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 مدت مربیگری های کوتاهنامه دورهآیین
 

 مقدمه

در سطوح  آموزش آنان سازیو یکسانعملی مربیان در رشته های مختلف زیرمجموعه قایقرانی به منظور ارتقاء سطح دانش       
 .گرددن میمدت مربیگری به شرح ذیل تدویهای کوتاهنامه دورهمختلف، آیین

 

 اهداف ـ  1ماده 

  رشته های مختلف زیرمجموعه فدراسین قایقرانیتربیت و تامین مربیان  ـ 1ـ  1
 قایقرانیـ ارتقاء سطح علمی و عملی مربیان  1ـ  2
 در سراسر کشور  قایقرانیآموزش تئوری و عملی مربیان  سازیـ هماهنگ و یکسان1ـ  3

 

 تعاریفـ  2ماده 

 :قایقرانی مربی - 2-1

از  ربیگریم و معتبر رسمی گواهینامه ،دارایزیرمجموعه فدراسیون قایقرانی  هایرشته از یکی در که است فردی
 .باشد جهانی آسیای یا ملی، ربطذیفدراسیون

  قهرمان تیم ملی: -2-2
، ییا کاپ جهان قهرمانی جهان، سیاآقهرمانی  رسمی مسابقاتدر  قایقرانی ود که تحت پوشش فدراسیونشورزشکاری اطالق میبه 

 المپیک موفق به کسب مدال شده باشد. بازیهای آسیایی و پارا آسیایی، المپیک و پارا
 ی:گواهینامه مربیگر -2-3

های ابالغی یین نامهآ ات وضوابط، مقرر فدراسیون برابر ، توسطدوره مربیگری موفقیت درگذراندن و  مدرک آموزشی است که پس از
 شود.اعطا می شرکت کنندگان دورهبه 

 کارت مربیگری:-2-4

اعطا ، ونظارت فدراسیتحت ن ییگری پس از گذراندن دوره کارورزفعالیت به دارنده گواهینامه مرب مجوزاست که به موجب آن مدرکی 
 شود.می

 : سطوح مربیگری ـ 3ماده 

 گردد.یمتعیین  1و  2، 3 درجاتجیهی، توکالس های به ترتیب در سطح کشور نامه سطوح مربیگری بر اساس مفاد این آیین

 :ـ شرایط عمومی شرکت کنندگان 4ده ما

 یا یکی از ادیان رسمی کشور  ن اسالممتدین به دین مبی ـ 4ـ 1
 پذیرفتن قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران  ـ 4ـ 2
  روانیداشتن سالمت جسمی و  ـ 4ـ 3
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 و عدم سوء پیشینهداشتن صالحیت اخالقی و حسن شهرت  ـ 4ـ 4
 عدم اعتیاد به مواد مخدر  ـ 4ـ 5

 برای مردان یا موقت معافیت دائم داشتن کارت پایان خدمت، -4-6
 مهارتی هایموفقیت در آزمون و ورزشی در رشته مربوطهداشتن تجارب  -4-7
 داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه  -4-8

بینایان منابینایان و ک هایورزش ،جانبازان و معلولینهای ورزشهای مربیگری دوره در تعیین شرایط حضور شرکت کنندگان :1 تبصره
 باشد.بر عهده فدراسیون ورزشی ذیربط می ءخاص و پیوند اعضا ورزش بیماران  ،ناشنوایان هایورزش و

ت مدرک توجیهی ه و دریافاین رشت : دوره های مربیگری توجیهی برای افراد نا آشنا به قایقرانی که عالقه مند به آشنایی با2تبصره 
ربی، دستیاری جات، کمک مننی، چون دیده بامی باشند و یا در رشته هایی که به دلیل شرایط ویژه آن رشته، نیاز به آموزش هایی هم

توجه به  توجیهی با ه هایمربی پیش از مبادرت به مربیگری به طور مستقل احساس می شود برگزار می گردد. تشخیص ورود به دور
بی فدراسیون یااستعداد وموزش آشرایط آشنایی هر فرد و یا شرایط ویژه هر رشته با نظر کارشناسان همان رشته و با مدیریت کمیته 

 انجام خواهد گرفت. 

 و توجیهی: 3ـ دوره مربیگری درجه  5ماده 
 : شرایط اختصاصی -5-1

 سال سن  20داشتن حداقل  -5-1-1
ستان ها باقی مانده است، سال( برای ورزشکاران فعال ا 20به سن مد نظر شرکت در کالس )تبصره: در صورتی که حداکثر یک سال 

مه واهیناگالبته صدور  کت نمایند.س شراین ورزشکاران می توانند تنها با ارائه معرفی نامه از هیات استان مبنی بر فعال بودنشان در کال
 ابد.سال تقلیل می ی 18ه بر مورد دوره های توجیهی، سن دخواهد شد.  سال انجام 20و کارت مربیگری تنها پس از رسیدن به سن 

 ( نظر مدرس دوره طبقموفقیت در آزمون مهارتی رشته ورزشی ) -5-1-2
 شیعضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزداشتن کارت  -5-1-3

 : 3دروس دوره مربیگری درجه  -5-2

 : دروس عملی -5-2-1

کمیته  گردد که از طریقین میساعت تعی  60درجه مربیگری بوده و حداقل ساعات تدریس آن متناسب با رشته ورزشی و این دروس 
ت نی در پیوسخالف قایقراسرفصل دروس مربوطه در رشته های م .شودبه اجرا گذاشته میو  مشخصسرفصل آن  ،فدراسیون آموزش
 ارائه می گردد.  1شماره 

 : 3دریافت گواهینامه مربیگری درجه ـ شرایط  6ماده 

 3مربیگری درجه تئوری و عملی ارائه شده در دوره  های موفقیت در آزمون ـ 6ـ 1
 برای دروس عملی 14نمره قبولی حداقل  وبرای دروس تئوری  12با حداقل نمره قبولی  14معدل  حداقل کسب -6-1-1
    گردد.م مینرسد؛ مردود اعال 14ی به حد نصاب دروس تئوری و عمل هر یک از در آنان افرادی که میانگین نمرات -6-1-2
اند، حداکثر تا ( نشده12وفق به کسب نمره قبولی )روس مدتعدادی از که در  (و باالتر 14) ه قبولیمیانگین نمردارندگان  -6-1-3

رکت شون تجدیدی آزم در با پرداخت نسبت ساعات همان درس به کل شهریه های مندرج در آیین نامه مجددا یکسال فرصت دارند
 شود.و چنانچه موفق گردند گواهینامه آنان صادر می نمایند

 های تئوری و عملی ارائه شده در دوره حضور مستمر و فعال در کالس ـ 6ـ 2
 به کمیته آموزش فدراسیون الزامی است.  3ارائه مدرک تئوری مربیگری درجه  -6-3

 ورزشی فدراسیون های دیگر شرکت نموده اند، ایهرشتهبرای افرادی که در ، 3راندن دروس تئوری مربیگری درجه گذ -6-3-1
 کند.کفایت می
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ی از شرکت ارغ التحصیلو علوم ورزشی با ارائه گواهی مدرک ف بدنیتتربیفارغ التحصیالن کارشناسی و باالتر رشته  تمامی -6-3-2
 باشند.معاف می 3وس تئوری مربیگری درجه در کالس در

نامه آیین 3جه عناوین دوره آموزشی در ها ور فصلم ورزشی مشروط به گذراندن سبدنی و علودانشجویان رشته تربیت -6-3-3
و ارائه ریز نمرات  6دهما 1 در صورت داشتن سایر شرایط مندرج در بند وزارت ورزش توسعه آموزش ها و استعدادیابی ابالغی دفتر

  اشند.بهای گذرانده شده ممهور به مهر دانشگاه محل تحصیل از گذراندن دروس تئوری مربیگری معاف میواحد

، بازیهای م جهانیاجکاپ جهانی،  قهرمانی آسیا،)دریافت کنندگان مدال در مسابقات با مدرک دیپلم  های ملیبه قهرمانان تیم ـ 6ـ 4
می( با تائید عمو صاصی وامه )اختنسایر شرایط مندرج در آیین داشتن صورت در  آسیایی و پاراآسیایی، بازی های المپیک و پارالمپیک(

 شود.اعطاء می 3اهینامه مربیگری درجه گو ،کمیته آموزش فدراسیون

در صورتی که ارگان  گردد.تعیین می نفر 23حداکثر و  12حداقل  3کننده در کالس مربیگری درجه تعداد نفرات شرکت ـ 6ـ5

هماهنگی و اخذ  ه را پس ازد دوربرگزار کننده در هزینه واریزی به فدراسیون و دیگر هزینه های جاری دچار مشکل نمی شود، می توان
 نفر برگزار نماید. 8مجوز از فدراسیون با 

 
 

 :کارت مربیگری درجه سه و تمدیدشرایط دریافت  -7ماده 

 3گواهینامه مربیگری درجه ارائه  -7-1
 اعت در طی شش ماهس 50یزان در اماکن ورزشی به م)یا باشگاه های فعال( ت استان هیئبا تایید  وزیارائه گواهی انجام کار -7-2
ربی مر ساقط و جه اعتباکارت از در ،پس از انقضای سه سالباشد و ل می، سه ساعتبار کارت مربیگری از زمان صدورمدت ا -7-3

  .باشدمی مربیگری مورد نظر فاقد مجوز فعالیت

 45از و در مجموع سه سال امتی 15ه مربی موظف است به طور متوسط ساالن ،یا ارتقاء گواهینامه کارت مربیگری برای تمدید -7-4
های هیئتده ازات آموزشی بر عهبدیهی است مسئولیت نظارت و تائید امتی این آیین نامه کسب نماید. 16امتیاز بر اساس مفاد ماده 

 باشد.میها استان  قایقرانی

  دریافت دارند.توانند کارت مربیگری می رشته فدراسیون قایقرانی 2حداکثر از  3مربیان درجه  -7-5
ت تشخیص با امه در صورواهینگتبصره: دوره های توجیهی صرفا جهت آشنایی با رشته های قایقرانی برگزار می شود و صدور کارت یا 

 هماهنگی کمیته آموزش و ریاست فدراسیون صورت می پذیرد. 

 : 2گری درجه دوره مربی ـ 8ماده 

 : شرایط اختصاصی  -8-1

  3مربیگری درجه  گواهینامه داشتن -8-1-1
 سال سن  23داشتن حداقل  -8-1-2

ستان ها باقی مانده است، اسال( برای ورزشکاران فعال  23به سن مد نظر شرکت در کالس ) : در صورتی که حداکثر یک سال1تبصره
مه واهیناگالبته صدور  کت نمایند.س شراین ورزشکاران می توانند تنها با ارائه معرفی نامه از هیات استان مبنی بر فعال بودنشان در کال

 م خواهد شد. سال انجا 23و کارت مربیگری تنها پس از رسیدن به سن 
 زشیداشتن کارت عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ور  -8-1-3
ین آیین ا 16اساس مفاد ماده امتیاز بر  60 حداقل کسب وسال تجربه و کار مربیگری فعال  3ارائه گواهی مبنی بر حداقل  -8-1-4

 .نامه
 

 : 2دروس دوره مربیگری درجه  -8-2

 : دروس عملی -8-2-1
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کمیته  قگردد که از طرییساعت تعیین م  60این دروس متناسب با رشته ورزشی و درجه مربیگری بوده و حداقل ساعات تدریس آن 
ست انی در پیوخالف قایقرمسرفصل دروس مربوطه در رشته های  شود.سرفصل آن مشخص و به اجرا گذاشته می ،فدراسیون آموزش
 ارائه می گردد.  1شماره 

 
 

 :2شرایط دریافت گواهینامه مربیگری درجه  ـ 9ه ماد

 2مربیگری درجه موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره  ـ9ـ 1
 

 تئوری و عملی در دروس 14با حداقل نمره قبولی  14حداقل معدل  کسب -9-1-1
    .گرددیممردود اعالم  نرسد 14د نصاب ی به حدروس تئوری و عملهر یک از آنان در  افرادی که میانگین نمرات -9-1-2
اند، حداکثر تا ( نشده14وفق به کسب نمره قبولی )روس مدو باالتر(که در تعدادی از  14) دارندگان میانگین نمره قبولی -9-1-3

ت رکش امه مجددایین نبا پرداخت نسبت ساعات همان درس به کل شهریه های مندرج در آ یکسال فرصت دارند در آزمون تجدیدی
 شود.نمایند و چنانچه موفق گردند گواهینامه آنان صادر می

شته های شی و نیز ررشته های تربیت بدنی و علوم ورز دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و نیز دانشجویان همین مقاطع در -9-1-4
ه نده باشند می توانند با ارائگذرامربیگری را با موفقیت  2پزشکی و پیرا پزشکی در صورتی که هر یک از دروس ارائه شده در سطح  

 معاف شوند.تئوری مربیگری س ودر ر به مهر دانشگاه از گذراندنریز نمرات مهمو
 

 های عملی و تئوری فعال در کالس حضور مستمر و ـ9ـ 2
یی و زیهای آسیاباهانی، ج)دریافت کنندگان مدال در مسابقات قهرمانی آسیا، کاپ جهانی، جام های ملی به قهرمانان تیم ـ9ـ3

تن سایر شرایط داشبا  زشیو علوم ور بدنیت لیسانس و باالتر در رشته تربیتبا تحصیال پاراآسیایی، بازی های المپیک و پارالمپیک(
 شود.اعطاء می 2اهینامه مربیگری درجه گو نامه و تایید فدراسیونمندرج در آیین

 اخذ نمایند. 2درجه توانند کارت مربیگری رشته می یکحداکثر در مربیان  ـ9ـ4

رگان برگزار کننده در ادر صورتی که  باشد.می نفر 27حداکثر نفر و  11حداقل نده در هر کالس کنتعداد نفرات شرکت ـ9ـ 5

وز از ی و اخذ مجماهنگههزینه واریزی به فدراسیون و دیگر هزینه های جاری دچار مشکل نمی شود، می تواند دوره را پس از 
 نفر برگزار نماید. 9فدراسیون با 

 
 

 :2کارت مربیگری درجه و تمدید افت شرایط دری -10ماده 

 2داشتن گواهینامه مربیگری درجه  -10-1
ساعت در طی شش  50به میزان  در اماکن ورزشی)یا باشگاه های ورزشی( استان  هیئتبا تایید  ورزیارائه گواهی انجام کار -10-2

 ماه 
ربی مساقط و ر رجه اعتباکارت از د ،باشد و پس از انقضای سه سالل میسه سا کارت مربیگری از زمان صدور، مدت اعتبار -10-3

 باشد.می مربیگری مورد نظر فاقد مجوز فعالیت
 متیاز و در مجموع سه سالا 20ساالنه بی موظف است به طور متوسط مر ،ارتقاء گواهینامه یاکارت مربیگری برای تمدید  -10-4

بر عهده  ائید امتیازات آموزشیبدیهی است مسئولیت نظارت و ت این آیین نامه کسب نماید. 16امتیاز بر اساس مفاد ماده  60حداقل 
 باشد.های ورزشی استان میهیئت

 
 

  :1ـ دوره مربیگری درجه 11ماده 

 : شرایط اختصاصی -11-1
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 2مربیگری درجه گواهینامه داشتن  -11-2
 سال سن  26داشتن حداقل  -11-3
استان ها باقی مانده  سال( برای ورزشکاران فعال 23به سن مد نظر شرکت در کالس ) : در صورتی که حداکثر یک سال1 تبصره

یند. البته صدور س شرکت نمار کالداست، این ورزشکاران می توانند تنها با ارائه معرفی نامه از هیات استان مبنی بر فعال بودنشان 
 م خواهد شد. سال انجا 23گواهینامه و کارت مربیگری تنها پس از رسیدن به سن 

 داشتن کارت عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی -11-4
این آیین  16امتیاز بر اساس مفاد ماده  75ارائه گواهی مبنی بر حداقل سه سال همکاری و فعالیت مستمر مربیگری و کسب  -11-5

 نامه 
 :1دروس مربیگری درجه  -11-6

 دروس عملی: -11-6-1

صل آن تعیین و به اجرا باشد که از طریق فدراسیون سر فساعت می 60حداقل ساعات تدریس آن متناسب با رشته ورزشی بوده و 
 شود.گذاشته می

 : 1یط اخذ گواهینامه مربیگری درجه ـ شرا 12ماده 

 موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره  ـ12ـ1
 ری و عملیدر دروس تئو 14حداقل نمره قبولی با  14کسب حداقل معدل  -12-1-1
   .گرددنرسد، مردود اعالم می 14و عملی به حد نصاب  وریآنان در دروس تئ که میانگین نمرات افرادی -12-1-2
تا اند، حداکثر ( نشده14وفق به کسب نمره قبولی )از دروس م و باالتر(که در تعدادی14) میانگین نمره قبولیدارندگان  -12-1-3

رکت ش مه مجددایین نابا پرداخت نسبت ساعات همان درس به کل شهریه های مندرج در آ یکسال فرصت دارند در آزمون تجدیدی
 شود.نمایند و چنانچه موفق گردند گواهینامه آنان صادر می

پزشکی  ز رشته هایته های تربیت بدنی و علوم ورزشی و نیدکتری و نیز دانشجویان همین مقاطع در رش دارندگان مدرک -12-1-4
ز نمرات شند می توانند با ارائه ریمربیگری را با موفقیت گذرانده با 1و پیرا پزشکی در صورتی که هر یک از دروس ارائه شده در سطح 

 .صل درس معاف شوندمهمور به مهر دانشگاه و از گذراندن همان سر ف

 های عملی و تئوری حضور مستمر و فعال در کالس ـ12ـ2

ن برگزار کننده در در صورتی که ارگا باشد.می نفر 20حداکثر  و 10حداقل  تعداد نفرات شرکت کننده در هر کالس ـ21ـ3

وز از ی و اخذ مجماهنگههزینه واریزی به فدراسیون و دیگر هزینه های جاری دچار مشکل نمی شود، می تواند دوره را پس از 
 نفر برگزار نماید. 8فدراسیون با 

 

 :1کارت مربیگری درجه و تمدید افترایط دریش -13ماده 

 
 1مربیگری درجه داشتن گواهینامه  -13-1
ساعت در طی شش  50ه میزان در اماکن ورزشی ب)یا باشگاه های ورزشی( استان  هیئتبا تایید  ورزیارائه گواهی انجام کار -13-2

 ماه 
ورد نظر ط و مربی م،کارت از درجه اعتبار ساقضای سه سالباشد و پس از انقمدت اعتبار کارت از زمان صدور، سه سال می -13-3
 باشد.لیت میمجوز فعافاقد 
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 75یاز و در مجموع سه سال امت 25یا ارتقاء گواهینامه مربی موظف است به طور متوسط ساالنه  کارت مربیگری برای تمدید -13-4
های هیئتده ازات آموزشی بر عهبدیهی است مسئولیت نظارت و تائید امتی این آیین نامه کسب نماید. 16امتیاز بر اساس مفاد ماده 

 باشد.میورزشی استان 

 
 

 

 شرایط ارتقاء -14ماده 

قاالت و ما ترجمه ی های آموزشی، سمینارهای علمی و چاپهای بازآموزی مربیگری، کارگاهشرکت در دوره هایی نظیربرای فعالیت -14-1
 گیرد:بشرح ذیل امتیاز آموزشی تعلق می کتب مربوط به رشته قایقرانی

 که نارهاییو سمی های آموزشی ـ تخصصیو بازآموزی مربیگری و کارگاه سازی ، همسانافزاییهای دانش دوره تمامی -14-1-1 
 فدراسیون ربیت بدنی،توهشگاه پژ المپیک، و پارا کمیته ملی المپیک ،)ستاد و ادارات کل استانها( وزارت ورزش و جوانانزیر نظر 
از تیام 25تا سقف  وک امتیاز یوزش، مساعت آ یکشود به ازاء هر برگزار می دانشگاهیو مراکز  های ورزشی استانیهئیت و قایقرانی
 گیرد.تعلق میسال  برای هر
در بند یک  وسط مراکز فوق االشارهکه ت منطقه ای ها و سمینارهای علمی ـ ورزشیها، همایشکنگره همهشرکت در  -14-1-2

 تعلقامتیاز  15از و سطح بین المللی متیا 12ملی ، سطح امتیاز  7 نامه شرکتگواهی با ارائهشرکت به ازاء هر روز گردد برگزار می
 گیرد. می

و از امتی 25سقف  اموارد پیش بینی نشده برای هر مورد تسایر و ورزشی و علمی  و کتب ه های مرتبطامتیاز تألیف مقال -14-1-3
 .امتیاز تعلق خواهد گرفت 20ترجمه کتاب در همین زمینه ها برای هر مورد تا سقف 

لزوما با باید می شود  این ماده ارائه 2و  1موضوع بند  که برای اخذ امتیازهای و همسان سازی ش افزاییدان دوره های -14-1-3-1 
رت و ن و با نظافدراسیو یا خودهیئت های استانی همسو باشد که توسط رشته ورزشی قایقرانی دانش و مهارتهای عمومی و تخصصی 

 می شود. برنامه ریزی، تایید و اجراتایید نهایی کمیته آموزش فدراسیون قایقرانی 
رای هر سال را بر بتعیین شده  امتیاز از سقف امتیازهای 15ای مربیگری موظفند حداقل قا گواهینامه همتقاضیان ارت -14-1-3-2

 .دکسب نماین ن می شودریزی و تعییبرنامه یا خود فدراسیون قایقرانی بوع های مت ای دانش افزایی که در هیئتدوره هاساس 
شورایی  مواد فوق در سطح استان بعهده 2و  1های ارائه شده در خصوص بند  مرجع تشخیص عدم تطابق گواهی -14-1-3-3

زش کمیته آمو هماهنگی و با نظارت و، مسئول آموزش و معاون قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان دبیر ،رئیس هیئتمتشکل از 
 می باشد.فدراسیون 
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 دستورالعمل اجرایی -15ماده 

 مقدمه -15-1

هیات با انی سیون قایقرفدرامدت مربیگری و تعیین وظایف، چگونگی همکاری های کوتاهنامه دورهبه منظور هماهنگی در اجرای آیین
در اجرای  انییات های استهتمامی گردد. لعمل اجرایی ذیل جهت اجرا ابالغ مینامه، دستوراروشن نمودن موارد مندرج در آیین و ها

 باشند.دت مربیگری میمی کوتاههانامه برگزاری دورهبه رعایت مفاد آئین مکلف های آموزشیدوره

تبصره: در مورد برگزاری بخشی از دوره های داوری بر اساس شرایط موجود در فدراسیون و کشور در زمان احساس نیاز مبرم 

به برگزاری کالس و تربیت داوران، کار گروه آموزشی فدراسیون با هماهنگی معاونت آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت 

 خواهد نمود. ورزش تصمیم گیری 

 کلیات  -16ماده 

 ،گرددبرگزار می های آموزشی که از سوی فدراسیونمدت مربیگری سطوح یک، دو و سه یا دیگر دورههای کوتاهدوره تمامی -16-1
منوط به دارا بودن  ،های آموزشیدورههای کوتاه مدت مربیگری منطبق بوده و مجوز برگزاری نامه برگزاری دورهبایست با آیینمی

 شرایط مندرج در این دستورالعمل خواهد بود. تمامی

 های مربیگرینبندی اقدامات جهت اخذ مجوز دورهزما: 1جدول شماره 

 زمان انجام اقدام
 ردیف اقدام اقدام کننده

 آبان آذر دی بهمن اسفند

 1 اجرای نیاز سنجی در سطح استان استانقایقرانی هیئت      

آموزش اداره کل مسئول      
 استان

 رزش ووارات استان و اد قایقرانی بررسی و تایید نیازسنجی آموزشی هیئت
 ها جوانان شهرستان

2 

     
 استان هیئت قایقرانی

فته و بر حسب نیازسنجی صورت گر تهیه تقویم آموزشی ساالنه هیئت
 قایقرانی ارسال آن به فدراسیون

3 

     

 قایقرانی فدراسیون

توسط  االنهس ملی آموزشی تقویم ارسال و تهیه استانی، هایتقویم بررسی
ت ورزش وزار توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی دفتر بهفدراسیون 

 نهایی تایید جهت

4 

   
 

  

آموزشهای پایه و  توسعه دفتر
 استعدادیابی

 هااسیونفدر به آن ارسال و ساالنه آموزشی هایتقویم تایید و بررسی
 های ورهد برگزاری نامه آئین مطابق نظارتی برنامه تنظیم و اجرا جهت
 مربیگری مدت کوتاه

5 
 
 
 

     

 قایقرانی فدراسیون

 هاییئته به شده تایید هایبرنامه ارسال به فدراسیون،اعطاء مجوز 
 دتم کوتاه هایدوره برگزاری نامه آیین مطابق اجرا جهت استانی

 مربیگری

6 

     

 استان هیئت قایقرانی

ورزش و  کل اداره به استانقایقرانی  هیئت شده تایید هایبرنامه ارسال
 ایهدوره بخشی اثر کنترل و ارزشیابی نظارت، جهت جوانان استان

 آموزشی

7 
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 بایست مطابق مراحل جدول زمانی ذیل انجام پذیرد.های مربیگری میفرایند اخذ مجوز برگزاری دوره -16-2

 

 ضوابط اجرایی -17ماده 

ت نام و جمع ثب، ربوطهمی بالغهااصدور  اخذ مجوز دوره از فدراسیون، امور اجرایی از قبیل: تماممسئولیت برگزاری و انجام  -17-1
گری به عهده مربی السسایل کوو تهیه مکان و  )البته تصمیم گیری نهایی با فدراسیون خواهد بود( اساتید پیشنهاد ،آوری مدارک

  .باشدمربوطه می های در استانهای قایقرانی هیئت

فرایند الغی و ه نامه ابابر شیوبر در استان ها و مجوزهای برگزاری دوره های مربیگری، بر اساس نیازسنجی های تایید شده :1تبصره
 .این دستورالعمل قابل اجراست 1مندرج در جدول شماره 

هیئت ورزشی  زبایست ایمربیگری م برای اخذ مجوز برگزاری دوره های دانشگاه ها، سازمانها و نهادهای هر استانارگانها،  :2تبصره 
ه شده به ندات ارائساس مستعضویت اعضای نهادهای مذکور در آن نهاد باید بطور رسمی و بر اضمنا  همان استان اقدام نمایند.

و هیات علمی ندی یا عض، کارمدانشگاه های برگزار کننده باید کپی کارت دانشجوییفدراسیون قایقرانی، مسجل شود )برای نمونه، 
 شرکت کنندگان در کالس را از طریق هیات ورزشی استان به کمیته آموزش فدراسیون ارائه دهند(.

 باشد.می نی استان هاقایقراهای هیئت بررسی داوطلبان و ارزشیابی اولیه مستندات و توانایی های آنها به عهدهمسئولیت  -17-2

نامه ینایست مطابق با سرفصل ابالغی آیبمیتدریس شده در کالس ها های مربیگری دوره دروس یهاعناوین و سرفصل -17-3
ابی وزارت استعدادی پایه و توسط فدراسیون قایقرانی )دوره های عملی( و دفتر توسعه آموزش هایهای کوتاه مدت مربیگری دوره

 باشد. تئوری() ورزش
 5تا  1یوست پرائه شده در مربوطه خود را بر اساس سرفصل های ادروس عملی و تخصصی رشته زمند مل مدرسین دوره ها -17-4

 . تدریس نمایند

فرادی که با برای ا اًصرف مل خواهند آورد وعارزشیابی به  ،کنندگان دورهشرکت تمامیاز  )تئوری و عملی( ر پایان هر دورهد -17-5
 شود.صادر میموفقیت از عهده امتحانات برآیند، گواهینامه مربیگری 

ارائه  . در صورت انتخاب معیار دیگر نمره دهی، نمرات کسب شده برایباشدمی  20تا  0دامنه نمرات تئوری و عملی بین  -17-5-1
 به فدراسیون حتما بصورت نمرات معمولی ذکر شده در آید.

 ؛اندنمودهوره عملی نددام به شرکت در ی که بنا به هر دلیلی اقبرای متقاضیانمربیگری نمرات قبولی دروس تئوری اعتبار  -17-5-2
 باشد.حداکثر دو سال پس از تاریخ تایید اداره کل استان می

درسین دوره س یا گروه م..... و غیره با تایید مدر یق، ترجمهارائه تکالیف تعیین شده اعم از تهیه پروژه، گزارش تحق -17-5-3
 باشد.می

نسبت به برگزاری دوره  ،ئوریماه پس از برگزاری دوره ت 3موظفند حداکثر  کننده دوره تئوریبرگزارهای ورزشی هئیت -17-6
  اقدام نمایند. در استان عملی

ه ..( منوط بوفصل  یی،آب وهوا :حسب شرایط خاص) شده، در فاصله زمانی بیش از مدت تعیینهای عملی برگزاری دوره تبصره:
 .باشدمی فدراسیون

عهده  ربی مربوطه ورزش ه هیئتبو ارائه آن  اعالم ریز نمرات شرکت کنندگانآوری و ، توزیع، جمعمسئولیت تهیه سواالت -17-7

داره کل هیات مربوطه موظف است ریزنمرات را با امضای مدرس، مهر هیات و مهر اضمنا باشد. میمدرس کالس 

 ورزش استان به فدراسیون ارسال دارد. 
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 های مربیگریفرایند صدور گواهینامه -18ماده 

 هیئت به ارسال هر و امضاء( و)ممهور به م کل اداره مسئول آموزش توسط حاصله نمرات تایید و تئوری آزمون برگزاری  -18-1
 روز پس از تاریخ آزمون 14حداکثر تا  استان مربوطه
ر و )ممهور به مه ی دورهمبنی بر حسن اجراکل  اداره آموزش تایید با استان هیئت توسط دوره عملی آزمون برگزاری -18-2
  امضاء(
وسط استان ت هیئت و رئیس کل اداره زشآمو مسئول دو امضاء با مربوطه اسیونرفد به تئوری و عملی نمرات ریز ارسال  -18-3

 روز پس از آزمون عملی 14حداکثر  هیئت ورزشی استان
توسط رئیس  هاو امضاء گواهینامه اسیونرفد آموزش کمیته توسط از سوی استان و صدور گواهینامه ارسالی نمرات تایید  -18-4

 نمرات ماه پس از تاریخ دریافت 6حداکثر  فدراسیون

 ،هیئت استان مرات ممهور به مهرریز ن دریافت ضمنفرصت دارد تا  ماه 2آموزش و استعدادیابی فدراسیون کمیته  -18-5
 .اقدام نماید نامه افراد قبول شدهگواهی به صدور و نسبت ررسیباطالعات دریافتی را 

ها با ضوابط سعدم مغایرت کالاعالم  های کوتاه مدت مربیگری در سطوح مختلف، پس از تایید وهای دورهگواهینامه -18-6
 صادر خواهد شد. رییس فدراسیونبا امضاء و استعدادیابی  کمیته آموزش و تاییدتعیین شده 

 جاوز نماید.تساعت در روز  8دریس از نباید ساعات ت ،نامهدر این آیین آموزشی قید شدههای دوره تمامیدر اجرای  -18-7

از  اخذ تاییدیهورت در ص باشد،ساعت در روز می 8مدت زمانی آن بیش از  خاصکه حسب شرایط های آموزشی دوره :1 تبصره
 باشند.مستثنی می مذکور از قاعده فدراسیون قایقرانی

 هیئته ود را بخب اعتراض مرات ،جز اعالم نتایمعترضین به نتایج آزمونهای تئوری و عملی می توانند حداکثر پنج روز پس ا :2تبصره 
ا به سی را کتبایج بررنت ،اعتراضپس از دریافت  یک هفتهحداکثر ظرف  ذیربط موظف است ارائه داده و مسئول آموزش مربوطه

 داوطلب اعالم نماید.
وزش ط کمیته آمگردد توسشور صادر میکاین آیین نامه در داخل یا خارج از مدارک مربیگری که خارج از ضوابط  تمامی -18-8

 مدرک متناسب باو  رار گرفتهشیابی قوزارت مورد بررسی و ارزتوسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی فدراسیون و با حضور نماینده دفتر 
 گردد.مدت مربیگری تعیین میهای کوتاهنامه دورهآن منطبق بر آیین

دراسیون با از طریق فمبلغ آن باشد که کنندگان میی به عهده شرکتهای مربیگرهای مربوط به برگزاری دورههزینه -18-9
  گردد.تعیین میتوسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی هماهنگی دفتر 

ت داده فرص سال اند حداکثر دومربیگری را با موفقیت سپری نمودههای های دورههای ناقص که آزموندارندگان پروندهبه  -18-10
ت مجددا بایسضی میمتقا ،درصورت عدم تکمیل مدارک ناقصه .ندبه تکمیل مدارک و اخذ گواهینامه اقدام نمای شود تا نسبتمی

 .نمایدآموزشی اقدام به ثبت نام و شرکت در دوره 
 

 فرایند صدور کارت مربیگری -19ماده 

 مربوطه یورزش رشته در ارورزیک انجام گواهی مستلزم داشتن گواهینامه و ارائه ،برای افراد صدور کارت مربیگری توسط فدراسیون
 :باشدمی  مطابق فرایند ذیل ماه  6 ساعت و طی مدت 50 مدت به ورزشی هیئت از

 یگری گواهینامه مرب به انضمام توسط متقاضیقاضای کارورزی هیئت ورزشی مربوطه تکمیل فرم ت -19-1
رف ظ استان رزشیوهیئت توسط  یبه متقاض معرفی نامه ارائه آموزشی وها و مراکز تعیین محل کارورزی در یکی از باشگاه -19-2
 دو هفته مدت 

 حضور در محل کارورزی توسط متقاضی  ارائه معرفی نامه و -19-3
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 رائه به هیئت ورزشی   ا و ساعت ممهور به مهر و امضاء مسئول باشگاه 50دریافت گواهی انجام کارورزی به مدت  -19-4
 پس از دریافت گواهی کارورزی سه ماه حداکثر  فدراسیونصدور کارت مربیگری توسط  -19-5

یل کارت هنگام تحوتوسط کارشناس فدراسیون  ریال 000/150بابت صدور کارت یا دفترچه مربیگری مبلغ تبصره: 

 دریافت می شود. 

 ضوابط مدرسین -20ماده 

 شرایط عمومی: -20-1
 اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشورمتدین به دین مبین  -20-1-1
 پذیرش قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی -20-1-2
 نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه -20-1-3

 باشد.می فدراسیون یا اداره کل استان هاعهده حراست  بهسئولیت تایید صالحیت مدرسین م تبصره:

 
 شرایط اختصاصی مدرسین عملی -20-2

 قایقرانین نضمام ابالغ ازسوی فدراسیوداشتن گواهینامه مدرسی به ا -20-2-1
 باشد.برعهده فدراسیون میصرفا وتاه مربیگری های کمعرفی مدرس عملی دوره تبصره:

ن برای مدرسی رشته های مرتبطزشی یا کارشناسی ارشد داشتن حداقل مدرک کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ور -20-2-2
درک دکترای تربیت و حداقل م 2، حداقل مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی برای یکی از مدرسین کالس درجه  3درجه 

 1بدنی برای یکی از مدرسین کالس درجه 

استانی  هیات های ورانی پیشکسوتان و مدرسین شناخته شده در سطح کشور که تاکنون مشغول همکاری با فدراسیون قایق تبصره:

لی به ما سابقه فعالیت در سطح یا مدارک قابل ارزیابی بین المللی بوده ی 1بوده اند و دارای مدرک مربیگری یا داوری درجه 
با  وفدراسیون زش آموشناسان کارط به شرط ارزیابی و تایید توانایی فنی و به روز بودن دانش توس عنوان مربی تیم ملی را دارند
ی به همکار م یا کاردانیبا داشتن دیپلمی توانند و  مستثنی بودهلیسانس مدرک حداقل از شرط هماهنگی ریاست فدراسیون 

ضمنا دامه دهند. ا( 2در جدول شماره  )با پرداخت حق التدریس معادل مدرک کارشناسی کارشناسرس مدخود به عنوان 

ی تواند مآنها  یسلتدر، حق اتوسط مسئول آموزش و تایید دبیر و رییس فدراسیون پس از ارزیابی سطح نخبگی این مدرسان
  انجام شود. پرداخت حق الزحمه مدرسین 2جدول شماره مطابق پرداخت ارزیابی شده و فوق لیسانس دل مدرک امع

 

 ضوابط انضباطی -21ماده 

 .الزامی است مستمرال و های دوره اعم از تئوری و عملی به طور فعتمامی کالس کنندگان درحضور شرکت -21-1

بین  یر دوره از)مد باشدمی یر دورهمسئولیت نظارت بر حضور و غیاب شرکت کنندگان در طول جلسات دوره به عهده مد -21-2
 شود(.یئت ورزشی برگزارکننده انتخاب میافراد آشنا به فرایندهای آموزشی توسط ه

 گردد. دوره محاسبه میمدیر بر اساس گزارش  از دوره ت غیبتساعا -21-3

 ،یبت نمایندغمجموع ساعات دوره  چنانچه شرکت کنندگان در هر درس بیش از یک جلسه و در مجموع بیش از یک هشتم -21-4
 به عمل نخواهد آمد. آزمون از ادامه دوره محروم خواهند شد و از آنها

های دوره تمامیاه تا یکسال از شرکت در م 6کنندگانی که به دلیل تخلف انضباطی از ادامه دوره محروم گردند، از شرکت -21-5
 شوند.مربیگری محروم می
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 ،یعاون ورزشمی متشکل از یر عهده شورابینی نشده دوره آموزش و تخلف انضباطی بموارد پیشرابطه با گیری در تصمیم -21-6
 باشد. میو مدیر دوره اداره کل، رئیس هیئت ورزشی استان کارشناس حقوقی  و مسئول آموزش

 
 

 ضوابط مالی -22ماده 

درس ود. حقوق مدراسیون واریز می شفهزینه برگزاری دوره های مربیگری از سوی هیات های متقاضی مستقیما به حساب  -22-1
 از فدراسیون می باشند هایی که دارای ابالغیه رسمی از و کمک مدرس( 1و  2)کالس درجه یا مدرسین ( 3)در کالس درجه 

ل ، مسئوورهمدیر د ولی هزینهواریز می گردد. و کمک مدرسین همین هزینه واریزی و توسط فدراسیون به حساب مدرسین 
 ند.کیافت نمی ای در دستیار افتخاری مدرس هزینه و تدارکات بر عهده هیات برگزار کننده کالس می باشد. سمعی بصری

پایانه  ربری و ازنه های مسافتا پایا)هزینه آژانس( کلیه هزینه های ایاب و ذهاب از درب منزل برای مدرسین غیربومی : 1 تبصره
ده کس، بر عهو بالع تا محل برگزاری کالس های عملی و تئوریمحل اسکان های مسافربری تا هتل محل اسکان و از هتل 

ه بر عهده هیات برگزار کننده میان وعده روزان 2وعده غذا و  3ضمنا هزینه های اسکان و . هیات برگزار کننده کالس می باشد
ورت )یا در ص العکساست. برای مدرسین بومی، کلیه هزینه های جابجایی درون شهری از منزل تا محل تشکیل کالس و ب

در  ا محل تشکیل کالسهاتنس از درب منزل عدد آژا 2استفاده از وسیله نقلیه شخصی مدرس یا وسائط عمومی، معادل ریالی 
 میان وعده و ناهار به عهده هیات برگزار کننده کالس می باشد.  2، همچنین (روز

 :1،2،3های مربیگری درجه س تئوری دورهعوامل پشتیبان درو و حق الزحمه مدرسین هزینه ثبت نام،العمل پرداخت دستور -22-2

پیش وز کاری ر 5باید تعیین شده  هزینه های شرکت در کالس مربیگری توسط هیات برگزار کننده جمع آوری و مبالغ -3-22

 و ق شدهبه حساب فدراسیون واریز شود، در غیر اینصورت کالس مذکور تا واریز مبلغ تعلی کالس از آغاز

 فدراسیون هیچگونه مسئولیتی در قبال برپایی حتمی کالس ندارد. 
 به صورت زیر می باشد: جهت واریز به حساب فدراسیون ها در درجه های مختلف هزینه برگزاری کالس 

  الری000/005/71غ مبلمدرس(  1) 3کالس درجه هزینه برگزاری  -1-3-22

  ریال 000/005/42مبلغ ( مک مدرسیا یک مدرس و یک ک مدرس 2) 2کالس درجه هزینه برگزاری  -2-3-22

  ریال 000/000/33مبلغ ( مک مدرسیا یک مدرس و یک ک مدرس 2) 1کالس درجه اری برگز هزینه -3-3-22
نند یگر هما: کلیه هزینه برگزاری کالس های توجیهی شامل هزینه دریافتی از متقاضیان، حق التدریس مدرس و موارد د1 تبصره

 می باشد.  3آن مطابق کالس درجه 
رایط ویژه رشته های و شبدون در نظر گرفتن هزینه غذا و اسکان هزینه های دریافتی از شرکت کنندگان در کالس  -22-4

 باشد: بصورت زیر می، نیاز به همراهی ناجی و قایق نجات و ...( دوره خاص )نیاز به اجاره وسایل برای شرکت کننده

 باشد.می ریال 000/005/3و حداکثر  000/000/3 حداقل 3کنندگان کالس درجههر یک از شرکت ورودیه -1-4-22

 باشد.می ریال 000/002/4و حداکثر  000/005/3 حداقل 2کنندگان کالس درجههر یک از شرکت ورودیه -2-4-22

 باشد.میریال  000/005/5و حداکثر  000/007/4 حداقل 1کنندگان کالس درجههر یک از شرکتورودیه  -3-4-22

 می باشد.  ریال 000/005/6و حداکثر  000/005/5حداقل رودیه هر یک از شرکت کنندگان کالس مدرسی و -4-22-4

ار کننده یات برگزمیان وعده در حین برگزاری کالس های صبح و عصر بدون دریافت هزینه اضافی بر عهده ه 2: هزینه 1تبصره 

 کالس می باشد. 

درس و موارد شامل هزینه دریافتی از متقاضیان، حق التدریس مهزینه دوره های تربیت بدنساز حرفه ای قایقرانی کلیه : 2تبصره 

 مربیگری می باشد. 1دیگر همانند آن مطابق کالس درجه 
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ر دگان )دو اجاره وسایل و امکانات ویژه شرکت کنن رفت و آمد صبحانه، ناهار و شام، هزینه های اسکان و تغذیه :3تبصره 

ی دگان مبر عهده شرکت کنن در کالس ها صورت عدم دسترسی هیات یا ارگان برگزار کننده به امکانات یا مصرفی بودن آنها(

در سیون فدرا بیبصورت توافقی با هیات های برگزار کننده و با نظارت مدیر دوره و هماهنگی کمیته آموزش و استعدادیا باشد که

 تعیین خواهد شد. کمترین میزان ممکنه 

 
های سازمانی لب بخشنامهدر قای قرار گرفته و مورد بازبین کمیته آموزش و استعدادیابیمبالغ ابالغی در پایان هر سال توسط  -5-22

 ابالغ خواهد گردید.به هیات های استانی 
سپاری ست برونباشد. بدیهی امجاز نمی 16خارج از جدول شماره های برگزاری، هرگونه افزایش در هزینه: 1تبصره

 ایش هزینه ابالغی گردد.های اجرایی آموزش نبایستی منجر به افزفعالیت

ی و عملی( )تئور 3و  2، 1درجه توجیهی، بدنسازی، های مربیگری های ثبت نام شرکت کنندگان در دوره: تمامی شهریه2تبصره

اریز وب رسمی هیئت استان یا  هیئت شهرستان برگزارکننده )شماره حساب مورد تایید اداره کل( بایست به شماره حسامی

از یک روز پیش از آغ را تازاری کالس سهم فدراسیون هزینه ورودی برگهمچنین ارگان یا هیات مجری ملزم است گردد. 

 . نمایدبه حساب فدراسیون واریز  کالس

  های مربیگریدوره یبان در برگزاریو عوامل پشت کمک مدرس، حق الزحمه مدرس: 2جدول شماره 

 حق التدریس دروس و حق الزحمه عوامل پشتیبان

 مدرس و عوامل پشتیبان

 ردیف

)به ازای هر  مدرسی

 ساعت ریال(
 هر )به ازای 1درجه

 ریال( ساعت
 هر ازای )به 2درجه

 ریال( ساعت

 هر ازای )به 3درجه 

 ریال( ساعت

 1 مدرس )دکترا( 000/185 000/195 000/215 000/230

 2 کمک مدرس )دکترا( 000/120 000/130 000/140 000/170

 3 مدرس )فوق لیسانس( 000/175 000/185 000/195 000/210

000/170 000/120 000/110 000/100 
کمک مدرس )فوق 

 لیسانس(

4 

 5 مدرس )لیسانس( 000/165 000/175 000/185 000/195

 6 کمک مدرس )لیسانس( 000/80 000/90 000/110 000/150

 7 مدیر دوره ریال( 000/200/4ریال )حداکثر جهت یک دوره  000/700روزانه 

 8 برگزاری امتحان مراقب  000/150ازای هر ساعت به 

 9 تدارکات ریال 000/500حداکثر  روزانه

 10 اجاره مکان هیات با نظرهیئت درخواست کننده و تایید مسئول آموزش

 11 پذیرایی ریال 000/50روزانه برای هر فرد حداقل 

 
 

، سمینارها، افزاییهای دانشکارگاه عوامل پشتیبان و مدرسین التدریس حق پرداخت العمل دستور -6-22

 1399سال  های مقدماتی آموزشی و دوره دوره های همسان سازی
از  سین دورهمدر تدریسلاآموزی صورت گیرد. حق دوره های مذکور باید با هماهنگی فدراسیون و با تعریف میزان امتیاز باز -22-7

ت کننده شرک 25از  با کمتر به حساب فدراسیوناین دوره ها واریزی هزینه  مبلغ واریزی به حساب فدراسیون پرداخت می شود.
 شرکت کنندگان می باشد.   درصد از هزینه دریافتی از 35به میزان نفر  25ریال و در دوره های بیش از  000/000/8غ  مبل



 

14 
 

 .اشدمی ب 3شماره  ولجد با مطابق دانش افزایی هایکارگاه برگزارکننده انسانی منابع الزحمه حق -22-8
ساعت بین  10ساعت و حداکثر  4برای حداقل  های دانش افزاییکارگاه در کنندگانشرکت از یک هر برای ورودیه: 1تبصره

 باشد.ریال می 000/200/1تا حداکثر  000/600

 باشد.می نفر12حداقل کننده در هر گارگاه دانش افزایی تعداد نفرات شرکت: 2تبصره 

نگی و تائید با هماههای دانش افزایی بین المللی کارگاه و منابع انسانی مدرسین لتدریسا حق پرداخت العمل دستور :3تبصره 

 گردد.می دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و کمیته آموزش و استعدادیابی فدراسیون قایقرانی ابالغ

ین شده درصد به مبالغ تعی 30مدعو به فدراسیون برای هر ساعت تدریس، تا میزان حق التدریس مدرسین دانشگاهی به ضمنا 

 افزوده می شود.  3در جدول شماره 

 
 سازی، سمینارها و دوره های همسانافزایی دانش هایکارگاه در برگزاری منابع انسانیحق الزحمه مدرس و  :3 دولج

  1399سال 

 ردیف سمت )به ریال( حق التدریس و حق الزحمه

 1 مدرس)دکترا( ریال000/100/1تا  000/700هر ساعت 

 2 (درس)کارشناس ارشدم ریال 000/900تا  000/600هر ساعت 

 3 مدرس )کارشناس( ریال 000/800تا  000/500هر ساعت 

 3 مدیر دوره 000/900 هر روز

 4 مسئول سمعی و بصری 000/700هر روز  

 5 تدارکات 000/600هر روز 

 6 اجاره مکان شکننده و تایید مسئول آموزدرخواست با نظر
 
 

افزایی، نشداآنالین های کارگاه عوامل پشتیبان و مدرسین تدریسال حق پرداخت العمل دستور -9-22

  1399سال  سمینارها، دوره های همسان سازی و دوره های مقدماتی آموزشی
ف میزان و با تعری فدراسیونزش کمیته آموبا هماهنگی  طرف فدراسیون، بایددر صورت نیاز به تایید از دوره های مذکور  -22-10

مبلغ واریزی به حساب  ازنفر  10با تعداد شرکت کننده بیش از مدرسین دوره  از بازآموزی صورت گیرد. حق التدریسامتی
هزینه واریزی  ری است.ات مجبه عهده سازمان یا هی 4و در تعداد کمتر، بر اساس جدول شماره  فدراسیون پرداخت می شود

 25ن نفر به میزا 25متر از کهای  ، در دورهبدون نیاز به واریزشرکت کننده  10با کمتر از به حساب فدراسیون این دوره ها 
 کنندگان می باشد.   درصد از هزینه دریافتی از شرکت 35میزان  نفر به 25درصد، و در دوره ها با نفرات بیشتر از 

 .می باشد 4شماره  ولجد با مطابق آنالین دانش افزایی هایکارگاه برگزارکننده انسانی منابع زحمهال حق -22-11
های دوره و با هماهنگی بر اساس تعداد ساعت یهای دانش افزایکارگاه در کنندگانشرکت از یک هر برای ورودیه :1تبصره

 فدراسیون تعیین می گردد. 
ئید اهنگی و تابین المللی با هم دانش افزاییآنالین های کارگاه و منابع انسانی مدرسین الزحمه حق پرداخت العمل دستور :2تبصره 

ضمنا به  گردد.یمابالغ  نیایقراوزارت ورزش و کمیته آموزش و استعدادیابی فدراسیون ق های پایه و استعدادیابیدفتر توسعه آموزش
ه مبالغ تعیین شده در بدرصد  30، تا میزان آنالین ی هر ساعت تدریسحق التدریس مدرسین دانشگاهی مدعو به فدراسیون برا

 افزوده می شود. 4جدول شماره 
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دوره  وافزایی، سمینارها  مجازی دانش هایکارگاه : حق الزحمه مدرس و منابع انسانی در برگزاری4جدول 

  1399سازی سال های همسان

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز : مدرسین شناخته شده در سطح کشور در یکی از رشته های قایقرانی یا یکی از سرفصل های عمومی مورد نیا1تبصره 

ته یید کمیبا تا)یا مدرک پایین تر از کارشناسی( فدراسیون که از تخصص ویژه برخوردارند، در صورت نداشتن مدرک دانشگاهی 

 التدریس آنها بر همین اساس خواهد بود. سوب می شوند و حقآموزش و رییس فدراسیون به عنوان کارشناس مح

 1بصره ت: در دوره هایی که با چند مدرس برگزار می شود، حق التدریس مدرسین بر اساس مدرک آنها یا با احتساب 2تبصره 

 دریس عنواندرصد حق الت 70مدرس و بیشتر به میزان  3درصد و برای  80مدرس هر کدام به میزان  2برای همین بخش، 

 شده در جدول باال محاسبه می گردد. 

: در دوره هایی که تعداد ثبت نام کنندگان در دوره تنها یک چهارم کل ظرفیت تعیین شده برای کالس یا کمتر باشد، 3تبصره 

 درصد مبالغ تعیین شده در جدول باال محاسبه می شود.  80حق التدریس مدرس 

 

 امور پشتیبانی -23ماده 

اساتید، رفع  هریز برنام م، حضور و غیاب، اجرایتا پایان دوره در محل برگزاری مستقر و مسئول ثبت نا از شروعمدیر دوره  -23-1

 باشد.میاز طرف برگزار کننده  محولهمشکالت شرکت کنندگان و کلیه امور

 ردیف سمت حق التدریس و حق الزحمه )به ریال(

 1 مدرس )دکترا( ریال000/200/1هر ساعت 

 2 مدرس )کارشناس ارشد( ریال 000/0/110هر ساعت 

 3 مدرس  )کارشناس نخبه( ریال 000/000/1هر ساعت 

 3 مدیر دوره 000/0/100و بیشتر  000/700ساعت در روز  4تا 

 4 مسئول سمعی و بصری 000/850و بیشتر  000/550ساعت در روز  4تا 

 5 تدارکات 000/600و بیشتر  000/400 در روز ساعت 4تا 

 7 حق ایاب و ذهاب 000/200/1و در شهرهای دیگر تا  000/600در شهر محل سکونت تا 
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 دارد:مدیر دوره وظایف زیر را نیز پیرامون برگزاری آزمون دوره به عهده  -23-2
 .ن سازی و مهر و موم آنامه، تکثیر، آمادهت و پاسخدفترچه سواال تهیهاز اساتید، قبل از آزمون: اخذ سواالت  -23-2-1

شروع و  ها، اعالمم نظرسنجی و دفترچه آزمون و جمع آوری آنکنندگان و توزیع فراستقرار شرکتنظارت بر حین آزمون:  -23-2-2
 .خاتمه آزمون

 و تحلیل تجزیهبوطه، کنندگان و ارسال به هیئت ورزشی مررکتش، تهیه لیست نمرات از اساتید نمرات اخذبعد از آزمون:  -23-2-3
 .های نظرسنجیفرم

 است.  هی مدیر دورطول دوره با هماهنگ پذیرایی درو همچنین هماهنگی های اسکان، تغذیه، رفت و آمد  تدارکات عهده دار -23-3
 .ده دار استظیفه هماهنگی و تجهیز کالس درس را برای آموزش بهتر دیداری و شنیداری عهو بصری و مسئول سمعی -23-4

 

 الزامات -24ماده 

 و فدراسیون( موظفند:مجری  قایقرانی های ارکان آموزشی )آموزش اداره کل استان، هیئت تمامی

 
زارت متبوع و فرهنگی نظامنامه با منطبق المی،شئونات اسآموزشی نسبت به رعایت  هایفعالیت اجرای و ریزیدر برنامه -24-1

 جهت تحقق ورزش پاک، معنوی و معرفتی عمل نمایند.

 .گرددجرا بر اساس چرخه استاندارد آموزش ا بایستمیهای آموزشی تمامی فعالیت -24-2
مجوز  خذا ،ج از کشورهای آموزشی خاردورهنسانی به اور و اعزام منابع المللی داخل کشهای آموزشی بیندر برگزاری دوره -24-3
  .اشدبزامی میالو فدراسیون قایقرانی وزارت ورزش و جوانان دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی از کتبی 

با ستان ایئت ورزشی هجوز از فدراسیون در مهای مربیگری از دو دوره تئوری و عملی تشکیل شده و تواماً پس از اخذ دوره -4-24
 شود.برگزار می ابالغی دفترنامه نظارت اداره کل و منطبق بر آیین

مختلف ای هبصورت مشترک بین رشته  2و 1دوره های مربیگری در سطوح برگزاری دروس تئوری  -5-24

 .باشدنمی مجازورزشی هیئت های استان 

-یا موارد پیش وابط اجراییضهرگونه تغییر در  بار بوده واعت، فاقد ابالغی های آموزشی خارج از مفاد آیین نامهبرگزاری دوره -24-6

توسعه  دفتربه  قرانیت طرح موضوع از سوی هیات ها یا ارگان های زیربط و بررسی اولیه فدراسیون قایبینی نشده در صور
 اهد بود.راء خوجاقابل  ،اخذ تاییدیه از دفتر مذکور و پس از بررسی وارجاع گردیده  آموزشهای پایه و استعدادیابی

امکان  تهاین رش یگریصرفا با ارائه کارت مرب ،قرانیقایتحت عنوان مربی مرتبط با ورزش قایقرانی اماکن ورزشی فعالیت در  -24-7
 است.پذیر 

های تابعه استانی احدوو فدراسیون قایقرانی های لیتالعمل اجرایی آن از مسئونامه و دستورنظارت بر حسن اجرای این آیین -24-8
 آن می باشد.

منوع می ممل اجرایی ی اعالم شده در این دستورالعخارج از فرایندها دوره هادریافت هر گونه شهریه به منظور شرکت در  -24-9
 باشد.

ترین درجه ارندگان باالدصرفا از میان ارج از کشور و خ اعزام به دوره های بین المللی مربیگری و دانش افزایی در داخل -24-10
 . مقدور می باشد اضر به فعالیت مربیگری مشغولند،که در حال حمتقاضی شرکت مربیگری 

قرانی می ارات فدراسیون قاییتاز اخربیگری مدوره های یا کمک مدرس مدرس هرگونه تصمیم گیری در مورد انتصاب  -24-11
 باشد.
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که  تمایل، به مدرس کالس هدیه ای اهدا کنندیئت های ورزشی برگزار کننده دوره مربیگری می توانند در صورت ه -24-12
دیه ای، جدا از هرگونه ه ریافتنیازمند هیچگونه هماهنگی با فدراسیون یا اطالع رسانی به فدراسیون نمی باشد. ضمنا پرداخت و د

 ری است.ختیامال او کا ضوابط واریز وجه هیئت ها به حساب فدراسیون و یا حق التدریس دریافتی مدرسین از فدراسیون بوده

هیات های برگزار کننده دوره های مربیگری و داوری یکی از رشته های قایقرانی، به منظور تقویت کادر آموزشی خودشان  تبصره:

داوری و تحصیالت مربوط و همکاری مورد تایید و  می توانند از بین مربیان و داوران واجد شرایط دارای کارت رسمی مربیگری و

به فدراسیون معرفی نموده تا این فرد ضمن همکاری  دستیار مدرسوثوق با هیات استان یا فدراسیون قایقرانی، فردی را به عنوان 

بپردازد. الزم به ذکر است در آینده در برگزاری همان کالس در استان، به کسب تجربه الزم برای فعالیت در زمینه های آموزشی 

از طرف فدراسیون صادر شده و بر اساس ضوابط و جداول مالی مصوب در این  دستیار افتخاری مدرسابالغ این فرد به عنوان 

)البته هیات استان می تواند به اختیار  هیچگونه حق التدریسی از طرف فدراسیون به ایشان تعلق نمی گیردآیین نامه، 

(.که نیازی به هماهنگی با فدراسیون نیست به آن فرد ارائه کندخود هدیه ای را 
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