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ـراما             ـه ) كالس مربيگري درخصوص برگزاري يكدوره   ...................................مورخ  ...................................................، عطف به تقاضاي نامه شماره “احت  ( 2درج
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 باطالع ميرسد.
 شرايط كالس :

 رالن تئوري به طورتمام وقت درطول ايام برگزاري دورهدراختيارگذاشتن سالن ور شي ، محل  -1
 وايت برد و.... (  –توپ  -ويدئو -آماده نمودن وسائل رمك آمو شي ا قبيل )تلويزيون -2     

 آماده نمودن امكان اقامت )هتل( ، غذابراي مدرن يامدرسين . -3     

 و حق التدريس مدرن يا مدرسين   ريال بابت هزينه هاي برگزاري رالن 000/000/40پرداخت مبلغ  -4

   .ريال بابت صدوررارت مربيگري به ا اي هريك ا شررت رنندگان .)پس ا  مرخص شدن قبول شدگان دوره( 000/200 پرداخت مبلغ -5

سيبا    1089412830090 ال م است مبالغ فو، الذرربه شماره حساب     -6 سيون واليبال جمهوري اسالمي      شعبه دهكده المپيك  –نزدبانك ملي  به نام فدرا
 ايران واريز شده و اصل فيش ها به مدير رالن جهت ارائه به فدراسيون تحويل شود.

 نفرميباشد، بديهي است نفرات بيش ا  ظرفيت ا  ليست مربوطه حذف مي شوند . 25وحدارثر  15تعداد شررت رنندگان دررالن حداقل   . 7
 است. سال 23ت رنندگان در دوره هاي مربيگري درجه دو . حداقل سن براي شرر 8

شتن كارت مربيگري درجه ) .    9 شد      سه  مدت حداقل ( كه 3دا شته با صدور آن گذ صل رارت در هنگام ثبت نام به     سال تمام از  ست ا )ال م ا
 رويت مدير و مدرن رالن رسيده و فتورپي آن ضميمه پرونده متقاضي باشد(.

   .مبنی بر حداقل سه سال همکاري و فعاليت مستمر مربيگري، استان باليوال اتياز طرف هارائه گواهی .  10

 مدارک الزم :
شه به مديررالن             1 ست رالن جمع آوري ومجموعًا درداخل يك پو سرپر سا  شررت رنندگان دردوره تو ست مدارك  يرا هريك ا  . همچنين ال م ا

 در رالن حضور يابد. سرپرست رالن نمي تواند به عنوان شررت رننده .تحويل شود

صيلي )           سنام    - يكبرگ فتورپي مدرك تح شنا شده ، فتورپي رارت درجه )      3×4جديد دوقطعه عكس  –ه يكبرگ فتورپي  سي  رت نوي (، معرفي نامه 3پ
 هيات واليبال ، اصل   فيش هاي پرداخت شده مربوط به شرايا رالن و....( 

و پرداخت حق التدريس  انجام شود تربيت بدنی ا ستانكل زير نظر آموزش اداره و )جانبي( همواره قبل ا  شروع رالن عملي  دروس تئوري. 2    
 متقاضي رالن مي باشد. آن بعهده 

  تذررمهم:     
هيئت هاي ايل آمو ش و رمك آمو شي به عهده مسئوليت برگزاري و انجام رليه امور اجرايي در رالن هاي مربيگري واليبال ا  قبيل تهيه مكان و وس. 1 

 ور شي در استان هاي مربوطه مي باشد.

رفته  شود تا تعداد گ الن ا داوطلبان تست مهارتبايدقبل ا شروع ر، نفرتجاو رند 25چنانچه تعـدادشررت رنندگان دردوره مربيگري ا حدارثر. 2
 نفرتجاو نكند. 25شررت رنندگان ا حدارثر

 .توانايي ال م در اجراي عملي مهارت ها و تمرينات مربوطه الزامي است ، آمادگي جسماني مطلوب ،داشتن سالمتي رامل  -3       

 ( به منزله انصراف ا تركيل رالن موردتقاضا تلقي خواهدشد. .................................اطالع تا تاريخ )  عدم -4       

 تمان حاصل نمائيد./ع   021 -  44739103براي هرگونه هماهنگي وتسريع دررارباشماره تلفن                   

 افراد شررت رننده در رالن بايد داراي رارت عضويت فدراسيون واليبال باشند. -5       

شتن   اعتبار كارت هاي صادر شده سه سال می باشد       مدت -6        امتيا  براي سه سال ال م     75امتيا  براي هر سال يا   25براي تمديد اعتبار رارت، دا
 مي باشد.

شررت در رالن ارتقاء ارائه گ  - 7        سال همكاري    براي  سه  سب     و فعاليتواهي مبني بر حداقل  ستمر مربيگري و ر سان مفاد ماده   75م     13امتيا  برا
 روتاه مدت مربيگري الزامي است.آئين نامه برگزاري دوره هاي 
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