
                         

              

 
 

 فدراسیون کبدی     
 

 69شرایط ربگزاری دوره اهی مربیگری و داوری کبدی رد سال 
 

 

 1بصورت منطقه ای و درجه  2بصورت استانی و درجه  3کارگاههای آموزشی و کالسهای مربیگری و داوری درجه        

رعایت موارد ذیل در  مذکورشایسته است ترتیبی اتخاذ گردد، جهت برگزاری کالسهای لذا . میباشد بصورت سراسری

 .دستور کار آن هیئت محترم قرار گیرد

 درجات مختلف  دستورالعمل نحوه برگزاری کالسهای مربیگری و داوری( الف 

 .ی مربیگری و داوری از اداره کل پس از دریافت مجوز دوره هاروز قبل از برگزاری دوره و  15درخواست کتبی از فدراسیون  -1

 . (روز میباشد 7مدت زمان برگزاری هر دوره )مشخص نمودن مکان و تاریخ برگزاری دوره  -2

و ارسال فیش واریزی  (نفر  03نفر حداکثر  15حداقل ( ) آقایان  یابانوان )مشخص نمودن تعداد نفرات شرکت کننده در دوره  -3

 فدراسیونجهت ارسال کتاب آموزشی توسط هزینه کتاب 

 .و جمع آوری مدارک وثبت نام نفرات شرکت کننده توسط ایشان و شماره تماس آن معرفی مدیر دوره  -4

 .اسکان و تغذیه و ایاب و ذهاب مدرسین بعهده هیئت متقاضی میباشد پرداخت حق الزحمه ،   -5

که می بایستی قبل از برگزاری کالس پس از پرداخت کنندگان می باشدبه عهده شرکت و داوری پرداخت هزینه کتاب مربیگری  -6

 .  هزینه و ارسال فیش توسط برگزار کننده دریافت گردد

 (ماه  دوحداکثر ظرف مدت . ) صدور کارت منوط به ارسال به موقع کلیه مدارک مستند می باشد  -7

 .کالسهای مربیگری و داوری بصورت مجزا و جداگانه برگزار گردد  -8

  .کالسهای بانوان و آقایان بصورت مجزا و جداگانه برگزار گردد -9

 .تحویل مدارک افراد شرکت کننده در دوره توسط مدیر دوره در پایان الزامی است  -11

 ( .هفته  2حد اکثر ظرف مدت ) توسط مدرسین  به فدراسیون ( تئوری و عملی )ارسال ریز نمرات شرکت کنندگان درکالس  -11

 .اعالم میگردد و بین المللی 1، 2، 0 به ترتیب مربیگری و داوری  سطوح -12

 .بصورت منطقه ای و سراسری ملزم به داشتن خوابگاه میباشد  1و  2میزبان برگزاری دوره های درجات  -13

 

 

 

 1396هزینه ثبت نام دوره های آموزشی مربیگری و داوری رشته کبدی در سال 

دوره مربیگری مبلغ ثبت نام  درجه

 (ریال)

 (ریال)دوره داوری مبلغ ثبت نام 

 000/000تا  000/000بین   000/000تا  000/000بین  3

 000/000تا  000/000بین  000/000تا  000/000بین  2

 000/000/0تا  000/000بین  000/000/0تا  000/000بین  1

 

 

 

 



 

 

   3درجه  یوداوری گریمربی کارتها صدور جهت ازین مورد مدارک(ب 

الزامی به باال  11و  11نمرات حداقل  ممهور به مهر اداره کل وزارت ورزش و جوانان استان ومربیگری  داشتن مدرک تئوری .1

 .میباشد

 

 :0تئوری مربیگری درجه 

حرکتی رشدو تکامل . 1( 1)نقش مربی . 0( 1)برنامه ریزی و طراحی تمرین .2آناتومی و فیزیولوژی عمومی . 1س تئوری رد 13شامل  

. 13و ( 1)روانشناسی ورزشی . 9مبانی تربیت بدنی . 8( 1)ایمنی در ورزش . 7( 1)تغذیه ورزشی . 6مبانی آمادگی جسمانی . 5( 1)

یا داشتن کارت مربیگری و علوم ورزشی رشته تربیت بدنی و باالتر یا داشتن مدرک کارشناسی میباشد و  (1) تجزیه و تحلیل مهارتها

 .میباشددیگررشته های  0درجه 

 . جهت آقایان کپی کارت پایان خدمت یا معاف از سربازی .2

 قطعه 2ارسال عکس  .3

 .فتوکپی شناسنامه .4

 .فتوکپی کارت ملی .5

 (حداقل دیپلم).فتوکپی از آخرین مدرک تحصیلی .6

و کارگاههای  و تمدید آنها بعد از سه سال منوط به شرکت در سمینارهاسال  0صادره مربیگری و داوری اعتبار گواهینامه های  .7

 .علمی و دوره های باز آموزی مربیگری و یا داوری و فعالیت مستمر میباشد

 .امتیاز کسب نماید 011 برای تمدید یا ارتقاء گواهینامه، مربی موظف است حداقل .8

 ازیامت 13 حداکثر      ازیامت  13حداقل                    یکبد ونیفدراس یگریمرب کینیدرکل شرکت .1

 ازیامت 23 حداکثر        ازیامت 5حداقل                            کشور یقهرمان تاسوم اول مقام داشتن .2

 ازیامت 13 حداکثر      ازیامت  5/2حداقل                                    یاستان سوم تا اول مقام داشتن .0

 ازیامت 23 حداکثر    ازیامت  5 حداقل                            دوم دسته گیل سوم تا اول مقام داشتن .1

 ازیامت 23 حداکثر    ازیامت 13 حداقل                            اول دسته گیل تاسوم اول مقام داشتن .5

 ازیامت 03   حداکثر    ازیامت 5  حداقل                               دانشگاهها سوم تا اول مقام داشتن .6

 ازیامت 23 حداکثر       ازیامت 5  حداقل                          مسلح یروهاین سوم تا اول مقام داشتن .7

 ازیامت 23   حداکثر    ازیامت 5  حداقل                    کشور یآموزشگاهها تاسوم اول مقام داشتن .8

 ازیامت 23               حداقل ازیامت 5                                     کارگران تاسوم اول مقام داشتن .9

 ازیامت 23               حداقل ازیامت  13               هرسال 0 جه در یگریمرب دوره در حضور .13

 ازیامت 23               حداقل ازیامت 13                                تهیکم دییتا صورت در مقاله ارائه .11

 .گیرد می تعلق آنها به نیز امتیاز 5 هرسال ساالنه مربیگری امتیاز بر عالوه( کمیته باتایید) کبدی مدارس مربیان .12

 

 ترجمه ای وچاپ یعلم ینارهایسم ، یآموزش یکارگاهها ،یگریمرب یبازآموز یها دوره در شرکت: تبصره

 .شود یم مشخص کیهر ازیامت آموزش تهیکم طرف از که باشدیم ازیامت یدارا مربوطه رشته کتب و مقاالت

 

و ارائه مدرک منوط به داوری ویا مربیگری ارتقاء در هر دوره و درجه منوط به گذشت حداقل سه سال از تاریخ صدور گواهینامه  .9

 . عالم شده توسط کمیته مربیان و داوران میباشدادارا بودن شرایط و فعالیت در این سه سال 

  

 

 

 



 

مربیگری وداوری برای تمام متقاضیان در صورت رعایت مفاد آئین نامه ها آزاد ولی برای ارتقاء میبایست  0دریافت گواهینامه درجه  .13

    .داوری و یا مربیگری را انتخاب نمایند

  1سال تمام درجه  26و  2سال تمام درجه  20و  0درجه  سال تمام 23دارا بودن حداقل  .11

 کبدی دارا بودن کارت بیمه ورزشی .12

  به باال جهت کالسهای عملی و تئوری زیر نظر مدرس فدراسیون  11و  11کسب نمره قبولی  .10

در سامانه  کننده دورهارسال رسید ثبت مشخصات مربی یا داور قبول شده در دوره توسط دفاتر پیشخوان دولت یا هیات برگزار  .11

 مبین

 ارسال فرم های ارزیابی اثر بخشی دوره های مربیگری تمامی شرکت کنندگان در کالس  .15

بلوار شعبه ملی بنام فدراسیون کبدی بانک  3139312566331 به شماره حساببا توجه به جدول ذیل ارسال فیش واریزی  .16

  .کشاورز

 

 1396رشته کبدی در سال  هزینه صدور یا تمدید کارت مربیگری و داوری

 (ریال)مبلغ  مربیگری و داوری ردیف

 000/000 3درجه  1

 000/300 0درجه  2

 000/300 0درجه  3

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ا.ا.جکمیته آموزش فدراسیون کبدی                                                                                                                                                                       

 


