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 ؛ با سالم و تحیت

حسن ظن مبذولی، با عنایت به  اعققها  حسن ظن مبذولی، با عنایت به  اعققها  احترامًا   ضمن تقدیروتشکر از احترامًا   ضمن تقدیروتشکر از 

 ر  ر   تفاهم عام  مالی فی مابین این فدراسیون و وزارت ورزش و جواعهانتفاهم عام  مالی فی مابین این فدراسیون و وزارت ورزش و جواعهان

اجههرار راهبر هههار فدراسههیون لههنا و لههنو  مههیا بینهه  تم یههدات و اجههرار راهبر هههار فدراسههیون لههنا و لههنو  مههیا بینهه  تم یههدات و 

راهكارهار مقتض   ر ج ت ارتقاء سطح كم  و كیفه   ور  ههار وموزله  راهكارهار مقتض   ر ج ت ارتقاء سطح كم  و كیفه   ور  ههار وموزله  

هار  ور  ههار   ،،ات مأخوذ ات مأخوذ مربوط  حسب تصمیممربوط  حسب تصمیم هار  ور  ههار ضمن رعایت عهر  تقرفه   ضمن رعایت عهر  تقرفه  

وموزل  ذیل و عظر ب  اصالح روی   ر ج ت تخصیص منابع مال  فدراسهیون وموزل  ذیل و عظر ب  اصالح روی   ر ج ت تخصیص منابع مال  فدراسهیون 

ستاع ا كه  عمهدتًا  ر رهاررور بررهنارر  ور  ههار و هیأت ار لو هیأت ار ل ستاع ا كه  عمهدتًا  ر رهاررور بررهنارر  ور  ههار نا ا نا ا

وموزل  تأمین م  رر  ، از زمان ابالغ این بخشنام  برابهر ضهوابد  ر وموزل  تأمین م  رر  ، از زمان ابالغ این بخشنام  برابهر ضهوابد  ر 

خصوص مبلغ تقرف   ور  هار وموزل  و عحو  هنین  كهر  موضهوخ خهدمات خصوص مبلغ تقرف   ور  هار وموزل  و عحو  هنین  كهر  موضهوخ خهدمات 

  رر  . رر  . مطروح  بشرح ذیل اعال  م مطروح  بشرح ذیل اعال  م 

ها بایستی طهی ها بایستی طهی کلینیککلینیک،  اوری و ،  اوری و کلی  هنین  های  ور  های مربیگریکلی  هنین  های  ور  های مربیگری  --11

به  همهرا  به  همهرا    22فیا باعکی مربوط  براساس جدول قید لد   ر بندفیا باعکی مربوط  براساس جدول قید لد   ر بند   و فقر  و فقر 

  %%4040یکی ب  حسار فدراسیون ب  مینان یکی ب  حسار فدراسیون ب  مینان  یگر مدارک  ور  ج ت صدور کارت  یگر مدارک  ور  ج ت صدور کارت 

له ری  واریهن له ری  واریهن   %%6060ل ری  و  یگری ب  حسار هیأت مربوطه  به  میهنان ل ری  و  یگری ب  حسار هیأت مربوطه  به  میهنان 

    ..رر  رر  

ههار وموزله  لهامل ههار وموزله  لهامل کلی  هنین  هار جارر مربوط به   ور  کلی  هنین  هار جارر مربوط به   ور    ::11توج  توج  * * 

مر اخت هنین  هار مربوط ب  اجار  استخر، اجار  فضار وموزل  مربهوط مر اخت هنین  هار مربوط ب  اجار  استخر، اجار  فضار وموزل  مربهوط 

ب  بررنارر  ور  تئورر، هنین  اسكان، تغذی  و ایهار و ذههار مهدرس ب  بررنارر  ور  تئورر، هنین  اسكان، تغذی  و ایهار و ذههار مهدرس 

  عمل  و حق التدریس مدرسین  روس تئوری و عملی و مدیر  ور  عمله  وعمل  و حق التدریس مدرسین  روس تئوری و عملی و مدیر  ور  عمله  و

تحهاع  و تحهاع  و تئوری و سایر هنین  هار  ور  لامل تكثیر جهنوات، اورا  امتئوری و سایر هنین  هار  ور  لامل تكثیر جهنوات، اورا  ام

قابهل مر اخهت قابهل مر اخهت   هیأتهای شنا استتاههاهیأتهای شنا استتاههاتغذی  روزاع  لركت كنندران از محل س م تغذی  روزاع  لركت كنندران از محل س م 

    خواهد بو .خواهد بو .

    صدور کارت لرکت کنندران:صدور کارت لرکت کنندران:لرکت  ر  ور  و لرکت  ر  ور  و فیا های باعکی الز  ج ت فیا های باعکی الز  ج ت   --22

ک  طبق جدول ذیل ک  طبق جدول ذیل ل ری ( ل ری (   %%4040))فیا باعکی مربوط ب  س م فدراسیون فیا باعکی مربوط ب  س م فدراسیون   الف:الف:

قبل از بررناری قبل از بررناری   باعک ملی بایستیباعک ملی بایستیسیبا سیبا   01087611310000108761131000ب  لمار  حسار ب  لمار  حسار 

  مر اخت رر  .مر اخت رر  .   ور  ور 

  

  

 رج   ور   رج   ور  

  مربیگریمربیگری
  ل ری ل ری 

س م فدراسیون س م فدراسیون 

((4040%%))  

س م هیأت س م هیأت 

((6060%%))  

  لایرلایر  22//440000//000000  لایرلایر  11//600600//000000  لایرلایر  44//000000//000000  لنالنا  33 رج   رج  

  لایرلایر  22//979700//000000  لایرلایر  11//980980//000000  لایرلایر  44//950950//000000  لنالنا  22 رج   رج  

  

 رج   ور   رج   ور  

   اوری اوری

فدراسیون فدراسیون س م س م   ل ری ل ری 

((4040%%))  

س م هیأت س م هیأت 

((6060%%))  

     ور   اوری ور   اوری

  لنالنا

000000//200200//22  
  لایرلایر  11//323200//000000  لایرلایر  880880//000000



  * مبحث* مبحث

و ارسهههال و ارسهههال     فیا باعکی مر اخت حق النحم  مدرس ب  عا  و حسار مدرسفیا باعکی مر اخت حق النحم  مدرس ب  عا  و حسار مدرس  ب:ب:

  تصویر ون ب  فدراسیون لنا، لیرج  و واترملو.تصویر ون ب  فدراسیون لنا، لیرج  و واترملو.

از مبلغ کالس به همراه کل مبلغ آزمتنن از مبلغ کالس به همراه کل مبلغ آزمتنن   %%5050داوری برگزار می کنند داوری برگزار می کنند *الزم بذکر است ارگاهها و داهشگاهها که دوره های مربیگری و *الزم بذکر است ارگاهها و داهشگاهها که دوره های مربیگری و 

سته  سته    %%5050فیش به همراه فیش پرداخت حق الزحمه مدرسان می بایست به فدراسینن ارسال همایند و از محل فیش به همراه فیش پرداخت حق الزحمه مدرسان می بایست به فدراسینن ارسال همایند و از محل   22ورودی دوره ها را در ورودی دوره ها را در 

  خند می تناهند به شرکت کنندگان تخفیف دهند.خند می تناهند به شرکت کنندگان تخفیف دهند.
    

کلیه  رلهت  کلیه  رلهت    33اوری و  مربیگرر  رجه  اوری و  مربیگرر  رجه  هنین  وزمون ورو ر كالس ای  هنین  وزمون ورو ر كالس ای    ::22* توجه * توجه 

  حستاب هیتأتحستاب هیتأتتقیین ک  می بایست مستقیمًا به  تقیین ک  می بایست مستقیمًا به    ریالریال  300300//000000به میزان به میزان های فدراسیون  های فدراسیون  

      خواهد بو .خواهد بو .  متعلق به هیأتمتعلق به هیأتوارین رر   و وارین رر   و 

 ر صورت عد  تشکیل  ور ، بقلت عرسیدن ب  حد عصار قبول لدران وزمون  ر صورت عد  تشکیل  ور ، بقلت عرسیدن ب  حد عصار قبول لدران وزمون : 1تبصره 

  --استتتتتتتتتخراستتتتتتتتتخر)هزینتتتتتتتته )هزینتتتتتتتته ورو ی، هنینهههههههه  جلسهههههههه  وزمههههههههون ورو ی، هنینهههههههه  جلسهههههههه  وزمههههههههون 

    خواهد بو .خواهد بو .  بعهده هیأتبعهده هیأت  حق الزحمه مدرس عملی(حق الزحمه مدرس عملی(

بمنظور توسق  و تقمیم رلت  های واترملهو، لهیرج ، لهنای مهوزون و بمنظور توسق  و تقمیم رلت  های واترملهو، لهیرج ، لهنای مهوزون و   ::33توجه توجه 

رناری  ور  ههای  شویق هیات های اسهتاعی  ر راسهتای بر رناری  ور  ههای همچنین ترغیب و ت شویق هیات های اسهتاعی  ر راسهتای بر همچنین ترغیب و ت

عهر  تقرفه  عهر  تقرفه    %%6600س م  رومد هیات  ر این رلهت  هها س م  رومد هیات  ر این رلهت  هها   33مربیگری و  اوری  رج مربیگری و  اوری  رج 

بایستی بصورت یک فیا مجنا توسد متقاضهیان بایستی بصورت یک فیا مجنا توسد متقاضهیان س م فدراسیون س م فدراسیون   %%4400و و   خواهد بو خواهد بو 

    ..رر  رر  حسار فدراسیون وارین حسار فدراسیون وارین ب  ب  

اعضاء تیم ههای ملهی )عضهویت  ر یهک رویهدا  بهین المللهی( بها اعضاء تیم ههای ملهی )عضهویت  ر یهک رویهدا  بهین المللهی( بها   ::  44* توجهه * توجهه 

فقد  ر رلهت  تخصصهی  فقد  ر رلهت  تخصصهی    33 ارابو ن لراید احراز لرکت  ر  ور  مربیگری  رج   ارابو ن لراید احراز لرکت  ر  ور  مربیگری  رج  

فنی مربوط  بصورت رایگهان، مشهمول فنی مربوط  بصورت رایگهان، مشهمول   بدون حضور  ر  ور  مس از تایید کمیت بدون حضور  ر  ور  مس از تایید کمیت 

     ریافت کارت مربیگری خواهند لد.  ریافت کارت مربیگری خواهند لد. 

الز  بذکراست  ر صورت  ارا بو ن لراید ج هت لهرکت  ر  ور  ههای مربیگهری الز  بذکراست  ر صورت  ارا بو ن لراید ج هت لهرکت  ر  ور  ههای مربیگهری 

 رصدی جدول تقرف   ور   رصدی جدول تقرف   ور    3535ضمن حضور فقال  ر  ور  از مقافیت ضمن حضور فقال  ر  ور  از مقافیت     11و و 22 رجات  رجات 

    ها برخور ار خواهند لد. ها برخور ار خواهند لد. 

ق رماعان کشوری)اول ، و  ،سو (  ر   سنی جواعان و عمو   ر صورت ق رماعان کشوری)اول ، و  ،سو (  ر   سنی جواعان و عمو   ر صورت   ::  55* توجه * توجه 

، مشمول تخفیه  خواهنهد لهد.الز  ، مشمول تخفیه  خواهنهد لهد.الز  33 رج   رج  لرکت  ر ور  های مربیگری و  اوری لرکت  ر ور  های مربیگری و  اوری 

بذکر است تخفی  مطروح  فقد  ر رلت  تخصصی مرتبد با احکا  ق رماعی و یژ  بذکر است تخفی  مطروح  فقد  ر رلت  تخصصی مرتبد با احکا  ق رماعی و یژ  

    منظور میگر  .منظور میگر  .  33 ور  های  رج   ور  های  رج  

کارکنهان وزارت کارکنهان وزارت   ،،   مقهنز له داء و ایثهاررران   مقهنز له داء و ایثهاررراناعضای محتر  خاعوااعضای محتر  خاعوا  ::66* توجه * توجه 

وع ها لهامل وع ها لهامل   11ورزش و جواعان و همکاران فدراسیون و خاعوا   های  رجه  ورزش و جواعان و همکاران فدراسیون و خاعوا   های  رجه  

خواهر، برا ر، همسر و فرزعدان  ر صورت ارائ  مقرفی عام  رسهمی مقها ل خواهر، برا ر، همسر و فرزعدان  ر صورت ارائ  مقرفی عام  رسهمی مقها ل 

    س می  ق رماعان کشوری، مشمول تخفی  جدول تقرف   ور  ها خواهند لد.س می  ق رماعان کشوری، مشمول تخفی  جدول تقرف   ور  ها خواهند لد.

الن مدارک لیساعس تربیهت بهدعی و بهاالتر ج هت لهرکت  ر  ور  الن مدارک لیساعس تربیهت بهدعی و بهاالتر ج هت لهرکت  ر  ور  فارغ التحصیفارغ التحصی  ::77* توجه * توجه 

   رصد مشمول تخفی  از ل ری  می بالند. رصد مشمول تخفی  از ل ری  می بالند.  2020لنا ب  مینان لنا ب  مینان   33مربیگری  رج  مربیگری  رج  

سته  سته    %%5050مبلغ تخفی  های فو  ک   ر این وئهین عامه  ومهد  بصهورت مبلغ تخفی  های فو  ک   ر این وئهین عامه  ومهد  بصهورت   ::88* توجه * توجه 

    لحاظ خواهد لد.لحاظ خواهد لد.  سه  هیأتسه  هیأت  %%5050وو  فدراسیننفدراسینن

موار  خاص لامل تخفی  مقرفی لهوعد موار  خاص لامل تخفی  مقرفی لهوعد   دیریت فدراسینندیریت فدراسیننممرناعچ  ب  تشخیص رناعچ  ب  تشخیص   ::  99* توجهه * توجهه 

    کسر خواهد لد.کسر خواهد لد.  سه  فدراسیننسه  فدراسیننمبلغ فو  از مبلغ فو  از 



موار  خاص لهامل تخفیه  مقرفهی لهوعد موار  خاص لهامل تخفیه  مقرفهی لهوعد   ریاست هیأتریاست هیأترناعچ  ب  تشخیص رناعچ  ب  تشخیص   ::  1010* توجه * توجه 

    کسر خواهد لد.کسر خواهد لد.  سه  هیأتسه  هیأتمبلغ فو  از مبلغ فو  از 

عر  تقیین لد   ور  های مربیگری  ر جدول میوسهتی )تقرفه   ور  عر  تقیین لد   ور  های مربیگری  ر جدول میوسهتی )تقرفه   ور    ::  1111* توجه * توجه 

ها (  بمنظور بررناری هر  و بخا عملی و تئوری مربیگهری محاسهب  رر یهد  ها (  بمنظور بررناری هر  و بخا عملی و تئوری مربیگهری محاسهب  رر یهد  

ل   ل  است  لذا  ریافت هرروع  مبلغی مازا  بر جدول تقرف  ها ب  عناوین مخت است  لذا  ریافت هرروع  مبلغی مازا  بر جدول تقرف  ها ب  عناوین مخت

جع ذی جع ذی ممنوخ می بالد و  ر صورت عد  رعایت  ریافت ل ری ؛ ماسخگویی ب  مراممنوخ می بالد و  ر صورت عد  رعایت  ریافت ل ری ؛ ماسخگویی ب  مرا

    صالح  بق د  ون هیات محتر  خواهد بو .صالح  بق د  ون هیات محتر  خواهد بو .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

آمنزش رسمی فدراسینن شناجدول هرخ تعرفه های دوره های   

1درجه  2درجه   3درجه    رشته ورزشی دوره آمنزشی 

هزار تومان 660 هزار تومان 495  هزار تومان 400   مربیگری 
 شنا

هزار تومان 022   شنا داوری   

هزار تومان300 هزار تومان052  هزار تومان020   مربیگری 
 شیرجه

هزار تومان003 هزار تومان502  هزارتومان002   داوری 

هزار تومان 044 هزار تومان 385  هزار تومان 033   مربیگری 
 شنای منزون

هزار تومان 033 هزار تومان 275  هزار تومان 220   داوری 

هزار تومان054 هزار تومان 053  هزار تومان 003   مربیگری 
 واترپلن

هزار تومان 055  داوری 

 

 های تخصصیتعرفه کلینیک

 ردیف عننان رشته مبلغ

 1 آبهای آزاد شنا 200 هزار تومان

 2 کلینیک طالیی مربیان شنا 250 هزار تومان



 3 کلینیک تغذیه شنا، شیرجه، واترپلن 200 هزار تومان

 4 کلینیک بینمکاهیک شنا 200 هزار تومان

 5 کلینیک مبارزه با دوپینگ شنا، شیرجه، واترپلن 200 هزار تومان

 6 کلینیک بدهسازی شنا، شیرجه، واترپلن 200 هزار تومان

 7 کلینیک رواهشناسی شنا، شیرجه، واترپلن 200 هزار تومان

 8 داوری شنا، شیرجه، واترپلن 200 هزار تومان

 شنا، شیرجه، واترپلن 200 هزار تومان
کلینیک مدیریت 

 استخرها
9 

 10 کلینیک شنای منزون شنای منزون 200 هزار تومان

  

یأت  رصورت تمایل هیأت ب  بررناری کلینیک رصورت تمایل هیأت ب  بررناری کلینیک  ** یأت های فهو  سه م ه و سه م و سه م   %%7700های فهو  سه م ه

ی فضهای ی فضهای های  ور  اعم از اجهار های  ور  اعم از اجهار بالد؛ همچنین کلی  هنین بالد؛ همچنین کلی  هنین میمی  %%3030فدراسیون فدراسیون 

ها از ها از سایر هنین سایر هنین وموزلی، هنین  اسکان و ایار وذهار مدرس و مدیر  ور  و وموزلی، هنین  اسکان و ایار وذهار مدرس و مدیر  ور  و 

  ها قابل مر اخت خواهد بو .ها قابل مر اخت خواهد بو .های لنای استانهای لنای استانمحل س م هیأتمحل س م هیأت

با توج  ب  تخصصی بهو ن با توج  ب  تخصصی بهو ن   شیرجهشیرجه   ور  وموزلی مربیگری و  اوری  ر رلت  ور  وموزلی مربیگری و  اوری  ر رلت :   2تبصره 

نات خاص  ر استخرهای لنا  تا اطالخ ثهاعوی بصهورت نات خاص  ر استخرهای لنا  تا اطالخ ثهاعوی بصهورت ییو لنو  امکاعات و تج و لنو  امکاعات و تج 

    ..متمرکن و توسد کمیت  فنی لیرج  بررنار میگر  متمرکن و توسد کمیت  فنی لیرج  بررنار میگر  

پرواهته فعالیتت مربیتان شتنا کشتنر پرواهته فعالیتت مربیتان شتنا کشتنر   سال ابالغ طرح مجهوز  ریافهتسال ابالغ طرح مجهوز  ریافهت  ر ارمینر ارمینباتوج  ب  باتوج  ب   -3

برای تس یل  ر فرویند اجرایی موار  زیهر تها ابهالغ وئهین عامه  برای تس یل  ر فرویند اجرایی موار  زیهر تها ابهالغ وئهین عامه    )بازآمنزی(،)بازآمنزی(،

      اجرایی مربوط  الز  االجرا خواهد بو  .اجرایی مربوط  الز  االجرا خواهد بو  .

یکسان و یکسان و بطور بطور   22و و 33محتوای وموزلی  ور  بازوموزی مربیان لناویژ   رجات محتوای وموزلی  ور  بازوموزی مربیان لناویژ   رجات  -3-1

ساعت )یکروز ؛ صبح و عصر( ر و بخا عملی و تئوری با ههد  ساعت )یکروز ؛ صبح و عصر( ر و بخا عملی و تئوری با ههد    88با تقیین حداقل با تقیین حداقل 

نی   نی  یکسان سازی عحو  وموزش م ارت ا و ارتقاء سطح کیفی  ر اجرای تکنیک ای ف یکسان سازی عحو  وموزش م ارت ا و ارتقاء سطح کیفی  ر اجرای تکنیک ای ف

    لنا ارائ  میگر  .لنا ارائ  میگر  .

(  ر صورت فقالیت  ر امرمربیگری  ر (  ر صورت فقالیت  ر امرمربیگری  ر 22وو33حضور کلی  مربیان لنا ) رج  حضور کلی  مربیان لنا ) رج   -3-2

الز  بذکر است مربیهاعی الز  بذکر است مربیهاعی   کت  ر این  ور  ها می بالد.کت  ر این  ور  ها می بالد.منوط ب  لرمنوط ب  لر  13913955سال سال 

ک  ب  هر  لیلی  ر امر مربیگری لنا فقالیت عدارعد  ر صهورت تمایهل به  ک  ب  هر  لیلی  ر امر مربیگری لنا فقالیت عدارعد  ر صهورت تمایهل به  

لهرکت لهرکت   دوره بتازآمنزیدوره بتازآمنزی  دو دو     حتداقل درحتداقل درلرکت  ر  ور  های ارتقاء مربیگری می بایست لرکت  ر  ور  های ارتقاء مربیگری می بایست 

      عمایند.عمایند.

رریری از رریری از مدیران استخرهای لنا اعم از  ولتی و خصوصی  مکل  ب  بکهامدیران استخرهای لنا اعم از  ولتی و خصوصی  مکل  ب  بکها -3-3

مربیاعی ک   ارای رواهینام  بازوموزی )مرواع  فقالیت مربیگری( هسهتند، مربیاعی ک   ارای رواهینام  بازوموزی )مرواع  فقالیت مربیگری( هسهتند، 

می بالند. بدی ی است عظارت بر حسن اجرای این بند بق د  هیات لنا استان می بالند. بدی ی است عظارت بر حسن اجرای این بند بق د  هیات لنا استان 

    است.است.



  

  

  

  

 

 

 

 

( که  از ( که  از   22وو33   رجات رجات   ور  بازوموزی ویژ  کلی  مربیان لنا ) اعم از ور  بازوموزی ویژ  کلی  مربیان لنا ) اعم از  -3-4

قبولی وع ا بیا از یکسال لمسی رذلت ، برعام  رینی لد  است . برای مثال قبولی وع ا بیا از یکسال لمسی رذلت ، برعام  رینی لد  است . برای مثال 

یها یها   33موفق ب  قبولی  ر  ور  مربیگری  رج  موفق ب  قبولی  ر  ور  مربیگری  رج    13913933: مربیاعی ک   ر اسفند : مربیاعی ک   ر اسفند 

مهی بایسهت  ارای مرواعه  مهی بایسهت  ارای مرواعه    13951395لد  اعد  رصورت فقالیهت از اسهفندما  لد  اعد  رصورت فقالیهت از اسهفندما    22

  ) ور  بازوموزی( بالند.) ور  بازوموزی( بالند.  فقالیت فقالیت 

 ور  بازوموزی و هنین  صهدور مرواعه  فقالیهت مربیگهری  ور  بازوموزی و هنین  صهدور مرواعه  فقالیهت مربیگهری   عر  ل ری عر  ل ری   -3-5

لایر تقیهین که  از لایر تقیهین که  از   808000//000000(   ر سراسر کشور ب  میهنان (   ر سراسر کشور ب  میهنان 22وو33)اعم از  رجات )اعم از  رجات 

لایر سه م فدراسهیون لایر سه م فدراسهیون   303000//000000لایر س م هیات لنا اسهتان و لایر س م هیات لنا اسهتان و   550000//000000این مبلغ ، این مبلغ ، 

  لنا خواهد بو . ضمنًامرواع  فقالیت مربیگری توسد فدراسیون صا ر و هیهاتلنا خواهد بو . ضمنًامرواع  فقالیت مربیگری توسد فدراسیون صا ر و هیهات

ن لهراید عسهبت به   رخواسهت ن لهراید عسهبت به   رخواسهت ئئلنا استان باید براساس تقدا  مربیهان حهالنا استان باید براساس تقدا  مربیهان حها

    مرواع  از فدراسیون اقدا  و ب  مربیان تحویل عمایند.مرواع  از فدراسیون اقدا  و ب  مربیان تحویل عمایند.

  ل ری  بازوموزی مربیان لنال ری  بازوموزی مربیان لنا

 عننان رشته مبلغ

 بازآمنزی شنا 80 هزار تومان

کلی  هنین  های مربوط ب  بررناری  ور  بهازوموزی مربیگهری بق هد  کلی  هنین  های مربوط ب  بررناری  ور  بهازوموزی مربیگهری بق هد    -3-6

    هیات لنا استان خواهد بو . هیات لنا استان خواهد بو . 

 ور  های باز وموزی مربیان و کلینیک های تخصصی مرتبد با رلت  های  ور  های باز وموزی مربیان و کلینیک های تخصصی مرتبد با رلت  های     --3-77

لنا، لیرج  و واترملو با توج  ب  بررناری مسابقات ق رماعی کشور و لیه  لنا، لیرج  و واترملو با توج  ب  بررناری مسابقات ق رماعی کشور و لیه  

بوط  قابل برعام  رینی و اجرا خواههد بوط  قابل برعام  رینی و اجرا خواههد های سراسری توسد کمیت  های فنی مرهای سراسری توسد کمیت  های فنی مر

    بو .بو .

تدریس  ور  های بهازوموزی   ر هراسهتان بها اولویهت مدرسهین رسهمی تدریس  ور  های بهازوموزی   ر هراسهتان بها اولویهت مدرسهین رسهمی   --3-88

فدراسیون مقیم استان خواهد بو  و  ر صورت عد  وجو  مهدرس رسهمی مقهیم، فدراسیون مقیم استان خواهد بو  و  ر صورت عد  وجو  مهدرس رسهمی مقهیم، 

هیات لنا استان می تواعد با مقرفی مربیان طراز اول و حهائن لهراید بها هیات لنا استان می تواعد با مقرفی مربیان طراز اول و حهائن لهراید بها 

سهابق  همکهاری مجهوز تهدریس  ور  هها را صها ر سهابق  همکهاری مجهوز تهدریس  ور  هها را صها ر اولویت  رج  مربیگری و اولویت  رج  مربیگری و 

  عماید. عماید. 

نی  موزش و ف نی بدی ی است با توج   ومین سال اجرای این  ور  ها ،کمیت  های و موزش و ف بدی ی است با توج   ومین سال اجرای این  ور  ها ،کمیت  های و

      لنا فدراسیون عظارت ویژ  ای بر این موضوخ خواهند  الت.لنا فدراسیون عظارت ویژ  ای بر این موضوخ خواهند  الت.

های های رذراعدن  ور  کلینیک طالئی مربیان لنا برای حضور  ر  ور رذراعدن  ور  کلینیک طالئی مربیان لنا برای حضور  ر  ور   – 4-8

  رر  .رر  .از الویت متقاضیان محسور میاز الویت متقاضیان محسور می  11مربیگری  رج  مربیگری  رج  

با توجه  به   سهتورالقمل اجرایهی مطروحه  از تهاری  ابهالغ ایهن با توجه  به   سهتورالقمل اجرایهی مطروحه  از تهاری  ابهالغ ایهن : : 1212توجه توجه 

بخشنام ، بررناری هرروع   ور  وموزلی مغایر با  ور  های اعال  لد  توسد بخشنام ، بررناری هرروع   ور  وموزلی مغایر با  ور  های اعال  لد  توسد 



ایید عبو   و بر طبق ضوابد با متخلفین برخهور  قهاعوعی ایید عبو   و بر طبق ضوابد با متخلفین برخهور  قهاعوعی فدراسیون مور  تفدراسیون مور  ت

        می رر  .می رر  .

لنو  عظارت و باالرفتن کیفیت کالسه ای وموزلهی زیرعظهر لنو  عظارت و باالرفتن کیفیت کالسه ای وموزلهی زیرعظهر با توج  ب  با توج  ب  : : 1313توجه توجه 

فدراسیون، بازرساعی ک  از سوی کمیت  وموزش اعتخار و ب  اصول و ضوابد و فدراسیون، بازرساعی ک  از سوی کمیت  وموزش اعتخار و ب  اصول و ضوابد و 

رهنار لهد  رهنار لهد  وئین عام  های فدراسیون ولنائی کامهل  ارعهد، از کالسه ای بروئین عام  های فدراسیون ولنائی کامهل  ارعهد، از کالسه ای بر

    باز ید بدون هماهنگی بقمل خواهند وور .باز ید بدون هماهنگی بقمل خواهند وور .

با توج  ب  وظیف  اصلی فدراسیون بقنوان باالترین مرجع فنی رلهت  با توج  ب  وظیف  اصلی فدراسیون بقنوان باالترین مرجع فنی رلهت    : : 1414توجه توجه 

های تحت مولا  ر کشور و هیأت ای استاعی بقنوان عمایند  این مجموعه   ر های تحت مولا  ر کشور و هیأت ای استاعی بقنوان عمایند  این مجموعه   ر 

استاع ا، هیأت هر استان مسئول بررناری کالس ای تئوری و عملی کلیه   ور  استاع ا، هیأت هر استان مسئول بررناری کالس ای تئوری و عملی کلیه   ور  

    ی مور عظر می بالند.ی مور عظر می بالند.هاها

هها بایسهتی از سهوی هها بایسهتی از سهوی ههای بهازوموزی و کلینیکههای بهازوموزی و کلینیککلیه  بررهناری  ور کلیه  بررهناری  ور   ::1515توجه توجه 

  فدراسیون مجوز  ریافت عمایند.فدراسیون مجوز  ریافت عمایند.

  تذکر:تذکر:
های مربیگری لنا، لیرج  و واترملو تن ا یکبار های مربیگری لنا، لیرج  و واترملو تن ا یکبار مر و ین  ور مر و ین  ور   --11

  %%4040تواعند ج ت اعجا   ور  مور عظر ظر  مدت یکسال از تخفی  تواعند ج ت اعجا   ور  مور عظر ظر  مدت یکسال از تخفی  میمی

  استفا   عمایند.استفا   عمایند.

لایر بابت اعجا  لایر بابت اعجا    600600//000000مقترضین ب  عمرات  روس عملی بایستی مبلغ مقترضین ب  عمرات  روس عملی بایستی مبلغ   --22

  امتحان مجد  ب  حسار  رومدی فدراسیون لنا وارین عمایند.امتحان مجد  ب  حسار  رومدی فدراسیون لنا وارین عمایند.

مقترضین ب  عمرات  روس تئوری بایستی ب  ازاء هر  رس تئوری ب  مقترضین ب  عمرات  روس تئوری بایستی ب  ازاء هر  رس تئوری ب    --33

  لایر ب  حسار  رومدی فدراسیون لنا وارین عمایند.لایر ب  حسار  رومدی فدراسیون لنا وارین عمایند.  200200//000000مینان مینان 

های رذلت  های رذلت  های مربیگری لنا از سالهای مربیگری لنا از سالدهی رواهینام دهی رواهینام باتوج  ب  طرح ساماعباتوج  ب  طرح ساماع

 رر  رر  لایر تقیین میلایر تقیین می  400400//000000تاکنون هنین  صدورکارت مجد  )المثنی( تاکنون هنین  صدورکارت مجد  )المثنی( 


