
 59اطالعیٍ مدیریت آمًزش در خصًص صدير گًاَیىامٍ مربیگری شرکت کىىدگان ديرٌ َای سال 

 صدير گًاَیىامٍ َای مربیگریمدارک الزم برای 

مقتضی است  ،ان ي مؼلًلیهفذساسیًن يسصش َبی خبوجبصآییه وبمٍ ديسٌ َبی کًتبٌ مذت مشثیگشی  ضًاثظ اخشایی 7مبدٌ  ثب تًخٍ ثٍ

کبسوبمٍ »اسائٍ ثٍ مىظًس صذيس گًاَیىبمٍ ی مشثیگشی خًد وسجت ثٍ  ،ایه فذساسیًن 55سبل  ديسٌ َبی مشثیگشیضشکت کىىذگبن کلیٍ ی 

 اقذام ومبیىذ.  «ػمًمی تئًسی دسيسومشات 

. ضًدثشگضاس می استبن َب ( تًسظ اداست کل يسصش ي خًاوبن 1ي  3،2)دسخٍ ديسٌ َبی مشثیگشی دس سٍ سغحدسيس تئًسی ػمًمی 

ثبضذ ي پس اص تبییذ ي استبن  آمًصش اداسٌ کل يسصش ي خًاوبن مسًيل ًُس ثٍ مُش ي امضبیمکبسوبمٍ ومشات ثبیذ م ضبیبن رکش است؛

 امضبی مسًيل َیبت استبن ثٍ مذیشیت آمًصش ایه فذساسیًن اسسبل گشدد.

 

  یبد آيس می ضًد:

  مؼلًلیه دس کالس َبی مشثیگشی دسخٍ سٍ ضشکت می ومبیىذ؛ گزساوذن دسيس تئًسی ثشای افشادی کٍ دس چىذ سضتٍ يسصضی

 یک ثبس کفبیت می کىذ.

  تمبمی داوص آمًختگبن مقغغ کبسضىبسی ي ثبالتش سضتٍ تشثیت ثذوی ي ػلًم يسصضی ثب اسائٍ گًاَی فشاغت اص تحصیل یب

 ذ.مؼبف می ثبضى 3داوطىبمٍ خًد اص ضشکت دس کالس دسيس تئًسی ػمًمی ديسٌ مشثیگشی دسخٍ 

  داوطدًیبن سضتٍ تشثیت ثذوی ي سضتٍ َبی مشثیگشی حشفٍ ای مؼلًلیه دس صًستی کٍ سشفصل َب ي ػىبيیه دسيس تئًسی

مىذسج دس آییه وبمٍ ديسٌ َبی آمًصضی کًتبٌ مذت ایه فذساسیًن سا دس داوطگبٌ گزساوذٌ ثبضىذ ي مًفق ثٍ اخز حذاقل ومشٌ 

 گًاَی سسمی ي ممًُس ثٍ مُش داوطکذٌ اص ضشکت دس ایه دسيس مؼبف گشدوذ.گشدیذٌ ثبضىذ؛ می تًاوىذ ثب اسائٍ  14

 

مسًيالن ثٍ َیبت يسصضُبی خبوجبصان ي مؼلًلیه استبن خًد مشاخؼٍ ومبییذ. کبسوبمٍ ومشات آصمًن دسيس تئًسی خُت اسائٍ ی 

ظ سییس َیبت ي اسسبل آن ثٍ َیبت استبن مًظف َستىذ، پس اص دسیبفت کبسوبمٍ مزکًس وسجت ثٍ تبییذ ي امضبی آن تًس

  فذساسیًن اقذام ومبیىذ. 

 

 

 

 

 



  ایه فدراسیًن مربیگریکارت َای  تمدیداطالعیٍ مدیریت آمًزش در خصًص 

 گًاَیىامٍ َای مربیگری تمدیدچگًوگی 

 مذت اػتجبسآییه وبمٍ ديسٌ َبی کًتبٌ مذت مشثیگشی فذساسیًن يسصش َبی خبوجبصان ي مؼلًلیه،  13ثب تًخٍ ثٍ مفبد مبدٌ 

کلیٍ ی داسوذگبن کبست َبی مشثیگشی  ؛مقتضی استثش ایه اسبس  سبل می ثبضذ. 3اص صمبن صذيس ثٍ مذت )کبست( مشثیگشی ىبمٍگًاَی

 اقذام ومبیىذ. ثش اسبس ضشایظ صیش ایه فذساسیًن کٍ سٍ سبل اص تبسیخ صذيس کبست مشثیگشی آوُب گزضتٍ است؛ وسجت ثٍ تمذیذ آن 

مٍ، پس اص سٍ سبل مىًط ثٍ ضشکت دس سمیىبسَب ي کبسگبٌ َبی ػلمی ي ديسٌ َبی ثبصآمًصی مشثیگشی ثًدٌ ي تمذیذ گًاَی وب -1

 ضشيسی است.  ثبصآمًصیامتیبص  75کست حذاقل 

امتیبص  75امتیبص ي دس مدمًع سٍ سبل  25مشثی مًظف است ثٍ عًس متًسظ سبالوٍ  ثشای تمذیذ یب استقبی گًاَی وبمٍ، -2

 کست ومبیذ.  ثبصآمًصی

کلیٍ ديسٌ َبی داوص افضایی ي ثبصآمًصی مشثیگشی ي کبسگبٌ َبی آمًصضی ـ تخصصی کٍ صیش وظش يصاست يسصش ي خًاوبن،  -3

 25کمیتٍ ملی المپیک، فذساسیًن ي مشاکض آمًصش ػبلی ثشگضاس می ضًد ثٍ اصای َش دي سبػت آمًصش، یک امتیبص ي تب سقف 

 د.امیتبص ثشای َشديسٌ تؼلق می گیش

مًسد اضبسٌ دس ثىذ یک مشاکض دس کلیٍ کىگشٌ َب، َمبیص َب ي سمیىبسَبی ػلمی ـ يسصضی کٍ تًسظ ثٍ اصای َش سيص ضشکت  -4

 پىح امتیبص تؼلق می گیشد.  ،ثب اسائٍ گًاَی ؛ثشگضاس گشدد

ی آمًصضی يصاست يسصضی ي سبیش مًاسد پیص ثیىی وطذٌ تًسظ دفتش ثشوبمٍ سیض-امتیبص تألیف ي تشخمٍ مقبالت، کتت ػلمی -5

 امتیبص تدبيص وخًاَذ کشد. 25يسصش ي خًاوبن تؼییه می گشدد امب ثشای َش مًسد اص سقف 

ضشکت کىىذگبن دس کبسگبٌ َبی آمًصضی، َمبیص َب ي سمیىبسَبی مشتجظ ثب محیظ صیست دس حًصٌ يسصش، صشفبً ثشای یک  -6

 امتیبص آمًصضی ثُشٌ مىذ خًاَىذ ضذ. 5ي حذاکثش اص ( مشثیگشی 1ثٍ سغح  2ي یب اص سغح  2ثٍ  3اص سغح ديسٌ استقب )

وبمٍ َبی داوص افضایی ي احتسبة  اسیًن می تًاوذ ثب اخز گًاَیسپس اص اوقضبی مذت اػتجبس قبوًوی مذاسک مشثیگشی، فذ -7

چىبوچٍ  امتیبص وسجت ثٍ تمذیذ کبست مشثیگشی مشثیبن ي ویض اودبم فشایىذ استقبی سغًح مشثیگشی اقذام ومبیذ. 75حذاقل 

افشادی پس اص اتمبم مذت اػتجبس کبست مشثیگشی خًد اقذام ثٍ فؼبلیت ومبیىذ، تجؼبت حقًقی وبضی اص فؼبلیت مشثیگشی ثؼذ اص 

 اتمبم مذت اػتجبس مستقیمبً ثشػُذٌ مشثی ي ثبضگبٌ ری سثظ خًاَذ ثًد.

ثٍ َیبت  امتیبصَبی ثبصآمًصی ثش ثشخًسداسی اصالصم مجىی خُت تمذیذ گًاَی وبمٍ مشثیگشی خًد می تًاویذ ثب اسائٍ ی مذاسک 

  يسصضُبی خبوجبصان  ي مؼلًلیه استبن خًد مشاخؼٍ ومبییذ. 


