
 

 

 

 

 1397سال 

 



2 
 

 1397سال   ساعت(  10آزمون  -ساعت  10منشی  -ساعت  20عملی  -ساعت  20) تئوری    والیبال 3طرح درس و برنامه برگزاری کالس داوری درجه

 روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 تکلیف شب

 اول قوانین و مقررات -تئوری  قوانین و مقررات -تئوری  استراحت -ناهار -نماز  قوانین و مقررات -تئوری  قوانین و مقررات -تئوری  طرح سوال

 دوم قوانین و مقررات -تئوری  مقررات قوانین و -تئوری  استراحت -ناهار -نماز  قوانین و مقررات -تئوری  قوانین و مقررات -تئوری  طرح سوال

 سوم تمرین منشی فارسی تمرین منشی فارسی استراحت -ناهار -نماز  تمرین منشی التین تمرین منشی التین طرح سوال

 چهارم آزمون تئوری آزمون منشیگری استراحت -ناهار -نماز  آموزش جدول مسابقات خطا های جایگیری طرح سوال

 پنجم عالئم داوری -تمرین عملی  تمرین پروتکل والیبال استراحت -ناهار -نماز  تمرین عملی عملیتمرین  طرح سوال

 ششم تمرین عملی تمرین عملی استراحت -ناهار -نماز  آزمون عملی آزمون عملی *****

  

 

 3حداقل نمرات برای قبولی در کالس داوری درجه 

 
 نمره 20از  12ـ داور اول   

 نمره 20از  13  ـ داور دوم  

 نمره  20از  14ـ کتبی     

  
 نمره 20از  15ـ خط نگهدار 

 
 نمره )آزمون فارسی و انگلیسی منشیگری اجباری بوده و معدل دو آزمون محاسبه شود( 20از  16ـ منشی   

 

        کمیته داوران فدراسیون والیبال                                                         نمره می باشد 100از  70حداقل جمع نمرات برای قبولی در کالس 
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 1397سال    ساعت( 10آزمون  -ساعت  20عملی  -ساعت  20) تئوری والیبال    2طرح درس و برنامه برگزاری کالس داوری درجه 

 روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 تکلیف شب

 اول افتتاح کالس و معرفی قوانین و مقررات -تئوری  استراحت -ناهار -نماز  مقرراتقوانین و  -تئوری  قوانین و مقررات -تئوری  طرح سوال

 دوم قوانین و مقررات -تئوری  قوانین و مقررات -تئوری  استراحت -ناهار -نماز  تمرین منشی فارسی تمرین منشی التین طرح سوال

 سوم رفع اشکال و پرسش و پاسخ خطا های جایگیری استراحت -ناهار -نماز  رفع اشکال و پرسش و پاسخ آموزش جدول مسابقات طرح سوال

 چهارم عالئم داوری -تمرین عملی  تمرین پروتکل والیبال استراحت -ناهار -نماز  تمرین عملی تمرین عملی طرح سوال

 پنجم آزمون تئوری آزمون منشیگری استراحت -ناهار -نماز  آزمون عملی آزمون عملی *****

       

  
 2حداقل نمرات برای قبولی در کالس داوری درجه

 
 نمره 20از  13ـ داور اول   

 نمره 20از  15ـ داور دوم    

 درصد از سواالت کتبی باید به زبان انگلیسی باشد( 10نمره ) 20از  15ـ کتبی     

  
 نمره 20از  16ـ خط نگهدار 

 
 منشیگری اجباری بوده و معدل دو آزمون محاسبه شود( نمره )آزمون فارسی و انگلیسی 20از  16ـ منشی   

 

 نمره می باشد 100از  75حداقل جمع نمرات برای قبولی در کالس 

        کمیته داوران فدراسیون والیبال                                                                                                                                                                                                       
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 1397سال    ساعت( 10آزمون  -ساعت  20عملی  -ساعت  20) تئوری  والیبال   1طرح درس و برنامه برگزاری کالس داوری درجه 

 روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 تکلیف شب

 اول افتتاح کالس و معرفی قوانین و مقررات -تئوری  استراحت -ناهار -نماز  قوانین و مقررات -تئوری  قوانین و مقررات -تئوری  طرح سوال

 طرح سوال
راهنمای داوران  -تئوری 

 )گاید الین( 

راهنمای داوران  -تئوری 

 )گاید الین( 
 استراحت -ناهار -نماز 

موارد خاص داوری  -تئوری 

 )کیس بوک( 

موارد خاص داوری  -تئوری 

 )کیس بوک( 
 دوم

 تمرین منشی التین استراحت -ناهار -نماز  تمرین منشی التین رفع اشکال و پرسش و پاسخ طرح سوال
آشنائی با لغات و سواالت 

 انگلیسی داوری
 سوم

 چهارم اخطار ها و مجازات ها عالئم داوری -تمرین عملی  استراحت -ناهار -نماز  تمرین عملی تمرین عملی طرح سوال

 پنجم آزمون تئوری آزمون منشیگری استراحت -ناهار -نماز  آزمون عملی آزمون عملی *****

       

  
 1حداقل نمرات برای قبولی در کالس داوری درجه 

 
 نمره 20از  16ـ داور اول   

 نمره 20از  16ـ داور دوم    

 درصد از سواالت کتبی باید به زبان انگلیسی باشد( 30نمره  ) 20از  16ـ کتبی     

  
 نمره 20از  16ـ خط نگهدار 

 
 نمره )آزمون فارسی و انگلیسی منشیگری اجباری بوده و معدل دو آزمون محاسبه شود( 20از  16منشی  ـ  

        داوران فدراسیون والیبالکمیته                                                                                                 نمره می باشد 100از  80حداقل جمع نمرات برای قبولی در کالس 
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 1397سال    ساعت( 10آزمون  -ساعت  20عملی  -ساعت  20) تئوری طرح درس و برنامه برگزاری کالس داوری درجه ملی والیبال   

 روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 تکلیف شب

 اول افتتاح کالس و معرفی مدیریت و آماده سازی بازی  استراحت -ناهار -نماز  مرور قوانین و مقررات مرور قوانین و مقررات طرح سوال

 طرح سوال
راهنمای داوران  -تئوری 

 )گاید الین( 

راهنمای داوران  -تئوری 

 )گاید الین( 
 استراحت -ناهار -نماز 

موارد خاص داوری  -تئوری 

 )کیس بوک( 

موارد خاص داوری  -تئوری 

 )کیس بوک( 
 دوم

 سوالطرح 
آشنائی با سواالت 

 انگلیسی داوری

آشنائی با لغات انگلیسی 

 داوری والیبال
 استراحت -ناهار -نماز 

آشنائی با لغات و اصطالحات 

 انگلیسی منشیگری
 سوم رفع اشکال و پرسش و پاسخ

 چهارم مجازات هااخطار ها و  عالئم داوری -تمرین عملی  استراحت -ناهار -نماز  تمرین عملی تمرین عملی طرح سوال

 پنجم آزمون تئوری آزمون منشیگری استراحت -ناهار -نماز  آزمون عملی آزمون عملی *****

 

  
 حداقل نمرات برای قبولی در کالس داوری درجه ملی

 
 نمره 20از  17ـ داور اول   

 نمره 20از  17ـ داور دوم    

 نمره  20از  17ـ کتبی     

  
 نمره 20از  17ـ خط نگهدار 

 
 نمره )آزمون فارسی و انگلیسی منشیگری اجباری بوده و معدل دو آزمون محاسبه شود( 20از  17ـ منشی   

        والیبالکمیته داوران فدراسیون                                                                   نمره می باشد 100از  85حداقل جمع نمرات برای قبولی در کالس 
 


