
 
 
 
 

 
 برادرارجمند جنبة آقبی 

 ریبست محترم هیئت والیببل استبن / مدیر کل 
 سالم ػليىن ،

  (2)درجـه  مربيگريزرذػَظ بزگشاري يىسٍرُ والس ...................................  هَرخ  .................................................، ػغف بِ تمبضبي ًبهِ ضوبرُ “          احتـزاهب

ضــوي هَافمت ببزرذَاست فَق ، بسيي ٍسيلِ ضزايظ بزگشاري والس هَرزًظز بطزح سيز .................................................................................... آلبيبى  زر / ببًَاى 

 .ببعالع هيزسس

 :شرايط كالس 
 زراذتيبرگذاضتي سبلي ٍرسضي ، هحل والس تئَري بِ عَرتوبم ٍلت زرعَل ايبم بزگشاري زٍرُ .1

  (....  ٍايت بزز ٍ–تَپ - ٍيسئَ- تلَيشيَى)آهبزُ ًوَزى ٍسبئل ووه آهَسضي اسلبيل  .2

 .، غذابزاي هسرس يبهسرسيي  (ّتل)آهبزُ ًوَزى اهىبى البهت  .3

 ريبل بببت ّشيٌِ ّبي بزگشاري والس ٍ حك التسريس هسرس يب هسرسيي  000/000/40پززاذت هبلغ  .4

السم است  (پس اس هطرع ضسى لبَل ضسگبى زٍرُ).ريبل بببت غسٍروبرت هزبيگزي بِ اساي ّزيه اسضزوت وٌٌسگبى  000/200 پززاذت هبلغ .5

 ضؼبِ زّىسُ الوپيه  بِ ًبم فسراسيَى ٍاليببل جوَْري اسالهي ايزاى ٍاريش –  ًشزببًه هلي سيبب 0108941283009 هببلغ فَق الذوزبِ ضوبرُ حسبة 

 .ضسُ ٍ اغل فيص ّب بِ هسيز والس جْت ارائِ بِ فسراسيَى تحَيل ضَز

 .هيببضس، بسيْي است ًفزات بيص اس ظزفيت اس ليست هزبَعِ حذف هي ضًَس   نفر25 وحداكثر 15حداقل تؼساز ضزوت وٌٌسگبى زروالس .   6

السم است اغل وبرت زر ٌّگبم ثبت ًبم بِ رٍيت هسيز ٍ هسرس )وِ هست زٍ سبل توبم اس غسٍر آى گذضتِ ببضس  (3)زاضتي وبرت هزبيگزي زرجِ .  .  7

 .حداقل مدرک تحصيلی براي شركت كنندگان فوق ديپلم می باشد. (والس رسيسُ ٍ فتَوپي آى ضويوِ پزًٍسُ هتمبضي ببضس
 .ّوىبري ٍ فؼبل بَزى هزبيبى ضزوت وٌٌسُ ببيس بِ تأئيس رئيس ّيبت ٍاليببل استبى بزسس ٍ گَاّي آى ضويوِ هسارن ضَز.  8

ّوچٌيي السم است هسارن سيزاسّزيه اسضزوت وٌٌسگبى زرزٍرُ تَسظ سزپزست والس جوغ آٍري ٍهجوَػبً زرزاذل يه پَضِ بِ هسيزوالس . 9

 .ٍ سزپزست والس ًوي تَاًس بِ ػٌَاى ضزوت وٌٌسُ زر والس حضَر يببس .تحَيل ضَز

، هؼزفي ًبهِ ّيبت ٍاليببل ، اغل   فيص ّبي (3) پطت ًـــَيسي ضسُ ، فتَوپي وبرت زرجِ 3×4 زٍلغؼِ ػىس جسيس–يىبزي فتَوپي ضٌبسٌبهـــِ )         

  (....پززاذت ضسُ هزبَط بِ ضزايظ والس ٍ

 .ّوَارُ لبل اس ضزٍع والس ػولي اًجبم هي ضَز ٍ  پززاذت حك التسريس آى بؼْسُ هتمبضي  والس هي ببضس (جبًبي )زرٍس تئَري . 10

 :تذوزهْن 
  

الشاهبً اذتػبظ بِ ايي ٍسارتربًِ . اًجبم هي ضَز (آهَسش ٍ پزٍرش، زاًطگبّْب، وبر ، اهَر اجتوبػي ٍ ًيزٍّبي هسلح) والس ّبيي وِ بٌببز تمبضبي -1

 .لذا حضَر سبيز هزبيبى زر ايي زٍرُ ّب هجبس ًوي ببضس. ّب زارز

 ًفزتجبٍسوٌسببيسلبل اسضزٍع والس اسزاٍعلببى تست هْبرت گــــزفتِ  ضَز تب 25چٌبًچِ تؼـسازضزوت وٌٌسگبى زرزٍرُ هزبيگزي اسحساوثز -2

 . ًفزتجبٍسًىٌس25تؼساز ضزوت وٌٌسگبى اسحساوثز

 . هجبس است (هزبيگزي ٍ زاٍري) 2  بزاسبس آئيي ًبهِ ، حضَر هزبيبى ٍ زاٍراى زر زٍرُ ّبي هزبيگزي غزفبً تب زرجِ  -3

 .، آهبزگي جسوبًي هغلَة،  تَاًبيي السم زر اجزاي ػولي هْبرت ّب ٍ توزيٌبت هزبَعِ الشاهي استزاضتي سالهتي وبهل  -4

 .بِ هٌشلِ اًػزاف استطىيل والس هَرزتمبضب تلمي ذَاّسضس (...... ...........................)اعالع تب تبريد   ػسم. -5

 ع /. توبس حبغل ًوبئيس021  - 44739103                بزاي ّزگًَِ ّوبٌّگي ٍتسزيغ زروبرببضوبرُ تلفي 

 .افزاز ضزوت وٌٌسُ زر والس ببيس زاراي وبرت ػضَيت فسراسيَى ٍاليببل ببضٌس -6
 

 محمد رضب داورزنی

                                                    رئیس فدراسیون 


