
 بسمه تعالی

 لیست دوره ها و کلینیک های تخصصی فذراسیون شنا

 ردیف ًام دٍرُ جٌسیت ّسیٌِ دٍرُ
ریال هشینه دوره 000/000/3+ ریال آسمون ورودی  000/250 شنا 3مزبیگزی درجه  آقایان   1 

ریال هشینه دوره 000/000/3+ ریال آسمون ورودی  000/250 شنا 3مزبیگزی درجه  بانوان   2 

ریال هشینه دوره 000/000/2+ ریال آسمون ورودی  000/250 واتزپلو 3مزبیگزی درجه  آقایان   3 

ریال 000/200/4 شنا 2مزبیگزی درجه  آقایان   4 

ریال 000/200/4 شنا 2مزبیگزی درجه  بانوان   5 

ریال 000/500/1  6 کلینیک آسیبهای ورسشی آقایان و بانوان 

ریال 000/500/1 بانوانآقایان و    7 کلینیک تغذیه ورسشی 

ریال 000/500/1  8 کلینیک بدنساسی شنا آقایان و بانوان 

ریال 000/500/5 شنا 1مزبیگزی درجه  آقایان   9 

ریال 000/500/5 شنا 1مزبیگزی درجه  بانوان   10 

ریال 000/500/1 شنا 3دوره داوری درجه  آقایان   11 

ریال 000/500/1 شنا 3 دوره داوری درجه بانوان   12 

ریال 000/000/2 شنا 2دوره داوری درجه  آقایان   13 

ریال 000/000/2 شنا 2دوره داوری درجه  بانوان   14 

ریال 000/000/3  15 دوره مزبیگزی شنای موسون بانوان 

 

  برگسار هیشَد ٍ در صَرت بِ حد ًصاب رسیدى کالس  ّر هاِّ 2ٍ  3درجِ  ٍ داٍری هربیگریکلیِ دٍرُ ّای

 .غیر ایٌصَرت در زهاى بِ حد ًصاب رسیدى برگسار خَاّد شددر 

 ًاهشاى در ٍ ّسیٌِ دٍرُ را پرداخت ًوایٌد  تکویل اکلیِ داٍطلباى تٌْا در صَرتیکِ هدارک  هَرد ًیاز دٍرُ ّا ر

 .لیست کالس قرار خَاٌّد گرفت

o  ِهی باشد توام سال  20در توام رشتِ ّا  3حداقل سي برای هتقاضیاى دٍرُ ّای هربیگری درج 

o  ِسال توام هی باشد  23در توام رشتِ ّا  2حداقل سي برای هتقاضیاى دٍرُ ّای هربیگری درج 

o (کپی برابر با اصل)  حداقل هدرک تحصیلی دیپلن برای توام دٍرُ ّای هربیگری هَرد ًیاز است 

o  کارت پایاى خدهت یا هعافیت ٍ یا گَاّی کپی برابر با اصل) تعییي ٍضعیت ًظام ٍظیفِ برای آقایاى الساهیست

 (تحصیل اشتغال بِ 

o ساعت قبل از آغاز دٍرُ هربیگری 72 حداقل کارت بیوِ ٍرزشی بِ تاریخ 

o  ُ 3*4قطعِ عکس  2کپی کارت هلی ٍ شٌاسٌاهِ بِ ّورا 

o  هی باشد بانک ملی سیبا 0108761131000شوارُ حساب فدراسیَى شٌا 

o  جْت اطالعات بیشتر تواس حاص ًوایٌد 88823104ٍ  88848285شوارُ تلفي ّای 


