
 
 
  برادرارجمند جناب آقاي  

  استان  هیئت والیبالمحترم    ریاست / مدیر کل  
 سالم عليكم ،     

 (1كالس مربيگري  درجـه )................. درخصوص برگزاري يكدوره ....................  مورخ ....................................................، عطف به تقاضاي شماره ...........“احتـراما        
ضــمن موافقت بادرخواست فوق ، بدين وسيله شرايط برگزاري كالس موردنظر بشرح زير    ................................................................................. آقايان / بانوان  در

 باطالع ميرسد.
 شرايط كالس :

 دراختيارگذاشتن سالن ورزشي ، محل كالس تئوري به طورتمام وقت درطول ايام برگزاري كالس -1
 وايت برد و.... (  –توپ  -ويدئو -آماده نمودن وسائل كمك آموزشي ازقبيل )تلويزيون -2

 آماده نمودن امكان اقامت )هتل( ، غذا و اياب و ذهاب براي مدرسين   -3

 ريال بابت هزينه هاي برگزاري كالس و حق التدريس مدرس ) با قيد نوع كالس ، تاريخ و ارگان متقاضي (  000/000/55مبلغپرداخت  -4

 دوره ( ريال بابت صدور كارت مربيگري به ازاي هر يك از شركت كنندگان )پس از مشخص شدن قبول شدگان 000/250پرداخت مبلغ  -5

ساب         -6 شماره ح ست مبالغ فوق الذكربه  سيون واليبال جمهوري    شعبه دهكده المپيك  –سيبا   بانك ملي نزد  0108941283009الزم ا به نام فدرا
 اسالمي ايران واريزشود.

 حذف مي شوند.يش از ظرفيت از ليست مربوطه بديهي است افراد باشد.  نفرمي 20حداكثر  و 15شركت كنندگان دركالس حداقل   تعداد.   7
 است. سال 26. حداقل سن براي شركت كنندگان در دوره هاي مربيگري درجه يك 8
مدير )الزم است اصل كارت در هنگام ثبت نام به رويت  سال تمام از صدور آن گذشته باشد سه( كه مدت 2داشتن كارت مربيگري درجه ).  9

 كالس رسيده و فتوكپي آن ضميمه پرونده متقاضي باشد(. مدرس و 
 .يگريمستمر مرب تيو فعال يبر حداقل سه سال همکار یاستان، مبن باليوال اتياز طرف ه یارائه گواه. 10

 مدارک الزم:
ست كالس جمع آوري و مجموعًا        . 1 سرپر سط  شركت كنندگان در دوره تو ست مدارک زير از هر يك  شه   داخل يكدر همچنين الزم ا     به مدير  پو

شود  سيون تحويل دهد در  كالس تحويل  سيون هيچ         : مدير كالس ظرف يك ماه مدارک را به فدرا شد و فدرا صورت كالس ملغي خواهد  غير اين
 سرپرست كالس نمي تواند به عنوان شركت كننده در كالس حضور يابد. مسئوليتي براي صدور كارت قبول شدگان ندارد.

صيلي يكبرگ )   سنامه     - كپي مدرک تح شنا شده، فتوكپي       3×4دو قطعه عكس جديد  –يكبرگ فتوكپي كارت ملي  –يكبرگ فتوكپي  سي  شت نوي پ
 نامه هيات واليبال استان، اصل فيش هاي پرداخت شده جهت حضور در كالس و ...( (، معرفي2كارت درجه )

و پرداخت حق التدريس  انجام شود تربيت بدنی ا ستان كل زیر نظر آموزش ادارهو )جانبي( همواره قبل از شروع كالس عملي  دروس تئوري -2
 آن بعهده متقاضي كالس مي باشد.

  :مهم تذكر     

هيئت يل آموزش و كمك آموزشي به عهده مسئوليت برگزاري و انجام كليه امور اجرايي در كالس هاي مربيگري واليبال از قبيل تهيه مكان و وسا -1      
 ورزشي در استان هاي مربوطه مي باشد. هاي

 

                               

   فدراسيونباحضورمدرسين و ارائه آن بهمراه ساير مدارک به تهيه عكس از كالس  -3      

 .............( به منزله انصراف ازتشكيل كالس موردتقاضا تلقي خواهدشد . .................عدم اطالع تا تاريخ )................ -4

 تماس حاصل نمائيد.ع 021-44739103براي هرگونه هماهنگي و تسريع در كار با شماره تلفن   

 افراد شركت كننده در كالس بايد داراي كارت عضويت فدراسيون واليبال باشند.  -5      
شد      مدت  -6       سال می با سه  شده  صادر  شتن   ،اعتبار كارت هاي  سال يا   25براي تمديد اعتبار كارت، دا سال     75امتياز براي هر  سه  امتياز براي 

 الزم مي باشد.
سال همكاري      -7 ساس مفاد ماده   75مستمر مربيگري و كسب    و فعاليتبراي شركت در كالس ارتقاء ارائه گواهي مبني بر حداقل سه         13امتياز برا

 آئين نامه برگزاري دوره هاي كوتاه مدت مربيگري الزامي است

              

 

 

 داورزنیمحمدرضا                  

  رییس فدراسیون                                                                 

  .الزامي استتمرينات مربوطه در اجراي عملي مهارت ها و  المتي كامل و آمادگي جسماني مطلوب و توانايي الزمداشتن س  -2


