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 فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران
 فدراسیون کبدی  نظام نامه آموزشی

 :1ماده 

کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران که از این پس کمیته آموزش 

آموزش و پژوهش در کبدی نامیده می شود، یکی از کمیته های فدراسیون کبدی است که در زمینه 

 .کمیته مربیان و کمیته داوران از زیر شاخه های کمیته آموزش و پژوهش می باشند.فعالیت دارد

 :2ماده 

 :کمیته آموزش در راستای رشد و توسعه کبدی کشور اهداف زیر را دنبال می کند

 دستیابی به جدیدترین منابع علمی و فنی در کبدی 

 می و فنی کبدی به مدرسان ، مربیان، داوران و ورزشکاران کبدی ارائه آخرین یافته های عل

 کشور  

 یکنواخت نمودن امر آموزش کبدی در کشور 

  :3ماده 

 :ساختار تشکیالتی کمیته به قرار زیر است

 رئیس کمیته 

 دبیر کمیته یا مسئول اجرایی آموزش 

 رئیس کمیته داوران 

 رئیس کمیته مربیان 

 ییک نفر از سازمان تیمهای مل 

  رئیس کمیته آموزش از بین مربیان و داوران و کارشناسان نخبه کشور که دارای حداقل

مدرک کارشناسی تربیت بدنی است از سوی رئیس فدراسیون یا مجمع عمومی داوران و مربیان کشور 

 .انتخاب می شود

 نددبیر و اعضاء کمیته از سوی کمیته آموزش معرفی و با حکم دبیر فدراسیون منصوب میشو. 

 

 



 مدرسان

 :4ماده 

 :مدرسان کمیته آموزش

این مدرسان شامل دو بخش می شوند مدرسان مربیگری و مدرسان داوری و وظایف آنها 

یکنواخت نمودن آموزش کبدی در سطح کشور و ارائه روشهای نوین آموزش کبدی که یکی از 

 .ابزارهای مهم رشد، توسعه و گسترش کبدی در کشور می باشد

تا کمیته آموزش مسئولیت سازماندهی مدرسان کبدی و هدایت فعالیتهای آنها را بر در همین راس

 .عهده دارد

مدرس رسمی فدراسیون به فردی اطالق می شود که دوره های تربیت مدرس برگزارشده از سوی  .1

 .فدراسیون کبدی را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند

 سال 22حداقل سن شرکت در دوره های تربیت مدرس  .2

حداقل مدرک تحصیلی برای شرکت در دوره های تربیت مدرس لیسانس ترجیحاً تربیت بدنی و  .2

اعضای تیم های ملی ایران بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی و سن می توانند در این دوره 

 .حضور یابند

 و  باال تر  2حداقل کارت مربیگری برای شرکت در دوره های تربیت مدرس درجه  .4

 .می باشد .5

خصوص موارد خاص با پیروی از آیین نامه های وزارت ورزش و جوانان در کمیته آموزش در  .6

 .تصمیم گیری خواهد شد 

 :   5ماده 

  کمیته آموزش و معرفی اعضاء کمیته به منظور تحقق اهداف و پیگیری مصوبات و سازماندهی

 تعیین سیاستها و خط مشی های کمیته آموزش 

 سازماندهی مدرسان کبدی کشور 



  تهیه پیش نویس و پیشنهاد مکاتبه با فدراسیون بین المللی کبدی و سایر مراکز بین المللی جهت

 دستیابی به آخرین یافته های علمی در زمینه کبدی

 تهیه تقویم آموزشی و پژوهشی و پیشنهاد بودجه مورد نیاز سالیانه کمیته آموزش 

 تعیین اولویت های آموزشی و پژوهشی کمیته آموزش 

 جلسات کمیته  آموزش حسب مقررات وآئین نامه های مصوب تشکیل 

 پیگیری و اجرای مصوبات جلسات کمیته آموزش و کارهای محوله از سوی رئیس کمیته 

 شرکت در جلسات رسمی فدراسیون در صورت نیاز 

 ارتباط مستمر با روسای سایرکمیته های فدراسیون 

 سیون ارائه گزارش فعالیتهای کمیته آموزش به دبیر فدرا 

 معرفی مدرسان واجد شرایط به کمیته مربیان و داوران برای تشکیل کالسهای مربیگری و داوری 

  تعیین اصول و ضوابط آموزشی دوره های مربیگری و داوری و ارائه خط مشی یکنواخت آموزشی

 در سطح کشور

  تهیه سرفصل مواد آموزشی علمی و تخصصی برای دوره های مربیگری و داوری 

 در برگزاری دوره های مربیگری المپیک سولیداریتی همکاری 

 برگزاری کارگاههای آموزشی مختلف در سایر علوم ورزشی 

 تهیه جزوات آموزشی و علمی در زمینه مربیگری ،داوری و سایر علوم ورزشی 

 تهیه عناوین پژوهشی مورد نیاز در زمینه کبدی 

  و سایر علوم مرتبط با کبدیهمکاری با کمیته روابط عمومی در تهیه فیلم ،اسالید 

 پیشنهاد تهیه ،تدوین و ترجمه کتابهای جدید آموزشی کبدی 

 ارائه شیوه های کشف ،تربیت و آموزش استعدادهای ورزشی کبدی 

  همکاری با کمیته مربیان و داوران برای معرفی افراد حائز شرایط جهت حضور در دوره های

 آموزشی و ارتقاء داخلی و خارجی

 زام مدرسان واجد شرایط جهت شرکت در سمپوزیوم ها و همایش های بین المللی پیشنهاد اع 

 تهیه بانک سواالت آموزشی در زمینه مربیگری وداوری با همکاری کمیته مربیان و داوران 

 تهیه برگه های ارزشیابی نهائی دوره های مربیگری و داوری 



 ارزشیابی مستمر مدرسان کبدی کشور 

 بدی آموزش و پرورش ، وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و سایر نهادها در همکاری با انجمنهای ک

 جهت رشد و توسعه کبدی کشور

 همکاری با هیئتهای کبدی استانها در امور آموزشی و پژوهشی 

 برگزاری گردهمائی های مختلف آموزشی و پژوهشی 

 لی و بین المللیهمکاری در زمینه مسائل آموزشی و پژوهشی به هنگام برگزاری مسابقات داخ 

  صدور کارت مربیگری و داوری افرادی که در کالسهای آموزشی موفق به گذراندن دوره مربوطه

 .شده اند

 دستورالعمل برگزاری کالسهای مربیگری و داوری : 6ماده 

 : مقدمه

به منظور ارتقاء سطح دانش علمی و عملی مربیان و داوران در زمینه تربیت بدنی و علوم ورزشی و 

کسان نمودن آموزش تئوری و عملی آنان در سطوح مختلف مربیگری و داوری ، این آیین نامه به ی

 . شرح ذیل تدوین می گردد

 :سطوح مربیگری و داوری 1 -6

و داوران و هماهنگی با کمیته آموزش درجات مربیان به ترتیب کمیته مربیان مصوبات بر اساس   

لی و درجه بین المللی تعیین و اقدام به صدور گواهینامه و و درجه م 1و درجه  2ودرجه 2کسب درجه 

 .کارت میگردد

 :شرایط عمومی شرکت کنندگان در دوره های مربیگری و داوری درجات مختلف 6-2

 متدین به دین مبین اسالم یا یکی ازادیان رسمی کشور-2-1

 پذیرفتن قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران-2-2

 (باتایید پزشک معتمد)داشتن سالمت جسمی و روحی -2-2

 داشتن صالحیت اخالقی و حسن شهرت-2-4

 عدم اعتیاد به مواد مخدر-2-5

 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازی جهت آقایان-2-6

 دارا بودن کارت بیمه ورزشی-2-7

می باشد و   1-7جدول شماره  هزینه های مربوط به برگزاری دوره های مربیگری و داوری مطابق-2-8

 . شرکت کنندگان موظفند مبلغ مورد نظر را  به حساب هیات یا مرکز برگزار کننده واریز نمایند



داشتن حداقل دیپلم کامل متوسط و اعضاء تیم های ملی بانوان و آقایان با پیروی از آیین نامه -2-9

 های وزارت ورزش و جوانان 

 :3ری درجه دوره های مربیگری و داو 6-3

 :شرایط حضور شرکت کنندگان در دوره ها( الف

  سال تمام 22حداقل  داشتن  -1-الف

 کبدیورزش آشنایی با داشتن فیزیک مناسب و  -2-الف

 ثبت مشخصات فردی به عنوان یک ورزشکار در سامانه جامع مبین -2-الف

 : 2شرایط دریافت گواهینامه مربیگری درجه ( ب 

 فعال در کالسهای تئوری و عملی ارائه شده در دوره حضور مستمر و -1-ب

متناسب با رشته ورزشی کبدی و درجه مربیگری بوده و در دروس عملی که  14کسب حداقل نمره  -2-ب

که از ( قابل تغییر میباشد فدراسیون زمان آنبا تصمیم )  ساعت تعیین میگردد 62حداقل ساعات تدریس آن 

 .یین و به اجرا گذاشته می شودطریق فدراسیون سر فصل آن تع

در هر یک از این  14ساعت و کسب حداقل نمره  64گذراندن دوره تئوری مربیگری جمعاً بمدت -2-ب

 :دروس که شامل موارد ذیل میباشد

 ساعت  12آناتومی و فیزیولوژی عمومی . 1

 ساعت  4یا علم تمرین (1)برنامه ریزی و طراحی تمرین . 2

 ساعت 6صول مربیگری یا ا(1)نقش مربی . 2

 ساعت 6( 1)رشد و تکامل حرکتی . 4

 ساعت 8مبانی آمادگی جسمانی . 5

 ساعت 4( 1)تغذیه ورزشی. 6

 ساعت 4( 1)ایمنی در ورزش . 7

 ساعت 4مبانی تربیت بدنی . 8

 ساعت 6( 1)روانشناسی ورزشی . 9

 ساعت 4یا بیومکانیک ( 1)تجزیه و تحلیل مهارتها . 12

 

در دو یا سه رشته ورزشی  2وس تئوری برای افرادی که درکالسهای مربیگری درجه گذراندن در-4-ب

 . شرکت میکنند برای یک بار کفایت می کند

کلیه فارغ التحصیالن کارشناسی و باالتر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با ارائه گواهی مدرک فارغ -5-ب

 .معاف می باشند 2التحصیلی از شرکت در کالس دروس تئوری مربیگری درجه 



با ( اختصاصی و عمومی)به قهرمانان تیمهای ملی در صورت داشتن سایر شرایط مندرج در آیین نامه  -6-ب

 .اعطاء می گردد 2تایید فدراسیون گواهینامه مربیگری درجه 

 .نمایندشركت  3مي توانند در كالس مربیگري درجه این رشته  نیز  3درجه داوران  -7-ب

 به حساب در آمدی فدراسیون کبدی زینه صدور کارت و گواهینامه مربیگریواریز ه -8-ب

 به حساب در آمدی فدراسیون کبدی 4-7واریز هزینه کتاب طبق جدول  -9-ب

نفر  15نفر وحداقل  22 مطابق با آئین نامه و تقویم ورزشی حداکثر شرکت کنندگان در کالس -12-ب

 .می باشند

ن اول تا سوم کشوری در صورت داشتن گواهینامه پایان تحصیالت اعضای تیم ملی و قهرمانا-11-ب

 . مستثنی می باشند دارا بودن حداقل دیپلم متوسطهراهنمایی با مد نظر قرار دادن سایر شرایط از 

  .حداکثر در سه رشته ورزشی می توانند کارت مربیگری داشته باشند 2مربیان درجه -12-ب

کمیته آموزش نامه کمیته مربیان پیش بینی نشده باشد در  در حاالت دیگر که در آئین-12-ب

 .تصمیم گیری می شودفدراسیون 

که حداقل یک ماه سال می باشد  2مدت اعتبار گواهینامه مربیگری از زمان صدور به مدت  -14-ب

و تمدید قبل از به پایان رسیدن اعتبار می بایست جهت تمدید به کمیته آموزش مراجعه گردد 

سه سال فعالیت مستمر  مبنی بر نامه هیات استان یا سازمان مربوطه  مه فقط با ارائه معرفیگواهینا

امتیاز امکان پذیر  75امتیاز و در مجموع سه سال  25و کسب بطور متوسط ساالنه در امر مربیگری 

 .میباشد

وچاپ یا شرکت در دوره های بازآموزی مربیگری، کارگاههای آموزشی ، سمینارهای علمی  :تبصره

ترجمه مقاالت و کتب رشته مربوطه دارای امتیاز میباشد که از طرف کمیته آموزش امتیاز هریک 

 .مشخص می شود

 

 :2شرایط دریافت گواهینامه داوری درجه ( ج 

 در کالسهای تئوری و عملی ارائه شده در دوره 14حضور مستمر و فعال و کسب حداقل نمره  -1-ج

با تصمیم ) ساعت  تئوری می باشد ، 22ساعت عملی و  22که شامل عت سا 62مدت زمان کالس -2-ج

که توسط کمیته داوران و آموزش سر فصل آن تعیین و به اجرا ( قابل تغییر میباشد فدراسیون زمان آن

 .گذاشته می شود

 .نمایندشركت  3درجه  داوریمي توانند در كالس این رشته  نیز  3درجه  مربیان -2-ج

 زینه صدور کارت و گواهینامه داوری به حساب در آمدی فدراسیون کبدی واریز ه -4-ج

 به حساب در آمدی فدراسیون کبدی 4-7واریز هزینه کتاب طبق جدول  -5-ج



 15نفر وحداقل  22 مطابق با آئین نامه و تقویم ورزشی حداکثر شرکت کنندگان در کالستعداد  -6-ج

  .نفر می باشد

که حداقل یک ماه قبل سال می باشد  2از زمان صدور به مدت  داوریه مدت اعتبار گواهینام -7-ج

و تمدید گواهینامه از به پایان رسیدن اعتبار می بایست جهت تمدید به کمیته آموزش مراجعه گردد 

سه سال فعالیت مستمر در امر  مبنی بر نامه هیات استان یا سازمان مربوطه  فقط با ارائه معرفی

 .میباشدامکان پذیر  داوری

و توسط کمیته  داوراننامه پیش بینی نشده باشد در کمیته  در حاالت دیگر که در آئین :تبصره

 .تصمیم گیری می شودآموزش فدراسیون 

 :2دوره مربیگری و داوری درجه  6-4

 :شرایط حضور شرکت کنندگان در دوره ها( الف

  سال تمام 22حداقل  داشتن  -1-الف

 .سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد 2که حداقل  2 داشتن مدرک درجه -2-الف

سال تجربه و کار مربیگری فعال و شرکت  2ارائه گواهی مبنی بر حداقل برای دوره مربیگری  -2-الف

در دوره های باز آموزی و عملی مربیگری و غیره که از طریق فدراسیون یا ارگانهای مربوطه برگزار 

سال تجربه و  2یاز و برای داوری ارائه گواهی مبنی بر حداقل امت 122گردیده است و کسب حداقل 

 داوری فعال در مسابقات

 

 : 2شرایط دریافت گواهینامه مربیگری درجه ( ب 

 حضور مستمر و فعال در کالسهای تئوری و عملی ارائه شده در دوره-1-ب

سب با رشته که متنا و تئوری در دروس عملی 14کسب حداقل نمره موفقیت در آزمون و -2-ب

با تصمیم )ساعت تعیین میگردد  72کبدی و درجه مربیگری بوده و حداقل ساعات تدریس آن 

که از طریق فدراسیون سر فصل آن تعیین و به اجرا گذاشته ( فدراسیون زمان آن قابل تغییر میباشد

 .می شود

یک از این در هر 14ساعت و کسب حداقل نمره  42گذراندن دوره تئوری مربیگری بمدت -2-ب

 :دروس که شامل موارد ذیل میباشد

 ساعت  6(  1)فیزیولوژی ورزشی . 1

 ساعت  6( 2)برنامه ریزی و طراحی تمرین . 2

 ساعت 4( 2)نقش مربی . 2

 ساعت 4( 2)رشد و تکامل حرکتی . 4



 ساعت 4( 1)سنجش و اندازه گیری . 5

 ساعت 4( 2)تغذیه ورزشی. 6

 ساعت 4( 2)ایمنی در ورزش . 7

 ساعت 6( 2)روانشناسی ورزشی . 8

 ساعت 4( 2)تجزیه و تحلیل مهارتها . 9

در دو رشته ورزشی شرکت می کنند  2گذراندن دروس تئوری برای افرادی که در کالسهای درجه -4-ب

 .برای یک بار کفایت می کند

 .حداکثر در دو رشته مربیگری میتوانند کارت مربیگری اخذ نمایند 2مربیان درجه  -5-ب

سایر شرایط  با تحصیالت لیسانس و باالتر در رشته تربیت بدنی و داشتنملی  هایتیم به قهرمانان  -6-ب

 .اخذ نمایند2می توانند با تشخیص کمیته مربیان کارت مربیگری درجه مندرج در آئین نامه و تایید فدراسیون 

وترک کسوت داوری  3ربیگری درجه این رشته در صورت داشتن گواهینامه م 3درجه باالتر از داوران  -7-ب

 .شركت نمایندیا ارتقاء مربیگری  2مي توانند در كالس مربیگري درجه 

 به حساب در آمدی فدراسیون کبدی  واریز هزینه صدور کارت و گواهینامه مربیگری -8-ب

 به حساب در آمدی فدراسیون کبدی 4-7واریز هزینه کتاب طبق جدول  -9-ب

 .نفر می باشند 12نفر وحداقل  25نندگان در کالس حداکثر شرکت ک -12-ب

 .مدت اعتبار گواهینامه از زمان صدور به مدت سه سال میباشد -11-ب

 .امتیاز کسب نماید 122برای تمدید یا ارتقاء گواهینامه، مربی موظف است حداقل  -12-ب

 امتیاز 41 حداکثراز      امتی  11حداقل                    شرکت درکلینیک مربیگری فدراسیون کبدی .1

 امتیاز 21 حداکثر   امتیاز      5حداقل                            داشتن مقام اول تاسوم قهرمانی کشور .2

 امتیاز 11 حداکثرامتیاز        5/2حداقل                                    داشتن مقام اول تا سوم استانی .3

 امتیاز 21 حداکثرامتیاز      5حداقل                             ه دومداشتن مقام اول تا سوم لیگ دست .4

 امتیاز 21 حداکثرامتیاز     11حداقل                             داشتن مقام اول تاسوم لیگ دسته اول .5

 امتیاز 31   حداکثر  امتیاز   5  حداقل                               داشتن مقام اول تا سوم دانشگاهها .6

 امتیاز 21 حداکثرامتیاز        5  حداقل                          داشتن مقام اول تا سوم نیروهای مسلح .7

 امتیاز 21  کثر حدا   امتیاز  5  حداقل                    داشتن مقام اول تاسوم آموزشگاههای کشور .8

 امتیاز 21امتیاز حداقل                5                                     داشتن مقام اول تاسوم کارگران .9

 امتیاز 21امتیاز حداقل                 11               هرسال 2در دوره مربیگری در جه  حضور .11

 امتیاز 21امتیاز حداقل                11                                ارائه مقاله در صورت تایید کمیته .11

امتیاز نیز به آنها  5عالوه بر امتیاز مربیگری ساالنه هرسال ( باتایید کمیته)س کبدی مربیان مدار .12

 .تعلق می گیرد



شرکت در دوره های بازآموزی مربیگری، کارگاههای آموزشی ، سمینارهای علمی وچاپ یا  :تبصره

از هریک ترجمه مقاالت و کتب رشته مربوطه دارای امتیاز میباشد که از طرف کمیته آموزش امتی

 .مشخص می شود

 : 2شرایط دریافت گواهینامه داوری درجه ( ج 

 حضور مستمر و فعال در کالسهای تئوری و عملی ارائه شده در دوره-1-ج

که متناسب با رشته کبدی  وتئوری  در دروس عملی 14کسب حداقل نمره موفقیت در آزمون و -2-ج

 26ساعت عملی و  26که اعت تعیین میگرددس72بوده و حداقل ساعات تدریس آن  داوری و درجه 

که از طریق فدراسیون سر ( با تصمیم فدراسیون زمان آن قابل تغییر میباشد) ساعت تئوری می باشد

 .فصل آن تعیین و به اجرا گذاشته می شود

وترک کسوت  3این رشته در صورت داشتن گواهینامه داوری درجه  3درجه باالتر از  مربیان با -2-ج

 .شركت نمایندیا ارتقاء داوری  2درجه  داوریمیتوانند در كالس ری مربیگ

 به حساب در آمدی فدراسیون کبدی واریز هزینه صدور کارت و گواهینامه داوری-4-ج

 به حساب در آمدی فدراسیون کبدی 4-7واریز هزینه کتاب طبق جدول  -5-ج

 .ی باشندنفر م 12نفر وحداقل  25حداکثر شرکت کنندگان در کالس  -6-ج

 :1دوره مربیگری و داوری درجه   6-5

 :شرایط حضور شرکت کنندگان در دوره ها( الف

  سال تمام 26حداقل  داشتن  -1-الف

 .سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد 2که حداقل  2داشتن مدرک درجه  -2-الف

ربیگری فعال و شرکت سال تجربه و کار م 2ارائه گواهی مبنی بر حداقل برای دوره مربیگری  -2-الف

در دوره های باز آموزی و عملی مربیگری و غیره که از طریق فدراسیون یا ارگانهای مربوطه برگزار 

سال تجربه و  2امتیاز و برای داوری ارائه گواهی مبنی بر حداقل  122گردیده است و کسب حداقل 

 داوری فعال در مسابقات

 .الزامی استهیئت استان یا سازمان مربوطه از ه جهت حضور در کالس داشتن معرفی نام-4-الف

 : 1شرایط دریافت گواهینامه مربیگری درجه ( ب 

 حضور مستمر و فعال در کالسهای تئوری و عملی ارائه شده در دوره-1-ب

که متناسب با رشته  و تئوری در دروس عملی 14کسب حداقل نمره موفقیت در آزمون و -2-ب

با تصمیم )ساعت تعیین میگردد  72و حداقل ساعات تدریس آن  کبدی و درجه مربیگری بوده

که از طریق فدراسیون سر فصل آن تعیین و به اجرا گذاشته ( فدراسیون زمان آن قابل تغییر میباشد

 .می شود



در هریک از این  14ساعت و کسب حداقل نمره  42گذراندن دوره تئوری مربیگری بمدت -2-ب

 :باشددروس که شامل موارد ذیل می

 ساعت  6(  2)فیزیولوژی ورزشی . 1

 ساعت  4( 2)برنامه ریزی و طراحی تمرین . 2

 ساعت 4( 2)نقش مربی . 2

 ساعت 6( 2)تجزیه و تحلیل مهارتها . 4

 ساعت 6آشنایی با روش تحقیق در تربیت بدنی . 5

 ساعت 4( 2)تغذیه ورزشی. 6

 ساعت 4( 2)ایمنی در ورزش . 7

 ساعت 6روانشناسی مربیگری . 8

 به حساب در آمدی فدراسیون کبدی واریز هزینه صدور کارت و گواهینامه مربیگری -4-ب

 به حساب در آمدی فدراسیون کبدی 4-7واریز هزینه کتاب طبق جدول  -5-ب

 .نفر می باشند 12نفر وحداقل  22حداکثر شرکت کنندگان در کالس  -6-ب

 .دت سه سال میباشدمدت اعتبار گواهینامه از زمان صدور به م -7-ب

تمدید گواهینامه بعد از سه سال منوط به شرکت در سمینارها و کارگاههای علمی و دوره های -8-ب

 . باز آموزی مربیگری می باشد

 .رشته کبدی  ذیل برگزار می گردد 4این دوره در  -9-ب

 سرکل  . 4ساحلی           .2استاندارد           . 2سالنی        .1

 . قط میتوانند یکی از این سبکها را انتخاب کنند و در آن رشته حضور یابندافراد ف

شرکت در دوره های بازآموزی مربیگری، کارگاههای آموزشی ، سمینارهای علمی وچاپ یا  :1تبصره

ترجمه مقاالت و کتب رشته مربوطه دارای امتیاز میباشد که از طرف کمیته آموزش امتیاز هریک 

 .مشخص می شود

 .سایر حاالت در کمیته مربیان تصمیم گیری می شود :2ره تبص

 .مربیگری ارتقاء می یابند نمی توانند در مسابقات رسمی فدراسیون بازی کنند 1مربیانی که به درجه  :3تبصره

 امتیاز 61امتیاز حداقل                11شرکت درکلینیک مربیگری فدراسیون کبدی                   .1

 امتیاز 21امتیاز حداقل                5اول تاسوم قهرمانی کشور                           داشتن مقام  .2

 امتیاز 11امتیاز حداقل                5/2داشتن مقام اول تا سوم استانی                                   .3

 امتیاز 21تیاز حداقل               ام  5داشتن مقام اول تا سوم لیگ دسته دوم                           .4

 امتیاز 21امتیاز حداقل                11داشتن مقام اول تاسوم لیگ دسته اول                            .5



 امتیاز 31امتیاز حداقل                5داشتن مقام اول تا سوم دانشگاهها                                 .6

 امتیاز 21امتیاز حداقل                5وم نیروهای مسلح                          داشتن مقام اول تا س .7

 امتیاز 21امتیاز حداقل                5داشتن مقام اول تاسوم آموزشگاههای کشور                    .8

 امتیاز 21             امتیاز حداقل   5داشتن مقام اول تاسوم کارگران                                      .9

 امتیاز 31امتیاز حداقل                 11هرسال               3فعالی بودن در دوره مربیگری در جه  .11

 امتیاز 21امتیاز حداقل                11ارائه مقاله در صورت تایید کمیته                                    .11

 آشنایی بازبان انگلیسی .12

 

 : 1دریافت گواهینامه داوری درجه  شرایط( ج 

 حضور مستمر و فعال در کالسهای تئوری و عملی ارائه شده در دوره-1-ج

در دروس عملی وتئوری  که متناسب با رشته کبدی  14موفقیت در آزمون و کسب حداقل نمره -2-ج

 26ی و ساعت عمل 26ساعت تعیین میگرددکه 72و درجه داوری  بوده و حداقل ساعات تدریس آن 

که از طریق فدراسیون سر ( با تصمیم فدراسیون زمان آن قابل تغییر میباشد)ساعت تئوری می باشد 

 .فصل آن تعیین و به اجرا گذاشته می شود

  به حساب در آمدی فدراسیون کبدی هزینه صدور کارت و گواهینامه داوری واریز-4-ج

 سیون کبدیبه حساب در آمدی فدرا داوری کتابهزینه  واریز -5-ج

 .نفر می باشند 12نفر وحداقل  22حداکثر شرکت کنندگان در کالس -6-ج

 .شرکت کنندگان در این دوره می بایست آشنایی مکفی به  زبان انگلیسی داشته باشند-7-ج

 

 
 

 : دوره  مربیگری و داوری درجه بین المللی-6-6ماده 

 :شرایط حضور شرکت کنندگان در دوره ها(الف

 سال  29حداقل  داشتن-1-الف

 .سال از صدور آن گذشته باشد 2که حداقل  1داشتن مدرک درجه -2-الف

سال تجربه و کار مربیگری فعال و شرکت  2ارائه گواهی مبنی بر حداقل برای دوره مربیگری  -2-الف

در دوره های باز آموزی و عملی مربیگری و غیره که از طریق فدراسیون یا ارگانهای مربوطه برگزار 

 سال تجربه و داوری فعال در مسابقات 2گردیده است و برای داوری ارائه گواهی مبنی بر حداقل 

 .شرکت کنندگان در این دوره می بایست آشنایی مکفی به  زبان انگلیسی داشته باشند -4-الف 

 : دوره  مربیگری درجه بین المللی-ب



اعالم شده و تشخیص فدراسیون تعیین با توجه به شرایط سن شرکت کنندگان در زمان اعزام  -1-ب

 .میگردد

توسط فدراسیون جهانی و آسیایی و کمیته مربیان و کمیته حضور در دوره تخصصی شرایط -2-ب

 .آموزش فدراسیون در زمان تشکیل کالس تعیین می شود

مربیان واجد شرایط توسط کمیته مربیان انتخاب و به کالسهای بین المللی مربیگری کبدی -2-ب

 .رفی  و یا اعزام خواهند شدمع

 :دوره داوری درجه بین المللی-ج

 :کاندیدای حضور در این دوره با توجه به شرایط زیر انتخاب می شوند

سال در امر قضاوت مسابقات با فدراسیون و هیات استان همکاری  2که  1داوران درجه  .1

نی کشور انجام داده قضاوت قابل قبول در مسابقات لیگ و قهرما 5نزدیک داشته باشند و 

باشند از طرف کمیته داوران فدراسیون دعوت میشوند تا در امتحانات زبان ، تست بدنی و 

قوانین و مقررات کبدی شرکت نمایند در صورت قبول شدن در امتحانات و تایید کمیته 

داوران به ترتیب کسب امتیاز به کالسهای بین المللی داوری کبدی معرفی و اعزام خواهند 

  .شد

که در شرایط خاص .)سال می باشد 42حداکثر سن شرکت کنندگان در زمان اعزام به کالس  .2

 (به تشخیص فدراسیون  قابل تغییر است

داورانی که یکبار در کالسهای بین المللی شرکت نموده اند و با عدم موفقیت روبرو باشند  .2

ر کالس بین المللی شرکت و بایستی منتظر شوند تا کلیه داوران کاندید در آن سال یکبار د

 .آنگاه این افراد به کالس بعدی اعزام میشوند

در موارد استثنائی و پیش بینی نشده تصمیم کمیته داوران با نظر فدراسیون مالک اعزام  .4

 .میشوند
 

 : کارگاههای آموزشی -7-6ماده 

 کارگاه آشنایی با کبدی(الف

ه ورزشی کبدی هستند میتوانند در این دوره کلیه افرادی که مایل به آشنا شدن با رشت-1-الف

 .  شرکت نمایند

شرکت در این دوره هیچ گونه گواهی شرکتی از طرف فدراسیون ندارد ولی برگزار کننده -2-الف

 .میتواند گواهی شرکتی ممهور به مهر هیات استان یا مرکز برگزاری به شرکت کنندگان  بدهد

 . نده تعیین و به حساب همان مرکز واریز میگرددهزینه دوره توسط مرکز برگزارکن-2-الف



 

 کارگاه ویژه مربیان(ب

کلیه مربیان جهت به روز شدن اطالعات  مربیگری رشته کبدی در این دوره ها شرکت -1-الف

 .میکنند

شرکت در این دوره هیچ گونه گواهی شرکتی از طرف فدراسیون ندارد ولی برگزار کننده -2-الف

 . ی ممهور به مهر هیات استان یا مرکز برگزاری به شرکت کنندگان  بدهدمیتواند گواهی شرکت

 .هزینه دوره توسط مرکز برگزارکننده تعیین و به حساب همان مرکز واریز میگردد-2-الف

 کارگاه ویژه داوران(ج

 .کلیه داوران جهت به روز شدن اطالعات  داوری رشته کبدی در این دوره ها شرکت میکنند-1-الف

شرکت در این دوره هیچ گونه گواهی شرکتی از طرف فدراسیون ندارد ولی برگزار کننده -2-الف

 . میتواند گواهی شرکتی ممهور به مهر هیات استان یا مرکز برگزاری به شرکت کنندگان  بدهد

 .هزینه دوره توسط مرکز برگزارکننده تعیین و به حساب همان مرکز واریز میگردد-2-الف

 : ای ثبت نام و صدور و تمدید کارتهزینه ه-7ماده 

صدور ویا تمدید کارت مربیگری و داوری ورزشکاران و قهرمانان حاضر در تیم ملی همان سال   -7-1

 .بصورت رایگان می باشد

 

 1296هزینه ثبت نام دوره های آموزشی مربیگری و داوری رشته کبدی در سال -1-7جدول

 (ریال)دوره داوری مبلغ ثبت نام  (ریال)دوره مربیگری مبلغ ثبت نام  درجه

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

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

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

 

( ویژه مربیان و غیره   ویژه داوران و، آشنایی با کبدی )کارگاه های آموزشی ثبت نام هزینه  -7-2

 .توسط برگزار کننده  تعیین میگردد 

 

ثبت نام دوره های بین المللی با توجه به برآورد هزینه در زمان برگزاری توسط کمیته هزینه  -7-2 

 . آموزش اعالم میگردد

  



 1296هزینه صدور یا تمدید کارت مربیگری و داوری رشته کبدی در سال -2-7جدول 

 (ریال)مبلغ  و داوری مربیگری ردیف

 000/000 3درجه  1

 000/300 0درجه  2

 000/300 0درجه  2

 000/000 بین المللی 4

 

 کتابهای آموزش داوری و مربیگری هزینه  -7-4

 1296مربیگری و داوری رشته کبدی در سال  کتابهای آموزش هزینه -4-7جدول 

 (ریال) کتاببلغ م داوریدوره  (ریال) کتابدوره مربیگری مبلغ  درجه

2 000000 00000 

2 00000 00000 

1 00000 00000 

 

 دستور العمل  پرداخت حق التدریس مدرسین و حق الزحمه کادر  اجرائی -8ماده 

مدرس ورزش به فردی اطالق می گردد که دارای گواهینامه رسمی از سوی فدراسیون کبدی بوده و 

 .ساس ضوابط و مقررات انجام وظیفه نمایدنسبت به امر آموزش در رشته مربوطه بر ا

 :اهداف

 هماهنگی و یکنواختی در نحوه پرداخت حق التدریس مدرسین کبدی سراسر کشور -1

 :ترغیب ، تشویق و ایجاد انگیزه در مدرسین به منظور  -2

 کسب مدارک عالیه تحصیلی -الف

 ارتقاء درجه -ب

 آموزش مطلوب تر-ج

 :اس شاخص های ذیل محاسبه می گرددحق التدریس مدرسین بر اس -1-8ماده 



 درجه کارت : الف

 میزان تحصیالت:  ب

 سنوات خدماتی: ج

 

 :حق التدریس مدرسین با توجه به شرایط ذیل قابل پرداخت است -2-8ماده 

 .می باشد(دوساعت )و یا جلسه ای ( دو جلسه)محاسبه حق التدریس مدرسین روزانه : الف      

برگزاری کالس موظف به پرداخت حق الزحمه و ایاب و ذهاب و اسکان و تغذیه مدرس هیات یا مرکز : ب       

 .میباشد

کلیه هزینه های  ایاب و ذهاب مدرس طبق ارائه فاکتور یا برآورد هزینه سفربرون شهری  با اتوبوس :ج       

 .میگرددو هزینه درون شهری  پس از تایید توسط هیات یا مرکز برگزاری کالس پرداخت  1درجه 

 :توضیح

  در هر مقطع مدرسی ، میزان حق التدریس مدرسین به صورت ( سنوات خدمتی)بازاء هر سال

 .افزایش یافته است پلکانی منطقی

 و تعیین  افزایش یافته با توافق طرفین بازاء درجه کارت باالتر ، میزان حق التدریس مدرسین

 .میگردد

 کبدی سراسر کشورجدول پرداخت حق التدریس مدرسین ورزش -8-2

 دیپلم سنوات خدمتی درجه کارت

 هر جلسه

 به ریال

 فوق دیپلم

 هر جلسه

 به ریال

 لیسانس

 هر جلسه

 به ریال

 فوق لیسانس و باالتر

 هر جلسه

 به ریال

 

 2درجه 
 262222 242222 222222 222222 سال 4تا 

 282222 262222 242222 222222 سال 8تا 4

 222222 282222 262222 242222 سال 12تا  8

 

 1درجه 
 222222 222222 282222 262222 سال 4تا 

 242222 222222 222222 282222 سال 8تا 4

 262222 242222 222222 222222 سال 12تا  8

 282222 262222 242222 222222 سال 4تا  درجه بین المللی

 422222 282222 262222 242222 سال 8تا 4

 422222 422222 282222 262222 سال 12تا  8

 

 حق الزحمه کادر اجرایی برگزاری دوره های مربیگری و داوری -2-8ماده 



 .محاسبه حق الزحمه  کادر اجرایی  مطابق جدول ذیل می باشد: الف      

هیات یا مرکز برگزاری کالس موظف به پرداخت حق الزحمه و اسکان و ایاب و ذهاب و تغذیه کادر : ب       

 .رایی میباشداج

 جدول پرداخت حق الزحمه کادر اجرایی برگزاری دوره ها-8-3

  3درجه  سمت                    دوره  ردیف

 روزانه به ریال

 2درجه 

 روزانه به ریال

 1درجه 

 روزانه به ریال 

درجه  بین المللی روزانه به 

 ریال

 111/811 111/611 111/511 111/411 سرپرست کل  1

 111/651 111/551 111/451 111/351 دورهمدیر  2

 111/511 111/451 111/351 111/251 مسئول روابط عمومی 3

 111/611 - - - مسئول تشریفات 4

 111/611 111/511 111/411 111/311 مسئول پذیرش 5

 111/511 111/451 111/351 111/251 متصدی ثبت نام 6

 111/411 111/351 111/251 111/151 تدارکات  7

 111/511 111/451 111/351 111/251 مترجم 8

 

در مجمع عمومی  توسط هیئت رئیسه فدراسیون ماده پس از اصالح و بازنگری 8این آئین نامه مشتمل بر 

 .فدراسیون کبدی جمهوری اسالمی ایران به تصویب رسید 28/4/96مورخ 

 

 یون کبدی جمهوری اسالمی ایرانفدراس

 

 

 

 

 

 


