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هاي  التعلیم مربیان کالس پرداخت حق نحوة نامه آئین:الف

  شناي موزونشنا، شیرجه، واترپلو و  و تمرینی آموزشی

  1399 در سال 
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  تعریف: 1ماده 

و نسبت به امر آموزش  استیربط از سوي فدراسیون زه رسمی مربیگري گردد که داراي گواهینام مربی به فردي اطالق می

  .کند فعالیت میضوابط و مقررات تعیین شده از سوي فدراسیون  برابریا تمرین در رشته مربوطه 

  

  هدف: 2ماده 

 کشور سراسرالتعلیم مربیان  هماهنگی و یکنواختی در نحوه پرداخت حق 1.2

 :منظور ترغیب، تشویق و ایجاد انگیزه در مربیان به 2.2

 اشاعه ورزش در بین نوجوانان و جوانان 1.2.2

 راهیابی به عرصه ورزش قهرمانی برايتربیت نیروهاي مستعد  2.2.2

 کسب مدارك و مدارج علمی و عملی در رشته مربوطه برايشتیاق یجاد اا 3.2.2

  

  زیر ها شاخص: 3ماده 

  درجه مربیگري 1.3

  میزان تحصیالت 2.3

  سنوات خدماتی 3.3

 شهر محل فعالیت 4.3

  ساعت کار 5.3

  

  :التعلیم مربیان نحوه محاسبه حق: 4ماده 

  .یک ساعت خواهد بودجلسه  براي هرمبناي محاسبه  4 -1

  .شود نفر تعیین می 20حداکثر تعداد هنرجو در هر کالس  4 -2

کن، بن خواربار، پایه مبالغ مندرج در جداول برابر مصوبات شوراي عالی کار با احتساب مزد روزانه، حق مس 4 – 3

  .باشد، منظور گردیده است سنوات، عیدي، پاداش، سنوات پایان دوره و سایر مزایا می

  

  جمع هر ساعت  )از جمله حق اوالد(سایر مزایا   سنوات  عیدي و پاداش  پایه سنوات  مسکن  بن هر خواربار  مزد روزانه

87.000  18.300  13.700  4.800  15.300  7.600  3.300  150.000  
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  )1(دول شماره ج

  هاي آموزشی  التعلیم مربیان کالس نحوه محاسبه و پرداخت حق

  9139 سالدر واترپلو و شناي موزون  شنا، شیرجه،

  »یک جلسه شامل یک ساعت محاسبه شده است« 

سنوات 

 خدمت
 مدرك تحصیلی

  التعلیم  حق

  ریال )جلسه( ساعتی

  التعلیم  حق

  ریال )جلسه( ساعتی

  التعلیم  حق

  ریال )جلسه( یساعت

  التعلیم  حق

  ریال )جلسه( ساعتی

  المللی بین  1درجه   2درجه  3درجه 

 سال اول

 210.000 190.000 170.000 150.000 دیپلم

 220.000 200.000 180.000 160.000 دیپلم فوق

 230.000 210.000 190.000 170.000 لیسانس

 240.000 220.000 200.000 180.000 لیسانس و دکترا فوق
  

  

افزوده خواهد شد زیربطالتعلیم درجه مربیگري  به حق )درصد دو% (2سابقه فعال خدمتی به میزان  در ازاي هرسال :1تبصره.  

 منـدرج در گواهینامـه    تاریخ اخذ مدرك  ،29/12/92تاریخ  ازمالك محاسبه سنوات خدمت در هر یک از درجات مربیگري  :2تبصره

 .منوط به اخذ مدرك بازآموزي خواهد بود محاسبه سابقه، 01/01/93الزم بذکر است از تاریخ  است و یربطذ مربیگري

 باشد می یید فدراسیون شناالمللی مربیان منوط به تأ ارك بیناحراز مد :3تبصره .  

 استحداکثر سه سال  2و  3مربیان درجه  برايوات خدمتی قابل قبول نس :4تبصره.  

 حداکثر نه سال استالمللی  و بین 1قابل قبول براي مربیان درجه سنوات خدمتی : 5تبصره.  

 در سال جاري جهـت فعالیـت در امـر آمـوزش     ) دوره بازآموزي براي کلیه درجات مربیگري(دارا بودن پروانه فعالیت مربیگري : 6تبصره

  .الزامی است
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  )2(جدول شماره

   تمرینییان التعلیم مرب نحوه محاسبه و پرداخت حق

  9139 سال در واترپلو و شناي موزون ،شنا، شیرجه

  »یک جلسه شامل یک ساعت محاسبه شده است«

 مدرك تحصیلی سنوات خدمت

  التعلیم  حق

  ریال )جلسه( ساعتی

  التعلیم حق

  ریال )جلسه( ساعتی

  التعلیم  حق

  ریال )جلسه( ساعتی

  بین المللی  1درجه   2درجه 

 سال اول

 250.000 210.000 170.000 دیپلم

 260.000 230.000 190.000 دیپلم فوق

 270.000 250.000 210.000 لیسانس

 280.000 260.000 220.000 لیسانس و دکترا فوق
  

  

التعلیم درجه مربیگري مربوطه افزوده  به حق )سال 15حداکثر () درصد دو% (2 ازاي هرسال سابقه فعال خدمتی به میزان در :1تبصره

  .اهد شدخو

 مندرج در گواهینامـه  تاریخ اخذ مدرك  ،29/12/92  تاریخ ازمالك محاسبه سنوات خدمت در هر یک از درجات مربیگري  :2تبصره

 .استمنوط به اخذ مدرك بازآموزي  محاسبه سابقه، 01/01/93الزم بذکر است از تاریخ  .مربوطه خواهد بود مربیگري

 استیید فدراسیون شنا مربیان منوط به تأ المللی ارك بیناحراز مد :3تبصره .  

 امـا   استبالمانع  تحت عنوان کمک مربی 3استفاده از مربیان درجه  یا باالتر در استان، 2درصورت عدم حضور مربیان درجه  :4تبصره

  .خواهد بود) التعلیم مربیان آموزشی حق( 1جدول شماره  2ك محاسبه ایشان ستون درجه مال

 بـا مربـی مربوطـه صـورت     اسـتان  ت برابـر توافـق هیـأ   هاي استانی  یا تیم لیگ و هاي حاضر در قرارداد با سرمربیان تیمعقد : 5تبصره  

  .گیرد می

 گردد محاسبه می حداکثر سه سال 2مربیان درجه  برايسنوات خدمتی قابل قبول  :6تبصره.  

 گردد سال محاسبه می دهپانزحداکثر  1سنوات خدمتی قابل قبول براي مربیان درجه  :7تبصره.  

 در سال جاري جهت فعالیت در امور تمرینـی و  ) دوره بازآموزي براي کلیه درجات مربیگري(دارا بودن پروانه فعالیت مربیگري : 8تبصره

  .قهرمانی الزامی است

 ـ  هاي مختلف که قهرمانان ملـی  و یا در استانهاي ملی  التعلیم مربیانی که در پایگاه حق: 9تبصره وش را بصـورت غیرمتمرکـز تمـرین    پ

  .  الزحمه خواهند داشت ت شناي استان مربوطه افزایش حقدهند، با نظر فدراسیون و یا هیأ می

باشند و با توجه به سوابق ملـی، همچنـین ورزشـکاران     هاي ملی یا استانی مختلف درحال فعالیت می التعلیم مربیانی که پایگاه درخصوص حق

هـاي   هـا در اسـتان   و کمیته فنی هیـأت ) ها در پایگاه(هاي تحت پوشش و با تأیید کمیته فنی فدراسیون  ملی در رشته معرفی شده به اردوهاي

  .باشد امکانپذیر می سی و پنج میلیون ریال الزحمه ایشان تا مبلغ مختلف افزایش حق
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الزحمه داوران و عوامل فنی،  نامه پرداخت حق آئین: ب

برگزاري  در خدماتیعوامل  کارشناسان و اجرائی،

  مسابقات شنا،شیرجه، واترپلو و شناي موزون 
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  تعریف: 1ماده 

یـا   طـور مسـتقیم و  ه داوران و عوامل برگزاري مسابقات ورزشی افرادي هستند که با عناوین و وظایف مشخصی ب

  .غیرمستقیم در امر برگزاري مسابقات دخالت دارند

  هدف: 2ماده 

  الزحمه داوران و عوامل اجرائی مسابقات در سراسر کشور اخت حقایجاد نظام هماهنگ پرد

  :3ماده 

  :گردد هاي ذیل تعیین می و براساس شاخص 11الی  6کننده مسابقات برابر جداول شماره الزحمه داوران و عوامل برگزار حق

 تعداد جلسات یا مسابقات بر حسب نوع رشته ورزشی  1.3

 )براي کادر داوري(ي درجه کارت یا گواهینامه داور 2.3

 )براي کادر خدماتی، تدارکاتی، پشتیبانی(نوع مسئولیت یا وظیفه تعیین شده  3.3

  اهمیت مسابقات 4.3

  :4ماده 

درخصوص هزینه رفت و آمد ارکان مختلف فدراسیون با توجه به مسئولیت شخصی و شرایط  : ایاب و ذهاب
  .گردد گیري می حاکم اقتصادي در هر سال تصمیم

 .االمکان از وسیله نقلیه زمینی مانند ماشین و قطار استفاده گردد حتی -
با تأیید رئیس یا دبیر فدراسیون امکان تهیه ) کیلومتر 600بیش از (هاي بلند  در موارد خاص در مسافت -

 .گردد بلیط هواپیما میسر می
ریال بر  3.000ذهاب درصورتیکه نفرات از وسیله شخصی استفاده نمایند، مبناي محاسبه هزینه ایاب و  -

مبناي هر کیلومتر است حتی االمکان از داوران و عوامل اجرائی در محل مسابقات و یا فاصله نزدیک 
  .استفاده گردد
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 رده مسابقات

  )3(جدول شماره 

  الزحمه داوران و عوامل اجرایی مسابقات شنا، شیرجه و شناي موزون حق

  9139سال  در) هاي مربوطه زیر نظر فدراسیون و هیأت(

    ردیف

  سمت، درجه داوري  
  المللی بین

قهرمانی / قهرمانی کشور

   جام هاي کشوري/هاي کشور باشگاه
  قهرمانی شهرستان  قهرمانی استان

  506.000  569.000  696.000  735.000  ناظر فدراسیون  1

  506.000  569.000  696.000  735.000  ناظر کمیته داوران  2

  506.000  569.000  696.000  735.000  سرپرست کل  3

  -  -  632.000  696.000  سرپرست اجرائی  4

  سرداور   5

  506.000  569.000  696.000  735.000  بین المللی

  483.000  506.000  632.000  696.000  درجه یک

  420.000  385.000  -  -  درجه دو

  -  -  -  -  درجه سه 

  کل منشی  6

  483.000  506.000  632.000  696.000  بین المللی

  483.000  506.000  540.000  632.000  درجه یک

  379.000  379.000  506.000  540.000  درجه دو

  -  -  -  -  درجه سه

7  

  استارتر

  منشی

  داوران استیل

  سرپرست داوران وقت نگهدار

  سرپرست داوران برگشت

 442.000 506.000 540.000 550.000  بین المللی

 379.000 442.000 506.000 506.000  درجه یک

 356.000 379.000 442.000 506.000  درجه دو

 253.000 316.000 379.000 -  درجه سه

  داوران  8

  379.000  442.000  506.000  540.000  بین المللی

  276.000  379.000  442.000  506.000  درجه یک

  253.000  356.000  379.000  442.000  درجه دو

  207.000  253.000  316.000  379.000  درجه سه

  

 شود براي یک جلسه کاري محاسبه میکلیه مبالغ فوق  :1تبصره.  

 باشد کاري می جلسه 2شامل  روزمبناي محاسبه براساس هر ، روزه درصورت برگزاري مسابقات یک :2تبصره.  

 روز کامـل  یک معـادل و  )جلسه 2(ه صورت الزحمه داوران و عوامل اجرائی ب شود، حق در مسابقاتی که در زمانی کمتر از یک روز برگزار می: 3تبصره 
  .شود محاسبه می

 بعنوان فـوق   ریال 320.000روزانه مبلغ ) خارج استان(در صورت اعزام داوران و عوامل اجرایی از محل سکونت خود به محل برگزاري مسابقات : 4تبصره
  .گردد العاده مأموریت پرداخت می

 وسیله ایاب و ذهاب به عهده فدراسیون یا هیأت میزبان خواهد بود مسابقات برگزاري اسکان تا محلیی از محل جهت اعزام داوران و عوامل اجرا: 5تبصره.  

 روزانـه مبلـغ    هـا  و سـایر شهرسـتان  ریـال   360.000 مبلـغ  تهـران  ،روزانـه  جهت اعزام داوران و عوامل اجرایی براي مسابقات داخـل اسـتان   :6تبصره  

  .گردد مییاب و ذهاب پرداخت بعنوان هزینه ا ریال 250.000

 هاي اجرایی مبالغ جدول فوق بـه اضـافه    هاي آموزشی و نظامی و کلیه دستگاه ها، ارگان در صورت درخواست برگزاري مسابقات مربوط به وزارتخانه: 7تبصره
پیام انقالب اسالمی بنام فدراسیون شنا واریز و پس از  بانک ملی ایران شعبه 0108761131000السهم فدراسیون توسط نهاد یا دستگاه مربوطه به حساب  حق% 20

  .کارکرد در کمیته مربوطه به عوامل پرداخت خواهد شد بررسی گزارش

 هـا بـا همـاهنگی     هـا و وزارتخانـه   هاي اجرائی، آموزشی، نظامی، ارگان هاي دستگاه هاي گذشته کلیه داوري شکالت بوجود آمده در سالمبا توجه به : 8تبصره
  .اسیون انجام خواهد شدفدر

  .گیرد فقط هزینه ایاب و ذهاب و تغذیه تعلق میداوران کارورز، به  :9تبصره 

  .باشد هزینه تغذیه داوران با هماهنگی ارگان مربوطه قابل پرداخت می :10تبصره 
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  )4(جدول شماره 

  رپرستی و داوران مسابقات واترپلوالزحمه عوامل س حق

  9139سال  در

  

 اسـاس لیسـت ارسـالی بـه    سازان بر الزحمه و هزینه ایاب و ذهاب داوران در مسابقات قهرمانی کشور و آینده پرداخت حق: 1تبصره 

 .باشد عهده میزبان مسابقات میالفاصله بعد از پایان مسابقات برهاي میزبان و ابالغ صادره از طرف فدراسیون شنا ب استان

 باشد میرعهده باشگاه میزبان ب) دار داور دروازه، منشی و وقت نگه(ران میز الزحمه داو ابقات لیگ برتر پرداخت حقدر مس :2تبصره.  

 الزحمه عوامل اهم از سرپرست، داور ، حقتوجه به شرایطو با گردد نظر فدراسیون شنا برگزار میدر مسابقات مختلف که زیر :3تبصره 

  .گردد فدراسیون ابالغ میید رئیس یقابل بازنگري و با تأ

 العـاده   غیراز ایاب و ذهاب برون شهري از جمله هزینه ایاب و ذهاب درون شهري فوقه الزم به تأکید است تمامی موارد ب :4تبصره

  .روزانه، میان وعده و غیره در این مبلغ دیده شده است مأموریت

    از روز سوم به بعد روزانه پنجـاه درصـد مبلـغ تعرفـه جـدول فـوق محاسـبه        الزحمه  روز، مبلغ حق 2براي مسابقات بیش از  :5تبصره

  .گردد می

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

  ردیف

  ابقاترده مس

 

  درجه داوري  –سمت 

  برتر قهرمانی لیگ  بین المللی
لیگ  - لیگ دسته یک -قهرمانی کشور 

  فدراسیونید یمسابقات مورد تأجوانان و 

  1.520.000 2.910.000  2.910.000  ناظر فدراسیون  1

  1.520.000 2.910.000 2.910.000  سرپرست کل  2

  1.520.000 2.910.000 2.910.000  سرپرست فنی  3

  داور  4

  1.520.000  2.910.000 2.910.000 المللی بین

  1.265.000  2.280.000  2.530.000  ملی 

  1.075.000  1.900.000  1.900.000  داور

5  

  داور کمک

  منشی

  وقت نگهدار

  1.265.000  1.900.000  1.900.000  المللی بین

  1.075.000  1.520.000  1.520.000  ملی 

  885.000  1.265.000  1.265.000  داور
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  )5(جدول شماره 

  ها الزحمه کارشناسان اعزامی به استان حق

  9139سال در 

  مدرك              

  سمت
  دکتري  لیسانس فوق  لیسانس  دیپلم فوق  دیپلم

  1.770.000  1.645.000  1.520.000  1.265.000  885.000  مسئول

  1.520.000  1.520.000  1.330.000  1.140.000  760.000  کارشناس

  

 1تبصره:  

  .ساعت است 8یک روز شامل 

 2تبصره:  

  .باشد هاي شناي استان می تهاي اقامت و پذیرایی به عهده هیأ صورت توقف کارشناسان در استان کلیه هزینهدر

 3تبصره:  

  .باشد هزینه ایاب و ذهاب برون شهري برعهده فدراسیون می

  

  )6(جدول شماره 

  الجلسات پرداخت حق

  9139سال در 

  مدرك              

  سمت
  دکتري  لیسانس فوق  لیسانس  دیپلم فوق  دیپلم

  1.330.000  1.140.000  1.080.000  950.000  760.000  رئیس جلسه

  950.000  885.000  760.000  695.000  570.000  عضو

  

 1تبصره:  

  .باشد میجلسه مبناي محاسبه یک 

 2تبصره:  

  .داشتن ابالغ ضروري است

 3تبصره:  

  .باشد هزینه ایاب و ذهاب برون شهري برعهده فدراسیون می

 4تبصره:  

ذهـاب بـرون شـهري     هزینـه ایـاب و  . گـردد  محاسبه می ریال 280.000 مبلغ و ذهاب درون شهري به ازاي هر روز هزینه ایاب

  .نامه مالی پرداخت خواهد گردید ح آئین.بند 4ماده  براساس
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  )7(جدول شماره 

  9139سال در  الزحمه عوامل اجرایی و کادر خدماتی مسابقات حق

  )ریال( الزحمه روزانه حق  سمت  ردیف

 506.000  مسئول برق، تأسیسات، صوت، تلفن  1

 506.000  سرپرست انتظامات  2

 506.000  ن انتظامیمأموری  3

 506.000  سرپرست حراست  4

 330.000  مأمورین حراست  5

 442.000  مسئول رختکن خدمتگزار، نظافتچی  6

 632.000  تدارکاتمسئول   7

 506.000  مسئول پذیرش  8

 506.000  سرپرست خوابگاه  9

 506.000  دبیرخانهمسئول   10

 506.000  روابط عمومیمسئول   11

 506.000  عمومی کارشناس روابط  12

  632.000  مسئول پذیرایی  13

  760.000  مالی امور  14

  632.000  سرپرست اردوها  15

  442.000  گوینده  16

  442.000  ناجی غریق  17

  632.000  نماینده کمیته  18

  1.150.000  مترجم  19
  

  

  

 1تبصره:  

  .شود ساعت اجراي مسابقه محسوب می 8یک روز شامل 

 2تبصره:  

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

باشد کلیه مبالغ فوق بصورت ناخالص بوده و پس از اعمال کسورات قانونی قابل پرداخت می :توجه .  

توجه به تفـویض اختیـار مجمـع عمـومی      این الحاقیه با عنایت به شرایط خاص اقتصادي و اعالم نرخ تورم توسط بانک مرکزي و با

مورد تصـویب قـرار   ) وظایف فدراسیون (هاي ورزشی  اساسنامه فدراسیون 3ماده  17بند استناد به  03/03/1396 در تاریخفدراسیون 

   .بالغ گرددها ا ها و ارگان ها، وزارتخانه، سازمان هاي شناي استان تو هیأ ورزش و جوانانگرفت تا جهت اجرا به کلیه ادارات کل 
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 :تخفیفات و تسهیالت

  :ها و مسابقات تحت پوشش فدراسیون لیگ

هـاي   بهـره مانـده، امکـان جـذب اسپانسـر بـراي تـیم        نظر به اینکه لیگ برتر شنا، شیرجه و واترپلو معموالً از پخش تلویزیـونی بـی  

هـایی کـه    هاي سراسري بخصـوص تـیم   در لیگ ها کننده و فدراسیون دشوار است؛ لذا به منظور ترغیب و حضور فعال باشگاه شرکت

هـا تـأمین هزینـه     هایی از جمله ارتـش، سـپاه، بسـیج و دانشـگاه     هایی که توسط سازمان ها و یا تیم هزینه آنها توسط والدین، هیأت

  .تواند به اعطاي تسهیالت خاص و بعضاً تخفیف مبلغ ورودي اقدام نماید گردند، فدراسیون می می

  

  :تسهیالت

از (هاي مالی و ارائه تجهیزات ورزشی  اختیار مجمع عمومی به ریاست فدراسیون درخصوص اهداء تسهیالت، کمکتفویض  - 1

  .هاي استانی سراسر کشور به هیأت...) جمله توپ، تور واترپلو، کاپ، مدال و 

 :تبصره

  .موارد خاص با تأیید هیأت رئیسه امکانپذیر است

هـاي مـادي و معنـوي از پیشکسـوتان و کارکنـان تحـت        اسیون جهت حمایتتفویض اختیار مجمع عمومی به ریاست فدر - 2

پوشان، کادرفنی، اصحاب رسانه و مشاورین ارشد همچنین اعطاء پاداش به پرسنل و رؤساي  پوشش، تقدیر و تجلیل از ملی

  .هاي خاص ها در مناسبت هیأت

هـاي مـادي و معنـوي از پیشکسـوتان و      هاي سراسر کشور جهـت حمایـت   تفویض اختیار مجمع عمومی به رؤساي هیأت - 3

هاي استانی که حائز مقام کشـوري شـوند و همچنـین     پوشان، کادرفنی و تیم کارکنان تحت پوشش، تقدیر و تجلیل از ملی

 .هاي خاص اعطاي پاداش به پرسنل در مناسبت

هاي استخرهاي تحت پوشش با  درخصوص تعیین تعرفه) دار رئیس، دبیر و خزانه(تفویض اختیار به هیأت اجرائی فدراسیون  - 4

 .هاي مرتبط با موضوع هماهنگی سازمان

هاي مرتبط  هاي استانی درخصوص تعرفه استخرهاي تحت پوشش با هماهنگی سازمان رئیس هیأت هیأتبه تفویض اختیار  - 5

 .از جمله اداره کل تربیت بدنی استان

 :تبصره

بـا    سه استان مربوطه با حضور رئیس هیأت شهرسـتان و همـاهنگی  ها در هیأت رئی تعیین تعرفه استخرهاي تحت پوشش شهرستان

 .هاي مرتبط انجام خواهد شد سازمان

  .گیري درخصوص خرید تجهیزات ورزشی مورد نیاز از خارج از کشور تفویض اختیار به هیأت رئیسه فدراسیون پیرامون تصمیم

هـاي اسـتانی از    المللی فدراسیون و هیـأت  ن در مسابقات بینالزم بذکر است درخصوص تجلیل از قهرمانان و رکورد شکنان کشورما

  .نماید اقدام می... محل درآمدي نسبت به پرداخت پاداش در قالب سکه، کارت هدیه و 
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