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  بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه
 

، مشتمل بر مجموعه رویه ها، قوانین و مقرراتی است که مجمع عمومی سالیانه جهت حاضرآیین نامه آموزشی 

ق با شرح اجرایی، مالی و مدیریتی منطبهای فرایندنیاز فدراسیون با استفاده از  تامین و تربیت منابع انسانی مورد

مختلف فدراسیون از جمله کمیته آموزش و هیئت های تابعه با استناد از آیین نامه دوره های  های وظایف کمیته

( جهت تسهیل و ترغیب افراد ITUکوتاه مدت آموزشی وزارت ورزش و جوانان و اتحادیه جهانی ترای اتلون )

 شته ترای اتلون تصویب و الزم االجرا نموده است.برای مشارکت در امر آموزش ر

 

 اهداف -8 بخش
 

تربیت و تأمین نیروی انسانی مجرب عالقمند کارآزموده و آگاه به علم ورزشی در رشته ورزشی ترای به منظور 

ی شاتلون )سه گانه (، فدراسیون ورزش سه گانه و هیأت های استانی با در نظر گرفتن اهداف ذیل دوره های آموز

( و وزارت ورزش و جوانان  ITUرا در سطوح مختلف و برابر آیین نامه آموزشی فدراسیون جهانی ترای اتلون )

 آموزشی کوتاه مدت را برابر این آیینطراحی نموده است و کمیته آموزش این فدراسیون بر آن است تا دوره های 

 نامه اجرا نماید.

 

 . ترای اتلون )سه گانه(رشته ورزشی تامین منابع انسانی متخصص با برگزاری دوره های آموزشی در  (1-1

 )سه گانه(. ترای اتلون یورزش رشتهبهبود کیفیت آموزش در اثربخشی و توانمند سازی نیروهای انسانی با (1-2

 ر.انه( در کشوترای اتلون )سه گ یورزش رشته آموزش های تئوری و عملی سازییکسان  ووحدت رویه  (1-3

 ه(.ترای اتلون )سه گان و ورزشکاران در رشته ورزشی مدرسان ،ارتقای سطح علمی و عملی مربیان، داوران (1-4

 انه(.ترای اتلون )سه گ یورزش رشته موزشآ درارزیابی  و سیاست گذاری، برنامه ریزی، طراحی، اجرا، نظارت (1-5

 ترای اتلون )سه گانه( زشیرشته ورجذب حداکثری نیروی انسانی برای ترویج و آموزش  (1-6
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 اریفتع  – 2 بخش
 

 ( مربی:2-8
رای تشود که دوره های آموزش مربیگری را بر اساس مفاد این آیین نامه زیر نظر فدراسیون طالق میبه فردی ا

دو امضاء وزارت ورزش و جوانان با  گواهینامهدریافت نائل به با موفقیت گذرانده باشد و  (سه گانه) اتلون

 .فدراسیون ترای اتلون شود فدراسیون ترای اتلون و کارت مربیگری شناسه دار

 ( داور:2-2
را بر اساس مفاد این آیین نامه زیر نظر فدراسیون ترای  داوریشود که دوره های آموزش به فردی اطالق می

به دریافت گواهینامه دو امضاء وزارت ورزش و جوانان با  اتلون )سه گانه( با موفقیت گذرانده باشد و نائل

 شناسه دار فدراسیون ترای اتلون شود. داوریفدراسیون ترای اتلون و کارت 

 :رس( مد2-9
را بر اساس مفاد این آیین نامه زیر نظر فدراسیون ترای  مدرسیشود که دوره های آموزش به فردی اطالق می

شناسه  مدرسی و کارت صالحیت تدریس ذرانده باشد و نائل به دریافت گواهینامهاتلون )سه گانه( با موفقیت گ

 دار فدراسیون ترای اتلون شود.

 :مربی بدنساز ) مربی آماده ساز(( 2-۴
ر را بر اساس مفاد این آیین نامه زی بدنسازی تخصصی مربیگری شود که دوره های آموزشبه فردی اطالق می

ربیگری منظر فدراسیون ترای اتلون )سه گانه( با موفقیت گذرانده باشد و نائل به دریافت گواهینامه و کارت 

 شناسه دار فدراسیون ترای اتلون شود. بدنسازی 

 ( مربی کودکان:2-5
ر را بر اساس مفاد این آیین نامه زی کودکان شود که دوره های آموزش مربیگری تخصصیبه فردی اطالق می

حیت مربیگری صال نظر فدراسیون ترای اتلون )سه گانه( با موفقیت گذرانده باشد و نائل به دریافت گواهینامه

 شناسه دار فدراسیون ترای اتلون شود.  کودکانو کارت مربیگری  کودکان

 ( استعدادیاب:2-6
تعدادیابی را بر اساس مفاد این آیین نامه زیر نظر فدراسیون شود که دوره های آموزش اسبه فردی اطالق می

و کارت  صالحیت استعدادیابی ترای اتلون )سه گانه( با موفقیت گذرانده باشد و نائل به دریافت گواهینامه

 شناسه دار فدراسیون ترای اتلون شود.  استعدادیاب

 :رویداد مدیر( 2-۷
را بر اساس مفاد این آیین نامه زیر نظر  برگزاری رویدادشود که دوره های آموزش به فردی اطالق می

دیریت مفدراسیون ترای اتلون )سه گانه( با موفقیت گذرانده باشد و نائل به دریافت گواهینامه صالحیت 
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زاری گبر بر مدیریتو برای  شناسه دار فدراسیون ترای اتلون شود مدیر رویدادو کارت  برگزاری رویداد

 با حکم فدراسیون منصوب شود. مسابقاتیهای  رویدادصحیح و اصولی 

 :آموزشی دوره ناظر( 2-1
را بر اساس مفاد این آیین نامه زیر نظر فدراسیون ترای  ناظرینشود که دوره های آموزش به فردی اطالق می

 ی آموزشینظارت بر دوره هااتلون )سه گانه( با موفقیت گذرانده باشد و نائل به دریافت گواهینامه صالحیت 

و برای نظارت بر برگزاری صحیح و  شناسه دار فدراسیون ترای اتلون شوددوره آموزشی  ناظرو کارت 

 .موزشی با حکم فدراسیون منصوب شوداصولی دوره های آ

 :آموزشی دوره مسئول ثبت نام( 2-3 
هت ثبت جفدراسیون ترای اتلون )سه گانه(  توسطشود که بر اساس مفاد این آیین نامه به فردی اطالق می

نام، پذیرش، جمع آوری مدارک و فیش های واریزی شرکت کنندگان و ارسال آنها به کمیته آموزش با 

 .سیون منصوب شودحکم فدرا

 :آموزشی دوره مدیر( 2-85
هیه و تشود که بر اساس مفاد این آیین نامه توسط فدراسیون ترای اتلون )سه گانه( جهت به فردی اطالق می

با  اداره و اجرای صحیح و اصولی دوره آموزشی، تامین امکانات و الزامات برگزاری دوره های آموزشی

 حکم فدراسیون منصوب شود.

 :پاک( مربی 2-88
را بر اساس مفاد این آیین نامه زیر نظر فدراسیون  پاکشود که دوره های آموزش مربیگری به فردی اطالق می

و کارت  اکصالحیت مربیگری پ ترای اتلون )سه گانه( با موفقیت گذرانده باشد و نائل به دریافت گواهینامه

 شناسه دار فدراسیون ترای اتلون شود.  پاکمربیگری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

 دوره های آموزشی عناوین و سطوح  -9بخش 

 
 عناوین و سطوح دوره های آموزشی: 1جدول شماره 

 عناوین سطوح سطوح عنوان دوره ردیف

 سطح سه دوره های تربیت مربی 1
  3دوره مربیگری درجه 

  2دوره مربیگری درجه 

  1دوره مربیگری درجه 

دوره های تربیت داور )مسئولین  2

 (فنی
 سطح سه

  3دوره داوری درجه 

  2دوره داوری درجه 

  1دوره داوری درجه 

 سطح هفت دوره های تربیت مدرس 3

 دوره مدرسی ملی مربیگری 

 دوره مدرسی بین المللی مربیگری 

 دوره مدرسی ملی داوری 

 دوره مدرسی بین المللی داوری 

 دوره مدرسی بدنسازی 

 دوره مدرسی عمومی 

 دوره مدرسی عالی 

 دو سطح تربیت مربی بدنسازدوره های  4
 دوره مربیگری بدنسازی ملی 

 دوره مربیگری بدنسازی بین المللی 

 تربیت مربی کودک دوره  یک سطح دوره های تربیت مربی کودک 5

 تربیت استعدادیاب دوره  یک سطح دوره های تربیت استعدادیاب 6

 دوره های تربیت 7

 مدیر رویداد 
 تربیت مدیر رویداد  دوره  یک سطح

 آموزشی دوره دوره تربیت ناظر  یک سطح آموزشی دوره دوره تربیت ناظر 8

 دوره دروس تئوری عمومی مربیگری  یک سطح دوره دروس تئوری عمومی مربیگری 9

 دوره های تربیت 11

 مربی پاک 
 دوره تربیت مربی پاک   یک سطح

 یدوره ها 11

 ژهیو یآموزش 

ح وسط

 تمتفاو

  ژهیو یآموزش یهادوره 
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 محتوای دوره های آموزشی  -۴بخش 
 
 

 ( محتوای دوره های تربیت مربی:8- ۴

 

 : 9دوره مربیگری درجه محتوای ( ۴-8-8

 
 

 3محتوای دوره مربیگری درجه : 2جدول شماره 

 محتوای 

 آموزشی

 ساعات

 یآموزش 
 نوع ارزیابی

شرایط قبولی در 

 دوره

جمع کل 

 ساعات آموزشی
 دروس تئوری

 تخصصی
 آزمون تئوری ساعت 18

 21از  12کسب معدل 

 دروس تئوریدر

 ساعت 121
دروس عملی 

 تخصصی
 عملی ارزیابی ساعت 12

در 111از  71کسب نمره 

 اجرای بخش های عملی

 ساعت 91 کارورزی
حضور فیزیکی و اجرای 

 برنامه های کارورزی

گزارش کارکرد توسط 

 هیئت مربوطه

 

 

 

 : 9دوره مربیگری درجه دروس تئوری تخصصی ( محتوای ۴-8-8-8

 
 3محتوای دروس تئوری تخصصی دوره مربیگری درجه : 3جدول شماره 

 جمع کل یساعات آموزش تئوری عناوین دروس

 ساعت 2 آشنایی با دوره های مربیگری و نیازهای آموزشی مربیان

 ساعت 18

 ساعت ITU 2آشنایی با رشته ترای اتلون و ساختارهای قانونی و سازمانی 

 ساعت 3 اصول مربیگری در ترای اتلون

 ساعت 3 مربیگری در عمل در ترای اتلون

 ساعت 7 تئوری شنا، دوچرخه، دو، ترانزیشن اول و دوم

 ساعت 1 آزمون تئوری
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 : 9مربیگری درجه  دورهدروس عملی تخصصی ( محتوای ۴-8-8-2

 
 3تخصصی دوره مربیگری درجه  عملیمحتوای دروس : 4جدول شماره 

 جمع کل یساعات آموزش عناوین دروس عملی

 ساعت 3 شنای عملی

 ساعت 12

 ساعت 3 دوچرخه عملی

 ساعت 2 دوی عملی

 ساعت 2 ترانزیشن اول و دوم عملی

 ساعت 2 آزمون عملی

 

 

 : 9دوره مربیگری درجه  برگزاریبرنامه ( ۴-8-8-9

 
 3دوره مربیگری درجه  برنامه برگزاری: 5جدول شماره 

 11الی 16 16الی  13 13الی  12 12الی  11 11الی  8 

 روز

 اول

 دوره

آشنایی با دوره 

های مربیگری و 

نیازهای آموزشی 

 مربیان

آشنایی با رشته 

ترای اتلون و 

ساختارهای قانونی 

 ITUو سازمانی 

 استراحت
اصول مربیگری در 

 ترای اتلون

مربیگری در عمل 

 در ترای اتلون

 روز

دوم 

 دوره

و  تئوری دوچرخه

 ترانزیشن اول

دو، تئوری 

 دوم ترانزیشن 
 شنای عملی تئوری شنا استراحت

 روز

سوم 

 دوره

 دوی عملی
 ترانزیشن اول

 و دوم عملی 
 دوچرخه عملی استراحت

آزمون عملی و 

 تئوری

 

 : 9دوره مربیگری درجه کارورزی ( محتوای ۴-8-8-۴
 3دوره مربیگری درجه  کارورزیمحتوای : 6جدول شماره 

 جمع کل یساعات آموزش عناوین فعالیت کارورزی

 رخه و دوی راهی در کالس های آموزشی شنا، دوچحضور و هم

 هیئت های استانی
 ساعت 61

 ساعت 91
 مسابقات مختلف در با ورزشکاران  حضور و همراهی

 هیئت های استانی زیر نظر 
 ساعت 31
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 : 2دوره مربیگری درجه محتوای ( ۴-8-2
 

 2محتوای دوره مربیگری درجه : 7جدول شماره 

 محتوای 

 آموزشی

 ساعات

 یآموزش 
 نوع ارزیابی

شرایط قبولی در 

 دوره

جمع کل 

 ساعات آموزشی
دروس تئوری 

 تخصصی
 آزمون تئوری ساعت 31

در  21از  14کسب معدل 

 دروس تئوری

 ساعت 141
دروس عملی 

 تخصصی
 ارزیابی عملی ساعت 11

در 111از  75کسب نمره 

 اجرای بخش های عملی

 ساعت 111 کارورزی
حضور فیزیکی و اجرای 

 برنامه های کارورزی

گزارش کارکرد توسط 

 هیئت مربوطه

 

 

 : 2دوره مربیگری درجه دروس تئوری تخصصی ( محتوای ۴-8-2-8

 
 2محتوای دوره مربیگری درجه : 8جدول شماره 

 جمع کل یساعات آموزش عناوین دروس تئوری

 ساعت 4 ورزشیفیزیولوژی آناتومی و فیزولوژی انسانی و 

 ساعت 31

 ساعت 4 و اصول تمرین مبانی آمادگی جسمانی

 ساعت 6 و داروهای ورزشی و آنتی دوپینگ غذایی  تغذیه، مکمل

 ساعت 6 آزمون های سنجش آمادگی های جسمانی و عملکردی

 ساعت 7 ورزشی و برنامه نویسی ورزشیتمرینات  دوره بندیو  تمرین طراحی

 ساعت 3 آزمون

 

 : 2دوره مربیگری درجه دروس عملی تخصصی ( محتوای ۴-8-2-2
 2محتوای دوره مربیگری درجه : 9جدول شماره 

 جمع کل یساعات آموزش عناوین دروس عملی

 ساعت 3 شنابدنسازی 

 ساعت 11
 ساعت 2 دوچرخهبدنسازی 

 ساعت 3 دوبدنسازی 

 ساعت 2 ترانزیشن اول و دومبدنسازی 
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 : 2دوره مربیگری درجه برنامه برگزاری ( ۴-8-2-9

 
 2دوره مربیگری درجه  برنامه برگزاری: 11جدول شماره 

 11الی 16 16الی  13 13الی  12 12الی  11 11الی  8 

 روز

 اول

 دوره

 آناتومی و 

 فیزولوژی انسانی

 فیزیولوژی

 ورزشی
 استراحت

  و تغذیه

 ورزشی های مکمل

داروهای ورزشی 

 و آنتی دوپینگ

 روز

 دوم

 دوره

مبانی آمادگی 

 جسمانی
 استراحت تمرین اصول

آزمون های سنجش 

 آمادگی جسمانی

آزمون های 

 سنجش عملکرد

 روز

 سوم

 دوره

 طراحی تمرین
 دوره بندی

 تمرینات ورزشی 
 استراحت

 برنامه نویسی

 ورزشی 
 بدنسازی شنا

 روز

 چهارم

 دوره

 بدنسازی

 دوچرخه 

 بدنسازی

ترانزیشن اول و  

 دوم
 آزمون بدنسازی دو استراحت

 

 

 : 2دوره مربیگری درجه کارورزی ( محتوای ۴-8-2-۴

 
 2محتوای دوره مربیگری درجه : 11جدول شماره 

 جمع کل یساعات آموزش عناوین فعالیت کارورزی

  تمرینات آماده سازی ورزشکارانحضور و همراهی در 

 هیئت های استانی
 ساعت 71

 ساعت 111
 مسابقات مختلف در با ورزشکاران  حضور و همراهی

 هیئت های استانی زیر نظر 
 ساعت 31

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 11 

 : 8دوره مربیگری درجه محتوای ( ۴-8-9

 
 1محتوای دوره مربیگری درجه : 12جدول شماره 

 محتوای 

 آموزشی

 ساعات

 یآموزش 
 شرایط قبولی در دوره نوع ارزیابی

جمع کل 

ساعات 

 آموزشی

 آزمون تئوری ساعت 34 دروس تئوری تخصصی
در  21از  16کسب معدل 

 دروس تئوری

 ارزیابی عملی ساعت 16 دروس عملی تخصصی ساعت 161
در 111از  81کسب نمره 

 اجرای بخش های عملی

 ساعت 111 کارورزی
حضور فیزیکی و اجرای 

 برنامه های کارورزی

گزارش کارکرد توسط 

 فدراسیون

 

 

  : 8دوره مربیگری درجه دروس تئوری تخصصی ( محتوای ۴-8-9-8
 

 

 1محتوای دوره مربیگری درجه : 13جدول شماره 

 جمع کل یساعات آموزش عناوین دروس تئوری

 ساعت 4 برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی عملکرد در مسیر قهرمانی

 ساعت 34

 ساعت 6 روانشناسی ورزشی و آماده سازی مهارت های روانی ورزشکاران

 ساعت 2 عوامل  محیطی موثر بر تمرینات ورزشکاران

 ساعت 2 بهداشت زندگی در مسیر قهرمانی

 ساعت 6 اصول مدیریت و هدایت تیم های ورزشی

 ساعت 3 تئوری پاراترای اتلون

 ساعت 2 تئوری وینتر ترای اتلون

 ساعت 3 تئوری مولتی اتلون ها

 ساعت 2 اعزام های ورزشی

 ساعت 2 درک و شناخت گروه های کاری

 ساعت 2 مربیگری اقشار خاص
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 : 8دوره مربیگری درجه دروس عملی تخصصی ( محتوای ۴-8-9-2

 
 1محتوای دوره مربیگری درجه : 14جدول شماره 

 جمع کل یساعات آموزش عناوین دروس عملی

 ساعت 2 عملی پاراترای اتلون

 ساعت 16

 ساعت 2 عملی وینتر ترای اتلون

 ساعت 3 اداره عملی کالس و تیم های ورزشی

 ساعت 3 آنالیز و تحلیل فنی ورزشکاران

 ساعت 3 مولتی اتلون ها عملی

 ساعت 3 آزمون

 

 

 : 8دوره مربیگری درجه برنامه برگزاری ( ۴-8-9-9

 
 1دوره مربیگری درجه  برنامه برگزاری: 15جدول شماره 

 11الی 16 16الی  13 13الی  12 12الی  11 11الی  8 

 روز

 اول

 دوره

اجرا  و برنامه ریزی

 در مسیر قهرمانی

ارزیابی عملکرد 

 در مسیر قهرمانی
 استراحت

 روانشناسی

 ورزشی 

های آماده سازی مهارت

 روانی ورزشکاران

 روز

 دوم

 دوره

عوامل  محیطی 

موثر بر تمرینات 

 ورزشکاران

بهداشت زندگی 

 در مسیر قهرمانی
 هدایت تیم های ورزشی اصول مدیریت استراحت

 روز

 سوم

 دوره

 اعزام های ورزشی
 تئوری 

 وینتر ترای اتلون
 استراحت

 تئوری

 مولتی 

 اتلون ها 

 تئوری

 پاراترای اتلون 

 روز

 چهارم

 دوره

 درک و شناخت

افراد وگروه های  

 ورزشی

 مربیگری

 اقشار خاص 
 استراحت

 اداره عملی

کالس و تیم های  

 ورزشی

آنالیز و تحلیل فنی 

 ورزشکاران

 روز

 پنجم

 دوره

 عملی

 پاراترای اتلون 

 عملی

 وینتر ترای اتلون 
 استراحت

  عملی مولتی

 اتلون ها
 آزمون
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 : 8دوره مربیگری درجه کارورزی ( محتوای ۴-8-9-۴

 
 1محتوای دوره مربیگری درجه : 16جدول شماره 

 جمع کل یساعات آموزش عناوین فعالیت کارورزی

 ساعت 71 ملی حضور و همراهی در تمرینات آماده سازی ورزشکاران 
 ساعت 111

 ساعت 41 کشوریمسابقات مختلف  در با ورزشکاران  حضور و همراهی

 

 

 ( محتوای دوره های تربیت داور :۴-2

 

 9دوره داوری درجه محتوای ( ۴-2-8

 
 3درجه  داوریمحتوای دوره : 17جدول شماره 

 محتوای 

 آموزشی

 ساعات

 یآموزش 
 نوع ارزیابی

شرایط قبولی در 

 دوره

جمع کل 

 ساعات آموزشی
دروس تئوری 

 تخصصی
 آزمون تئوری ساعت 21

 از 21از  12کسب معدل 

 دروس تئوری
 ساعت 111

 ساعت 81 کارورزی
حضور فیزیکی و اجرای 

 برنامه های کارورزی

گزارش کارکرد توسط 

 هیئت مربوطه

 

 

 : 9درجه  داوریدوره دروس تئوری تخصصی ( محتوای ۴-2-8-8
 

 3درجه  داوریدوره  ئوری تخصصیدروس ت محتوای: 18جدول شماره 

 کل جمع یساعات آموزش عناوین دروس تئوری

 ساعت 2 مسئولین فنی یآموزش یازهایو ن مسئولین فنی یبا دوره ها ییآشنا

 ساعت 21

 ساعت 2 یو مل ییای، آس یالملل نیب هیاتلون، اتحاد یتر خچهیتارآشنایی با 

 ساعت 6 یمسئوالن فن فیوظا

 ساعت 7 ات ترای اتلون سطح سهمسابق نیقوان

 ساعت 3 آزمون تئوری

 

 

 



 

 14 

 : 9درجه  داوریدوره برنامه برگزاری ( ۴-2-8-2

 
 3درجه  داوریدوره  برنامه برگزاری: 19جدول شماره 

 

 

 : 9درجه  داوریدوره کارورزی محتوای  (۴-2-8-9
 

 3درجه  داوریدوره کارورزی محتوای : 21جدول شماره 

 جمع کل یساعات آموزش عناوین فعالیت کارورزی

 ساعت 32 هیئت های استانی همکاری با کمیته داوران 

 مسابقات مختلف در حضور و همراهی ساعت 81

 هیئت های استانی زیر نظر 
 ساعت 48

 

 : 2دوره داوری درجه محتوای ( ۴-2-2
 2درجه  داوریمحتوای دوره : 21جدول شماره 

 محتوای 

 آموزشی

 ساعات

 یآموزش 
 شرایط قبولی در دوره نوع ارزیابی

جمع کل ساعات 

 آموزشی

 آزمون تئوری ساعت 31 دروس تئوری تخصصی
از دروس  21از  12کسب معدل 

 تئوری

 ساعت 131

 ساعت 111 کارورزی

حضور فیزیکی و 

اجرای برنامه های 

 کارورزی

 

توسط هیئت گزارش کارکرد 

 مربوطه

 
 

 12الی  11 11الی  8 
الی  12

13 
 11الی 16 16الی  13

 روز

 اول

 دوره

 مسئولین فنی یبا دوره ها ییآشنا

 مسئولین فنی یآموزش یازهایو ن

 یرت خچهیتارآشنایی با 

 نیب هیاتلون، اتحاد

 یو مل ییای، آس یالملل
 یمسئوالن فن فیوظا استراحت

مسئوالن  فیوظا

 یفن

 روز

دوم 

 دوره

طح س  ات ترای اتلون مسابق نیقوان

 سه

      ات مسابق نیقوان

 ترای اتلون سطح سه
 استراحت

ای ات ترمسابق نیقوان

 اتلون سطح سه
 آزمون
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 : 2درجه  داوریدوره دروس تئوری تخصصی ( محتوای ۴-2-2-8

 
 2درجه  داوریدوره دروس تئوری تخصصی  محتوای: 22جدول شماره 

 جمع کل یساعات آموزش عناوین دروس تئوری

 ساعت ITU 2  تیبا وب سامسئولین فنی با  سامانه آموزش الکترونیکی   ییآشنا

 ساعت 31

 ساعت 5 مسابقه یاصل یفن مسئوالن فیوظاشرح 

 ساعت 3 مسابقه ریمس یطراح با نحوه ییآشنا

 ساعت 3 یداور نیقوان

 ساعت 2 مسابقات جیو نتا نیقوان نیآخر بهی با نحوه دسترس ییآشنا

 ساعت 5 ها مهیتخلفات و جر

 ساعت 4 جینتا استخراج و یریگ میتا یها با پروتکل ییآشنا

 ساعت 3 با لپ تاپ جینتا استخراج یعملکارگاه 

 ساعت 3 آزمون تئوری

 

 

 : 2درجه  داوریدوره برنامه برگزاری ( ۴-2-2-2

 
 2درجه  داوریدوره  برنامه برگزاری: 23جدول شماره 

 11الی 16 16الی  13 13الی  12 12الی  11 11الی  8 

 روز

 اول

 دوره

با وب  ییآشنا

 ITU  تیسا

 فیشرح وظا

 یلاص یفن مسئوالن

 مسابقه
 استراحت

 فیشرح وظا

 یاصل یفن مسئوالن

 مسابقه

 یداور نیقوان

 روز

 دوم

 دوره

نحوه با  ییآشنا

 نیآخر بهی دسترس

 جیو نتا نیقوان

 مسابقات

 

   تخلفات و 

 ها مهیجر
 ها مهیتخلفات و جر استراحت

با نحوه  ییآشنا

 ریمس یطراح

 مسابقه

 روز

 سوم

 دوره

 لبا پروتک ییآشنا

 و یریگ میتا یها

 جینتا استخراج

ل با پروتک ییآشنا

و  یریگ میتا یها

 جیاستخراج نتا
 استراحت

 یکارگاه عمل

لپ  با جیاستخراج نتا

 تاپ

 آزمون
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 : 2درجه  داوریدوره کارورزی محتوای  (۴-2-2-9
 2درجه  داوریدوره  کارورزی محتوای: 24جدول شماره 

 جمع کل یساعات آموزش عناوین فعالیت کارورزی

 ساعت 41 کاری با کمیته داوران فدراسیونحضور و هم
 ساعت 111

 ساعت 61 فدراسیون زیر نظر مسابقات مختلف در حضور و همراهی

 8دوره داوری درجه محتوای ( ۴-2-9
 1درجه  داوریمحتوای دوره : 25جدول شماره 

 محتوای 

 آموزشی

ساعات 

 یآموزش
 قبولی در دورهشرایط  نوع ارزیابی

جمع کل 

 ساعات آموزشی

 آزمون تئوری ساعت 41 دروس تئوری تخصصی
در  21از  12کسب معدل 

 دروس تئوری
 ساعت 161

 ساعت 121 کارورزی
حضور فیزیکی و اجرای 

 برنامه های کارورزی

گزارش کارکرد توسط هیئت 

 مربوطه

 : 8درجه  داوریدوره دروس تئوری تخصصی ( محتوای ۴-2-9-8
 1درجه  داوریدوره  دروس تئوری تخصصی محتوای: 26جدول شماره 

 جمع کل یساعات آموزش عناوین دروس تئوری

 ساعت 3 شنینزاتربخش شنا و نیقوان

 ساعت 41

 ساعت 3 دنیدو و یسوار دوچرخه بخش نیقوان

 ساعت 2 کردن با ورزشکاران نحوه ارتباط برقرار

 ساعت 2 ورزشکاران بودن طیواجد شرا یبررس

 ساعت 3 ورزشکاران یهیتوج جلسه ینحوه برگزار

 ساعت 3 زاتیدوچرخه و تجه نحوه چک لباس و

 ساعت 2 پروتکل استارت

 ساعت 3 جینتا استخراج و گزارش

 ساعت 3 زیجوا یپروتکل اهدا

 ساعت 2 یویر-یقلب یایاح و هیاول یها کمک

 ساعت 2 هیو تغذ یآبرسان ستگاهیپروتکل ا

 ساعت 2 یو امداد اسپورت یمسابقات مولت

 ساعت 2 اتلون یمسابقات پارا ترا

 ساعت 2 یمتوسط و طوالن مسابقات مسافت

 ساعت 3 یعمل نیبه همراه تمر باکس یبخش پنالت نیقوان

 ساعت 3 آزمون تئوری
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 : 8درجه  داوریدوره برنامه برگزاری ( ۴-2-9-2

 
 1درجه  داوریدوره  برگزاریبرنامه : 27جدول شماره 

 11الی 16 16الی  13 13الی  12 12الی  11 11الی  8 

 روز

 اول

 دوره

 یمسابقات مولت

 یو امداد اسپورت

 یمسابقات پارا ترا

 اتلون
 استراحت

بخش شنا  نیقوان

 شنینزاترو

 بخش نیقوان

 و یسوار دوچرخه

 دنیدو

 روز

 دوم

 دوره

 و هیاول یها کمک

 یویر-یقلب یایاح

 مسابقات مسافت

 یمتوسط و طوالن
 استراحت

استخراج و 

 جینتا گزارش

 یبخش پنالت نیقوان

به همراه  باکس

 یعمل نیتمر

 روز

 سوم

 دوره

 نحوه ارتباط برقرار

کردن با 

 ورزشکاران

واجد  یبررس

 بودن طیشرا

 ورزشکاران
 استراحت

 ینحوه برگزار

 یهیتوج جلسه

 ورزشکاران

 نحوه چک لباس و

 زاتیدوچرخه و تجه

 روز

 چهارم

 دوره

 پروتکل استارت
 اهستگیپروتکل ا

 هیو تغذ یآبرسان
 استراحت

 یپروتکل اهدا

 زیجوا
 آزمون

 

 

 

 : 8درجه  داوریدوره کارورزی محتوای  (۴-2-9-9
 1درجه  داوریمحتوای دوره : 28جدول شماره 

 جمع کل یساعات آموزش عناوین فعالیت کارورزی

 ساعت 72 داوران فدراسیونحضور و همکاری با کمیته 

 مسابقات مختلف در حضور و همراهی ساعت 121

 فدراسیون زیر نظر 
 ساعت 48
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 ( محتوای دوره تربیت مدرس:۴-9

 مربیگری دوره مدرسی ملیمحتوای ( ۴-9-8
 مربیگری ملی مدرسیمحتوای دوره : 29جدول شماره 

 عناوین دروس
 ساعات

 یآموزش 
 جمع کل

 ساعت 2 دوره های مربیگری و نیازهای آموزشی مربیان معرفیآموزش 

 ساعت 41

 ساعت ITU 2رشته ترای اتلون و ساختارهای قانونی و سازمانی  آموزش معرفی

 ساعت 4 اصول مربیگری در ترای اتلونآموزش نحوه  تدریس 

 ساعت 4 مربیگری در عمل در ترای اتلونآموزش نحوه  تدریس 

 ساعت 6 کالسمدیریت و  سیو فنون تدر انیفن ب

 ساعت 5 آموزش نحوه تدریس شنا

 

 ساعت 5 دوچرخهتدریس  آموزش نحوه 

 ساعت 5 دوآموزش نحوه  تدریس 

 ساعت 4 ترانزیشن اول و دومآموزش نحوه  تدریس 

از دروس تئوری برای قبولی در  دوره  21از  14کسب معدل ) آزمون تئوری

 الزامی است(
 ساعت 3

 

 مربیگری دوره مدرسی بین المللیمحتوای ( ۴-9-2
  بین المللی مربیگری مدرسیمحتوای دوره : 31جدول شماره 

 عناوین دروس
 ساعات

 یآموزش 
 جمع کل

Welcome and Introduction/ What is triathlon coaching 4 ساعت 

 ساعت 41

Coaching Process/ Session Delivery 4 ساعت 

Improve performance / Evaluation and Review 4 ساعت 

Understanding Participants/ Safety and welfare 4 ساعت 

LTAD/ Program planning introduction v2 4 ساعت 

Swimming v4 compressed/ Open Water swimming 4 ساعت 

 

Cycling 4 ساعت 

Running 4 ساعت 

Transition 4 ساعت 

از دروس تئوری برای  21از  14کسب معدل ) آزمون تئوری ) به زبان انگلیسی(

 قبولی در  دوره الزامی است(
 ساعت 4
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 داوری( محتوای دوره مدرسی ملی ۴-9-9
 داوری ملی مدرسیمحتوای دوره : 31جدول شماره 

 عناوین دروس تئوری
ساعات 

 یآموزش
 جمع کل

  ساعت 4 مسئولین فنی یآموزش یازهایو ن مسئولین فنی یدوره ها آموزش معرفی

 

 

 ساعت 51

 ساعت 4 یو مل ییای، آس یالملل نیب هیاتلون، اتحاد یتر خچهیتار تدریس آموزش

 ساعت 4 یمسئوالن فن فیوظاآموزش نحوه تدریس 

 ساعت 4 ات ترای اتلون سطح سهمسابق نیقوان سیآموزش نحوه تدر

 ساعت 4 مسابقه یاصل یفن مسئوالن فیشرح وظا سیآموزش نحوه تدر

 

 ساعت 3 مسابقه ریمس یطراح سیآموزش نحوه تدر

 ساعت 3 یداور نیقوان سیآموزش نحوه تدر

 ساعت 4 جینتا استخراج و یریگ میتا یها پروتکل سیآموزش نحوه تدر

 ساعت 3 ها مهیتخلفات و جر

 جیو نتا نیقوان نیآخر به ینحوه دسترسو  ITU  تیوب سامعرفی  سیآموزش نحوه تدر

 مسابقات
 ساعت 4

 ساعت 4 با لپ تاپ جینتا استخراج یکارگاه عمل برگزاریآموزش 

 ساعت 6 کالسمدیریت و  سیو فنون تدر انیفن ب

 ساعت 3 از دروس تئوری برای قبولی در  دوره الزامی است( 21از  14کسب معدل ) آزمون تئوری

 

 داوری( محتوای دوره مدرسی بین المللی ۴-9-۴
 داوری بین المللی مدرسیمحتوای دوره : 32جدول شماره 

 جمع کل یساعات آموزش عناوین دروس تئوری

 ساعت 5 مسئولین فنی) به زبان انگلیسی( یآموزش یازهایو ن مسئولین فنی یدوره ها معرفی

 ساعت 61
 ساعت 5 (به زبان انگلیسی) یو مل ییای، آس یالملل نیب هیاتلون، اتحاد یتر خچهیتار

 ساعت 5 (به زبان انگلیسی )یمسئوالن فن فیوظا

 ساعت 5 ) به زبان انگلیسی(ات ترای اتلون سطح سهمسابق نیقوان

 ساعت 5 ) به زبان انگلیسی(مسابقه یاصل یفن مسئوالن فیشرح وظا

 

 ساعت 5 ) به زبان انگلیسی(مسابقه ریمس یطراح

 ساعت 5 ) به زبان انگلیسی(یداور نیقوان

 ساعت 5 ) به زبان انگلیسی(جینتا استخراج و یریگ میتا یها پروتکل

 ساعت 5 ها مهیتخلفات و جر

 ساعت 5 لیسی() به زبان انگمسابقات جیو نتا نیقوان نیآخر به یو نحوه دسترس ITU  تیوب سامعرفی 
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 ساعت 5 ) به زبان انگلیسی(با لپ تاپ جینتا استخراج یکارگاه عمل

 ) به زبان انگلیسی(آزمون تئوری

 از دروس تئوری برای قبولی در  دوره الزامی است 21از  14کسب معدل 
 ساعت 5

 

 

 ( محتوای دوره مدرسی بدنسازی۴-9-5
 

 بدنسازی مدرسیمحتوای دوره : 33جدول شماره 

 عناوین دروس
 ساعات

 یآموزش 
 جمع کل

 ساعت 4 )قدرت، استقامت....( یجسمان یعوامل آمادگآموزش نحوه  تدریس 

 ساعت 41

 ساعت 4 یآماده ساز ناتیتمر یکامل با اصول طراح ییآشنا

 ساعت 4 یآماده ساز ناتیتمر یانواع دوره ها، سبک ها و روش هاآموزش نحوه  تدریس 

 ساعت 4 یسنجش عوامل جسمان یآزمون هاآموزش نحوه  تدریس 

 ساعت 4 یآماده ساز ناتیتمر زاتیانواع ابزار و تجهآموزش نحوه  تدریس 

 ساعت 4 ممنوعه یمکمل ها و داروها ،یا هیتغذ یبرنامه هاآموزش نحوه  تدریس 

 

 ساعت 4 ورزشکاران در عمل یآماده ساز یسیبرنامه نوآموزش نحوه  تدریس 

 یآماده ساز یو نطارت بر برنامه ها تیهدا ،یساز ادهیپآموزش نحوه  تدریس 

 ورزشکاران
 ساعت 4

 ساعت 4 و عملکردی یسنجش عوامل جسمان یآزمون هاآموزش نحوه  تدریس 

از دروس تئوری برای قبولی در  دوره الزامی  21از  14کسب معدل ) آزمون تئوری

 است(
 ساعت 4

 

 

 عمومی( محتوای دوره مدرسی ۴-9-6

 
، معلمین آموزش و از طریق مصاحبه و بررسی سوابق و مدارک علمی و تخصصی مدرسین دانشگاهیعمومی دوره مدرسی 

 دد وانجام می گر توسط فدراسیوندر سطح کارشناسی ارشد  و مدیران و مربیان ارشد ورزشی و سایر متخصصین  پرورش

اعضای  صتخص با استفاده ازپایه  آموزشی  دارای محتوای آموزشی نمی باشد و به دلیل نیاز فدراسیون در برگزاری دوره های

آموزش و ر و سوابق عالی دتجربیات  که ملی برجسته و مدرسین هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور

 اعطا می شود. برای متقاضیان مدرک دوره مدرسی عمومی صادر و تحت شرایط معادل سازی را دارندتدریس 
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 مدارک و سطوح تخصصی مورد نیاز برای جذب مدرسین عمومی: 34جدول شماره 

 رشته دانشگاهیعناوین 
 مدارک 

 دانشگاهی 

 درجات

 ورزشی و علمی

 کارشناسی ارشد و باالتر روانشناسی

 ی،اعضای هیئت علم

 معلمین آموزش و پرورش، 

 سرمربیان ملیمدیران و  

 کارشناسی ارشد و باالتر علوم تربیتی

 ی،اعضای هیئت علم

 معلمین آموزش و پرورش، 

 سرمربیان ملیمدیران و  

، بازرگانی، ورزشی )مدیریت

 بازاریابی و مالی(
 کارشناسی ارشد و باالتر

 ی،اعضای هیئت علم

 معلمین آموزش و پرورش، 

 سرمربیان ملیمدیران و  

 کارشناسی ارشد و باالتر حقوق

 ی،اعضای هیئت علم

 معلمین آموزش و پرورش، 

 سرمربیان ملیمدیران و  

 کارشناسی ارشد و باالتر رفتار حرکتی

 ی،اعضای هیئت علم

 معلمین آموزش و پرورش، 

 سرمربیان ملیمدیران و  

آسیب شناسی ورزشی و 

 حرکات اصالحی
 کارشناسی ارشد و باالتر

 ی،اعضای هیئت علم

 معلمین آموزش و پرورش، 

 سرمربیان ملیمدیران و  

 رشناسی ارشد و باالترکا تغذیه ورزشی

 ی،اعضای هیئت علم

 معلمین آموزش و پرورش، 

 سرمربیان ملیمدیران و  

 کارشناسی ارشد و باالتر فیزیولوژی ورزشی

 ی،اعضای هیئت علم

 معلمین آموزش و پرورش، 

 سرمربیان ملیمدیران و  

 ( محتوای دوره مدرسی عالی۴-9-۷

 
 ه و عالیپیشرفت نمی باشد و به دلیل نیاز فدراسیون در برگزاری دوره های آموزشیدوره مدرسی عالی دارای محتوای آموزشی 

، استعدادیاب، ناظر آموزشی و دوره های ویژه که بنا بر نیازهای خاص منابع انسانی جهت همچون تربیت بدنساز، مدیر رویداد

 و مدارک دکتری و استادیاری به باال با ماموریتی خاص تدوین می شود از تخصص اساتید نخبه در رشته های دانشگاهی

شرایط ذیل استفاده می شود لذا مدرک دوره اهراز تحت عنوان مدرس عالی با  بین المللیمربیان برجسته  داوران و تجربیات

تحت شرایط معادل سازی به مدارک و درجات عالی دانشگاهی و مدارک  با مصاحبه توسط فدراسیون ترای اتلون مدرسی عالی

 اعطا می شود. صادر وبق قهرمانی و مربیگری در سطح جهان  با نیازهای کاربردی و سوا
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 مدارک و سطوح تخصصی مورد نیاز برای جذب مدرسین عالی: 35جدول شماره 

 عناوین تخصصی
 مدارک و درجات

 دانشگاهی 

 مدارک و درجات

 ورزشی 

 ------ رشته ترای اتلونآموزش 

       مربیان سطح یک، سطح دو و سطح سه  

 ی تی یو و سرمربیان تیم های ملی مرتبطآ

 

 ------ داوری رشته ترای اتلون
مسئولین فنی سطح یک، سطح دو و سطح سه  

 ی تی یوآ

 سرمربیان تیم های ملی استادیار دانشگاهی و باالتر روانشناسی ورزشی

 مسئولین آموزش  سازمان های ورزشی باالتراستادیار دانشگاهی و  مدیریت آموزشی

 بین المللی ارشد ملی وخبرنگاران مدیران و  استادیار دانشگاهی و باالتر مدیریت رسانه

 مدیران ارشد سازمان های ورزشی استادیار دانشگاهی و باالتر مدیریت ورزشی

 وکالی پایه یک استادیار دانشگاهی و باالتر حقوق ورزشی

 مربیان بین المللی بدنسازی و باالتر پزشک عمومی پزشکی ورزشی

 استادیار دانشگاهی و باالتر رفتار حرکتی
مربیان بین المللی و  سرمربیان تیم های ملی

 بدنسازی

آسیب شناسی ورزشی و 

 حرکات اصالحی
 استادیار دانشگاهی و باالتر

مربیان بین المللی و  سرمربیان تیم های ملی

 بدنسازی

 مربیان تغذیه تیم های ملی استادیار دانشگاهی و باالتر ورزشیتغذیه 

 مدیران مالی ارشد، حسابرسان عالی استادیار دانشگاهی و باالتر مدیریت مالی

 مدیران ارشد بازاریابی کشور استادیار دانشگاهی و باالتر بازاریابی ورزشی

 متخصصین کودک استادیار دانشگاهی و باالتر روانشناسی کودک

 مترجمان برجسته ملی استادیار دانشگاهی و باالتر مترجمی زبان انگلیسی

 مربیان بین المللی بدنسازی استادیار دانشگاهی و باالتر فیزیولوژی ورزشی
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 ( محتوای دوره تربیت مربی بدنساز ) مربی آماده ساز(:۴-۴

 

 ملی یبدنساز گریدوره مربی محتوای (۴-۴-8

 

 ملی یبدنساز گریمربیدروس تخصصی  محتوای (۴-۴-8-8

 
 

 بدنسازی ملیدوره مربیگری دروس تخصصی محتوای : 36جدول شماره 

 عناوین دروس
 ساعات

 یآموزش 
 جمع کل

 آشنایی کامل با فاکتورهای آمادگی جسمانی

 (....)قدرت، استقامت
 تئوری  ساعت 2

 ساعت 41

 تئوری ساعت 2 فیزیولوژی تمرین

 تمرینمتغیرهای 

)تعریف تمرین ، انواع بار تمرین، محرک های تمرین ، متغیر های تمرین، الگو 

،روشهای اندازگیری بار  Over reachingهای سازگاری ، بیش تمرینی و 

 تمرین ، نقش بار تمرین در ایجاد آسیب (

 تئوری  ساعت 4

 طراحی یک جلسه تمرین

کردن و سرد کردن و )جزئیات مختلف قسمت های یک جلسه تمرین ،گرم 

کشش ها ، الویت بندی تمرینات در یک جلسه ، توزیع بار تمرین در یک میکرو 

 سیکل و یک جلسه ، انواع جلسات تمرین اصول گرم کردن و سرد کردن (

 تئوری  ساعت 4

 فیزیولوژی و سازگاری های قدرت و استقامت

ازگاری به لبی عروقی ، س)فیزیولوژی انقباض و تولید نیرو ، فیزیولوژی استقامت ق

 تمرینات قدرتی و استقامتی ، عوامل فیزیولوژیک تعیین کننده استقامت و قدرت (

 تئوری  ساعت 4

 نسخه نویسی مکملها ، مایعات و ویتامین ها قبل ، حین و پس از تمرین

)انواع مکمل ها و دوز مصرفی تاثیر گذار قبل حین و پس از تمرین و مسابقه در 

قدرتی و استقامتی، ترکیب مایعات قبل حین و پس از تمرین و مسابقه   رشته های

 در رشته های مختلف ، ویتامین های موثر در عملکرد و ریکاوری(

 تئوری  ساعت 4

 

 های تمرینات قدرتی روش

 )قدرت حداکثر ، قدرت انفجاری ، استقامت قدرت (
 تئوری  ساعت 2

 های تمرینات استقامتی روش

)فارتلک ، جاگینگ ، اینتروال و  الگو ها مختلف تمرینات هوازی  ، تمرینات 

، طراحی تمرین برای بهبود  Vo2 maxمختلف بر اساس آستانه بی هوازی و 

 ظرفیت و توان هوازی و بی هوازی (

 تئوری  ساعت 2

 تئوری  ساعت 2 روش طراحی تمرینات آبی
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 ادبرخورد با آسیب های ح روش های برخورد

 CPRهای کنترل بیمار ، مراحل احیای قلب ریوی ، روشهای حمل بیمار  ( )روش

 _تئوری  ساعت 2

 عملی

 آشنایی با آزمون هاس سنجش آمادگی جسمانی

 )تست های ترکیبات بدنی ،  قدرت ، استقامت ، توان ، سرعت(

 _تئوری  ساعت 4

 عملی

 تئوری  ساعت 2 دوپینگ و موارد ممنوعه

 تئوری  ساعت 2 روانشناسی تمرین

از دروس تئوری برای قبولی در  دوره الزامی  21از  14کسب معدل ) آزمون تئوری

 است(
 ساعت 4

 

 

 : بدنسازی مربیگری ملیدوره برنامه برگزاری ( ۴-۴-8-2

 
 بدنسازی ملی  مربیگریدوره  برنامه برگزاری: 37جدول شماره 

 11الی 11 11الی  15 15الی  13 13الی  12 12الی  11 11الی  8 

 روز

 اول

 دوره

آشنایی کامل 

با فاکتورهای 

آمادگی 

 جسمانی

 استراحت متغیرهای تمرین
متغیرهای 

 تمرین

طراحی یک 

 جلسه تمرین

طراحی یک جلسه 

 تمرین

 روز

 دوم

 دوره

فیزیولوژی 

 تمرین

فیزیولوژی و 

سازگاری های 

 قدرت و استقامت

 استراحت

فیزیولوژی و 

سازگاری 

های قدرت و 

 استقامت

نسخه نویسی 

مکملها ، مایعات 

و ویتامین ها قبل 

، حین و پس از 

 تمرین

نسخه نویسی 

، مایعات و مکملها

ویتامین ها قبل ، 

 حین و پس از تمرین

 روز

 سوم

 دوره

های  روش

تمرینات 

 قدرتی

های  روش

 تمرینات استقامتی

 
 استراحت

روش طراحی 

 تمرینات آبی

  آشنایی با

 یآزمون ها

سنجش آمادگی 

 جسمانی

آشنایی با آزمون 

هاس سنجش 

 آمادگی جسمانی

 روز

 چهارم

 دوره

روش های 

 برخورد

برخورد با 

آسیب های 

 حاد

 استراحت روانشناسی تمرین
دوپینگ و 

 موارد ممنوعه
 آزمون آزمون
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 بین المللیی بدنساز گریدوره مربیمحتوای ( ۴-۴-2

 

 بین المللی یبدنساز گریدوره مربیدروس تخصصی  محتوای (۴-۴-2-8
 

 وره مربیگری بدنسازی بین المللیدروس تخصصی د محتوای : 38جدول شماره 

 

 عناوین دروس
 ساعات

 یآموزش 
 جمع کل

 تحلیل نیازهای ورزشکار

)نیاز سنجی متابولیکی، نیاز سنجی حرکتی ، تعیین محدودیت های ورزشی ، نیاز سنجی 

نقاط قوت و ضعف ، تعین محدودیت های زمانی ، بررسی آسیب های  ورزشی ، بررسی

شایع ، الویت بندی  نقاط قوت و ضعف ورزشکار و تعیین شرایط کنونی و ایده ال و 

 تجزیه تحلیل نیاز های جسمانی  مسابقه (

  ساعت 2

 تئوری

 ساعت 41

 اکوا فیتنس

تمرین در آب ، تمرین ویژگی تمرین در آّب ، تفاوت های تمرین در آب ، طراحی 

 برای گرو ه های خاص ،ویژگی  تمرین در عمق های مختلف (

  ساعت 2

 تئوری

 اصول تمرینات بانوان

)تفاوت ها و سازگاری های فیزیولوژیک خاص بانوان ، الویت های تمرین و 

 ، یائسگی و دهی شیر – حاملگی –فاکتورهای آمادگی جسمانی در زمان بلوغ 

 (   زن نخبه ورزشکاران سازی آماده در خاص مالحظات

  ساعت 2

 تئوری

 اصول تمرینات فانکشنال

) تعریف و اصول  تمرینات فانکشنال، اهمیت و دالیل انتخاب تمرینات فانکشنال ،  

 متغیرهای تمرین و ارزیابی نیاز های حرکتی ،  زنجیره باز و بسته(

  ساعت 4

 تئوری

 تمرینات استقامتی
  ساعت 2

 تئوری

 تمرینات قدرتی
  ساعت 2

 تئوری

 

 زمانبندی تمرین

)زمانبندی تمرین  کلیات زمانبندی ، فوائد و مراحل زمانبندی ، انواع مسابقات و 

روشهای انتخاب ، چرخه ها و مراحل زمانبندی ، انواع زمانبندی ، مدل های مختلف 

 های مختلف(زمانبندی ، کاهش فشار تمرین ، الویت های تمرین در دوره و فاز 

  ساعت 4

 تئوری

 اصول تمرین و برنامه ریزی در کودکان

، سواد  LTAD )سیستم های قبلی آموزش ، تمرین پذیری ، مراحل و ویژگی های 

 فیزیکی ، زمانبندی تمرینات در کودکی (

  ساعت 2

 تئوری
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 ه تمرینمآشنایی با تحلیل آزمونهای آمادگی جسمانی و استفاده از آنها برای طراحی برنا
  ساعت 2

 تئوری

 اصول آماده سازی روانی  ورزشکاران در ورزشهای فوق استقامتی
  ساعت 2

 تئوری

 ریکاوری

)عوامل موثر در ریکاوری ، تعیین سطح خستگی، انواع ریکاوری ، روشهای تسریع 

 ریکاوری(

  ساعت 2

 تئوری

 فیزیولوژی عوامل محیطی و نقش آن در عملکرد ورزشی

 سرما ، ارتفاع و رطوبت( )گرما ،

  ساعت 2

 تئوری

 پیش گیری از آسیب های ورزشی
  ساعت 2

 تئوری

 آسیب های ورزشی شایع

 پا( مچ و شانه –)برخورد با آسیب حاد، آسیب های شایع زانو 

  ساعت 2

 تئوری

 مانیتورینگ  تمرین

رزشهای و )روشهای ارزیابی خستگی ، کنترل تمرین رشته های تیمی ، کنترل تمرین

 انفرادی (

  ساعت 2

 تئوری

 دو( _دوچرخه _بدنسازی ورزش های پایه )شنا
  ساعت 6

 تئوری

از دروس تئوری برای قبولی در  دوره الزامی  21از  14کسب معدل ) آزمون تئوری

 است(
 ساعت 4

 

 

 :بدنسازی بین المللیدوره برنامه برگزاری ( ۴-۴-2-2

 
  مربیگری بدنسازی بین المللیدوره  برگزاریبرنامه : 39جدول شماره 

 11الی 11 11الی  15 15الی  13 13الی  12 12الی  11 11الی  8 

 روز

 اول

تحلیل نیازهای 

 ورزشکار

 

 اکوا فیتنس

 
 استراحت

اصول 

تمرینات 

 بانوان

 

اصول تمرینات 

 فانکشنال

اصول تمرینات 

 فانکشنال

 روز

 دوم

 

تمرینات 

 استقامتی

تمرینات 

 قدرتی
 استراحت

زمانبندی 

 تمرین
 زمانبندی تمرین

آشنایی با تحلیل 

آزمونهای آمادگی 

 …جسمانی 
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 روز

 سوم

 

 ریکاوری

 

فیزیولوژی 

عوامل محیطی 

و نقش آن در 

عملکرد 

 ورزشی

 

 استراحت

پیش گیری از 

آسیب های 

 ورزشی

آسیب های 

 ورزشی شایع

 

 مانیتورینگ  تمرین

 

 روز

 چهارم

اصول آماده 

روانی  سازی 

 ورزشکاران

اصول تمرین و 

برنامه ریزی 

 در کودکان

 

 استراحت

بدنسازی 

ورزش های 

 _پایه )شنا

 _دوچرخه

 دو(

 آزمون آزمون

 

 

 ( محتوای دوره تربیت مربی کودکان:۴-5

 دوره مربیگری کودکان دروس تخصصی  ( محتوای۴-5-8
 کودکاندوره مربیگری دروس تخصصی محتوای : 41جدول شماره 

 

 عناوین دروس
 ساعات

 یآموزش 
 جمع کل

 ساعت 4 آشنایی با ورزش های پایه و نیازهای آموزشی کودکان

 ساعت 31

 ساعت 2 ی تی یوآآموزش معرفی رشته ترای اتلون و ساختارهای قانونی و سازمانی 

 ساعت 4 کودکان بهاصول مربیگری در ترای اتلون 

 ساعت 4 کودکان بهمربیگری در عمل 

 ساعت 2 و شناخت کودکاندرک 

 ساعت 4 کودکانه بشنا آشنایی با نحوه  آموزش 

 

 ساعت 4 کودکان به دوچرخهآشنایی با نحوه  آموزش 

 ساعت 4 کودکاندو به  آموزشنحوه   شنایی باآ

 ساعت 4 کودکان به ترانزیشن اول و دومآشنایی با نحوه  آموزش 

از دروس تئوری برای قبولی در  دوره الزامی  21از  14کسب معدل ) آزمون تئوری

 است(
 ساعت 2

 

 

 

 

 



 

 28 

 :مربیگری کودکاندوره برنامه برگزاری ( ۴-5-2
  کودکانمربیگری دوره  برنامه برگزاری: 41جدول شماره 

 11الی 11 11الی  15 15الی  13 13الی  12 12الی  11 11الی  8 

 روز

 اول

 دوره

آشنایی با 

ورزش های 

نیازهای پایه و 

آموزشی 

 کودکان

آشنایی با 

ورزش های 

پایه و نیازهای 

آموزشی 

 کودکان

 استراحت

آموزش معرفی 

رشته ترای اتلون 

و ساختارهای 

قانونی و سازمانی 

 ی تی یوآ

اصول مربیگری 

در ترای اتلون 

 برای کودکان

اصول مربیگری 

در ترای اتلون 

 برای کودکان

 روز

 دوم

 دوره

مربیگری در 

برای عمل 

 کودکان

مربیگری در 

برای عمل 

 کودکان

 استراحت
و شناخت درک 

 کودکان

آشنایی با نحوه  

شنا آموزش 

 برای کودکان

آشنایی با نحوه  

شنا آموزش 

 برای کودکان

 روز

 سوم

 دوره

آشنایی با 

نحوه  آموزش 

دو برای 

 کودکان

آشنایی با 

نحوه  آموزش 

دو برای 

 کودکان

 استراحت

آشنایی با نحوه  

 دوچرخهآموزش 

 برای کودکان

آشنایی با نحوه  

آموزش 

ترانزیشن اول و 

برای  دوم

 کودکان

 آزمون

 

 ( محتوای دوره تربیت استعدادیاب۴-6

  تربیت استعدادیابدوره  دروس تخصصی  ( محتوای۴-6-8
 استعدادیاب تربیت دوره  دروس تخصصی محتوای: 42جدول شماره 

 عناوین دروس
 ساعات

 یآموزش 
 جمع کل

 ساعت 4 آناتومی و فیزولوژی انسانی

 ساعت 31

 ساعت 4 آشنایی با رشته ترای اتلون و ورزش های پایه

 ساعت 2 رشد و یادگیری حرکتی

 ساعت 4 شنایی با پیکرسنجی و آزمون های مربوطهآ

 ساعت 2 آشنایی با آزمون های استعدادیابی

 ساعت 4 آشنایی با مدل های استعدادیابی و استعدادپروری

 

 ساعت 4 شنایی با آزمون های تخصصی مستعدین در رشته ترای اتلونآ

 ساعت 4 آشنایی با ابزار و تجهیزات آزمون های استعدادیابی

از دروس تئوری برای قبولی در  دوره الزامی  21از  14کسب معدل ) آزمون تئوری

 است(
 ساعت 2
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 :استعدادیابتربیت دوره برنامه برگزاری ( ۴-6-2
 تربیت استعدادیاب دوره  برنامه برگزاری: 43جدول شماره 

 11الی 11 11الی  15 15الی  13 13الی  12 12الی  11 11الی  8 

 روز

 اول

 دوره

آناتومی 

 انسانی

فیزولوژی 

 انسانی
 استراحت

آشنایی با رشته 

 ترای اتلون

آشنایی با ورزش 

 های پایه

رشد و 

یادگیری 

 حرکتی

 روز

 دوم

 دوره

آشنایی با 

پیکرسنجی و 

آزمون های 

 مربوطه

آشنایی با 

پیکرسنجی و 

آزمون های 

 مربوطه

 استراحت

آشنایی با 

آزمون های 

 استعدادیابی

آشنایی با مدل 

های استعدادیابی 

 و استعدادپروری

آشنایی با مدل 

های 

استعدادیابی و 

 استعدادپروری

 روز

 سوم

 دوره

آشنایی با 

آزمون های 

تخصصی 

مستعدین در 

رشته ترای 

 اتلون

آشنایی با 

آزمون های 

تخصصی 

مستعدین در 

رشته ترای 

 اتلون

 استراحت

آشنایی با ابزار و 

تجهیزات 

آزمون های 

 استعدادیابی

آشنایی با ابزار و 

تجهیزات آزمون 

 های استعدادیابی

 آزمون

 رویداد محتوای دوره تربیت مدیر( ۴-۷

  تربیت مدیر رویداددوره  دروس تخصصی  ( محتوای۴-۷-8
 مدیر رویداد تربیت دوره  دروس تخصصی محتوای: 44جدول شماره 

 عناوین دروس
 ساعات

 یآموزش 
 جمع کل

 ساعت 2 ی مختلف در رشته ترای اتلوندادهایرو  و  ITUبا  ییآشنا

 ساعت 31

 ساعت ITU 2عوامل انسانی در رویدادهای  فیشرح وظاآشنایی با 

 ساعت ITU 2در رویدادهای  اتمسابق ریمس یطراح با نحوه ییآشنا

 ساعت ITU 2در رویدادهای  منابع فیزیکی)تجهیزات فنی و تخصصی(آشنایی با 

 ساعت 4 آشنایی با پروتکل های برگزاری جلسات توجیهی، افتتاحیه، توزیع مدال و اختتامیه

 ساعت 4 سازماندهی مسابقاتآشنایی با 

 

 ساعت 4 برگزاری رویدادهای بزرگآشنایی با 

 ساعت 4 شنایی با پوشش های رسانه ای رویدادهای ترای اتلونآ

 ساعت 4 شنایی با بازاریابی و تبلیغات در رویدادهای ورزشیآ

از دروس تئوری برای قبولی در  دوره الزامی  21از  14کسب معدل ) آزمون تئوری

 است(
 ساعت 2
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 :تربیت مدیر رویداددوره برنامه برگزاری ( ۴-۷-2
 تربیت مدیر رویداد دوره  برنامه برگزاری: 45جدول شماره 

 11الی 11 11الی  15 15الی  13 13الی  12 12الی  11 11الی  8 

 روز

 اول

 دوره

آشنایی با 

برگزاری 

رویدادهای 

 بزرگ

آشنایی با 

برگزاری 

رویدادهای 

 بزرگ

 استراحت

آشنایی با 

سازماندهی 

 مسابقات

آشنایی با 

سازماندهی 

 مسابقات

  ITUبا  ییآشنا

ی دادهایرو  و

مختلف در رشته 

 ترای اتلون

 روز

 دوم

 دوره

آشنایی با 

 فیشرح وظا

عوامل انسانی 

رویدادهای 

ITU 

 هبا نحو ییآشنا

 ریمس یطراح

 اتمسابق

رویدادهای 

ITU 

 استراحت

ابع منآشنایی با 

در فیزیکی 

رویدادهای 

ITU 

آشنایی با 

پروتکل های 

برگزاری 

 مختلف جلسات 

آشنایی با 

پروتکل های 

مراسم  برگزاری 

 ها در رویدادها

 روز

 سوم

 دوره

آشنایی با 

پوشش های 

رسانه ای 

رویدادهای 

 ترای اتلون

آشنایی با 

پوشش های 

رسانه ای 

رویدادهای 

 ترای اتلون

 استراحت

آشنایی با 

بازاریابی و 

تبلیغات در 

رویدادهای 

 ورزشی

آشنایی با 

بازاریابی و 

تبلیغات در 

رویدادهای 

 ورزشی

 آزمون

 

 آموزشی فعالیت های محتوای دوره تربیت ناظر( ۴-1
 

  ناظر فعالیت های  آموزشیدوره  دروس تخصصی  ( محتوای۴-1-8

 
 فعالیت های آموزشی ناظر دوره  دروس تخصصی محتوای: 46جدول شماره 

 عناوین دروس
 ساعات

 یآموزش 
 جمع کل

 ساعت 4 آشنایی با انواع دوره های آموزشی و نیازهای آموزشی منابع انسانی

 ساعت 21

 ساعت 4 مدیریت آموزشی

 ساعت 4 آشنایی با انواع مدل های نظارت و ارزیابی

 ساعت 4 آشنایی با روش های ارزیابی دوره های آموزشی

 ساعت 2 آشنایی با مکاتبات اداری و تنظیم گزارش

از دروس تئوری برای قبولی در  دوره الزامی  21از  14کسب معدل ) آزمون تئوری

 است(
 ساعت 2
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 :ناظر  فعالیت های آموزشیدوره برنامه برگزاری ( ۴-1-2

 
 ناظر فعالیت های آموزشیدوره  برنامه برگزاری: 47جدول شماره 

 11الی 11 11الی  15 15الی  13 13الی  12 12الی  11 11الی  8 

 روز

 اول

 دوره

آشنایی با انواع 

دوره های 

 آموزشی

آشنایی با 

نیازهای آموزشی 

 منابع انسانی

 استراحت
مدیریت 

 آموزشی

مدیریت 

 آموزشی

آشنایی با 

مکاتبات اداری 

 و تنظیم گزارش

 روز

 دوم

 دوره

آشنایی با انواع 

مدل های 

نظارت و 

 ارزیابی

آشنایی با انواع 

مدل های نظارت 

 ارزیابیو 

 استراحت

آشنایی با 

روش های 

ارزیابی دوره 

 های آموزشی

آشنایی با 

روش های 

ارزیابی دوره 

 های آموزشی

 آزمون

 

 

 دوره دروس تئوری عمومی مربیگریمحتوای ( ۴-3

 

آئین نامه دوره های کوتاه مدت مربیگری وزارت ورزش  که منطبق با مربیگری دروس تئوری عمومی

تنظیم شده است صرفا برای متقاضیان حضور در دوره های مربیگری الزامی می باشد که مدرک  وجوانان

ره مربیگری ورود به دوبه صورت پیش نیاز  علوم ورزشی را ندارند و برای آن افرادکارشناسی تربیت بدنی و 

 بیگریمحسوب می گردد تا با گذراندن این دروس مجوز الزم جهت شرکت در دوره های مر 3درجه 

 را اخذ نمایند. 3درجه 

 

 :دروس تئوری عمومی مربیگریدوره محتوای ( ۴-3-8
 ی گریمرب یعموم یدروس تئورمحتوای دوره : 48جدول شماره 

 جمع کل ساعات آموزشی یساعات آموزش محتوای آموزشی

 ساعت 31 دروس تئوری حضوری
 ساعت 94

 ساعت 64 دروس تتوری غیرحضوری
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  عمومی مربیگری عناوین دروس تئوری (۴-3-8-8

 
 مربیگری  عمومیدروس تئوری  عناوین: 49جدول شماره 

 دروس مورد نظر ردیف
 دروسساعات 

 یحضور یتئور

 ساعات دروس

 یحضورغیر  یتئور

 ساعات

 آموزش

 18 12 6 آناتومی و فیزیولوژی عمومی 1

 6 4 2 برنامه ریزی و طراحی تمرین 2

 9 6 3 نقش مربی 3

 9 6 3 رشد و تکامل حرکتی 4

 12 11 2 مبانی آمادگی جسمانی 5

 6 4 2 تغذیه ورزشی 6

 6 4 2 ایمنی در ورزش 7

 6 4 2 مبانی تربیت بدنی 8

 9 6 3 روان شناسی ورزشی 9

 6 4 2 تجزیه و تحلیل مهارت ها 11

11 

از  14کسب معدل ) آزمون تئوری

از دروس تئوری برای قبولی  21

 دوره الزامی است(در  

3 4 7 

 94 64 31 ساعاتکل جمع  

 مربیگری : عمومی غیر حضوری دروس تئوری نحوه برگزاری (۴-3-8-2

 
 مربیگری عمومی  غیرحضوریدروس تئوری  نحوه برگزاری: 51جدول شماره 

 ردیف
دروس مورد 

 نظر

 ساعات دروس

غیر  یتئور

 یحضور

 اجرا نحوه

1 
آناتومی و 

 فیزیولوژی عمومی
12 

صفحه ای به صورت پی دی  121فایل ارسال محتوای آموزشی 

 برای شرکت کنندگانکمیته آموزش فدراسیون اف  توسط 

2 
برنامه ریزی و 

 طراحی تمرین
4 

صفحه ای به صورت پی دی اف   41فایل ارسال محتوای آموزشی 

 برای شرکت کنندگانکمیته آموزش فدراسیون توسط 

 6 نقش مربی 3
صفحه ای به صورت پی دی اف   61فایل ارسال محتوای آموزشی 

 برای شرکت کنندگانکمیته آموزش فدراسیون توسط 

4 
رشد و تکامل 

 حرکتی
6 

صفحه ای به صورت پی دی اف   61فایل ارسال محتوای آموزشی 

 برای شرکت کنندگانکمیته آموزش فدراسیون توسط 

5 
مبانی آمادگی 

 جسمانی
11 

صفحه ای به صورت پی دی  111فایل ارسال محتوای آموزشی 

 برای شرکت کنندگانکمیته آموزش فدراسیون اف  توسط 
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 4 تغذیه ورزشی 6
صفحه ای به صورت پی دی اف   41فایل ارسال محتوای آموزشی 

 برای شرکت کنندگانکمیته آموزش فدراسیون توسط 

 4 ایمنی در ورزش 7
صفحه ای به صورت پی دی اف   41فایل ارسال محتوای آموزشی 

 برای شرکت کنندگانکمیته آموزش فدراسیون توسط 

 4 مبانی تربیت بدنی 8
صفحه ای به صورت پی دی اف   41فایل ارسال محتوای آموزشی 

 برای شرکت کنندگانکمیته آموزش فدراسیون توسط 

9 
روان شناسی 

 ورزشی
6 

صفحه ای به صورت پی دی اف   61فایل ارسال محتوای آموزشی 

 برای شرکت کنندگانکمیته آموزش فدراسیون توسط 

11 
تجزیه و تحلیل 

 مهارت ها
4 

صفحه ای به صورت پی دی اف   41فایل ارسال محتوای آموزشی 

 برای شرکت کنندگانکمیته آموزش فدراسیون توسط 

11 

) آزمون تئوری

 از 14کسب معدل 

از دروس  21

تئوری برای قبولی 

در  دوره الزامی 

 است(

4 

کمیته آموزش فدراسیون به صورت ماهیانه از شرکت کنندگان در 

بخش غیرحضوری آزمون به عمل می آورد و افراد که حد نصاب 

 قبولی را کسب نمایند وارد بخش حضوری دوره خواهند شد

 آموزشیصفحه محتوای  911مجموع  64 ساعاتکل جمع  

 

 

 

 :دروس تئوری عمومی مربیگریحضوری  دوره برنامه برگزاری ( 3-8-8-9

 
 دروس تئوری عمومی مربیگریدوره  برنامه برگزاری: 51جدول شماره 

 11الی 16 16الی  13 13الی  12 12الی  11 11الی  8 

 روز

 اول

 دوره

 یآمادگ یمبان

 یجسمان

و  یزیبرنامه ر

 نیتمر یطراح
 یعموم یولوژیزیف آناتومی عمومی استراحت

 روز

 دوم دوره
 نقش مربی استراحت در ورزش یمنیا یدنب تیترب یمبان

 یروان شناس

 یورزش

 روز

 سوم دوره
 تغذیه ورزشی

 لیو تحل هیتجز

 مهارت ها
 استراحت

رشد و تکامل 

 یحرکت

 آزمون تئوری

 

 

ل اصمتقاضیانی که دوره تئوری عمومی ابالغی از وزارت ورزش و جوانان را گذرانده اند با ارائه : 1تبصره 

 ارائه گواهی مربیگری رشته دیگر، نیاز به آموزش مجدد ندارند. یاگواهی و ریز نمرات و 
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 :تربیت مربی پاک دوره( محتوای ۴-85
 

  تربیت مربی پاکدوره  دروس تخصصی  ( محتوای۴-85-8
 مربی پاک تربیت دوره  دروس تخصصی محتوای: 52جدول شماره 

 ساعات عناوین دروس

 یآموزش 

 جمع کل

Health Consequences 4 ساعت 31 ساعت 
Accountability 6 ساعت 

Therapeutic Use Exemptions 4 ساعت 

Results Management 6 ساعت 

Whereabouts 4 ساعت 

Decision Making 4 ساعت 

از دروس تئوری  21از  14کسب معدل ) آزمون تئوری

 برای قبولی در  دوره الزامی است(

 ساعت 2

 

 

 :مربی پاکتربیت دوره برنامه برگزاری ( ۴-85-2

 
 تربیت مربی پاک دوره  برنامه برگزاری: 53جدول شماره 

 11الی 11 11الی  15 15الی  13 13الی  12 12الی  11 11الی  8 
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 دوره های ویژه:( محتوای ۴-88

 

دوره های ویژه به صورت کلی در این آیین نامه پیش بینی شده است و برای ارائه و تعیین عناوین و محتوای 

یون با فدراسآموزشی دوره های ویژه، بنا به شرایط شرکت کنندگان و نیازهای آموزشی منابع انسانی در 

و یا با استفاده از  و سازمان های آموزشی و ورزشی معتبر همکاری مراکز دانشگاهی، موسسات، انجمن ها

 .مدرسین عالی، سرفصل ها و سطوح آموزشی و نحوه ی برگزاری تعریف و اجرا می گردد
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 دوره های آموزشی  شرایط شرکت کنندگان در -5بخش 
 
 

 کنندگان:شرایط عمومی شرکت ( 8- 5

 
 متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور 

 پذیرفتن قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران 

 داشتن صالحیت اخالقی، حسن شهرت، ظاهر آراسته و پوشش مناسب 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر 

 ل )برای آقایان(داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و گواهی اشتغال به تحصی 

 

 شرکت کنندگان: اختصاصیشرایط ( 2- 5

 

 شرایط اختصاصی شرکت کنندگان: 54جدول شماره 

 سطوح دوره ردیف
اعتبار 

 دوره
 شرایط مورد نیاز

تربیت  1

 مربی

 مربیگری

 3درجه  

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

 و باالتر با ارائه کارنامه   دیپلمرک تحصیلی امد

دروس تئوری عمومی مربیگری برای رشته های 

 غیر مرتبط از تربیت بدنی و علوم ورزشی

 ه و باالتر برای رشت کارشناسیرک تحصیلی امد

 های تربیت بدنی و علوم ورزشی

  ورزش ترای اتلون و رشته تجربه و تخصص در

 های مرتبط

  سنسال  18حداقل 

 توانایی الزم جهت ی و سالمت جسمی، روح

 اداره کالس

 

 مربیگری

 2درجه  

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

  3مدرک مربیگری درجه 

  سال فعالیت مربیگری در رشته ترای  1حداقل

 اتلون

  سال سن 21حداقل 
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  معرفی نامه از  هیئت های استانی و انجمن های

 تابعه

  یونمربیان فدراستاییدیه فنی از کمیته آموزش و 

 مربیگری

 1درجه  

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

  2مدرک مربیگری درجه 

  سال فعالیت مربیگری در رشته ترای  4حداقل

 اتلون

  سال سن 24حداقل 

  معرفی نامه از  هیئت های استانی و انجمن های

 تابعه

 تاییدیه فنی از کمیته آموزش و مربیان فدراسیون 

 مدرک معتبر زبان 

2 
تربیت داور 

)مسئولین 

 (فنی

 داوری

 3درجه  

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

  و باالتر دیپلممدارک تحصیلی 

  سال سن 18حداقل 

  سالمت جسمی، روحی و توانایی الزم جهت

 نجام وظایف داوری در رویدادهای ترای اتلونا

 داوری

 2درجه  

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

  3مدرک داوری درجه 

  سال فعالیت داوری در رشته ترای اتلون 2حداقل 

  سال سن 21حداقل 

  معرفی نامه از  هیئت های استانی و انجمن های

 تابعه

 تاییدیه فنی از کمیته آموزش و داوران فدراسیون 

 داوری

 1درجه  

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

صدور سال از 

 کارت

  2درجه  داوریمدرک 

  در رشته ترای اتلون داوریسال فعالیت  4حداقل 

  سال سن 24حداقل 

  معرفی نامه از  هیئت های استانی و انجمن های

 تابعه

  ونفدراسی داورانتاییدیه فنی از کمیته آموزش و 

 مدرک معتبر زبان 

تربیت  3

 مدرس

 مدرسی

ملی  

 مربیگری

سال از  2

صدور 

 1 گواهینامه و

سال از صدور 

 کارت

 باالتر ایارشد  یکارشناس یلیمدرک تحص 

 دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی با  1تبصره :

و باالتر در  رشته های  2کارت مربیگری درجه 

 بدنسازی، شنا، دوچرخه و دوومیدانی

 دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و  1تبصره :

و بین المللی  1کاردانی با کارت مربیگری درجه 
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ر  رشته های بدنسازی، شنا، دوچرخه و د

دوومیدانی و سوابق ورزشی در سطح تیم های 

 ملی

  ه در دانشگا سیسابقه و تجربه تدرسال  3حداقل

 .ها و فدراسیون های ورزشی

  ترای اتلون یا  3حداقل مدرک مربیگری درجه

مدارک مربیگری بدنسازی، شنا، دوچرخه 

ه درجه گواهینام 2سواری و دوومیدانی) داشتن 

 سه مربیگری از سه رشته الزامی است(

تبصره: مدرسان عمومی در صورت حضور در 

این دوره امکان تدریس دروس بیشتری از 

سرفصل مربیگری ترای اتلون را نسبت به 

 تخصص اصلی خود پیدا خواهند نمود.

 مدرسی

بین المللی  

 مربیگری

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

 مدرک معتبر زبان  و تسلط کامل به زبان انگلیسی 

 باالتر ایارشد  یکارشناس یلیمدرک تحص 

 دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی با  1تبصره :

و باالتر در  رشته های  2کارت مربیگری درجه 

 بدنسازی، شنا، دوچرخه و دوومیدانی

 دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و  1تبصره :

و بین المللی  1گری درجه کاردانی با کارت مربی

در  رشته های بدنسازی، شنا، دوچرخه و 

دوومیدانی و سوابق ورزشی در سطح تیم های 

 ملی

  ه در دانشگا سیسابقه و تجربه تدرسال  3حداقل

 .ها و فدراسیون های ورزشی

  ترای اتلون یا  3حداقل مدرک مربیگری درجه

مدارک مربیگری بدنسازی، شنا، دوچرخه 

گواهینامه درجه  2دوومیدانی) داشتن سواری و 

 سه مربیگری از سه رشته الزامی است(

 مدرسی

ملی  

 داوری

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

 باالتر ای یکارشناس یلیمدرک تحص 

  داوری درسابقه و تجربه سال  3حداقل 

 رویدادهای ملی ترای اتلون

  ترای اتلون 2درجه  داوریحداقل مدرک 
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 مدرسی

بین المللی  

 داوری

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

 مدرک معتبر زبان  و تسلط کامل به زبان انگلیسی 

 باالتر ای یکارشناس یلیمدرک تحص 

  ترای اتلون 3حداقل مدرک داوری درجه 

 مدرسی

 بدنسازی 

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

 باالتر ایارشد  یکارشناس یلیمدرک تحص 

 دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی با  1تبصره :

و باالتر در  رشته های  2کارت مربیگری درجه 

 بدنسازی، شنا، دوچرخه و دوومیدانی

 دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و  1تبصره :

و بین المللی  1کاردانی با کارت مربیگری درجه 

بدنسازی، شنا، دوچرخه و در  رشته های 

دوومیدانی و سوابق ورزشی در سطح تیم های 

 ملی

  ه در دانشگا سیسابقه و تجربه تدرسال  3حداقل

 .ها و فدراسیون های ورزشی

  و  ترای اتلون 3حداقل مدرک مربیگری درجه

 بدنسازی

 مدرسی

 مومیع 

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

  دارای تخصص منطبق بر جدول افراد متقاضی

از طریق معادل سازی مدارک  45شماره 

دانشگاهی و سوابق قهرمانی و ورزشی و طی 

انجام مصاحبه در رشته و تخصص مورد نیاز 

کمیته آموزش امکان همکاری و تدریس را بعد 

از صدور مدارک مدرسی عمومی فدراسیون 

 ترای اتلون پیدا خواهند کرد.

 مدرسی

 عالی 

ال از س 2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

  دارای تخصص منطبق بر جدول  برجستهافراد

از طریق معادل سازی مدارک  46شماره 

دانشگاهی و سوابق قهرمانی و ورزشی و طی 

انجام مصاحبه در رشته و تخصص مورد نیاز 

کمیته آموزش امکان همکاری و تدریس را بعد 

دراسیون ترای ف عالیاز صدور مدارک مدرسی 

 اتلون پیدا خواهند کرد.
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4 
تربیت 

مربی 

 بدنساز

 مربیگری

بدنسازی 

 ملی

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

 مدارک تحصیلی دیپلم  و باالتر 

  تجربه و تخصص در ورزش ترای اتلون و

 بدنسازی

  سال سن 18حداقل 

  سالمت جسمی، روحی و توانایی الزم جهت

 اداره کالس

مربیگری 

بدنسازی 

 بین المللی

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

 مدرک معتبر زبان  و تسلط کامل به زبان انگلیسی 

 باالتر ای یکارشناس یلیمدرک تحص 

 دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و  1تبصره :

و باالتر در   2کاردانی با کارت مربیگری درجه 

 دوچرخه و دوومیدانیرشته های بدنسازی، شنا، 

  ه در دانشگا سیسابقه و تجربه تدرسال  3حداقل

 .ها و فدراسیون های ورزشی

  وترای اتلون  3حداقل مدرک مربیگری درجه 

 بدنسازی

5 
تربیت 

مربی 

 کودک

 تربیت

مربی  

 کودک

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

 مدارک تحصیلی دیپلم 

  ورزشیتربیت بدنی و علوم 

  تجربه و تخصص در ورزش ترای اتلون و رشته

 و پایه های مرتبط

  سال سن 18حداقل 

  سالمت جسمی، روحی و توانایی الزم جهت

 اداره کالس

تربیت  6

 استعدادیاب

 تربیت

 

 استعدادیاب

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

  و باالتر  کارشناسیمدارک تحصیلی 

  ورزش ترای اتلون و رشته تجربه و تخصص در

 های مرتبط و پایه

  سال سن 22حداقل 

  سالمت جسمی، روحی و توانایی الزم جهت

 اجرای فعالیت های استعدادیابی

7 
 تربیت

مدیر  

 رویداد

 تربیت

مدیر  

 رویداد

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

  و باالتر رشته ترای اتلون  3مدرک داوری درجه 

 سال سن 21 حداقل 

  معرفی نامه از  هیئت های استانی و انجمن های

 تابعه
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8 
 تربیت

 دوره ناظر 

 آموزشی

 تربیت

 دوره ناظر 

 آموزشی

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

  یا مربیگری مدرک داوری حداقل ارائه یک

 ورزشی

  سال سن 21حداقل 

  های معرفی نامه از  هیئت های استانی و انجمن

 تابعه

9 

دروس 

تئوری 

عمومی 

 مربیگری

 دروس

تئوری 

عمومی 

 مربیگری

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

 برای عموم آزاد است 

تربیت  11

 مربی پاک

 تربیت مربی

 پاک

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

 برای عموم آزاد است 

11 
 

 یآموزش 

 ژهیو

 یآموزش

 ژهیو 

سال از  2

صدور 

 1گواهینامه و 

سال از صدور 

 کارت

  شرایط شرکت کنندگان با شرایط دوره ها به

 صورت اختصاصی تعیین می گردد

 

 پس یین شده است لذاد متقاضیان به دوره های آموزشی تعبرای ورو 54 شرایط مندرج در جدول شماره: 2تبصره 

 . اخذ خواهد شد 12عیین شده در بخش از قبولی شرکت کنندگان مدارک تکمیلی طبق موارد ت

حق صدور و تمدید اعتبار و حداقل شرکت  کارت های دوره های آموزشی به صورت سالیانه با پرداخت: 9تبصره 

 . خواهد شدآن سطح اهداء  دوره دانش افزایی 2در 

 ورتاقدام نکنند تنها در صافرادی که در مدت زمان اعتبار گواهینامه خود نسبت به ارتقاء دوره آموزشی :  ۴تبصره 

دوره دانش افزایی آن سطح می  2شرکت در دوره های بازآموزی و با پرداخت حق صدور و حداقل شرکت در 

 . تواند از مدرک خود استفاده نمایند و اعتبار جدید دریافت کنند
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 دوره های آموزشی  نیمدرسشرایط  -6بخش 
 
 

 :نیمدرسشرایط عمومی ( 8- 6

 
  دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشورمتدین به 

 پذیرفتن قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران 

 داشتن صالحیت اخالقی، حسن شهرت، ظاهر آراسته و پوشش مناسب 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر 

 )داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و گواهی اشتغال به تحصیل )برای آقایان 

 

 :مجاز به تدریس دوره های آموزشی نیمدرس( 2- 6

 

 مجاز دوره های آموزشی مدرسین :55جدول شماره 

 مدرسین مجاز سطوح دوره ردیف

 تربیت مربی 1

   مربیگری

 3درجه 

 یعموم مدرس 

 ی ترای اتلونگریمرب یمل مدرس 

 ی ترای تلونگریمرب یالملل نیب مدرس 

 یبدنساز مدرس 

 یعال مدرس 

 مربیگری

 2درجه  

 یعموم مدرس 

 یبدنساز مدرس 

 یعال مدرس 

 مربیگری

 1درجه  
 یعال مدرس 

2 
تربیت داور 

)مسئولین 

 (فنی

 داوری

 3درجه  

 یعال مدرس 

 ی ترای اتلونداور یمل مدرس 

 یداور یالملل نیب مدرس 

 داوری

 2درجه  
 یعال مدرس 

 یداور یالملل نیب مدرس 
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 داوری

 1درجه  
 یعال مدرس 

تربیت  3

 مدرس

 مدرسی

 ملی مربیگری 
 ی ترای تلونگریمرب یالملل نیب مدرس 

 یعال مدرس 

 مدرسی

بین المللی  

 مربیگری

 ی ترای تلونگریمرب یالملل نیب مدرس 

 یعال مدرس 

 مدرسی

 ملی داوری 
 یعال مدرس 

 یداور یالملل نیب مدرس 

 مدرسی

بین المللی  

 داوری

 یعال مدرس 

 یداور یالملل نیب مدرس 

 

 مدرسی

 بدنسازی 

 یعموم مدرس 

 یبدنساز مدرس 

 یعال مدرس 

 مدرسی

 مومیع 
 ترای اتلون معادل سازی و مصاحبه توسط فدراسیون 

 مدرسی

 عالی 
 ترای اتلون معادل سازی و مصاحبه توسط فدراسیون 

تربیت مربی  4

 بدنساز

 مربیگری

 بدنسازی ملی

 یعموم مدرس 

 یبدنساز مدرس 

 یعال مدرس 

مربیگری 

بدنسازی بین 

 المللی

 یعموم مدرس 

 یبدنساز مدرس 

 یعال مدرس 

تربیت مربی  5

 کودک

 تربیت

 مربی کودک 

 یعموم مدرس 

 ی ترای اتلونگریمرب یمل مدرس 

 ی ترای تلونگریمرب یالملل نیب مدرس 

 یبدنساز مدرس 
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 یعال مدرس 

تربیت  6

 استعدادیاب

 تربیت

 استعدادیاب 

 یعموم مدرس 

 اتلونی ترای گریمرب یمل مدرس 

 ی ترای تلونگریمرب یالملل نیب مدرس 

 یبدنساز مدرس 

 یعال مدرس 

7 
 تربیت

مدیر  

 رویداد

 تربیت

 مدیر رویداد 

 یعموم مدرس 

 یعال مدرس 

 یداور یالملل نیب مدرس 

8 
 تربیت

 دوره ناظر 

 آموزشی

 تربیت

 دوره ناظر 

 آموزشی

 یعموم مدرس 

 یعال مدرس 

 

9 

دروس 

تئوری 

عمومی 

 مربیگری

تئوری  دروس

عمومی 

 مربیگری

 یعموم مدرس 

 ی ترای اتلونگریمرب یمل مدرس 

 ی ترای تلونگریمرب یالملل نیب مدرس 

 یبدنساز مدرس 

 یعال مدرس 

تربیت مربی  11

 پاک

تربیت مربی 

 پاک

 یعموم مدرس 

 ی ترای تلونگریمرب یالملل نیب مدرس 

 یبدنساز مدرس 

 یعال مدرس 

11 
 

 یآموزش 

 ژهیو

 یآموزش

 ژهیو 

 یعموم مدرس 

 یعال مدرس 
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 :یآموزش یدوره ها یبرگزار طیشرامجریان مجاز و  – ۷ بخش
 

 برگزاری دوره های آموزشیشرایط اختصاصی : 56جدول شماره 

 ان مجاز دورهمجری برگزاری دورهشرایط  دوره ردیف

1 
 مربیگری

 3درجه  

  ارسال اسامی متقاضیان شرکت در دوره توسط مجریان

 مجاز

 دوره توسط کمیته آموزش مجوز برگزاری صدور  

  ،ین و مدرس صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره

 ناظر توسط کمیته آموزش

  تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور، استخر، سالن

 دستگاه دوچرخه 11چند منظوره و حداقل 

  شرکت کننده 31و حداکثر  21حداقل 

 هیئت های استانی 

 شگاهی، )دانانجمن های تابعه

 کارگری، نیروهای مسلح(

 با انعقاد  مراکز دانشگاهی

 تفاهمنامه با فدراسیون

 ا ب ادارات تربیت بدنی سازمان ها

 انعقاد تفاهمنامه با فدراسیون

2 
 مربیگری

 2درجه  

  ارسال اسامی متقاضیان شرکت در دوره توسط مجریان

 مجاز

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش 

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

 ناظر توسط کمیته آموزش

  ،تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور، سالن بدنسازی

 سالن چند منظوره 

  شرکت کننده 25و حداکثر  15حداقل 

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

3 
 مربیگری

 1درجه  

  ارسال اسامی متقاضیان شرکت در دوره توسط مجریان

 مجاز

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش 

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

 ناظر توسط کمیته آموزش

  تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور، سالن چند

 منظوره و تجهیزات پاراترای اتلون و وینتر ترای اتلون

  شرکت کننده 21و حداکثر  11حداقل 

 فدراسیون 

4 
 داوری

 3درجه  

  ارسال اسامی متقاضیان شرکت در دوره توسط مجریان

 مجاز

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش 

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

 ناظر توسط کمیته آموزش

 تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور 

 هیئت های استانی 

  ،انجمن های تابعه)دانشگاهی

 کارگری، نیروهای مسلح(

 با انعقاد  مراکز دانشگاهی

 تفاهمنامه با فدراسیون
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  شرکت کننده 31و حداکثر  25حداقل  ا ب ادارات تربیت بدنی سازمان ها

 انعقاد تفاهمنامه با فدراسیون

5 
 داوری

 2درجه  

  ارسال اسامی متقاضیان شرکت در دوره توسط مجریان

 مجاز

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش 

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

 ناظر توسط کمیته آموزش

  11تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور و حداقل 

 رایانهدستگاه 

  شرکت کننده 25و حداکثر  21حداقل 

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

6 
 داوری

 1درجه  

  متقاضیان شرکت در دوره توسط مجریان ارسال اسامی

 مجاز

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش 

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

 ناظر توسط کمیته آموزش

  11تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور و حداقل 

 دستگاه رایانه

  شرکت کننده 21و حداکثر  15حداقل 

 فدراسیون 

7 

 مدرسی

ملی  

 مربیگری

  ارسال اسامی متقاضیان شرکت در دوره توسط مجریان

 مجاز

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش 

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

 ناظر توسط کمیته آموزش

  تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور، استخر، سالن

 دوچرخهدستگاه  11چند منظوره و حداقل 

  شرکت کننده 25و حداکثر  15حداقل 

 فدراسیون 

8 

 مدرسی

بین المللی  

 مربیگری

  ارسال اسامی متقاضیان شرکت در دوره توسط مجریان

 مجاز

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش 

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

 ناظر توسط کمیته آموزش

  با ویدئو پرژکتور، استخر، سالن تامین کالس تئوری

 دستگاه دوچرخه 11چند منظوره و حداقل 

  شرکت کننده 25و حداکثر  15حداقل 

 فدراسیون 
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9 

 مدرسی

ملی  

 داوری

  ارسال اسامی متقاضیان شرکت در دوره توسط مجریان

 مجاز

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش 

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

 ناظر توسط کمیته آموزش

  11تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور و حداقل 

 دستگاه رایانه

  شرکت کننده 25و حداکثر  21حداقل 

 فدراسیون 

11 

 مدرسی

بین المللی  

 داوری

  ارسال اسامی متقاضیان شرکت در دوره توسط مجریان

 مجاز

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش 

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

 ناظر توسط کمیته آموزش

  11تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور و حداقل 

 دستگاه رایانه

  شرکت کننده 25و حداکثر  15حداقل 

 فدراسیون 

11 
 مدرسی

 بدنسازی 

  در دوره توسط مجریان ارسال اسامی متقاضیان شرکت

 مجاز

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش 

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

 ناظر توسط کمیته آموزش

  ،تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور، سالن بدنسازی

 سالن چند منظوره 

  شرکت کننده 25و حداکثر  15حداقل 

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

12 
 مدرسی

 مومیع 

 ارسال درخواست و مدارک متقاضی طبق جدول شماره 

  توسط کمیته آموزش بررسی و تایید مدارک 

   توسط کمیته آموزش گواهینامه مدرسیصدور 

 فدراسیون

13 
 مدرسی

 عالی 

 ارسال درخواست و مدارک متقاضی طبق جدول شماره 

  بررسی و تایید مدارک توسط کمیته آموزش 

  صدور گواهینامه مدرسی توسط کمیته آموزش 

 فدراسیون

14 

 مربیگری

بدنسازی 

 ملی

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش یا

 انجمن تخصصی دارای تفاهمنامه همکاری با فدراسیون

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

یا انجمن تخصصی دارای  ناظر توسط کمیته آموزش

 تفاهمنامه همکاری با فدراسیون

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

  انجمن هایمراکز دانشگاهی و 

مرتبط )انجمن تخصصی 

بدنسازان ایران، آکادمی ملی 
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  ،تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور، سالن بدنسازی

 سالن چند منظوره 

  شرکت کننده 25و حداکثر  15حداقل 

ه تفاهمنام عقد باالمپیک وغیره( 

 با فدراسیون ترای اتلون مکاریه

15 

مربیگری 

بدنسازی 

 بین المللی

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش یا

 انجمن تخصصی دارای تفاهمنامه همکاری با فدراسیون

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

یا انجمن تخصصی دارای  ناظر توسط کمیته آموزش

 با فدراسیون تفاهمنامه همکاری

  ،تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور، سالن بدنسازی

 سالن چند منظوره 

  شرکت کننده 25و حداکثر  15حداقل 

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

 مراکز دانشگاهی و انجمن های 

مرتبط )انجمن تخصصی 

بدنسازان ایران، آکادمی ملی 

ه تفاهمنام عقد باالمپیک وغیره( 

 ن ترای اتلونبا فدراسیو همکاری

16 

 تربیت

مربی  

 کودک

  ارسال اسامی متقاضیان شرکت در دوره توسط مجریان

 مجاز

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش 

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

 ناظر توسط کمیته آموزش

  تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور، استخر، سالن

 دستگاه دوچرخه 11حداقل چند منظوره و 

  شرکت کننده 31و حداکثر  21حداقل 

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

 مراکز دانشگاهی و انجمن های 

انجمن بازی و مرتبط )تخصصی 

انجمن ورزش های کودکان، 

بدنسازان ایران، آکادمی ملی 

ه تفاهمنام عقد باالمپیک وغیره( 

 با فدراسیون ترای اتلون همکاری

17 

 تربیت

 

 استعدادیاب

  ارسال اسامی متقاضیان شرکت در دوره توسط مجریان

 مجاز

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش 

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

 ناظر توسط کمیته آموزش

  تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور، استخر، سالن

 دستگاه دوچرخه 11چند منظوره و حداقل 

  شرکت کننده 31و حداکثر  21حداقل 

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

 مراکز دانشگاهی و انجمن های 

مرتبط )انجمن تخصصی 

بدنسازان ایران، آکادمی ملی 

ه تفاهمنام عقد باالمپیک وغیره( 

 با فدراسیون ترای اتلون همکاری

18 

 تربیت

مدیر  

 رویداد

  ن مجریاارسال اسامی متقاضیان شرکت در دوره توسط

 مجاز

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش 

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

 ناظر توسط کمیته آموزش

 و  21حداقل تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور

 شرکت کننده 31حداکثر 

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

 مراکز دانشگاهی و انجمن های 

مرتبط )انجمن علمی  تخصصی 

مدیریت ورزشی ایران، آکادمی 

 عقد باملی المپیک وغیره( 

با فدراسیون  تفاهمنامه همکاری

 ترای اتلون
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19 

 تربیت

 دوره ناظر 

 آموزشی

  ارسال اسامی متقاضیان شرکت در دوره توسط مجریان

 مجاز

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش 

  مدیر دوره، مدرسین و صدور احکام مسئول ثبت نام ،

 ناظر توسط کمیته آموزش

  تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور، استخر، سالن

 دستگاه دوچرخه 11چند منظوره و حداقل 

  شرکت کننده 31و حداکثر  21حداقل 

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

  عقد بامراکز دانشگاهی 

با فدراسیون  تفاهمنامه همکاری

 ترای اتلون

21 

 دروس

تئوری 

عمومی 

 مربیگری

  ارسال اسامی متقاضیان شرکت در دوره توسط مجریان

 مجاز

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش 

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

 ناظر توسط کمیته آموزش

 تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور 

  شرکت کننده 31و حداکثر  21حداقل 

  استانیهیئت های 

  ،انجمن های تابعه)دانشگاهی

 کارگری، نیروهای مسلح(

  مراکز دانشگاهی با انعقاد

 تفاهمنامه با فدراسیون

 ا ب ادارات تربیت بدنی سازمان ها

 انعقاد تفاهمنامه با فدراسیون

21 
 تربیت

 مربی پاک

  ارسال اسامی متقاضیان شرکت در دوره توسط مجریان

 مجاز

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش 

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

 ناظر توسط کمیته آموزش

  11تامین کالس تئوری با ویدئو پرژکتور و حداقل 

 دستگاه رایانه

  شرکت کننده 25و حداکثر  21حداقل 

 فدراسیون 

22 
 یآموزش

 ژهیو 

  دوره توسط مجریان ارسال اسامی متقاضیان شرکت در

 مجاز

  صدور مجوز برگزاری دوره توسط کمیته آموزش 

   صدور احکام مسئول ثبت نام، مدیر دوره، مدرسین و

 ناظر توسط کمیته آموزش

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

 

تفاهمنامه های همکاری فدراسیون ترای اتلون با انجمن های تخصصی برای برگزاری دوره های آموزشی : 5 تبصره

که اهلیت و تخصص انجمن تخصصی مربوطه را  می بایست بعد از دریافت مدارک و مستندات رسمی و قانونی

می  57اثبات نماید صورت پذیرد و برای اجرای دوره های رسمی این آیین نامه  طبق شهریه های جدول شماره 

ریال  511.111و ضمن پرداخت مبلغ توانند به دریافت شهریه از طریق شماره حساب رسمی آن انجمن اقدام نمایند 
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درصد از سود حاصل شده دوره آموزشی)که پس از کسر هزینه های دوره  از  25هزینه صدور به ازاء هر مدرک، 

 درآمد اخذ شده  محاسبه می گردد( را به حساب فدراسیون ترای اتلون واریز نمایند .

 

تفاهمنامه همکاری برای برگزاری دوره های آموزشی با انجمن  فدراسیون ترای اتلون مجاز است با عقد: 6تبصره 

به صورت مشنرک و با صدور آن انجمن  تخصصی دوره های آموزشی در برگزاریهای تخصصی مربوطه 

در صد از سود حاصل از برگزاری دوره های آموزشی  25گواهینامه و مدارک هر دو نهاد متولی، همکاری نماید و 

 را اخذ نماید.

 

ادارات تربیت بدنی اقشار خاص که در مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون ترای دارای حق رای هستند : ۷ره تبص

 همچون هیئت های استانی رشته ترای اتلون در اجرای این آیین نامه شناخته می شوند.

 

 ره حساب رسمیادارات تربیت بدنی سازمان های مختلف در صورت عقد تفاهمنامه و استفاده از شما: 1تبصره 

درصد از سود  25ریال هزینه صدور به ازاء هر مدرک،  511.111سازمان مربوطه می بایست ضمن پرداخت مبلغ 

حاصل شده دوره آموزشی)که پس از کسر هزینه های دوره  از درآمد اخذ شده  محاسبه می گردد( را به حساب 

 فدراسیون ترای اتلون واریز نمایند .

 

 و حذف کاغذ از پرونده های شرکت ترای اتلون در راستای پیاده سازی آموزش الکترونیک فدراسیون: 3 تبصره

کنندگان دوره های آموزشی مجاز است فرایندهای برگزاری دوره های آموزشی و مراحل صدور مدارک و احکام 

 آموزشیآموزشی را از طریق عقد تفاهمنامه های همکاری با بخش خصوصی به صورت مشارکت در درآمدهای 

ریالی به ازاء هر  511.111)  سال 4را برای مدت  درصد از  درآمد حاصل از حق صدور مدارک 75تا سقف 

شرکت کننده دوره های آموزشی( را به ایجاد و راه اندازی سامانه های ثبت نام و ایجاد پایگاه های مخاطبین و 

سامانه ها و سایت های مربوطه را انجام دهند اعضاء، به سرمایه گذاران بخش خصوصی که تامین منابع مالی 

 اختصاص دهد.

 با الترین مرجع و رکن آموزشی فدراسیون ترای اتلون کشور، شورای آموزش فدراسیون می باشد که: 85تبصره 

 وظایف برنامه ریزی، پیاده سازی، ارزیابی و راهبری فعالیت های آموزشی فدراسیون را عهددار خواهد بود و

) رییس شورا، نایب می باشد یأبا حق ر عضو اصلی 5توسط رییس فدراسیون تصدی می شود و شامل ریاست آن 

وند که با حکم رییس فدراسیون منصوب می شتخصصی شورا(  رییس شورا، دبیر شورا، خبره آموزشی شورا، عضو

ه همچنین کلی ،چندین عضو فرعی بدون حق راینیز می تواند شورا دارای  و برحسب ضرورت و نیاز آموزشی

 نامه از بعد از تصویب توسط کمیته آموزش فدراسیون اجرا می گردد.  این آیین عملیاتیاقدامات 
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 :و سازمان های مجاز به دریافت شهریه یآموزش یدوره ها شهریه - 1 بخش
 

 دوره های آموزشی شهریه: 57جدول شماره 

 دوره ردیف
 مبلغ شهریه دوره

 )به ریال(

مجری مجاز برای دریافت سازمان های 

 شهریه

1 
 مربیگری

 3درجه  
4.111.111  

 هیئت های استانی 

 )انجمن های تابعه)دانشگاهی، کارگری، نیروهای مسلح 

 مراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهمنامه با فدراسیون 

 با انعقاد تفاهمنامه با  ادارات تربیت بدنی سازمان ها

 فدراسیون

2 
 مربیگری

 2درجه  
6.111.111  

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

3 
 مربیگری

 1درجه  
8.111.111   فدراسیون 

4 
 داوری

 3درجه  
3.111.111  

 هیئت های استانی 

 )انجمن های تابعه)دانشگاهی، کارگری، نیروهای مسلح 

 مراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهمنامه با فدراسیون 

 تفاهمنامه با با انعقاد  ادارات تربیت بدنی سازمان ها

 فدراسیون

5 
 داوری

 2درجه  
5.111.111  

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

6 
 داوری

 1درجه  
 فدراسیون  ر 7.111.111

7 

 مدرسی

ملی  

 مربیگری

8.111.111   فدراسیون 

8 

 مدرسی

بین المللی  

 مربیگری

16.111.111   فدراسیون 
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9 
 مدرسی

 ملی داوری 
8.111.111   فدراسیون 

11 

 مدرسی

بین المللی  

 داوری

16.111.111   فدراسیون 

11 
 مدرسی

 بدنسازی 
12.111.111  

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

12 
 مدرسی

 مومیع 
 فدراسیون رایگان

13 
 مدرسی

 عالی 
 فدراسیون رایگان

14 
 مربیگری

 بدنسازی ملی
6.111.111  

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

 مرتبط )انجمن تخصصی  مراکز دانشگاهی و انجمن های

 عقد بابدنسازان ایران، آکادمی ملی المپیک وغیره( 

 با فدراسیون ترای اتلون تفاهمنامه همکاری

15 

مربیگری 

بدنسازی بین 

 المللی

16.111.111  

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

 مرتبط )انجمن تخصصی  مراکز دانشگاهی و انجمن های

 عقد بابدنسازان ایران، آکادمی ملی المپیک وغیره( 

 با فدراسیون ترای اتلون تفاهمنامه همکاری

16 

 تربیت

مربی  

 کودک

5.111.111  

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

 مرتبط )انجمن تخصصی  مراکز دانشگاهی و انجمن های

بازی و ورزش های کودکان، انجمن بدنسازان ایران، 

 تفاهمنامه همکاری عقد باآکادمی ملی المپیک وغیره( 

 با فدراسیون ترای اتلون

17 
 تربیت

 استعدادیاب 
5.111.111  

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 
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 مرتبط )انجمن تخصصی  مراکز دانشگاهی و انجمن های

 عقد بابدنسازان ایران، آکادمی ملی المپیک وغیره( 

 با فدراسیون ترای اتلون تفاهمنامه همکاری

18 
 تربیت

 مدیر رویداد 
6.111.111  

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

 مرتبط )انجمن تخصصی  مراکز دانشگاهی و انجمن های

علمی  مدیریت ورزشی ایران، آکادمی ملی المپیک 

با فدراسیون ترای  تفاهمنامه همکاری عقد باوغیره( 

 اتلون

19 

 تربیت

 دوره ناظر 

 آموزشی

6.111.111  

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 

  ون با فدراسی تفاهمنامه همکاری عقد بامراکز دانشگاهی

 ترای اتلون

21 

 دروس

تئوری 

عمومی 

 مربیگری

2.111.111  

 هیئت های استانی 

 )انجمن های تابعه)دانشگاهی، کارگری، نیروهای مسلح 

 با انعقاد تفاهمنامه با  ادارات تربیت بدنی سازمان ها

 فدراسیون

21 
 تربیت

 مربی پاک 
6.111.111   فدراسیون 

22 
 یآموزش

 ژهیو 
قیمت گذاری با شرایط 

 دوره تعیین خواهد شد

 فدراسیون 

 مناطق و قطب ها 
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 ی:آموزش یدوره ها حق الزحمه مدرسین – 3 بخش

 
 مدرسین میزان حق التدریس: 58جدول شماره 

 حق الزحمه ساعتی مدرسین مجاز سطوح ردیف

1 
 مربیگری

 3درجه  

 یعموم مدرس 

 ی ترای اتلونگریمرب یمل مدرس 

 ی ترای تلونگریمرب یالملل نیب مدرس 

 یبدنساز مدرس 

 یعال مدرس 

برای مدرس  به ازای هر ساعت تدریس

 مبلغ  3دوره مربیگری درجه 

 تعلق می گیرد ریال 511.111

2 
 مربیگری

 2درجه  

 یعموم مدرس 

 یبدنساز مدرس 

 یعال مدرس 

به ازای هر ساعت تدریس برای مدرس 

 مبلغ 2دوره مربیگری درجه 

 تعلق می گیرد ریال 751.111

3 
 مربیگری

 1درجه  
 یعال مدرس 

به ازای هر ساعت تدریس برای مدرس 

 مبلغ 1دوره مربیگری درجه 

 تعلق می گیرد ریال 1.111.111

4 
 داوری

 3درجه  

 یعال مدرس 

 ی ترای اتلونداور یمل مدرس 

 یداور یالملل نیب مدرس 

 برای به ازای هر ساعت تدریس

 مبلغ 3داوری درجه مدرس دوره 

 تعلق می گیرد ریال 511.111

5 
 داوری

 2درجه  
 یعال مدرس 

 یداور یالملل نیب مدرس 

 به ازای هر ساعت تدریس برای

 مبلغ 2مدرس دوره داوری درجه 

 تعلق می گیرد ریال 751.111

6 
 داوری

 1درجه  
 یعال مدرس 

 به ازای هر ساعت تدریس برای

 مبلغ 1مدرس دوره داوری درجه 

 تعلق می گیرد ریال 1.111.111

7 

 مدرسی

ملی  

 مربیگری

 ی ترای تلونگریمرب یالملل نیب مدرس 

 یعال مدرس 

 به ازای هر ساعت تدریس برای

 مدرس دوره مدرسی ملی مربیگری مبلغ

 ریال تعلق می گیرد 1.111.111

8 

 مدرسی

بین المللی  

 مربیگری

 ی ترای تلونگریمرب یالملل نیب مدرس 

 یعال مدرس 

 به ازای هر ساعت تدریس برای

مدرس دوره مدرسی بین المللی 

 مربیگری مبلغ

 ریال تعلق می گیرد 1.111.111
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9 
 مدرسی

 ملی داوری 
 یعال مدرس 

 یداور یالملل نیب مدرس 

 به ازای هر ساعت تدریس برای

 مدرس دوره مدرسی ملی داوری مبلغ

 ریال تعلق می گیرد 1.111.111

11 

 مدرسی

بین المللی  

 داوری

 یعال مدرس 

 یداور یالملل نیب مدرس 

 

 به ازای هر ساعت تدریس برای

مدرس دوره مدرسی بین المللی داوری 

 مبلغ

 ریال تعلق می گیرد 1.111.111

11 
 مدرسی

 بدنسازی 

 یعموم مدرس 

 یبدنساز مدرس 

 یعال مدرس 

 به ازای هر ساعت تدریس برای

 مدرس دوره مدرسی بدنسازی مبلغ

 ریال تعلق می گیرد 1.111.111

12 
 مدرسی

 مومیع 
  معادل سازی و مصاحبه توسط فدراسیون

 ترای اتلون

،  برای به ازای هر ساعت مصاحبه

 مصاحبه گر مبلغ

 تعلق می گیرد ریال 1.111.111

13 
 مدرسی

 عالی 
 معادل سازی و مصاحبه توسط فدراسیون 

 ترای اتلون

به ازای هر ساعت مصاحبه،  برای 

 مصاحبه گر مبلغ

 ریال تعلق می گیرد 1.111.111

14 

 مربیگری

بدنسازی 

 ملی

 یعموم مدرس 

 یبدنساز مدرس 

 یعال مدرس 

 به ازای هر ساعت تدریس برای

مدرس دوره مربیگری بدنسازی ملی 

 مبلغ

 ریال تعلق می گیرد 1.111.111

15 

مربیگری 

بدنسازی بین 

 المللی

 یعموم مدرس 

 یبدنساز مدرس 

 یعال مدرس 

 به ازای هر ساعت تدریس برای

مدرس دوره مربیگری بدنسازی بین 

 المللی مبلغ

 ریال تعلق می گیرد 1.111.111

16 

 تربیت

مربی  

 کودک

 یعموم مدرس 

 ی ترای اتلونگریمرب یمل مدرس 

 ی ترای تلونگریمرب یالملل نیب مدرس 

 یبدنساز مدرس 

 یعال مدرس 

به ازای هر ساعت تدریس برای مدرس 

 مربیگری کودک مبلغدوره 

 ریال تعلق می گیرد 751.111

17 
 تربیت

 استعدادیاب 

 یعموم مدرس 

 ی ترای اتلونگریمرب یمل مدرس 

 ی ترای تلونگریمرب یالملل نیب مدرس 

 یبدنساز مدرس 

 یعال مدرس 

به ازای هر ساعت تدریس برای مدرس 

 دوره تربیت استعدادیاب مبلغ

 ریال تعلق می گیرد 751.111
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18 

 تربیت

مدیر  

 رویداد

 یعموم مدرس 

 یعال مدرس 

 یداور یالملل نیب مدرس 

به ازای هر ساعت تدریس برای مدرس 

 دوره تربیت مدیر رویداد مبلغ

 ریال تعلق می گیرد 751.111

19 

 تربیت

 دوره ناظر 

 آموزشی

 یعموم مدرس 

 یعال مدرس 

 

به ازای هر ساعت تدریس برای مدرس 

 مبلغدوره تربیت ناظر دوره آموزشی 

 ریال تعلق می گیرد 751.111

21 

 دروس

تئوری 

عمومی 

 مربیگری

 یعموم مدرس 

 ی ترای اتلونگریمرب یمل مدرس 

 ی ترای تلونگریمرب یالملل نیب مدرس 

 یبدنساز مدرس 

 یعال مدرس 

به ازای هر ساعت تدریس برای مدرس 

دوره دروس تئوری عمومی مربیگری 

 مبلغ

 ریال تعلق می گیرد 311.111

21 
تربیت مربی 

 پاک

 یعموم مدرس 

 ی ترای تلونگریمرب یالملل نیب مدرس 

 یبدنساز مدرس 

 یعال مدرس 

 به ازای هر ساعت تدریس برای

 مدرس دوره تربیت مربی پاک مبلغ

 ریال تعلق می گیرد 1.111.111

22 
 یآموزش

 ژهیو 

 یعموم مدرس 

 یعال مدرس 

 

 به ازای هر ساعت تدریس برای

 ویژه مبلغمدرس دوره های آموزشی 

 ریال تعلق می گیرد 1.111.111
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 :فدراسیون آموزش ارکان حق الزحمه عوامل اجرایی – 85 بخش
 

 ارکان آموزش فدراسیون میزان حق الزحمه عوامل اجرایی: 59جدول شماره 

 حق الزحمه عوامل اجرایی فعالیتعنوان  مسئولیتعنوان  ردیف

1 
مسئول ثبت نام دوره 

 آموزشی

همه دوره های 

 آموزشی
درصد از شهریه خالص دریافتی دوره به  11

 مسئول ثبت نام دوره آموزشی تعلق می گیرد

 دوره آموزشی مدیر 2
همه دوره های 

 آموزشی
درصد از شهریه خالص دریافتی دوره به  11

 تعلق می گیرد مدیر دوره آموزشی

 دوره آموزشی ناظر 3
همه دوره های 

 آموزشی
درصد از شهریه خالص دریافتی دوره به  11

 تعلق می گیرد ناظر دوره آموزشی

4 

مسئولین صدور احکام، 

مدارک و نگهداری سوابق 

 دوره های آموزشی

های  فعالیتهمه 

 آموزشی

ای برحقوق مزایای قانون کار ماهیانه تا سقف 

برای صدور احکام و بایگانی سوابق جهت 

بت در حق الزحمه نیروهای انسانی ثا

 فدراسیون تعلق می گیرد

5 

رییس، نایب رییس،  و 

دبیر شورای آموزش 

 فدراسیون ترای اتلون

همه فعالیت های 

 آموزشی

ریال برای تهیه؛  31.111.111ماهیانه تا سقف 

اجرا، نظارت، ارزیابی و بازنگری آیین نامه 

به ارکان شورای آموزشی و محتوای آموزشی 

 دتعلق می گیرآموزش فدراسیون ترای اتلون 

 مسئول کمیته پژوهش 6
همه فعالیت های 

 پژوهشی

ای برحقوق مزایای قانون کار ماهیانه تا سقف 

تهیه؛ اجرا، نظارت، ارزیابی و بازنگری آیین 

به مسئول  نامه آموزشی و محتوای آموزشی

لق می تع کمیته پژوهش فدراسیون ترای اتلون

 گیرد

 مسئول کمیته آموزش 7
همه فعالیت های 

 آموزشی

حقوق و مزایای قانون کار ماهیانه تا سقف 

برای تهیه؛ اجرا، نظارت، ارزیابی و بازنگری 

آیین نامه آموزشی و محتوای آموزشی 

به مسئول کمیته آموزش فدراسیون  آموزشی

 تعلق می گیرد ترای اتلون

درصد به شهریه ها  که متغییر اصلی محاسبه حقوق و دستمزد  21تورم سالیانه حداقل  با افزایش نرخ :88 تبصره

 ق قانونحقو سالیانه یباعوامل اجرایی آموزش است افزوده می شود و حقوق سایر عوامل اجرایی تابع افزایش ضر

 است.و رفاه اجتماعی (کشور  کار  کار )وزارت تعاون،
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 :یآموزش یدوره ها یبرگزار ندیمراحل و فرا _88بخش 

 

مراکز آموزشی دانشگاهی، ادارات تربیت بدنی سازمان ها و انجمن عقد تفاهمنامه همکاری فی ما بین  (88-8

در برگزاری دوره   به عنوان مجریان مجاز همکاری به جهتهای تخصصی مربوطه با فدراسیون ترای اتلون ایران 

  56های آموزشی مندرج در جدول شماره 

وطه به و ارسال تقویم مرب در تقویم سالیانه، مجریان مجازبرگزاری دوره های آموزشی توسط  پیش بینی( 2ـ88

 .فدراسیون

 مجریان مجاز و ثبت نام از متقاضیانبرگزاری دوره های آموزشی توسط  اجرای فراخوان (9ـ88

ثبت  ولئدوره آموزشی و مساسامی متقاضیان ثبت نام شده در دوره، معرفی مدیر مکتوب  نامه ارسال (88-۴

 .ترای اتلون ایرانبه فدراسیون  توسط مجریان مجاز نام دوره

میته ک مجوز برگزاری دوره و احکام مدرسین، مدیر، مسئول ثبت نام و ناظر دوره توسطصدور و ارسال  (88-5

 دوره های آموزشی. مجریان مجازبه  ترای اتلون ایران آموزش فدراسیون

رایط آیین شطبق  شرکت در دوره متقاضیانو تشکیل پرونده از  ، فرم های دورهثبت نامند فرایتکمیل  (88-6

 و ارسال فیزیکی و الکترونیکی آنها به فدراسیون ترای اتلون ایراناز برگزاری دوره قبل  تامصوب  آموزشی نامه

 .توسط مسئول ثبت نام دوره

تهیه و تامین اماکن و تجهیزات فیزیکی، نیروهای انسانی مورد نیاز طبق موارد مندرج در جدول شماره  (88-۷

، هماهنگی با سازمان ها و نهاد های موثر در برگزاری دوره های آموزشی، اجرا و پیاده سازی برنامه زمانبدی 56

نامه آموزشی توسط مدیر دوره آیین  4شده برای برگزاری دوره های آموزشی طبق رئوس مندرج در بخش 

 آموزشی

 برگزاری کالس های آموزشی دوره با حضور مدرسین و مدیره دوره آموزشی (88-1

دوره ها و تطابق شرایط اجرایی و آموزشی دوره ها با ضوابط  نظارت بر اجرای دقیق برنامه آموزشی (88-3

تعیین شده در آیین نامه آموزشی، حضور در برگزاری آزمون و تایید لیست حضور و غیاب شرکت کنندگان و 

 نمرات نهایی آزمون های دوره های آموزشی توسط ناظر دوره

ه، مدارک شرکت کنندگان و نتایج آزمون ها و ارسال گزارشات مالی، اجرایی و آموزشی دور تنظیم( 88-85

 توسط ناظرین، مدیران، مسئولین ثبت نام و مدرسین دوره ها به کمیته آموزش فدراسیون ترای اتلون

ارسال فیش های واریزی و گزارش مالی هزینه صدور گواهینامه های شرکت کنندگان توسط مدیر و  (88-88

 مسئول ثبت نام دوره
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یته توسط کم امه دوره های آموزشی پس از دریافت کلیه مدارک و گزارشات مورد نیازصدور گواهین (88-82

 آموزش فدراسیون

 4تهیه و ارسال لیست افراد واجد شرایط برای کارورزی در مراکز مجاز طبق موارد مندرج در بخش ( 88-89

 .آیین نامه توسط کمیته آموزش فدراسیون به متولیان مربوطه

ارسال گزارشات عملکرد کاروزی افراد به کمیته آموزش جهت صدور کارت های دوره تنظیم و  (88-8۴

 .های آموزشی توسط متولیان مربوطه

به حساب فدراسیون و ارسال  ریال به ازاء هر نفر برای صدور کارت های مربیگری 511.111واریز مبلغ ( 6-89

 فیش های واریزی توسط مجریان مجاز به کمیته آموزش فدراسیون

صدور و ارسال کارت های دوره های آموزشی و نگهداری سوابق شرکت کنندگان توسط کمیته ( 8۴_6

 آموزش و واحد بایگانی و صدور مدارک و احکام فدراسیون ترای اتلون ایران.

 

 دوره های آموزشی انضباطیضوابط اداری، مالی و  مقررات و _82بخش 
 

 آموزشی( مقررات و ضوابط اداری دوره های 8ـ82

 
حضور شرکت کنندگان در تمامی کالس های آموزشی اعم از تئوری و عملی به طور فعال و مرتب  .1

 الزامی است.

 کلیه مسئولیت نظارت بر حضور و غیاب شرکت کنندگان در طول جلسات برعهده مدیر دوره می باشد. .2

 ساعات غیبت براساس گزارش مدیر دوره محاسبه می گردد. .3

 باشد.موزشی، اسکان و غذا به عهده شرکت کنندگان در دوره ها میهزینه خرید منابع آ .4

 مدرسین دوره و ناظر دوره باید انجام شود.امضا آزمون  به فدراسیون با ارسال ریز نمرات  .5

وره داز سوی هیات استان و  گزارش کارورزی شرکت کنندگان دوره های مربیگری و داوری پایه تایید  .6

 ی گردد.مامضا  کمیته های مربوطه در فدراسیون تنظیم و توسط کمیته آموزش فدراسیون و های عالی

با امضا رئیس فدراسیون، به  1، درجه 2، درجه 3دوره های داوری و مربیگری درجه اصل گواهی نامه  .7

ی برا می باشد کمیته آموزش فدراسیونانضمام لیست نمرات تئوری و عملی که ممهور به مهر و امضای 

 ارسال گردد. وزارت ورزش و جوانان  تایید و امضای نهایی به دفتر برنامه ریزی آموزشی

اصل گواهی نامه دوره های مدرسی، مربی پاک، مربی کودکان، تربیت استعدادیاب، مدیر رویداد، ناظر  .8

و  یدوره آموزشی، مربی پاک، مربی بدنسازی با امضا رئیس فدراسیون، به انضمام لیست نمرات تئور

 عملی که ممهور به مهر و امضای کمیته آموزش فدراسیون انجام می گردد.
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اصل گواهی نامه دوره دروس تئوری عمومی مربیگری با امضا دبیر فدراسیون، به انضمام لیست نمرات  .9

تئوری که ممهور به مهر و امضای کمیته آموزش فدراسیون انجام می گردد. همچنین برای دوره های 

مربیگری که با همکاری مراکز آموزشی برگزار می شود امکان استفاده از امضاء و مهر  تئوری عمومی

 آن سازمان  نیز مقدور می باشد.

در سطوح مختلف پس از تایید و اعالم عدم  و داوری گواهی نامه های دوره های کوتاه مدت مربیگری .11

ی با ز سوی دفتر برنامه ریزی آموزشمغایرت کالس ها با ضوابط تعیین شده و اخذ شماره سریال امنیتی ا

 صادر خواهد شد.و جوانان   ورزش وزارت مربوطه درامضای معاونت 

مربیگری توسط فدراسیون برای افراد مستلزم داشتن گواهی نامه و ارائه گواهی  داوری و صدور کارت .11

و طی های تابعه مل دستورالع و این آیین نامه  4طبق محتوای بخش  ترای اتلونانجام کارورزی در رشته 

 .از پایان دوره حضوری انجام می گرددماه  6مدت 

 تامین تجهیزات مورد نیاز برگزاری دوره های آموزشی بر عهده میزبان دوره می باشد .12

مدیر دوره  بر عهده پیش بینی مکان اقامت ناظر و مدرسین فدراسیون و تامین وسیله ایاب و ذهاب و تغذیه .13

 .می باشد

در یکی از  دروس عملی )شنا،دو، دوچرخه( نتوانند  3که در دوره مربیگری  درجه  شرکت کنندگانی .14

نظر مدرس را جلب نمایند و نیاز به آموزش بیشتر داشته باشد می باید در بخش کارورزی دوره آموزشی 

س های آموزشی جبرانی که بعد از کالس های حضوری  برگزار می شود طبق اعالم نظر مدرس در کال

ثبت نام نمایند و گواهی کفایت آموزش دریافت  نمایند تا از نظر سطح فنی در  ر هیأت استانتحت نظ

 حد قابل قبول قرار گیرد و  شرایط دریافت کارت مربیگری را اهراز نمایند.

            اعطاء  3گواهینامه مربیگری درجه ،به قهرمانان کشور و اعضای تیم های ملی مورد تایید فدراسیون .15

 شود.می 

مدارک عمومی مورد نیاز  شرکت در دوره های آموزشی شامل کپی کارت ملی )پشت و رو( و کپی  .16

)دارای  3×4شناسنامه،کپی آخرین مدرک تحصیلی )برابر با اصل(، اصل فیش واریزی، دو قطعه عکس 

 یت پوشش مناسب و شئونات اسالمی(با رعا –زمینه سفید، شفاف و قابل تشخیص 

پذیرفته شدگان دوره های آموزشی شامل گواهی عدم سوء پیشینه )از طرف هیات استان مدارک تکمیلی  .17

با استعالم از ناحیه انتظامی(، گواهی عدم اعتیاد )از طرف هیات استان با استعالم از اداره بهداشت و درمان، 

ات شخصکپی و اصل ریز نمرات دوره های تئوری عمومی گذرانده شده در استان، تکمیل دقیق فرم م

فردی برای ثبت در سامانه مبین. ) نام و نام خانوادگی به دو صورت فارسی و التین، تاریخ دقیق تولد به 

تاریخ شمسی و میالدی درج گردد.(، واریز مبلغ شهریه مصوب به حساب فدراسیون و هیات و ارائو اصل 

 فیش بانکی.
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بوده ، حضور و غیاب اجرای کنداکتور اساتید، مدیر دوره از شروع تا پایان دوره در محل برگزاری مستقر  .18

 رفع مشکالت شرکت کنندگان و کلیه اموری که از طرف برگزار کننده به او محول شده، می باشد.

ناظر دوره آموزشی می بایست  از اخذ سواالت و کلید پاسخ نامه از اساتید، تایپ دفترچه سواالت و تهیه  .19

و موم آن اطمینان حاصل نماید و از استقرار شرکت کنندگان و  پاسخ نامه، تکثیر، آماده سازی و مهر

توزیع فرم نظرسنجی و دفترچه آزمون و جمع آوری آن ها، اعالم شروع و خاتمه آزمون، استخراج نتایج 

 و نمرات، تهیه لیست نمرات شرکت کنندگان و اعالم آن به کمیته آموزش فدراسیون اقدام نماید.

بوده و شرایط قبولی در هر یک از دروس تئوری و عملی  21لی بین صفر تا دامنه نمرات تئوری و عم .21

 آیین نامه حاضر  می باشد. 4طبق محتوای بخش 

نرسد نمرات کسب شده در قسمت  14افرادی که میانگین نمرات ایشان در دروس تئوری  به حدنصاب  .21

شرکت  شده در امتحانات بعدیقبولی به مدت یکسال محفوظ بوده و می توانند در اولین فرصت تعیین 

 نمایند و چنانچه موفق گردند، گواهینامه آن ها صادر می شود.

 

 دوره های آموزشی مالی( مقررات و ضوابط 2ـ82
 

به عهده شرکت  آموزشیهزینه های مربوط به برگزاری کالس های تئوری و عملی دوره های  .1

 کنندگان می باشد.

 ریال به حساب فدراسیون واریز می شود. 511.111 نفربرای هر  های آموزشی هزینه صدور کارت .2

جریان مباید به شماره حساب رسمی  آموزشیکلیه شهریه های ثبت نام شرکت کنندگان دوره های  .3

 واریز گردد. مجاز

 باشد. برعهده مجریان مجاز مدیر دوره می تواندمسئول ثبت نام و انتخاب  .4

 می باشد. 59طبق جدول  بت نام می باشد که مبلغ حق الزحمه آن تمامی ثبت نام ها به عهده مسئول ث .5

در پایان هر دوره توسط مجریان مجاز از شهریه های دریافتی مدرسین و عوامل اجرایی حق الزحمه  .6

 .پرداخت می گردد

اقشار خاص از جمله دانشگاهیان، نیروهای مسلح و درصد برای  51می توانند تا سقف  مجریان مجاز .7

 تخفیف منظور نمایند. رای دفترچه تامین اجتماعیافراد دا

 هزینه های دوره ها برابر با افزایش نرخ تورم در هر سال قابل افزایش خواهد بود. .8

 دوره های آموزشی انضباطی( مقررات و ضوابط 9ـ82
 

 ه منزله انصراف از دوره می باشد.بدر هر دوره آموزشی سه جلسه ساعت و یا  6غیبت بیش از  .1
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شرکت کنندگانی که به دلیل تخلف انضباطی از ادامه دوره محروم گردند، از شش ماه تا یکسال از  .2

 محروم می گردند. آموزشی فدراسیونشرکت در کلیه دوره های 

یش موارد پ و نیز مجریان مجاز اجرایی و آموزشی مالی، تخلفات اعتراضات، مورد تصمیم گیری در .3

برعهده شورای آموزش فدراسیون، می  انضباطیموزش و تخلف آ های بینی نشده مربوط به دوره

 باشد.

کلیه مدارک آموزشی که خارج از ضوابط این دستور العمل در خارج یا داخل از کشور صادر گردد  .4

 فاقد اعتبار تعیین می گردد.

 و گزارشات تخلفات ارسالی می باشدها بعهده ناظرین دوره های آموزش مسئولیت نظارت بر آزمون  .5

 مطرح و رسیدگی می گردد..توسط ناظرین، در شورای آموزشی

 کلیه دوره های آموزشی باید طبق این آیین نامه آموزشی برگزار گردد.  .6

 نظارت بر حسن اجرای آیین نامه آموزشی از وظایف ذاتی شورای آموزش فدراسیون می باشد. .7

 

 قوانین، اصول با استفاده از  ،تبصره 11 و جدول 51 ،بخش 12 صفحه شامل 61در آیین نامهاین 

برای  ور،کش استانداردهای آموزشی اتحادیه بین المللی ترای اتلون و وزارت ورزش و جوانان و

 همه فعالیت های آموزشی فدراسیون ترای اتلون )سه گانه( دستورالعمل های مالی و اجرایی

 ی باشد.الزم االجرا م ،تصویب در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون تدوین شده است و از تاریخ 
 

 

 گودرزی دیمه

 رئیس فدراسیون
 


