبه  -18-11
بایست مجددا متقاضی می ،درصورت عدم تکمیل مدارک ناقصه .ندبه تکمیل مدارک و اخذ گواهینامه اقدام نمای شود تا نسبتمی

 .نمایدآموزشی اقدام به ثبت نام و شرکت در دوره 
 

 فرایند صدور کارت مربیگری -09ماده 

 مربوطه ورزشی رشته در کارورزی انجام گواهی مستلزم داشتن گواهینامه و ارائه ،برای افراد  صدور کارت مربیگری توسط فدراسیون
 :باشدمی  مطابق فرایند ذیل ماه  6 ساعت و طی مدت 02 مدت به ورزشی هیئت از

 گواهینامه مربیگری  به انضمام توسط متقاضیقاضای کارورزی هیئت ورزشی مربوطه تکمیل فرم ت -19-1
ظرف  استان هیئت ورزشیتوسط  به متقاضی معرفی نامه ارائه آموزشی وها و مراکز  تعیین محل کارورزی در یکی از باشگاه -19-2

 دو هفته مدت 
 حضور در محل کارورزی توسط متقاضی  ارائه معرفی نامه و -19-3
 ارائه به هیئت ورزشی    و ساعت ممهور به مهر و امضاء مسئول باشگاه 02دریافت گواهی انجام کارورزی به مدت  -19-4
 پس از دریافت گواهی کارورزی سه ماه حداکثر  فدراسیونصدور کارت مربیگری توسط  -19-5

ریال توسط کارشناس فدراسیون در هنگام تحویل کارت دریافت می  222/802بابت صدور کارت یا دفترچه مربیگری مبلغ : تبصره
 . شود

 ضوابط مدرسین -11ماده 

 :شرایط عمومی -21-1
 اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور متدین به دین مبین -21-1-1
 پذیرش قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی -21-1-2
 نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه -21-1-3

 .باشد می فدراسیون یا اداره کل استان هاعهده حراست  بهسئولیت تایید صالحیت مدرسین م :تبصره

 
 شرایط اختصاصی مدرسین عملی -21-2

 قایقرانینضمام ابالغ ازسوی فدراسیون داشتن گواهینامه مدرسی به ا -21-2-1
 .باشد برعهده فدراسیون میصرفا وتاه مربیگری های کمعرفی مدرس عملی دوره :تبصره
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برای مدرسین  رشته های مرتبطداشتن حداقل مدرک کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی یا کارشناسی ارشد  -21-2-2
و حداقل مدرک دکترای تربیت  2، حداقل مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی برای یکی از مدرسین کالس درجه  9درجه 

 8بدنی برای یکی از مدرسین کالس درجه 
ستانی پیشکسوتان و مدرسین شناخته شده در سطح کشور که تاکنون مشغول همکاری با فدراسیون قایقرانی و هیات های ا :تبصره

می و دارا بودن مدرک مدرسی فدراسیون کارشناسان بوده اند، به شرط ارزیابی و تایید توانایی فنی و به روز بودن دانش توسط 
 . رس ادامه دهندتوانند به همکاری خود به عنوان مد

 ضوابط انضباطی -10ماده 

 .الزامی است مستمرهای دوره اعم از تئوری و عملی به طور فعال و  تمامی کالس کنندگان در حضور شرکت -21-1

مدیر دوره از بین ) باشدمی مسئولیت نظارت بر حضور و غیاب شرکت کنندگان در طول جلسات دوره به عهده مدیر دوره -21-2
 (.شود یئت ورزشی برگزارکننده انتخاب میافراد آشنا به فرایندهای آموزشی توسط ه

 . گردددوره محاسبه میمدیر بر اساس گزارش  از دوره ت غیبتساعا -21-3

 ،چنانچه شرکت کنندگان در هر درس بیش از یک جلسه و در مجموع بیش از یک هشتم مجموع ساعات دوره غیبت نمایند -21-4
 .به عمل نخواهد آمد آزمون از ادامه دوره محروم خواهند شد و از آنها

های  دوره تمامیماه تا یکسال از شرکت در  6کنندگانی که به دلیل تخلف انضباطی از ادامه دوره محروم گردند، از  شرکت -21-5
 .شوند مربیگری محروم می

 ،معاون ورزشیی متشکل از یبینی نشده دوره آموزش و تخلف انضباطی بر عهده شورا موارد پیشرابطه با گیری در  تصمیم -21-6
 . باشد میو مدیر دوره اداره کل، رئیس هیئت ورزشی استان کارشناس حقوقی  و مسئول آموزش

 ضوابط مالی -11ماده 

حقوق مدرس . هزینه برگزاری دوره های مربیگری از سوی هیات های متقاضی مستقیما به حساب فدراسیون واریز می شود -22-1
از همین هزینه واریزی و توسط فدراسیون به حساب و کمک مدرس ( 8و  2کالس درجه )یا مدرسین ( 9در کالس درجه )

 (.2جدول شماره )هیات برگزار کننده کالس می باشد ولی هزینه مدیر دوره و تدارکات بر عهده. مدرسین واریز می گردد
تا پایانه های مسافربری و از پایانه ( هزینه آژانس)کلیه هزینه های ایاب و ذهاب از درب منزل برای مدرسین غیربومی : 8 تبصره

تا محل برگزاری کالس های عملی و تئوری و بالعکس، بر عهده محل اسکان های مسافربری تا هتل محل اسکان و از هتل 
میان وعده روزانه بر عهده هیات برگزار کننده  2وعده غذا و  9ضمنا هزینه های اسکان و . هیات برگزار کننده کالس می باشد

یا در صورت ) برای مدرسین بومی، کلیه هزینه های جابجایی درون شهری از منزل تا محل تشکیل کالس و بالعکس .است
در  عدد آژانس از درب منزل تا محل تشکیل کالسها 2استفاده از وسیله نقلیه شخصی مدرس یا وسائط عمومی، معادل ریالی 

 . زار کننده کالس می باشدمیان وعده و ناهار به عهده هیات برگ 2، همچنین (روز
 :8،2،9های مربیگری درجه  عوامل پشتیبان دروس تئوری دوره و حق الزحمه مدرسین هزینه ثبت نام،العمل پرداخت  دستور -22-2
هزینه های شرکت در کالس مربیگری توسط هیات برگزار کننده جمع آوری و مبالغ تعیین شده پیش از تشکیل کالس، به  -22-3

 :آمده است به تفکیک ذیلدر هزینه برگزاری کالس جهت واریز به حساب فدراسیون . حساب فدراسیون واریز می شود
 ریال 222/222/80غ مبل( مدرس 8) 9هزینه برگزاری کالس درجه  -22-3-1
 ریال  222/222/22مبلغ ( یا یک مدرس و یک کمک مدرس مدرس 2) 2هزینه برگزاری کالس درجه  -22-3-2
 ریال 222/222/92مبلغ ( یا یک مدرس و یک کمک مدرس مدرس 2) 8اری کالس درجه هزینه برگز -22-3-3
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 :بصورت زیر می باشدبدون در نظر گرفتن هزینه غذا و اسکان هزینه های دریافتی از شرکت کنندگان در کالس  -22-4

 .باشدمیریال  222/622/2و حداکثر  222/922/2 حداقل 9کنندگان کالس درجه هر یک از شرکت برایورودیه  -22-4-1
 .باشدمیریال  222/922/9و حداکثر  222/222/9 حداقل 2کنندگان کالس درجه هر یک از شرکت برایورودیه  -22-4-2

 .باشدمیریال  222/922/1و حداکثر  222/222/1 حداقل 8کنندگان کالس درجه هر یک از شرکت برایورودیه  -22-4-3

یات برگزار کننده میان وعده در حین برگزاری کالس های صبح و عصر بدون دریافت هزینه اضافی بر عهده ه 2هزینه : 8تبصره 
 . کالس می باشد

بر عهده شرکت کنندگان می  اسکان و تغذیه صبحانه، ناهار و شام و رفت و آمد شرکت کنندگان در کالس هاهزینه های : 2تبصره 
در بصورت توافقی با هیات های برگزار کننده و با نظارت مدیر دوره و هماهنگی کمیته آموزش و استعدادیابی فدراسیون  باشد که

 . تعیین خواهد شدکمترین میزان ممکنه 

 
های سازمانی  در قالب بخشنامهمورد بازبینی قرار گرفته و  کمیته آموزش و استعدادیابیمبالغ ابالغی در پایان هر سال توسط  -5-22

 .ابالغ خواهد گردیدبه هیات های استانی 
 

های اجرایی  تسپاری فعالیبدیهی است برون. باشدمجاز نمی موارد فوقهای برگزاری، خارج از  هرگونه افزایش در هزینه :8تبصره
 .آموزش نبایستی منجر به افزایش هزینه ابالغی گردد

 

بایست به شماره می( تئوری و عملی) 9و  2، 8های مربیگری درجه های ثبت نام شرکت کنندگان در دورهتمامی شهریه :2تبصره
هزینه ورودی برگزاری . واریز گردد( شماره حساب مورد تایید اداره کل)حساب رسمی هیئت استان یا  هیئت شهرستان برگزارکننده 

 . کالس سهم فدراسیون باید پیش از اتمام کالس به حساب فدراسیون واریز گردد
 

 های مربیگری دوره رییبان در برگزاحق الزحمه مدرس و عوامل پشت : 2جدول شماره 

 دروس و حق الزحمه عوامل پشتیبان حق التدریس
 مدرس و عوامل پشتیبان

 ردیف

 (ریال ساعت هر ازای به) 9درجه  (ریال ساعت هر ازای به) 2درجه (ریال ساعت هر به ازای) 8درجه

 8 (دکترا)مدرس  222/812 222/85 222/832

 2 (دکترا)کمک مدرس  222/822 222/882 222/822

 9 (فوق لیسانس)مدرس  222/822 222/892 222/812

222/822 222/32 222/12 
فوق ) کمک مدرس

 (لیسانس
1 

  (لیسانس)مدرس  222/822 222/882 222/892

  (لیسانس)کمک مدرس  222/60 222/50 222/32

 0 مدیر دوره (ریال9/ 222/222حداکثر جهت یک دوره )ریال  222/022روزانه 

 6 تدارکات ریال 222/922 حداکثر روزانه

 5 اجاره مکان هیات با نظرهیئت درخواست کننده و تایید مسئول آموزش

 1 پذیرایی ریال 222/02روزانه برای هر فرد حداقل 
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 و دوره همسان سازی، سمینارها، دوره های افزایی های دانشکارگاه عوامل پشتیبان و مدرسین الزحمه حق پرداخت العمل دستور -22-6

 های مقدماتی آموزشی 

از  حق الزحمه مدرسین دوره. دوره های مذکور باید با هماهنگی فدراسیون و با تعریف میزان امتیاز بازآموزی صورت گیرد -22-5
ت کننده شرک 20با کمتر از به حساب فدراسیون این دوره ها واریزی هزینه  .مبلغ واریزی به حساب فدراسیون پرداخت می شود

 .  درصد از هزینه دریافتی از شرکت کنندگان می باشد 12به میزان نفر  20ریال و در دوره های بیش از  222/222/5مبلغ  
 

 .اشدمی ب 9شماره  جدول با مطابق باید دانش افزایی های کارگاه برگزارکننده انسانی منابع الزحمه حق -22-1
بین ساعت  82ساعت و حداکثر  6برای حداقل  های دانش افزایی کارگاه در کنندگان شرکت از یک هر برای ورودیه :8تبصره

 .باشد ریال می 222/322 حداکثر تا 222/622
 .باشد نفر می 12حداکثر نفر و  80حداقل کننده در هر گارگاه دانش افزایی  تعداد نفرات شرکت :2تبصره 
و مدرسین نخبه دانشگاهی های دانش افزایی بین المللی کارگاه و منابع انسانی نمدرسی الزحمه حق پرداخت العمل دستور :9تبصره 
 وزارت ورزش و کمیته آموزش و استعدادیابی فدراسیون قایقرانی با هماهنگی و تائید دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابیکشور 

 .گردد ابالغ می
، سمینارها و دوره های همسان افزایی دانش های کارگاه در برگزاری منابع انسانیحق الزحمه مدرس و  :3 دولج

 سازی 

 

 ردیف سمت (به ریال) حق التدریس و حق الزحمه

 8 (دکترا)مدرس ریال 222/122تا  222/022هر ساعت 

 2 (فوق لیسانس)مدرس ریال 222/622تا  222/922هر ساعت 

 9 مدیر دوره 222/022 هر روز

 1 مسئول سمعی و بصری 222/122هر روز  

 0 تدارکات 222/122هر روز 

 6 اجاره مکان کننده و تایید مسئول آموزش با نظر درخواست

 5 پذیرایی ریال 222/02روزانه برای هر فرد حداقل 
 

 امور پشتیبانی -13ماده 

اساتید، رفع  ریز برنامهتا پایان دوره در محل برگزاری مستقر و مسئول ثبت نام، حضور و غیاب، اجرای  از شروعمدیر دوره  -29-8
 .باشدمیاز طرف برگزار کننده  محولهمشکالت شرکت کنندگان و کلیه امور

 :مدیر دوره وظایف زیر را نیز پیرامون برگزاری آزمون دوره به عهده دارد -23-2
 .سازی و مهر و موم آن  نامه، تکثیر، آمادهدفترچه سواالت و پاسخ تهیهاز اساتید، اخذ سواالت : قبل از آزمون -23-2-1

ها، اعالم شروع و کنندگان و توزیع فرم نظرسنجی و دفترچه آزمون و جمع آوری آن استقرار شرکتنظارت بر : حین آزمون -23-2-2
 .خاتمه آزمون

 تجزیه و تحلیلکنندگان و ارسال به هیئت ورزشی مربوطه،  ، تهیه لیست نمرات شرکتاز اساتید نمرات اخذ: بعد از آزمون -23-2-3
 .های نظرسنجی فرم
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  پذیرایی در طول دوره با هماهنگی مدیر دورههماهنگی های اسکان، تغذیه و ایاب و ذهاب و همچنین  تدارکات عهده دار -23-3
 .است

 الزامات -14ماده 

 :موظفند( و فدراسیونمجری  قایقرانی های آموزش اداره کل استان، هیئت)ارکان آموزشی  تمامی

 
وزارت متبوع  فرهنگی نظامنامه با منطبق آموزشی نسبت به رعایت شئونات اسالمی، هایفعالیت اجرای و ریزی در برنامه -24-1

 .جهت تحقق ورزش پاک، معنوی و معرفتی عمل نمایند

 .گرددبر اساس چرخه استاندارد آموزش اجرا  بایست میهای آموزشی فعالیتتمامی  -24-2
مجوز  اخذ ،های آموزشی خارج از کشور ور و اعزام منابع انسانی به دورهالمللی داخل کش های آموزشی بیندر برگزاری دوره -24-3

  .باشدالزامی میوزارت ورزش و جوانان دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی از کتبی 

های مربیگری از دو دوره تئوری و عملی تشکیل شده و تواماً پس از اخذ مجوز از فدراسیون در هیئت ورزشی استان با دوره -4-24
 .شودبرگزار می ابالغی دفترنامه نظارت اداره کل و منطبق بر آیین

ورزشی هیئت های مختلف بصورت مشترک بین رشته های  2و 8برگزاری دروس تئوری دوره های مربیگری در سطوح  -5-24
 .باشدنمی مجازاستان 

-هرگونه تغییر در ضوابط اجرایی یا موارد پیش ، فاقد اعتبار بوده وابالغی های آموزشی خارج از مفاد آیین نامهبرگزاری دوره -24-6

دفتر توسعه آموزشهای به طرح موضوع از سوی هیات ها یا ارگان های زیربط و بررسی اولیه فدراسیون قایقرانیت بینی نشده در صور
 .قابل اجراء خواهد بود ،اخذ تاییدیه از دفتر مذکور و پس از بررسی وارجاع گردیده  پایه و استعدادیابی

امکان  این رشته صرفا با ارائه کارت مربیگری ،قایقرانیتحت عنوان مربی مرتبط با ورزش قایقرانی اماکن ورزشی فعالیت در  -24-7
 .استپذیر 

های تابعه استانی  و واحدفدراسیون قایقرانی های  العمل اجرایی آن از مسئولیت نامه و دستور نظارت بر حسن اجرای این آیین -24-8
 .آن می باشد

دوره های خارج از فرایندهای اعالم شده در این دستورالعمل اجرایی ممنوع می دریافت هر گونه شهریه به منظور شرکت در  -24-9
 .باشد
صرفا از میان دارندگان باالترین درجه ارج از کشور اعزام به دوره های بین المللی مربیگری و دانش افزایی در داخل و خ -24-11

 . مقدور می باشد اضر به فعالیت مربیگری مشغولند،که در حال حمتقاضی شرکت مربیگری 

دوره های مربیگری به فدراسیون پیشنهاد  برگزاری از مدرسین بومی همان استان برایهیئت های ورزشی تنها می توانند  -24-11
بدیهی است که هرگونه تصمیم گیری در مورد انتصاب یا جایگزینی مدرس پیشنهادی و یا اضافه نمودن مدرس یا کمک . نمایند

.ارات فدراسیون قایقرانی می باشدیتمدرس جهت تقویت کادر مربیگری از اخ
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