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آییننامه دورههای کوتاهمدت مربیگری
مقدمه
به منظور ارتقاء سطح دانش عملی مربیان در رشته های مختلف زیرمجموعه قایقرانی و یکسانسازی آموزش آنان در سطوح
مختلف ،آییننامه دورههای کوتاهمدت مربیگری به شرح ذیل تدوین میگردد.

ماده  1ـ اهداف
 1ـ  1ـ تربیت و تامین مربیان رشته های مختلف زیرمجموعه فدراسین قایقرانی
 2ـ  1ـ ارتقاء سطح علمی و عملی مربیان قایقرانی
 3ـ 1ـ هماهنگ و یکسانسازی آموزش تئوری و عملی مربیان قایقرانی در سراسر کشور

ماده  2ـ تعاریف
 - 2-1مربی قایقرانی:

فردی است که در یکی از رشتههای زیرمجموعه فدراسیون قایقرانی،دارای گواهینامه رسمی و معتبر مربیگری از
فدراسیونذیربط ملی ،آسیای یا جهانی باشد.
 -2-2قهرمان تیم ملی:

به ورزشکاری اطالق میشود که تحت پوشش فدراسیون قایقرانی در مسابقات رسمی قهرمانی آسیا ،قهرمانی جهان یا کاپ جهانی،
بازیهای آسیایی و پارا آسیایی ،المپیک و پارا المپیک موفق به کسب مدال شده باشد.
 -2-3گواهینامه مربیگری:

مدرک آموزشی است که پس از گذراندن و موفقیت در دوره مربیگری ،توسط فدراسیون برابر ضوابط ،مقررات و آیین نامههای ابالغی
به شرکت کنندگان دوره اعطا میشود.
-2-4کارت مربیگری:

مدرکی است که به موجب آن مجوز فعالیت به دارنده گواهینامه مربیگری پس از گذراندن دوره کارورزی تحت نظارت فدراسیون ،اعطا
میشود.

ماده  3ـ سطوح

مربیگری:

بر اساس مفاد این آییننامه سطوح مربیگری در سطح کشور به ترتیب کالس های توجیهی ،درجات  2 ،3و  1تعیین میگردد.

ماده  4ـ شرایط عمومی شرکت

کنندگان:

 1ـ 4ـ متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور
 2ـ 4ـ پذیرفتن قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران
 3ـ 4ـ داشتن سالمت جسمی و روانی
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 4ـ 4ـ داشتن صالحیت اخالقی و حسن شهرت و عدم سوء پیشینه
 5ـ 4ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
 -4-6داشتن کارت پایان خدمت ،معافیت دائم یا موقت برای مردان
 -4-7داشتن تجارب ورزشی در رشته مربوطه و موفقیت در آزمونهای مهارتی
 -4-8داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه
تبصره  :1تعیین شرایط حضور شرکت کنندگان در دورههای مربیگری ورزشهای جانبازان و معلولین ،ورزشهای نابینایان و کمبینایان
و ورزشهای ناشنوایان ،ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء بر عهده فدراسیون ورزشی ذیربط میباشد.
تبصره  :2دوره های مربیگری توجیهی برای افراد نا آشنا به قایقرانی که عالقه مند به آشنایی با این رشته و دریافت مدرک توجیهی
می باشند و یا در رشته هایی که به دلیل شرایط ویژه آن رشته ،نیاز به آموزش هایی همچون دیده بانی ،نجات ،کمک مربی ،دستیاری
مربی پیش از مبادرت به مربیگری به طور مستقل احساس می شود برگزار می گردد .تشخیص ورود به دوره های توجیهی با توجه به
شرایط آشنایی هر فرد و یا شرایط ویژه هر رشته با نظر کارشناسان همان رشته و با مدیریت کمیته آموزش و استعدادیابی فدراسیون
انجام خواهد گرفت.
ماده  5ـ دوره مربیگری درجه  3و توجیهی:
 -5-1شرایط اختصاصی:

 -5-1-1داشتن حداقل  20سال سن
تبصره :در صورتی که حداکثر یک سال به سن مد نظر شرکت در کالس ( 20سال) برای ورزشکاران فعال استان ها باقی مانده است،
این ورزشکاران می توانند تنها با ارائه معرفی نامه از هیات استان مبنی بر فعال بودنشان در کالس شرکت نمایند .البته صدور گواهینامه
و کارت مربیگری تنها پس از رسیدن به سن  20سال انجام خواهد شد .در مورد دوره های توجیهی ،سن به  18سال تقلیل می یابد.
 -5-1-2موفقیت در آزمون مهارتی رشته ورزشی (طبق نظر مدرس دوره)
 -5-1-3داشتن کارت عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی
 -5-2دروس دوره مربیگری درجه :3
 -5-2-1دروس عملی:

این دروس متناسب با رشته ورزشی و درجه مربیگری بوده و حداقل ساعات تدریس آن  60ساعت تعیین میگردد که از طریق کمیته
آموزش فدراسیون ،سرفصل آن مشخص و به اجرا گذاشته میشود .سرفصل دروس مربوطه در رشته های مخالف قایقرانی در پیوست
شماره  1ارائه می گردد.
ماده  6ـ شرایط دریافت گواهینامه مربیگری درجه :3
 1ـ 6ـ موفقیت در آزمون های تئوری و عملی ارائه شده در دوره مربیگری درجه 3
 -6-1-1کسب حداقل معدل  14با حداقل نمره قبولی  12برای دروس تئوری و نمره قبولی حداقل  14برای دروس عملی
 -6-1-2افرادی که میانگین نمرات آنان در هر یک از دروس تئوری و عملی به حد نصاب  14نرسد؛ مردود اعالم میگردد.
 -6-1-3دارندگان میانگین نمره قبولی ( 14و باالتر) که در تعدادی از دروس موفق به کسب نمره قبولی ( )12نشدهاند ،حداکثر تا
یکسال فرصت دارند با پرداخت نسبت ساعات همان درس به کل شهریه های مندرج در آیین نامه مجددا در آزمون تجدیدی شرکت
نمایند و چنانچه موفق گردند گواهینامه آنان صادر میشود.
2ـ  6ـ حضور مستمر و فعال در کالسهای تئوری و عملی ارائه شده در دوره
 -6-3ارائه مدرک تئوری مربیگری درجه  3به کمیته آموزش فدراسیون الزامی است.
 -6-3-1گذراندن دروس تئوری مربیگری درجه  ،3برای افرادی که در رشتههای ورزشی فدراسیون های دیگر شرکت نموده اند،
کفایت میکند.
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 -6-3-2تمامی فارغ التحصیالن کارشناسی و باالتر رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی با ارائه گواهی مدرک فارغ التحصیلی از شرکت
در کالس دروس تئوری مربیگری درجه  3معاف میباشند.
 -6-3-3دانشجویان رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی مشروط به گذراندن سر فصلها و عناوین دوره آموزشی درجه  3آییننامه
ابالغی دفتر توسعه آموزش ها و استعدادیابی وزارت ورزش در صورت داشتن سایر شرایط مندرج در بند  1ماده 6و ارائه ریز نمرات
واحدهای گذرانده شده ممهور به مهر دانشگاه محل تحصیل از گذراندن دروس تئوری مربیگری معاف میباشند.
 4ـ 6ـ به قهرمانان تیمهای ملی با مدرک دیپلم (دریافت کنندگان مدال در مسابقات قهرمانی آسیا ،کاپ جهانی ،جام جهانی ،بازیهای
آسیایی و پاراآسیایی ،بازی های المپیک و پارالمپیک) در صورت داشتن سایر شرایط مندرج در آیین نامه (اختصاصی و عمومی) با تائید
کمیته آموزش فدراسیون ،گواهینامه مربیگری درجه  3اعطاء میشود.
5ـ 6ـ تعداد نفرات شرکتکننده در کالس مربیگری درجه  3حداقل  12و حداکثر  32نفر تعیین میگردد .در صورتی که ارگان
برگزار 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 فدراسیون با  8نفر برگزار نماید.
ماده  -7شرایط دریافت و تمدید کارت مربیگری درجه سه:
 -7-1ارائه گواهینامه مربیگری درجه 3
 -7-2ارائه گواهی انجام کاروزی با تایید هیئت استان (یا باشگاه های فعال) در اماکن ورزشی به میزان  50ساعت در طی شش ماه
 -7-3مدت اعتبار کارت مربیگری از زمان صدور ،سه سال میباشد و پس از انقضای سه سال ،کارت از درجه اعتبار ساقط و مربی
مورد نظر فاقد مجوز فعالیت مربیگری میباشد.
 -7-4برای تمدید کارت مربیگری یا ارتقاء گواهینامه ،مربی موظف است به طور متوسط ساالنه  15امتیاز و در مجموع سه سال 45
امتیاز بر اساس مفاد ماده  16این آیین نامه کسب نماید .بدیهی است مسئولیت نظارت و تائید امتیازات آموزشی بر عهده هیئتهای
قایقرانی استان ها میباشد.
 -7-5مربیان درجه  3حداکثر از  2رشته فدراسیون قایقرانی میتوانند کارت مربیگری دریافت دارند.
تبصره :دوره های توجیهی صرفا جهت آشنایی با رشته های قایقرانی برگزار می شود و صدور کارت یا گواهینامه در صورت تشخیص با
هماهنگی کمیته آموزش و ریاست فدراسیون صورت می پذیرد.

ماده  8ـ دوره مربیگری درجه :2
 -8-1شرایط اختصاصی:

 -8-1-1داشتن گواهینامه مربیگری درجه 3
 -8-1-2داشتن حداقل  23سال سن
تبصره :1در صورتی که حداکثر یک سال به سن مد نظر شرکت در کالس ( 23سال) برای ورزشکاران فعال استان ها باقی مانده است،
این ورزشکاران می توانند تنها با ارائه معرفی نامه از هیات استان مبنی بر فعال بودنشان در کالس شرکت نمایند .البته صدور گواهینامه
و کارت مربیگری تنها پس از رسیدن به سن  23سال انجام خواهد شد.
 -8-1-3داشتن کارت عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی
 -8-1-4ارائه گواهی مبنی بر حداقل  3سال تجربه و کار مربیگری فعال و کسب حداقل  60امتیاز بر اساس مفاد ماده  16این آیین
نامه.
 -8-2دروس دوره مربیگری درجه :2
 -8-2-1دروس عملی:
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این دروس متناسب با رشته ورزشی و درجه مربیگری بوده و حداقل ساعات تدریس آن  60ساعت تعیین میگردد که از طریق کمیته
آموزش فدراسیون ،سرفصل آن مشخص و به اجرا گذاشته میشود .سرفصل دروس مربوطه در رشته های مخالف قایقرانی در پیوست
شماره  1ارائه می گردد.

ماده  9ـ شرایط دریافت گواهینامه مربیگری درجه :2
1ـ 9ـ موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره مربیگری درجه 2
 -9-1-1کسب حداقل معدل  14با حداقل نمره قبولی  14در دروس تئوری و عملی
 -9-1-2افرادی که میانگین نمرات آنان در هر یک از دروس تئوری و عملی به حد نصاب  14نرسد مردود اعالم میگردد.
 -9-1-3دارندگان میانگین نمره قبولی ( 14و باالتر)که در تعدادی از دروس موفق به کسب نمره قبولی ( )14نشدهاند ،حداکثر تا
یکسال فرصت دارند در آزمون تجدیدی با پرداخت نسبت ساعات همان درس به کل شهریه های مندرج در آیین نامه مجددا شرکت
نمایند و چنانچه موفق گردند گواهینامه آنان صادر میشود.
 -9-1-4دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و نیز دانشجویان همین مقاطع در رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی و نیز رشته های
پزشکی و پیرا پزشکی در صورتی که هر یک از دروس ارائه شده در سطح  2مربیگری را با موفقیت گذرانده باشند می توانند با ارائه
ریز نمرات مهمور به مهر دانشگاه از گذراندن دروس تئوری مربیگری معاف شوند.
2ـ 9ـ حضور مستمر و فعال در کالسهای عملی و تئوری
3ـ9ـ به قهرمانان تیمهای ملی (دریافت کنندگان مدال در مسابقات قهرمانی آسیا ،کاپ جهانی ،جام جهانی ،بازیهای آسیایی و
پاراآسیایی ،بازی های المپیک و پارالمپیک) با تحصیالت لیسانس و باالتر در رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی با داشتن سایر شرایط
مندرج در آییننامه و تایید فدراسیون گواهینامه مربیگری درجه  2اعطاء میشود.
4ـ9ـ مربیان حداکثر در یک رشته میتوانند کارت مربیگری درجه  2اخذ نمایند.
5ـ 9ـ تعداد نفرات شرکتکننده در هر کالس حداقل  11نفر و حداکثر  27نفر میباشد .در صورتی که ارگان برگزار 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
فدراسیون با  9نفر برگزار نماید.
ماده  -10شرایط دریافت و تمدید کارت مربیگری درجه :2
 -10-1داشتن گواهینامه مربیگری درجه 2
 -10-2ارائه گواهی انجام کارورزی با تایید هیئت استان (یا باشگاه های ورزشی) در اماکن ورزشی به میزان  50ساعت در طی شش
ماه
 -10-3مدت اعتبار کارت مربیگری از زمان صدور ،سه سال میباشد و پس از انقضای سه سال ،کارت از درجه اعتبار ساقط و مربی
مورد نظر فاقد مجوز فعالیت مربیگری میباشد.
 -10-4برای تمدید کارت مربیگری یا ارتقاء گواهینامه ،مربی موظف است به طور متوسط ساالنه  20امتیاز و در مجموع سه سال
حداقل  60امتیاز بر اساس مفاد ماده  16این آیین نامه کسب نماید .بدیهی است مسئولیت نظارت و تائید امتیازات آموزشی بر عهده
هیئتهای ورزشی استان میباشد.
ماده 11ـ دوره مربیگری درجه :1
 -11-1شرایط اختصاصی:
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 -11-2داشتن گواهینامه مربیگری درجه 2
 -11-3داشتن حداقل  26سال سن
تبصره  :1در صورتی که حداکثر یک سال به سن مد نظر شرکت در کالس ( 23سال) برای ورزشکاران فعال استان ها باقی مانده
است ،این ورزشکاران می توانند تنها با ارائه معرفی نامه از هیات استان مبنی بر فعال بودنشان در کالس شرکت نمایند .البته صدور
گواهینامه و کارت مربیگری تنها پس از رسیدن به سن  23سال انجام خواهد شد.
 -11-4داشتن کارت عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی
 -11-5ارائه گواهی مبنی بر حداقل سه سال همکاری و فعالیت مستمر مربیگری و کسب  75امتیاز بر اساس مفاد ماده  16این آیین
نامه
 -11-6دروس مربیگری درجه :1
 -11-6-1دروس عملی:

متناسب با رشته ورزشی بوده و حداقل ساعات تدریس آن  60ساعت میباشد که از طریق فدراسیون سر فصل آن تعیین و به اجرا
گذاشته میشود.

ماده  12ـ شرایط اخذ گواهینامه مربیگری درجه :1
1ـ12ـ موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره
 -12-1-1کسب حداقل معدل  14با حداقل نمره قبولی  14در دروس تئوری و عملی
 -12-1-2افرادی که میانگین نمرات آنان در دروس تئوری و عملی به حد نصاب  14نرسد ،مردود اعالم میگردد.
 -12-1-3دارندگان میانگین نمره قبولی (14و باالتر)که در تعدادی از دروس موفق به کسب نمره قبولی ( )14نشدهاند ،حداکثر تا
یکسال فرصت دارند در آزمون تجدیدی با پرداخت نسبت ساعات همان درس به کل شهریه های مندرج در آیین نامه مجددا شرکت
نمایند و چنانچه موفق گردند گواهینامه آنان صادر میشود.
 -12-1-4دارندگان مدرک دکتری و نیز دانشجویان همین مقاطع در رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی و نیز رشته های پزشکی
و پیرا پزشکی در صورتی که هر یک از دروس ارائه شده در سطح  1مربیگری را با موفقیت گذرانده باشند می توانند با ارائه ریز نمرات
مهمور به مهر دانشگاه و از گذراندن همان سر فصل درس معاف شوند.
2ـ12ـ حضور مستمر و فعال در کالسهای عملی و تئوری
3ـ12ـ تعداد نفرات شرکت کننده در هر کالس حداقل  10و حداکثر  20نفر میباشد .در صورتی که ارگان برگزار 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
فدراسیون با  8نفر برگزار نماید.
ماده  -13شرایط دریافت و تمدید کارت مربیگری درجه:1
 -13-1داشتن گواهینامه مربیگری درجه 1
 -13-2ارائه گواهی انجام کارورزی با تایید هیئت استان (یا باشگاه های ورزشی) در اماکن ورزشی به میزان  50ساعت در طی شش
ماه
 -13-3مدت اعتبار کارت از زمان صدور ،سه سال میباشد و پس از انقضای سه سال،کارت از درجه اعتبار ساقط و مربی مورد نظر
فاقد مجوز فعالیت میباشد.
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 -13-4برای تمدید کارت مربیگری یا ارتقاء گواهینامه مربی موظف است به طور متوسط ساالنه  25امتیاز و در مجموع سه سال 75
امتیاز بر اساس مفاد ماده  16این آیین نامه کسب نماید .بدیهی است مسئولیت نظارت و تائید امتیازات آموزشی بر عهده هیئتهای
ورزشی استان میباشد.

ماده  -14شرایط ارتقاء
 -14-1برای فعالیتهایی نظیر شرکت در دورههای بازآموزی مربیگری ،کارگاههای آموزشی ،سمینارهای علمی و چاپ یا ترجمه مقاالت و
کتب مربوط به رشته قایقرانی بشرح ذیل امتیاز آموزشی تعلق میگیرد:
 -14-1-1تمامی دورههای دانش افزایی ،همسان سازی و بازآموزی مربیگری و کارگاههای آموزشی ـ تخصصی و سمینارهایی که
زیر نظر وزارت ورزش و جوانان (ستاد و ادارات کل استانها) ،کمیته ملی المپیک و پارا المپیک ،پژوهشگاه تربیت بدنی ،فدراسیون
قایقرانی و هئیتهای ورزشی استانی و مراکز دانشگاهی برگزار میشود به ازاء هر یک ساعت آموزش ،یک امتیاز و تا سقف  25امتیاز
برای هر سال تعلق میگیرد.
 -14-1-2شرکت در همه کنگرهها ،همایشها و سمینارهای علمی ـ ورزشی منطقه ای که توسط مراکز فوق االشاره در بند یک
برگزار میگردد به ازاء هر روز شرکت با ارائه گواهینامه شرکت  7امتیاز  ،سطح ملی  12امتیاز و سطح بین المللی  15امتیاز تعلق
میگیرد.
 -14-1-3امتیاز تألیف مقاله های مرتبط و کتب علمی و ورزشی و سایر موارد پیش بینی نشده برای هر مورد تا سقف  25امتیاز و
ترجمه کتاب در همین زمینه ها برای هر مورد تا سقف  20امتیاز تعلق خواهد گرفت.
 -14-1-3-1دوره های دانش افزایی و همسان سازی که برای اخذ امتیازهای موضوع بند  1و  2این ماده ارائه می شود باید لزوما با
دانش و مهارتهای عمومی و تخصصی رشته ورزشی قایقرانی همسو باشد که توسط هیئت های استانی یا خود فدراسیون و با نظارت و
تایید نهایی کمیته آموزش فدراسیون قایقرانی برنامه ریزی ،تایید و اجرا می شود.
 -14-1-3-2متقاضیان ارتقا گواهینامه های مربیگری موظفند حداقل  15امتیاز از سقف امتیازهای تعیین شده برای هر سال را بر
اساس دوره های دانش افزایی که در هیئت های متبوع یا خود فدراسیون قایقرانی برنامه ریزی و تعیین می شود کسب نمایند.
 -14-1-3-3مرجع تشخیص عدم تطابق گواهی های ارائه شده در خصوص بند  1و  2مواد فوق در سطح استان بعهده شورایی
متشکل از رئیس هیئت ،دبیر ،مسئول آموزش و معاون قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان و با نظارت و هماهنگی کمیته آموزش
فدراسیون می باشد.
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ماده  -15دستورالعمل اجرایی
 -15-1مقدمه
به منظور هماهنگی در اجرای آییننامه دورههای کوتاهمدت مربیگری و تعیین وظایف ،چگونگی همکاری فدراسیون قایقرانی با هیات
ها و روشن نمودن موارد مندرج در آییننامه ،دستورالعمل اجرایی ذیل جهت اجرا ابالغ میگردد .تمامی هیات های استانی در اجرای
دورههای آموزشی مکلف به رعایت مفاد آئیننامه برگزاری دورههای کوتاهمدت مربیگری میباشند.
تبصره :در مورد برگزاری بخشی از دوره های داوری بر اساس شرایط موجود در فدراسیون و کشور در زمان احساس نیاز مبرم
به برگزاری کالس و تربیت داوران ،کار گروه آموزشی فدراسیون با هماهنگی معاونت آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت
ورزش تصمیم گیری خواهد نمود.

ماده  -16کلیات
 -16-1تمامی دورههای کوتاهمدت مربیگری سطوح یک ،دو و سه یا دیگر دورههای آموزشی که از سوی فدراسیون برگزار میگردد،
میبایست با آییننامه برگزاری دورههای کوتاه مدت مربیگری منطبق بوده و مجوز برگزاری دورههای آموزشی ،منوط به دارا بودن
تمامی شرایط مندرج در این دستورالعمل خواهد بود.
جدول شماره  : 1زما نبندی اقدامات جهت اخذ مجوز دوره های مربیگری

ردیف

اقدام کننده

اقدام

1

اجرای نیاز سنجی در سطح استان

2

بررسی و تایید نیازسنجی آموزشی هیئت قایقرانی استان و ادارات ورزش و
جوانان شهرستانها
تهیه تقویم آموزشی ساالنه هیئت بر حسب نیازسنجی صورت گرفته و
ارسال آن به فدراسیون قایقرانی
بررسی تقویمهای استانی ،تهیه و ارسال تقویم آموزشی ملی ساالنه توسط
فدراسیون به دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت ورزش
جهت تایید نهایی

3
4

5

6

7

هیئت قایقرانی استان
مسئول آموزش اداره کل
استان
هیئت قایقرانی استان
فدراسیون قایقرانی

بررسی و تایید تقویمهای آموزشی ساالنه و ارسال آن به فدراسیونها
دفتر توسعه آموزشهای پایه و
جهت اجرا و تنظیم برنامه نظارتی مطابق آئین نامه برگزاری دوره های
استعدادیابی
کوتاه مدت مربیگری
اعطاء مجوز به فدراسیون ،ارسال برنامههای تایید شده به هیئتهای
استانی جهت اجرا مطابق آیین نامه برگزاری دورههای کوتاه مدت
مربیگری
ارسال برنامههای تایید شده هیئت قایقرانی استان به اداره کل ورزش و
جوانان استان جهت نظارت ،ارزشیابی و کنترل اثر بخشی دورههای
آموزشی
8

فدراسیون قایقرانی

هیئت قایقرانی استان

آبان

زمان انجام اقدام
آذر دی بهمن

اسفند

 -16-2فرایند اخذ مجوز برگزاری دورههای مربیگری میبایست مطابق مراحل جدول زمانی ذیل انجام پذیرد.

ماده  -17ضوابط اجرایی
 -17-1مسئولیت برگزاری و انجام تمام امور اجرایی از قبیل :اخذ مجوز دوره از فدراسیون ،صدور ابالغهای مربوطه ،ثبت نام و جمع
آوری مدارک ،پیشنهاد اساتید (البته تصمیم گیری نهایی با فدراسیون خواهد بود) و تهیه مکان و وسایل کالس مربیگری به عهده
هیئتهای قایقرانی در استان های مربوطه میباشد.
تبصره :1مجوزهای برگزاری دوره های مربیگری ،بر اساس نیازسنجی های تایید شده در استان ها و برابر شیوه نامه ابالغی و فرایند
مندرج در جدول شماره  1این دستورالعمل قابل اجراست.
تبصره  :2ارگانها ،دانشگاه ها ،سازمانها و نهادهای هر استان برای اخذ مجوز برگزاری دوره های مربیگری میبایست از هیئت ورزشی
همان استان اقدام نمایند .ضمنا عضویت اعضای نهادهای مذکور در آن نهاد باید بطور رسمی و بر اساس مستندات ارائه شده به
فدراسیون قایقرانی ،مسجل شود (برای نمونه ،دانشگاه های برگزار کننده باید کپی کارت دانشجویی ،کارمندی یا عضو هیات علمی
شرکت کنندگان در کالس را از طریق هیات ورزشی استان به کمیته آموزش فدراسیون ارائه دهند).
 -17-2مسئولیت بررسی داوطلبان و ارزشیابی اولیه مستندات و توانایی های آنها به عهده هیئتهای قایقرانی استان ها میباشد.
 -17-3عناوین و سرفصلهای دروس دورههای مربیگری تدریس شده در کالس ها میبایست مطابق با سرفصل ابالغی آییننامه
دورههای کوتاه مدت مربیگری توسط فدراسیون قایقرانی (دوره های عملی) و دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت
ورزش (تئوری) باشد.
 -17-4مدرسین دوره ها ملزمند دروس عملی و تخصصی رشته مربوطه خود را بر اساس سرفصل های ارائه شده در پیوست  1تا 5
تدریس نمایند.
 -17-5در پایان هر دوره (تئوری و عملی) از تمامی شرکتکنندگان دوره ،ارزشیابی به عمل خواهند آورد و صرفاً برای افرادی که با
موفقیت از عهده امتحانات برآیند ،گواهینامه مربیگری صادر میشود.
 -17-5-1دامنه نمرات تئوری و عملی بین  0تا  20میباشد .در صورت انتخاب معیار دیگر نمره دهی ،نمرات کسب شده برای ارائه
به فدراسیون حتما بصورت نمرات معمولی ذکر شده در آید.
 -17-5-2اعتبار نمرات قبولی دروس تئوری مربیگری برای متقاضیانی که بنا به هر دلیلی اقدام به شرکت در دوره عملی ننمودهاند؛
حداکثر دو سال پس از تاریخ تایید اداره کل استان میباشد.
 -17-5-3ارائه تکالیف تعیین شده اعم از تهیه پروژه ،گزارش تحقیق ،ترجمه  .....و غیره با تایید مدرس یا گروه مدرسین دوره
میباشد.
 -17-6هئیتهای ورزشی برگزارکننده دوره تئوری موظفند حداکثر  3ماه پس از برگزاری دوره تئوری ،نسبت به برگزاری دوره
عملی در استان اقدام نمایند.
تبصره :برگزاری دورههای عملی در فاصله زمانی بیش از مدت تعیین شده( ،حسب شرایط خاص :آب وهوایی ،فصل و )..منوط به
فدراسیون میباشد.
 -17-7مسئولیت تهیه سواالت ،توزیع ،جمعآوری و اعالم ریز نمرات شرکت کنندگان و ارائه آن به هیئت ورزشی مربوطه بر عهده
مدرس کالس میباشد .ضمنا هیات مربوطه موظف است ریزنمرات را با امضای مدرس ،مهر هیات و مهر اداره کل
ورزش استان به فدراسیون ارسال دارد.
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ماده  -18فرایند صدور گواهینامههای مربیگری
 -18-1برگزاری آزمون تئوری و تایید نمرات حاصله توسط مسئول آموزش اداره کل (ممهور به مهر و امضاء) و ارسال به هیئت
مربوطه استان حداکثر تا  14روز پس از تاریخ آزمون
 -18-2برگزاری آزمون عملی دوره توسط هیئت استان با تایید آموزش اداره کل مبنی بر حسن اجرای دوره (ممهور به مهر و
امضاء)
 -18-3ارسال ریز نمرات عملی و تئوری به فدراسیون مربوطه با دو امضاء مسئول آموزش اداره کل و رئیس هیئت استان توسط
هیئت ورزشی استان حداکثر  14روز پس از آزمون عملی
 -18-4تایید نمرات ارسالی از سوی استان و صدور گواهینامه توسط کمیته آموزش فدراسیون و امضاء گواهینامهها توسط رئیس
فدراسیون حداکثر  6ماه پس از تاریخ دریافت نمرات
 -18-5کمیته آموزش و استعدادیابی فدراسیون  2ماه فرصت دارد تا ضمن دریافت ریز نمرات ممهور به مهر هیئت استان،
اطالعات دریافتی را بررسی و نسبت به صدور گواهینامه افراد قبول شده اقدام نماید.
 -18-6گواهینامههای دورههای کوتاه مدت مربیگری در سطوح مختلف ،پس از تایید و اعالم عدم مغایرت کالسها با ضوابط
تعیین شده و تایید کمیته آموزش و استعدادیابی با امضاء رییس فدراسیون صادر خواهد شد.
 -18-7در اجرای تمامی دورههای آموزشی قید شده در این آییننامه ،نباید ساعات تدریس از  8ساعت در روز تجاوز نماید.
تبصره  :1دورههای آموزشی که حسب شرایط خاص مدت زمانی آن بیش از  8ساعت در روز میباشد ،در صورت اخذ تاییدیه از
فدراسیون قایقرانی از قاعده مذکور مستثنی میباشند.
تبصره  :2معترضین به نتایج آزمونهای تئوری و عملی می توانند حداکثر پنج روز پس از اعالم نتایج ،مراتب اعتراض خود را به هیئت
مربوطه ارائه داده و مسئول آموزش ذیربط موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت اعتراض ،نتایج بررسی را کتبا به
داوطلب اعالم نماید.
 -18-8تمامی مدارک مربیگری که خارج از ضوابط این آیین نامه در داخل یا خارج از کشور صادر میگردد توسط کمیته آموزش
فدراسیون و با حضور نماینده دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفته و مدرک متناسب با
آن منطبق بر آییننامه دورههای کوتاهمدت مربیگری تعیین میگردد.
 -18-9هزینههای مربوط به برگزاری دورههای مربیگری به عهده شرکتکنندگان میباشد که مبلغ آن از طریق فدراسیون با
هماهنگی دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی تعیین میگردد.
 -18-10به دارندگان پروندههای ناقص که آزمونهای دورههای مربیگری را با موفقیت سپری نمودهاند حداکثر دو سال فرصت داده
میشود تا نسبت به تکمیل مدارک و اخذ گواهینامه اقدام نمایند .درصورت عدم تکمیل مدارک ناقصه ،متقاضی میبایست مجددا
اقدام به ثبت نام و شرکت در دوره آموزشی نماید.

ماده  -19فرایند صدور کارت مربیگری
صدور کارت مربیگری توسط فدراسیون برای افراد ،مستلزم داشتن گواهینامه و ارائه گواهی انجام کارورزی در رشته ورزشی مربوطه
از هیئت ورزشی به مدت  50ساعت و طی مدت  6ماه مطابق فرایند ذیل می باشد:
 -19-1تکمیل فرم تقاضای کارورزی هیئت ورزشی مربوطه توسط متقاضی به انضمام گواهینامه مربیگری
 -19-2تعیین محل کارورزی در یکی از باشگاهها و مراکز آموزشی و ارائه معرفی نامه به متقاضی توسط هیئت ورزشی استان ظرف
مدت دو هفته
 -19-3ارائه معرفی نامه و حضور در محل کارورزی توسط متقاضی
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 -19-4دریافت گواهی انجام کارورزی به مدت  50ساعت ممهور به مهر و امضاء مسئول باشگاه و ارائه به هیئت ورزشی
 -19-5صدور کارت مربیگری توسط فدراسیون حداکثر سه ماه پس از دریافت گواهی کارورزی
تبصره :بابت صدور کارت یا دفترچه مربیگری مبلغ  150/000ریال توسط کارشناس فدراسیون هنگام تحویل کارت
دریافت می شود.

ماده  -20ضوابط مدرسین
 -20-1شرایط عمومی:

 -20-1-1متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور
 -20-1-2پذیرش قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی
 -20-1-3نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه
تبصره :مسئولیت تایید صالحیت مدرسین به عهده حراست فدراسیون یا اداره کل استان ها میباشد.
 -20-2شرایط اختصاصی مدرسین عملی

 -20-2-1داشتن گواهینامه مدرسی به انضمام ابالغ ازسوی فدراسیون قایقرانی
تبصره :معرفی مدرس عملی دورههای کوتاه مربیگری صرفا برعهده فدراسیون میباشد.
 -20-2-2داشتن حداقل مدرک کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی یا کارشناسی ارشد رشته های مرتبط برای مدرسین
درجه  ، 3حداقل مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی برای یکی از مدرسین کالس درجه  2و حداقل مدرک دکترای تربیت
بدنی برای یکی از مدرسین کالس درجه 1
تبصره :پیشکسوتان و مدرسین شناخته شده در سطح کشور که تاکنون مشغول همکاری با فدراسیون قایقرانی و هیات های استانی
بوده اند و دارای مدرک مربیگری یا داوری درجه  1یا مدارک قابل ارزیابی بین المللی بوده یا سابقه فعالیت در سطح ملی به
عنوان مربی تیم ملی را دارند به شرط ارزیابی و تایید توانایی فنی و به روز بودن دانش توسط کارشناسان آموزش فدراسیون و با
هماهنگی ریاست فدراسیون از شرط حداقل مدرک لیسانس مستثنی بوده و می توانند با داشتن دیپلم یا کاردانی به همکاری
خود به عنوان مدرس کارشناس (با پرداخت حق التدریس معادل مدرک کارشناسی در جدول شماره  )2ادامه دهند .ضمنا
پس از ارزیابی سطح نخبگی این مدرسان توسط مسئول آموزش و تایید دبیر و رییس فدراسیون ،حق التدریس آنها می تواند
معادل مدرک فوق لیسانس ارزیابی شده و پرداخت مطابق جدول شماره  2پرداخت حق الزحمه مدرسین انجام شود.

ماده  -21ضوابط انضباطی
 -21-1حضور شرکتکنندگان در تمامی کالسهای دوره اعم از تئوری و عملی به طور فعال و مستمر الزامی است.
 -21-2مسئولیت نظارت بر حضور و غیاب شرکت کنندگان در طول جلسات دوره به عهده مدیر دوره میباشد (مدیر دوره از بین
افراد آشنا به فرایندهای آموزشی توسط هیئت ورزشی برگزارکننده انتخاب میشود).
 -21-3ساعات غیبت از دوره بر اساس گزارش مدیر دوره محاسبه میگردد.
 -21-4چنانچه شرکت کنندگان در هر درس بیش از یک جلسه و در مجموع بیش از یک هشتم مجموع ساعات دوره غیبت نمایند،
از ادامه دوره محروم خواهند شد و از آنها آزمون به عمل نخواهد آمد.
 -21-5شرکتکنندگانی که به دلیل تخلف انضباطی از ادامه دوره محروم گردند ،از  6ماه تا یکسال از شرکت در تمامی دورههای
مربیگری محروم میشوند.
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 -21-6تصمیمگیری در رابطه با موارد پیشبینی نشده دوره آموزش و تخلف انضباطی بر عهده شورایی متشکل از معاون ورزشی،
مسئول آموزش و کارشناس حقوقی اداره کل ،رئیس هیئت ورزشی استان و مدیر دوره میباشد.

ماده  -22ضوابط مالی
 -22-1هزینه برگزاری دوره های مربیگری از سوی هیات های متقاضی مستقیما به حساب فدراسیون واریز می شود .حقوق مدرس
(در کالس درجه  )3یا مدرسین (کالس درجه  2و  )1و کمک مدرس هایی که دارای ابالغیه رسمی از فدراسیون می باشند از
همین هزینه واریزی و توسط فدراسیون به حساب مدرسین و کمک مدرسین واریز می گردد .ولی هزینه مدیر دوره ،مسئول
سمعی بصری و تدارکات بر عهده هیات برگزار کننده کالس می باشد .دستیار افتخاری مدرس هزینه ای دریافت نمی کند.
تبصره  :1برای مدرسین غیربومی کلیه هزینه های ایاب و ذهاب از درب منزل (هزینه آژانس) تا پایانه های مسافربری و از پایانه
های مسافربری تا هتل محل اسکان و از هتل محل اسکان تا محل برگزاری کالس های عملی و تئوری و بالعکس ،بر عهده
هیات برگزار کننده کالس می باشد .ضمنا هزینه های اسکان و  3وعده غذا و  2میان وعده روزانه بر عهده هیات برگزار کننده
است .برای مدرسین بومی ،کلیه هزینه های جابجایی درون شهری از منزل تا محل تشکیل کالس و بالعکس (یا در صورت
استفاده از وسیله نقلیه شخصی مدرس یا وسائط عمومی ،معادل ریالی  2عدد آژانس از درب منزل تا محل تشکیل کالسها در
روز) ،همچنین  2میان وعده و ناهار به عهده هیات برگزار کننده کالس می باشد.
 -22-2دستورالعمل پرداخت هزینه ثبت نام ،حق الزحمه مدرسین و عوامل پشتیبان دروس تئوری دورههای مربیگری درجه :2،3،1
 -22-3هزینه های شرکت در کالس مربیگری توسط هیات برگزار کننده جمع آوری و مبالغ تعیین شده باید  5روز کاری پیش
از آغاز کالس به حساب فدراسیون واریز شود ،در غیر اینصورت کالس مذکور تا واریز مبلغ تعلیق شده و
فدراسیون هیچگونه مسئولیتی در قبال برپایی حتمی کالس ندارد.
هزینه برگزاری کالس ها در درجه های مختلف جهت واریز به حساب فدراسیون به صورت زیر می باشد:
 -22-3-1هزینه برگزاری کالس درجه  1( 3مدرس) مبلغ 17/500/000ریال
 -22-3-2هزینه برگزاری کالس درجه  2( 2مدرس یا یک مدرس و یک کمک مدرس) مبلغ  24/500/000ریال
 -22-3-3هزینه برگزاری کالس درجه  2( 1مدرس یا یک مدرس و یک کمک مدرس) مبلغ  33/000/000ریال
تبصره  : 1کلیه هزینه برگزاری کالس های توجیهی شامل هزینه دریافتی از متقاضیان ،حق التدریس مدرس و موارد دیگر همانند
آن مطابق کالس درجه  3می باشد.
 -22-4هزینه های دریافتی از شرکت کنندگان در کالس بدون در نظر گرفتن هزینه غذا و اسکان و شرایط ویژه رشته های
خاص (نیاز به اجاره وسایل برای شرکت کننده دوره ،نیاز به همراهی ناجی و قایق نجات و  )...بصورت زیر می باشد:

 -22-4-1ورودیه هر یک از شرکتکنندگان کالس درجه 3حداقل  3/000/000و حداکثر  3/500/000ریال میباشد.
 -22-4-2ورودیه هر یک از شرکتکنندگان کالس درجه 2حداقل  3/500/000و حداکثر  4/200/000ریال میباشد.
 -22-4-3ورودیه هر یک از شرکتکنندگان کالس درجه 1حداقل  4/700/000و حداکثر  5/500/000ریال میباشد.
 -4-22-4ورودیه هر یک از شرکت کنندگان کالس مدرسی حداقل  5/500/000و حداکثر  6/500/000ریال می باشد.
تبصره  :1هزینه  2میان وعده در حین برگزاری کالس های صبح و عصر بدون دریافت هزینه اضافی بر عهده هیات برگزار کننده
کالس می باشد.
تبصره  :2کلیه هزینه دوره های تربیت بدنساز حرفه ای قایقرانی شامل هزینه دریافتی از متقاضیان ،حق التدریس مدرس و موارد
دیگر همانند آن مطابق کالس درجه  1مربیگری می باشد.
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تبصره  :3هزینه های اسکان و تغذیه صبحانه ،ناهار و شام ،رفت و آمد و اجاره وسایل و امکانات ویژه شرکت کنندگان (در
صورت عدم دسترسی هیات یا ارگان برگزار کننده به امکانات یا مصرفی بودن آنها) در کالس ها بر عهده شرکت کنندگان می
باشد که بصورت توافقی با هیات های برگزار کننده و با نظارت مدیر دوره و هماهنگی کمیته آموزش و استعدادیابی فدراسیون در
کمترین میزان ممکنه تعیین خواهد شد.

 -22-5مبالغ ابالغی در پایان هر سال توسط کمیته آموزش و استعدادیابی مورد بازبینی قرار گرفته و در قالب بخشنامههای سازمانی
به هیات های استانی ابالغ خواهد گردید.
تبصره :1هرگونه افزایش در هزینههای برگزاری ،خارج از جدول شماره  16مجاز نمیباشد .بدیهی است برونسپاری
فعالیتهای اجرایی آموزش نبایستی منجر به افزایش هزینه ابالغی گردد.
تبصره :2تمامی شهریههای ثبت نام شرکت کنندگان در دورههای مربیگری توجیهی ،بدنسازی ،درجه  2 ،1و ( 3تئوری و عملی)
میبایست به شماره حسا ب رسمی هیئت استان یا هیئت شهرستان برگزارکننده (شماره حساب مورد تایید اداره کل) واریز
گردد .همچنین ارگان یا هیات مجری ملزم است هزینه ورودی برگزاری کالس سهم فدراسیون را تا یک روز پیش از آغاز
کالس به حساب فدراسیون واریز نماید.
جدول شماره  : 2حق الزحمه مدرس  ،کمک مدرس و عوامل پشت یبان در برگزاری دوره های مربیگری

ردیف

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

درجه ( 3به ازای هر
ساعت ریال)

درجه( 2به ازای هر
ساعت ریال)

درجه( 1به ازای هر
ساعت ریال)

مدرسی (به ازای هر
ساعت ریال)

1

مدرس (دکترا)

185/000

195/000

215/000

230/000

2

کمک مدرس (دکترا)

120/000

130/000

140/000

170/000

3

مدرس (فوق لیسانس)

175/000

185/000

195/000

210/000

4

کمک مدرس (فوق

100/000

110/000

120/000

170/000

165/000

175/000

185/000

195/000

لیسانس)
5

مدرس (لیسانس)

6

کمک مدرس (لیسانس)

7

مدیر دوره

8

مراقب برگزاری امتحان

به ازای هر ساعت 150/000

9

تدارکات

روزانه حداکثر  500/000ریال

10

اجاره مکان

با نظرهیئت درخواست کننده و تایید مسئول آموزش هیات

11

پذیرایی

روزانه برای هر فرد حداقل  50/000ریال

150/000
110/000
90/000
80/000
روزانه  700/000ریال (حداکثر جهت یک دوره  4/200/000ریال)

 -22-6دستور العمل پرداخت حق التدریس مدرسین و عوامل پشتیبان کارگاههای دانشافزایی ،سمینارها،
دوره های همسان سازی و دوره های مقدماتی آموزشی سال 1399
 -22-7دوره های مذکور باید با هماهنگی فدراسیون و با تعریف میزان امتیاز بازآموزی صورت گیرد .حق التدریس مدرسین دوره از
مبلغ واریزی به حساب فدراسیون پرداخت می شود .هزینه واریزی این دوره ها به حساب فدراسیون با کمتر از  25شرکت کننده
مبلغ  8/000/000ریال و در دوره های بیش از  25نفر به میزان  35درصد از هزینه دریافتی از شرکت کنندگان می باشد.
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 -22-8حق الزحمه منابع انسانی برگزارکننده کارگاههای دانش افزایی مطابق با جدول شماره  3می باشد.
تبصره :1ورودیه برای هر یک از شرکتکنندگان در کارگاههای دانش افزایی برای حداقل  4ساعت و حداکثر  10ساعت بین
 600/000تا حداکثر  1/200/000ریال میباشد.
تبصره  :2تعداد نفرات شرکتکننده در هر گارگاه دانش افزایی حداقل 12نفر میباشد.
تبصره  :3دستور العمل پرداخت حق التدریس مدرسین و منابع انسانی کارگاههای دانش افزایی بین المللی با هماهنگی و تائید
دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و کمیته آموزش و استعدادیابی فدراسیون قایقرانی ابالغ میگردد.
ضمنا به حق التدریس مدرسین دانشگاهی مدعو به فدراسیون برای هر ساعت تدریس ،تا میزان  30درصد به مبالغ تعیین شده
در جدول شماره  3افزوده می شود.
ج دول  : 3حق الزحمه مدرس و منابع انسانی در برگزاری کارگاه های دانش افزایی  ،سمینارها و دوره های همسان سازی
سال 1399

ردیف
1
2
3
3
4
5
6

سمت

حق التدریس و حق الزحمه (به ریال)

هر ساعت  700/000تا 1/100/000ریال
مدرس(دکترا)
مدرس(کارشناس ارشد) هر ساعت  600/000تا  900/000ریال
هر ساعت  500/000تا  800/000ریال
مدرس (کارشناس)
هر روز 900/000
مدیر دوره
مسئول سمعی و بصری هر روز 700/000
هر روز 600/000
تدارکات
با نظر درخواستکننده و تایید مسئول آموزش
اجاره مکان

 -22-9دستور العمل پرداخت حق التدریس مدرسین و عوامل پشتیبان کارگاههای آنالین دانشافزایی،
سمینارها ،دوره های همسان سازی و دوره های مقدماتی آموزشی سال 1399
 -22-10دوره های مذکور در صورت نیاز به تایید از طرف فدراسیون ،باید با هماهنگی کمیته آموزش فدراسیون و با تعریف میزان
امتیاز بازآموزی صورت گیرد .حق التدریس مدرسین دوره با تعداد شرکت کننده بیش از  10نفر از مبلغ واریزی به حساب
فدراسیون پرداخت می شود و در تعداد کمتر ،بر اساس جدول شماره  4به عهده سازمان یا هیات مجری است .هزینه واریزی
این دوره ها به حساب فدراسیون با کمتر از  10شرکت کننده بدون نیاز به واریز ،در دوره های کمتر از  25نفر به میزان 25
درصد ،و در دوره ها با نفرات بیشتر از  25نفر به میزان  35درصد از هزینه دریافتی از شرکت کنندگان می باشد.
 -22-11حق الزحمه منابع انسانی برگزارکننده کارگاههای دانش افزایی آنالین مطابق با جدول شماره  4می باشد.
تبصره :1ورودیه برای هر یک از شرکتکنندگان در کارگاههای دانش افزایی بر اساس تعداد ساعتهای دوره و با هماهنگی
فدراسیون تعیین می گردد.
تبصره  :2دستور العمل پرداخت حق الزحمه مدرسین و منابع انسانی کارگاههای آنالین دانش افزایی بین المللی با هماهنگی و تائید
دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و کمیته آموزش و استعدادیابی فدراسیون قایقرانی ابالغ میگردد .ضمنا به
حق التدریس مدرسین دانشگاهی مدعو به فدراسیون برای هر ساعت تدریس آنالین ،تا میزان  30درصد به مبالغ تعیین شده در
جدول شماره  4افزوده می شود.
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جدول  : 4حق الزحمه مدرس و منابع انسانی در برگزاری کارگاه های مجازی دانش افزایی ،سمینارها و دوره
های همسان سازی سال 1399

سمت

ردیف

حق التدریس و حق الزحمه (به ریال)

1

مدرس (دکترا)

هر ساعت 1/200/000ریال

2

مدرس (کارشناس ارشد)

هر ساعت  110/0/000ریال

3

مدرس (کارشناس نخبه)

هر ساعت  1/000/000ریال

3

مدیر دوره

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

4

مسئول سمعی و بصری

تا  4ساعت در روز  550/000و بیشتر 850/000

5

تدارکات

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

7

حق ایاب و ذهاب

در شهر محل سکونت تا  600/000و در شهرهای دیگر تا 1/200/000

تبصره  : 1مدرسین شناخته شده در سطح کشور در یکی از رشته های قایقرانی یا یکی از سرفصل های عمومی مورد نیاز
فدراسیون که از تخصص ویژه برخوردارند ،در صورت نداشتن مدرک دانشگاهی (یا مدرک پایین تر از کارشناسی) با تایید کمیته
آموزش و رییس فدراسیون به عنوان کارشناس محسوب می شوند و حقالتدریس آنها بر همین اساس خواهد بود.
تبصره  : 2در دوره هایی که با چند مدرس برگزار می شود ،حق التدریس مدرسین بر اساس مدرک آنها یا با احتساب تبصره 1
همین بخش ،برای  2مدرس هر کدام به میزان  80درصد و برای  3مدرس و بیشتر به میزان  70درصد حق التدریس عنوان
شده در جدول باال محاسبه می گردد.
تبصره  : 3در دوره هایی که تعداد ثبت نام کنندگان در دوره تنها یک چهارم کل ظرفیت تعیین شده برای کالس یا کمتر باشد،
حق التدریس مدرس  80درصد مبالغ تعیین شده در جدول باال محاسبه می شود.

ماده  -23امور پشتیبانی
 -23-1مدیر دوره از شروع تا پایان دوره در محل برگزاری مستقر و مسئول ثبت نام ،حضور و غیاب ،اجرای ریز برنامه اساتید ،رفع
مشکالت شرکت کنندگان و کلیه امورمحوله از طرف برگزار کننده میباشد.
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 -23-2مدیر دوره وظایف زیر را نیز پیرامون برگزاری آزمون دوره به عهده دارد:
 -23-2-1قبل از آزمون :اخذ سواالت از اساتید ،تهیه دفترچه سواالت و پاسخنامه ،تکثیر ،آمادهسازی و مهر و موم آن .
 -23-2-2حین آزمون :نظارت بر استقرار شرکتکنندگان و توزیع فرم نظرسنجی و دفترچه آزمون و جمع آوری آنها ،اعالم شروع و
خاتمه آزمون.
 -23-2-3بعد از آزمون :اخذ نمرات از اساتید ،تهیه لیست نمرات شرکتکنندگان و ارسال به هیئت ورزشی مربوطه ،تجزیه و تحلیل
فرمهای نظرسنجی.
 -23-3تدارکات عهده دار هماهنگی های اسکان ،تغذیه ،رفت و آمد و همچنین پذیرایی در طول دوره با هماهنگی مدیر دوره است.
 -23-4مسئول سمعی و بصری وظیفه هماهنگی و تجهیز کالس درس را برای آموزش بهتر دیداری و شنیداری عهده دار است.

ماده  -24الزامات
تمامی ارکان آموزشی (آموزش اداره کل استان ،هیئت های قایقرانی مجری و فدراسیون) موظفند:

 -24-1در برنامهریزی و اجرای فعالیتهای آموزشی نسبت به رعایت شئونات اسالمی ،منطبق با نظامنامه فرهنگی وزارت متبوع
جهت تحقق ورزش پاک ،معنوی و معرفتی عمل نمایند.
 -24-2تمامی فعالیتهای آموزشی میبایست بر اساس چرخه استاندارد آموزش اجرا گردد.
 -24-3در برگزاری دورههای آموزشی بینالمللی داخل کشور و اعزام منابع انسانی به دورههای آموزشی خارج از کشور ،اخذ مجوز
کتبی از دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون قایقرانی الزامی میباشد.
 -24-4دورههای مربیگری از دو دوره تئوری و عملی تشکیل شده و تواماً پس از اخذ مجوز از فدراسیون در هیئت ورزشی استان با
نظارت اداره کل و منطبق بر آییننامه ابالغی دفتر برگزار میشود.
 -24-5برگزاری دروس تئوری دوره های مربیگری در سطوح  1و 2بصورت مشترک بین رشته های مختلف
ورزشی هیئت های استان مجاز نمیباشد.
 -24-6برگزاری دورههای آموزشی خارج از مفاد آیین نامه ابالغی ،فاقد اعتبار بوده و هرگونه تغییر در ضوابط اجرایی یا موارد پیش-
بینی نشده در صورت طرح موضوع از سوی هیات ها یا ارگان های زیربط و بررسی اولیه فدراسیون قایقرانی به دفتر توسعه
آموزشهای پایه و استعدادیابی ارجاع گردیده و پس از بررسی و اخذ تاییدیه از دفتر مذکور ،قابل اجراء خواهد بود.
 -24-7فعالیت در اماکن ورزشی مرتبط با ورزش قایقرانی تحت عنوان مربی قایقرانی ،صرفا با ارائه کارت مربیگری این رشته امکان
پذیر است.
 -24-8نظارت بر حسن اجرای این آییننامه و دستورالعمل اجرایی آن از مسئولیتهای فدراسیون قایقرانی و واحدهای تابعه استانی
آن می باشد.
 -24-9دریافت هر گونه شهریه به منظور شرکت در دوره ها خارج از فرایندهای اعالم شده در این دستورالعمل اجرایی ممنوع می
باشد.
 -24-10اعزام به دوره های بین المللی مربیگری و دانش افزایی در داخل و خارج از کشور صرفا از میان دارندگان باالترین درجه
مربیگری متقاضی شرکت که در حال حاضر به فعالیت مربیگری مشغولند ،مقدور می باشد.
 -24-11هرگونه تصمیم گیری در مورد انتصاب مدرس یا کمک مدرس دوره های مربیگری از اختیارات فدراسیون قایقرانی می
باشد.
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 -24-12هیئت های ورزشی برگزار کننده دوره مربیگری می توانند در صورت تمایل ،به مدرس کالس هدیه ای اهدا کنند که
نیازمند هیچگونه هماهنگی با فدراسیون یا اطالع رسانی به فدراسیون نمی باشد .ضمنا پرداخت و دریافت هرگونه هدیه ای ،جدا از
ضوابط واریز وجه هیئت ها به حساب فدراسیون و یا حق التدریس دریافتی مدرسین از فدراسیون بوده و کامال اختیاری است.
تبصره :هیات های برگزار کننده دوره های مربیگری و داوری یکی از رشته های قایقرانی ،به منظور تقویت کادر آموزشی خودشان
می توانند از بین مربیان و داوران واجد شرایط دارای کارت رسمی مربیگری و داوری و تحصیالت مربوط و همکاری مورد تایید و
وثوق با هیات استان یا فدراسیون قایقرانی ،فردی را به عنوان دستیار مدرس به فدراسیون معرفی نموده تا این فرد ضمن همکاری
در برگزاری همان کالس در استان ،به کسب تجربه الزم برای فعالیت در زمینه های آموزشی در آینده بپردازد .الزم به ذکر است
ابالغ این فرد به عنوان دستیار افتخاری مدرس از طرف فدراسیون صادر شده و بر اساس ضوابط و جداول مالی مصوب در این
آیین نامه ،هیچگونه حق التدریسی از طرف فدراسیون به ایشان تعلق نمی گیرد (البته هیات استان می تواند به اختیار
خود هدیه ای را به آن فرد ارائه کند که نیازی به هماهنگی با فدراسیون نیست).
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