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 مدت مربیگری  های کوتاه نامه دوره آیین
 

 :مقدمه
آموزش آنان در سطوح  سازی بدنی و علوم ورزشی و یکسان عملی مربیان در زمینه تربیتو  تئوریبه منظور ارتقاء سطح دانش       

 .گردد مدت مربیگری به شرح ذیل تدوین می های کوتاه نامه دوره مختلف، آیین
 

 اهداف ـ  1ماده 
 های ورزشی  تربیت و تامین مربیان رشته ـ 8ـ  8
 ورزشیـ ارتقاء سطح علمی و عملی مربیان  8ـ  2
 در سراسر کشور ورزشی آموزش تئوری و عملی مربیان  سازی ـ هماهنگ و یکسان8ـ  9
 

 تعاریفـ  2ماده 
 :ورزشی مربی 1-2

 ملی، ربطذی هایاز فدراسیون مربیگری و معتبر رسمی گواهینامه دارای ورزشی، هایرشته از یکی در که است فردی

 .باشد آسیایی یا جهانی

  :قهرمان تیم ملی -2-2
مسابقات بین المللی رسمی آسیایی، جهانی، بازیهای آسیایی و های ورزشی در  شود که تحت پوشش فدراسیون به ورزشکاری اطالق می
 .المپیک موفق به کسب مدال شده باشد پارا آسیایی، المپیک و پارا

 :یگواهینامه مربیگر -3-2

 ضوابط، مقررات و برابر جهانی و ملی، آسیایی فدراسیون ، توسطموفقیت در دوره مربیگریگذراندن و  مدرک آموزشی است که پس از
 .شود اعطا می شرکت کنندگان دورههای ابالغی به  آیین نامه

 :کارت مربیگری-4-2

رعایت ضوابط مندرج در  باو فعالیت به دارنده گواهینامه مربیگری پس از گذراندن دوره کارورزی  مجوزاست که به موجب آن مدرکی 
 .شوداعطا می، فدراسیونتحت نظارت دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی  نامه ابالغی آیین

 

 : ـ سطوح مربیگری 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 اسالمـ متدین به دین مبی 4ـ  8
 ـ پذیرفتن قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران  4ـ  2
 با تائید پزشک  روانیـ داشتن سالمت جسمی و  4ـ  9
 ارائه گواهی عدم سوء سابقه وـ داشتن صالحیت اخالقی و حسن شهرت  4ـ  4
 با ارائه گواهیـ عدم اعتیاد به مواد مخدر  4ـ  5
 یا موقت ا معافیت دائمداشتن کارت پایان خدمت ی -6-4
 مهارتی های موفقیت در آزمون و داشتن تجارب ورزشی در رشته مربوطه -7-4
 داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه  -1-4
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نابینایان و  های ورزش ،جانبازان و معلولینهای  ورزشهای مربیگری  دوره در تعیین شرایط حضور شرکت کنندگان :1 تبصره

 .باشد بر عهده فدراسیون ورزشی ذیربط می ءخاص و پیوند اعضا ورزش بیماران  ،ناشنوایان های ورزش وبینایان  کم

 : 3ـ دوره مربیگری درجه  5ماده 
 : الف ـ شرایط اختصاصی

 سال سن  21ـ داشتن حداقل  8
 ( نظر فدراسیون طبق)ـ موفقیت در آزمون مهارتی رشته ورزشی  2
 درمانی فدراسیون پزشکی ورزشیعضویت در کمیته خدمات داشتن کارت  -9

مسئولیت  ،ریزی آموزشی با فدراسیون پزشکی ورزشیدفتر برنامه 81/88/36مورخ  د /86461/48نامه شماره حسب تفاهم :تبصره

بصورت  ،همچنین تامین تجهیزات کمک آموزشی ویژه این عنوان استاد و تامین و نیزو کمکهای اولیه  پایه احیاء درس ارائه سر فصل
 . باشدهای تابعه استانی آن فدراسیون  میتهیئعهده فدراسیون پزشکی ورزشی و  ررایگان ب

 : 3ب ـ دروس دوره مربیگری درجه 

 : ـ دروس عملی 1

گردد که از طریق  ین میساعت تعی  61درجه مربیگری بوده و حداقل ساعات تدریس آن متناسب با رشته ورزشی و این دروس 
 .شود به اجرا گذاشته میو  مشخصفدراسیون مربوطه سرفصل آن 

 : ـ دروس تئوری 2

، مبانی آمادگی (8)حرکتی ، رشد و تکامل (8)، نقش مربی (8)ریزی و طراحی تمرین ، برنامهآناتومی و فیزیولوژی عمومی: شامل
تحلیل مهارتها  ، تجزیه و(8)و علوم ورزشی، روان شناسی ورزشی  بدنی ، مبانی تربیت(8)، ایمنی در ورزش (8)جسمانی، تغذیه ورزشی 

ساعت می  72جمعاً که است و مبانی استعدادیابی  (8)و کمکهای اولیه  پایه ، احیاء(هاایستهاصول و ب) اخالق مربیگری ورزشی ،(8)
 .باشد

 

 9دروس مربیگری درجه : 8جدول شماره 
 

 ساعات آموزش دروس مورد نظر ردیف
 61 دروس عملی و تخصصی رشته مربوطه 8

 1 آناتومی و فیزیولوژی عمومی 2

 6 (8)برنامه ریزی و طراحی تمرین  9

 6 (8)نقش مربی  4

 6 (8)رشد و تکامل حرکتی  5

 6 مبانی آمادگی جسمانی 6

 4 (8)  تغذیه ورزشی 7

 4 (8)ایمنی در ورزش  1

 4 و علوم ورزشی مبانی تربیت بدنی 3

 6 (8)روان شناسی ورزشی  81

 4 (8) تجریه و تحلیل مهارتها  88

 4 (هااصول و بایسته) اخالق مربیگری ورزشی 82

 1 و کمکهای اولیه پایه احیاء 89

 6 مبانی استعدادیابی 84

 892 جمع ساعات
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 : 3دریافت گواهینامه مربیگری درجه ـ شرایط  6ماده 

 
 ـ موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره  6ـ  8
 

 برای دروس عملی 84برای دروس تئوری و نمره قبولی حداقل  82با حداقل نمره قبولی  84معدل  حداقل کسب :1تبصره 

    .گردد اعالم مینرسد؛ مردود  84دروس تئوری و عملی به حد نصاب  هر یک از در آنان افرادی که میانگین نمرات :2تبصره

اند، حداکثر تا  نشده( 82)وفق به کسب نمره قبولی تعدادی از دروس مکه در  (و باالتر 84) ه قبولیمیانگین نمردارندگان  :3 تبصره

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

 های تئوری و عملی ارائه شده در دوره  ـ حضور مستمر و فعال در کالس 6ـ 2
یک بار  ،کنند می فدراسیون شرکت دو یا سه ورزشی هایرشتهبرای افرادی که در ، 9راندن دروس تئوری مربیگری درجه گذـ  6ـ 9

 .کند کفایت می
 

تاییدیه  اقدام و تخصصیبصورت آموزشی محتوای نسبت به تولید  8و  2، 9 درجه برای سطوح مربیگریهایی که  فدراسیون :تبصره

 .هستنداز قاعده فوق مستثنی  اندنمودهاخذ  الزم را از دفتر
و علوم ورزشی با ارائه گواهی مدرک فارغ التحصیلی از شرکت در  بدنی تربیتفارغ التحصیالن کارشناسی و باالتر رشته  تمامیـ  6ـ 4

 .باشند معاف می 9وس تئوری مربیگری درجه کالس در

نامه ابالغی  آیین 9عناوین دوره آموزشی درجه  ها و م ورزشی مشروط به گذراندن سر فصلبدنی و علو دانشجویان رشته تربیت: تبصره

های گذرانده شده ممهور به مهر دانشگاه محل و ارائه ریز نمرات واحد  6ماده 8رج در بند در صورت داشتن سایر شرایط مند دفتر
  .باشندتحصیل از گذراندن دروس تئوری مربیگری معاف می

 ،یون مربوطهبا تائید فدراس( عمومی اختصاصی و)سایر شرایط مندرج در آیین نامه داشتن صورت های ملی در ـ به قهرمانان تیم 6ـ  5
 .شود اعطاء می 9اهینامه مربیگری درجه گو
 .گردد نفر تعیین می 91حداکثر  9کننده در کالس مربیگری درجه  ـ تعداد نفرات شرکت 6ـ 6

 

در سطح کشور بصورت متمرکز و یا در سطح یکی از  تواندکنندگان به حد نصاب نرسد فدراسیون می تعداد شرکت چنانچه :تبصره

 .باشد برگزار کننده دوره ای منطقههای همجوار بصورت  استان
 

 :کارت مربیگری درجه سه و تمدیدشرایط دریافت  -7ماده 
 

 ارائه گواهینامه مربیگری درجه سه -8-7
 ساعت در طی شش ماه 51ت استان در اماکن ورزشی به میزان هیئبا تایید  وزیارائه گواهی انجام کار -2-7
کارت از درجه اعتبار ساقط و مربی  ،باشد و پس از انقضای سه سال ل می، سه ساصدورعتبار کارت مربیگری از زمان مدت ا -9-7

  .باشد می مربیگری مورد نظر فاقد مجوز فعالیت

 75امتیاز و در مجموع سه سال  25مربی موظف است به طور متوسط ساالنه  ،یا ارتقاء گواهینامه کارت مربیگری برای تمدید - 4-7
های  هیئتبدیهی است مسئولیت نظارت و تائید امتیازات آموزشی بر عهده  .این آیین نامه کسب نماید 86امتیاز بر اساس مفاد ماده 

 .باشد ورزشی استان می

 .توانند کارت مربیگری داشته باشند حداکثر از سه فدراسیون ورزشی می 9مربیان درجه  -5-7
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 : 2گری درجه دوره مربی ـ 8ماده 
 : لف شرایط اختصاصیا

  9مربیگری درجه  گواهینامه ـ داشتن 8
 سال سن  29ـ داشتن حداقل  2
 داشتن کارت عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی  -9
 .این آیین نامه 86اساس مفاد ماده امتیاز بر  75 حداقل سال تجربه و کار مربیگری فعال و کسب 9ـ ارائه گواهی مبنی بر حداقل  4

مربیگری می توانند با گواهی هیئت روستایی عشایری استان و تائید مسئول آموزش اداره  9دارندگان گواهینامه های درجه  :تبصره

با رعایت سایر  2به درجه  9کل پس از دو سال فعالیت مربیگری در روستاهای سراسر کشور نسبت به ارتقاء سطح مربیگری از درجه 
 .الزامات آیین نامه اقدام نمایند

 

 : 2ب ـ دروس دوره مربیگری درجه 

 

 : ـ دروس عملی 1

سیون مربوطه راگردد که از طریق فد میساعت تعیین  61یس آن متناسب با رشته ورزشی و درجه مربیگری بوده و حداقل ساعات تدر
 .شود صل آن تعیین و به اجرا گذاشته میسرف

 : ـ دروس تئوری 2

، ایمنی در (2)، تغذیه ورزشی (2)، رشد و تکامل حرکتی (2)، نقش مربی (2)ریزی و طراحی تمرین  ، برنامه(8)امل فیزیولوژی ورزشی ش
 /مسئولیت اخالقی)اخالق مربیگری  ،(8)، سنجش و اندازه گیری (2)، روان شناسی ورزشی ( 2) ، تجزیه و تحلیل مهارتها (2)ورزش 

 .ساعت می باشد 56است که مجموعاً  و استعدایابی پیشرفته  (2)و کمکهای اولیه  پایه احیاء ، (روشها و مهارتها
 

 2دروس مربیگری درجه  :2جدول شماره 
 

 ساعات آموزش دروس مورد نظر ردیف
 61 دروس عملی و تخصصی رشته مربوطه 8

 6 (8)فیزیولوژی ورزشی  2

 4 (2)نقش مربی  9

 4 (2)حرکتی رشد و تکامل  4

 6 (2) برنامه ریزی و طراحی تمرین 5

 4 (2)تغذیه ورزشی  6

 4 (2)ایمنی در ورزش  7

 4 ( 2) ها  تجزیه و تحلیل مهارت 1

 4 (2)روان شناسی ورزشی  3

 4 (8)سنجش و اندازه گیری  81

 4 (ها ها و مهارت روش /مسئولیت اخالقی)اخالق مربیگری  88

 6 (2)های اولیه و کمک پایه احیاء 82

 6 استعدادیابی پیشرفته 89

 116 جمع ساعات
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 :2ـ شرایط دریافت گواهینامه مربیگری درجه  9ماده
 ـ موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره  3ـ  8

 

 در دروس تئوری و عملی 84با حداقل نمره قبولی  84حداقل معدل  کسب: 1تبصره 

    .گردد نرسد  مردود اعالم می 84د نصاب  عملی به حدروس تئوری و هر یک از آنان در  افرادی که میانگین نمرات: 2تبصره

اند، حداکثر تا  نشده( 84)وفق به کسب نمره قبولی که در تعدادی از دروس م(و باالتر 84) دارندگان میانگین نمره قبولی :3تبصره 

شهریه های مندرج در آیین با پرداخت نسبت ساعات همان درس به کل  فرصت دارند در آزمون تجدیدی دو باریکسال و فقط برای 
 .شودشرکت نمایند و چنانچه موفق گردند گواهینامه آنان صادر می نامه مجددا

دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و نیز دانشجویان همین مقاطع در رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی و نیز رشته های  :4تبصره 

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

 

 های عملی و تئوری  فعال در کالس ـ حضور مستمر و 3ـ  2
داشتن سایر شرایط مندرج در با  و علوم ورزشی بدنی ت لیسانس و باالتر در رشته تربیتهای ملی با تحصیال به قهرمانان تیمـ  3ـ  9

 .شود اعطاء می 2مربیگری درجه اهینامه نامه و تایید فدراسیون مربوطه گو آیین
 .توانند کارت مربیگری اخذ نمایند حداکثر در دو رشته می 2 ـ مربیان درجه 3ـ  4
 .باشد نفر می 25نده در هر کالس حداکثر کن ـ تعداد نفرات شرکت 3ـ 5

متمرکز و یا در سطح یکی از تواند در سطح کشور بصورت کنندگان به حد نصاب نرسد فدراسیون می چنانچه تعداد شرکت :تبصره

 .برگزار کننده دوره باشد ای منطقههای همجوار بصورت   استان
 

 :2کارت مربیگری درجه و تمدید افت شرایط دری -11ماده 
 2داشتن گواهینامه مربیگری درجه  -8-81
 ساعت در طی شش ماه  51استان در اماکن ورزشی به میزان  هیئتبا تایید  ورزیارائه گواهی انجام کار -2-81
کارت از درجه اعتبار ساقط و مربی  ،باشد و پس از انقضای سه سال ل میسه سا کارت مربیگری از زمان صدور، مدت اعتبارـ 9-81

 .باشد می مربیگری مورد نظر فاقد مجوز فعالیت
 امتیاز و در مجموع سه سال 25مربی موظف است به طور متوسط ساالنه  ،ارتقاء گواهینامه یاکارت مربیگری برای تمدید ـ  4-81

بدیهی است مسئولیت نظارت و تائید امتیازات آموزشی بر عهده  .این آیین نامه کسب نماید 86امتیاز بر اساس مفاد ماده  75حداقل 
 .باشد های ورزشی استان می هیئت

 . توانند کارت مربیگری داشته باشند حداکثر از دو فدراسیون ورزشی می 2مربیان درجه  -5-81
 

  :1ـ دوره مربیگری درجه 11ماده 
 : الف ـ شرایط اختصاصی

 2مربیگری درجه گواهینامه ـ داشتن  8
 سال سن  26ـ داشتن حداقل  2
 داشتن کارت عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی -9
 این آیین نامه  86امتیاز بر اساس مفاد ماده  75ـ ارائه گواهی مبنی بر حداقل سه سال همکاری و فعالیت مستمر مربیگری و کسب  4

 :1دروس مربیگری درجه  -ب

 :ـ دروس عملی 1

آن تعیین و به صل باشد که از طریق فدراسیون مربوطه سر ف ساعت می 61حداقل ساعات تدریس آن متناسب با رشته ورزشی بوده و 
 .شود اجرا گذاشته می
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 :ـ دروس تئوری  2

، تجزیه و (9)، ایمنی در ورزش (9)، تغذیه ورزشی (9)، نقش مربی (9)، برنامه ریزی و طراحی تمرین (2)شامل فیزیولوژی ورزشی 
 پایه ، احیاء(هامسائل و موقعیت)و اخالق مربیگری  آشنایی با روش تحقیق در تربیت بدنی ،روان شناسی مربیگری( 9)ها  مهارت تحلیل

 .باشد ساعت می 56است و جمعاً و استعدادیابی تخصصی  (9)های اولیه و کمک
 8دروس مربیگری درجه  :9جدول شماره 

 

 ساعات آموزش دروس مورد نظر ردیف
 61 دروس عملی و تخصصی رشته مربوطه  8

 6 ( 2)فیزیولوژی ورزشی  2

 6 ( 9)برنامه ریزی و طراحی تمرین  9

 4 (9)نقش مربی  4

 4 ( 9)تغذیه ورزشی  5

 4 (9)ایمنی در ورزش  6

 6 (9)تجزیه و تحلیل مهارتها  7

 6 روان شناسی مربیگری  1

 4 آشنایی با روش تحقیق در تربیت بدنی  3

 4 (ها مسائل و موقعیت)اخالق مربیگری  81

 6 (9)های اولیه و کمک پایه  احیاء 88

 6 استعدادیابی تخصصی 82

 116 جمع ساعات

 

  :1یط اخذ گواهینامه مربیگری درجه ـ شرا 12ماده 
 ـ موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره  82ـ  8
 

 در دروس تئوری و عملی 84با حداقل نمره قبولی  84کسب حداقل معدل  :1تبصره 

   .گردد نرسد، مردود اعالم می 84وری و عملی به حد نصاب آنان در دروس تئ میانگین نمراتکه  افرادی :2 تبصره

اند، حداکثر تا  نشده( 84)وفق به کسب نمره قبولی که در تعدادی از دروس م(و باالتر84) میانگین نمره قبولیدارندگان  :3تبصره 

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

دکتری و نیز دانشجویان همین مقاطع در رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی و نیز رشته های پزشکی  دارندگان مدرک :4تبصره 

مربیگری را با موفقیت گذرانده باشند می توانند با ارائه ریز نمرات  8و پیرا پزشکی در صورتی که هر یک از دروس ارائه شده در سطح 
 .صل درس معاف شوندمهمور به مهر دانشگاه و از گذراندن همان سر ف

 
 های عملی و تئوری  ـ حضور مستمر و فعال در کالس 82ـ  2
 .باشد می نفر 21ـ تعداد نفرات شرکت کننده در هر کالس حداکثر  82ـ  9
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تواند در سطح کشور بصورت متمرکز و یا در سطح یکی از کنندگان به حد نصاب نرسد فدراسیون می چنانچه تعداد شرکت :تبصره

 .برگزار کننده دوره باشدای  منطقههای همجوار بصورت  استان

 

 :1کارت مربیگری درجه و تمدید افترایط دریش– 13ماده 

 
 8داشتن گواهینامه مربیگری درجه  -8-89
 ساعت در طی شش ماه  51استان در اماکن ورزشی به میزان  هیئتبا تایید  ورزیارائه گواهی انجام کار -2-89
،کارت از درجه اعتبار ساقط و مربی مورد نظر فاقد باشد و پس از انقضای سه سال کارت از زمان صدور، سه سال میمدت اعتبار ـ 9-89

 .باشد لیت میمجوز فعا
 75امتیاز و در مجموع سه سال  25یا ارتقاء گواهینامه مربی موظف است به طور متوسط ساالنه  کارت مربیگری برای تمدید -4-89

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

 

 جانبازان و معلولین  ورزشهای ـ دوره مربیگری 14ماده
 : اهداف کلی

 های مختلف ورزش افراد معلول  شرایط مربیگری در هر یک از رشته ـ تربیت مربیان کارآمد واجد 8ـ  8
 ه منظور ارتقاء سطح کیفی مربیان های آموزشی ب ـ تدوین برنامه 8ـ  2
 های مختلف ورزشی در سطح کشور  تهـ هماهنگ نمودن آموزش رش 8ـ  9

 :انواع معلولیت

ها به شرح زیر تقسیم ، معلولیتی آموزشیها ریزی بهتر برای کالس های الزم و برنامه معلولیت و به منظور ارائه آموزش با توجه به تنوع
 :شود ر میشده برگزاگرفته های در نظر  زشی مطابق با جدول دروس و سر فصلهای آمو و کالس

 
 : الف ـ معلولیت جسمی ـ حرکتی شامل

 ضایعات نخاعی 
 (پولیو)فلج اطفال 
  ( CP)فلج مغزی 
 قطع عضو 

 ها سایر معلولیت
 

 ( عقب ماندگان ذهنی)ب ـ کم توانان ذهنی 

 

 :3وره مربیگری درجه د
 :ـ دروس عملی 1

صل آن تعیین ف ردد که از طریق فدراسیون مربوطه سرگ ساعت تعیین می 61متناسب با رشته ورزشی بوده و حداقل ساعات تدریس آن 
 .شود و به اجرا گذاشته می

 ( باشد می 6 و 5، 4مطابق جداول شماره )ـ دروس تئوری  2
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 افراد معلول جسمی ـ حرکتی 9دروس دوره مربیگری درجه : 4جدول شماره 
 

 مالحظات ساعت عنوان درس ردیف
  61 درس عملی و تخصصی رشته مربوط  8

  1 آناتومی و فیزیولوژی عمومی  2

  4 (8)ایمنی در ورزش  9

  4 مبانی تربیت بدنی  4

  4 (8)نقش مربی  5

  6 آشنایی با انواع معلولیت جسمی ـ حرکتی  6

  6 بندی پزشکی ورزشی رشته مربوط آشنایی با اصول و کالس 7

  6 (8)ریزی و طراحی تمرین  برنامه 1

  4 (8)رشد و تکامل حرکتی  3

  4 مبانی آمادگی جسمانی  81

  4 (8)تغذیه ورزشی 88

  4 (8)روان شناسی ورزشی  82

  4 (8)ها  مهارت تجزیه و تحلیل 89

  4 (هااصول و بایسته) اخالق مربیگری ورزشی 84

  1 (8)های اولیه و کمک پایهاحیاء 85

  4 مبانی استعدادیابی 86

  134 جمع ساعت
 

 (عقب ماندگان ذهنی)افراد کم توان ذهنی  9دروس دوره مربیگری درجه  :5جدول شماره 
 

 مالحظات ساعت عنوان درس ردیف
  61 درس عملی و تخصصی رشته مربوط  8

  1 آناتومی و فیزیولوژی عمومی  2

  6 (8)ایمنی در ورزش  9

  1 مبانی تربیت بدنی  4

  6 ( 8)نقش مربی  5

  6 (عقب ماندگان ذهنی)توان ذهنی  بندی پزشکی ـ ورزشی افراد کم آشنایی با اصول و کالس 6

  6 ( عقب ماندگان ذهنی)اصول روان شناسی افراد کم توان ذهنی  7

  6 آشنایی با انواع معلولیت جسمی ـ حرکتی  1

  4 ( 8)رشد و تکامل حرکتی  3

  4 مبانی آمادگی جسمانی  81

  4 (8)تغذیه ورزشی  88

  4 ها  تجزیه و تحلیل مهارت 82

  4 (هااصول و بایسته) اخالق مربیگری ورزشی 89

  1 (8)های اولیه و کمک پایه احیاء 84

  4 مبانی استعدادیابی 85

  138 جمع ساعات
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 : پ ـ دوره ویژه

دروس مربوط به . باشند رشته ورزشی را از فدراسیون مربوطه دارا می 9دوره ویژه مربوط به کسانی است که کارت مربیگری درجه 
 .آمده است  6اینگونه افراد با توجه به نوع معلولیت در جدول شماره 

 

 دروس دوره مربیگری ویژه :6جدول شماره 
 

 مالحظات (ساعت )ذهنی (ساعت )جسمی عنوان درس ردیف

  81 81 دروس عملی و تخصصی رشته مربوط 8

  4 4 اصول و مبانی تربیت بدنی افراد معلول  2

  2 6 ها  آشنایی با انواع معلولیت 9

  2 6 مقدمات کالس بندی پزشکی ـ ورزشی رشته مربوط 4

  2 2 (هااصول و بایسته)اخالق مربیگری ورزشی 5

  2 4 (8)های اولیه و کمک پایه احیاء 6

  2 2 مبانی استعدادیابی 7

  24 34 جمع کل
 

 :2دوره مربیگری درجه 
 : ـ دروس عملی 1 

صل آن تعیین گردد که از طریق فدراسیون مربوطه سرف ساعت تعیین می 41متناسب با رشته ورزشی بوده و حداقل ساعات تدریس آن 
 .شود و به اجرا گذاشته می

 (.دمی باش 8و 7مطابق جداول : )ـ دروس تئوری 2
 افراد معلول جسمی ـ حرکتی 2دروس دوره مربیگری درجه  :7جدول شماره 

 

 مالحظات ساعت عنوان درس ردیف

  41حداقل  درس عملی و تخصصی رشته مربوط به همراه بازدید از مراکز عقب ماندگان ذهنی  8

  4 (2)نقش مربی  2

  6 (2)ریزی و طراحی تمرین  برنامه 9

  6 ( 8)فیزیولوژی ورزشی  4

  1 کالس بندی پزشکی ـ ورزشی رشته مربوط  5

  4 (2)ایمنی در ورزش  6

  4 (2)تغذیه ورزشی  7

  6 (2)رشد و تکامل حرکتی  1

  4 (2)روان شناسی ورزشی  3

  4 ( 2)ها  تجزیه و تحلیل مهارت 81

  4 (8)گیری  سنجش و اندازه 88

  4 (ها ها و مهارت روش /مسئولیت اخالقی)اخالق مربیگری  82

  6 (2)های اولیه و کمک پایه احیاء 89

  4 پیشرفتهاستعدادیابی  84

  114 جمع کل
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 (عقب ماندگان ذهنی)گروه کم توان ذهنی  2دروس دوره مربیگری درجه  :1جدول شماره 
 

 مالحظات ساعت عنوان درس ردیف
  41حداقل  درس عملی و تخصصی رشته مربوط به همراه بازدید از مراکز عقب ماندگان ذهنی 8

  4 (2)نقش مربی  2

(2)تمرین  ریزی و طراحی برنامه 9  6  

  6 ( 8)فیزیولوژی ورزشی  4

  1 بندی پزشکی ـ ورزشی رشته مربوط  کالس 5

  4 (2)ایمنی در ورزش  6

  4 (2)تغذیه ورزشی  7

  6 (2)رشد و تکامل حرکتی  1

  4 (2)ها  تجزیه و تحلیل مهارت 3

  4 گیری سنجش و اندازه 81

  4 (ها و مهارت ها روش/مسئولیت اخالقی)اخالق مربیگری  88

  6 (2)های اولیه و کمک پایه احیاء 82

  4 استعدادیابی پیشرفته 89

  111 جمع کل
 

  1دوره مربیگری درجه 
 :ـ دروس عملی 1

گردد که از طریق فدراسیون مربوطه سرفصل آن تعیین  ساعت تعیین می 91متناسب با رشته ورزشی بوده و حداقل ساعت تدریس آن 
 .شود گذاشته میه اجرا و ب
 (.باشد می11و  9مطابق با جداول : )ـ دروس تئوری 2

 

 گروه افراد معلول جسمی ـ حرکتی 8دروس دوره مربیگری درجه : 3جدول شماره 
 

 مالحظات ساعت عنوان درس ردیف
  91حداقل  دروس عملی و تخصصی رشته مربوط  8

  6 ( 2)فیزیولوژی ورزشی  2

  4 ( 9)ریزی و طراحی تمرین  برنامه 9

  4 (9)نقش مربی  4

  4 (9)تغذیه ورزشی  5

  4 روانشناسی مربیگری  6

  4 بدنی  آشنایی با روش تحقیق در تربیت 7

  4 (9)ایمنی در ورزش  1

  6 (9)ها  تجزیه و تحلیل مهارت 3

  4 (ها مسائل و موقعیت)اخالق مربیگری  81

  6 (9)اولیه های و کمک پایه احیاء 88

  4 استعدادیابی تخصصی 82

  81 جمع کل
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 (عقب ماندگان ذهنی)گروه افراد کم توان ذهنی  8دروس دوره مربیگری درجه  :81جدول شماره 
 

 مالحظات ساعت عنوان درس ردیف
  91حداقل  دروس عملی و تخصصی رشته مربوط  8

  6 ( 2)فیزیولوژی ورزشی  2

  4 ( 9)ریزی و طراحی تمرین  برنامه 9

  4 (9)نقش مربی  4

  4 (9)تغذیه ورزشی  5

  4 روانشناسی مربیگری  6

  4 بدنی  آشنایی با روش تحقیق در تربیت 7

  4 (9)ایمنی در ورزش  1

  6 (9)ها  تجزیه و تحلیل مهارت 3

  4 (ها مسائل و موقعیت)اخالق مربیگری  81

  6 (9)اولیه های و کمک پایه احیاء 88

  4 استعدادیابی تخصصی 82

  81 جمع کل
 

 دوره مربیگری نابینایان  :15ماده 
  :اهداف کلی

 .های مختلف ورزش نابینایان آمد و واجد شرایط مربیگری در هر یک از رشته ن کاراـ تربیت مربی 2ـ 8
 های آموزشی به منظور ارتقاء سطح کیفی دانش مربیان  ـ تدوین برنامه2ـ 2
 وزش مربیگری در سطح کشور مـ هماهنگ نمودن امر آ 2ـ  9
 

 3دوره مربیگری درجه 
 :عملیدروس ـ  1

صل آن تعیین گردد که از طریق فدراسیون مربوطه سرف ساعت تعیین می 61متناسب با رشته ورزشی بوده و حداقل ساعت تدریس آن 
 .شود و به اجرا گذاشته می

 .(باشد می 12و 11بق با جداول مطا: )ـ دروس تئوری 2
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 نابینایان 9دروس دوره مربیگری درجه  :88جدول شماره 
 

 مالحظات ساعت عنوان درس  ردیف
  61 س عملی و تخصصی رشته مربوط ودر 8

  6 آناتومی و فیزیولوژی عمومی  2

  4 (8)ایمنی در ورزش  9

  4 مبانی تربیت بدنی  4

  6 (8)نقش مربی  5

  6 های ورزشی مربوطه  ی با نابینایان و سازمانآشنای 6

  6 اثرات درمانی ورزش در نابینایان  7

  4 (8)رشد و تکامل حرکتی  1

  4 مبانی آمادگی جسمانی  3

  4 (8)تغذیه ورزشی  81

  4 (8)برنامه ریزی و طراحی تمرین  88

  4 (8)روان شناسی ورزشی  82

  4 (8)ها  مهارتتجزیه و تحلیل  89

  6 اصول مربیگری با تاکید بر ارتباط کار و تمرین با نابینایان 84

  4 (هااصول و بایسته) اخالق مربیگری ورزشی 85

  1 (8)های اولیه و کمک پایه احیاء 86

  4 مبانی استعدادیابی 87

  138 جمع ساعات

 
 

  :دوره ویژه
دروس مربوط به اینگونه افراد در جدول  .باشند را از فدراسیون مربوطه دارا میرشته  9مربوط به کسانی است که کارت مربیگری درجه 

 .آمده است  82شماره 
 

 دورس دوره مربیگری ویژه: 82جدول شماره 
 

 مالحظات ساعت عنوان درس ردیف
  81 درس عملی و تخصصی رشته مربوطه 8

  6 های ورزشی مربوطه نابینایان و سازمان آشنایی با 2

  6 نابینایانورزش اثرات درمانی  9

  6 اصول مربیگری با تاکید بر ارتباط کار و تمرین با نابینایان 4

  4 (هااصول و بایسته) اخالق مربیگری ورزشی 5

  1 (8)های اولیه و کمک پایه احیاء 6

  4 مبانی استعدادیابی 7

  44 جمع ساعات
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 2دوره مربیگری درجه 

 
 ـ دروس عملی 1

گردد که از طریق فدراسیون مربوطه سرفصل آن تعیین  ساعت تعیین می 41آن تدریس متناسب با رشته ورزشی بوده و حداقل ساعت 
 .شود و به اجرا گذاشته می

 
 .(باشد می 13با جدول شماره مطابق : )ـ دروس تئوری 2

 
 نابینایان 2دورس دوره مربیگری درجه  :89جدول 

 

 مالحظات ساعت عنوان درس ردیف
  41 درس عملی و تخصصی رشته مربوط  8

  4 (2)نقش مربی  2

  6 (2)ریزی و طراحی تمرین  برنامه 9

  6 (8)فیزیولوژی ورزشی  4

  1 های چشم  بهداشت و بیماری 5

  6 آشنایی نحوه مقابله با مشکالت نابینایان  6

  4 (2)ایمنی در ورزش  7

  4 (2)تغذیه ورزشی  1

  6 (2)رشد و تکامل حرکتی  3

  4 (2)روان شناسی ورزشی  81

  4 (2)ها  تجزیه و تحلیل مهارت 88

  4 (8)گیری  سنجش و اندازه 82

  4 (ها ها و مهارت روش /مسئولیت اخالقی)اخالق مربیگری  89

  6 (2)اولیههای  و کمک پایهاحیاء 84

  4 پیشرفتهاستعدادیابی  85

  111 جمع ساعات
 

 

  1:دوره مربیگری درجه 

 
 :ـ دروس عملی1

گردد که از طریق فدراسیون مربوطه سرفصل آن تعیین  ساعت تعیین می 91متناسب با رشته ورزشی بوده و حداقل ساعت تدریس آن 
 .شود و به اجرا گذاشته می

 ( باشد  می 84مطابق با جدول شماره : )ـ دروس تئوری 2
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 ـ نابینایان 8دروس دوره مربیگری درجه : 84جدول شماره 
 

 مالحظات ساعت عنوان درس ردیف
  91 درس عملی و تخصصی رشته مربوط  8

  6 (2)فیزیولوژی ورزشی  2

  4 (9)ریزی و طراحی تمرین  برنامه 9

  4 (9)نقش مربی  4

  4 (9)ورزشی تغذیه  5

  4 روانشناسی مربیگری  6

  6 بدنی  یی با روش تحقیق در تربیتآشنا 7

  4 (9)ایمنی در ورزش  1

  6 (9)ها  تجزیه و تحلیل مهارت 3

  4 (ها مسائل و موقعیت)اخالق مربیگری  81

  6 (9) های اولیه و کمک پایه احیاء 88

  4 استعدادیابی تخصصی 82

  82 جمع ساعات
 

 شرایط ارتقاء: 16ماده 
 های آموزشی، سمینارهای علمی و چاپ های بازآموزی مربیگری، کارگاه هایی نظیر، شرکت در دورهبرای فعالیت

 :گیرد یا ترجمه مقاالت و کتب رشته مربوطه بشرح ذیل امتیاز آموزشی تعلق می
ستاد و ) وزارت ورزش و جوانانهای آموزشی ـ تخصصی که زیر نظر  و بازآموزی مربیگری و کارگاهافزایی های دانش  دوره تمامیـ  8

شود به  برگزار می دانشگاهیو مراکز  های ورزشی استانیهئیت ها وفدراسیون المپیک، و پارا کمیته ملی المپیک ،(ادارات کل استانها
 .گیرد تعلق می امتیاز برای یک دوره 75 حداقل سال و از برای هرتیام 25وزش، یک امتیاز و تا سقف مساعت آ یکازاء هر 

به  ،گردد وسط مراکز فوق االشاره در بند یک برگزار میها و سمینارهای علمی ـ ورزشی که ت ها، همایش کنگره تمامیـ شرکت در  2
 . گیرد می امتیاز تعلق  5 ،گواهی با ارائهشرکت ازاء هر روز 

توسعه آموزشهای پایه و دفتر موارد پیش بینی نشده توسط سایر و ورزشی و علمی و کتب ـ امتیاز تألیف و ترجمه مقاالت  9
 .امتیاز تجاوز نخواهد کرد 25گردد و لیکن برای هر مورد از سقف  تعیین می استعدادیابی

دانش و این ماده ارائه می شود لزوما با  2و  8دانش افزایی که برای اخذ امتیازات موضوع بند  دوره هایگواهی های  :1تبصره 

مهارتهای عمومی و تخصصی همان رشته ورزشی که از طریق فدراسیونهای ورزشی در هیئت های استانی برنامه ریزی و تعیین می 
 .شود مطابقت داشته باشد

اس امتیاز از سقف امتیازات تعیین شده برای هر سال را بر اس 85متقاضیان ارتقا گواهینامه های مربیگری موظفند؛ حداقل : 2تبصره 

 .سپری نمایند ؛ریزی و تعیین می شودبوع برنامه ای دانش افزایی که در هیئت های متدوره ه

شورایی متشکل مواد فوق در سطح استان بعهده  2و  8مرجع تشخیص عدم تطابق گواهی های ارائه شده در خصوص بند : 3تبصره 

 .و جوانان می باشد از دبیر، رئیس هیئت، مسئول آموزش و معاون قهرمانی اداره کل ورزش
 

های جدید  دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی با اهداف و سیاست توسط دستورالعمل اجرایی وماده  86 مشتمل بر این آیین نامه
 تایید معاون محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ایبه  8931/14/98و در تاریخ  هذیل معاونت قهرمانی مطابقت داده شد ،آموزشی

 .دنباش می ی آناجرا بهملزم ی ورزشی ها فدراسیونتمامی که  است رسیده ورزش و جوانان وزارت
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 دستورالعمل اجرایی
 مقدمه

توسعه آموزشهای مدت مربیگری و تعیین وظایف، چگونگی همکاری دفتر  های کوتاه نامه دوره به منظور هماهنگی در اجرای آیین
لعمل اجرایی ذیل نامه، دستورا روشن نمودن موارد مندرج در آیین های ورزشی و ادارات کل استانی و با فدراسیون پایه و استعدادیابی

به  مکلف های آموزشی کشور در اجرای دوره رزش و جوانانهای ورزشی و ادارات کل و فدراسیونتمامی . گردد جهت اجرا ابالغ می
 .باشند مدت مربیگری می ی کوتاهها نامه برگزاری دوره رعایت مفاد آئین

 

 کلیات : الف

 ،گرددها برگزار میهای آموزشی که از سوی فدراسیونمدت مربیگری سطوح یک، دو و سه یا دیگر دوره های کوتاهدوره تمامی -8
منوط به دارا بودن  ،های آموزشی دورههای کوتاه مدت مربیگری منطبق بوده و مجوز برگزاری برگزاری دورهنامه  بایست با آیینمی

 .شرایط مندرج در این دستورالعمل خواهد بود تمامی

سمی، خارج از های مربیگری رچنانچه فدراسیونی به اقتضای قوانین و مقررات فدراسیون جهانی نیازمند برگزاری دوره: 1تبصره

های بایست به منظور تایید و رسمیت بخشی به گواهینامههای مربیگری کوتاه مدت باشد، مینامه برگزاری دوره مفاد مندرج در آیین
 .اخذ نماید توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی، مجوز الزم را از دفتر ضمن هماهنگی های مربوطه، پیش از برگزاری هر دورهدوره

 
 .بایست مطابق مراحل جدول زمانی ذیل انجام پذیرد های مربیگری میز برگزاری دورهفرایند اخذ مجو -2

 
 های مربیگری نبندی اقدامات جهت اخذ مجوز دورهزما: 85جدول شماره 

 

 زمان انجام اقدام
 ردیف اقدام اقدام کننده

 آبان آذر دی بهمن اسفند

 8 استاناجرای نیاز سنجی در سطح  ورزشی استانهیئت      

آموزش اداره کل مسئول      
 استان

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

2 

     
 هیئت ورزشی استان

ها بر حسب نیازسنجی صورت گرفته و تهیه تقویم آموزشی ساالنه هیئت
 های ورزشی ارسال آن به فدراسیون

9 

     
 فدراسیون

 به ساالنه ملی آموزشی تقویم ارسال و تهیه استانی، هایتقویم بررسی
 .نهایی تایید جهت توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی دفتر

4 

   
 

  

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

5 
 
 

 
     

 فدراسیون
 اجرا جهت استانی هایهیئت به شده تایید هایبرنامه اعطاء مجوز و ارسال

 مربیگری مدت کوتاه هایدوره برگزاری نامه آیین مطابق

6 

     
 هیئت ورزشی استان

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

7 

 

وابط اجرایی، مرجع حل اختالفات فی مابین ارکان ضها و ها، آیین نامهو دستورالعملتوسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی دفتر  :1تبصره

 .آموزشی در حوزه آموزش ورزش خواهد بود
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 ضوابط اجرایی: ب
ثبت نام و جمع آوری ، مربوطهی صدور ابالغها اخذ مجوز دوره از فدراسیون، :امور اجرایی از قبیل تمامیمسئولیت برگزاری و انجام -8

باشد و مسئولین آموزش مربوطه می های ورزشی در استانمربیگری به عهده هیئت اساتید و تهیه مکان و وسایل کالس پیشنهاد ،مدارک
های برابر با دستورالعملاثر بخشی آموزشی را  ، برگزاری دورهحسن  نظارت بر و نیز پشتیبانیو  ضمن حمایتجوانان ادارات کل ورزش و 

 . خواهند کردنظارت و کنترل  ابالغی دفتر

های تایید شده برابر شیوه نامه ابالغی و نیز مجوزهای برگزاری دوره های تئوری و عملی مربیگری، بر اساس نیازسنجی  :1تبصره

 .این دستورالعمل قابل اجراست 85فرایند مندرج در جدول شماره 

هیئت ورزشی همان استان  بایست ازارگانها، سازمانها و نهادهای هر استان، برای اخذ مجوز برگزاری دوره های مربیگری می :2تبصره 

  .اقدام نمایند

 .باشدهای ورزشی میانتخاب داوطلبان و ارزشیابی اولیه عملی به عهده فدراسیون و هیئت ،دیآزمون ورومسئولیت  -2

های کوتاه مدت مربیگری  دورهنامه  ایست مطابق با سرفصل ابالغی آیینب های مربیگری می دوره تئوریدروس  یهاعناوین و سرفصل -9
 .باشد

هر فدراسیون از طریق تدوین و برای های مربیگری به صورت تخصصی و  دورههای آموزشی  نظربه اینکه بازنگری سرفصل :تبصره

های ورزشی اضافه نمودن سرفصلی جدید را الزم و  لذا چنانچه فدراسیون ،باشد مرحله اجرا می اجرای نظام آموزش مربیان ورزش کشور در
ت ، برابر ضوابط و مقررااعالم و پس از اخذ مجوز مربوطه استعدادیابیتوسعه آموزشهای پایه و  دفتر موارد را بهموظفند ، ننددابضروری 

 .نسبت به اجرای آن اقدام نمایند

باشند سرفصل دروس عملی و تخصصی رشته مربوطه خود را به تفکیک درجات تنظیم و به مدرسین  ها ملزم می فدراسیون تمامی -4
 . عملی ابالغ نمایند

ها با نظارت و هماهنگی مسئول آموزش ادارات کل ورزش و جوانان استان های ورزشی استانهیئت (ملیتئوری و ع) ر پایان هر دورهد -5
برای افرادی که با موفقیت از عهده امتحانات برآیند، گواهینامه  صرفاً ارزشیابی به عمل خواهند آورد و ،کنندگان دوره شرکت تمامیاز 

 .شود صادر میضوابط اجرایی  7ایند بند مربیگری مطابق فر

 باشد می  21تا  1دامنه نمرات تئوری و عملی بین  :1تبصره

حداکثر دو سال  ؛اند دام به شرکت در دوره عملی ننمودهنمرات قبولی دروس تئوری برای متقاضیانی که بنا به هر دلیلی اقاعتبار  :2تبصره

 .باشدپس از تاریخ تایید اداره کل استان می

 .باشد میو غیره با تایید مدرس یا گروه مدرسین دوره .....  ارائه تکالیف تعیین شده اعم از تهیه پروژه، گزارش تحقیق، ترجمه :3تبصره 

در  نسبت به برگزاری دوره عملی ،ماه پس از برگزاری دوره تئوری 9موظفند حداکثر  ،کننده دوره تئوریبرگزارهای ورزشی  هئیت – 6
  .اقدام نمایند استان

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

 .باشدمیتوسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی دفتر  هماهنگی با

ورزشی  و ارائه آن به هیئت کنندگاناعالم ریز نمرات شرکت آوری و  ه سواالت دروس تئوری، توزیع، جمعمسئولیت تهیه دفترچ -7
 . باشد ر عهده مسئول آموزش ادارات کل میب ،مربوطه

های ورزشی بایست در سطح استان و پس از اخذ مجوز از فدراسیون مربوطه توسط هیئت می (تئوری و عملی)مربیگری  دوره :تبصره

 .باشد ها می های عملی از وظایف ذاتی فدراسیونکالسبدیهی است نظارت بر حسن اجرای برگزاری . استانی برگزار گردد
 

 های مربیگری فرایند صدور گواهینامه -8
حداکثر تا  استان مربوطه هیئت به ارسال و( ممهور به مهر و امضاء) کل اداره مسئول آموزش توسط حاصله نمرات تایید و تئوری آزمون برگزاری  1-8

 روز پس از تاریخ آزمون 84
  (ممهور به مهر و امضاء) مبنی بر حسن اجرای دورهکل  اداره آموزش تایید با استان هیئت توسط دوره عملی آزمون برگزاری 1-2
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 استان توسط هیئت ورزشی استان هیئت و رئیس کل اداره آموزش مسئول دو امضاء با مربوطه اسیونرفد به تئوری و عملی نمرات ریز ارسال  1-9
 روز پس از آزمون عملی 84حداکثر 

ماه  6حداکثر  ها توسط رئیس فدراسیونو امضاء گواهینامه اسیونرفد آموزش کمیته توسط از سوی استان و صدور گواهینامه ارسالی نمرات تایید  1-4
 نمرات پس از تاریخ دریافت

 ممهور به مهرریز نمرات  وهای مربیگری   اصل گواهینامهدریافت  ضمنفرصت دارد تا  روز 83دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی حداکثر  1-5
 .اقدام نماید نامه های دریافتیگواهیبه مهر و تایید  را تطبیق و نسبت اطالعات دریافتی با احکام صادره هیئت استان و آموزش اداره کل،

دفتر  و تاییدها با ضوابط تعیین شده  مختلف، پس از تایید و اعالم عدم مغایرت کالس های کوتاه مدت مربیگری در سطوحهای دورهگواهینامه  1-6
 .وزارت صادر خواهد شد ایورزش قهرمانی و حرفهمعاونت با امضاء توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی 

 .ساعت در روز تجاوز نماید 1نباید ساعات تدریس از  ،نامه در این آیین آموزشی قید شدههای  دوره تمامیدر اجرای  -3

از  اخذ تاییدیهدر صورت  باشد،ساعت در روز می 1مدت زمانی آن بیش از  خاصکه حسب شرایط های آموزشی  دوره: 1 تبصره

 .باشندمستثنی می مذکور از قاعدهتوسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی دفتر 

ه مراتب اعتراض خود را ب ،ز اعالم نتایجمعترضین به نتایج آزمونهای تئوری و عملی می توانند حداکثر پنج روز پس ا :2تبصره 

 ،اعتراضپنج روز پس از دریافت حداکثر ظرف  ؛ذیربط موظف است ارائه داده و مسئول آموزش مربوطه آموزش اداره کل و یا هیئت
 .نتایج بررسی را کتبا به داوطلب اعالم نماید

گردد توسط کمیته آموزش این آیین نامه در داخل یا خارج از کشور صادر میمدارک مربیگری که خارج از ضوابط  تمامی -81
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 مبلغ آن باشد که  کنندگان می های مربیگری به عهده شرکتهای تئوری و عملی دورههای مربوط به برگزاری کالسهزینه -88
  .گرددتعیین میتوسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی ی دفتر طریق فدراسیون با هماهنگ

شود فرصت داده می سال اند حداکثر دو مربیگری را با موفقیت سپری نمودههای  های دوره های ناقص که آزمون دارندگان پرونده -82
بایست مجددا اقدام به ثبت متقاضی می ،ند درصورت عدم تکمیل مدارک ناقصهتا نسبت به تکمیل مدارک و اخذ گواهینامه اقدام نمای

 .نمایدآموزشی نام و شرکت در دوره 
 

 فرایند صدور کارت مربیگری - 13
 رشته در کارورزی انجام گواهی مستلزم داشتن گواهینامه و ارائه ،های ورزشی برای افراد صدور کارت مربیگری توسط فدراسیون

 :باشدمی  مطابق فرایند ذیل ماه  6 ساعت و طی مدت 51 مدت به ورزشی هیئت از مربوطه ورزشی
 گواهینامه مربیگری  به انضمام توسط متقاضی ،قاضای کارورزی هیئت ورزشی مربوطهتکمیل فرم ت -89-8
ظرف  استان هیئت ورزشیتوسط  به متقاضی معرفی نامه ارائه ها و مراکز آموزشی و تعیین محل کارورزی در یکی از باشگاه -89-2

 دو هفته مدت 
 حضور در محل کارورزی توسط متقاضی  ارائه معرفی نامه و -89-9
 ارائه به هیئت ورزشی    و ساعت ممهور به مهر و امضاء مسئول باشگاه 51دریافت گواهی انجام کارورزی به مدت   -89-4
 پس از دریافت گواهی کارورزی  ،سه ماهفدراسیونهای ورزشی حداکثر صدور کارت مربیگری توسط  -89-5

 

 ضوابط مدرسین( ج
 :شرایط عمومی -1

 متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور. الف
 پذیرش قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی. ب
 نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه. ج
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 .باشد عهده حراست اداره کل استانها می مسئولیت تایید صالحیت مدرسین دروس تئوری و عملی به :تبصره

 
 :شرایط اختصاصی مدرسین تئوری -2

 .باشدمیبدنی و علوم ورزشی  تربیت کارشناسی ارشد، 2و 9مدرسین مربیگری درجه حداقل مدرک تحصیلی . الف
 .باشدمیبدنی و علوم ورزشی  تربیتدکتری  ،مربیگریهای درجه یک مدرسین کالسمدرک تحصیلی . ب

سال سابقه تدریس در یکی از مراکز آموزشی کشور و  5های تئوری باید عضو هیئت علمی دانشگاه و یا دارای  مدرس دوره: تبصره

تربیت بدنی و علوم ورزشی های مرتبط با  داقل دو سال سابقه تدریس در رشتهیکی از نهادها و ارگانهای موجود با ح شاغل دریا 
 .باشد

 .کافی داشته باشندت با رشته ورزشی مورد نظر آشنایی بایس های آموزشی میمدرسین دوره. ج

 .تواند تدریس داشته باشد حداکثر در دو درس هم خانواده می هر مدرس. د

 . تایید آموزش اداره کل استان باشد کننده دوره وست به پیشنهاد هیئت ورزشی برگزاربایانتخاب مدرسین دروس تئوری می .ذ

 .باشد مستثنی می االشارهفوق  تمامی مواردهای اولیه از  پایه و کمک عنوان درس احیاء :1تبصره 

 .دستگاه یا سازمان ذیربط تعیین شودمدرس دوره های مرتبط با درمان، پزشکی و ایمنی صرفا با معرفی  :2تبصره 

 
 شرایط اختصاصی مدرسین عملی -3

 .نضمام ابالغ ازسوی فدراسیون مربوطهداشتن گواهینامه مدرسی به ا 9-8

 .باشد وتاه مربیگری برعهده فدراسیون میهای کمعرفی مدرس عملی دوره :تبصره

 

 ضوابط انضباطی( د
 .الزامی است مستمرهای دوره اعم از تئوری و عملی به طور فعال و  تمامی کالس کنندگان در حضور شرکت -8

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

 . گردددوره محاسبه میمدیر بر اساس گزارش  از دوره ساعات غیبت -9

از  ،شرکت کنندگان در هر درس بیش از یک جلسه و در مجموع بیش از یک هشتم مجموع ساعات دوره غیبت نمایندچنانچه  -4
 .به عمل نخواهد آمد آزمون 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 -5
 .شوند مربیگری محروم می

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

 

 ضوابط مالی( ه
 

 :1،2،3های مربیگری درجه  عوامل پشتیبان دروس تئوری دوره و حق الزحمه مدرسین هزینه ثبت نام،العمل پرداخت  دستور -1

 .باشدریال می111/111/8مبلغ  9کنندگان کالس درجه هر یک از شرکت برایورودیه  8-8
 .باشدریال می111/111/2مبلغ  2کنندگان کالس درجه هر یک از شرکت برایورودیه  8-2

 .باشدریال می 111/211/2مبلغ  8کنندگان کالس درجه   هر یک از شرکت برایورودیه  8-9
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های سازمانی  قالب بخشنامهدر مورد بازبینی قرار گرفته و ریزی آموزشی  توسط دفتر برنامهسال  مبالغ ابالغی در پایان هر :1تبصره

 .ابالغ خواهد گردید

های  سپاری فعالیتبدیهی است برون. باشدنمی مجاز 86های برگزاری، خارج از جدول شماره  هرگونه افزایش در هزینه: 2تبصره

 .ابالغی گردد هزینهاجرایی آموزش نبایستی منجر به افزایش 
 

 های مربیگری یبان در برگزاری دروس تئوری دورهحق الزحمه مدرس و عوامل پشت: 86جدول شماره 
 

 الزحمه عوامل پشتیبانحق التدریس  دروس تئوری و حق 
 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  111/911 111/961 111/421

 2 (فوق لیسانس)مدرس  111/241 111/261 -

 9 مدیر دوره (ریال9/ 111/611حداکثر جهت یک دوره )ریال  111/611روزانه 

 4 مدیر آزمون ریال 111/211/8  حداکثر برگزاری یک دوره آزمون

 5 مراقب آزمون ریال 111/211/8حداکثر  ریال 111/611یک دوره نظارت 

 6 تدارکات ریال 111/411 حداکثر روزانه

 7 خدمتگزار ریال 111/911روزانه 

 1 اجاره مکان نظرهیئت درخواست کننده و تایید مسئول آموزشبا 

 3 پذیرایی ریال 111/61روزانه برای هر فرد حداقل 

 

های  با توجه به تفاوت 8،2،9های مربیگری درجه  و عوامل پشتیبان دروس عملی دوره الزحمه مدرسین دستور العمل پرداخت حق  -2
مالی یکسان،  پایهموجود در خدمات مورد نیاز برای برگزاری دروس عملی مربیگری در هر رشته ورزشی و عدم امکان تعیین 

در دی ماه هر سال به منظور برگزاری دروس عملی مربیگری در صورت نیاز به افزایش  باشندمی های ورزشی موظففدراسیون
جهت بررسی و تایید به دفتر ارسال  87به همراه دالیل مربوطه و براساس جدول شماره قیمت خدمات آموزشی، پیشنهادات خود را 

 .باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد ند قابل قبول نمیبدیهی است هر گونه افزایش قیمت خارج از این فرای. نمایند
 

 های مربیگری دروس عملی دورهتیبان در برگزاری حق الزحمه مدرس و عوامل پش: 87جدول شماره 
 

 های عملی به ازای هر ساعت ریال حق التدریس و حق الزحمه دوره

 مدرس و عوامل پشتیبان

 ردیف

 9درجه 2درجه  8درجه

 مربیگری مربیگری مربیگری
 8 (دکترا)مدرس    
 2 (فوق لیسانس)مدرس    
 9 (ترلیسانس و پایین)مدرس    

 4 مدیر دوره روزانه

 5 ناظر دوره روزانه
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بایست به شماره می( تئوری و عملی) 9و  2، 8های مربیگری درجه دوره در های ثبت نام شرکت کنندگانشهریه تمامی :1تبصره

 .واریز گردد( شماره حساب مورد تایید اداره کل)کننده برگزار یا  هیئت شهرستان حساب رسمی هیئت استان

تشکیل جهت ( تئوری و عملی) های انجام شدهرا با کسر تمامی هزینه از کل درآمد% 51است  موظف کنندههیئت برگزار :2تبصره

 . واریز نمایدفدراسیون  حساب  بهو انجام سایر تشریفات اداری پرونده، صدور حکم ها 

دوره  ؛هیئت های ورزشی می توانند ،در صورت برخورداری شهرستانها از امکانات برگزاری دوره های تئوری و عملی :3تبصره 

درصد  91در سطح شهرستان برگزار نموده و درآمد حاصل از برگزاری دوره را پس از کسر تمامی هزینه ها به ترتیب  مذکور راهای 
 .منظور نماید درصد برای فدراسیون 51درصد برای هیئت استان و  21 ،برای هیئت شهرستان

 

 های مقدماتی آموزشی افزایی و دوره های دانشکارگاه عوامل پشتیبان و مدرسین الزحمه حق پرداخت العمل دستور -9
 .باشد 81شماره  جدول با مطابق باید دانش افزایی های کارگاه برگزارکننده انسانی منابع الزحمه حق  -9-8
 
 افزایی دانش های کارگاه در برگزاری منابع انسانیحق الزحمه مدرس و : 81دول شماره ج
 

 ردیف سمت (به ریال) حق التدریس و حق الزحمه

 8 (دکترا)مدرس 111/111/8تا111/511هر ساعت 

 2 (فوق لیسانس)مدرس 111/711تا 111/411هر ساعت 

 9 مدیر دوره 111/511 هر روز

 4 مسئول سمعی و بصری 111/411هر روز  

 5 تدارکات 111/411هر روز 

 6 اجاره مکان تایید مسئول آموزشکننده و  با نظر درخواست

 7 پذیرایی ریال 111/61روزانه برای هر فرد حداقل 
 

 حداکثر تا 111/411بین ساعت  6 حداقل برای های دانش افزایی کارگاه در کنندگان شرکت از یک هر برای ورودیه :1تبصره

 .باشد می ریال 111/611

 .باشد می نفر 51دانش افزایی حداکثر کننده در هر گارگاه  تعداد نفرات شرکت :2تبصره 

های دانش افزایی بین المللی با هماهنگی و تائید دفتر کارگاه و منابع انسانی مدرسین الزحمه حق پرداخت العمل دستور :3تبصره 

 .گردد ، ابالغ میتوسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی
 
 آموزشی مقدماتی هایدوره برگزارکننده انسانی نیروی الزحمه حق 9-2

 پیش"  ،"توجیهی" ،"بازآموزی" مانند)آموزشی  مقدماتی هایدر دی ماه هر سال به منظور برگزاری دوره بایستمیها فدراسیون
، در صورت نیاز به افزایش قیمت ...( و "مربیگری تخصصی مبانی"، "استاژفنی " ،"سطح تعیین و معرفی " ،"توجیهی فنی" ،"نیاز

دفتر به همراه دالیل مربوطه جهت بررسی و تایید به  83جداول مالی پیشنهادی سال بعد را مطابق جدول شماره  خدمات آموزشی،
باشد و با نمیمجاز بدیهی است هر گونه افزایش قیمت خارج از این فرایند . ارسال نمایندتوسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی 
 .متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد
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 آموزشی مقدماتی هایدوره در برگزاری و منابع انسانی حق الزحمه مدرس و :83جدول شماره 

 

 ردیف مدرس و عوامل اجرایی حق التدریس و حق الزحمه به ازای هر ساعت ریال

 8 (دکترا)مدرس  

 2 (فوق لیسانس)مدرس  

 9 (ترلیسانس و پایین)مدرس  

 4 مدیر دوره روزانه

 5 دورهناظر  روزانه

 : عنوان دوره مقدماتی

 :شهریه ثبت نام

 

 امور پشتیبانی( و

 
اساتید، رفع  ریز برنامهاز شروع دوره تا پایان دوره در محل برگزاری مستقر و مسئول ثبت نام، حضور و غیاب، اجرای مدیر دوره  -8

 .باشدمیاز طرف برگزار کننده  محولهمشکالت شرکت کنندگان و کلیه امور
 :وظایف مدیر آزمون عبارتند از. مدیر آزمون بایستی از کارشناسان آموزش اداره کل باشد -2
 .سازی و مهر و موم آن  نامه، تکثیر، آمادهدفترچه سواالت و پاسخ تهیهاز اساتید، اخذ سواالت : قبل از آزمون 2-8

 .ها، اعالم شروع و خاتمه آزموندفترچه آزمون و جمع آوری آنکنندگان و توزیع فرم نظرسنجی و  استقرار شرکتنظارت بر : حین آزمون 2-2
 .های نظرسنجی فرم تجزیه و تحلیلکنندگان و ارسال به هیئت ورزشی مربوطه،  ، تهیه لیست نمرات شرکتاز اساتید نمرات اخذ: بعد از آزمون 2-9

 .استخدمتگزار عهده دار نظافت و پذیرایی در طول دوره با هماهنگی مدیر دوره  -9

 

 الزامات( ز

 
 :موظفند( آموزش اداره کل استان، هیئت ورزشی استان و فدراسیون)ارکان آموزشی  تمامی

 
وزارت متبوع جهت  فرهنگی نظامنامه با منطبق آموزشی نسبت به رعایت شئونات اسالمی، هایفعالیت اجرای و ریزی در برنامه -8

 .تحقق ورزش پاک، معنوی و معرفتی عمل نمایند

 .گرددبر اساس چرخه استاندارد آموزش اجرا  بایست میهای آموزشی فعالیت تمامی -2
از مجوز کتبی  اخذ ،های آموزشی خارج از کشور ور و اعزام منابع انسانی به دورهالمللی داخل کش های آموزشی بیندر برگزاری دوره -9

  .باشدالزامی میدفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی 

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

ورزشی هیئت های استان مختلف بصورت مشترک بین رشته های  2و 8برگزاری دروس تئوری دوره های مربیگری در سطوح  -5
 .باشدنمی مجاز
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هرگونه تغییر در ضوابط اجرایی یا موارد  ، فاقد اعتبار بوده وابالغی دفتر های آموزشی خارج از مفاد آیین نامهبرگزاری دوره -6
و پس از  دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابیهای ورزشی به بینی نشده در صورت طرح موضوع از سوی فدراسیونپیش

 .قابل اجراء خواهد بود ،اخذ تاییدیه از دفتر مذکور بررسی و

 .استصرفا با ارائه کارت مربیگری امکان پذیر  ،اماکن ورزشی تحت عنوان مربی ورزشفعالیت در  -7

 .نامه ابالغی دفتر طراحی و تنظیم گرددهای پیوست آیین مطابق فرم بایدها اسناد آموزشی فدراسیون -1
مربیگری صادره  هایگواهینامه ،دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابیبه منظور اخذ تاییدیه  های ورزشی موظفندفدراسیون  -3

 .نمایندسامانه مبین ثبت را در 

تمامی دوره های آموزشی ویژه مربیان و داوران ورزشی که در سطح ادارات کل ورزش و جوانان استانها و شهرستانها برگزار  -81
 .لزوما با هماهنگی نماینده دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی یا مسئول مربوطه اداره کل استان برگزار گردد ؛شود می

هر فدراسیون مجاز است صرفا بر اساس رئوس مطالب دروس تئوری، عملی و تخصصی همان رشته ورزشی و با رعایت سایر  -88
 .اقدام به برگزاری دوره های دانش افزایی نمایدالزامات این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن 

این آیین نامه اهتمام  86های آموزشی نسبت به کنترل شرایط ارتقاء مطابق با ماده  ارکان آموزشی در مدیریت برگزاری دوره -82
 .الزم معمول دارند

نسبت به تدوین و تنظیم آیین نامه فدراسیونهای ورزشی موظفند؛ برابر ساختار این آیین نامه و رعایت الزامات مندرج در آن  -89
 .برگزاری دوره های مربیگری ویژه همان فدراسیون و رشته ورزشی با هماهنگی و تایید دفتر اقدام نمایند

عدادیابی  دفتر توسعه آموزشهای پایه و استهای ذاتی  العمل اجرایی آن از مسئولیت نامه و دستور نظارت بر حسن اجرای این آیین -84
 .آن می باشدابعه استانی های ت و واحد

 .برگزاری دوره های تئوری بین چند رشته در سطح دو  و یک مربیگری ممنوع می باشد -85

دریافت هر گونه شهریه به منظور شرکت در دوره های تئوری خارج از فرایندهای اعالم شده در این دستورالعمل اجرایی ممنوع  -86
 .می باشد

مربیگری و دانش افزایی در داخل و خارج از کشور ها صرفا از میان دارندگان باالترین درجه اعزام به دوره های بین المللی   -87
مربیگری که در حال حاضر به فعالیت مربیگری می پردازند مقدور می باشد و فدراسیون های ورزشی موظفند شیوه نامه ای نیز 

 .در این خصوص تنطیم و به دفتر ارائه دهند

مبین را در سامانه داوری و مربیگری کل استانها موظفند ریز نمرات دورس تئوری و عملی متقاضیان مسئولین آموزش ادارات  -81
 .ثبت نمایندوزارت ورزش و جوانان 

 .هیئت های ورزشی موظفند از مدرسین بومی همان استان در برگزاری دوره های مربیگری استفاده نمایند -83
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 :ضمائم 

 گواهینامه های دوره های داوریمشخصات اصلی فرم خام  .8

 

 آرم و نام وزارت ورزش و جوانان پرچم جمهوری اسالمی ایران آرم و نام فدراسیون

 (پرسنلی) محل الصاق عکس متقاضی گواهینامه داوری تاریخ و شماره گواهینامه

، .............................، متولد.............................، فرزند ........................................................خانم   / شود آقا گواهی می

وره آموزش داوری  ، در د................................، کد ملی............................... ، صادره از......................شماره شناسنامه 

ساعت، ....................به مدت.......................... لغایت : .....................  که از تاریخ: .....................  ، رشته:....................درجه

 .فت این گواهینامه گردید، برگزارشده است شرکت نموده و موفق به دریا................................در استان 

 نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای رئیس فدراسیون

 نام و نام خانوادگی

 مهرو امضای معاون وزارت

 
 
 
 مشخصات اصلی فرم خام گواهینامه های دوره های مربیگری .2

 

 آرم و نام وزارت ورزش و جوانان پرچم جمهوری اسالمی ایران آرم و نام فدراسیون

 (پرسنلی) محل الصاق عکس متقاضی گواهینامه مربیگری گواهینامه تاریخ و شماره

، .............................، متولد.............................، فرزند ........................................................خانم   / شود آقا گواهی می

  مربیگری، در دوره آموزش ................................، کد ملی............................... ، صادره از......................شماره شناسنامه 

ساعت، ....................به مدت.......................... لغایت : .....................  که از تاریخ: .....................  ، رشته:....................درجه

 .ت شرکت نموده و موفق به دریافت این گواهینامه گردید، برگزارشده اس................................در استان 

 نام و نام خانوادگی

 مهر و امضای رئیس فدراسیون

 نام و نام خانوادگی

 مهرو امضای معاون وزارت
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 بسمه تعالی

 ......................................... :فدراسیون........................... . :رشته 9ریز نمرات تئوری و عملی مربیگری درجه 
 : ..........................................فدراسیون .............................: شهرستان.... ...: ......................استان: برگزارکننده

 : .......................تارخ برگزاری

 
                                                                              و نام خانوادگینام                                                                              نام و نام خانوادگی                                                                                                             نام و نام خانوادگی                 

 رئیس کمیته آموزش فدراسیون                                                                                     رئیس هیئت ورزشی استان                                                                               استانآموزشهای پایه  مسئول        
 امضاء                                                                                                               امضاء                                                                                                            امضاء                   

اناتومی و  ملیکد  نام و نام خانوادگی ردیف

فیزیولوژی 

 عمومی

برنامه 

ریزی و 

طراحی 

تمرین

(1) 

نقش 

مربی

(1) 

رشد و 

تکامل 

 (1)حرکتی

مبانی 

آمادگی 

 جسمانی

تغذیه 

ورزشی 

(1) 

ایمنی در 

 (1)ورزش 

مبانی 

تربیت 

 بدنی

روانشناسی 

 (1)ورزشی 

تجزیه و 

تحلیل 

مهارتها

(1) 

اخالق 

مربیگری 

ورزشی 

اصول و )

 (بایسته ها

پایه احیاء 

و 

های  کمک

 (1)اولیه 

مبانی 

 استعدادیابی

معدل 

نمرات 

 تئوری

معدل 

نمرات 

 عملی

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

11                  

11                  

12                  



 

25 

 

 بسمه تعالی

 : .........................................فدراسیون: ............................ رشته2ریز نمرات تئوری و عملی مربیگری درجه 
 .........: .................................فدراسیون: ............................. شهرستان: ............................. استان: برگزارکننده

 : .......................تارخ برگزاری

 
 خانوادگی                                                                             نام و نام خانوادگی                                                                                                 نام و نام    نام و نام خانوادگی                                                                                                       

 راسیونرئیس هیئت ورزشی استان                                                                                     رئیس کمیته آموزش فداستان                                                                               آموزشهای پایه  مسئول        
 امضاء                                                                                                               امضاء                                                                                            امضاء                                   

فیزیولوژی  کد ملی نام و نام خانوادگی ردیف

 (1)ورزشی 

برنامه 

ریزی و 

طراحی 

 تمرین

(2) 

نقش 

مربی 

(2) 

رشد و 

تکامل 

 (2)حرکتی

تغذیه 

ورزشی 

(2) 

ایمنی در 

 (2)ورزش 

تجزیه و 

تحلیل 

 مهارتها

(2) 

روانشناسی 

 (2)ورزشی 

سنجش و 

اندازه 

 (1)گیری 

اخالق 

مربیگری 
مسئولیت )

/ اخالقی 

روشها و 

 (مهارت ها

احیاء پایه 

و 

های  کمک

 (2)اولیه 

استعدادیابی 

 پیشرفته

معدل 

نمرات 

 تئوری

معدل 

نمرات 

 عملی

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

11                 

11                 

12                 
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 بسمه تعالی

 : .........................................فدراسیون: ............................ رشته 8درجه ریز نمرات تئوری و عملی مربیگری 
 : ..........................................فدراسیون: ............................. شهرستان: ............................. استان: برگزارکننده

 : .......................تارخ برگزاری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خانوادگی                                                                             نام و نام خانوادگی                                                                                                 نام و نام    نام و نام خانوادگی                                                                                                       

 راسیونرئیس هیئت ورزشی استان                                                                                     رئیس کمیته آموزش فد                                                                     استان          آموزشهای پایه  مسئول        
 امضاء                                                                                                               امضاء                                                                              امضاء                                                  

 

فیزیولوژی  کد ملی دگینام و نام خانوا ردیف

 (2)ورزشی 

برنامه 

ریزی و 

طراحی 

 تمرین

(3) 

نقش 

مربی 

(3) 

تغذیه 

ورزشی 

(3) 

ایمنی در 

 (3)ورزش 

تجزیه و 

تحلیل 

 مهارتها

(3) 

روانشناسی 

 مربیگری

آشنایی با 

روش 

تحقیق در 

تربیت 

 بدنی

اخالق 

 مربیگری

مسائل و ) 

موقعیت 

 (ها

احیاء پایه 

و 

های  کمک

 (3)اولیه 

استعدادیابی 

 تخصصی

معدل 

نمرات 

 تئوری

معدل 

نمرات 

 عملی

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

11                

11                

12                
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 ...کالس ها، کارگاه، کتابخانه و: استاندارد فضای آموزشی شاملجدول 
 
  توضیحات وضعیت استاندارد شاخص تعریف شاخص نظارتی ردیف

میانگین مساحت  -8
 کالس ها

 میانگین مجموع مساحت کالسهای
واقع در زیر زمین کالسهای )نظری 

 (محاسبه نمی شوند

 متر 95بیش از : خوب-
 متر 95تا  25حدود :متوسط-
 متر 25کمتر از :ضعیف-

 : خوب

   : متوسط

  : ضعیف

 

وضعیت عمومی کالس ها از بعد نور،  کیفیت کالس ها -2
رنگ آمیزی، صندلی، گرمایشی و 

 سرمایشی

کلیه کالسها باید مجهز به سیستم 
سرمایشی استاندارد، میز و گرمایشی و 

صندلی نور و رنگ آمیزی مناسب 
 باشند

 : خوب

   : متوسط

  : ضعیف

 

کامپیوتر متصل به شبکه  8حداقل  کیفیت کامپیوتر کالس ،  کیفیت کامپیوتر  -9
جهت استفاده عمومی که  از شرایط 

 کیفی الزم برخوردار باشند

 : خوب

   : متوسط

  : ضعیف

 

تعداد چشمه ها و به تفکیک خواهران  بهداشتیسرویس  -4
 و برادران

تعداد چشمه ها متناسب با تعداد 
شرکت کنندگان بوده و کامال تفکیک 

 شده  باشد

 ......برادران
 .......خواهران

 : خوب

   : متوسط

  : ضعیف

 

به ازای هر نیمروز آموزش یک میان  پذیرایی مناسب بوفه -5
  –وعده و یک وعده غذایی 

به ازای هر روز آموزش دو میان وعده 
 خوب -و یک وعده غذایی

 خوب 
 
 

 متوسط

 

در صورت تعهد هیئت  نسبت به  سلف سرویس -6
 تامین سلف سرویس

 : خوب از کمیت و کیفیت الزم برخوردار باشد

   : متوسط

  : ضعیف

 

نمازخانه به تفکیک خواهران و  نمازخانه مساحت -7
 برادران

مجموع نمازخانه برادران و خواهران 
 متر مربع 91حداقل 

 .....برادران
 .......خواهران

 :بلی
 :خیر

 

 
 
 
 

 


