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هاي  التعلیم مربیان كالس پرداخت حق نحوة نامه آئینالف:

 شناي موزونشنا، شیرجه، واترپلو و  و تمریني آموزشي

 1400 در سال 
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 : تعریف1ماده 

و نسبت به امر آموزش  استيربط از سوي فدراسيون زه رسمي مربيگري گردد كه داراي گواهينام مربي به فردي اطالق مي

 .كند فعاليت ميضوابط و مقررات تعيين شده از سوي فدراسيون  برابريا تمرين در رشته مربوطه 

 

 : هدف2ماده 

 كشور سراسرالتعليم مربيان  هماهنگي و يكنواختي در نحوه پرداخت حق 1.2

 منظور: ترغيب، تشويق و ايجاد انگيزه در مربيان به 2.2

 اشاعه ورزش در بين نوجوانان و جوانان 1.2.2

 راهيابي به عرصه ورزش قهرماني برايتربيت نيروهاي مستعد  2.2.2

 كسب مدارك و مدارج علمي و عملي در رشته مربوطه برايشتياق يجاد اا 3.2.2

 

 زیر ها : شاخص3ماده 

 درجه مربيگري 1.3

 ميزان تحصيالت 2.3

 سنوات خدماتي 3.3

 شهر محل فعاليت 4.3

 ساعت كار 5.3

 

 التعلیم مربیان: : نحوه محاسبه حق4ماده 

 .يک ساعت خواهد بودجلسه  براي هرمبناي محاسبه  4 -1

 شود. نفر تعيين مي 20حداكثر تعداد هنرجو در هر كالس  4 -2

كن، بن خواربار، پايه مبالغ مندرج در جداول برابر مصوبات شوراي عالي كار با احتساب مزد روزانه، حق مس 4 – 3

 باشد، منظور گرديده است. سنوات، عيدي، پاداش، سنوات پايان دوره و ساير مزايا مي

 

 جمع هر ساعت ساير مزايا )از جمله حق اوالد( سنوات عيدي و پاداش پايه سنوات مسكن بن هر خواربار مزد روزانه

104.400 21.960 16.440 5.760 18.360 9.120 3.960 180.000 
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 (1دول شماره )ج

 هاي آموزشي  التعلیم مربیان كالس نحوه محاسبه و پرداخت حق

 1400 سالدر واترپلو و شناي موزون  شنا، شیرجه،

 «یك جلسه شامل یك ساعت محاسبه شده است» 

سنوات 

 خدمت
 مدرک تحصیلی

 التعلیم  حق

 ریال )جلسه( ساعتی

 التعلیم  حق

 ریال )جلسه( ساعتی

 التعلیم  حق

 ریال )جلسه( تیساع

 التعلیم  حق

 ریال )جلسه( ساعتی

 المللی بین 1درجه  2درجه  3درجه 

 سال اول

 252.000 228.000 204.000 180.000 ديپلم

 264.000 240.000 216.000 192.000 ديپلم فوق

 276.000 252.000 228.000 204.000 ليسانس

 288.000 264.000 240.000 216.000 لیسانس و دکترا فوق
 

 

افزوده خواهد شد. زيربطالتعليم درجه مربيگري  به حق درصد( دو% )2سابقه فعال خدمتي به ميزان  در ازاي هرسال :1تبصره 

 منددرج در گواهينامده    تاريخ اخذ مدرك  ،29/12/92تاريخ  ازمالك محاسبه سنوات خدمت در هر يک از درجات مربيگري  :2تبصره

 منوط به اخذ مدرك بازآموزي خواهد بود. محاسبه سابقه، 01/01/93الزم بذكر است از تاريخ  است و يربطذ مربيگري

 باشد مي ييد فدراسيون شناالمللي مربيان منوط به تأ ارك بيناحراز مد :3تبصره . 

 استحداكثر سه سال  2و  3مربيان درجه  برايوات خدمتي قابل قبول نس :4تبصره. 

 حداكثر نه سال است.المللي  و بين 1قابل قبول براي مربيان درجه  سنوات خدمتي: 5تبصره 

 دارا بودن پروانه فعاليت مربيگري )دوره بازآموزي براي كليه درجات مربيگري( در سال جاري جهدت فعاليدت در امدر آمدوزش     : 6تبصره

 الزامي است.
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 (2جدول شماره)

  تمرینيبیان التعلیم مر نحوه محاسبه و پرداخت حق

 1400 سال در واترپلو و شناي موزون ،شنا، شیرجه

 «یك جلسه شامل یك ساعت محاسبه شده است»

 مدرک تحصیلی سنوات خدمت

 التعلیم  حق

 ریال )جلسه( ساعتی

 التعلیم حق

 ریال )جلسه( ساعتی

 التعلیم  حق

 ریال )جلسه( ساعتی

 بین المللی 1درجه  2درجه 

 سال اول

 300.000 252.000 204.000 ديپلم

 312.000 276.000 228.000 ديپلم فوق

 324.000 300.000 252.000 ليسانس

 336.000 312.000 264.000 لیسانس و دکترا فوق
 

 

التعليم درجه مربيگري مربوطه افزوده  به حق سال( 15)حداكثر درصد(  دو% )2 ازاي هرسال سابقه فعال خدمتي به ميزان در :1تبصره

 واهد شد.خ

 مندرج در گواهينامده  تاريخ اخذ مدرك  ،29/12/92  تاريخ ازمالك محاسبه سنوات خدمت در هر يک از درجات مربيگري  :2تبصره

 .استمنوط به اخذ مدرك بازآموزي  محاسبه سابقه، 01/01/93الزم بذكر است از تاريخ  .مربوطه خواهد بود مربيگري

 استييد فدراسيون شنا ي مربيان منوط به تأالملل ارك بيناحراز مد :3تبصره . 

 امدا   استبالمانع  تحت عنوان كمک مربي 3استفاده از مربيان درجه  يا باالتر در استان، 2درصورت عدم حضور مربيان درجه  :4تبصره

 التعليم مربيان آموزشي( خواهد بود. )حق 1جدول شماره  2ك محاسبه ايشان ستون درجه مال

 بدا مربدي مربوطده صدورت     اسدتان  ت برابدر توافدق هيدأ   هاي استاني  يا تيم ليگ و هاي حاضر در قرارداد با سرمربيان تيم عقد: 5تبصره 

 گيرد. مي

 گردد. محاسبه مي حداكثر سه سال 2مربيان درجه  برايسنوات خدمتي قابل قبول  :6تبصره 

 گردد. سال محاسبه مي زدهپانحداكثر  1سنوات خدمتي قابل قبول براي مربيان درجه  :7تبصره 

 دارا بودن پروانه فعاليت مربيگري )دوره بازآموزي براي كليه درجات مربيگري( در سال جاري جهت فعاليت در امور تمريندي و  : 8تبصره

 قهرماني الزامي است.

 پدوش را بصدورت غيرمتمركدز تمدرين      هاي مختلف كه قهرمانان ملدي  و يا در استانهاي ملي  التعليم مربياني كه در پايگاه حق: 9تبصره

 الزحمه خواهند داشت.   ت شناي استان مربوطه افزايش حقدهند، با نظر فدراسيون و يا هيأ مي
باشند و با توجه به سوابق ملدي، همنندين ورزشدكاران     هاي ملي يا استاني مختلف درحال فعاليت مي التعليم مربياني كه پايگاه درخصوص حق

هداي   هدا در اسدتان   ها( و كميته فني هيدأت  هاي تحت پوشش و با تأييد كميته فني فدراسيون )در پايگاه ي ملي در رشتهمعرفي شده به اردوها
 باشد. امكانپذير مي سي و پنج ميليون ريال الزحمه ايشان تا مبلغ مختلف افزايش حق
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الزحمه داوران و عوامل فني،  نامه پرداخت حق : آئینب

برگزاري  در خدماتيعوامل  وكارشناسان  اجرائي،

 مسابقات شنا،شیرجه، واترپلو و شناي موزون 
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 : تعریف1ماده 

يوا   طوور مسوتق و و  ه داوران و عوامل برگزاري مسابقات ورزشي افرادي هستند كه با عناوين و وظايف مشخصي ب

 غ رمستق و در امر برگزاري مسابقات دخالت دارند.

 : هدف2ماده 

 الزحمه داوران و عوامل اجرائي مسابقات در سراسر كشور داخت حقايجاد نظام هماهنگ پر

 :3ماده 

 گردد: هاي ذيل تع  ن مي و براساس شاخص 11الي  6كننده مسابقات برابر جداول شماره الزحمه داوران و عوامل برگزار حق

 تعداد جلسات يا مسابقات بر حسب نوع رشته ورزشي  1.3

 ري )براي كادر داوري(درجه كارت يا گواه نامه داو 2.3

 نوع مسئول ت يا وظ فه تع  ن شده )براي كادر خدماتي، تداركاتي، پشت باني( 3.3

 اهم ت مسابقات 4.3

 :4ماده 

درخصوص هزينه رفت و آمد اركان مختلف فدراس ون با توجه به مسئول ت شخصي و شرايط  : اياب و ذهاب
 گردد. گ ري مي حاكو اقتصادي در هر سال تصم و

 ي االمکان از وس له نقل ه زم ني مانند ماش ن و قطار استفاده گردد.حت -
ك لومتر( با تأي د رئ س يا دب ر فدراس ون امکان ته ه  600هاي بلند )ب ش از  در موارد خاص در مسافت -

 گردد. بل ط هواپ ما م سر مي
ريال بر  36.000ذهاب  درصورت که نفرات از وس له شخصي استفاده نمايند، مبناي محاسبه هزينه اياب و -

مبناي هر ك لومتر است حتي االمکان از داوران و عوامل اجرائي در محل مسابقات و يا فاصله نزديک 
 استفاده گردد.
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 رده مسابقات

 (3جدول شماره )
 الزحمه داوران و عوامل اجرایي مسابقات شنا، شیرجه و شناي موزون حق

 1400سال  ( درهاي مربوطه )زیر نظر فدراسیون و هیأت

  یفرد

 سمت، درجه داوري  
 المللی بین

قهرمانی کشور/ قهرمانی 

  /جام هاي کشوريهاي کشور باشگاه
 قهرمانی شهرستان قهرمانی استان

 607.200 682.800 835.200 882.000 ناظر فدراسيون 1

 607.200 682.800 835.200 882.000 ناظر كميته داوران 2

 607.200 682.800 835.200 882.000 سرپرست كل 3

 - - 758.400 835.200 سرپرست اجرائي 4

 سرداور  5

 607.200 682.800 835.200 882.000 بين المللي

 579.600 607.200 758.400 835.200 درجه يک

 504.000 462.000 - - درجه دو

 - - - - درجه سه 

 كل منشي 6

 579.600 607.200 758.400 835.200 بين المللي

 579.600 607.200 640.000 758.400 کدرجه ي

 454.800 454.800 607.200 640.000 درجه دو

 - - - - درجه سه

7 

 استارتر
 منشي

 داوران استيل
 سرپرست داوران وقت نگهدار
 سرپرست داوران برگشت

 530.400 607.200 640.000 660.000 بين المللي

 454.800 530.400 607.200 607.200 درجه يک

 427.200 454.800 530.400 607.200 درجه دو

 303.600 379.200 454.800 - درجه سه

 داوران 8

 454.800 530.400 607.200 640.000 بين المللي

 331.200 454.800 530.400 607.200 درجه يک

 303.600 427.200 454.800 530.400 درجه دو

 248.400 303.600 379.200 454.800 درجه سه

 
 شود براي يک جلسه كاري محاسبه ميكليه مبالغ فوق  :1تبصره. 
 باشد. كاري مي جلسه 2شامل  روزمبناي محاسبه براساس هر ، روزه درصورت برگزاري مسابقات يک :2تبصره 
 روز كاملل  یك معدادل و  جلسه( 2)به صورت  الزحمه داوران و عوامل اجرائي شود، حق در مسابقاتي كه در زماني كمتر از يک روز برگزار مي: 3تبصره 

 .شود محاسبه مي
 بعنوان فوق  ریال 384.000در صورت اعزام داوران و عوامل اجرايي از محل سكونت خود به محل برگزاري مسابقات )خارج استان( روزانه مبلغ : 4تبصره

 گردد. العاده مأموريت پرداخت مي
 وسيله اياب و ذهاب به عهده فدراسيون يا هيأت ميزبان خواهد بود. مسابقات برگزاري اسكان تا محلرايي از محل جهت اعزام داوران و عوامل اج: 5تبصره 
 روزانده مبلدغ    هدا  و سداير شهرسدتان  ریلال   432.000 مبلدغ  تهدران  ،روزانده  جهت اعزام داوران و عوامل اجرايي براي مسابقات داخدل اسدتان   :6تبصره 

 گردد. مياياب و ذهاب پرداخت  بعنوان هزينه ریال 250.000
 هاي اجرايي مبالغ جدول فوق بده اضدافه    هاي آموزشي و نظامي و كليه دستگاه ها، ارگان در صورت درخواست برگزاري مسابقات مربوط به وزارتخانه: 7تبصره
به پيام انقالب اسالمي بنام فدراسيون شنا واريز و پس از بانک ملي ايران شع 0108761131000السهم فدراسيون توسط نهاد يا دستگاه مربوطه به حساب  % حق20

 كاركرد در كميته مربوطه به عوامل پرداخت خواهد شد. بررسي گزارش
 هدا بدا همداهنگي     هدا و وزارتخانده   هاي اجرائي، آموزشي، نظامي، ارگان هاي دستگاه هاي گذشته كليه داوري شكالت بوجود آمده در سالمبا توجه به : 8تبصره
 دراسيون انجام خواهد شد.ف

 گيرد. فقط هزينه اياب و ذهاب و تغذيه تعلق ميداوران كارورز، به  :9تبصره 
 باشد. هزينه تغذيه داوران با هماهنگي ارگان مربوطه قابل پرداخت مي :10تبصره 
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 (4جدول شماره )

 رپرستي و داوران مسابقات واترپلوالزحمه عوامل س حق

 1400سال  در

 

 اسداس ليسدت ارسدالي بده    سازان بر الزحمه و هزينه اياب و ذهاب داوران در مسابقات قهرماني كشور و آينده پرداخت حق: 1تبصره 

 باشد. عهده ميزبان مسابقات ميالفاصله بعد از پايان مسابقات برهاي ميزبان و ابالغ صادره از طرف فدراسيون شنا ب استان

 باشد. ميرعهده باشگاه ميزبان دار( ب داور دروازه، منشي و وقت نگهران ميز )الزحمه داو ر مسابقات ليگ برتر پرداخت حقد :2تبصره 

 الزحمه عوامل اهم از سرپرست، داور ، حقتوجه به شرايطو با گردد نظر فدراسيون شنا برگزار ميدر مسابقات مختلف كه زير :3تبصره 

 گردد. ئيس فدراسيون ابالغ مييد ريقابل بازنگري و با تأ

 العداده   غيراز اياب و ذهاب برون شهري از جمله هزينه اياب و ذهاب درون شهري فوقه الزم به تأكيد است تمامي موارد ب :4تبصره

 روزانه، ميان وعده و غيره در اين مبلغ ديده شده است. مأموريت

    حمه از روز سوم به بعد روزانه پنجداه درصدد مبلدغ تعرفده جددول فدوق محاسدبه        الز روز، مبلغ حق 2براي مسابقات بيش از  :5تبصره

 گردد. مي

 گردد. مبالغ جدول تعرفه فوق، روزانه منظور مي :6تبصره 

 ردیف
 مسابقاترده 

 

 درجه داوري  –سمت 
 برتر قهرمانی لیگ بین المللی

لیگ  - لیگ دسته یک -قهرمانی کشور 

 فدراسیونید یمسابقات مورد تأجوانان و 

 1.824.000 3.492.000 3.492.000 ناظر فدراسيون 1

 1.824.000 3.492.000 3.492.000 سرپرست كل 2

 1.824.000 3.492.000 3.492.000 سرپرست فني 3

 داور 4

 1.520.000 3.492.000 3.492.000 المللي بين

 1.518.000 2.736.000 3.036.000 ملي 

 1.290.000 2.280.000 2.280.000 داور

5 

 داور كمک
 منشي
 وقت نگهدار

 1.518.000 2.280.000 2.280.000 المللي بين

 1.290.000 1.824.000 1.824.000 ملي 

 1.062.000 1.518.000 1.518.000 داور
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 (5جدول شماره )

 ها الزحمه كارشناسان اعزامي به استان حق

 1400سال در 
 مدرک              

 سمت
 تريدک لیسانس فوق لیسانس دیپلم فوق دیپلم

 2.124.000 1.974.000 1.824.000 1.518.000 1.602.000 مسئول
 1.824.000 1.824.000 1.96.000 1.368.000 912.000 کارشناس

 

 1تبصره: 
 ساعت است. 8يک روز شامل 

 2تبصره: 
 باشد. هاي شناي استان مي تهاي اقامت و پذيرايي به عهده هيأ صورت توقف كارشناسان در استان كليه هزينهدر

 3تبصره: 
 باشد. هزينه اياب و ذهاب برون شهري برعهده فدراسيون مي

 

 (6جدول شماره )

 الجلسات پرداخت حق

 1400سال در 
 مدرک              

 سمت
 دکتري لیسانس فوق لیسانس دیپلم فوق دیپلم

 1.596.000 1.368.000 1.296.000 1.140.000 912.000 رئیس جلسه
 1.140.000 1.062.000 152.000 834.000 684.000 عضو

 

 1تبصره: 
 باشد. ميجلسه مبناي محاسبه يک 

 2تبصره: 
 .داشتن ابالغ ضروري است

 3تبصره: 
 باشد. هزينه اياب و ذهاب برون شهري برعهده فدراسيون مي

 4تبصره: 

ذهداب بدرون شدهري     زينده ايداب و  گردد. ه محاسبه مي ریال 336.000 مبلغ و ذهاب درون شهري به ازاي هر روز هزينه اياب

 نامه مالي پرداخت خواهد گرديد. بند.ح آئين 4ماده  براساس
 

 



10 

 (7)جدول شماره 
 1400سال در  الزحمه عوامل اجرایي و كادر خدماتي مسابقات حق

 )ریال( الزحمه روزانه حق سمت ردیف

 607.200 مسئول برق، تأسيسات، صوت، تلفن 1

 607.200 سرپرست انتظامات 2

 607.200 مأمورين انتظامي 3

 607.200 سرپرست حراست 4

 396.000 مأمورين حراست 5

 530.400 مسئول رختكن خدمتگزار، نظافتني 6

 758.400 تداركاتمسئول  7

 607.200 مسئول پذيرش 8

 607.200 سرپرست خوابگاه 9

 607.200 دبيرخانهمسئول  10

 607.200 روابط عموميمسئول  11

 607.200 رشناس روابط عموميكا 12

 758.400 مسئول پذيرايي 13

 912.000 مالي امور 14

 758.400 سرپرست اردوها 15

 530.400 گوينده 16

 530.400 ناجي غريق 17

 758.400 نماينده كميته 18

 1.380.000 مترجم 19
 

 

 

 1تبصره: 

 شود. ساعت اجراي مسابقه محسوب مي 8يک روز شامل 

 2تبصره: 

 الزحمه روزانه محاسبه و پرداخت خواهد شد. الزحمه ساعات اضافي اجراي مسابقه در هر روز به نسبت حق حق

:باشد.  كليه مبالغ فوق بصورت ناخالص بوده و پس از اعمال كسورات قانوني قابل پرداخت مي توجه 

مركزي و با توجه به تفدوي  اختيدار مجمدع عمدومي      اين الحاقيه با عنايت به شرايط خاص اقتصادي و اعالم نرخ تورم توسط بانک

هاي ورزشي )وظايف فدراسيون ( مورد تصدويب قدرار    اساسنامه فدراسيون 3ماده  17بند استناد به  03/03/1396 در تاريخفدراسيون 

  ها ابالغ گردد. ارگان ها و ها، وزارتخانه، سازمان هاي شناي استان تو هيأ ورزش و جوانانگرفت تا جهت اجرا به كليه ادارات كل 
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 تخفیفات و تسهیالت:

 ها و مسابقات تحت پوشش فدراسیون: لیگ

هداي   بهدره ماندده، امكدان جدذب اسپانسدر بدراي تديم        نظر به اينكه ليگ برتر شنا، شيرجه و واترپلو معموالً از پخش تلويزيدوني بدي  
هدايي كده    هاي سراسري بخصدوص تديم   ها در ليگ ل باشگاهكننده و فدراسيون دشوار است؛ لذا به منظور ترغيب و حضور فعا شركت

هدا تدأمين هزينده     هايي از جمله ارتدش، سدپاه، بسديج و دانشدگاه     هايي كه توسط سازمان ها و يا تيم هزينه آنها توسط والدين، هيأت
 تواند به اعطاي تسهيالت خاص و بعضاً تخفيف مبلغ ورودي اقدام نمايد. گردند، فدراسيون مي مي

 

 الت:تسهی

هاي مالي و ارائه تجهيزات ورزشي )از  تفوي  اختيار مجمع عمومي به رياست فدراسيون درخصوص اهداء تسهيالت، كمک -1
 هاي استاني سراسر كشور. جمله توپ، تور واترپلو، كاپ، مدال و ...( به هيأت

 تبصره:

 موارد خاص با تأييد هيأت رئيسه امكانپذير است.

هداي مدادي و معندوي از پيشكسدوتان و كاركندان تحدت        ه رياست فدراسيون جهت حمايتتفوي  اختيار مجمع عمومي ب -2
پوشان، كادرفني، اصحاب رسانه و مشاورين ارشد همننين اعطاء پاداش به پرسنل و رؤساي  پوشش، تقدير و تجليل از ملي

 هاي خاص. ها در مناسبت هيأت
هداي مدادي و معندوي از پيشكسدوتان و      جهدت حمايدت   هاي سراسر كشور تفوي  اختيار مجمع عمومي به رؤساي هيأت -3

هاي استاني كه حائز مقام كشدوري شدوند و همنندين     پوشان، كادرفني و تيم كاركنان تحت پوشش، تقدير و تجليل از ملي
 هاي خاص. اعطاي پاداش به پرسنل در مناسبت

هاي استخرهاي تحت پوشش با  تعيين تعرفهدار( درخصوص  تفوي  اختيار به هيأت اجرائي فدراسيون )رئيس، دبير و خزانه -4
 هاي مرتبط با موضوع. هماهنگي سازمان

هاي مرتبط  هاي استاني درخصوص تعرفه استخرهاي تحت پوشش با هماهنگي سازمان رئيس هيأت هيأتبه تفوي  اختيار  -5
 از جمله اداره كل تربيت بدني استان.

 تبصره:

بدا    در هيأت رئيسه استان مربوطه با حضور رئيس هيأت شهرسدتان و همداهنگي  ها  تعيين تعرفه استخرهاي تحت پوشش شهرستان
 هاي مرتبط انجام خواهد شد. سازمان

 گيري درخصوص خريد تجهيزات ورزشي مورد نياز از خارج از كشور. تفوي  اختيار به هيأت رئيسه فدراسيون پيرامون تصميم
هداي اسدتاني از    المللي فدراسيون و هيدأت  كنان كشورمان در مسابقات بينالزم بذكر است درخصوص تجليل از قهرمانان و ركورد ش

 نمايد. محل درآمدي نسبت به پرداخت پاداش در قالب سكه، كارت هديه و ... اقدام مي
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 آیین انهم ربزگاری
داوری و  ؛دوره اهی کواته دمت رمبیگری 

 دوره اهی آموزشیساریدستورالعمل ارجایی 
 فدراسیون شنا 1400سال 

 
 
 

 معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه اي

 دفتر توسعه آموزش پایه و استعدادیابی
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 1400هاي كوتاه مدت مربیگري و داوري فدراسیون شنا ویژه سال  نامه دوره آئین
 

 مقدمه:

ورزشی و  بدنی و علوم به منظور ارتقاء سطح دانش تئوری و عملی مربیان و داوران تحت پوشش فدراسیون شنا در زمینه تربیت

فدراسیون شنا با در نظر گرفتن  و داوری های کوتاه مدت مربیگری امه دورهن سازی آموزش آنان در سطوح مختلف، آئین یکسان

و ابالغیه های  13/5/98/د مورخ 9471/31های کوتاه مدت مربیگری ابالغی وزارت ورزش و جوانان به شماره  دوره نامه آئین

ورزش قهرمانی و حرفه ای  معاونت محترم توسعه 18/12/1399/د مورخ 22636/3و  26/09/1399/د مورخ 15873/3شماره 

 گردد. به شرح ذیل تدوین میوزارت ورزش و جوانان 

 ساختار و تشکیالت آموزش:

 الف( ستادي

 كمیته آموزش فدراسیون: -

ارشد  سال سابقه مفید در امر آموزش و دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی 5فردی است که دارای حداقل  رئیس كمیته؛

شی یا مدیریت آموزشی باشد. حکم رئیس کمیته توسط ریاست فدراسیون حسب اساسنامه فدراسیون ورز بدنی و علوم تربیت

 گردد. صادر می

 :وظایف رئیس كمیته

سامانه بانک اطالعات و آموزش  بروزرسانی – های آموزشی صدور مجوز دوره –تجمیع نیازسنجی و تدوین تقویم آموزشی 

المللی  های تخصصی ملی و بین برگزاری کلینیک -افزایی مربیان و داوران کشور  توانافزایی و  بروزرسانی و دانش -فدراسیون 

های  تدوین دوره–سازی، ارتقاء نگرش و اکتساب مهارت  نفعان با آگاه ارتقاء سطح سواد ورزشی مربیان و داوران و سایر ذی  –

گیری از پتانسیل مراکز دانشگاهی  بهره –ین آموزشی استفاده از ابزارهای نو –کاربردی و مورد نیاز جامعه ورزشی تحت پوشش 

همکاری با  -همکاری مستمر با دفتر توسعه آموزش پایه و استعدادیابی وزارت ورزش  -ها  در برگزاری سمینارها و کنگره

ربیات و گیری از تج بهره –های آموزشی پوشش به دوره های ملی تحت هدایت مربیان و کادر فنی تیم –آکادمی ملی المپیک 

 تخصص پیشکسوتان آموزش فدراسیون

سال سابقه مفید در امرآموزش بوده و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی  3فردی است که دارای حداقل  دبیركمیته:

ریزی آموزش داشته باشد. بعد از رئیس کمیته، مسئولیت جانشینی کمیته را بعهده  ورزشی یا مدیریت برنامه بدنی و علوم تربیت

 گردد. داشت. حکم دبیر به پیشنهاد رئیس کمیته توسط ریاست فدراسیون حسب اساسنامه فدراسیون صادر میخواهد 

فردی است که حداقل یک سال سابقه در امر آموزش داشته و دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی  كارشناس آموزش:

ها بخشی از وظایف  ایگانی و صدور گواهینامهب –تأیید فنی سوابق  –بررسی مدارک  - صدور کارت –باشد. صدور مجوز 

 باشد. می آموزش کارشناس

، تجربه مورد تأیید بعنوان یک مقطع تحصیلی باالتر برای در امرآموزش مرتبط سال سابقه 4درصورت داشتن حداقل  تبصره:

 . کسب جایگاه شغلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 كمیته آموزش فدراسیون شنا
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تخصص و تجربیات اساتید برجسته آموزش، شورای عالی آموزش کمیته با حضور  گیری از بمنظور بهره شوراي عالي آموزش:

 بار در سال و درصورت نیاز بصورت متغییر تشکیل جلسه خواهند داد. اعضاء این شورا شامل:  3نفر حداقل بصورت ثابت  7

نفر  4لو و یا شنای هنری و های شیرجه، واترپ یکی از روسای کمیته -3رئیس کمیته فنی شنا  -2رئیس کمیته آموزش  -1

گردند(. تعیین  اساتید فدراسیون و متخصصین حوزه دانشگاه و آموزش )که به پیشنهاد رئیس کمیته آموزش تعیین می

ها و متدولوژی  اصالح سرفصل –ها  های مربیگری، داوری و کلینیک توسعه دوره -نگر آموزشی فدراسیون  های آینده سیاست

 ای مدرسی، مربیگری و داوری و ... از وظایف این شورا خواهد بود.تدوین راهنم –آموزشی 

 ب( استاني

 كمیته آموزش هیأت شنا استان: -

سال سابقه مفید در امرآموزش و دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی  3فردی است که دارای حداقل  رئیس كمیته:

نامه مجامع  کمیته توسط ریاست هیأت شنا استان حسب آئین ورزشی یا مدیریت آموزشی باشد. حکم رئیس بدنی و علوم تربیت

 گردد.  ها صادر می هیأت

های آموزشی  درخواست دوره -ها  نیازسنجی آموزشی ساالنه استان حسب نیاز مرکز استان و شهرستان :وظایف رئیس كمیته

 –بانک اطالعات مدرسین تئوری استان  شناسایی –ها  نام در مرکز استان و شهرستان فراخوان ثبت –استان و پیگیری آنها 

رسانی سامانه بانک اطالعات فدراسیون جهت  اطالع –افزایی مربیان و داوران و ...  افزایی و توان های دانش برگزاری دوره

تید گیری از مراکز آموزش عالی و اسا بهره –کل  همکاری با واحدآموزش اداره -نفعان آموزشی استان  عضویت ساالنه تمامی ذی

 دانشگاهی

فردی است که دوره تربیت مدیریت برگزاری دوره آموزشی را طی نموده و دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی  مدیر دوره:

بررسی شرایط  –نام  نفع دوره باشد )عضو کالس نباشد( مدیریت دوره از ابتدا )فراخوان ثبت بوده است. مدیر دوره نباید خود ذی

 ایان )برگزاری آزمون نهایی و معرفی جهت کارورزی( مسئولیت دوره را بعهده خواهد داشت.حضور در دوره ( تا پ

 اهداف -1ماده 

 پوشش فدراسیون شنا های ورزشی تحت تربیت و تأمین مربیان و داوران رشته -1-1

 پوشش فدراسیون شنا ارتقاء سطح علمی و عملی داوران و مربیان ورزشی تحت -1-2

 پوشش فدراسیون شنا در سراسر کشور لی داوران و مربیان ورزشی تحتسازی آموزش تئوری و عم یکسان -1-3

 تعاریف -2ماده 

 مربي ورزشي فدراسیون: -2-1

های ورزشی شنا، شیرجه، واترپلو، شنای هنری و تمرین در آب دارای گواهینامه رسمی و معتبر  فردی است که در یکی از رشته

 مربیگری از فدراسیون شنا باشد.

 شي فدراسیون:داور ورز -2-2

های ورزشی: شنا، شیرجه، واترپلو، شنای هنری و تمرین در آب دارای گواهینامه رسمی و  فردی است که در یکی از رشته

 معتبر داوری از فدراسیون شنا باشد.

 مدرس فدراسیون:-2-3

نامه در  مطرح شده در این آئینهای  های داوری، مربیگری و سایر دوره های تئوری یا عملی دوره فردی است که در یکی از بخش

های تخصصی ذیل فدراسیون دارای شرایط و توانایی تدریس دارد. بدیهی است مدرسین رسمی هر سال ضمن گذراندن  رشته

 های ضمن خدمت مجوز پروانه فعالیت خود را با ابالغ رسمی از کمیته آموزش بمنظور تدریس خواهند گرفت. دوره
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 تیم ملي:قهرمان  -2-4

های آسیایی و  المللی رسمی آسیایی، جهانی، بازی پوشش فدراسیون شنا در مسابقات بین شود که تحت رزشکاری اطالق میبه و

 المپیک موفق به کسب مدال شده باشد.

 ورزشکار تیم ملي: -2-5

های آسیایی  ازیالمللی رسمی آسیایی، جهانی، ب پوشش فدراسیون شنا در مسابقات بین گردد که تحت به ورزشکاری اطالق می

 المللی شده باشد. و المپیک موفق به همراهی تیم و حضور در میادین بین

 قهرمان كشوري: -2-6
سال  3سنی جوانان و بزرگساالن در  پوشش فدراسیون شنا در مسابقات رسمی فدراسیون از رده شود که تحت به ورزشکاری اطالق می

 اند. برنز( شده -نقره  –شنای هنری( و تیمی )واترپلو( اول تا سوم )طال  -رجه هنری گذشته موفق به کسب مدال انفرادی یا دوبل )شی

 ها(: دروه مربیگري و داوري)آزمون ورودي دوره گواهینامه پیش -2-7

 شود. دوره نامیده مي هاي مختلف مربیگري، داوري و بازآموزي پیش كنندگان در دوره ارزیابي شركت

 100های ) ها و برگشت شنا به همراه استارت 4های  ذراندن و موفقیت در آزمون عملی مهارتمدرک آموزشی است که پس از گ

 های ملی با اعتبار حداکثر های منتخب استانی یا پایگاه کنندگان توسط فدراسیون شنا یا هیأت متر مختلط انفرادی( به شرکت

 دد.گر های آموزش مربیگری و داوری اعطاء می جهت حضور در دوره یك سال

صائب خواهد )قهرمانان ملی، پیشکسوتان و افراد خاص( کنندگان درخصوص این ارزیابی، نظرکمیته فنی جهت تعیین سطوح شرکت*

 بود.

 / داوري: گواهینامه مربیگري -2-8

 کنندگان دوره مدرک آموزشی است که پس از گذراندن و موفقیت در دوره مربیگری یا داوری توسط فدراسیون شنا به شرکت

 شود. نامه مطروحه اعطاء می برابر ضوابط و مقررات آئین

 كارت مربیگري / داوري: -2-9

نامه به دارنده گواهینامه مربیگری یا داوری پس از گذراندن دوره کارورزی و با رعایت  مدرکی است که به موجب این آئین

 شود. نامه مطروحه فدراسیون شنا اعطاء می ضوابط مندرج در آئین

 :واهینامه بازآموزي )پروانه فعالیت ساالنه(گ -2-10

کنندگان دوره برابر  مدرک آموزشی است که پس از گذراندن و موفقیت در دوره بازآموزی توسط فدراسیون شنا به شرکت

 ریشنا ساالنه حداکثر یکبار در ابتدای سال جا 1-2-3شود. کلیه مربیان درجات  نامه مطروحه اعطاء می ضوابط و مقررات آئین

باید برای مجوز فعالیت در امر مربیگری در استخرها دریافت از طریق هیأت شنا استان و فعالیت  براساس استان محل زندگي

محل زندگی خود اقدام نمایند. گواهینامه بازآموزی با امضاء و مهر هیأت شنا استان اعتبار خواهد یافت. بازآموزی مربیان 

( و 3آموزشی )ویژه درجه -1نیز بصورت مشترک براساس تفکیک وظایف:  1و  2درجات بصورت جداگانه و مربیان  3درجات 

برای هرفعالیتی  1400ماهه دوم سال6در  1400داشتن بازآموزی سال  گردد. ( برگزار می1و  2تمرینی و قهرمانی )درجات  -2

 مربیان مورد نظرخواهد بود. 1399زی زمانی گواهینامه بازآمو اعتبار 1400ماهه اول سال 6الزامی است. بدیهی است در 

  :گواهینامه كلینیك -2-11

کنندگان دوره برابر ضوابط و  مدرک آموزشی است که پس از گذراندن و موفقیت در دوره توسط فدراسیون شنا به شرکت

زایی )دارای امتیاز( اف های دانش کلینیک -1گردند:  بخش تفکیک می 3ها در  شود. کلینیک نامه مطروحه اعطاء می مقررات آئین

ها  المللی )دارای امتیاز + مجوز ارتقاء( این کلینیک های بین کلینیک -3نیاز )دارای امتیاز + مجوز ارتقاء(  های پیش کلینیک -2
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 تواند با حضور مدرس خارجی فینا در داخل کشور برگزار گردد یا مربیان واجد شرایط در خارج کشور در کلینیک  هم می

 رکت کرده باشند.ذیل فینا ش

 كارورزي: -2-12

های  ای است که بعد از قبولی در مراحل تئوری و عملی دوره های مهارتی و حرفه ای تکمیلی جهت توانمندسازی دوره مرحله

ماه تعیین گردیده است. فرد کارورز برای توانمندی شغلی زیر نظر  6الی  3ساعت در طی  50مربیگری و داوری به مدت زمانی 

 باشد. های آموزش دیده در میدان عمل )استخر( می یا تیم داوری با سابقه بعنوان دستیار بدنبال کاربرد مفاهیم و مهارتمربی 

 تجدید دوره عملي: -2-13

گردد که  اند اطالق می و باالتر نشده 14دوره عملی مربیگری و داوری ویژه مردودین عملی که قادر به اکتساب نمره قبولی 

درصدی برای  40ماه گذشته و از یک سال نیز فراتر نرفته باشد موجب تخفیف  2از دوره مردود شده حداقل  درصورت اینکه

بایست در کل دوره عملی حضور  کننده همچون سایر افراد می کننده فقط برای یکبار خواهد شد. بدیهی است شرکت شرکت

 د شد.فعال داشته باشد. این تخفیف شامل مردودی در بخش تئوری نخواه

 تجدیدآزمون دروس دوره تئوري: -2-14

ولی دریک یا چند اند  شده 14 حداقل  تئوری که قادر به اکتساب معدل قبولیدروس آزمون تئوری مربیگری ویژه مردودین 

ر با2گردد فقط  گردد که درصورت قبولی در بخش عملی مربیگری این امکان فراهم می اطالق میآورده اند،  12درس، نمره زیر 

)طبق جدول تعرفه تئوری( درآزمون مجدد دروس تئوری مربیگری به نسبت کل دورهبصورت غیرحضوری با پرداخت شهریه 

در هردوبار آزمون مجدد، فرد مردود تلقی شده و باید در دوره کاملبصورت  12درصورت عدم کسب نمره باالی  شرکت نمایند.

 حضوری شرکت نماید.

 ي:تجدید دوره دروس تئور -2-15

( که از تسهیالت آزمون مجدد غیرحضوری نیز نتوانستند برخوردار 14دوره تئوری مربیگری ویژه مردودین تئوری )معدل زیر 

گردد. این دوره بصورت حضور مجدد فرد در کالس تئوری مربیگری تعریف شده  را کسب کنند اطالق می 14شده و معدل باالی 

 ریه بخش تئوری درجه مربیگری را پرداخت نماید.بایست کل شه است. تجدید دوره حضوری می

دوره هایی که از طریق پلتفرم سامانه آموزش مجازی فدراسیون قابل برگزاری بوده  آموزش مجازي)آنالین/آفالین(: -2-16

وابط و اطالق می گردد که می تواند شامل:  بازآموزی ها ، داوری ها، کلینیک ها و دروس تئوری مربیگری ها باشد. کلیات ض

نحوه برگزاری دوره های مجازی همانند دوره های حضوری است اما جزئیات توسط کمیته اموزش در صدورمجوز اعالم و ابالغ 

 می گردد.

 سطوح مربیگري: -3ماده 

 گردد. و ملی تعیین می 1، 2، 3نامه سطوح مربیگری به ترتیب درجات  براساس مفاد این آئین

 :و داوري هاي مربیگري ندگان در دورهكن شرایط عمومي شركت -4ماده 

 (register.irsf.ir)عضویت در سامانه بانک اطالعات فدراسیون -4-1

 متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور -4-2

 پذیرفتن قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران -4-3

 داشتن سالمت جسمی و روانی با تأیید پزشک -4-4

 و حسن شهرت و ارائه گواهی عدم سوء سابقه داشتن صالحیت اخالقی -4-5

 عدم اعتیاد به مواد مخدر با ارائه گواهی -4-6

 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت )ویژه آقایان( -4-7

( Pre Teachingنیاز ) های مهارتی رشته تخصصی )داشتن کارت پیش داشتن تجارب ورزشی در رشته مربوطه و موفقیت درآزمون -4-8

 شنا(4)آزمون عملی ورودی های ذیل فدراسیون ملی مربیگری و داوری رشتههای ع دوره
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 داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه -4-9

 :1تبصره 

بینایان و  های نابینایان و کم های جانبازان و معلولین، ورزش های مربیگری ورزش کنندگان در دوره تعیین شرایط حضور شرکت

باشد و مسئولیت آن بعهده سایر  ماران خاص و پیوند اعضاء بر عهده فدراسیون شنا نمیهای ناشنوایان، ورزش بی ورزش

 باشد. های مربوطه می فدراسیون
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 :3دوره مربیگري درجه  -5ماده 

 شرایط اختصاصي: -الف

 سال سن تمام 20داشتن حداقل  -1

 (Pre Coachingبیگری ها )ارائه کارت پیش مر ها و برگشت شنا، استارت 4آزمون مهارتی  موفقیت در -2

 داشتن کارت بیمه ورزشی رشته شنا )دارای اعتبار( از کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی -3

 :3دروس مربیگري درجه  -ب

 دورس عملي: -1

گردد که از  ساعت تعیین می 60این دروس متناسب با رشته ورزشی و درجه مربیگری بوده و حداقل ساعات تدریس آن 

 شود. های فنی فدراسیون شنا سرفصل آن مشخص و به اجرا گذاشته می طریق کمیته

 دروس تئوري: -1

(، 1(، رشد و تکامل حرکتی )1(، نقش مربی )1) )آموزشی(تمرینریزی و طراحی  شامل: آناتومی و فیزیولوژی عمومی، برنامه

علوم ورزشی، روانشناسی ورزشی  (، مبانی تربیت بدنی و1(، ایمنی در ورزش )1مبانی آمادگی جسمانی، تغذیه ورزشی )

( و مبانی 1های اولیه ) ها(، احیاء پایه و کمک (، اخالق مربیگی ورزشی )اصول و بایسته1ها ) (، تجزیه و تحلیل مهارت1)

 باشد. ساعت می 72استعدادیابی است که جمعاً 

 

 3: دروس مربیگري درجه 1جدول شماره 

 

 ساعات آموزش دروس مورد نظر ردیف

 60 عملی و تخصصی رشته مربوطه دروس 1

 8 آناتومی و فیزیولوژی عمومی 2

 6 (1) آموزشیریزی  برنامهطراحی و  3

 6 (1نقش مربی ) 4

 6 (1رشد و تکامل حرکتی ) 5

 6 مبانی آمادگی جسمانی 6

 4 (1تغذیه ورزشی ) 7

 4 (1ایمنی در ورزش ) 8

 4 مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی 9

 6 (1سی ورزشی )روانشنا 10

 4 (1ها ) تجزیه و تحلیل مهارت 11

 4 ها( اخالق مربیگی ورزشی )اصول و بایسته 12

 8 (1های اولیه ) احیاء پایه و کمک 13

 6 مبانی استعدادیابی 14

 132 جمع ساعات
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 كمیته آموزش

 3سرفصل دروس تئوري مربیگري درجه 

 1ریزي آموزشي  طراحي و برنامه 1ها  حلیل مهارتتجزیه و ت آناتومي و فیزیولوژي 1نقش مربي 

 ریزی و آموزش تعاریف برنامه اصول مشاهده و مراحل آن تعریف و تقسیمات آناتومی فلسفه مربیگری:

 ریزی آموزشی عوامل موثر بر طراحی و برنامه های باز و بسته/کنترلی وغیرکنترلی مهارت سطوح تشریحی بدن تقویت فلسفه مربیگری

 ریزی عناصر برنامه تشخیص هدف از اجرای مهارت سطوح حرکتی ه و اساس فلسفه مربیگریپای

 ریزی محاسن برنامه بندی اجرای مهارت تقسیم سلول و اجزای آن اهداف برای بازیکنان و اهداف برای تیم

 ریزی اهمیت برنامه ها تقسیم مهارت بافت شناسی هدف کلی مربیان / اصول مربیگری

 ریزی بندی برنامه طبقه تشخیص عناصر هر مهارت بافت عصبی و نحوه انتقام پیام باط:شیوه ارت

 مراحل طراحی آموزش های اجرا محدودیت بافت عضالنی و نحوه انقباض عضله نحوه انتخاب ارتباط باز –تعریف شیوه ارتباط 

وسایل  –مربیان  –نحوه ارتباط با داوران 

 ارتباط جمعی
 عوامل موثر در آموزش ها ب مهارتانتخا انواع عضالت

 انواع آموزش مراحل و نحوه آموزش یک مهارت انواع استخوان انگیزش:

 روش و فنون آموزش مراحل تجزیه یک مهارت انواع مفاصل ایجاد انگیزش برای انواع نوآموز

 عوامل محدودکننده مفاصل تقویت شفاهی

 

 یادگیری و عوامل موثر آن

 فرآیند آموزش بندی نایی با دستگاه استخوانآش انضباط در آموزش

 سطوح یادگیری آشنایی با دستگاه عضالنی توجه

 روش طراحی جلسات آموزشی آشنایی با گردش خون های کالمی / غیرکالمی پاداش

 ویژگی مربیان آموزشی عروقی –آشنایی با دستگاه قلبی  ارتباط انفرادی

 های آموزشی در شنا آشنایی با مدل های انرژی مآشنایی با سیست وظایف و نقش مربی

 

 
 كمیته آموزش

 3سرفصل دروس تئوري مربیگري درجه 

 1تغذیه ورزشي  1رشد و تکامل حركتي  1ایمني در ورزش  آمادگي جسماني

 ها کالری/انرژی/متابولیسمتعاریف:تغذیه/ آشنایی با مفاهیم و واژگان مفاهیم و واژگان بهداشت، تندرستی مفاهیم اولیه آمادگی جسمانی

 طبقات اصلی مواد غذایی رشد / بلوغ / نمو / بالندگی های ورزشی ضرورت آگاهی از آسیب آمادگی جسمانی عمومی )تندرستی(

 ع آنها و انوا کربوهیدرات )نسبی/تقویمی/بیولوژیکی( انواع تعاریف سن های ورزشی عوامل موثر در بروز آسیب آمادگی جسمانی ویژه )اجرا(

 ها در ورزش نقش کربوهیدرات مراحل رشد و تکامل قبل و بعد از تولد پیشگیری از صدمات ورزشی های ارزیابی آنها اجزای آمادگی جسمانی و راه

 ها و انواع آن چربی تکامل رفتارهای حرکتی های ورزشی انواع آسیب های افزایش فاکتورهای آمادگی جسمانی راه

 ها در ورزش نقش چربی ها انواع بازتاب های ورزشی بعدازآسیب بازگشت به فعالیت ها ها،جهش ها،کشش رمشانواع تمرینات ساده/ن

 ها و انواع آن پروتئین تشخیص اختالالت دستگاه عصبی ها های ایمنی و پیش درمان آسیب پروتکل اصول کلی تمرین

 های نوین گرم کردن و سرد کردن روش

 

 ها در ورزش یننقش پروتئ تکامل و یادگیری

 

 ها و نقش آن در ورزش ویتامین الگوهای حرکتی

 درورزش آن هاونقش والکترولیت موادمعدنی نقش بازی در رشد و تکامل

 

 آب و نقش آن در ورزش

 بارگیری و رژیم غذایی ورزشکار

 های غذایی در ورزشکاران نقش وعده
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 كمیته آموزش

 3درجه  سرفصل دروس تئوري مربیگري

 1استعدادیابي  1اخالق مربیگري  هاي اولیه احیاء پایه و كمك مباني تربیت بدني 1روانشناسي ورزشي 

 معیارهای کلی استعدادیابی درباره اخالق بندی آشنایی با زخم بدنی/ورزش/بازی تربیت مفهوم آشنایی با مفاهیم روانشناسی

 فواید استعدادیابی اخالقی زیستی ضرورت بندی آشنایی با انواع اتل بدنی اصول مبانی تربیت 1های روانشناسی ورزشی  حیطه

 درورزش استعدادیابی تاریخچه اخالق کاربردی های اولیه در صدمات کمک بندی اهداف تربیت خدمات روانشناس ورزشی

 رشددراستعدادیابی مراحل شناخت ای حرفه اخالق (PTICED) (ABCاضطراری) اقدامات وتربیت وتعلیم بدنی تربیت مخاطبان روانشناسی ورزشی

 های روانی در ورزش اهمیت مهارت
بدنی  تربیت باتاریخچه آشنایی

 جهاندر
 های استعدادیابی روش رابطه اخالق و ورزش آشنایی با احیای تنفسی

 ذهنی، باانگیزش،اعتمادبنفس،تصویرسازی آشنایی
آشنایی با تاریخچه 

 بدنی در ایران تربیت
 مراحل استعدادیابی اخالق مربیگری احیای قلبی آشنایی با

 گیری آمادگی روانی های اندازه روش
آشنایی با تاریخچه 

 بدنی در اسالم تربیت

های  های اولیه در بیماری کمک

 محیطی

کارکردهای اخالق در 

 مربیگری
 معیارهای تخصصی استعدادیابی

 

های  آشنایی با حیطه

 بدنی تربیت
 LTADآشنایی مقدماتی با  گیری اخالقی تصمیم مصدومآشنایی با انواع حمل 

  
 حل تعارضات اخالقی

 
 تقویت بعد عقالنی

 

 تبصره:

ریزی آموزشی وزارت ورزش و جوانان با فدراسیون پزشکی  دفتر برنامه 18/11/96/د مورخ 16468/41نامه شماره  حسب تفاهم

های اولیه و نیز تأمین استاد و همچنین تأمین تجهیزات کمک  ورزشی، مسئولیت ارائه سرفصل درس احیاء پایه و کمک

 باشد. های تابعه استانی آن فدراسیون می آموزشی ویژه این عنوان، بصورت رایگان برعهده فدراسیون پزشکی ورزشی و هیأت

 :3شرایط دریافت گواهینامه مربیگري درجه  -6ماده 

 ساعته 50اهی کارورزی موفقیت در آزمون تئوری و عملی و ارائه گو -6-1

  3داشتن کلینیک پیش نیازدرجه -6-2

 :1تبصره 

برای بخش  14 برای هر درس تئوری تعیین و کسب نمره حداقل 12 و نمره قبولی 14 قبولی بخش تئوری با شرط حداقل معدل

 باشد. عملی تعیین می

 :2 تبصره

 .گردد نرسد، در بخش تئوری مردود اعالم می 14فردی که معدل کل نمرات آنان در دروس تئوری به حد نصاب عدد 

 .گردد نرسد، مردود بخش عملی اعالم می 14 فردی که نمره آنان در بخش عملی به حد نصاب

 :3 تبصره

( 12حداقل نمره ) که در تعدادی از دروس موفق به کسب نمره قبولی( و باالتر 14) دارندگان معدل نمرات دروس تئوری قبولی

های مندرج  فرصت دارند با پرداخت نسبت ساعات همان درس به کل شهریه دو بارر تا یک سال و فقط برای اند، حداکث نشده

 .شود نامه مجدداً درآزمون تجدیدی شرکت نمایند و چنانچه در آزمون مجدد موفق گردند، گواهینامه آنان صادر می در آئین
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 شده در دوره های تئوری و عملی ارائه حضور مستمر و فعال در کالس -6-2

های ورزشی که توسط مدیرکل استان یا ریاست فدراسیون امضاء و  ، سایر رشته3 کارنامه دروس تئوری مربیگری درجه -6-3

 .سال نگذشته باشد، مورد قبول این فدراسیون خواهد بود 2ممهور شده و از زمان برگزاری آن 

التحصیلی )ارائه  ورزشی با ارائه گواهی مدرک فارغ بدنی و علوم یتالتحصیالن کارشناسی و باالتر رشته ترب تمامی فارغ -6-4

 . باشند معاف می 3اصل یا گواهی موقت مدرک( از شرکت در کالس دروس تئوری مربیگری درجه

 ( خودداری گردد.6 - 4از دریافت ریزنمرات، کارنامه ترم دانشگاهی و سایر موارد غیر از مدرک فارغ التحصیلی )بند  :تبصره

با تأیید ( اختصاصی و عمومی) نامه های ملی درصورت داشتن سایر شرایط مندرج در آئین به ورزشکاران و قهرمانان تیم -6-5

 . شود رشته تخصصی ورزشکار اعطاء می 3 های فنی فدراسیون، گواهینامه مربیگری درجه کمیته

 .گردد فرتعیین مین 35 حداکثر 3 کننده در کالس مربیگری درجه تعداد نفرات شرکت -6-6

 

 :3 درجه مربیگري كارت تمدید و دریافت شرایط -7 ماده

 3ارائه گواهینامه مربیگری درجه  -7-1

 ماه 6الی  3ساعت در طی  50 ارائه گواهی انجام کارورزی با تأیید هیأت استان به میزان -7-2

سال، کارت از درجه اعتبار ساقط  3پس از انقضای باشد که  مدت اعتبار کارت مربیگری از زمان صدور، سه سال تمام می -7-3

 .باشد و مربی مورد نظر فاقد مجوز فعالیت مربیگری می

 سال 3امتیاز و در مجموع  25 برای تمدید کارت مربیگری یا ارتقاء گواهینامه، مربی موظف است به طور متوسط ساالنه -7-4

بدیهی است مسئولیت نظارت و تأیید امتیازات آموزشی بر عهده . ایدنامه کسب نم این آئین 16 امتیاز براساس مفاد ماده 75

 .باشد هیأت شنا استان می

 

 :2 درجه مربیگري دوره -8 ماده

 :اختصاصي شرایط -الف

 امتیاز( 75)دارای اعتبار  3 داشتن گواهینامه مربیگری درجه -1

 سال سن تمام 23 داشتن حداقل -2

 شنا4گواهینامه آزمون عملی ورودی (pre coachingنیاز دوره ) داشتن کارت پیش -3

 سال گذشته(3طی  در مجموع سه گواهی بازآموزی)سال گذشته  3 طی داشتن گواهی بازآموزی -4

 (ی شنا)کلینیک مقدماتی تمرین 2نیاز درجه  داشتن گواهی کلینیک پیش -5

 ی ورزشیداشتن کارت بیمه ورزشی رشته شنا )دارای اعتبار( از کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشک -6

 .نامه این آئین 16 امتیاز براساس مفاد ماده 75 سال تجربه و کار مربیگری فعال و کسب حداقل 3 بر حداقل ارائه گواهی مبنی -7

مالک بررسی گردد.  محاسبه می 3از دوره مربیگری درجه ( ماه8حداقل )اولین گواهی بازآموزی مورد تأیید از سال بعدتبصره: 

در صورتیکه  1400ماهه اول سال 6(خواهد بود. در 1398-1399-1400سال گذشته )3م ارتقاء؛ گواهی بازآموزی در هنگا

الزامی خواهد بود.  1397-1398-1399بازآموزی مربوط به سالهای 3ماهه باشد ارائه 8مربی دارای اعتبار  1399بازآموزی سال 

خواهد بود. توجه داشته باشید  1398- 1399 -1400بازآموزی مربوط به سالهای  3مالک صحت  1400ماهه دوم سال 6در 

دوره آموزشی بازآموزی  .)مگر اینکه در ماه برگزاریاجباری است 1به2و 2به3بازآموزی سال جاری درکلیه فعالیتها به ویژه ارتقاء 

 (.و سالی یک بازآموزی را داشته باشدباشد ماه از تاریخ برگزاری(8) زمانیاعتبارسال گذشته دارای 
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توانند باگواهی هیأت روستایی عشایری استان و تأیید مسئول آموزش  مربیگری می 3 های درجه دارندگان گواهینامه :تبصره

سال فعالیت مربیگری در روستاهای سراسر کشور  2کل و هیأت شنای استان )درصورت وجود استخر در روستا( پس از  اداره

 .نامه اقدام نمایند با رعایت سایر الزامات آئین 2 به درجه 3 نسبت به ارتقاء سطح مربیگری از درجه

 :2 درجه مربیگري دوره دروس  – ب

 : عملي دروس -1

های  گردد که از طریق کمیته ساعت تعیین می 60 متناسب با رشته ورزشی و درجه مربیگری بوده و حداقل ساعات تدریس آن

 .شود فنی فدراسیون شنا سرفصل آن تعیین و به اجرا گذاشته می

 : تئوري دروس -2

، (2) ، تغذیه ورزشی(2) ، رشد و تکامل حرکتی(2) ، نقش مربی(2) ریزی و طراحی تمرین ، برنامه(1) فیزیولوژی ورزشی :شامل

 ، اخالق مربیگری(1) گیری ، سنجش و اندازه(2) ، روانشناسی ورزشی(2) ها ، تجزیه و تحلیل مهارت(2) ایمنی در ورزش

ساعت  56 و استعدایابی پیشرفته است که مجموعاً( 2) های اولیه ، احیاء پایه و کمک(ها و مهارت ها مسئولیت اخالقی روش)

 .باشد می

 2 درجه مربیگريتئوري  دروس: 2 شماره جدول

 

 ساعات آموزش دروس مورد نظر ردیف

 60 دروس عملی و تخصصی رشته مربوطه 1

 6 (1فیزیولوژی تخصصی ) 2

 4 (2) نقش مربی تخصصی 3

 4 (2)رشد و تکامل حرکتی تخصصی  4

 6 (1) ریزی و طراحی تمرین تخصصی برنامه 5

 4 (2)تغذیه ورزشی تخصصی  6

 4 (2)ایمنی در ورزش تخصصی  7

 4 (2) های تخصصی تجزیه و تحلیل مهارت 8

 4 (2)روانشناسی ورزشی تخصصی  9

 4 (1) گیری تخصصی سنجش و اندازه 10

 4 (ها ها و مهارت ولیت اخالقی / روشمسئ) اخالق مربیگری 11

 6 (2) های اولیه احیاء پایه و کمک 12

 6 استعدایابی پیشرفته تخصصی 13

 116 جمع ساعات
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 كمیته آموزش

 2سرفصل دروس تئوري مربیگري درجه 
 1 تمرینریزي  طراحي و برنامه 2ها  تجزیه و تحلیل مهارت 1ورزشي  فیزیولوژي 2نقش مربي 

 ریزی ورزشی و طراحی تمرین تعریف برنامه آشنایی با محورها و سطوح حرکتی کاربرد دستگاه هوازی در شنا بعنوان تمرین دهنده ظایف مربیو

 ناتریزی برروندتمری اهمیت وضرورت برنامه آشنایی با قوانین فیزیکی در سیاالت کاربرد دستگاه فسفاژن در شنا های مربیگری در تمرینات انواع شیوه

 ریزی تمرینات اهداف برنامه های سیاالت آشنایی با مقاومت کاربرد دستگاه الکتاک در شنا فلسفه مربیگری پیشرفته

 های سنی انواع تمرینات شناگران رده شنا حول محورهای بدن4آنالیز حرکتی  هوازی در شنا تمرینات آستانه بی های رفتاری درتمرینات آشنایی با مهارت

 ریزی در شنا انواع برنامه مقدمات بیومکانیک شناگران در شنا vo2maxتمرینات  عالسازی والدینهای ف روش

 های تمرینی شناگران تدوین و ساخت برنامه های کاهش مقاومت در حین شنا روش سرعت/استقامت درشناگران تمرینی بی سازماندهی و تشکیل تیم

 ریزی و طراحی تمرین عوامل موثر بربرنامه شنا 4های تمرینی  آشنایی با تکنیک در شناگرانتمرینی و عوارض آن  پیش های سنی کار با گروه

 های تمرینی شناگران ساختار و اجزای برنامه شنا 4های نوین آنالیز  آشنایی با روش تمرینات شناگران سرعتی های حضور در مسابقات مهارت

 ماکروسایکل/مزوسایکل/میکروسایکل شناسایی اشتباهات تکنیکی ن استقامتتمرینات شناگرا های ارزیابی تمرینات شناگران روش

 های تمرینی شناگران زمانبندی دوره های اصالحی تجویز دریل نحوه محاسبه شدت تمرینات پذیری شناگران به تمرینات برگشت

 

 سرعت شناگران کردن/سردکردن گرم نحوه

 

 سازی شناگران مراحل آماده

 (شناگرانMonitoring) وپایش کنترل های روش استقامت شناگران ردکردنکردن/س گرم نحوه

 Age groupeهای برنامه تمرینی  پروتکل ریکاوری در شنا

 drylandآشنایی با تمرینات  

 

 
 كمیته آموزش

 2سرفصل دروس تئوري مربیگري درجه 
 2تغذیه ورزشي  2 رشد و تکامل حركتي 2ایمني در ورزش  گیري در ورزش سنجش و اندازه

 هرم غذایی ورزشکاران آشنایی با رشد و تکامل وظایف مربی در مواجهه با صدمات گیری / سنجش تعریف اندازه

 انرژی غذایی و منابع آن سن تقویمی / رشد استخوانی / تکامل اصول پیشگیری از صدمات گیری اهداف سنجش و اندازه

 ورزش و نیاز به انرژی بلوغ/رشداحساسی/سن بیولوژیک ی شناگرانها انواع کلی آسیب ویژگی یک آزمون خوب

 درشناگران مصرف هاومیزان کربوهیدرات سن اسکلتی/تکامل جسمانی/رشد اجتماعی اقدامات اولیه در مواجهه با صدمات گیری های اندازه انواع مقیاس

 ها و میزان مصرف در شناگران چربی سال(11-6آشنایی با مرحله مشارکتی/آموزشی) های محیطی استخرها آشنایی باآسیب ای / نسبی ای / فاصله اسمی / رتبه

 ها و میزان مصرف در شناگران پروتئین سال(15-11آشنایی با مرحله مشارکتی/انتقالی) های شناگران سرعتی آسیب انواع ارزشیابی در ورزش

 ها و میزان مصرف در شناگران ویتامین +سال(15حله مشارکتی/رقابتی)آشنایی با مر های شناگران استقامت آسیب اهداف ارزشیابی در شنا

 موادمعدنی ومیزان مصرف در شناگران های فردی شناگران تفاوت های شناگران قورباغه آسیب کاربرد سنجش در شنا

 هاومیزان مصرف در شناگران الکترولیت سرانهای الگوهای رشدی در دختران و پ تفاوت اقدامات اورژانسی برای شناگران سازماندهی اطالعات شناگران

 عالی/خوب/متوسط/ضعیف شناگران تعیین

 

 آب ومیزان مصرف در شناگران مالحضات خاص رشد و تکامل در شنا

  

 نوشیدنی ورزشی در شنا

 تغذیه در دوره آمادگی عمومی

 تغذیه در دوره آمادگی ویژه

 تغذیه در دوره رقابت

 دوره انتقالتغذیه در 

 بارگیری کربوهیدرات در شناگران
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 كمیته آموزش

 2سرفصل دروس تئوري مربیگري درجه 

 2استعدادیابي  2اخالق مربیگري  2 هاي اولیه احیاء پایه و كمك 2روانشناسي ورزشي 

 کتورهای ظاهری استعدادآشنایی با فا مسئولیت اخالقی مربی نحوه تشخیص مصدومیت های روانی شناگران آشنایی با مهارت

 فاکتورهای اثربخش درشناسایی شناگران های اخالقی انواع مسئولیت رفع انسداد هوایی تصویرسازی در شنا

 های داخل آب آشنایی با آزمون قلمرو مسئولیت اخالقی احیاء تنفسی کنترل حاالت روانی

 های بیرون از آب آشنایی با آزمون یازهای تربیت اخالقین پیش استفاده از ابزارهای احیاء تنفسی های کنترل اضطراب روش

 مقدماتی Ltadآشنایی با  موانع تربیت اخالقی احیاء قلبی نیازهای اساسی شناگران

 الگوهای استعدادیابی های تربیت اخالقی روش نحوه ماساژ قلب افزایش انگیزش در شنا های راه

 های استعدادیابی روش اصالح رفتارهای ورزشکاران ربان / فشار / نبضنحوه تشخیص ض های افزایش اعتماد به نفس راه

 نحوه سنجش قابلیت جسمانی رفتار پهلوانی در ورزش نحوه جابجایی مصدوم های افزایش سرسختی ذهنی شناگران راه

 

 نحوه سنجش قابلیت ذهنی/روانی های قانونی مربی مسئولیت نحوه حمل انفرادی و دو نفره

 های اولیه کمک تهیه جعبه

 

 نحوه سنجش قابلیت سالمتی

 نحوه سنجش آنتروپومتری اقدامات ضروری با گازگرفتگی کلر

 های شنا نحوه سنجش مهارت پروتکل کمک اولیه در لحظات بحرانی

 نحوه پرورش و ذخیره مستعدین شنا 

 

 :تبصره

 ، شیرجه،های ذیل فدراسیون شامل: شنا به معنی رشته 2اضافه شدن کلمه تخصصی در انتهای عناوین دروس تئوری درجه 

شنا ؛ واترپلو و .... بعهده کمیته آموزش فدراسیون  2برگزاری دوره تئوری درجه باشد.  شنای هنری و تمرین در آب می، واترپلو

 شنا خواهد بود.

بعلت عدم تناسب محتوا و تخصصی و ادارات کل ورزش و جوانان استانها ها  سایر فدراسیون 2کارنامه دروس تئوری درجه 

پذیری رشته تخصصی( از این سطح به باال مورد تأیید این فدراسیون نبوده و در ارتقاء کارسازی  شدن مربیگری )دوره تمرین

 گردد. نمی

 : 2 درجه مربیگري گواهینامه دریافت شرایط – 9ماده

 ساعته 50موفقیت در آزمون تئوری و عملی و ارائه گواهی کارورزی  -1-9

 :1 تبصره

برای دروس عملی  14 برای دروس تئوری و کسب نمره حداقل 12 با شرط حداقل نمره قبولی 14 قبولی با شرط حداقل معدل

 باشد. تعیین می

 :2 تبصره

 .گردند نرسد، مردود اعالم می 14 افرادی که معدل نمرات آنان در دروس تئوری به حد نصاب

 .گردند نرسد، مردود اعالم می 14 لی به حد نصابافرادی که نمره آنان در بخش عم

 :3 تبصره

( 12حداقل نمره ) که در تعدادی از دروس موفق به کسب نمره قبولی( و باالتر 14) دارندگان معدل نمرات دروس تئوری قبولی

های مندرج  شهریه اند، حداکثر تا یک سال و فقط برای دو بار فرصت دارند با پرداخت نسبت ساعات همان درس به کل نشده

 .شود نامه مجدداً در آزمون تجدیدی شرکت نمایند و چنانچه در آزمون مجدد موفق گردند، گواهینامه آنان صادر می در آئین



26 

 های عملی و تئوری حضور مستمر و فعال در کالس -2-9

 :4 تبصره

بدنی و  یا باالتر )ارشد و دکترای تربیت اعم از دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و 2کنندگان در دوره درجه  کلیه شرکت

بایست در دوره تئوری  ها، می ورزشی( به جهت عدم تدریس و ارائه محتوا فنی در دروس تخصصی فدراسیون در دانشگاه علوم

 فدراسیون شنا شرکت نمایند. 2مربیگری درجه 

 . باشد نفر می 30کننده در هر کالس حداکثر  تعداد نفرات شرکت -4-9

 :5 هتبصر

های فنی  گردد که توسط کمیته هایی صادر می های تحت پوشش فدراسیون برای استان رشته 2صدور مجوز مربیگری درجه 

 گردد. باشد، صادر میرسیده تأیید به ها بررسی و  برحسب عملکرد فنی استان

 :2 درجه مربیگري كارت تمدید و دریافت شرایط -10ماده

 2درجه داشتن گواهینامه مربیگری  -10-1

 ماه 6الی  3ساعت در طی  50ارائه گواهی انجام کارورزی با تأیید هیأت شنا استان به میزان  -10-2

سال، کارت از درجه اعتبار ساقط  3باشد که پس از انقضای   سال تمام می 3مدت اعتبار کارت مربیگری از زمان صدور ، -10-3

 .شدبا و مربی مورد نظر فاقد مجوز فعالیت مربیگری می

سال  3امتیاز و در مجموع  25برای تمدید کارت مربیگری یا ارتقاء گواهینامه، مربی موظف است به طور متوسط ساالنه  -10-4

 بدیهی است مسئولیت نظارت و تأیید امتیازات آموزشی . نامه کسب نماید این آئین 16امتیاز براساس مفاد ماده  75حداقل 

 .باشد بر عهده هیأت شنا استان می

 : 1 درجه مربیگري دوره -11ماده

 :اختصاصي شرایط -الف

 امتیاز( 75)دارای اعتبار  2داشتن گواهینامه مربیگری درجه  -1

 سال سن تمام 26 داشتن حداقل -2

 (pre Teachingنیاز دوره ) داشتن کارت پیش -3

 به ازاء هر سال یک گواهی(گواهینامه  3سال گذشته ) 3داشتن گواهی بازآموزی  -4

 (1 درجه نیاز پیشی کلینیک کلینیک پیشرفته تمرینی )کلینیک داشتن گواه -5

 (1 درجه نیاز پیش)کلینیک بیومکانیک و تجزیه و تحلیل پیشرفته شنای رقابتی داشتن گواهی کلینیک -6

 داشتن کارت بیمه ورزشی رشته شنا )دارای اعتبار( از کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی -7

امتیاز  75 سال تجربه و کار مربیگری فعال در حوزه قهرمانی و تیم داری و کسب حداقل 3 اقلبر حد ارائه گواهی مبنی -8

 .نامه این آئین 16 براساس مفاد ماده

مالک بررسی گردد.  محاسبه می 2از دوره مربیگری درجه ( ماه8حداقل )اولین گواهی بازآموزی مورد تأیید از سال بعدتبصره:  -9

در صورتیکه  1400ماهه اول سال 6(خواهد بود. در 1398-1399-1400سال گذشته )3رتقاء؛ گواهی بازآموزی در هنگام ا

الزامی خواهد  1397-1398-1399بازآموزی مربوط به سالهای 3ماهه باشد ارائه 8مربی دارای اعتبار  1399بازآموزی سال 

خواهد بود. توجه داشته  1398- 1399 -1400بازآموزی مربوط به سالهای  3مالک صحت  1400ماهه دوم سال 6بود. در 

دوره آموزشی  .)مگر اینکه در ماه برگزاریاجباری است 1به2و 2به3باشید بازآموزی سال جاری درکلیه فعالیتها به ویژه ارتقاء 

داشته سال گذشته 3و ضابطه سالی یک بازآموزی را نیز در باشد دارا ماه از تاریخ برگزاری(8) زمانیاعتباربازآموزی سال گذشته 

 (.باشد

 :1 درجه مربیگري دروس -ب
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 : عملي دروس -1

های فدراسیون شنا سرفصل  باشد که از طریق کمیته ساعت می 60متناسب با رشته ورزشی بوده و حداقل ساعات تدریس آن 

 .شود آن تعیین و به اجرا گذاشته می

 :تئوري دروس -۲

، (3) ، ایمنی در ورزش(3) ، تغذیه ورزشی(3) ، نقش مربی(3) نریزی و طراحی تمری ، برنامه(2) شامل فیزیولوژی ورزشی

مسائل و ) بدنی و اخالق مربیگری روانشناسی مربیگری، آشنایی با روش تحقیق در تربیت( 3) ها تجزیه و تحلیل مهارت

 . باشد ساعت می 56و استعدادیابی تخصصی است و جمعأ ( 3) های اولیه ، احیاء پایه و کمک(ها موقعیت

 

 :1 درجه مربیگري دروس: 3 شماره دولج
 

 ساعات آموزش دروس مورد نظر ردیف

 60 دروس عملی و تخصصی رشته مربوطه 1

 6 (2فیزیولوژی ورزشی ) 2

 6 (3) ریزی و طراحی تمرین برنامه 3

 4 (3) نقش مربی 4

 4 (3) تغذیه ورزشی 5

 4 (3) ایمنی در ورزش 6

 6 (3) ها تجزیه و تحلیل مهارت 7

 6 روانشناسی مربیگری 8

 4 بدنی آشنایی با روش تحقیق در تربیت 9

 4 (ها مسائل و موقعیت) اخالق مربیگری 10

 6 (3) های اولیه احیاء پایه و کمک 11

 6 استعدادیابی تخصصی 12

 116 جمع ساعات
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 كمیته آموزش

 1سرفصل دروس تئوري مربیگري درجه 

 2 تمرینریزي  طراحي و برنامه 3ها  تجزیه و تحلیل مهارت 2ورزشي  وژيفیزیول 3نقش مربي 

 درشنا تمرینی های میکروسیکل باانواع آشنایی حرکتی بامحورهاوسطوح آشنایی درشنا های انرژی مروری برسیستم ای حرفه وظایف مربی

 ریزی یک جلسه تمرین ساخت و برنامه درسیاالت فیزیکی آشایی با قوانین شناگران های انرژی محدودیت رفتار و روش اخالقی در مسابقات

 ها ریزی میکروسیکل نحوه ساخت و برنامه های سیاالت آشنایی با مقاومت درشناگران انرژی های دستگاه تداخل رهبری/وظایف رهبران نمونه و موفق

 درشنا های تمرینی آشنایی باانواع مزوسیکل بدن محورهای شناحول4آنالیزحرکتی های انرژی اصول تمرین دردستگاه های ارتباطی مهارت

 درشنا تمرینی های مزوسیکل های ویژگی و اهداف مقدمات بیومکانیک شناگران وحجم تمرینات های محاسبه شدت روش سازماندهی و مدیریت تیم در مسابقات

 ها ریزی مزوسیکل نحوه ساخت و برنامه مقاومت درحین شنا کاهش ایه روش اسیدالکتیک درشنا آستانه محاسبه روش بررسی مشکالت تیم در تمرین و مسابقه

 های تمرینی آشنایی با ماکروسیکل شنا4های تمرینی آشنایی با تکنیک درشنا فیزیولوژیکی های آشنایی با آزمون ای إحرفه درمربیگری مسئله های حل روش

 درشنا تمرینی های ماکروسیکل های ویژگی و اهداف شنا4آنالیز های نوین آشنایی با روش ش وارزیابی شناگران های سنج روش ازکشور خارج های داخلی،کمپ دراردوهای مربی وظایف

 آشنایی با فازهای تمرینی در شنا باتکنولوژی جدیددرآنالیزشنا آشنای فیزیولوژیکی فاکتورهای افزایش های روش سازی شرایط قبل از مسابقات نحوه شبیه

 

 ی قدرت و استقامتهای ارزیاب پروتکل

 

 های شناونحوه ارزیابی شناگران آشنایی باآزمون

 
 سازی شناگران سرعتی،استقامت نحوه ریتم

 پیشرفته Ltadآشنایی با 

 

 
 كمیته آموزش

 1سرفصل دروس تئوري مربیگري درجه 

 3تغذیه ورزشي  3رشد و تکامل حركتي  3ایمني در ورزش  بدني روش تحقیق در تربیت

 محاسبه انرژی در شنا رشد و تکامل قبل از بلوغ های رایج در شنا مروری بر آسیب ایی با علم/تحقیق/متغیر/مقیاسآشن

 و مواد نیروزا غذایی  های  با مکمل آشنایی  رشد و تکامل بعد از بلوغ مروری بر صدمات بافت نرم شناگران انتخاب موضوع تحقیق

 واستقامت سرعتی شناگران تغذیه خاص نکات phv/pwv/psvنحوه برخورد با  مربیان اورژانسی های العملکاربرد دستور های مساله تحقیق ویژگی

 آشنایی با رژیم غذایی شناگران انواع سن در تکامل شناگران درشناگران نرم بافت های ازآسیب پیشگیری انتخاب فرضیه/تعریف فرضیه

 تغذیه در فازهای تمرینی برخورد با شناگران زودبلوغ/دیربلوغ اگرانهای بافت سخت شن مروری بر آسیب های فرضیه ویژگی

 بارگیری کربوهیدرات در شناگران مالحضات جنسی شناگران اقدامات اورژانسی مربیان گیری های نمونه روش

 های سنی نیازهای غذایی شناگران گروه های سنی مالحضات شناگران گروه درشناگران سخت بافت های ازآسیب پیشگیری تعاریف جامعه آماری/نمونه آماری

 کنترل وزن در شنا کار با نمودار رشد )قد و وزن( های محیطی شنا مروری بر بیماری ای ای/خوشه گیری منظم/طبقه نمونه

 زدگی نحوه برخورد با گرمازدگی/آفتاب اندازه نمونه

 

 دوپینگ و عوارض مصرف آن

تحقیق/توصیفی،همبستگی،  های روش انواع

 زمایشی و نیمه آزمایشیآ

نحوه برخورد باشوک،خستگی و کرامپ 

 ناشی از گرما
 تغذیه در ارودهای میان مدت

 سرمزدگی و نحوه برخورد با آن آوری اطالعات های جمع روش

 های ناشی از ارتفاع بیماری مشاهده/مصاحبه/پرسشنامه 

 آشنایی با حرکات اصالحی ارائه پروژه کاری
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 آموزشكمیته 

 1سرفصل دروس تئوري مربیگري درجه 

 3استعدادیابي  3اخالق مربیگري  3 هاي اولیه احیاء پایه و كمك 3روانشناسي ورزشي 

 فرآیند استعدادیابی عمومی برد با بازي خوب های تشخیص مصدومیت راه های روانی شناگران آشنایی با مهارت

 نحوه سنجش استعدادیابی عمومی قدرشناسی بندی/بانداژ آتلبندی/ زخم های روانی در شناگران اهمیت مهارت

 فرآیند استعدادیابی ویژه )شنا( تواضع های حمل مصدوم روش مراحل برنامه آمادگی روانی شناگران

 نحوه سنجش استعدادیابی ویژه همدلی با بازندگان جابجایی مصدومین زمانبندی برنامه آمادگی روانی

 های استعدادیابی روش نفس اعتمادبه های مهارت توسعه تجهیزاتاق ریکاوری دراستخرها ر آنگذاری و تأثی انواع هدف

 طبیعی / علمی برد با بازي ضعیف های رفع انسداد تنفسی راه گذاری اصول و قواعد هدف

 سیستماتیک / غیرسیستماتیک شکرگزاری احیاء تنفسی مشکالت رایج در اجرای اهداف

 الگوهای استعدادیابی در شنا دوری از تکبر استفاده از کپسول اکسیژن نینحوه توسعه اهداف روا

 نحوه تشکیل بانک اطالعا مستعدین بزرگداشت حریف ماساژ قلبی انگیختگی و عملکرد آن در شناگران

 اگرانشن های قابلیت جسمانی آزمون دلجویی از حریف ماساژ قلبی یک نفره و دو نفره نحوه افزایش خودآگاهی شناگران

 ذهنی/روانی مستعدین فاکتورهای حرمتی پرهیز از بی باگازکلر مسمومیت درقبال مربی اقدامات های کنترل و مقابله با استرس شناگران روش

 عوامل موثر انتخاب مستعدین شنا بخشش و گذشت آشنایی با مانورهای ادواری مربیان تمرینات تمرکز در شناگران

 ن در شناگراناعتماد به نفس و فوائد آ

 

 شنادرمستعدین های یادگیری مهارت باخت با بازي خوب

 های مهارتی شنا آزمون پذیرش واقع بینانه شکست تصویرسازی در شنا

 مستعدین فاکتورهای آنتروپومتریک پرهیز از هیجانات منفی عوامل موثر بر کارکرد تصویرسازی

 های مستعدین شنا ین نرمتعی سرسختی و پایداری انواع تصویرسازی در شنا

 تقویت اراده موفقیت سازی مهم/شبیه مسابقات برای آمادگی

 
 

 باخت با بازي ضعیف

 پرهیز از القای ناتوانی

 پرهیز از فرافکنی

 سعه صدر / امیدواری

 پرهیز از کینه ورزی

 شکست جبران برای ریزی برنامه

 

 : 1 درجه مربیگري گواهینامه اخذ شرایط -12ماده

 ساعته 50موفقیت در آزمون تئوری و عملی و ارائه گواهی کارورزی  1- 12

 : 1 تبصره

 در دروس تئوری و عملی 14با حداقل نمره قبولی  14کسب حداقل معدل 

 : 2 تبصره

 .گردد نرسد، مردود اعالم می 14 افرادی که میانگین نمرات آنان در دروس تئوری و عملی به حد نصاب

 :3 تبصره

اند، حداکثر تا یک  نشده( 12) که در تعدادی از دروس موفق به کسب نمره قبولی( و باالتر 14) دارندگان میانگین نمره قبولی

های مندرج  با پرداخت نسبت ساعات همان درس به کل شهریه (تجدیدیمجدد)فرصت دارند در آزمون  دوبارسال و فقط برای 

 .شود مایند و چنانچه موفق گردند گواهینامه آنان صادر مینامه مجدداً شرکت ن در آئین
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 :4 تبصره

بدنی و  اعم از دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و باالتر )ارشد ودکترای تربیت 1کنندگان در دوره درجه  کلیه شرکت

بایست در دوره  ها، می ورزشی( به جهت عدم تدریس و ارائه محتوای فنی در دروس تخصصی فدراسیون شنا در دانشگاه علوم

 فدراسیون شنا شرکت نمایند. 1 تئوری مربیگری درجه

 های عملی و تئوری حضور مستمر و فعال در کالس -12-2

 .باشد نفر می 20کننده در هر کالس حداکثر  تعداد نفرات شرکت -12-3

 : تبصره

گردد و  یته آموزش فدراسیون برگزار میهای تحت پوشش فدراسیون بصورت متمرکز توسط کم رشته 1دوره مربیگری درجه 

های فنی فدراسیون( بصورت اختصاص سهمیه  ها )با همکاری کمیته های استان بندی علکرد فنی آموزشی هیأت برحسب طبقه

 ها اختصاص خواهد شد. به استان

 :1 درجه مربیگري كارت تمدید و دریافت شرایط -13ماده

 1داشتن گواهینامه مربیگری درجه  -13-1

 ماه 6الی  1ساعت در طی  50ارائه گواهی انجام کارورزی با تأیید هیأت استان در اماکن ورزشی به میزان  -13-2

سال، کارت از درجه اعتبار ساقط و مربی مورد  3باشد و پس از انقضای  سال می 3مدت اعتبار کارت از زمان صدور ، -13-3

 .باشد نظر فاقد مجوز فعالیت می

سال  3امتیاز و در مجموع  25ید کارت مربیگری یا ارتقاء گواهینامه مربی موظف است به طور متوسط ساالنه برای تمد -13-4

بدیهی است مسئولیت نظارت و تأیید امتیازات آموزشی بر عهده . نامه کسب نماید این آئین 16امتیاز براساس مفاد ماده  75

 . باشد هیأت شنا استان می

 رجه ملي شنادوره مربیگري د -14 ماده

 :اختصاصي شرایط -الف

 )دارای اعتبار( 1داشتن گواهینامه مربیگری درجه  -

 سال سن تمام 29 داشتن حداقل -

 به ازاء هر سال یک گواهی(گواهی بازآموزی  3سال گذشته ) 3داشتن گواهی بازآموزی   -

 نیاز درجه ملی )کلینیک طالیی مربیگری( داشتن گواهی کلینیک پیش -

 )کلینیک بیومکانیک و تجزیه و تحلیل پیشرفته شنا(نیاز درجه ملی پیشگواهی کلینیک  داشتن-

 داشتن کارت بیمه ورزشی رشته شنا )دارای اعتبار( از کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی -

ای که جزء  شکاران حرفهسال تجربه و کار مربیگری فعال در حوزه قهرمانی و داشتن ورز 3 بر حداقل ارائه گواهی مبنی - 

 نفر برتر مسابقات قهرمانی کشور بوده و یا انتخابی تیم ملی یا لیگ برتر در یک سال گذشته با تأیید کمیته فنی شنا 16

مالک بررسی گردد.  محاسبه می 1از دوره مربیگری درجه ( ماه8حداقل )اولین گواهی بازآموزی مورد تأیید از سال بعدتبصره: 

در صورتیکه  1400ماهه اول سال 6(خواهد بود. در 1398-1399-1400سال گذشته )3زی در هنگام ارتقاء؛ گواهی بازآمو

الزامی خواهد  1397-1398-1399بازآموزی مربوط به سالهای 3ماهه باشد ارائه 8مربی دارای اعتبار  1399بازآموزی سال 

خواهد بود. توجه داشته  1398- 1399 -1400لهای بازآموزی مربوط به سا 3مالک صحت  1400ماهه دوم سال 6بود. در 

دوره  .)مگر اینکه در ماه برگزاریبه ملی اجباری است1و 1به2باشید بازآموزی سال جاری درکلیه فعالیتها به ویژه ارتقاء 

سال گذشته 3ز در و ضابطه سالی یک بازآموزی را نیباشد دارا (ماه از تاریخ برگزاري8) زمانیاعتبارآموزشی بازآموزی سال گذشته 

 (.داشته باشد
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نفر خواهد بود.  20نوبت در سال و هر نوبت به تعداد  2تعداد پذیرش واجدین دوره ملی شنا برای هر پایگاه ملی  :تبصره

درخصوص پذیرش مربیان زن واجد شرایط نیز پس از جلسات کارشناسی کمیته فنی شنا با کمیته بانوان فدراسیون 

 دید.رسانی خواهد گر اطالع

 

 :ملي شنا درجه مربیگري دروس -ب

 : عملي دروس -1

باشد که از  ماه  می 3ساعت طی حداقل  100متناسب با نیازهای احصاء شده حوزه قهرمانی شنا بوده و حداقل ساعات دوره آن 

 .شود فنی شنا و کمیته آموزش فدراسیون سرفصل آن تعیین و به اجرا گذاشته می طریق کمیته 

 شنا طراحی شده است که در حوزه قهرمانی فعالیت دارند و شناگرانی تمرین 1ملی شنا ویژه مربیان درجه  دوره تبصره:

نفر اول انفرادی در مسابقات رسمی و مورد تأیید کمیته فنی شنا در  16سنی جوانان و بزرگساالن جزء  دهند که در رده می

 سال گذشته هستند.  یک

دوره مربیگری ملی شنا بصورت عملی )بدون ارائه دروس تئوری( بصورت دستیاری در پایگاه ملی شنا زیرنظر  تبصره:

 گردد.  های ملی و کمیته فنی شنا برگزار می سرمربیان تیم

 های ملی مربیان تیم های ملی شنا که هم شناگران ملی پوش و هم محل برگزاری دوره مربیگری ملی شنا در پایگاه تبصره:

خراسان رضوی  ،های تهران های ملی شنا در استان گردد. پایگاه جوانان و عموم فدراسیون در آنجا حضور مستمر دارند، اجرا می

 گردد. و اصفهان زیرنظر مدیرفنی تیم ملی، سرمربیان ملی و کمیته فنی شنا مدیریت می

 :Aquatics Exercise)) آب دوره مربیگري تمرین در - 15ماده 

های شنا مصوب کمیسیون اصلی ماده پنج وزارت ورزش،  دستورالعمل شرایط اختصاصی تأسیس باشگاهبراساس  -

فدراسیون جهانی شنا ذیل فدراسیون شنا  Swim for all Swim for lifeرشته تمرین در آب براساس کمیسیون 

 تشکیل گردید. 1396در سال 

 شرایط اختصاصي: -الف 

 شنا  3داشتن حداقل کارت مربیگری درجه  -

 داشتن گواهی بازآموزی سال جاری )پروانه فعالیت مربیگری( -

 داشتن کارت بیمه ورزشی رشته شنا )دارای اعتبار( از کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی -

 دروس عملي: -ب 

تمرین در آب    تهباشد که از طریق کمی ساعت می 60متناسب با رشته ورزشی تمرین در آب بوده و حداقل ساعات تدریس آن 

 .شود فدراسیون شنا سرفصل آن تعیین و به اجرا گذاشته می

باشد؛ لذا   در رشته شنا می 1-2-3نیاز شرکت در این دوره داشتن کارت مربیگری یکی از درجات  با توجه به اینکه پیشتبصره: 

 این دوره نیاز به گذراندن دروس تئوری مربیگری نخواهد داشت.

سال آینده کمیته  3گردد بدیهی است از  برگزار می 3یگری تمرین در آب در حال حاضر فقط در سطح درجه دوره مرب :تبصره

 ریزی خواهد نمود. تمرین در آب برنامه 2آموزش نسبت به برگزاری درجه 

 سطوح داوري -16 ماده

 گردد. و ملی تعیین می 1، 2 ،3پوشش شامل درجات  های مختلف تحت نامه سطوح داوری حسب رشته براساس مفاد این آئین

 :3داوري درجه  شرایط اختصاصي -الف

 سال سن تمام 20داشتن حداقل  -1
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 (Pre Teachingها )ارائه کارت پیش مربیگری  ها و برگشت شنا، استارت 4موفقیت درآزمون مهارتی  -2

 اند با ارئه کارت مربیگری، نیازی موفق به قبولی در یکی از درجات ذیل فدراسیون شنا شده 1399مربیانی که در سال  :تبصره

 دوره برای شرکت در داوری ندارند.  به دریافت مجدد گواهینامه پیش

 داشتن کارت بیمه ورزشی رشته شنا )دارای اعتبار( از کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی -3

 :3دروس داوري درجه 

ساعت  40درجه داوری بوده و حداقل ساعات تدریس آن این دروس در دو بخش عملی و نظری متناسب با رشته ورزشی و 

های فنی فدراسیون شنا سرفصل آن حسب قوانین و مقررات به روز فدراسیون جهانی شنا  گردد که از طریق کمیته تعیین می

(Finaمشخص و به اجرا گذاشته می ) .شود 

 :3ي درجه داورشرایط دریافت گواهینامه 

 لی و ارائه گواهی کارورزی داوریموفقیت در آزمون تئوری و عم -

 های تئوری و عملی ارائه شده در دوره حضور مستمر و فعال در کالس -
 .گردد نفر در هر بخش )بانوان / آقایان( تعیین می 35 حداکثر 3 کننده در کالس داوری درجه تعداد نفرات شرکت -

 :1تبصره 

 عملی(در آزمون نهایی )نظری +  14 قبولی با شرط حداقل معدل

 :3 درجه يداور كارت دریافت شرایط

 تکمیل پروفایل )مشخصات و مدارک( در سامانه بانک اطالعاتی فدراسیون شنا -

 3قبولی در دوره داوری درجه  -

 ارائه گواهی انجام کاروزی با تأیید هیأت استان -

میته آموزش در سامانه فدراسیون، درصورت تأیید شرایط فوق بصورت الکترونیکی توسط هیأت برگزارکننده و ک :تبصره

 تصویر کارت و گواهینامه داوری در پروفایل فرد قابل مشاهده خواهد شد.

 :3 درجه يداور كارتتمدید اعتبار  شرایط

سال، کارت از درجه اعتبار ساقط و داور  3باشد که پس از انقضای  مدت اعتبار کارت داوری از زمان صدور، سه سال تمام می -

 .باشد فاقد مجوز فعالیت داوری می مورد نظر

ابالغ داوری رسمی از فدراسیون شنا یا هیأت شنای ابالغ داوری رسمی از فدراسیون شنا یا هیأت شنای   0011برای تمدید کارت داوری یا ارتقاء گواهینامه، داور موظف است  -7-4

 .باشد بدیهی است مسئولیت نظارت و تأیید امتیازات آموزشی بر عهده هیأت شنا استان میاستان ارائه نماید. استان ارائه نماید. 

 :2 درجهداوري  هدور - 17ماده 

 :اختصاصي شرایط – الف

 )دارای اعتبار( 3 داشتن گواهینامه داوری درجه -1

 سال سن تمام 23 داشتن حداقل -2

 (Pre Teachingنیاز دوره ) داشتن کارت پیش -3

 داشتن کارت بیمه ورزشی رشته شنا )دارای اعتبار( از کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی -4

سال است ضمن آنکه داور باید هنگام شرکت سال است ضمن آنکه داور باید هنگام شرکت   33شنا سپری شده باشد شنا سپری شده باشد   ییداورداور  33باید از تاریخ کارت درجه باید از تاریخ کارت درجه   مدت زمانی کهمدت زمانی که: تبصره

 .ابالغ داوری رسمی از فدراسیون شنا یا هیأت شنای استان ارائه نمایدابالغ داوری رسمی از فدراسیون شنا یا هیأت شنای استان ارائه نماید  0011( ( 22در کالس ارتقاء )به درجه در کالس ارتقاء )به درجه 

 :2دروس داوري درجه  -ب 
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ساعت  40رزشی و درجه داوری بوده و حداقل ساعات تدریس آن این دروس در دو بخش عملی و نظری متناسب با رشته و

های فنی فدراسیون شنا سرفصل آن حسب قوانین و مقررات به روز فدراسیون جهانی شنا  گردد که از طریق کمیته تعیین می

(Finaمشخص و به اجرا گذاشته می ) .شود 

 :2ي درجه داورشرایط دریافت گواهینامه  - 18ماده 

 آزمون تئوری و عملی و ارائه گواهی کارورزی داوری موفقیت در -

 های تئوری و عملی ارائه شده در دوره حضور مستمر و فعال در کالس -
 .گردد نفر در هر بخش )بانوان / آقایان( تعیین می 30 حداکثر 2کننده در کالس داوری درجه  تعداد نفرات شرکت -

 :1تبصره 

 ون نهایی )نظری + عملی(در آزم 14 قبولی با شرط حداقل معدل

 :2 درجه يداور كارت دریافت شرایط – 18 – 1

 تکمیل پروفایل )مشخصات و مدارک( در سامانه بانک اطالعاتی فدراسیون شنا -

 2قبولی در دوره داوری درجه  -

 ارائه گواهی انجام کاروزی با تأیید هیأت استان -

توسط هیأت برگزارکننده و کمیته آموزش در سامانه فدراسیون،  درصورت تأیید شرایط فوق بصورت الکترونیکی :تبصره

 تصویر کارت و گواهینامه داوری در پروفایل فرد قابل مشاهده خواهد شد.

 :2 درجه يداور كارتتمدید اعتبار  شرایط – 18 – 2

از درجه اعتبار ساقط و داور سال، کارت  3باشد که پس از انقضای  مدت اعتبار کارت داوری از زمان صدور، سه سال تمام می -

 .باشد مورد نظر فاقد مجوز فعالیت داوری می

ابالغ داوری رسمی از فدراسیون شنا یا هیأت شنای استان ابالغ داوری رسمی از فدراسیون شنا یا هیأت شنای استان   1010برای تمدید کارت داوری یا ارتقاء گواهینامه، داور موظف است  -

 .باشد می شنا استان میزبان دوره داوريبر عهده هیأت بدیهی است مسئولیت نظارت و تأیید امتیازات آموزشی ارائه نماید. ارائه نماید. 

  نامه یک درجه نامه یک درجه   اند با دارا بودن شرایط مندرج در آئیناند با دارا بودن شرایط مندرج در آئین  در کالس داوری ملی شرکت نمودهدر کالس داوری ملی شرکت نموده  22داورانی که با کارت درجه داورانی که با کارت درجه  :تبصره

  ارتقاء یافته و داور درجه یک خواهند شد.ارتقاء یافته و داور درجه یک خواهند شد.

 : 1 درجه يداور دوره – 19ماده 

 :اختصاصي شرایط -الف

 )دارای اعتبار( 2وری درجه داشتن گواهینامه دا -1

 سال سن تمام 26 داشتن حداقل -2

 (pre Teachingنیاز دوره ) داشتن کارت پیش -3

 داشتن کارت بیمه ورزشی رشته شنا )دارای اعتبار( از کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی -4

ل تمام است ضمن آنکه داور باید هنگام ل تمام است ضمن آنکه داور باید هنگام ساسا  33شنا سپری شده باشد شنا سپری شده باشد   ییداورداور  22مدت زمانی که باید از تاریخ کارت درجه مدت زمانی که باید از تاریخ کارت درجه   :تبصره

 .ابالغ رسمی از فدراسیون شنا یا هیأت شنای استان ارائه نمایدابالغ رسمی از فدراسیون شنا یا هیأت شنای استان ارائه نماید  88( ( 11شرکت در کالس ارتقاء )به درجه شرکت در کالس ارتقاء )به درجه 

 :1دروس داوري درجه  -الف 

 ساعت 40این دروس در دو بخش عملی و نظری متناسب با رشته ورزشی و درجه داوری بوده و حداقل ساعات تدریس آن 

های فنی فدراسیون شنا سرفصل آن حسب قوانین و مقررات به روز فدراسیون جهانی شنا  گردد که از طریق کمیته عیین میت

(Finaمشخص و به اجرا گذاشته می ) .شود 

 :1ي درجه داورشرایط دریافت گواهینامه  - 19 – 1

 موفقیت در آزمون تئوری و عملی و ارائه گواهی کارورزی داوری -

 در آزمون نهایی )نظری + عملی( 14 قبولی با شرط حداقل معدل :1تبصره 
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 های تئوری و عملی ارائه شده در دوره حضور مستمر و فعال در کالس -

 .گردد نفر در هر بخش )بانوان / آقایان( تعیین می 25حداکثر  1کننده در کالس داوری درجه  تعداد نفرات شرکت -

 در سامانه بانک اطالعاتی فدراسیون شناتکمیل پروفایل )مشخصات و مدارک(  -

 های فنی فدراسیون ارائه گواهی انجام کاروزی با تأیید هیأت استان یا کمیته -

درصورت تأیید شرایط فوق بصورت الکترونیکی توسط کمیته آموزش در سامانه فدراسیون، تصویر کارت و گواهینامه  :تبصره

 شد.داوری در پروفایل فرد قابل مشاهده خواهد 

 :1 درجه يداور كارتتمدید اعتبار  شرایط – 19 – 2

سال، کارت از درجه اعتبار ساقط و داور  3باشد که پس از انقضای  مدت اعتبار کارت داوری از زمان صدور، سه سال تمام می -

 .باشد مورد نظر فاقد مجوز فعالیت داوری می

ابالغ داوری رسمی از فدراسیون شنا یا هیأت شنای استان ارائه  8وظف است برای تمدید کارت داوری یا ارتقاء گواهینامه، داور م -

 .باشد می هیأت شنا استان میزبان دوره داورينماید. بدیهی است مسئولیت نظارت و تأیید امتیازات آموزشی بر عهده 

 : تبصره

گردد و  فدراسیون برگزار میپوشش فدراسیون بصورت متمرکز توسط کمیته آموزش  های تحت رشته 1دوره داوری درجه 

های فنی فدراسیون( بصورت اختصاص سهمیه  ها )با همکاری کمیته های استان بندی علکرد فنی آموزشی هیأت برحسب طبقه

 ها اختصاص خواهد یافت. به استان

 : تبصره

  گیرد. قرار میاند، کارت درجه یک آنها، مبنای محاسبه  در کالس ملی شرکت نموده 1داورانی که با کارت درجه 

 :داوريالمللي  شركت یا اعزام به كلینیك بین شرایط

سال تمام است ضمن آنکه داور باید هنگام شرکت در  3داور شنا سپری شده باشد  1مدت زمانی که باید از تاریخ کارت درجه 

 ابالغ رسمی از فدراسیون شنا یا هیأت شنای استان ارائه نماید. 8المللی  کالس بین

  المللی با دعوت فدراسیون شنا از داوران برتر واجد شرایط صورت خواهد گرفت.المللی با دعوت فدراسیون شنا از داوران برتر واجد شرایط صورت خواهد گرفت.  کالس بینکالس بین  شرکت درشرکت در  

 هاي آموزشي: هاي دوره تعرفه –  20ماده 

بازآموزي(  -داوري  –دوره آموزشي )مربیگري  الف( تعرفه پیش  

 

% از 10نیاز دوره( متعلق به هیأت شنا / ارگان برگزارکننده دوره خواهد بود. ضمناً  مبلغ دریافتی آزمون عملی )پیشتبصره: 

 الزحمه مدرس )گیرنده آزمون( خواهد بود. شهریه هر نفر حق

 ربیگري / داوري ب( تعرفه شهریه دریافتي درجات مختلف عملي م
 

1درجه  درجه ملي 2درجه   3درجه    رشته ورزشي دوره آموزشي 

ریال 18.000.000 ریال11.400.000  ریال 8.640.000  ریال 7.200.000   مربیگري 
 شنا

ریال 6.600.000 _ ریال 6.000.000  ریال 5.400.000   داوري 

ریال 7.200.000 - - _  مربیگري 
 تمرین در آب

 داوري - - - _

ریال 6.000.000 _ ریال 5.400.000  ریال 4.800.000   شیرجه مربیگري 

ها لیست آزمون مبلغ به ریال دوره ویژه پیش   

استروک 4ت و برگشت متر مختلط انفرادي +  استار4×25 600/000  داوري   –مربیگري          
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ریال 5.400.000 _ ریال 4.800.000  ریال 4.200.000   داوري 

ریال7.800.000 _ ریال 7.200.000  ریال 6.600.000   مربیگري 
هنريشناي   

ریال6.000.000 _ ریال 5.400.000  ریال 4.800.000   داوري 

ریال 7.800.000 _ ریال 7.200.000  ریال 6.600.000   مربیگري 
 واترپلو

ریال 8.400.000 _  داوري 

 تعیین 1399در سال ستورالعمل دفتر آموزش پایه وزارت ورزش % بیشتر از د20شهریه بخش دروس تئوری مربیگری تبصره: 

 گردد. می

 هاي بازآموزي: ج( تعرفه دوره

1و  2درجات  امت از 3درجه   ورزشي رشته نوع بازآموزي   

ریال 1.500.000 10 ریال 1.400.000   مربیگری 
 شنا

ریال 1.100.000 10 ریال 1.000.000   داوری 

ریال 1.400.000 - 10  مربیگری 
 تمرین در آب

 داوری - - 10

ریال 1.100.000 10  مربیگری 
 شیرجه

ریال 900.000 10  داوری 

ریال 1.100.000 10  شناي هنري مربیگری 

ریال 900.000 10   داوری 

ریال 1.200.000 10  واترپلو مربیگری 

ریال 1.100.000 10   داوری 

برای تسهیل در فرآیند اجرایی برای تسهیل در فرآیند اجرایی پروانه فعالیت مربیان شنا كشور)بازآموزي(، پروانه فعالیت مربیان شنا كشور)بازآموزي(، با توجه به هفتمین سال ابالغ طرح مجوز دریافت با توجه به هفتمین سال ابالغ طرح مجوز دریافت 

    موارد زیر الزم االجرا خواهد بود.موارد زیر الزم االجرا خواهد بود.

ساعت )یکروزه، صبح و عصر( در ساعت )یکروزه، صبح و عصر( در   88بطور یکسان  و با تعیین حداقل بطور یکسان  و با تعیین حداقل   33ربیان شنا ویژه درجات ربیان شنا ویژه درجات محتوای آموزشی دوره بازآموزی ممحتوای آموزشی دوره بازآموزی م  ::2020--11

  گردد.گردد.  های فنی شنا ارائه میهای فنی شنا ارائه می  ها و ارتقاء سطح کیفی در اجرای تکنیکها و ارتقاء سطح کیفی در اجرای تکنیک  سازی نحوه آموزش مهارتسازی نحوه آموزش مهارت  دو بخش عملی وتئوری با هدف یکساندو بخش عملی وتئوری با هدف یکسان

  ساعت )یکروزه، صبح و عصر( در ساعت )یکروزه، صبح و عصر( در   88با تعیین حداقل با تعیین حداقل   11و و   22محتوای آموزشی دوره بازآموزی مربیان شنا درجات محتوای آموزشی دوره بازآموزی مربیان شنا درجات   ::2020--22

  گردد.گردد.  دو بخش عملی و تئوری با هدف ارتقاء و توانمندسازی مربیان تمرینی و قهرمانی ارائه میدو بخش عملی و تئوری با هدف ارتقاء و توانمندسازی مربیان تمرینی و قهرمانی ارائه می

درصورت فعالیت در امر مربیگری در درصورت فعالیت در امر مربیگری در   دارندگان مدارک بین المللي مربیگري شنادارندگان مدارک بین المللي مربیگري شناو و ( ( 11و و   22، ، 33حضور کلیه مربیان شنا )درجه حضور کلیه مربیان شنا )درجه   ::2020--33

باشد. الزم بذکر است مربیانی که باشد. الزم بذکر است مربیانی که   ( می( می11400400ها و داشتن پروانه فعالیت )بازآموزی سال ها و داشتن پروانه فعالیت )بازآموزی سال   منوط به شرکت در این دورهمنوط به شرکت در این دوره  11400400سال سال 

سال سال 33هرسال یک گواهی بازآموزی در هرسال یک گواهی بازآموزی در ))برگه بازآموزي برگه بازآموزي   33بایست بایست   های ارتقاء مربیگری دارند میهای ارتقاء مربیگری دارند می  تمایل به شرکت در دورهتمایل به شرکت در دوره

  ( ارائه نمایند. ( ارائه نمایند. گذشتهگذشته

ا اعم از دولتی و خصوصی و مدیران مدارس تخصصی ذیل فدراسیون، مکلف به بکارگیری از ا اعم از دولتی و خصوصی و مدیران مدارس تخصصی ذیل فدراسیون، مکلف به بکارگیری از مدیران استخرهای شنمدیران استخرهای شن  ::2020--44

باشند. بدیهی است نظارت برحسن اجرای این بند باشند. بدیهی است نظارت برحسن اجرای این بند   مربیانی که دارای گواهینامه بازآموزی )پروانه فعالیت مربیگری( هستند، میمربیانی که دارای گواهینامه بازآموزی )پروانه فعالیت مربیگری( هستند، می

  بعهده هیأت شنا استان است.بعهده هیأت شنا استان است.

یک سال شمسی یک سال شمسی ماه الی ماه الی 88که حداقل که حداقل ها ها   ( که از قبولی آن( که از قبولی آن11و و   22، ، 33ا ) اعم از درجات ا ) اعم از درجات دوره بازآموزی ویژه کلیه مربیان شندوره بازآموزی ویژه کلیه مربیان شن  ::2020--55

  ماه باشد.ماه باشد.  88سال متوالي نباید كمتر  از سال متوالي نباید كمتر  از   22الزم بذكر است فاصله دو بازآموزي در  الزم بذكر است فاصله دو بازآموزي در  ..ریزی شده استریزی شده است  گذشته، برنامهگذشته، برنامه

ها ها   لذا با پروانه بازآموزی سایر استانلذا با پروانه بازآموزی سایر استان  ؛؛باشدباشد  ساکن در همان استان میساکن در همان استان میفعال فعال استان مربوط به مربیان استان مربوط به مربیان   دوره بازآموزی هردوره بازآموزی هرتبصره: تبصره: 

رسانی به رسانی به   مسئولیت اطالعمسئولیت اطالعفعالیت مربیگری مشغول بکار شد. فعالیت مربیگری مشغول بکار شد.   مجوزمجوزاستان دیگر بعنوان مربی دارای استان دیگر بعنوان مربی دارای   توان در استخری درتوان در استخری در  نمینمی
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  ––بر دانشجو بودن بر دانشجو بودن   درخواستی مبنیدرخواستی مبنی  تمامی مواردتمامی مواردباشد. باشد.   مدیران استخرها و مربیان در استان بعهده هیأت شنای آن استان میمدیران استخرها و مربیان در استان بعهده هیأت شنای آن استان می

بایست در استان محل سکونت جدید نیز بایست در استان محل سکونت جدید نیز   این بند نخواهد شد و مربی میاین بند نخواهد شد و مربی می  انتقال به استان و .... موجب تغییر درانتقال به استان و .... موجب تغییر در  --  سرباز بودنسرباز بودن

  استان دریافت نماید.استان دریافت نماید.آن آن ت شنا ت شنا أأ( از هی( از هیسال جاریسال جاری  )بازآموزی)بازآموزی  مجدداً مجوز فعالیتمجدداً مجوز فعالیت

دارای دارای   14001400تا پایان سال تا پایان سال ( ( ج گردیده استج گردیده است)لیست مدرسین رسمي در سایت فدراسیون شنا در)لیست مدرسین رسمي در سایت فدراسیون شنا درمدرسین رسمی فدراسیون مدرسین رسمی فدراسیون   تبصره:تبصره:

  باشند.باشند.  میمیمدرسی مدرسی بازآموزی بازآموزی اعتبار اعتبار 

در سراسر کشور طبق جدول تعرفه در سراسر کشور طبق جدول تعرفه   پروانه فعالیت مربیگريپروانه فعالیت مربیگريو هزینه صدور و هزینه صدور   دوره بازآموزيدوره بازآموزينرخ تعرفه شهریه نرخ تعرفه شهریه   ::2020--66

سهم سهم   درصددرصد  4040و و   ت شنای استان برگزارکنندهت شنای استان برگزارکنندهأأسهم هیسهم هی  درصددرصد  6060های مختلف تعیین گردیده است که از این مبلغ های مختلف تعیین گردیده است که از این مبلغ   رشتهرشته

بایست از طریق سامانه بایست از طریق سامانه   کنندگان میکنندگان می  نام شرکتنام شرکت  ثبتثبت  سامانه و صدور گواهینامه( خواهد بود.سامانه و صدور گواهینامه( خواهد بود.  فدراسیون شنا )جهت ثبت درفدراسیون شنا )جهت ثبت در

پروانه فعالیت مربیگری توسط فدراسیون صادر و هیأت شنا استان باید پروانه فعالیت مربیگری توسط فدراسیون صادر و هیأت شنا استان باید   ضمناًضمناً  ( انجام پذیرد.( انجام پذیرد.RReeggiisstteerr..iirrssff..iirr))  آموزشآموزش

امضاء، مهر و ثبت در امضاء، مهر و ثبت در   انجام فرایندانجام فرایند  یط نسبت به درخواست پروانه از فدراسیون اقدام و پس ازیط نسبت به درخواست پروانه از فدراسیون اقدام و پس ازبراساس تعداد مربیان حائز شرابراساس تعداد مربیان حائز شرا

  به مربیان تحویل نمایند.به مربیان تحویل نمایند.  تتأأبایگاني هیبایگاني هی

مربوط به برگزاری دوره مربوط به برگزاری دوره   پذیرایی ساده(پذیرایی ساده(  --  اجاره سالناجاره سالن  --  دورهدوره  مدرس و مدیرمدرس و مدیر  الزحمهالزحمه  های اجرایی )حقهای اجرایی )حق  کلیه هزینهکلیه هزینه  ::2020--77

  عهده هیأت شنا استان خواهد بود.عهده هیأت شنا استان خواهد بود.داوری  بداوری  ب  //  بازآموزی مربیگریبازآموزی مربیگری

    های آموزشیهای آموزشی  نیاز دورهنیاز دوره  شنا و دریافت گواهینامه پیششنا و دریافت گواهینامه پیش  44نیاز شرکت در بازآموزی، قبولی در آزمون عملی نیاز شرکت در بازآموزی، قبولی در آزمون عملی   پیشپیش  تبصره:تبصره:

((PPrree  TTeeaacchhiinngg.است ).است )    

با توجه به با توجه به   و شنای هنریو شنای هنری  واترپلوواترپلو  ،،های شنا، شیرجههای شنا، شیرجه  های تخصصی مرتبط با رشتههای تخصصی مرتبط با رشته  های بازآموزی مربیان و کلینیکهای بازآموزی مربیان و کلینیک  دورهدوره  ::2020--88

  ریزی و اجرا خواهد بود.ریزی و اجرا خواهد بود.  های فنی مربوطه قابل برنامههای فنی مربوطه قابل برنامه  های سراسری توسط کمیتههای سراسری توسط کمیته  برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و لیگبرگزاری مسابقات قهرمانی کشور و لیگ

های بازآموزی در هر استان با اولویت مدرسین رسمی فدراسیون مقیم استان خواهد بود و درصورت عدم های بازآموزی در هر استان با اولویت مدرسین رسمی فدراسیون مقیم استان خواهد بود و درصورت عدم   تدریس دورهتدریس دوره  ::2020--99

  اعزام نماید.  اعزام نماید.    های همجوارهای همجوار  استاناستان  زش موظف است از مدرسین واجد شرایط ساکن درزش موظف است از مدرسین واجد شرایط ساکن دروجود مدرس رسمی مقیم، کمیته آمووجود مدرس رسمی مقیم، کمیته آمو

  ای بر این موضوع خواهند داشت. ای بر این موضوع خواهند داشت.   های آموزش و فنی شنا نظارت ویژههای آموزش و فنی شنا نظارت ویژه  بدیهی است با توجه به هفتمین سال اجرای بازآموزی، کمیتهبدیهی است با توجه به هفتمین سال اجرای بازآموزی، کمیته

بایست از سوی کمیته آموزش بایست از سوی کمیته آموزش   ن آنها در کشور مین آنها در کشور میها و صدور ابالغ مدرسیها و صدور ابالغ مدرسی  های بازآموزی و کلینیکهای بازآموزی و کلینیک  مجوز برگزاری دورهمجوز برگزاری دوره  ::2020--0011

  فدراسیون شنا صادر گردد.فدراسیون شنا صادر گردد.

  بازآموزی تمرین دربازآموزی تمرین در  13991399، در سال ، در سال 13981398  ماه سالماه سال  آب در اسفندآب در اسفند  با توجه به برگزاری اولین دوره مربیگری تمرین دربا توجه به برگزاری اولین دوره مربیگری تمرین در  ::2020--1111

  است.است.  اجبارياجباري  14001400سال سال   ازازآب برگزار نخواهد شد. بدیهی است داشتن بازآموزی این رشته جهت فعالیت در استخرها آب برگزار نخواهد شد. بدیهی است داشتن بازآموزی این رشته جهت فعالیت در استخرها 

 هاي تخصصي كلینیك د( لیست عناوین و جدول شهریه دریافتي

 

 ردیف عنوان رشته مدت دوره امتیاز مبلغ

لایر 1.800.000 ساعت 8 10  (3نیاز درجه  پایه مربیگري ) پیشكلینیك  شنا   1 

لایر ۲.400.000 ساعت 8 10  (2نیاز درجه  مقدماتي مربیگري ) پیش كلینیك شنا   2 

لایر 4.800.000 ساعت 16 15  (1نیاز درجه  پیشرفته مربیگري )پیشكلینیك  شنا   3 

لایر 6.000.000 ساعت 16 15  نیاز درجه ملي( طالیي مربیگري )پیش كلینیك شنا   4 

لایر 1.800.000 ساعت 6 8  مقدماتي كلینیك تغذیه شنا، شیرجه و واترپلو   5 

لایر 1.800.000 ساعت 8 10  و واترپلوشنا، شیرجه   پیشرفته كلینیك تغذیه   6 

لایر 1.800.000 ساعت 8 10  (استروک)مقدماتي 4كلینیك تجزیه و تحلیل مکانیکي  شنا   7 

لایر 4.۲00.000 ساعت16 15  پیشرفته()استروک 4 مکانیکي تحلیل و تجزیه كلینیك شنا   8 

لایر 1.۲00.000 ساعت 6 8  پینگكلینیك مبارزه با دو شنا، شیرجه و واترپلو   9 

لایر 1.800.000 ساعت 8 10   10  ) بدنسازي و قدرت(تمرینات درخشکيكلینیك  شنا، شیرجه و واترپلو 

لایر 1.800.000 ساعت 8 10  مقدماتيهاي ذهني و ...( )مهارتروانشناسي تخصصي كلینیك  شنا، شیرجه و واترپلو   11 
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لایر 1.800.000 ساعت 8 10  پیشرفتههاي ذهني و ...( )مهارتروانشناسي صصي تخكلینیك  شنا، شیرجه و واترپلو   12 

لایر 1.800.000 ساعت 8 10   13 كلینیك داوري شنا، شیرجه و واترپلو 

لایر ۲.400.000 ساعت 6 8  اماكن آبي كلینیك مدیریت شنا، شیرجه و واترپلو   14 

لایر 1.800.000 ساعت 8 10  هنريشناي   هنريشناي داوري كلینیك    15 

لایر 1.800.000 ساعت 8 10  هنريشناي   هنريشناي مربیگري كلینیك    16 

لایر 4.۲00.000 ساعت 16 15   17 كلینیك تربیت مربیان استعدادیاب شنا، شیرجه و واترپلو 

لایر 1.800.000 ساعت 8 10   18 كلینیك توانمندسازي مدیران تخصصي شنا شنا، شیرجه و واترپلو 

لایر ۲.400.000 ساعت 8 10  ه و واترپلوشنا، شیرج  ها ها، مدارس و باشگاه كلینیك تربیت سرمربیان تیم   19 

لایر ۲.500.000 ساعت 8 10  افزایي استعدادیابي توانمقدماتي كلینیك  شنا، شیرجه و واترپلو   20 

لایر 3.000.000 ساعت 8 10   21 كلینیك تربیت كارشناس استعدادیابي شنا، شیرجه و واترپلو 

لایر 1.800.000 ساعت 8 10   22 كلینیك تخصصي آبهاي آزاد شنا 

لایر 1.800.000 ساعت 8 10   
شنا، شیرجه ، تمرین 

آب و واترپلو در  
ریزي آموزشي كلینیك برنامه  23 

لایر 1.800.000 ساعت 8 10  ریزي و طراحي تمرین مقدماتي كلینیك برنامه شنا، شیرجه ،  واترپلو   24 

لایر 4.۲00.000 ساعت 16 15  واترپلو شنا، شیرجه،  ریزي و طراحي تمرین پیشرفته كلینیك برنامه   25 

لایر000/000/1 ساعت4 5  واترپلو شنا، شیرجه،   26 كلینیك تمرین دهي و تمرین پذیري شناگران مبتدي 

لایر000/000/1 ساعت8 8  واترپلو شنا، شیرجه،   27 كلینیك مقدماتي طراحي تمرین در آب 

لایر000/800/1 ساعت8 10  واترپلو ه،شیرج شنا،   28 (LTADآشناي با طرح توسعه بلند مدت شناگران)  

ها، توسط ها، توسط   المللی با حضور مدرسین خارجی، تعرفه حضور پس از بررسی هزینهالمللی با حضور مدرسین خارجی، تعرفه حضور پس از بررسی هزینه  های بینهای بین  درصورت برگزاری کلینیکدرصورت برگزاری کلینیک تبصره:

 گردد.گردد.  فدراسیون اعالم میفدراسیون اعالم می

 ها: نحوه رعایت تعرفه دوره - 21ماده 

ها باید طی واریز بانکی مربوطه از طریق درگاه بانکی ها باید طی واریز بانکی مربوطه از طریق درگاه بانکی   های مربیگری، داوری و کلینیکهای مربیگری، داوری و کلینیک  کلیه درآمدهای حاصل از دورهکلیه درآمدهای حاصل از دوره  ::2121  --  11

و مستندات مربوطه به همراه دیگر مدارک دوره جهت صدور کارت به و مستندات مربوطه به همراه دیگر مدارک دوره جهت صدور کارت به   هاها  تعرفهتعرفهسامانه آموزش فدراسیون براساس جدول سامانه آموزش فدراسیون براساس جدول 

  %%6060ب هیأت مربوطه به میزان ب هیأت مربوطه به میزان شهریه )پرداخت از طریق درگاه( و دیگری به حساشهریه )پرداخت از طریق درگاه( و دیگری به حسا  %%4040تفکیک سهم فدراسیون به میزان تفکیک سهم فدراسیون به میزان 

  شهریه واریز گردد.شهریه واریز گردد.

های مربوط به اجاره استخر، های مربوط به اجاره استخر،   های آموزشی شامل پرداخت هزینههای آموزشی شامل پرداخت هزینه  دورهدوره  برگزاریبرگزاری  های جاری مربوط بههای جاری مربوط به  کلیه هزینهکلیه هزینه  ::2121  --  11  --  11

  التدریسالتدریس  اجاره فضای آموزشی مربوط به برگزاری دوره تئوری، هزینه اسکان، تغذیه و ایاب و ذهاب مدرس عملی و حقاجاره فضای آموزشی مربوط به برگزاری دوره تئوری، هزینه اسکان، تغذیه و ایاب و ذهاب مدرس عملی و حق

های دوره شامل تکثیر جزوات، اوراق امتحانی و های دوره شامل تکثیر جزوات، اوراق امتحانی و   تئوری و سایر هزینهتئوری و سایر هزینه  مدرسین دروس تئوری و عملی و مدیر دوره عملی ومدرسین دروس تئوری و عملی و مدیر دوره عملی و

    قابل پرداخت خواهد بود.قابل پرداخت خواهد بود.  هاها  هاي شنا استانهاي شنا استان  هیأتهیأت  کنندگان از محل سهمکنندگان از محل سهم  تغذیه روزانه شرکتتغذیه روزانه شرکت

های آموزشی به های آموزشی به   های کالسهای کالس  نامنام  ز این پس کلیه ثبتز این پس کلیه ثبت، ا، او جوانانو جوانان  وزارت محترم ورزشوزارت محترم ورزش  به دستوربه دستورالزم بذکر است بناالزم بذکر است بنا  ::2121  --  11  --  22

سایت فدراسیون انجام خواهد گرفت. ضمناً کلیه مدارک شامل درخواست مجوز سایت فدراسیون انجام خواهد گرفت. ضمناً کلیه مدارک شامل درخواست مجوز نام در نام در   ثبتثبتصورت الکترونیکی و از طریق صورت الکترونیکی و از طریق 

در سامانه بانک اطالعات در سامانه بانک اطالعات نام نام   کنندگان، فیش واریزی و ... نیز از همین طریق در هنگام ثبتکنندگان، فیش واریزی و ... نیز از همین طریق در هنگام ثبت  صدور دوره، مدارک شرکتصدور دوره، مدارک شرکت

  گردد.گردد.  بارگذاری میبارگذاری میراسیون راسیون فدفد

    ::کنندگانکنندگان  های بانکی الزم جهت شرکت در دوره و صدور کارت شرکتهای بانکی الزم جهت شرکت در دوره و صدور کارت شرکت  واریزیواریزی: : 2121  --  22

  گردد.گردد.  نام الکترونیکی جداگانه دریافت مینام الکترونیکی جداگانه دریافت می  % شهریه( از طریق سامانه ثبت% شهریه( از طریق سامانه ثبت4040هزینه مربوط به سهم فدراسیون )هزینه مربوط به سهم فدراسیون )  ::2121--  22  ––  11
  

  rreeggiisstteerr..iirrssff..iirrاز طریق سامانه آموزش فدراسیون شنا به نشانی: از طریق سامانه آموزش فدراسیون شنا به نشانی:   ها به حساب فدراسیون بایدها به حساب فدراسیون باید  کلیه پرداختکلیه پرداخت  ::2121--  22  ––  22

  انجام گردد.انجام گردد.
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بایست بایست   ميمي  كنند،كنند،  دریافت ميدریافت ميشنا شنا هاي مربیگري و داوري از فدراسیون هاي مربیگري و داوري از فدراسیون   ها كه مجوز برگزاري دورهها كه مجوز برگزاري دوره  ها و دانشگاهها و دانشگاه  است ارگاناست ارگان  الزم بذكرالزم بذكر**

یق درگاه سامانه آموزش فدراسیون پرداخت نمایند. بدیهي یق درگاه سامانه آموزش فدراسیون پرداخت نمایند. بدیهي ( را از طر( را از طرهاها  )جدول تعرفه)جدول تعرفهعملي و تئوري عملي و تئوري   مبلغ شهریه كالسمبلغ شهریه كالسكل كل % از % از 5050

  دوره(دوره(  )پیش)پیششنا شنا   44. ضمناً هزینه آزمون ورودي عملي . ضمناً هزینه آزمون ورودي عملي كنندگان تخفیف دهندكنندگان تخفیف دهند  توانند به شركتتوانند به شركت  % سهم خود مي% سهم خود مي5050ها  از محل ها  از محل   است ارگاناست ارگان

  دوره نیز از سهم خود پرداخت نمایند.دوره نیز از سهم خود پرداخت نمایند.  هاي جاريهاي جاري  متعلق به ارگان خواهد بود. ضمناً هزینهمتعلق به ارگان خواهد بود. ضمناً هزینه  تعیین  كهتعیین  كه  ریالریال  500.000500.000ها به میزان ها به میزان   ارگانارگان
  

های های   کلیه رشتهکلیه رشته  11و و   22و ارتقای درجات و ارتقای درجات   33های داوری و مربیگری درجه های داوری و مربیگری درجه   ها( کالسها( کالس  نیاز دورهنیاز دوره  دوره )پیشدوره )پیش  تعرفه آزمون پیشتعرفه آزمون پیش  ::2121  --  33

    بود.بود.خواهد خواهد متعلق به هیأت متعلق به هیأت واریز گردد و واریز گردد و حساب هیأت حساب هیأت بایست مستقیماً به بایست مستقیماً به   تعیین که میتعیین که میریال ریال   6600.00000.000به میزان به میزان فدراسیون فدراسیون 

برگزاری و ایاب و ذهاب مدرس برگزاری و ایاب و ذهاب مدرس   ، هزینه، هزینهکنندگانکنندگان  شرکتشرکتدرصورت عدم تشکیل دوره، بعلت نرسیدن به حد نصاب درصورت عدم تشکیل دوره، بعلت نرسیدن به حد نصاب : 1تبصره 

  خواهد بود.خواهد بود.میزبان میزبان   بعهده هیأتبعهده هیأت  الزحمه مدرس عملي(الزحمه مدرس عملي(  حقحق  ––  )هزینه استخر)هزینه استخر

 

 

 

 ویژه: تسهیالت و تخفیفات – 22ماده 

( با دارابودن شرایط احراز ( با دارابودن شرایط احراز برون مرزیبرون مرزی  المللیالمللی  یت در یک رویداد بینیت در یک رویداد بینعضوعضودارای مدال و دارای مدال و ملی )ملی )  ورزشکار و قهرمانورزشکار و قهرمان  ::2222  --  11

یید کمیته یید کمیته أأبدون حضور در دوره پس از تبدون حضور در دوره پس از ت)شنا، شیرجه و واترپلو( )شنا، شیرجه و واترپلو(   فقط در رشته تخصصیفقط در رشته تخصصی  33شرکت در دوره مربیگری درجه شرکت در دوره مربیگری درجه 

    خواهند شد.خواهند شد.رشته تخصصی خود رشته تخصصی خود   33درجه درجه بصورت رایگان، مشمول دریافت کارت مربیگری بصورت رایگان، مشمول دریافت کارت مربیگری   ،،فنی مربوطهفنی مربوطه

ضمن حضور فعال در ضمن حضور فعال در   11و و   22های مربیگری درجات های مربیگری درجات   است درصورت دارا بودن شرایط جهت شرکت در دورهاست درصورت دارا بودن شرایط جهت شرکت در دوره  ذکرذکره ه الزم بالزم ب  ::رهرهتبصتبص

    ها برخوردار خواهند شد. ها برخوردار خواهند شد.   جدول تعرفه دورهجدول تعرفه دوره  ازاز  درصدیدرصدی  3535  تخفیف تخفیف   دوره از معافیتدوره از معافیت

های مربیگری و داوری های مربیگری و داوری   دردورهدردوره  سنی جوانان و عموم درصورت شرکتسنی جوانان و عموم درصورت شرکت  ردهرده  سوم(سوم(  ،،دومدوم  )اول،)اول،  کشوریکشوریمسابقات مسابقات قهرمانان قهرمانان : : 2222  ––  22

ذکر است تخفیف مطروحه فقط در رشته تخصصی مرتبط با احکام ذکر است تخفیف مطروحه فقط در رشته تخصصی مرتبط با احکام ه ه الزم بالزم ب  خواهند شد.خواهند شد.  درصدی(درصدی(  3535))  ، مشمول تخفیف، مشمول تخفیف33درجه درجه 

    گردد.گردد.  منظور میمنظور می  33های درجه های درجه   و یژه دورهو یژه دوره  )در مقطع سنی جوانان و عموم()در مقطع سنی جوانان و عموم(  قهرمانیقهرمانی

  هایهای  خانوادهخانواده، کارکنان وزارت ورزش و جوانان و همکاران فدراسیون و ، کارکنان وزارت ورزش و جوانان و همکاران فدراسیون و اعضای محترم خانواده معزز شهداء و ایثارگراناعضای محترم خانواده معزز شهداء و ایثارگران: : 2222  ––  33

نامه رسمی معادل سهمیه قهرمانان کشوری، نامه رسمی معادل سهمیه قهرمانان کشوری،   ها شامل خواهر، برادر، همسر و فرزندان درصورت ارائه معرفیها شامل خواهر، برادر، همسر و فرزندان درصورت ارائه معرفی  آنآن  یکیکدرجه درجه 

    ها خواهند شد.ها خواهند شد.  جدول تعرفه دورهجدول تعرفه دوره  درصدی( ازدرصدی( از  3535))  مشمول تخفیفمشمول تخفیف

لحاظ و کارسازی خواهد لحاظ و کارسازی خواهد % سهم هیأت % سهم هیأت 5050و و % سهم فدراسیون % سهم فدراسیون 5050  ، بصورت، بصورتنامه آمدهنامه آمده  این آئیناین آئینهای فوق که در های فوق که در   کسر مبلغ تخفیفکسر مبلغ تخفیف  --

  شد.شد.

  کسر خواهد شد.کسر خواهد شد.سهم فدراسیون سهم فدراسیون موارد خاص شامل تخفیف معرفی شوند مبلغ فوق از موارد خاص شامل تخفیف معرفی شوند مبلغ فوق از ریاست فدراسیون ریاست فدراسیون چنانچه به تشخیص چنانچه به تشخیص   --

  کسر خواهد شد.کسر خواهد شد.سهم هیأت سهم هیأت از از   موارد خاص شامل تخفیف معرفی شوند مبلغ فوقموارد خاص شامل تخفیف معرفی شوند مبلغ فوقریاست هیأت ریاست هیأت چنانچه به تشخیص چنانچه به تشخیص   --

ها( بمنظور برگزاری بخش عملی مربیگری محاسبه ها( بمنظور برگزاری بخش عملی مربیگری محاسبه   های مربیگری در جدول ذیل )تعرفه دورههای مربیگری در جدول ذیل )تعرفه دوره  تعیین شده دورهتعیین شده دوره  نرخ تعرفهنرخ تعرفه  --

باشد و باشد و   میمیو تخلف و تخلف به عناوین مختلف ممنوع به عناوین مختلف ممنوع   هاها  ی عملی دورهی عملی دورههاها  گونه مبلغی مازاد بر جدول تعرفهگونه مبلغی مازاد بر جدول تعرفه  گردیده است؛ لذا دریافت هرگردیده است؛ لذا دریافت هر

  رعایت دریافت شهریه، پاسخگویی به مراجع تخصصی  به عهده آن هیأت محترم خواهد بود.رعایت دریافت شهریه، پاسخگویی به مراجع تخصصی  به عهده آن هیأت محترم خواهد بود.  درصورت عدمدرصورت عدم

های کوتاه مدت مربیگری وزارت ورزش و جوانان های کوتاه مدت مربیگری وزارت ورزش و جوانان   نامه دورهنامه دوره  های مربیگری براساس آئینهای مربیگری براساس آئین  نرخ تعرفه بخش تئوری دورهنرخ تعرفه بخش تئوری دوره  تبصره:تبصره:

  ..نامه فدراسیون آمده استنامه فدراسیون آمده است  تعیین گردیده است که در بخش ضوابط مالی ذیل آئینتعیین گردیده است که در بخش ضوابط مالی ذیل آئین

% % 3030% و سهم فدراسیون % و سهم فدراسیون 7070های تخصصی و با تأیید فدراسیون، سهم هیأت های تخصصی و با تأیید فدراسیون، سهم هیأت   درصورت تمایل هیأت به برگزاری کلینیکدرصورت تمایل هیأت به برگزاری کلینیک  --

ی فضای آموزشی، هزینه اسکان، ایاب و ذهاب مدرس، مدیر دوره و ی فضای آموزشی، هزینه اسکان، ایاب و ذهاب مدرس، مدیر دوره و   های دوره اعم از اجارههای دوره اعم از اجاره  گردد؛ همچنین کلیه هزینهگردد؛ همچنین کلیه هزینه  منظور میمنظور می
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ضمناً صدورگواهی شرکت در دوره بعهده ضمناً صدورگواهی شرکت در دوره بعهده   ها قابل پرداخت خواهد بود.ها قابل پرداخت خواهد بود.  ستانستانهای شنای اهای شنای ا  ها از محل سهم هیأتها از محل سهم هیأت  سایر هزینهسایر هزینه

  فدراسیون می باشد.فدراسیون می باشد.

دوره آموزشی مربیگری و داوری در رشته شیرجه با توجه به تخصصی بودن و لزوم امکانات و تجهیزات خاص در استخرهای دوره آموزشی مربیگری و داوری در رشته شیرجه با توجه به تخصصی بودن و لزوم امکانات و تجهیزات خاص در استخرهای   --

  گردد.گردد.  ر میر میبرگزابرگزاریزی و ریزی و   برنامهبرنامهکمیته فنی شیرجه کمیته فنی شیرجه ا هماهنگی ا هماهنگی شنا تا اطالع ثانوی بشنا تا اطالع ثانوی ب

بدنی بدنی   )معاونت امور ورزش بانوان سازمان تربیت)معاونت امور ورزش بانوان سازمان تربیت  انجمن شنای بانوان کشورانجمن شنای بانوان کشور    11  --  22  ––  33درجات درجات یا داوری یا داوری دارندگان کارت مربیگری دارندگان کارت مربیگری   --

به تاریخ به تاریخ / داوری / داوری   هزار تومان گواهینامه مربیگریهزار تومان گواهینامه مربیگریو بیست و بیست ریال معادل یکصد ریال معادل یکصد   و دویست هزارو دویست هزار  با پرداخت یک میلیونبا پرداخت یک میلیونسابق( سابق( 

همچون دستورالعمل فدراسیون و سنوات همچون دستورالعمل فدراسیون و سنوات مربیگری / داوری مربیگری / داوری هند نمود. بدیهی است صدور مجوز کارهند نمود. بدیهی است صدور مجوز کارکارت مذکور دریافت خواکارت مذکور دریافت خوا

  ..گذشته منوط به گذراندن دوره بازآموزی ساالنه خواهد بودگذشته منوط به گذراندن دوره بازآموزی ساالنه خواهد بود

براي تنها یك براي تنها یك   ، شنای هنری و تمرین در آب؛، شنای هنری و تمرین در آب؛واترپلوواترپلو  ،،های مربیگری شنا، شیرجههای مربیگری شنا، شیرجه  مردودین دورهمردودین دورهدوره)عملی( ویژه دوره)عملی( ویژه   تجدیدتجدید  --

  % استفاده نمایند.% استفاده نمایند.4040تخفیف تخفیف   دوره اول ازدوره اول ازیک سال ازیک سال ازحداکثرحداکثر  تاتانظر نظر   دوره مورددوره موردمجدد درمجدد در  شرکتشرکتجهت جهت باربار

  )المثنی( )المثنی( فیزیکیفیزیکی  های گذشته تاکنون هزینه صدور کارت مجددهای گذشته تاکنون هزینه صدور کارت مجدد  های مربیگری شنا از سالهای مربیگری شنا از سال  باتوجه به طرح ساماندهی گواهینامهباتوجه به طرح ساماندهی گواهینامه  --

  می باشد.می باشد.  ریالریال  5500.00000.000..11نوان سازمان تربیت بدنی نوان سازمان تربیت بدنی تبدیل فیزیکی مدارک مربوط به انجمن باتبدیل فیزیکی مدارک مربوط به انجمن با  گردد.گردد.  ریال تعیین میریال تعیین می  2200.00000.000..11

بصورت الکترونیکی ودرپروفایل هرفرد قابل مشاهده بوده و بصورت فیزیکی چاپ نمی بصورت الکترونیکی ودرپروفایل هرفرد قابل مشاهده بوده و بصورت فیزیکی چاپ نمی   13971397و گواهینامه ها از مهرو گواهینامه ها از مهرکلیه کارتها کلیه کارتها 

  گردد.گردد.

 

 

 :اجرایي دستورالعمل - 23ماده 
 مقدمه

ت داوری و مربیگری فدراسیون شنا در سراسر کشور، موارد مندرج های کوتاه مد نامه دوره سازی اجرایی آئین به منظور یکسان

 . گردد نامه مطروحه به شرح ذیل ارائه می در این بخش در راستای تسهیل اجرا آئین

 كلیات -الف

گردد،  شنا استان برگزار می  های آموزشی که از سوی هیأت یا دیگر دوره 2، 3های کوتاه مدت مربیگری سطوح  تمامی دوره -1

از کمیته آموزش   های کوتاه مدت مربیگری و دارای مجوز برگزاری دوره نامه برگزاری دوره بایست منطبق با آئین می

 .فدراسیون شنا باشد

 های کوتاه مدت مربیگری و داوری وزارت ورزش و جوانان نامه دوره براساس آئین -2

 .جدول زمانی ذیل انجام پذیردبایست مطابق مراحل  های مربیگری می فرایند اخذ مجوز برگزاری دوره

 های مربیگری زمانبندی اقدامات جهت اخذ مجوز دوره :15 جدول شماره

ف
دی

ر
 

 اقدام کننده اقدام
 زمان انجام اقدام

 اسفند بهمن دی آذر آبان

      استان شنایهیأت  اجرای نیازسنجی در سطح استان 1

۲ 
استان و ادارات ورزش و  های ورزشی بررسی و تأیید نیازسنجی آموزشی هیأت

 ها جوانان شهرستان
      کل استان مسئول آموزش اداره

3 
ها برحسب نیازسنجی صورت گرفته و ارسال آن  تهیه تقویم آموزشی ساالنه هیأت

 های ورزشی به فدراسیون
      استان شنایهیأت 
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 : 1 تبصره

های  مابین ارکان آموزش اداره کل و فدراسیون، دفتر توسعه آموزش الزم به ذکر است درصورت بروز اختالف در این خصوص فی

 .پایه و استعدادیابی وزارت ورزش بعنوان مرجع حل اختالفات خواهد بود

 : 2تبصره 

پوشش فدراسیون بعهده کمیته آموزش با  های تحت ربیگری درجه یک و ملی در رشتههای م نیازسنجی ساالنه و برگزاری دوره

 گردد. گیری می های فنی فدراسیون تصمیم همکاری کمیته

 اجرایي ضوابط: ب

نام و  های مربوطه، ثبت اخذ مجوز دوره از فدراسیون، صدور ابالغ: مسئولیت برگزاری و انجام تمامی امور اجرایی از قبیل -1

باشد  ی مدارک، پیشنهاد اساتید و تهیه مکان و وسایل کالس مربیگری به عهده هیأت شنا استان مربوطه میآور جمع

مسئول آموزش اداره کل ورزش و جوانان ضمن حمایت و پشتیبانی و نیز نظارت برحسن برگزاری دوره مسئولیت اثر 

 . بخشی آموزشی را نیز بعهده خواهد داشت

 : 1 تبصره

 های تأیید شده برابر فرایند مندرج در جدول شماره های تئوری و عملی مربیگری، براساس نیازسنجی ی دورهمجوزهای برگزار

 این دستورالعمل قابل اجراست. 15

  :2 تبصره

بایست از هیأت شنا همان  های مربیگری / داوری می ها و نهادهای هر استان، برای اخذ مجوز برگزاری دوره ها، سازمان ارگان

 .اقدام نماینداستان 

 .باشد های شنا مرجع می مسئولیت آزمون ورودی، انتخاب و ارزشیابی اولیه عملی به عهده فدراسیون و هیأت -2

های کوتاه مدت  نامه دوره بایست مطابق با سرفصل ابالغی آئین های مربیگری می های دروس تئوری دوره عناوین و سرفصل -3

 .مربیگری باشد

شنا استان با نظارت و هماهنگی مسئول آموزش اداره کل  هیأت زیکی  و حضوری توسط بصورت فیتئوری دروس  آزمون -4

اوراق جهت بایگانی به کنندگان دوره، ارزشیابی به عمل خواهند آورد و  ورزش و جوانان استان از تمامی شرکت

د، گواهینامه مربیگری صرفاً برای افرادی که با موفقیت از عهده امتحانات برآینفدراسیون ارسال تاضمن تصحیح و 

 .شود ضوابط اجرایی صادر می 7 مطابق فرایند بند

مالک 14)درتئوری معدل  14هر دو بخش نمره باشد. حداقل نمره قبولی در می 20تا  0دامنه نمرات تئوری و عملی بین  :1 تبصره

 باشد. میاست(

بنابه هر دلیلی اقدام به شرکت در دوره عملی  اعتبار کارنامه نمرات قبولی دروس تئوری برای متقاضیانی که: 2 تبصره

 .باشد اند؛ حداکثر دو سال پس از اتمام دوره تئوری می ننموده

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

 .باشد می

4 
دفتر توسعه های استانی، تهیه و ارسال تقویم آموزشی ملی ساالنه به  بررسی تقویم

 های پایه و استعدادیابی جهت تأیید نهایی آموزش
      شنا فدراسیون

5 
ها جهت اجرا و  های آموزشی ساالنه و ارسال آن به فدراسیون بررسی و تأیید تقویم

 های کوتاه مدت مربیگری نامه برگزاری دوره تنظیم برنامه نظارتی مطابق آئین

های پایه و  دفتر توسعه آموزش

 ادیابیاستعد
     

6 
های استانی جهت اجرا مطابق  های تأیید شده به هیأت اعطاء مجوز و ارسال برنامه

 های کوتاه مدت مربیگری نامه برگزاری دوره آئین
      شنا فدراسیون

7 
های تأیید شده هیأت استان به اداره کل جهت نظارت، ارزشیابی و  ارسال برنامه

 یهای آموزش کنترل اثر بخشی دوره
      استان شنایهیأت 
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ی، نسبت به برگزاری دوره عملماه پس از برگزاری دوره  1ی، موظف است حداکثر لهیأت شنا برگزارکننده دوره عم -5

ماه  2های مربیگری توسط فدراسیون حداکثر  نمایند. )اعتبار زمانی صدور مجوز دوره تئوری با فدراسیون هماهنگی

بخش تئوری و عملی اقدام  باشد؛ لذا هیأت شنا موظف است در این بازه زمانی نسبت به برگزاری و به اتمام رساندن می

)با اعتبار  دوره نماید.( الزم به ذکراست افرادی حق حضور در دوره را خواهند داشت که دارای گواهینامه عملی پیش

 زمانی قابل قبول( را دارا باشند. 

حسب شرایط ) وز(،ماه از تاریخ صدور مج 2های عملی در فاصله زمانی بیش از مدت تعیین شده ) ادامه برگزاری دوره :تبصره

 .منوط به هماهنگی با کمیته آموزش فدراسیون خواهد بود..( آب و هوایی، فصل و .: خاص

کنندگان و ارائه آن به هیأت  آوری و اعالم ریزنمرات شرکت مسئولیت تهیه دفترچه سواالت دروس تئوری، توزیع، جمع -6

 . باشد ان میشنا مربوطه، برعهده مسئول آموزش اداره کل ورزش و جوانان است

بایست در سطح استان و پس از اخذ مجوز از فدراسیون شنا توسط هیأت شنا استان  می( تئوری و عملی) دوره مربیگری :تبصره

بدیهی است  .باشد های عملی از وظایف ذاتی فدراسیون می بدیهی است نظارت برحسن اجرای برگزاری کالس. برگزار گردد

 تئوری یا عملی قبل از صدور مجوز برگزاری دوره توسط فدراسیون، غیرقابل اعتبار خواهد بود.هر گونه دوره اعم از  برگزاری

 )درج تصویر گواهینامه در پروفایل كاربر( مربیگري هاي گواهینامه صدور فرایند  -7

 ی گردد.برگزاری آزمون تئوری)بصورت مجازی( و ارسال اوراق سواالت آزمون توسط فدراسیون به هیات انجام م - 1 - 7

برگزاری آزمون عملی دوره توسط مدرسین رسمی فدراسیون با همکاری هیأت شنا استان و نظارت آموزش اداره کل  - 2 – 7

 (ممهور به مهر و امضاء) بر حسن اجرای دوره مبنی

بایست  یثبت نمرات عملی و تئوری )توسط مدرس رسمی فدراسیون( در سامانه فدراسیون شنا )کارنامه تئوری م - 3 – 7

 رسیده باشد.(  سال گذشته به امضاء اداره کل ورزش استان2توسط فدراسیون صادر شده باشد یا در

پس از روز 15ها توسط رئیس فدراسیون حداکثر  صدور گواهینامه توسط کمیته آموزش فدراسیون و امضاء گواهینامه  – 4 – 7

 د بود.تاریخ ثبت و بارگذاری نمرات و اتمام دوره کارورزی خواه

ها توسط  های کوتاه مدت مربیگری در سطوح مختلف، پس از تأیید و اعالم عدم مغایرت کالس های دوره گواهینامه - 5 – 7

های پایه و استعدادیابی با امضاء معاونت ورزش قهرمانی و  کمیته آموزش با ضوابط تعیین شده و تأیید دفتر توسعه آموزش

 .صادر و در پروفایل افراد قابل مشاهده و پرینت خواهد شدای وزارت بصورت الکترونیکی  حرفه

 نامه، به منظور حفظ کیفیک آموزشی نباید ساعات تدریس از  های آموزشی قید شده در این آئین در اجرای تمامی دوره  -8

 . ساعت در روز تجاوز نماید 8

وانند حداکثر پنج روز پس از اعالم نتایج، مراتب ت میبرگزارشده توسط هیات ها، های تئوری  معترضین به نتایج آزمون :تبصره

اعتراض خود را به آموزش اداره کل و یا هیأت شنا ارائه نمایند. مسئول آموزش ذیربط موظف است؛ حداکثر ظرف پنج روز پس 

مانه آموزش معترضین به نتایج آزمون عملی از طریق سا. از دریافت اعتراض، نتایج بررسی را کتباً به داوطلب اعالم نماید

ها  کنند. بدیهی است بعد از زمان مقرر به درخواست درخواست تجدیدنظر را حداکثر پنج روز پس از اعالم نتیجه فعال می

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

گردد توسط کمیته آموزش  نامه درداخل یا خارج از کشورصادر می تمامی مدارک مربیگری که خارج از ضوابط این آئین -9

های پایه و استعدادیابی وزارت مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفته و مدرک  و با حضور نماینده دفتر توسعه آموزش فدراسیون

 .گردد های کوتاه مدت مربیگری تعیین می نامه دوره متناسب با آن منطبق بر آئین
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باشد که مبلغ آن  کنندگان می تهای مربیگری به عهده شرک های تئوری و عملی دوره به برگزاری کالس های مربوط هزینه -10

 .گردد تعیین میوزارت ورزش های پایه و استعدادیابی  از طریق فدراسیون با هماهنگی دفتر توسعه آموزش

حداكثرتا یك اند  های تئوری و عملی مربیگری را با موفقیت سپری نموده های دوره های ناقص که آزمون دارندگان پرونده -11

سبت به تکمیل مدارک و اخذ گواهینامه اقدام نمایند درصورت عدم تکمیل مدارک ناقصه، شود تا ن فرصت داده می سال

 .نمایدجدید نام و شرکت در دوره آموزشی  بایست مجدداً اقدام به ثبت متقاضی می

 

 در پروفایل كاربران: مربیگري كارت صدور فرایند - 24ماده 

مستلزم داشتن گواهینامه و ارائه گواهی انجام کارورزی مربوطه از صدور کارت مربیگری توسط فدراسیون شنا برای افراد، 

 :باشد ماه مطابق فرایند ذیل می 6الی 3ساعت و طی مدت  50هیأت شنا به مدت 

 تکمیل فرم تقاضای کارورزی هیأت شنا، توسط متقاضی به انضمام تأیید قبولی در دوره – 1 – 24

پوشش و مورد تأیید و ارائه معرفینامه به متقاضی توسط هیأت شنا  تخرهای تحتتعیین محل کارورزی در یکی از اس – 2 – 24

 استان ظرف مدت دو هفته

 ارائه معرفینامه و حضور در محل کارورزی توسط متقاضی – 3 – 24

 ستانساعت ممهور به مهر و امضاء مدیر استخر و ارائه به هیأت شنا ا 50 دریافت گواهی انجام کارورزی به مدت – 4 – 24

روز،  10توسط فدراسیون شنا حداکثر )درصورت قبولي در بخش تئوري و عملي(  صدور کارت مربیگری / داوری – 5 – 24

پذیرد. با توجه به الکترونیکی شدن  پس از مراحل تأیید مدارک و تأیید انجام کارورزی توسط هیأت شنا استان میزبان انجام می

اطالعات و آموزش فدراسیون، پس از تأیید صدور کارت توسط کمیته آموزش  کل مراحل صدور کارت در سامانه بانک

گردد. بدیهی است صدور سایر  فدراسیون، تصویر گواهینامه و کارت مربیگری / داوری در پروفایل افراد قابل مشاهده می

صورت دیجیتالی همراه با امضاء، ها نیز ب های آموزشی همچون؛ پروانه فعالیت مربیگری )بازآموزی( و گواهینامه کلینیک دوره

 هولوگرام و مهرهای رسمی فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان در پروفایل شخصی افراد قابل مشاهده و پرینت خواهد بود.

بارگذاري كیلوبایت( 500تا 100)بصورت رنگي با كیفیت رک ااصل مدازتبصره: كلیه مدارک موجود در پروفایل هرفرد باید 

 كپي برابر اصل مورد تایید نخواهد بود(.  .)كپي یاگردد
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 :مدرسین ضوابط – 25ماده 
 عمومي شرایط -الف 

 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 )ویژه آقایان(. ج

 حیت شغل مدرسی د. تأیید صال

 : تبصره

 .باشد می ی میزبانها به عهده حراست اداره کل استاندر استان مسئولیت تأیید صالحیت مدرسین دروس تئوری و عملی 

 

 :شرایط اختصاصي مدرسین تئوري –ب 

داشتن ورزشی با شرط  بدنی و علوم ، کارشناسی ارشد تربیت2و  3حداقل مدرک تحصیلی مدرسین مربیگری درجه . الف

 گردد.( توسط فدراسیون برگزار می 2درجه تئوری های  )دوره .باشد از فدراسیون شنا می 3 حداقل كارت مربیگري درجه

ورزشی با شرط داشتن  بدنی و علوم های درجه یک تئوری مربیگری، دکتری تربیت مدرک تحصیلی مدرسین کالسحداقل . ب

 گردد.( درجه یک توسط فدراسیون برگزار میتئوری های  )دوره .باشد میاز فدراسیون شنا  2كارت مربیگري درجه حداقل 

سال سابقه تدریس  5عضو هیأت علمی دانشگاه و یا دارای  - 1شرط داشته باشند:  2بایست  های تئوری می مدرس دوره: تبصره

های  سال سابقه تدریس در رشته 2های موجود با حداقل  در یکی از مراکز آموزشی کشور و یا شاغل در یکی از نهادها و ارگان

 .های ذیل فدراسیون شنا در یکی از رشته 3دارای حداقل کارت مربیگری درجه  - 2ورزشی  بدنی و علوم مرتبط با تربیت

 .تواند تدریس داشته باشد درس، حسب گرایش تحصیلی و سابقه اجرایی می 2هر مدرس تئوری حداکثر در . ج
 .برسد یا فدراسیون بایست به پیشنهاد هیأت شنا و به تأیید آموزش اداره کل استان می انتخاب مدرسین دروس تئوری. د

باشد. بدیهی  های خاص بانوان با مدرسین خانم واجد شرایط می ه. اولویت بکارگیری مدرس جهت تدریس دروس تئوری کالس

 گردد.و در اختیار کمیته آموزش فدراسیون یه است بانک اطالعات مدرسین خانم و آقا توسط کمیته آموزش هیأت قبالً باید ته

 . باشد االشاره مستثنی می های اولیه از تمامی موارد فوق عنوان درس احیاء پایه و کمک: 1 تبصره

 .های مرتبط با درمان، پزشکی و ایمنی صرفاً با همکاری هیأت پزشکی ورزشی استان تعیین شود مدرس دوره: 2 تبصره

مدرسین سواالت را بصورت تستی فدراسیون، در تصحیح سواالت دروس تئوری توسط کمیته آموزش  بمنظور تسریع :3تبصره 

 كمیته آموزش فدراسیون شنابه  Wordروز قبل از آزمون با فرمت  5سوال به همراه کلید حداقل  16جوابی به تعداد حداقل  4

شده استخراج شده باشد و ضریب سختی آن متناسب با  بایست از مباحث تدریس شده یا جزوه ارائه نمایند. سواالت می ارسال

 سطح دوره باشد.

 عملي مدرسین اختصاصي شرایط -ج 

 .داشتن گواهینامه مدرسی به انضمام ابالغ از سوی فدراسیون شنا - 1 -  3

 داشتن پروانه فعالیت ساالنه مدرسی )بازآموزی مدرسین( - 2 - 3

 های عملی جرای تدریس مهارتداشتن آمادگی جسمانی مناسب جهت ا - 3 – 3

 ( 1400كارت مدرسي شنا داراي اعتبار تاپایان سال  )ورزشی بدنی و علوم تربیتارشد داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی  - 4 – 3

ورزشی است با شرط  بدنی و علوم حداقل مدرک تحصیلی مدرس عملی تمرین در آب حداقل کارشناسی ارشد تربیت تبصره:

 ورزشی باشد. بدنی و علوم ناسی آنها نیز تربیتاینکه کارش

باشد؛ لذا از  معرفی مدرس عملی و صدور ابالغ ایشان برعهده کمیته آموزش با نظارت رئیس یا دبیر فدراسیون شنا می :هتبصر

 داری گردد.دارائه پیشنهاد درخصوص حمایت و یا حذف مدرس خو
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های  )ویژه مدرسینی که دوره 3مدرس سطح  - 1 گردند: ی میبند سطح طبقه 4مدرسین عملی فدراسیون در  تبصره:

، قادر هستند  3)ویژه مدرسینی که ضمن تدریس درجه  2مدرس سطح  – 2 کنند.( را تدریس می 3مربیگری یا داوری درجات 

و  3درجه  توانند دوره بازآموزی مربیان کنند. ضمناً این مدرسین می را تدریس  2های مربیگری یا داوری درجات  دوره

، قادر 2و  3)ویژه مدرسینی که ضمن تدریس درجات  1مدرس سطح  - 3 های پایه و مقدماتی را نیز تدریس نمایند.( کلینیک

توانند دوره بازآموزی مربیان درجات  کنند. ضمناً این مدرسین می را تدریس می 1های مربیگری یا داوری درجات  هستند دوره

)ویژه مدرسینی است که ضمن مدرس ارشد  - 4پیشرفته و طالیی را نیز تدریس نمایند.( های  و همچنین کلینیک 1و  2

مدرس سطوح مختلف فدراسیون را نیز تدریس کنند.( الزم به ذکر  های تربیت ها قادر هستند دوره اشراف در تدریس کلیه دوره

های سپری شده انتخاب و توسط ریاست  و دورهاست مدرس ارشد با بررسی کمیته فنی و براساس سوابق و نتایج کار مربیگری 

 نمایند. فدراسیون ابالغ دریافت می

های داوری درجه یک براساس  شوند. )الزم به ذکر است مدرسی کالس تقسیم می 2و  3مدرسین داوری در دو سطح  تبصره: 

 گردد. پیشنهاد کمیته آموزش و تأیید کمیته فنی معرفی می
 

 :انضباطي ضوابط( د

 كنندگان یژه شركتالف( و

( ضمن Register.irsf.irکنندگان موظف هستند در سامانه آموزش بانک اطالعات فدراسیون شنا ) کلیه شرکت -1

پرداخت حق عضویت ساالنه نسبت به تکمیل درست اطالعات و بارگذاری درست مدارک خود در پروفایل شخصی 

عدم بارگذاری درست مدارک در جای خود مسئولیت  اقدام نماید. بدیهی است درصورت ثبت اطالعات اشتباه و یا

نام در سامانه توسط کاربر  نام در شروع ثبت باشد. بدیهی است فرم شروط ثبت کننده می حقوقی به عهده شرکت

 کننده( ضمن رویت، مطالعه گردیده و در این خصوص مسئولیت را پذیرفته است. )شرکت

 .ه اعم از تئوری و عملی به طور فعال و مستمر الزامی استهای دور کنندگان در تمامی کالس حضور شرکت -2

مدیر دوره از . )باشد کنندگان در طول جلسات دوره به عهده مدیر دوره می مسئولیت نظارت بر حضور و غیاب شرکت -3

 (شود بین افراد آموزش دیده آشنا به فرایندهای آموزشی توسط هیأت شنا انتخاب می

 .گردد گزارش مدیر دوره محاسبه میساعات غیبت از دوره براساس  -4

کنندگان در هر درس بیش از یک جلسه و در مجموع بیش از یک هشتم مجموع ساعات دوره )معادل  چنانچه شرکت -5

 .ساعت( غیبت نمایند، از ادامه دوره محروم خواهند شد و از آنها آزمون نهایی به عمل نخواهد آمد 7

ماه تا یک سال از شرکت در تمامی  6 از ادامه دوره محروم گردند، از کنندگانی که به دلیل تخلف انضباطی شرکت -6

 .شوند های مربیگری محروم می دوره

بینی نشده دوره آموزش و تخلف انضباطی در سطح استان بر عهده شورایی متشکل از  گیری در رابطه با موارد پیش تصمیم -7

 .باشد رئیس هیأت شنا استان و مدیر دوره مربوطه میمعاون ورزشی، مسئول آموزش و کارشناس حقوقی اداره کل، 

 

 ب( ویژه مدرسین:

نام نموده و هر ساله نیز نسبت به واریز حق عضویت  كلیه مدرسین موظف هستند در سامانه آموزش بانك اطالعات فدراسیون ثبت -1

 ساالنه خود اقدام نماند.

کننده در  در سامانه آموزش( فرصت دارند نمرات افراد شرکت روز از اتمام دوره عملی )طبق زمان ثبت شده 7مدرسین  -2

دوره را با توجه به تصویر آنها در پنل اساتید )در پروفایل مدرس( ثبت نمایند. درصورت عدم ثبت نمرات در مدت زمان مقرر 

 گردد.  دهی اضافه می ساعت فرصت مجدد نمره 24روز( ضمن دریافت کارت زرد به مدرس به مدت  7)

 شوند. بار در یک سال کارت زرد دریافت نمایند از یک دور نوبت تدریس حذف می 2سینی که مدر -3

ماه الی یک سال براساس  6بار کارت زرد دریافت نمایند موجب دریافت کارت قرمز شده و از  3سال  2مدرسینی که طی  -4

 نوع و سطح مورد از تدریس حذف خواهند شد.
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 گردد. )کارت زرد و قرمز( پاک و روند ارزیابی مدرسین مجدداً بررسی می های دریافتی مدرسین سال کارت 2هر  -5

گردند. بدیهی است تا زمان صدور  ای آنها محرز گردد به کمیته انضباطی فدراسیون معرفی می مدرسینی که تخلف حرفه -6

 رای نهایی کمیته انضباطی، مدرس بصورت تعلیق خواهد بود.

ء استفاده از شاگردان کالس های فدراسیون درراستای منافع شخصی مدرسین در صورت مشاهده و احراز هرگونه سو -7

 محرز گردد، کمیته انضباطی تعیین کننده نوع برخورد خواهد بود.

 مالي ( ضوابطله

 های مربیگری: الزحمه مدرسین و عوامل پشتیبان دروس تئوری دوره نام، حق دستورالعمل پرداخت هزینه ثبت

 .باشد براساس مصوبه وزارت ورزش می 3کنندگان تئوری کالس درجه  شرکتورودیه برای هر یک از  -1

 .باشد براساس مصوبه وزارت ورزش می 2 کنندگان تئوری کالس درجه ورودیه برای هر یک از شرکت -2

ینی قرار مبالغ ابالغی در پایان هر سال توسط فدراسیون شنا با هماهنگی با دفتر توسعه آموزش پایه وزارت مورد بازب :1 تبصره

 .های سازمانی ابالغ خواهد گردید گرفته و در قالب بخشنامه

بصورت استاني توسط كمیته آموزش فدراسیون و تئوري درجه یك بصورت سراسري  2دوره هاي تئوري مربیگري درجه  :2 تبصره

 گردد.  توسطکمیته آموزش فدراسیون شنا برگزار مي

 .باشد براساس مصوبه وزارت ورزش می 1 و 2ات کالس درج کنندگان تئوری ورودیه برای هر یک از شرکت -3

سپاری  بدیهی است برون. باشد مجاز نمی 16 های برگزاری، خارج از جدول شماره هر گونه افزایش در هزینه :3 تبصره

 .های اجرایی آموزش نبایستی منجر به افزایش هزینه ابالغی گردد فعالیت

 

 هاي مربیگري امل پشتیبان در برگزاري دروس تئوري دورهالزحمه مدرس و عو حق: 16 جدول شماره

 

 ردیف
مدرس و عوامل 

 پشتیبان

 الزحمه عوامل پشتیبان التدریس دروس تئوری و حق حق

  3درجه 

 )به ازای هر ساعت ریال(

  2درجه 

 )به ازای هر ساعت ریال(

  1درجه 

 )به ازای هر ساعت ریال(

 600.000 504.000 432.000 مدرس )دکترا( 1

 480.000 420.000 360.000 لیسانس( مدرس )فوق 2

 900.000روزانه  (4.800.000حداکثر جهت یک دوره ) 800.000روزانه  مدیر دوره 3

 1.440.000حداکثر  1.440.000برگزاری یک دوره آزمون حداکثر  مدیر آزمون 4

 1.440.000اکثر حد 1.440.000ریال حداکثر  720.000یک دوره نظارت  مراقب آزمون 5

 480.000روزانه حداکثر  480.000روزانه حداکثر  تدارکات 6

 360.000روزانه  360.000روزانه  خدمتگزار 7

 با تأیید فدراسیون شنا با نظر هیأت و تأیید مسئول آموزش اجاره مکان 8

 72.000روزانه برای هر فرد حداقل  72.000روزانه برای هر فرد حداقل  پذیرایی 9

 

باشند  المللی مربیگری می های مربیگری در مقاطع مختلف که دارای مدرک بین التدریس مدرسین تئوری کالس حق :4تبصره 

 گردد. لیسانس محاسبه می با پیشنهاد کمیته های آموزش و فنی و تأیید نهایی مقام عالی فدراسیون، براساس مدرک فوق
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های مربیگری شنا، شیرجه، واترپلو،  دورهدروس عملي  یبان در برگزاریالزحمه مدرس و عوامل پشت حق :17 شماره جدول

 شنای هنری و تمرین در آب

 ردیف
مدرس و عوامل 

 پشتیبان

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

 درجه ملی / تربیت مدرس 1درجه  2درجه  3درجه 

 مربیگری مربیگری مربیگری مربیگری

 - - - 192.000 3مدرس سطح  1

 - - 252.000 210.000 2مدرس سطح  2

 - 312.000 276.000 240.000 1مدرس سطح  3

 420.000 348.000 312.000 276.000 مدرس ارشد 4

 روز 14روزانه به ریال حداکثر محاسبه  روز( 7.5روزانه به ریال )حداکثر محاسبه دوره  

 1.000.000 900.000 800.000 800.000 مدیر دوره 5

 روز( 2ریال )تا حداکثر  1.200.000روزانه  ناظر دوره 6

 

از سهم مبلغ شهریه آزمون  درصد 10معادل  شنا( از هر نفر مبلغ 4ها ) نیاز دوره به ازاء انجام آزمون عملی پیش :1 تبصره

 دوره به مدرس افزایش خواهد شد. ورودی پیش

بایست به شماره  می( تئوری و عملی) 3 و 2 ،1 های مربیگری درجه کنندگان در دوره شرکت نام های ثبت تمامی شهریه :2 تبصره

 .واریزگردد( شماره حساب مورد تأیید اداره کل) حساب رسمی هیأت استان یا هیأت شهرستان برگزارکننده

العکس )هوایی، زمینی، دریایی( التدریس و رفت و برگشت مدرسین از محل اعزام به محل مأموریت و ب های حق هزینه :3 تبصره

 باشد. تأمین محل اقامت، تغذیه، ایاب و ذهاب در محل مأموریت بعهده میزبان می

محاسبه و  17های عملی )مربیگری( بر مبنای یک جلسه )یک ساعت( طبق جدول  التدریس مدرسین کالس حق :4 تبصره

 گردد. می الزحمه مدیر دوره بصورت روزانه محاسبه گردد. حق پرداخت می

 ساعت کار مفید خواهد بود. 8یک روز شامل حداقل  :5 تبصره

( 17% )جدول 60ها از کارکنان هیأت یا ارگان برگزارکننده انتخاب شود مبلغ فوق تا سقف  درصورتیکه مدیران دوره :6 تبصره

 قابل پرداخت خواهد بود.

جهت تشکیل ( تئوری و عملی) های انجام شده ی هزینه% از کل درآمد را با کسر تمام40هیأت شنا موظف است  :7 تبصره

 .ها و توسعه سامانه آموزش به حساب فدراسیون واریز نماید پرونده، صدور حکم

گردد که توسط هیأت  محاسبه می ریال 000/390 العاده مأموریت خارج از استان مدرسین به ازای هر روز معادل فوق :8 تبصره

 ت به مدرس غیربومی اعزامی به استان پرداخت گردد.بایس شنا یا ارگان میزبان می

التدریس مدرسین حداکثر یک هفته پس از اتمام دوره و ثبت نمرات در سامانه از طریق هیأت شنا استان  پرداخت حق :9 تبصره

 باشد. قابل واریز می

ا ارائه پیشنهاد کمیته آموزش و های ملی شنا و مدرسی شنا در موارد خاص ب التدریس مدرسین دوره افزایش حق :10 تبصره

 تأیید نهایی مقام عالی فدراسیون بالمانع خواهد بود.

های مذکور  توانند: دوره های تئوری و عملی، هیأت شنا می ها از امکانات برگزاری دوره درصورت برخورداری شهرستان :11 تبصره

درصد برای  30 ها به ترتیب ا پس از کسر تمامی هزینهرا در سطح شهرستان برگزار نموده و درآمد حاصل از برگزاری دوره ر

 .درصد برای فدراسیون منظور نماید 40درصد برای هیأت استان و  10هیأت شهرستان، 
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 افزایي: دانش  كارگاه كلینیك و پشتیبان عوامل و مدرسین الزحمه حق پرداخت دستورالعمل – 26ماده 

 .افزایی باید مطابق با جدول ذیل باشد های دانش ها و کارگاه کالزحمه نیروی انسانی برگزارکننده کلینی حق

 افزایي هاي دانش ها و كارگاه الزحمه مدرس و نیروي انساني در برگزاري كلینیك حق :18 شماره جدول

 

 به ریالالزحمه  التدریس و حق حق سمت ردیف

 1.200.000تا  600.000هر ساعت  مدرس )دکترا( 1

 840.000تا  480.000هر ساعت  (مدرس )فوق لیسانس 2

 1.500.000تا   1.000.000هرساعت  2مدرس سطح  3

   2.000.000تا  1.500.000هرساعت  1مدرس سطح  4

 1.000.000هر روز  مدیر دوره 5

 480.000هر روز  مسئول سمعی و بصری 6

 600.000هر روز  تدارکات 7

 ئول آموزشکننده و تأیید مس با نظر درخواست اجاره مکان 8

 72.000روزانه برای هر فرد حداقل  پذیرایی 9

های تخصصی  افزایی براساس جدول تعرفه های دانش ها و کارگاه کنندگان در کلینیک ورودیه برای هر یک از شرکت :1 تبصره

 .باشد نامه می آئین

 ء می باشند()وبینارها استثنا. باشد نفر می 50 فزایی حداکثر ا کننده در هر کلینیک / کارگاه دانش تعداد نفرات شرکت :2 تبصره

 18% به جدول شماره 15المللی با افزایش  های بین الزحمه سایر نیروی انسانی کلینیک التدریس مدرس و حق حق :3 تبصره

 .گردد محاسبه می

حصر بفرد داشته به های من ها و مراکز علمی کشور که ویژگی به منظور جلب رضایت مدرسان طراز اول دانشگاه :4تبصره 

 بالمانع خواهد بود. بصورت توافقي پیشنهاد کمیته آموزش و نظر و تأیید نهایی مقام عالی فدراسیون افزایش مبالغ فوق

 هاي بازآموزي دوره برگزاري در نیروي انساني و مدرس الزحمه حق :19 شماره جدول

 مدرس و عوامل پشتیبان ردیف

 ی بازآموزی به ازای هر ساعت ریالها الزحمه دوره التدریس و حق حق

 بازآموزی بازآموزی بازآموزی

 ویژه مدرسین 1و  2مربیان درجه  3مربیان درجه 

 ---- 4.000.000 3.360.000 2مدرس سطح  1

 ---- 4.400.000 4.000.000 1مدرس سطح  2

 5.200.000 4.800.000 4.400.000 مدرس ارشد 3

 1.000.000هر روز  900.000هر روز  800.000هر روز  مدیر دوره 4

 72.000روزانه برای هر فرد حداقل  پذیرایی 5

 

در شرایط افزایش تعداد .باشد نفر می 40)مجازی یا حضوری( کننده در یک کالس بازآموزی حداکثر تعداد شرکت :1تبصره 

سب تعداد نفر بیشتر از سقف کالس تعیین التدریس مدرس نیز ح نفر به منزله افزایش تعداد کالس بوده و حق 40از  حضوری

 گردد. می
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گردد که توسط هیأت  محاسبه میریال  000/390 العاده مأموریت خارج از استان مدرسین به ازای هر روز معادل فوق :2تبصره 

 بایست به مدرس غیربومی اعزامی به استان پرداخت گردد. شنا یا ارگان میزبان می
 

 شناي هنري و شیرجه، شناویژه داوري هاي  دوره برگزاري در نیروي انساني و مدرس الزحمه حق :20شماره  جدول
 

 مدرس و عوامل پشتیبان ردیف

 به ازای هر ساعت ریال داوریهای  الزحمه دوره التدریس و حق حق

 درجه ملی / تربیت مدرس 1درجه  2درجه  3درجه 

 داوری داوری داوری داوری

 - - - 192.000 3مدرس سطح  2

 - 3000.000 252.000 210.000 2مدرس سطح  3

 روز 14روزانه به ریال حداکثر محاسبه  روز( 7.5روزانه به ریال )حداکثر محاسبه دوره  

 1.000.000 900.000 800.000 800.000 مدیر دوره 5

 روز(2ریال )تا حداکثر  1.200.000روزانه  ناظر دوره 6

 ساعت تعیین گردیده است. 40ن دوره داوری به میزا :1تبصره 

های داوری ملی ضمن درجه و سابقه و با صالحدید کمیته فنی شنا و تأیید مقام عالی  مالک تعیین سطوح مدرسین دوره :2تبصره 

 فدراسیون خواهد بود.

نفر به منزله  35باشد افزایش تعداد از  نفر می 35تا  30داوری حضوری کننده در یک کالس  حداکثر تعداد شرکت :3تبصره 

)کالس مجازی  گردد. التدریس مدرس نیز حسب تعداد نفر بیشتر از سقف کالس تعیین می افزایش تعداد کالس بوده و حق

 مشمول این ضابطه نخواهد بود(

 التدریس مدرسین حداکثر یک هفته پس از اتمام دوره و ثبت نمرات در سامانه از طریق هیأت شنا استان پرداخت حق :4تبصره 

 باشد. قابل واریز می

گردد که توسط هیأت  محاسبه می ریال 000/390 العاده مأموریت خارج از استان مدرسین به ازای هر روز معادل فوق :5تبصره 

 بایست به مدرس غیر بومی اعزامی به استان پرداخت گردد. شنا یا ارگان میزبان می

 واترپلوویژه داوري هاي  دوره رگزاريب در نیروي انساني و مدرس الزحمه حق :21جدول شماره 

 مدرس و عوامل پشتیبان ردیف
 به ازای هر ساعت به ریالداوری های  الزحمه دوره التدریس و حق حق

 ملی داور داور

 - 204.000 )درجه یک( 3مدرس سطح  1

 276.000 240.000 المللی( )بین 2مدرس سطح  2

 312.000 276.000 1مدرس سطح  3

 348.000 312.000 رشدمدرس ا 4

 روزانه 900.000 روزانه 800.000 مدیر دوره 5

 

 تعیین گردیده است.  ساعت 40دوره داوری به میزان  :1تبصره 

مالک تدریس دوره داوری ملی واترپلو مرتبط با کارت مدرسی و با صالحدید کمیته فنی واترپلو و تأیید مقام عالی  :2تبصره 

 فدراسیون خواهد بود.
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نفر به منزله افزایش  35باشد افزایش تعداد از  نفر می 35تا  30کننده در یک کالس داوری  حداکثر تعداد شرکت :3ره تبص

)کالس مجازی مشمول این  گردد. التدریس مدرس نیز حسب تعداد نفر بیشتر از سقف کالس تعیین می تعداد کالس بوده و حق

 ضابطه نخواهد بود(

گردد که توسط هیأت  محاسبه میریال  000/390 ریت خارج از استان مدرسین به ازای هر روز معادلالعاده مأمو فوق :4تبصره 

 بایست به مدرس غیربومی اعزامی به استان پرداخت گردد. شنا یا ارگان میزبان می

 پشتیباني امور( و

حضور و غیاب، اجرای ریز برنامه اساتید، نام،  مدیر دوره از شروع دوره تا پایان دوره در محل برگزاری مستقر و مسئول ثبت -1

 . باشد میو کمیته آموزش فدراسیون کلیه امور محوله از طرف برگزارکننده رابط کنندگان و  رفع مشکالت شرکت

  .انتخاب گرددآموزش اداره کل  مسئول کمیته آموزش هیات یا کارشناسبایستی و ممتحن مدیر آزمون  -2

 :عبارتنداز آزمون مدیر وظایف

 .سازی و مهروموم آن اخذ سواالت از اساتید، تهیه دفترچه سواالت و پاسخنامه، تکثیر، آماده :آزمون از قبل -1 –2

کنندگان حسب لیست و تصاویر، توزیع فرم  کنندگان، احراز هویت شرکت نظارت بر استقرار شرکت :آزمون حین-2–2

 (الزامی است و مطابقت)رویت کارت شناسایی عکس دار و خاتمه آزمون.آوری آنها، اعالم شروع  نظرسنجی و دفترچه آزمون و جمع

 و تکمیل صورتجلسه برگزاری آزمون با امضاء نماینده اداره کل و هیات استان های نظرسنجی فرمتکمیل :آزمون از بعد –3 –2

 .دار نظافت و پذیرایی در طول دوره با هماهنگی مدیر دوره است عهده خدمتگزار-3 –3

 اماتالز( ز

 :برحسب دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان موظفند( ت شنا استان و فدراسیونهیأ) تمامي اركان آموزشي

نامه فرهنگی وزارت متبوع  های آموزشی نسبت به رعایت شئونات اسالمی، منطبق با نظام ریزی و اجرای فعالیت در برنامه -1

 . جهت تحقق ورزش پاک، معنوی و معرفتی عمل نمایند

 . بایست براساس چرخه استاندارد آموزش اجرا گردد های آموزشی می ی فعالیتتمام -2

های آموزشی خارج از کشور، اخذ  المللی داخل کشور و اعزام نیروی انسانی به دوره های آموزشی بین در برگزاری دوره -3

 . باشد الزامی می های پایه و استعدادیابی وزارت مجوز کتبی از کمیته آموزش فدارسیون و دفتر توسعه آموزش

های مربیگری توسط کمیته آموزش فدراسیون شنا شامل؛ دوره تئوری و عملی براساس ساعات  صدور مجوز برگزاری دوره -4

فدراسیون شنا می باشد که قابل باشد. برگزاری هردو بخش این مجوز بعهده  نامه مطروحه می و عناوین هر سطح طبق آئین

تردید مسئولیت نظارت و حمایت از برگزاری دوره نیز بعهده اداره کل ورزش و  بی .بود هیأت شنا استان خواهدتفویض به 

 . نامه ابالغی خواهد بود و منطبق بر آئینمیزبان جوانان استان 

های ورزشی  های مختلف هیأت بصورت مشترک بین رشته 1و  2های مربیگری در سطوح  برگزاری دروس تئوری دوره -5

 .مورد تایید فدراسیون شنا نخواهد بود ي غیر مرتبط در این سطوحكارنامه سایر رشته ها لذا .باشد استان مجاز نمی

 حداقل مهلت زمانی برای تعیین تاریخ برگزاری آزمون تئوری یک هفته پس از اتمام دوره تئوری خواهد بود.  -6

یه و در مجموع به ازاء هر درس یک دقیقه ثان 30دهی و تحویل دفترچه سواالت به ازاء هر سوال تستی  نحوه محاسبه زمان پاسخ -7

 ثانیه  480 =ثانیه  30 × 16تست زمان پاسخگویی آن شامل  16در نظر گرفته شود. )مثال: درس نقش مربی با تعداد سوال 

 دقیقه. 9دقیقه بعالوه یک دقیقه زمان کلی درس مساوی است با  8یا 

از شروع آزمون خواهد بود. بدیهی است از شرکت افراد بعد از  دقیقه بعد 15حداکثر زمان بسته شدن درب سالن آزمون  -8

 آید. مهلت تعیین شده جلوگیری بعمل می

مربوط به کالسهای دارای مجوزعملی)صادره توسط فدراسیون شنا( شهرهای تابعه استان نیز  3درجه دروس تئوری  -9

 گردد. می  برگزاراسیون شنا فدراداره کل ورزش استان یا  استان، توسط 3همچون سایر دوره های درجه 
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بینی  نامه، فاقد اعتبار بوده و هرگونه تغییر در ضوابط اجرایی یا موارد پیش های آموزشی خارج از مفاد آئین برگزاری دوره -10

نشده درصورت طرح موضوع بایستی پس از بررسی در کمیته آموزش فدراسیون از مراجع باالتر تأییدیه دریافت کرده 

 . خواهد بود سپس قابل اجراء

فعالیت در باشگاه شنا )استخر( تحت عنوان مربی، صرفاً با ارائه کارت مربیگری و بازآموزی ساالنه صادره از فدراسیون شنا  -11

، فقط در نیز امضاء شده توسط رئیس هیأت شنا هر استانفدراسیون که بدیهی است بازآموزی صادره . پذیر است امکان

 لیت مربیگری اعتبار خواهد داشت. استخرهای همان استان جهت فعا

 فدراسیون ثبت درخواست نمایند. آموزشهای شنا موظفند به منظور اخذ مجوز، از طریق سامانه  هیأت  -12

پوشش و با رعایت سایر  های تحت ها مجاز هستند صرفاً براساس رئوس مطالب دروس تئوری، عملی و تخصصی رشته هیأت  -13

 . افزایی نماید های دانش عمل اجرایی آن اقدام به برگزاری دورهنامه و دستورال الزامات این آئین

نامه  این آئین 16 های آموزشی نسبت به کنترل شرایط ارتقاء مطابق با ماده ارکان آموزشی در مدیریت برگزاری دوره  -14

 . اهتمام الزم معمول دارند

های ذاتی کمیته آموزش فدراسیون شنا و  یتنامه و دستورالعمل اجرایی آن از مسئول نظارت برحسن اجرای این آئین  -15

 باشد. متعاقب آن هیأت شنا برگزارکننده دوره آموزشی می

های تئوری خارج از فرایندهای اعالم شده در این دستورالعمل  دریافت هر گونه شهریه اضافی به منظور شرکت در دوره  -16

 . باشد اجرایی ممنوع می

افزایی در داخل و خارج از کشور صرفاً از میان دارندگان باالترین درجه  ی و دانشالمللی مربیگر های بین اعزام به دوره  -17

های فنی  باشد کمیته آموزش با هماهنگی کمیته پردازند، مقدور می مربیگری که درحال حاضر به فعالیت مربیگری می

 . گیرد فدراسیون در این خصوص تصمیم می

 . ت نظارت برحسن اجرای دوره ها را بعهده خواهند داشتمسئولیها  مسئولین آموزش ادارات کل استان  -18

های شنا موظفند بعنوان اولویت از مدرسین بومی  با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کمیته آموزش با هماهنگی با هیأت  -19

ستان بدیهی است درصورتیکه مدرس واجد شرایط در آن ا .های مربیگری استفاده نمایند همان استان در برگزاری دوره

 های همجوار انتخاب خواهند کرد. وجود نداشت از استان

هیاتهای شنای استانها موظفند در اسرع وقت و قبل از درخواست برگزاری دوره، نسبت به ارسال لیست مدرسین دارای  -20

اسیون شنا به فدر دارای کارت مربیگری ذیل فدراسیون شنا(وق لیسانس یا دکترای تربیت بدنی+)فشرایط تدریس دروس تئوری

 اقدام نمایند.

ارسال اوراق امتحانی دروس تئوری به همراه صورتجلسه تایید صحت سالمت آزمون دروس تئوری مربیگری با امضاء  -21

رئیس هیات شنای استان و نماینده اداره کل ورزش و جوانان استان جهت تصحیح و صدور کارنامه تئوری برای فدراسیون 

 الزامی است.

معاونت محترم توسعه  18/12/1399/د مورخ 22636/3و   26/09/1399/د مورخ 15873/3شماره های حسب ابالغیه  -22

صادره توسط ادارات کل ورزش و جوانان)امضاء  3ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان کارنامه تئوری درجه 

مورد تایید  3امه تئوری دوره درجه سال ویژه فقط کارن 2مدیرکل یا معاون ورزشی استان( با اعتبار زمانی حداکثر 

  بعهده فدراسیون شنا خواهد بود.آن و صدوركارنامه  2برگزاري دوره تئوري درجه فدراسیون شنا خواهد بود. 

 ثبت تاریخ شروع و پایان برگزاری دوره تئوری درمتن کارنامه و مهرو امضاء الزامی است. تبصره :
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 1400در سال و كمیته آموزش فدراسیون ي هیاتهاي شناي استانها جدول تقویم آموزش -1منابع : 
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 ها، كارگاه، كتابخانه و ... جدول استاندارد فضاي آموزشي شامل: كالس

 ردیف
شاخص 

 نظارتی
 توضیحات وضعیت استاندارد شاخص تعریف

1 
میانگین مساحت 

 ها کالس

میانگین مجموع مساحت 

واقع  های های نظری )کالس کالس

 شوند( در زیرزمین محاسبه نمی

 متر 35خوب: بیش از  -

 متر 35تا  25متوسط: حدود  -

 متر 25ضعیف: کمتر از  -

 خوب:  -

 متوسط:  -

 ضعیف:  -

 

 ها کیفیت کالس 2

ها از بعد  وضعیت عمومی کالس

آمیزی،صندلی،گرمایشی و  نور،رنگ

 سرمایشی

ها باید مجهز به سیستم  کلیه کالس

استاندارد، میز و گرمایشی و سرمایشی 

 آمیزی مناسب باشند صندلی نور و رنگ

 خوب:  -

 متوسط:  -

 ضعیف:  -

 

 کیفیت کامپیوتر کالس کیفیت کامپیوتر 3

حداقل یک کامپیوتر متصل به شکبه 

جهت استفاده عمومی که از شرایط کیفی 

 الزم برخوردار باشند

 خوب:  -

 متوسط:  -

 ضعیف:  -

 

4 
سرویس 

 بهداشتی

و به تفکیک ها  تعداد چشمه

 خواهران و برادران

ها متناسب با تعداد  تعداد چشمه

کنندگان بوده و کامالً تفکیک شده  شرکت

 باشد

 برادران ...........

 خواهران ..........

 خوب:  -

 متوسط:  -

 ضعیف:  -

 

 پذیرایی مناسب بوفه 5

به ازای هر نیمروز آموزش یک میان  -

 خوب -وعده و یه وعده غذایی

روز آموزش دو میان وعده به ازای هر  -

 خوب -و یک وعده غذایی 

 خوب

 

 

 متوسط

 

 سلف سرویس 6
درصورت تعهد هیأت نسبت به 

 تأمین سلف سرویس
 از کمیت و کیفیت الزم برخوردار باشد

 خوب:  -

 متوسط:  -

 ضعیف:  -

 

 مساحت نمازخانه 7
نمازخانه به تفکیک خواهران و 

 برادران

ان مجموع نمازخانه برادران و خواهر

 متر مربع 30حداقل 

 برادران .........

 خواهران ..........

 بلی:

 خیر:

 

 

تبصره در جلسه هیأت رئیسه  135ماده و   26های کوتاه مدت آموزشی مربیگری / داوری در  دوره نامه مالی و آئین نامه آئین

 به تصویب رسید. جهت اجرا 19/12/99در تاریخ  فدراسیون

 

 

 وانيمحسن رض             

 رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو         
  
         


