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  داوریمدت های کوتاهنامه دورهآیین
 

 مقدمه

آموزش آنان در سطوح مختلف،  سازیو یکساندر رشته های مختلف زیرمجموعه قایقرانی  داورانعملی به منظور ارتقاء سطح دانش       
 .گرددبه شرح ذیل تدوین می داوریمدت های کوتاهنامه دورهآیین

 

 اهداف ـ  1ماده 

  رشته های مختلف زیرمجموعه فدراسین قایقرانی داورانتربیت و تامین  ـ 1ـ  1
 قایقرانی داورانـ ارتقاء سطح علمی و عملی  1ـ  2
 در سراسر کشور  قایقرانی داورانآموزش تئوری و عملی  سازیـ هماهنگ و یکسان1ـ  3

 

 تعاریفـ  2ماده 

 :قایقرانی داور - 2-1

ش کامل جهت صحت با تالرا با استانداردهای همان رشته  در قایقرانی یک رویداد ورزشیکه بی طرفانه قضاوت  است فردی
  به پایان برساند.و قوانین مربوطه انجام دهد و مطابق با معیارهای بازی جوانمردانه  تصمیمات

 
  قهرمان تیم ملی: -2-2

، قهرمانی جهان یا کاپ جهانی، اقهرمانی آسی رسمی مسابقاتدر  قایقرانی ود که تحت پوشش فدراسیونشبه ورزشکاری اطالق می
 المپیک موفق به کسب مدال شده باشد. بازیهای آسیایی و پارا آسیایی، المپیک و پارا

 :داوریگواهینامه  -2-3

آیین  ضوابط، مقررات و برفدراسیون برا ، توسطداوریتئوری و آزمون عملی موفقیت در دوره گذراندن و  مدرک آموزشی است که پس از
 شود.اعطا می شرکت کنندگان دورههای ابالغی به نامه

 :داوریکارت -2-4

 اعطا می، نظارت فدراسیون تحت آزمون عملی پس از گذراندن داوریفعالیت به دارنده گواهینامه  مجوزاست که به موجب آن مدرکی 
 شود.

 : داوریـ سطوح  3ماده 

 گردد.میتعیین  1و  2، 3 به ترتیب درجاتدر سطح کشور  داورینامه سطوح 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
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 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
 عملی هایموفقیت در آزمون و داشتن تجارب ورزشی در رشته مربوطه -4-7
 داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه  -4-8

 وبینایان نابینایان و کم هایرزشو ،جانبازان و معلولینهای ورزش داوریهای دوره در تعیین شرایط حضور شرکت کنندگان :1 تبصره
 باشد.بر عهده فدراسیون ورزشی ذیربط می ءخاص و پیوند اعضا ورزش بیماران  ،ناشنوایان هایورزش

 

 : 3درجه  داوریـ دوره  5ماده 
 : شرایط اختصاصی -5-1

 سال سن  20داشتن حداقل  -5-1-1
ا باقی مانده است، این هسال( برای ورزشکاران فعال استان  20به سن مد نظر شرکت در کالس ) یکسالتبصره: در صورتی که حداکثر 

مایند. البته صدور گواهینامه و نورزشکاران می توانند تنها با ارائه معرفی نامه از هیات استان مبنی بر فعال بودنشان در کالس شرکت 
 سال انجام خواهد شد.  20تنها پس از رسیدن به سن  داوریکارت 

 ( نظر مدرس دوره طبقموفقیت در آزمون مهارتی رشته ورزشی ) -5-1-2
 عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشیداشتن کارت  -5-1-3

 
 : 3درجه  داوریدروس دوره  -5-2

 سرفصل های قوانین داوری -5-2-1

کمیته  گردد که از طریقین میتعی ساعت 46بوده و حداقل ساعات تدریس آن  داوریدرجه متناسب با رشته ورزشی و  سرفصل هااین 

رفصل دروس مربوطه در س .شودبه اجرا گذاشته میو  مشخصسرفصل آن  ،و با هماهنگی کمیته داوران فدراسیون فدراسیون آموزش
 ارائه می گردد.  1لف قایقرانی در پیوست شماره رشته های مخت

 : 3درجه  داوریدریافت گواهینامه ـ شرایط  6ماده 

 3درجه  داوریتئوری و عملی ارائه شده در دوره  های موفقیت در آزمون ـ 6ـ 1
 عملی آزمونبرای  14ه قبولی حداقل برای دروس تئوری و نمر 12با حداقل نمره قبولی  14معدل  حداقل کسب -6-1-1
    د.نگردنرسد؛ مردود اعالم می 14حد نصاب  تئوری و عملی به موارد هر یک از در آنان افرادی که میانگین نمرات -6-1-2
اند، حداکثر تا یکسال ( نشده12وفق به کسب نمره قبولی )م تعدادی از دروسکه در  (و باالتر 14) ه قبولیمیانگین نمردارندگان  -6-1-3
و  دیدی شرکت نماینددر آزمون تج با پرداخت نسبت ساعات همان درس به کل شهریه های مندرج در آیین نامه مجددا دارندفرصت 

 شود.چنانچه موفق گردند گواهینامه آنان صادر می
ه هر دلیلی، شرکت ردد. اگر بتبصره: آزمون های تئوری و عملی دوره های داوری توسط مدرس دوره و در پایان دوره مذکور برگزار می گ

درس دوره یا فرد دیگر کننده ای موفق به شرکت در یکی از امتحانات عملی یا تئوری نشد، امتحان مذکور در اولین فرصت توسط م
 دارای صالحیت به تایید کمیته آموزش و داوران فدراسیون انجام خواهد گرفت. 

 های تئوری و عملی ارائه شده در دوره حضور مستمر و فعال در کالس ـ 6ـ 2
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در صورتی که ارگان برگزار  گردد.تعیین می نفر 23حداکثر و  12حداقل  3درجه  داوریکننده در کالس تعداد نفرات شرکت ـ 6ـ3

کننده در هزینه واریزی به فدراسیون و دیگر هزینه های جاری دچار مشکل نمی شود، می تواند دوره را پس از هماهنگی و اخذ مجوز از 
 نفر برگزار نماید. 8فدراسیون با 

 
 

 :درجه سه داوریکارت  و تمدیدشرایط دریافت  -7ماده 

 3درجه  داوریگواهینامه ارائه  -7-1
مورد نظر  داورتبار ساقط و کارت از درجه اع ،باشد و پس از انقضای سه سالل می، سه سااز زمان صدور داوریعتبار کارت مدت ا -7-2

  .باشدمی داوری فاقد مجوز فعالیت

امتیاز  45ر مجموع سه سال امتیاز و د 15ه موظف است به طور متوسط ساالن داور ،یا ارتقاء گواهینامه داوریکارت  برای تمدید -7-3
 قایقرانیهای هیئتبر عهده  بدیهی است مسئولیت نظارت و تائید امتیازات آموزشی این آیین نامه کسب نماید. 16بر اساس مفاد ماده 

 باشد.میها استان 

 دریافت دارند.  داوریتوانند کارت می رشته فدراسیون قایقرانی 2حداکثر از  3درجه  داوران -7-4

 

 : 2درجه  داوریدوره  ـ 8ماده 

 : شرایط اختصاصی  -8-1

  3درجه  داوری گواهینامه داشتن -8-1-1
 سال سن  23داشتن حداقل  -8-1-2

ها باقی مانده است، این  سال( برای ورزشکاران فعال استان 23به سن مد نظر شرکت در کالس ): در صورتی که حداکثر یکسال 1تبصره
مایند. البته صدور گواهینامه و نورزشکاران می توانند تنها با ارائه معرفی نامه از هیات استان مبنی بر فعال بودنشان در کالس شرکت 

 واهد شد. سال انجام خ 23تنها پس از رسیدن به سن  داوریکارت 
 داشتن کارت عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی  -8-1-3
 .این آیین نامه 16اساس مفاد ماده امتیاز بر  60 اقلحد فعال و کسب داوریسال تجربه و کار  3ارائه گواهی مبنی بر حداقل  -8-1-4

 

 : 2درجه  داوریدروس دوره  -8-2

 : دروس عملی -8-2-1

کمیته  گردد که از طریقتعیین می ساعت 46بوده و حداقل ساعات تدریس آن  داوریاین دروس متناسب با رشته ورزشی و درجه 

ف قایقرانی در پیوست سرفصل دروس مربوطه در رشته های مخال شود.سرفصل آن مشخص و به اجرا گذاشته می ،فدراسیون آموزش
 ارائه می گردد.  1شماره 

 
 

 :2درجه  داوریـ شرایط دریافت گواهینامه  9ه ماد

 2درجه  داوریموفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره  ـ9ـ 1
 

 ری و عملیدر دروس تئو 14با حداقل نمره قبولی  14حداقل معدل  کسب -9-1-1
    .گرددنرسد  مردود اعالم می 14صاب  ند دروس تئوری و عملی به حهر یک از آنان در  دی که میانگین نمراتفر -9-1-2
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اند، حداکثر تا یکسال ( نشده14وفق به کسب نمره قبولی )مو باالتر(که در تعدادی از دروس  14) دارندگان میانگین نمره قبولی -9-1-3
نمایند و شرکت  جددابا پرداخت نسبت ساعات همان درس به کل شهریه های مندرج در آیین نامه م فرصت دارند در آزمون تجدیدی

 شود.چنانچه موفق گردند گواهینامه آنان صادر می
ردد. اگر به هر دلیلی، شرکت تبصره: آزمون های تئوری و عملی دوره های داوری توسط مدرس دوره و در پایان دوره مذکور برگزار می گ

درس دوره یا فرد دیگر فرصت توسط م کننده ای موفق به شرکت در یکی از امتحانات عملی یا تئوری نشد، امتحان مذکور در اولین
 دارای صالحیت به تایید کمیته آموزش و داوران فدراسیون انجام خواهد گرفت. 

 

 های عملی و تئوری فعال در کالس حضور مستمر و ـ9ـ 2
 اخذ نمایند. 2درجه  داوریتوانند کارت رشته می یکحداکثر در  داوران ـ9ـ3

ن برگزار کننده در در صورتی که ارگا باشد.می نفر 27حداکثر نفر و  11حداقل نده در هر کالس کنتعداد نفرات شرکت ـ9ـ 4

نگی و اخذ مجوز از فدراسیون هزینه واریزی به فدراسیون و دیگر هزینه های جاری دچار مشکل نمی شود، می تواند دوره را پس از هماه
 نفر برگزار نماید. 8با 
 

 

 :2درجه  داوریکارت و تمدید افت شرایط دری -10ماده 

 2درجه  داوریداشتن گواهینامه  -10-1
مورد  داورعتبار ساقط و کارت از درجه ا ،باشد و پس از انقضای سه سالل میسه سا از زمان صدور، داوریکارت  مدت اعتبار -10-2

 باشد.می داوری نظر فاقد مجوز فعالیت
حداقل  ر مجموع سه سالدامتیاز و  20ساالنه موظف است به طور متوسط  داور ،ارتقاء گواهینامه یا داوریکارت برای تمدید  -10-3

های هیئتزات آموزشی بر عهده بدیهی است مسئولیت نظارت و تائید امتیا این آیین نامه کسب نماید. 16امتیاز بر اساس مفاد ماده  60
 باشد.ورزشی استان می

 
 

  :1درجه  داوریـ دوره 11ماده 

 : شرایط اختصاصی -11-1
 2درجه  داوریگواهینامه داشتن  -11-2
 سال سن  26داشتن حداقل  -11-3
ن ها باقی مانده است، سال( برای ورزشکاران فعال استا 23به سن مد نظر شرکت در کالس ): در صورتی که حداکثر یکسال 1 تبصره

رکت نمایند. البته صدور گواهینامه این ورزشکاران می توانند تنها با ارائه معرفی نامه از هیات استان مبنی بر فعال بودنشان در کالس ش
 واهد شد. سال انجام خ 23تنها پس از رسیدن به سن  داوریو کارت 

 داشتن کارت عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی -11-4
 این آیین نامه  14ز بر اساس مفاد ماده امتیا 75و کسب  داوریارائه گواهی مبنی بر حداقل سه سال همکاری و فعالیت مستمر  -11-5
 :1درجه  داوریدروس  -11-6

 دروس عملی: -11-6-1

تعیین و به اجرا  صل آنباشد که از طریق فدراسیون سر فمی ساعت 46حداقل ساعات تدریس آن متناسب با رشته ورزشی بوده و 

 شود.گذاشته می

 : 1درجه  داورییط اخذ گواهینامه ـ شرا 12ماده 

 موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره  ـ12ـ1
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 در دروس تئوری و عملی 14حداقل نمره قبولی با  14کسب حداقل معدل  -12-1-1
   .گرددنرسد، مردود اعالم می 14ملی به حد نصاب وری و عآنان در دروس تئ که میانگین نمرات افرادی -12-1-2
تا یکسال اند، حداکثر ( نشده14وفق به کسب نمره قبولی )روس مو باالتر(که در تعدادی از د14) میانگین نمره قبولیدارندگان  -12-1-3

شرکت نمایند و  جددابا پرداخت نسبت ساعات همان درس به کل شهریه های مندرج در آیین نامه م فرصت دارند در آزمون تجدیدی
 شود.چنانچه موفق گردند گواهینامه آنان صادر می

ردد. اگر به هر دلیلی، شرکت تبصره: آزمون های تئوری و عملی دوره های داوری توسط مدرس دوره و در پایان دوره مذکور برگزار می گ
درس دوره یا فرد دیگر کننده ای موفق به شرکت در یکی از امتحانات عملی یا تئوری نشد، امتحان مذکور در اولین فرصت توسط م

 کمیته آموزش و داوران فدراسیون انجام خواهد گرفت. دارای صالحیت به تایید 
 های عملی و تئوری حضور مستمر و فعال در کالس ـ12ـ2

گزار کننده در هزینه در صورتی که ارگان بر باشد.می نفر 20حداکثر  و 10حداقل  تعداد نفرات شرکت کننده در هر کالس ـ21ـ3

 8خذ مجوز از فدراسیون با اواریزی به فدراسیون و دیگر هزینه های جاری دچار مشکل نمی شود، می تواند دوره را پس از هماهنگی و 
 نفر برگزار نماید.

 

 

 :1درجه داوریکارت  و تمدید افترایط دریش -13ماده 

 
 1درجه  داوریداشتن گواهینامه  -13-1
 استان در اماکن ورزشی  هیئتبا تایید  ورزیارائه گواهی انجام کار -13-2
مورد نظر فاقد  داور،کارت از درجه اعتبار ساقط و ه سالسباشد و پس از انقضای مدت اعتبار کارت از زمان صدور، سه سال می -13-3

 باشد.لیت میمجوز فعا
امتیاز  75ر مجموع سه سال دامتیاز و  25موظف است به طور متوسط ساالنه  داوریا ارتقاء گواهینامه  داوریکارت  برای تمدید -13-4

های ورزشی هیئتبر عهده  بدیهی است مسئولیت نظارت و تائید امتیازات آموزشی این آیین نامه کسب نماید. 14بر اساس مفاد ماده 
 باشد.میاستان 

 

 شرایط ارتقاء -14ماده 

ا ترجمه مقاالت و ی ای علمی و چاپهای آموزشی، سمیناره، کارگاهوریداهای بازآموزی شرکت در دوره هایی نظیربرای فعالیت -14-1
 گیرد:بشرح ذیل امتیاز آموزشی تعلق می کتب مربوط به رشته قایقرانی

که زیر  و سمینارهایی آموزشی ـ تخصصیهای و کارگاه داوریو بازآموزی  ی، همسان سازافزاییهای دانش دوره تمامی -14-1-1 
 و قایقرانی فدراسیون ربیت بدنی،پژوهشگاه ت المپیک، و پارا کمیته ملی المپیک ،)ستاد و ادارات کل استانها( وزارت ورزش و جواناننظر 

سال  از برای هرتیام 25سقف  وزش، یک امتیاز و تامساعت آ یکشود به ازاء هر برگزار می دانشگاهیو مراکز  های ورزشی استانیهئیت
 گیرد.تعلق می
گزار وسط مراکز فوق االشاره در بند یک برکه ت منطقه ای ها و سمینارهای علمی ـ ورزشیها، همایشکنگره همهشرکت در  -14-1-2

 گیرد. می تعلقامتیاز  15ین المللی متیاز و سطح با 12ملی ، سطح امتیاز  7 نامه شرکتگواهی با ارائهشرکت به ازاء هر روز گردد می
و ترجمه امتیاز  25سقف  موارد پیش بینی نشده برای هر مورد تاسایر و ورزشی و ی علمو کتب  ه های مرتبطامتیاز تألیف مقال -14-1-3

 .امتیاز تعلق خواهد گرفت 20کتاب در همین زمینه ها برای هر مورد تا سقف 
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لزوما با باید شود  این ماده ارائه می 2و  1موضوع بند  که برای اخذ امتیازهای و همسان سازی ش افزاییدان هایدوره  -14-1-3-1 
فدراسیون و با نظارت و  یا خودهیئت های استانی همسو باشد که توسط رشته ورزشی قایقرانی دانش و مهارتهای عمومی و تخصصی 

 می شود. برنامه ریزی، تایید و اجرای تایید نهایی کمیته آموزش فدراسیون قایقران
ا بر اساس رتعیین شده برای هر سال  امتیاز از سقف امتیازهای 15موظفند حداقل  داوریای قا گواهینامه همتقاضیان ارت -14-1-3-2

 .کسب نمایند شود ریزی و تعیین میبرنامه یا خود فدراسیون قایقرانی بوع ای دانش افزایی که در هیئت های متدوره ه
شورایی مواد فوق در سطح استان بعهده  2و  1های ارائه شده در خصوص بند  مرجع تشخیص عدم تطابق گواهی -14-1-3-3

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

 

 دستورالعمل اجرایی -15ماده 

 مقدمه -15-1

و  هیات هابا  فدراسیون قایقرانیو تعیین وظایف، چگونگی همکاری  داوریمدت های کوتاهنامه دورهبه منظور هماهنگی در اجرای آیین
های در اجرای دوره یهیات های استانگردد. تمامی نامه، دستورالعمل اجرایی ذیل جهت اجرا ابالغ میروشن نمودن موارد مندرج در آیین
 باشند.می داوریمدت های کوتاهنامه برگزاری دورهآموزشی مکلف به رعایت مفاد آئین

 

 کلیات  -16ماده 

گردد، برگزار می های آموزشی که از سوی فدراسیونیا دیگر دوره 3و  2، 1 توجیهی،سطوح داوریمدت های کوتاهتمامی دوره -16-1
های آموزشی، منوط به دارا بودن تمامی شرایط مندرج در منطبق بوده و مجوز برگزاری دوره داوریهای نامه برگزاری دورهبا آیین باید

  این دستورالعمل خواهد بود.

ه تبصره: در مورد برگزاری بخشی از دوره های داوری بر اساس شرایط موجود در فدراسیون و کشور در زمان احساس نیاز مبرم ب

برگزاری کالس و تربیت داوران، کار گروه آموزشی فدراسیون با هماهنگی معاونت آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش 

 تصمیم گیری خواهد نمود. 
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 داوریهای نبندی اقدامات جهت اخذ مجوز دورهزما: 1جدول شماره 

 

 زمان انجام اقدام

زمان  ردیف اقدام اقدام کننده

 برگزاری

روز  2

قبل 

 کالس

روز  10

 قبل

20 

روز 

 قبل

1 

ماه 

 قبل

45 

روز 

 قبل

2 

ماه 

 قبل

 1 اجرای نیاز سنجی در سطح استان هیئت استان       

       
مسئول آموزش 
 اداره کل استان

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

 ها شهرستان

2 

       
 استانهیئت 

ارسال نامه اولیه درخواست کالس داوری از 
 سوی هیات استان به فدراسیون

3 

       
 قایقرانی فدراسیون

نه و بررسی نامه ارسالی، انطباق با برنامه ساال
 به هیات اولیه ارسال پاسخ

4 

     
 

  

 استان هیات
ارسال نامه درخواست با قید تاریخ دقیق 

 به فدراسیونبرگزاری کالس 

5 
 
 
 

       

 قایقرانی فدراسیون

 بررسی تاریخ درخواستی، تعیین مدرس و مدیر
دوره، ارسال بخش نامه برگزاری کالس به 

 هیات مذکور و درج خبر در کانال فدراسیون

6 

 7 اعالم اسامی متقاضیان شرکت به فدراسیون استانهیئت        

 8 واریز مبلغ ورودیه کالس به حساب فدراسیون هیات استان       

 بایست مطابق مراحل جدول زمانی ذیل انجام پذیرد.می داوریهای فرایند اخذ مجوز برگزاری دوره -16-2

 ضوابط اجرایی -17ماده 

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

  .باشدمربوطه می های در استانهای قایقرانی به عهده هیئت داوری

برابر شیوه نامه  ا ودر استان ه ، بر اساس نیازسنجی های تایید شدهداوریمجوزهای برگزاری دوره های  :1تبصره
 .این دستورالعمل قابل اجراست 1فرایند مندرج در جدول شماره ابالغی و 

 بایست ازمی داوریهای  برای اخذ مجوز برگزاری دوره دانشگاه ها، سازمانها و نهادهای هر استانارگانها،  :2تبصره 
طور رسمی و بر اساس عضویت اعضای نهادهای مذکور در آن نهاد باید بضمنا  هیئت ورزشی همان استان اقدام نمایند.

نشجویی، ده باید کپی کارت دامستندات ارائه شده به فدراسیون قایقرانی، مسجل شود )برای نمونه، دانشگاه های برگزار کنن
موزش فدراسیون کارمندی یا عضو هیات علمی شرکت کنندگان در کالس را از طریق هیات ورزشی استان به کمیته آ

 ارائه دهند(.
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 های قایقرانی استان هاهیئت بررسی داوطلبان و ارزشیابی اولیه مستندات و توانایی های آنها به عهدهمسئولیت  -17-2
رات متقاضی شرکت ساعت قبل از آغاز کالس، اسامی نف 48ضمنا هیات های متقاضی برگزاری کالس موظفند  باشد.می

 را به طور رسمی به فدراسیون اعالم نمایند. 

ایست مطابق با سرفصل ابالغی بمیتدریس شده در کالس ها  داوریهای دوره دروس یهاعناوین و سرفصل -17-3
 باشد.توسط فدراسیون قایقرانی )دوره های عملی(  داوریهای کوتاه مدت دورهنامه آیین

رفصل های ارائه شده مربوطه خود را بر اساس سداوری دروس عملی و تخصصی رشته زمند مل مدرسین دوره ها -17-4
 . در پیوست تدریس نمایند

برای  صرفاً ه عمل خواهند آورد وارزشیابی ب ،کنندگان دورهشرکت تمامیاز  )تئوری و عملی( ر پایان هر دورهد -17-5
 شود.صادر می داوریافرادی که با موفقیت از عهده امتحانات برآیند، گواهینامه 

 .باشدمی  20تا  0دامنه نمرات تئوری و عملی بین  -17-5-1

عملی  آزموندام به شرکت در نی که بنا به هر دلیلی اقبرای متقاضیا داورینمرات قبولی دروس تئوری اعتبار  -17-5-2
 باشد.سال پس از تاریخ تایید اداره کل استان می سهحداکثر  ؛اندننموده

..... و غیره با تایید مدرس یا گروه مدرسین  تحقیق، ترجمه ارائه تکالیف تعیین شده اعم از تهیه پروژه، گزارش -17-5-3
 باشد.میدوره 

نسبت به برگزاری  ،ره تئوریماه پس از برگزاری دو 3موظفند حداکثر  تئوری کننده دورهبرگزارهای ورزشی هئیت -17-6
  نمایند.پیگیری  دوره عملی آزمون
فصل و..(  هوایی،وآب  :حسب شرایط خاص) شده در فاصله زمانی بیش از مدت تعیین داوریهای برگزاری دوره تبصره:

 .باشدمی فدراسیونمنوط به 

ورزشی مربوطه  ن به هیئتآو ارائه  اعالم ریز نمرات شرکت کنندگانآوری و توزیع، جمع، مسئولیت تهیه سواالت -17-7
 باشد. میر عهده مدرس کالس ب

 
 

 داوریهای فرایند صدور گواهینامه -18ماده 

 ارسال ه مهر و امضاء( وب)ممهور  کل اداره مسئول آموزش توسط حاصله نمرات تایید و تئوری آزمون برگزاری  -18-1
 روز پس از تاریخ آزمون 14حداکثر تا  استان مربوطه هیئت به

میته داوران و مسئول یا فدراسیون قایقرانی و تایید مسئول ک استان هیئت توسط دوره عملی آزمون برگزاری -18-2
 کمیته آموزش فدراسیون

 هیئت و رئیس کل اداره وزشآم مسئولمدرس کالس،  امضاء 3 با مربوطه اسیونرفد به نمرات ریز ارسال  -18-3
 روز پس از آزمون  14حداکثر  استان توسط هیئت ورزشی استان

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

هیئت  یز نمرات ممهور به مهرر دریافت ضمنفرصت دارد تا  ماه 2کمیته آموزش و استعدادیابی فدراسیون  -18-5
 .اقدام نماید نامه افراد قبول شدهگواهی به صدور و نسبت ررسیباطالعات دریافتی را  ،استان
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ها با و اعالم عدم مغایرت کالس در سطوح مختلف، پس از تایید داوریهای کوتاه مدت های دورهگواهینامه -18-6
 د.شصادر خواهد  رییس فدراسیونبا امضاء و استعدادیابی  کمیته آموزش و تاییدضوابط تعیین شده 

ساعت در روز تجاوز  8ت تدریس از نباید ساعا ،نامهدر این آیین آموزشی قید شدههای دوره تمامیدر اجرای  -18-7
 نماید.

اخذ ر صورت د باشد،ساعت در روز می 8مدت زمانی آن بیش از  خاصکه حسب شرایط های آموزشی دوره :1 تبصره
 باشند.مستثنی می مذکور از قاعده فدراسیون قایقرانیاز  تاییدیه
مراتب اعتراض خود  ،تایجنز اعالم معترضین به نتایج آزمونهای تئوری و عملی می توانند حداکثر پنج روز پس ا :2تبصره 

نتایج  ،اعتراضیافت پس از در یک هفتهحداکثر ظرف  ذیربط موظف است ارائه داده و مسئول آموزش مربوطه هیئته را ب
 بررسی را کتبا به داوطلب اعالم نماید.

گردد توسط کمیته ز کشور صادر میاین آیین نامه در داخل یا خارج اکه خارج از ضوابط  داوریمدارک  تمامی -18-8
مدت های کوتاهنامه دورهمدرک متناسب با آن منطبق بر آیینآموزش فدراسیون مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفته و 

 گردد.تعیین می داوری

از طریق فدراسیون مبلغ آن باشد که کنندگان میبه عهده شرکت داوریهای های مربوط به برگزاری دورههزینه -18-9
 قابل مشاهده است. 22ماده این مبالغ در  گردد.تعیین می
 سال اند حداکثر دورا با موفقیت سپری نموده داوریهای های دورههای ناقص که آزموندارندگان پروندهبه  -18-10

 ،یل مدارک ناقصهدرصورت عدم تکم .ندشود تا نسبت به تکمیل مدارک و اخذ گواهینامه اقدام نمایفرصت داده می
 .نمایدآموزشی بایست مجددا اقدام به ثبت نام و شرکت در دوره می متقاضی

 

 داوریفرایند صدور کارت  -19ماده 

 از مربوطه ورزشی هرشت در آزمون عملیمستلزم داشتن گواهینامه و  ،برای افراد توسط فدراسیون داوریصدور کارت 
 :باشدمی  مطابق فرایند ذیل ورزشی تهیا

 به هیات ورزشی یا فدراسیون قایقرانی جهت انجام آزمون عملی داوریه درخواست ارائ -19-1
 ر یکی از مسابقات مورد تایید فدراسیون قایقرانی و انجام داوری در پست های مد نظردشرکت حداقل  -19-2
آن به کمیته  دیه از سرداور یا مسئول برگزاری مسابقات، تایید مسئول کمیته داوران فدراسیون و ارائهدریافت تایی -19-3

 آموزش فدراسیون قایقرانی
 آزمون عملیپس از دریافت گواهی سه ماه حداکثر  فدراسیونتوسط  داوریصدور کارت  -19-4

ام تحویل کارت توسط کارشناس فدراسیون در هنگ ریال 000/150مبلغ  داوریتبصره: بابت صدور کارت یا دفترچه 

 دریافت می شود. 

 ضوابط مدرسین -20ماده 

 شرایط عمومی: -20-1
 ورمتدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کش -20-1-1
 یپذیرش قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالم -20-1-2
 نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه -20-1-3
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 باشد.می فدراسیون یا اداره کل استان هاعهده حراست  بهسئولیت تایید صالحیت مدرسین م تبصره:

 
 شرایط اختصاصی مدرسین عملی -20-2

 قایقرانیاسیون سوی فدر نضمام ابالغ ازداشتن گواهینامه مدرسی به ا -20-2-1
 باشد.برعهده فدراسیون میصرفا  داوریوتاه های کمعرفی مدرس دوره تبصره:

کی از مدرسین بدنی برای یرشناسی ارشد تربیت ، مدرک کا3برای مدرسین درجه داشتن مدرک کارشناسی  -20-2-2
 1کالس درجه  و ترجیحا مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی برای دو مدرس 2کالس درجه 

ایقرانی و هیات قپیشکسوتان و مدرسین شناخته شده در سطح کشور که تاکنون مشغول همکاری با فدراسیون  تبصره:

ن المللی بوده یا سابقه یا مدارک قابل ارزیابی بی 1های استانی بوده اند و دارای مدرک مربیگری یا داوری درجه 
نی و به روز بودن دانش زیابی و تایید توانایی ففعالیت در سطح ملی به عنوان مربی تیم ملی را دارند به شرط ار

 مستثنی بوده لیسانسمدرک حداقل از شرط توسط کارشناسان آموزش فدراسیون و با هماهنگی ریاست فدراسیون 

خت حق التدریس )با پردا مدرس کارشناسو می توانند با داشتن دیپلم یا کاردانی به همکاری خود به عنوان 

مدرسان توسط  ( ادامه دهند. ضمنا پس از ارزیابی سطح نخبگی این2در جدول شماره معادل مدرک کارشناسی 
لیسانس ارزیابی شده  مسئول آموزش و تایید دبیر و رییس فدراسیون، حق التدریس آنها می تواند معادل مدرک فوق

 پرداخت حق الزحمه مدرسین انجام شود.  2و پرداخت مطابق جدول شماره 
 

 نضباطیضوابط ا -21ماده 

 الزامی است. مستمرر فعال و های دوره اعم از تئوری و عملی به طوتمامی کالس کنندگان درحضور شرکت -21-1

)مدیر  باشدمی ه مدیر دورهمسئولیت نظارت بر حضور و غیاب شرکت کنندگان در طول جلسات دوره به عهد -21-2
 شود(.ورزشی برگزارکننده انتخاب می یئتدوره از بین افراد آشنا به فرایندهای آموزشی توسط ه

 گردد. دوره محاسبه میمدیر بر اساس گزارش  از دوره ساعات غیبت -21-3

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

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

معاون ی متشکل از یطی بر عهده شورابینی نشده دوره آموزش و تخلف انضباموارد پیشرابطه با گیری در تصمیم -21-6
 باشد. میو مدیر دوره اداره کل، رئیس هیئت ورزشی استان کارشناس حقوقی  و مسئول آموزش ،ورزشی

 

 ضوابط مالی -22ماده 

ب فدراسیون واریز می شود. از سوی هیات های متقاضی مستقیما به حسا داوریهزینه برگزاری دوره های  -22-1
ن واریز می از همین هزینه واریزی و توسط فدراسیون به حساب مدرسیو کمک مدرس  یا مدرسین حقوق مدرس

  ولی هزینه مدیر دوره و تدارکات بر عهده هیات برگزار کننده کالس می باشد.گردد. 
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ایانه های مسافربری و پتا )هزینه آژانس( کلیه هزینه های ایاب و ذهاب از درب منزل برای مدرسین غیربومی : 1 تبصره
ی عملی و تئوری تا محل برگزاری کالس هامحل اسکان ای مسافربری تا هتل محل اسکان و از هتل از پایانه ه

میان وعده  2ذا و وعده غ 3ضمنا هزینه های اسکان و و بالعکس، بر عهده هیات برگزار کننده کالس می باشد. 
ن شهری از منزل تا بجایی دروروزانه بر عهده هیات برگزار کننده است. برای مدرسین بومی، کلیه هزینه های جا

می، معادل ریالی )یا در صورت استفاده از وسیله نقلیه شخصی مدرس یا وسائط عمو محل تشکیل کالس و بالعکس
ه عهده هیات برگزار میان وعده و ناهار ب 2، همچنین (در روز عدد آژانس از درب منزل تا محل تشکیل کالسها 2

 کننده کالس می باشد. 
 

دروس تئوری  عوامل پشتیبان و حق الزحمه مدرسین هزینه ثبت نام،العمل پرداخت دستور -2-22

 :3،2،1درجه  داوریهای دوره

پیش  روز کاری 5باید توسط هیات برگزار کننده جمع آوری و مبالغ تعیین شده  داوریهزینه های شرکت در کالس 

کالس مذکور تا واریز مبلغ  از آغاز کالس به حساب فدراسیون واریز شود، در غیر اینصورت

 و فدراسیون هیچگونه مسئولیتی در قبال برپایی حتمی کالس ندارد.  تعلیق شده

 آمده است: به تفکیک 2در جدول شماره هزینه برگزاری کالس جهت واریز به حساب فدراسیون 

  ریال000/000/41غ مبلمدرس(  1) 3هزینه برگزاری کالس درجه  -1-2-22

  ریال 000/000/02مبلغ ( یا یک مدرس و یک کمک مدرس مدرس 2) 2هزینه برگزاری کالس درجه  -2-2-22

  ریال 000/000/27مبلغ ( یا یک مدرس و یک کمک مدرس مدرس 2) 1اری کالس درجه هزینه برگز -3-2-22
 

ان بصورت زیر می هزینه های دریافتی از شرکت کنندگان در کالس بدون در نظر گرفتن هزینه غذا و اسک -22-4

 باشد:

 ریال 000/003/3و حداکثر  000/008/2حداقل  3کنندگان کالس درجههر یک از شرکت ورودیه -1-4-22

 باشد.می

 ریال 000/008/3و حداکثر  000/005/3حداقل  2کنندگان کالس درجههر یک از شرکت ورودیه -2-4-22

 باشد.می

ریال  000/000/5و حداکثر  000/500/4حداقل  1کنندگان کالس درجهورودیه هر یک از شرکت -3-4-22
 باشد.می

 ریال 000/008/5و حداکثر  000/008/4ک از شرکت کنندگان کالس مدرسی حداقل ورودیه هر ی -4-22-4

 می باشد. 

یات بر عهده ه وعده در حین برگزاری کالس های صبح و عصر بدون دریافت هزینه اضافیمیان  2: هزینه 1تبصره 
 برگزار کننده کالس می باشد. 

بر عهده شرکت  س ها: هزینه های اسکان و تغذیه صبحانه، ناهار و شام و رفت و آمد شرکت کنندگان در کال2تبصره 
نگی کمیته آموزش و بصورت توافقی با هیات های برگزار کننده و با نظارت مدیر دوره و هماه کنندگان می باشد که

 تعیین خواهد شد. در کمترین میزان ممکنه استعدادیابی فدراسیون 
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در قالب قرار گرفته و  مورد بازبینی کمیته آموزش و استعدادیابیمبالغ ابالغی در پایان هر سال توسط  -4-22
 ابالغ خواهد گردید.به هیات های استانی های سازمانی بخشنامه

 
سپاری باشد. بدیهی است برونمجاز نمی 16دول شماره جهای برگزاری، خارج از هرگونه افزایش در هزینه :1تبصره
 ایستی منجر به افزایش هزینه ابالغی گردد.های اجرایی آموزش نبفعالیت

 
)تئوری و عملی(  3و  2، 1درجه ، توجیهی داوریهای های ثبت نام شرکت کنندگان در دورهتمامی شهریه :2تبصره

تایید اداره کل( واریز  بایست به شماره حساب رسمی هیئت استان یا  هیئت شهرستان برگزارکننده )شماره حساب موردمی

اسیون واریز به حساب فدر السک یک روز پیش از آغازگردد. هزینه ورودی برگزاری کالس سهم فدراسیون باید 

 گردد. 
 

 داوریهای دوره یبان در برگزاریحق الزحمه مدرس و عوامل پشت: 2جدول شماره 

 

 
 
 
 

 حق التدریس دروس و حق الزحمه عوامل پشتیبان

 مدرس و عوامل پشتیبان

 ردیف

)به ازای هر  مدرسی

 ساعت ریال(
 هر )به ازای 1درجه

 ریال( ساعت
 هر ازای )به 2درجه

 ریال( ساعت
 هر ازای )به 3درجه 

 ریال( ساعت

 1 مدرس )دکترا( 000/190 000/205 000/215 000/250

 2 کمک مدرس )دکترا( 000/125 000/135 000/145 000/170

 3 مدرس )فوق لیسانس( 000/180 000/19 000/200 000/210

000/170 000/130 000/125 000/120 
کمک مدرس )فوق 

 لیسانس(

4 

 5 مدرس )لیسانس( 000/175 000/185 000/195 000/200

 6 کمک مدرس )لیسانس( 000/80 000/90 000/110 000/150

 7 مدیر دوره ریال( 000/200/4ریال )حداکثر جهت یک دوره  000/700روزانه 

 8 برگزاری امتحان مراقب  000/150ازای هر ساعت به 

 9 تدارکات ریال 000/500حداکثر  روزانه

 10 مکاناجاره  هیات با نظرهیئت درخواست کننده و تایید مسئول آموزش

 11 پذیرایی ریال 000/50روزانه برای هر فرد حداقل 
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افزایی، های دانشکارگاه عوامل پشتیبان و مدرسین التدریس حق پرداخت العمل دستور -5-22

 1399سال  سمینارها، دوره های همسان سازی و دوره های مقدماتی آموزشی
 تدریسبازآموزی صورت گیرد. حق ال دوره های مذکور باید با هماهنگی فدراسیون و با تعریف میزان امتیاز -22-7

به حساب فدراسیون ا این دوره همدرسین دوره از مبلغ واریزی به حساب فدراسیون پرداخت می شود. هزینه واریزی 
درصد از هزینه  35 به میزاننفر  25بیش از  ریال و در دوره های 000/000/8شرکت کننده مبلغ   25با کمتر از 

 دریافتی از شرکت کنندگان می باشد.  
 .می باشد 3جدول شماره  با بقمطا دانش افزایی هایکارگاه برگزارکننده انسانی منابع الزحمه حق -22-8
 10و حداکثر  ساعت 4اقل برای حد های دانش افزاییکارگاه در کنندگانشرکت از یک هر برای ورودیه: 1تبصره

 باشد.ریال می 000/200/1تا حداکثر  000/600ساعت بین 

 باشد.می فرن12حداقل کننده در هر گارگاه دانش افزایی تعداد نفرات شرکت: 2تبصره 

ا های دانش افزایی بین المللی بکارگاه و منابع انسانی مدرسین التدریس حق پرداخت العمل دستور :3تبصره 

راسیون دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و کمیته آموزش و استعدادیابی فدهماهنگی و تائید 

گردد. ضمنا به حق التدریس مدرسین دانشگاهی مدعو به فدراسیون برای هر ساعت تدریس، تا قایقرانی ابالغ می

 افزوده می شود.  3درصد به مبالغ تعیین شده در جدول شماره  30میزان 

 
وره های ، سمینارها و دافزایی دانش هایکارگاه : حق الزحمه مدرس و منابع انسانی در برگزاری3 جدول

  1399سال  سازیهمسان

 ردیف سمت حق التدریس و حق الزحمه )به ریال(

 1 مدرس)دکترا( ریال000/100/1تا  000/700هر ساعت 

 2 (درس)کارشناس ارشدم ریال 000/900تا  000/600هر ساعت 

 3 مدرس )کارشناس( ریال 000/800تا  000/500هر ساعت 

 3 مدیر دوره 000/900هر روز 

 4 مسئول سمعی و بصری 000/700هر روز  

 5 تدارکات 000/600هر روز 

 6 اجاره مکان کننده و تایید مسئول آموزشبا نظر درخواست
 
 

ن آنالیهای کارگاه عوامل پشتیبان و مدرسین تدریسال حق پرداخت العمل دستور -9-22

  1399سال  رها، دوره های همسان سازی و دوره های مقدماتی آموزشیافزایی، سمینادانش
فدراسیون و با آموزش  کمیتهبا هماهنگی  در صورت نیاز به تایید از طرف فدراسیون، بایددوره های مذکور  -22-10

از مبلغ نفر  10بیش از  با تعداد شرکت کنندهمدرسین دوره  از بازآموزی صورت گیرد. حق التدریستعریف میزان امتی
به عهده  4شماره  جدولمبالغ موجود در و در تعداد کمتر، بر اساس  واریزی به حساب فدراسیون پرداخت می شود

رکت کننده بدون ش 10با کمتر از به حساب فدراسیون این دوره ها هزینه واریزی  سازمان یا هیات مجری است.
 35نفر به میزان  25بیشتر از  درصد، و در دوره ها با نفرات 25میزان  نفر به 25به واریز، در دوره های کمتر از نیاز 

 درصد از هزینه دریافتی از شرکت کنندگان می باشد.  
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 .می باشد 4شماره  جدول با مطابق آنالین دانش افزایی هایکارگاه برگزارکننده انسانی منابع الزحمه حق -22-11
های دوره و با هماهنگی بر اساس تعداد ساعت های دانش افزاییکارگاه در کنندگانشرکت از یک هر برای ورودیه :1تبصره

 فدراسیون تعیین می گردد. 
زایی بین المللی با دانش افآنالین های کارگاه و منابع انسانی مدرسین الزحمه حق پرداخت العمل دستور :2تبصره 

تعدادیابی فدراسیون وزارت ورزش و کمیته آموزش و اس های پایه و استعدادیابیدفتر توسعه آموزشهماهنگی و تائید 
، آنالین عت تدریسضمنا به حق التدریس مدرسین دانشگاهی مدعو به فدراسیون برای هر سا گردد.ابالغ می قایقرانی

 افزوده می شود. 4درصد به مبالغ تعیین شده در جدول شماره  30تا میزان 

ی کالس یا : در دوره هایی که تعداد ثبت نام کنندگان در دوره تنها یک چهارم کل ظرفیت تعیین شده برا3تبصره 

 درصد مبالغ تعیین شده در جدول باال محاسبه می شود.  80کمتر باشد، حق التدریس مدرس 

 

 

 

افزایی،  مجازی دانش هایکارگاه : حق الزحمه مدرس و منابع انسانی در برگزاری4جدول 

  1399سازی سال سمینارها و دوره های همسان

 

: مدرسین شناخته شده در سطح کشور در یکی از رشته های قایقرانی یا یکی از سرفصل های عمومی 1-1تبصره 

)یا مدرک پایین تر از مورد نیاز فدراسیون که از تخصص ویژه برخوردارند، در صورت نداشتن مدرک دانشگاهی 

التدریس آنها شوند و حقبا تایید کمیته آموزش و رییس فدراسیون به عنوان کارشناس محسوب می کارشناسی( 

 بر همین اساس خواهد بود. 

 ردیف سمت حق التدریس و حق الزحمه )به ریال(

 1 مدرس )دکترا( ریال000/200/1هر ساعت 

 2 مدرس )کارشناس ارشد( ریال 000/0/110هر ساعت 

 3 مدرس  )کارشناس نخبه( ریال 000/000/1هر ساعت 

 3 مدیر دوره 000/0/100و بیشتر  000/700ساعت در روز  4تا 

 4 مسئول سمعی و بصری 000/850و بیشتر  000/550ساعت در روز  4تا 

 5 تدارکات 000/600و بیشتر  000/400 در روز ساعت 4تا 

 7 حق ایاب و ذهاب 000/200/1و در شهرهای دیگر تا  000/600در شهر محل سکونت تا 
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 نها یا باآ: در دوره هایی که با چند مدرس برگزار می شود، حق التدریس مدرسین بر اساس مدرک 1-2تبصره 

 70ن مدرس و بیشتر به میزا 3درصد و برای  80مدرس هر کدام به میزان  2برای همین بخش،  1احتساب تبصره 

 عنوان شده در جدول باال محاسبه می گردد. درصد حق التدریس 

 

 

 

 امور پشتیبانی -23ماده 
 ریز برنامهت نام، حضور و غیاب، اجرای تا پایان دوره در محل برگزاری مستقر و مسئول ثب از شروعمدیر دوره  -23-1

 باشد.میاز طرف برگزار کننده  محولهاساتید، رفع مشکالت 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، آمادهواالت و پاسخسدفترچه  تهیهاز اساتید، قبل از آزمون: اخذ سواالت  -23-2-1

ها، آزمون و جمع آوری آن ع فرم نظرسنجی و دفترچهکنندگان و توزیاستقرار شرکتنظارت بر حین آزمون:  -23-2-2
 .اعالم شروع و خاتمه آزمون

کنندگان و ارسال به هیئت ورزشی مربوطه، رات شرکت، تهیه لیست نماز اساتید نمرات اخذبعد از آزمون:  -23-2-3
 .های نظرسنجیفرم تجزیه و تحلیل

رایی در طول دوره با هماهنگی پذیهماهنگی های اسکان، تغذیه و ایاب و ذهاب و همچنین  تدارکات عهده دار -23-3
 است.  مدیر دوره

 

 الزامات -24ماده 

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

 
 فرهنگی نظامنامه با منطبق ات اسالمی،آموزشی نسبت به رعایت شئون هایفعالیت اجرای و ریزیدر برنامه -24-1

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

 .گرددزش اجرا بر اساس چرخه استاندارد آمو بایستمیهای آموزشی تمامی فعالیت -24-2
 ،های آموزشی خارج از کشورابع انسانی به دورهور و اعزام منالمللی داخل کشهای آموزشی بیندر برگزاری دوره -24-3

  .باشدالزامی میوزارت ورزش و جوانان دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی از بی مجوز کت اخذ

ذ مجوز از فدراسیون در هیئت ورزشی از دو دوره تئوری و عملی تشکیل شده و تواماً پس از اخ داوریهای دوره -4-24
 شود.برگزار می ابالغی دفترنامه استان با نظارت اداره کل و منطبق بر آیین

مختلف ه های بصورت مشترک بین رشت 2و 1در سطوح  داوریدوره های برگزاری دروس تئوری  -5-24

 .باشدنمی مجازورزشی هیئت های استان 
هرگونه تغییر در ضوابط اجرایی یا  ، فاقد اعتبار بوده وابالغی های آموزشی خارج از مفاد آیین نامهبرگزاری دوره -24-6

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

این  داوریصرفا با ارائه کارت  ،قایقرانی داورتحت عنوان مرتبط با ورزش قایقرانی اماکن ورزشی فعالیت در  -24-7
 است.امکان پذیر  رشته

های و واحدفدراسیون قایقرانی های سئولیتمالعمل اجرایی آن از نامه و دستورنظارت بر حسن اجرای این آیین -24-8
 آن می باشد.تابعه استانی 

رایندهای اعالم شده در این دستورالعمل فهای خارج از دریافت هر گونه شهریه به منظور شرکت در دوره  -24-9
 اجرایی ممنوع می باشد.

صرفا از میان دارندگان ارج از کشور ر داخل و خو دانش افزایی د داوریاعزام به دوره های بین المللی  -24-10
 . شدابمقدور می  مشغولند، داوریاضر به فعالیت که در حال حمتقاضی شرکت  داوریباالترین درجه 

ارات فدراسیون یتاز اخ داوریدوره های درس یا کمک ممدرس هرگونه تصمیم گیری در مورد انتصاب  -24-11
 قایقرانی می باشد.

ه ای اهدا زشی برگزار کننده دوره مربیگری می توانند در صورت تمایل، به مدرس کالس هدیهیئت های ور -24-12
منا پرداخت و دریافت ضد. کنند که نیازمند هیچگونه هماهنگی با فدراسیون یا اطالع رسانی به فدراسیون نمی باش

ریافتی مدرسین از دهرگونه هدیه ای، جدا از ضوابط واریز وجه هیئت ها به حساب فدراسیون و یا حق التدریس 
 فدراسیون بوده و کامال اختیاری است.

 ه منظور تقویت کادربهیات های برگزار کننده دوره های مربیگری و داوری یکی از رشته های قایقرانی،  تبصره:

ی و داوری و تحصیالت آموزشی خودشان می توانند از بین مربیان و داوران واجد شرایط دارای کارت رسمی مربیگر

به  دستیار مدرسنوان عمربوط و همکاری مورد تایید و وثوق با هیات استان یا فدراسیون قایقرانی، فردی را به 

تجربه الزم برای  همان کالس در استان، به کسبفدراسیون معرفی نموده تا این فرد ضمن همکاری در برگزاری 

 دستیار افتخاری مدرسوان فعالیت در زمینه های آموزشی در آینده بپردازد. الزم به ذکر است ابالغ این فرد به عن

ونه حق التدریسی هیچگاز طرف فدراسیون صادر شده و بر اساس ضوابط و جداول مالی مصوب در این آیین نامه، 

دیه ای را به آن فرد ه)البته هیات استان می تواند به اختیار خود  یون به ایشان تعلق نمی گیرداز طرف فدراس

 ارائه کند که نیازی به هماهنگی با فدراسیون نیست(.

 


