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 مقدمه 6

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 مقدمه 

ها، قوانین و مقرراتی است که  رویهنامه آموزشی حاضر، مشتمل بر مجموعه  آیین

با   فدراسیون  نیاز  مورد  انسانی  منابع  تربیت  و  تامین  جهت  سالیانه  عمومی  مجمع 

 هاییف کمیتههای اجرایی، مالی و مدیریتی منطبق با شرح وظافرآینداستفاده از  

نامه های تابعه با استناد از آیینمختلف فدراسیون از جمله کمیته آموزش و هیئت

جهانی    هایهدور اتحادیه  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  آموزشی  مدت  کوتاه 

امر آموزش رشته    در( جهت تسهیل و ترغیب افراد برای مشارکت  ITU)  اتلونترای

ه است.تصویب و الزم االجرا نمود اتلونترای
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 اهداف  -۱ بخش

تربیت و تأمین نیروی انسانی مجرب عالقمند کارآزموده و آگاه به علم به منظور  

رشتهورزشی   فدراسیون  گانهسه)  اتلونترایورزشی    در  )ورزش    اتلونترای(، 

آموزشی را    هایدورهنظر گرفتن اهداف ذیل    درهای استانی با  و هیأت(  گانهسه

  ( ITU)  اتلونتراینامه آموزشی فدراسیون جهانی  یینسطوح مختلف و برابر آ  در

و وزارت ورزش و جوانان طراحی نموده است و کمیته آموزش این فدراسیون بر 

 نامه اجرا نماید.آموزشی کوتاه مدت را برابر این آیین هایدورهآن است تا 

 رشته در  آموزشی    هایدورهتامین منابع انسانی متخصص با برگزاری   (۱-۱

 (. گانهسه)  تلونایتراورزشی  

در بهبود کیفیت آموزش    اثربخشی و  سازی نیروهای انسانی باتوانمند  (۱-2

 )سه گانه(.   اتلون ترای  یورزش   رشته

 ی ورزش  رشته   آموزش های تئوری و عملی  سازییکسان    ووحدت رویه   (۱-3

 کشور.درترای اتلون )سه گانه(  

در ن  و ورزشکارا  مدرسان  ،ارتقای سطح علمی و عملی مربیان، داوران (۱-4

 (.گانهسه)  اتلون ترای  ورزشی  رشته

برنامهسیاست (۱-5 نظارتگذاری،  اجرا،  طراحی،  ارزیابی   و  ریزی، 

 (. گانهسه)  اتلونترای  یورزش  رشته  موزشآدر

 رشته ورزشی حداکثری نیروی انسانی برای ترویج و آموزش  جذب   (۱-6

 (.گانهسه)  اتلونترای
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 اریف تع – 2 بخش

 : ( مربی2-۱

آموزش مربیگری   هایدورهبرای تربیت ورزشکاران  ود که  شطالق میبه فردی ا

با موفقیت    (گانهسه)  اتلونترایرا بر اساس مفاد این آیین نامه زیر نظر فدراسیون  

و   اتلونترایفدراسیون    رییسامضاء    با  گواهینامهنائل به دریافت  گذرانده باشد و  

 .شود اتلونترایفدراسیون  دارکارت مربیگری شناسه 

 :داور (2-2

آموزش داوری را    هایدورهبرای برگزاری مسابقات  شود که  به فردی اطالق می

آیین این  مفاد  اساس  فدراسیون  بر  نظر  زیر  موفقیت  گانهسه)  اتلون تراینامه  با   )

اتلون و با امضاء رییس فدراسیون ترایگذرانده باشد و نائل به دریافت گواهینامه  

 .شوداتلون ترای دار فدراسیونشناسه داوریکارت 

 : رس( مد2-3

می اطالق  فردی  که  به  نیاز شود  مورد  انسانی  منابع  پرورش  و  تدریس  برای 

آیین  هایدورهفدراسیون   این  مفاد  اساس  بر  را  مدرسی  نظر  آموزش  زیر  نامه 

دریافت (  گانهسه)  اتلونترایفدراسیون   به  نائل  و  باشد  گذرانده  موفقیت  با 

کارت مدرسی و    اتلونسیون ترایامضاء رییس فدراا  ب  صالحیت تدریس  گواهینامه

 شود. اتلونترایدار فدراسیون شناسه

 :ساز(مربی آماده)مربی بدنساز ( 2-4

اطالق می که  به فردی  ترای شود  های  تربیت ورزشکاران رشته  و  پرورش  برای 

آموزش مربیگری بدنسازی تخصصی را بر اساس مفاد این   هایدورهاتلون سالنی  

نائل  با موفقیت گذرانده باشد و  (  گانهسه)  اتلونترایزیر نظر فدراسیون  نامه  آیین
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 اتلون و کارت مربی بدنساز راسیون ترایبه دریافت گواهینامه با امضاء رییس فد 

 اتلون شود.دار فدراسیون ترایشناسه

 کودکان:( مربی 2-5

اتلشود که  به فردی اطالق می ون به کودکان  برای تربیت و آموزش رشته ترای 

نامه زیر آموزش مربیگری تخصصی کودکان را بر اساس مفاد این آیین هایدوره

فدراسیون   و  (  گانهسه)  اتلونتراینظر  باشد  گذرانده  موفقیت  دریافت  با  به  نائل 

دار  اتلون و کارت مربی کودکان شناسهفدراسیون ترایگواهینامه با امضاء رییس  

 اتلون شود.فدراسیون ترای

 ( استعدادیاب: 2-6

می اطالق  فردی  تخصصی  که  شود  به  و  عملکردی  های  آزمون  اجرای  برای 

نامه زیر نظر  ادیابی را بر اساس مفاد این آیینآموزش استعد هایدورهاستعدادیابی 

و  (  هگانسه)  اتلونترایفدراسیون   باشد  گذرانده  موفقیت  دریافت با  به  نائل 

فدراسیون رییس  امضاء  با  کارت  ترای  گواهینامه  و  دار  شناسه  استعدادیاباتلون 

 اتلون شود.فدراسیون ترای

 : رویداد مدیر ( 2-7

آموزش برگزاری رویداد را بر اساس مفاد   هایدورهشود که  به فردی اطالق می

با موفقیت گذرانده باشد و  (  گانهسه)  اتلونتراینامه زیر نظر فدراسیون  این آیین

ب  گواهینامه  دریافت  به  تراینائل  فدراسیون  رییس  امضاء  کارت  ا  و  مدیر اتلون 

بر برگزاری صحیح و   و برای مدیریت  اتلون شوددار فدراسیون ترایشناسه  رویداد

 های مسابقاتی با حکم فدراسیون منصوب شود.اصولی رویداد
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 :آموزشی دوره ناظر( 2-8

نامه د این آیینآموزش ناظرین را بر اساس مفا  هایدوره شود که  به فردی اطالق می

با موفقیت گذرانده باشد و نائل به دریافت ( گانهسه) اتلونترایزیر نظر فدراسیون 

بر   ناظر دوره آموزشی آموزش  هایدورهگواهینامه صالحیت نظارت  ی و کارت 

و برای نظارت بر برگزاری صحیح و اصولی    شود  اتلونترایدار فدراسیون  شناسه

 .راسیون منصوب شودآموزشی با حکم فد هایدوره

 :آموزشی دوره ناممسئول ثبت( 2-9 

 اتلونتراینامه توسط فدراسیون  شود که بر اساس مفاد این آیینفردی اطالق میبه  

های واریزی شرکت  آوری مدارک و فیشنام، پذیرش، جمعجهت ثبت(  گانهسه)

 کنندگان و ارسال آنها به کمیته آموزش با حکم فدراسیون منصوب شود.

 :آموزشی دوره مدیر( 2-۱0

 اتلونتراینامه توسط فدراسیون  اساس مفاد این آیینشود که بر  به فردی اطالق می

برگزاری    (گانهسه) الزامات  و  امکانات  تامین  و  تهیه  آموزشی،   هایدورهجهت 

 اداره و اجرای صحیح و اصولی دوره آموزشی با حکم فدراسیون منصوب شود.

 ( مربی پاک: 2-۱۱

آموزش مربیگری پاک را بر اساس مفاد این   هایدوره شود که ی اطالق میفردبه 

نائل  با موفقیت گذرانده باشد و  (  گانهسه)  اتلونتراینامه زیر نظر فدراسیون  آیین

ف امضاء رییس  با  ترایبه دریافت گواهینامه  مربدراسیون   پاک   یاتلون و کارت 

 اتلون شود.دار فدراسیون ترایشناسه

 :ارزیاب (2-۱2

های  برای اجرای آزمون های عمومی استعدادیابی دورهشود که  به فردی اطالق می

اتلون نامه زیر نظر فدراسیون ترایرا بر اساس مفاد این آیین  آموزش استعدادیاب
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و  )سه باشد  موفقیت گذرانده  با  امضاء رییس  گانه(  با  به دریافت گواهینامه  نائل 

 اتلون شود.دار فدراسیون ترایشناسه ارزیاب اتلون و کارتفدراسیون ترای

 ( شورای آموزش:2-۱3

شود که به عنوان باالترین مرجع و رکن آموزشی فدراسیون  به تشکیالتی اطالق می

های  راهبری فعالیتسازی، ارزیابی و ریزی، پیادهاتلون کشور، وظایف برنامهترای

ن آن توسط رییس فدراسیو  دار خواهد بود و ریاستآموزشی فدراسیون را عهده

باشد)رییس شورا، نایب رییس  عضو اصلی با حق رأی می  5شود و شامل  تصدی می

شورا، دبیر شورا، خبره آموزشی شورا، عضو تخصصی شورا( که با حکم رییس 

تواند شورا  ت و نیاز آموزشی نیز میشوند و برحسب ضرورفدراسیون منصوب می

.رای باشددارای چندین عضو فرعی بدون حق 
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 آموزشی  هایدوره عناوین و سطوح  -3بخش 
 آموزشی  هایدوره عناوین و سطوح : ۱جدول شماره 

ف 
دی

ر
 

 عناوین سطوح  سطوح  عنوان دوره 

۱ 
تربیت   هایدوره 

 مربی 
 سه سطح

 3دوره مربیگری درجه  •

 2مربیگری درجه دوره  •

 ۱دوره مربیگری درجه  •

2 
تربیت   هایدوره 

داور )مسئولین 

 فنی( 

 طحسه س

 3دوره داوری درجه  •

 2دوره داوری درجه  •

 ۱دوره داوری درجه  •

3 
تربیت   هایدوره 

 مدرس
 هفت سطح 

 دوره مدرسی ملی مربیگری  •

 دوره مدرسی بین المللی مربیگری  •

 دوره مدرسی ملی داوری  •

 المللی داوری دوره مدرسی بین  •

 دوره مدرسی بدنسازی  •

 دوره مدرسی عمومی  •

 دوره مدرسی عالی  •

4 
  بیتتر هایدوره 

 مربی بدنساز 
 دو سطح

 دوره مربیگری بدنسازی ملی  •

 دوره مربیگری بدنسازی بین المللی  •

5 
تربیت   هایدوره 

 مربی کودک 
 دوره تربیت مربی کودک  • یک سطح 

6 
تربیت   هایدوره 

 استعدادیاب 
 و ارزیاب  دوره تربیت استعدادیاب • یک سطح 
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7 
 تربیت  هایدوره 

 مدیر رویداد  
 رویداد  دوره تربیت مدیر • یک سطح 

8 
  دوره تربیت ناظر

 آموزشی  دوره
 آموزشی  دوره دوره تربیت ناظر • یک سطح 

9 
دوره دروس  

تئوری عمومی  

 مربیگری 

 مربیگری دوره دروس تئوری عمومی • یک سطح 

۱0 
 تربیت  هایدوره 

 مربی پاک  
 دوره تربیت مربی پاک  • یک سطح 

۱۱ 
 های دوره 

 ژه یو  یآموزش 

سطوح 

 متفاوت 
 ژه یو یآموزش  یدوره ها  •
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 آموزشی   هایدوره محتوای  -4بخش 

 تربیت مربی:  هایدوره  محتوای( ۱- 4

 :3( محتوای دوره مربیگری درجه 4-۱-۱

 3محتوای دوره مربیگری درجه : 2جدول شماره 

 محتوای  

 آموزشی 

  ساعات

 آموزشی 
 نوع ارزیابی 

شرایط قبولی  

 دوره در

جمع کل  

ساعات  

 آموزشی 

تئوری   دروس 

 تخصصی 
 تئوری مون زآ  ساعت  ۱8

از    ۱2  نمرهکسب  

دروس    در  20

 تئوری 

 ساعت  ۱20
عملی   دروس 

 تخصصی 
 عملی  ارزیابی ساعت  ۱2

از    70کسب نمره  

اجرای    در۱00

 بخش های عملی 

 ساعت  90 کارورزی 

حضور فیزیکی و  

برنامه  اجرای 

 های کارورزی 

کارکرد   گزارش 

هیئت   توسط 

 مربوطه 

عملی تخصصی مانند شیوع  س  در صورت فراهم نبودن امکان برگزاری درو 

به صورت    ساعت  20بیماری های همه گیر بخش تئوری به همراه آزمون در  

 ساعت ارائه خواهد شد. ۱00و کارورزی به همراه دروس عملی  مجازی
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 :3تئوری تخصصی دوره مربیگری درجه ( محتوای دروس4-۱-۱-۱

 3 ی درجهمربیگر: محتوای دروس تئوری تخصصی دوره 3جدول شماره 

 تئوری  عناوین دروس
ساعات 

 آموزشی 

جمع  

 کل 

مربیگری و نیازهای   هایدورهآشنایی با 

 آموزشی مربیان 
 ساعت 2

 ساعت ۱8

و ساختارهای  اتلونترایآشنایی با رشته 

 ITUقانونی و سازمانی 
 ساعت 2

 ساعت 3 اتلون ترای در اصول مربیگری 

 ساعت 3 اتلون ترایدر عمل  در مربیگری 

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

 ساعت ۱ آزمون تئوری 

 : 3( محتوای دروس عملی تخصصی دوره مربیگری درجه 4-۱-۱-2

 3: محتوای دروس عملی تخصصی دوره مربیگری درجه 4جدول شماره 

 جمع کل ساعات آموزشی  عناوین دروس عملی

 ساعت 3 شنای عملی

 ساعت ۱2

 ساعت 3 یدوچرخه عمل

 ساعت 2 دوی عملی

 ساعت 2 ترانزیشن اول و دوم عملی 

 ساعت 2 آزمون عملی
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 :3دوره مربیگری درجه   برنامه برگزاری( 4-۱-۱-3

 3دوره مربیگری درجه  برنامه برگزاری: 5جدول شماره 

 ۱2الی  ۱0 ۱0الی  8 

۱2 

الی  

۱3 

 ۱9  الی   ۱6 ۱6الی    ۱3

 روز

  اول

 دوره 

با   آشنایی 

  هایره دو

و  مربیگری 

نیازهای آموزشی  

 مربیان 

شنایی با رشته  آ 

و   اتلونترای 

ساختارهای  

و  قانونی 

 ITUسازمانی 

ت 
ح

را
ست

ا
 

اصول  

  در مربیگری  

 اتلونترای 

  در مربیگری 

  در عمل  

 اتلونترای 

 روز

دوم  

 دوره 

دوچرخه   تئوری 

 و ترانزیشن اول 

دو،  تئوری 

ت  ترانزیشن  دوم 
ح

را
ست

ا
 

 شنای عملی  تئوری شنا 

 روز

سوم 

 دوره 

 دوی عملی 
اول   ترانزیشن 

ت  و دوم عملی  
ح

را
ست

ا
 

دوچرخه 

 عملی 

آزمون 

و  عملی 

 تئوری 

 : 3( محتوای کارورزی دوره مربیگری درجه 4-۱-۱-4

 3: محتوای کارورزی دوره مربیگری درجه 6جدول شماره 

 عناوین فعالیت کارورزی 
ساعات  

 آموزشی 

جمع  

 کل 

                        ، رخه و دوشنا، دوچ های آموزشیکالسدر راهی  همحضور و 

 های استانی هیئت
 ساعت  60

90 

 ، مسابقات مختلف  درحضور و همراهی با ورزشکاران  ساعت 

 های استانی زیر نظر هیئت
 ساعت  30
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 :2محتوای دوره مربیگری درجه ( 4-۱-2

 2: محتوای دوره مربیگری درجه 7جدول شماره 

محتوای  

 آموزشی 

  ساعات

 آموزشی 
 ارزیابی نوع 

  درشرایط قبولی 

 دوره 

جمع  

کل  

ساعات  

 آموزشی 

دروس 

تئوری  

 تخصصی 

 آزمون تئوری  ساعت  30
  20از    ۱4  نمرهکسب  

 دروس تئوری  در

۱40  

 ساعت 

دروس 

عملی 

 تخصصی 

 ارزیابی عملی  ساعت  ۱0

نمره   از    75کسب 

اجرای    در  ۱00

 های عملی بخش

 ساعت  ۱00 کارورزی 

و  فیزیکی  حضور 

 هایبرنامه اجرای  

 کارورزی 

کارکرد   گزارش 

 هیئت مربوطه توسط 

در صورت فراهم نبودن امکان برگزاری دروس عملی تخصصی مانند شیوع  

صورت  ساعت به   30گیر بخش تئوری به همراه آزمون در بیماری های همه 

 ساعت ارائه خواهد شد. ۱۱0مجازی و کارورزی به همراه دروس عملی 
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 : 2تئوری تخصصی دوره مربیگری درجه  محتوای دروس(4-۱-2-۱

 2: محتوای دوره مربیگری درجه 8جدول شماره 

 عناوین دروس تئوری
ساعات 

 آموزشی 

جمع  

 کل 

 ساعت 4 ورزشی فیزیولوژی آناتومی و فیزولوژی انسانی و 

30  

 ساعت

 ساعت 4 و اصول تمرین  مبانی آمادگی جسمانی

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

 ساعت 6 سنجش آمادگی های جسمانی و عملکردی هایآزمون

-برنامهورزشی و تمرینات  بندیدورهو  تمرین طراحی

 نویسی ورزشی
 ساعت 7

 ساعت 3 آزمون 

 : 2( محتوای دروس عملی تخصصی دوره مربیگری درجه 4-۱-2-2

 2: محتوای دوره مربیگری درجه 9جدول شماره 

 جمع کل ساعات آموزشی  س عملیعناوین درو

 ساعت 3 شنا بدنسازی 

 ساعت ۱0
 ساعت 2 دوچرخه بدنسازی 

 ساعت 3 دو بدنسازی 

 ساعت 2 ترانزیشن اول و دومبدنسازی 
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 :2( برنامه برگزاری دوره مربیگری درجه  4-۱-2-3

 2: برنامه برگزاری دوره مربیگری درجه ۱0جدول شماره 

 
الی   8

۱0 

الی   ۱0

۱2 

الی   ۱2

۱3 
 ۱9  الی  ۱6 ۱6الی    ۱3

 روز

 اول

 دوره

و   آناتومی 

فیزولوژی  

 انسانی

  فیزیولوژی

ت ورزشی 
ح

را
ست

ا
 

و    تغذیه 

 هایمکمل

 ورزشی 

داروهای 

و  ورزشی 

 دوپینگ آنتی

 روز

 دوم

 دوره

مبانی 

آمادگی 

 جسمانی

 اصول

ت تمرین 
ح

را
ست

ا
 

 هایآزمون

سنجش آمادگی  

 جسمانی

 هایآزمون

سنجش 

 عملکرد

 روز

 سوم 

 دوره

طراحی 

 تمرین 

 بندی دوره

تمرینات  

ت ورزشی 
ح

را
ست

ا
 

 نویسی برنامه

 ورزشی  
 بدنسازی شنا 

 روز

چهارم 

 دوره

 بدنسازی

 دوچرخه 

 بدنسازی

ترانزیشن   

ت اول و دوم 
ح

را
ست

ا
 

 آزمون  بدنسازی دو 

 : 2وای کارورزی دوره مربیگری درجه ( محت4-۱-2-4

 2ه : محتوای دوره مربیگری درج۱۱جدول شماره 

 عناوین فعالیت کارورزی 
ساعات 

 آموزشی 

جمع  

 کل 

                        ، سازی ورزشکارانتمرینات آماده درحضور و همراهی 

 های استانی هیئت
 ساعت 70

۱00  

با ورزشکاران در  ساعت ،                     مسابقات مختلف  حضور و همراهی 

 های استانیزیر نظر هیئت
 ساعت 30
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 :۱ره مربیگری درجه حتوای دو( م4-۱-3

 ۱: محتوای دوره مربیگری درجه ۱2جدول شماره 

 محتوای  

 آموزشی 

  ساعات

 آموزشی 
 نوع ارزیابی 

شرایط قبولی  

 دوره  در

جمع کل  

ساعات  

 آموزشی 

دروس تئوری  

 تخصصی 
 آزمون تئوری  ساعت  34

از    ۱6  نمرهکسب  

دروس    در  20

 تئوری 

 ساعت  ۱60

عملی   دروس 

 تخصصی 
 ی عملی یاب ارز ساعت  ۱6

از    80کسب نمره  

اجرای    در  ۱00

 های عملی بخش

 ساعت  ۱۱0 کارورزی 

فیزیکی   حضور 

اجرای   و 

  هایبرنامه 

 کارورزی 

کارکرد   گزارش 

 فدراسیون توسط 

در صورت فراهم نبودن امکان برگزاری دروس عملی تخصصی مانند شیوع  

صورت    ساعت به  40بیماری های همه گیر بخش تئوری به همراه آزمون در  

 ساعت ارائه خواهد شد. ۱20همراه دروس عملی مجازی و کارورزی به 
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 :۱تئوری تخصصی دوره مربیگری درجه( محتوای دروس 4-۱-3-۱

 ۱: محتوای دوره مربیگری درجه ۱3جدول شماره 

 عناوین دروس تئوری 
ساعات  

 آموزشی 

جمع  

 کل 

 ساعت  4 نی مسیر قهرما  درریزی، اجرا و ارزیابی عملکرد  برنامه 

34 

 ساعت 

 ساعت  6 های روانی ورزشکاران سازی مهارتآمادهنشناسی ورزشی و  روا

 ساعت  2 محیطی موثر بر تمرینات ورزشکاران  عوامل

 ساعت  2 مسیر قهرمانی  دربهداشت زندگی  

 ساعت  6 های ورزشی اصول مدیریت و هدایت تیم

 ساعت  3 اتلون ترای  تئوری پارا

 ساعت  2 اتلون ای ترتئوری وینتر 

 ساعت  3 ها اتلونتئوری مولتی

 ساعت  2 های ورزشی اعزام

 ساعت  2 های کاری درک و شناخت گروه

 ساعت  2 مربیگری اقشار خاص 

 : ۱( محتوای دروس عملی تخصصی دوره مربیگری درجه 4-۱-3-2
 ۱: محتوای دوره مربیگری درجه ۱4جدول شماره 

 جمع کل  زشیساعات آمو عناوین دروس عملی

 ساعت  2 اتلون ترای عملی پارا

 ساعت  ۱6

 ساعت  2 اتلون ترایعملی وینتر 

 ساعت  3 های ورزشیاداره عملی کالس و تیم

 ساعت  3 آنالیز و تحلیل فنی ورزشکاران 

 ساعت  3 ها اتلونمولتیعملی 

 ساعت  3 آزمون
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 :۱( برنامه برگزاری دوره مربیگری درجه  4-۱-3-3

 ۱: برنامه برگزاری دوره مربیگری درجه ۱5ره جدول شما

 ۱2الی  ۱0 ۱0الی  8 

۱2 

الی  

۱3 

 ۱9الی ۱6 ۱6الی  ۱3

 روز

 اول 

 دوره 

و برنامه  ریزی 

مسیر   دراجرا  

 قهرمانی 

ارزیابی 

  در عملکرد  

ت  مسیر قهرمانی 
ح

را
ست

ا
 

 روانشناسی 

 ورزشی  

سازی  آماده

های  مهارت

 ورزشکاران روانی 

 روز

 دوم 

 دوره 

عوامل   

موثر مح یطی 

تمرینات  بر 

 ورزشکاران 

بهداشت 

  در زندگی  

ت  مسیر قهرمانی 
ح

را
ست

ا
 

اصول  

 مدیریت 

تیم های  هدایت 

 ورزشی 

 روز

 سوم

 دوره 

های  اعزام

 ورزشی 

 تئوری  

ت  اتلون ترای وینتر
ح

را
ست

ا
 

 تئوری 

  مولتی 

 ها اتلون

 تئوری 

 اتلون ترای پارا

 روز

چهارم 

 دوره 

و  درک 

 شناخت 

-افراد و گروه 

 های ورزشی 

 بیگری رم

ت  اقشار خاص  
ح

را
ست

ا
 

 اداره عملی 

کالس و   

های تیم 

 ورزشی 

تحلیل   و  آنالیز 

 ورزشکاران  فنی 

 روز

پنجم  

 دوره 

 عملی 

 اتلون ترای پارا 

 عملی 

وینتر  

ت  اتلونترای 
ح

را
ست

ا
 

 عملی 

  مولتی

 هااتلون 

 آزمون 
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 : ۱درجه ( محتوای کارورزی دوره مربیگری 4-۱-3-4

 ۱درجه ره مربیگری : محتوای دو۱6جدول شماره 

 جمع کل ساعات آموزشی  عناوین فعالیت کارورزی 

همراهی   و  آماده  در حضور  سازی  تمرینات 

 ملی ورزشکاران 
 ساعت 70

 ساعت  ۱۱0
مسابقات    حضور و همراهی با ورزشکاران در 

 کشوریمختلف 
 ساعت 40

 : تربیت داور هایدوره ( محتوای 4-2

 :3( محتوای دوره داوری درجه 4-2-۱

 3درجه  داوری: محتوای دوره ۱7جدول شماره 

حتوای  م

 آموزشی 

  ساعات

 آموزشی 
 نوع ارزیابی 

شرایط قبولی  

 دوره  در

جمع کل  

ساعات  

 آموزشی 

تئوری   دروس 

 تخصصی 
 آزمون تئوری  ساعت  20

از    ۱2  نمرهکسب  

دروس    20 از 

 تئوری 

 ساعت  ۱00

 ساعت  80 کارورزی 

حضور  

و  فیزیکی 

اجرای  

  هایبرنامه 

 کارورزی 

کارکرد  ار گز ش 

هیئت   توسط 

 مربوطه 
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 :3( محتوای دروس تئوری تخصصی دوره داوری درجه 4-2-۱-۱

 3درجه  داوریدوره  ی تخصصیدروس تئور : محتوای۱8جدول شماره 

 عناوین دروس تئوری 
ساعات  

 آموزشی 

جمع  

 کل 

 ساعت  2 مسئولین فنی   یآموزش   یازهایو نمسئولین فنی   هایدوره با    ییآشنا

20 

 ساعت 

 ساعت  2 ی و مل   ییایآس  ،یالملل بین   هیاتلون، اتحادای تر  خچهیتارآشنایی با  

 ساعت  6 ی مسئوالن فن ف یوظا

 ساعت  7 سطح سه اتلونترای ات مسابق  نیقوان 

 ساعت  3 آزمون تئوری 

 : 3( برنامه برگزاری دوره داوری درجه 4-2-۱-2

 3: برنامه برگزاری دوره داوری درجه ۱9جدول شماره 

 ۱2الی  ۱0 ۱0الی  8 

۱2 

الی  

۱3 

 ۱6الی  ۱3
الی   ۱6

۱9 

روز  

 اول 

 دوره 

با  ییآشنا

 هایدوره

 مسئولین فنی

 یازهایو ن

 یآموزش

 مسئولین فنی

  خچهیتارآشنایی با 

 هی، اتحاد اتلونترای

  ییای، آسیالمللبین

 یو مل

ت
ح

را
ست

ا
 

 فیوظا

 یمسئوالن فن

 فیوظا

مسئوالن  

 یفن

 روز 

دوم  

 دوره 

 نیقوان 

ات مسابق

    اتلونترای

 سطح سه

ات        مسابق نیقوان 

سطح   اتلونترای

ت سه
ح

را
ست

ا
 

 نیقوان 

ات مسابق

  اتلونترای

 سطح سه

 آزمون
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 :3دوره داوری درجه ( محتوای کارورزی 4-2-۱-3
 3درجه  داوریدوره کارورزی : محتوای 20جدول شماره 

 جمع کل ساعات آموزشی  عناوین فعالیت کارورزی 

 ، میته داورانهمکاری با ک

 های استانی هیئت
 ساعت 32

 ساعت 80
 ، مسابقات مختلف در حضور و همراهی 

 های استانیزیر نظر هیئت
 ساعت 48

 :2داوری درجه ( محتوای دوره 4-2-2

 2درجه  داوری: محتوای دوره 2۱جدول شماره 

 محتوای  

 آموزشی 

 ساعات

 آموزشی 
 نوع ارزیابی 

شرایط قبولی  

 دوره  در

کل  جمع

ات ساع

 آموزشی 

تئوری   دروس 

 تخصصی
 آزمون تئوری  ساعت 30

از  ۱2 نمرهکسب 

دروس    20 از 

  ۱30 تئوری 

 ساعت

 ساعت۱00 کارورزی 

حضور فیزیکی و  

 هایبرنامهاجرای  

 کارورزی 

د  کارکرگزارش  

هیئت    توسط

 مربوطه
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 :2( محتوای دروس تئوری تخصصی دوره داوری درجه 4-2-2-۱

 2دوره داوری درجه دروس تئوری تخصصی  محتوای: 22جدول شماره 

 عناوین دروس تئوری
ساعات 

 آموزشی 

جمع 

 کل

سامانه    ییآشنا با  فنی  الکترونیکی  مسئولین    با وبآموزش 

 ITU تیسا
 ساعت 2

30  

 ساعت

 ساعت 5 مسابقه یاصل یفن مسئوالن فیشرح وظا

 ساعت 3 مسابقه  ریمس یطراح با نحوه ییآشنا

 ساعت 3 ی داور  نیقوان

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

 ساعت 5 هامهیتخلفات و جر

 ساعت 4 ج ینتا استخراج  و یریگمیتا یهابا پروتکل ییآشنا

 ساعت 3 با لپ تاپ  جینتا استخراج  یکارگاه عمل

 ساعت 3 آزمون تئوری 
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 : 2وری درجه ( برنامه برگزاری دوره دا4-2-2-2

 2: برنامه برگزاری دوره داوری درجه 23جدول شماره 

 ۱2الی    ۱0 ۱0الی    8 

۱2 

۱الی

3 

 ۱6الی    ۱3
۱6 

 ۱9الی

 روز

 اول

 دوره

با وب   ییآشنا

 ITU  تیسا

وظا  ف یشرح 

  ی فن   مسئوالن

ت  مسابقه  یاصل 
ح

را
ست

ا
 

وظا  ف یشرح 

  ی فن   مسئوالن

 مسابقه  یاصل 

  نیقوان 

 ی داور 

 روز

 دوم

 دوره

نحوه ا  ب   ییآشنا

 به ی  دسترس 

 ن ی قوان  نیآخر

نتا  ج یو 

 مسابقات 

و      تخلفات 

ت  ها مهیجر
ح

را
ست

ا
 

و  تخلفات 

 ها مهیجر

با   ییآشنا

نحوه  

  یطراح 

  ریمس

 مسابقه 

 روز

 سوم 

 دوره

با   ییآشنا

  یها پروتکل

  و  یر یگمیتا

 ج ینتا استخراج

با    ییآشنا

  یها پروتکل

و   یر یگمیتا

 ج یاستخراج نتا

ت 
ح

را
ست

ا
 

عمل    ی کارگاه 

نتاتخر اس   ج ی اج 

 تاپ لپ  با

 آزمون 

 : 2داوری درجه ( محتوای کارورزی دوره 4-2-2-3

 2درجه  داوریدوره  کارورزی : محتوای24جدول شماره 

 عناوین فعالیت کارورزی 
ساعات 

 آموزشی 

جمع  

 کل 

  ۱00 ساعت 40 کاری با کمیته داوران فدراسیون حضور و هم

 ساعت 60 فدراسیون ظر  زیر ن مسابقات مختلف  درحضور و همراهی   ساعت
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 :۱( محتوای دوره داوری درجه 4-2-3

 ۱درجه  داوری: محتوای دوره 25جدول شماره 

 محتوای  

 آموزشی 

ساعات 

 آموزشی 
 نوع ارزیابی 

شرایط  

 درقبولی  

 دوره

جمع کل  

ساعات 

 آموزشی 

دروس تئوری 

 تخصصی
 آزمون تئوری  ساعت 40

  ۱2  نمره کسب  

 در  20از  

 دروس تئوری 
 ساعت  ۱60

 ساعت ۱20 رورزی اک

حضور فیزیکی و 

 هایبرنامهاجرای 

 کارورزی 

گزارش  

توسط   کارکرد 

 هیئت مربوطه 

 :۱( محتوای دروس تئوری تخصصی دوره داوری درجه 4-2-3-۱

 ۱درجه  داوریدوره  دروس تئوری تخصصی : محتوای26جدول شماره 

 عناوین دروس تئوری
ساعات 

 آموزشی 

جمع  

 کل 

 ساعت 3 شنینزاتربخش شنا و نیقوان

 ساعت 40

 ساعت 3 دن یدو و یسوار  دوچرخه بخش نیقوان

 ساعت 2 نحوه ارتباط برقرارکردن با ورزشکاران 

 ساعت 2 ورزشکاران  بودن طیواجد شرا یبررس

 ساعت 3 ورزشکاران  یهیتوج جلسه ینحوه برگزار 

 ساعت 3 زات یدوچرخه و تجه نحوه چک لباس و

 ساعت 2 پروتکل استارت 

 ساعت 3 ج ینتا راج و گزارشتخاس

 ساعت 3 زیجوا یاهداپروتکل 

 ساعت 2 ی و ی ر -یقلب یایاح و هیاول یهاکمک
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 ساعت 2 هیو تغذ یرسانآب  ستگاهیپروتکل ا

 ساعت 2 ی و امداد اسپورتی مسابقات مولت

 ساعت 2 اتلون ترایمسابقات پارا 

 ساعت 2 یمتوسط و طوالن مسابقات مسافت

 ساعت 3 ی عمل نیبه همراه تمر  باکسی بخش پنالت نیقوان

 ساعت 3 آزمون تئوری 

 : ۱درجه  داوری( برنامه برگزاری دوره 4-2-3-2

 ۱درجه  داوری: برنامه برگزاری دوره 27جدول شماره 

 ۱2الی  ۱0 ۱0الی  8 

۱2 

الی  

۱3 

 ۱9الی ۱6 ۱6الی  ۱3

 روز 

 اول 

 دوره 

ی  مسابقات مولت

و   اسپورت

 ی امداد 

 ت پارامسابقا

ت اتلون ترای
ح

را
ست

ا
 

بخش    نیقوان 

 شنینزاتر و شنا

  بخش   نیقوان 

 دوچرخه

 و  یسوار

 دن یدو

 روز 

 دوم

 دوره 

 یهاکمک

  یایاح  و  هیاول

 یویر-یقلب

مسابقات 

  مسافت

و  متوسط 

 ی طوالن

ت
ح

را
ست

ا
 

و  استخراج 

 جینتا گزارش

بخش    نیقوان 

به   باکسی  پنالت

تمر   ن یهمراه 

 ی عمل

 روز 

 سوم

 دوره 

اط  ارتب  نحوه

با  رقرارب   کردن 

 ورزشکاران

واجد   یبررس

 بودن  طیشرا

ت ورزشکاران
ح

را
ست

ا
 

برگزار  ی نحوه 

  یهیتوج  جلسه

 ورزشکاران

چک   نحوه 

ودوچرخه لباس

 زات یو تجه

 روز 

چهارم  

 دوره 

پروتکل 

 استارت

پروتکل 

 ستگاهیا

 ویآبرسان

 ه یتغذ

ت
ح

را
ست

ا
 

اهدا   یپروتکل 

 زیجوا
 آزمون
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 : ۱رجه ره داوری دکارورزی دو( محتوای 4-2-3-3

 ۱درجه  داوری: محتوای دوره 28جدول شماره 

 عناوین فعالیت کارورزی 
ساعات  

 آموزشی 

جمع  

 کل 

  ۱20 ساعت  72 حضور و همکاری با کمیته داوران فدراسیون 

 ساعت  48 زیر نظر فدراسیون  ،مسابقات مختلف  درحضور و همراهی  ساعت 

 مدرس: ( محتوای دوره تربیت 4-3

 سی ملی مربیگری ای دوره مدر( محتو4-3-۱

 مربیگری ملی مدرسی: محتوای دوره 29جدول شماره 

 عناوین دروس 
  ساعات

 آموزشی 

جمع  

 کل 

 ساعت  2 مربیگری و نیازهای آموزشی مربیان  هایدوره  آموزش معرفی

40 

 ساعت 

و ساختارهای قانونی و سازمانی    اتلونترای رشته    آموزش معرفی

ITU 
 ساعت  2

 ساعت  4 اتلون ترای  دراصول مربیگری س ری تدنحوه آموزش 

 ساعت  4 اتلون ترای  درعمل  درمربیگری  تدریس نحوه آموزش 

 ساعت  6 کالس مدیریت  و  سی و فنون تدر انیفن ب

 ساعت  5 آموزش نحوه تدریس شنا 

 

 ساعت  5 دوچرخه تدریس نحوه آموزش 

 ساعت  5 دو تدریس نحوه آموزش 

 ساعت  4 وماول و د ترانزیشنتدریس نحوه آموزش 

تئوری برای  ا  20از    ۱4  نمرهکسب  ) آزمون  تئوری  دروس  ز 

 دوره الزامی است(   قبولی در
 ساعت  3
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 ( محتوای دوره مدرسی بین المللی مربیگری4-3-2
  ی مربیگریالمللبین  مدرسی: محتوای دوره 30جدول شماره 

 عناوین دروس 
 ساعات

 آموزشی 

جمع  

 کل 
Welcome and Introduction / What is 

triathlon coaching 
 ساعت 4

 ساعت 40

Coaching Process/ Session Delivery 4 ساعت 

Improve performance  / Evaluation and 

Review 
 ساعت 4

Understanding Participants/ Safety and 

welfare 
 ساعت 4

LTAD/ Program planning introduction v2 4 ساعت 

Swimming v4 compressed/ Open Water 

swimming 
 ساعت 4

 

Cycling 4 ساعت 

Running 4 ساعت 

Transition 4 ساعت 

انگلیسی() زبان   از   ۱4  نمرهکسب  )آزمون تئوری  به 

در   20 قبولی  برای  تئوری  دروس  الزامی   از  دوره 

 است(

 ساعت 4
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 ( محتوای دوره مدرسی ملی داوری 4-3-3

 داوری ملی مدرسیمحتوای دوره  :3۱جدول شماره 

 عناوین دروس تئوری
ساعات 

 آموزشی 

جمع  

 کل 

معرفی فنی  هایدوره  آموزش  ن  مسئولین    ی آموزش  یازهایو 

 مسئولین فنی
  ساعت 4

 

 

50  

 ساعت

اتحاد  یتر  خچهیتار   تدریس  آموزش  ،یالملل  نیب  هیاتلون، 

 ی و مل ییایآس
 ساعت 4

 ساعت 4 ی مسئوالن فن فیوظاآموزش نحوه تدریس 

 ساعت 4 ات ترای اتلون سطح سه مسابق نیقوان سیآموزش نحوه تدر 

تدر  نحوه  وظا  سیآموزش   یاصل  یفن  مسئوالن  فیشرح 

 مسابقه 
 ساعت 4

 

 ساعت 3 مسابقه  ریمس یطراح سینحوه تدر آموزش 

 ساعت 3 ی داور  نیقوان سیآموزش نحوه تدر 

 راج استخ  و  یریگ  میتا  یها  پروتکل  سیآموزش نحوه تدر 

 جینتا
 ساعت 4

 ساعت 3 هامهیتخلفات و جر

تدر  نحوه  سامعرفی    سیآموزش  نحوه    ITU   تیوب  و 

 مسابقات جیو نتا نیقوان نیآخر بهی دسترس
 ساعت 4

 ساعت 4 با لپ تاپ  جینتا استخراج  یکارگاه عمل برگزاریآموزش 

 ساعت 6 کالسمدیریت  و  سیو فنون تدر  انیفن ب

از دروس تئوری برای   20از    ۱4  نمرهکسب  )آزمون تئوری

 دوره الزامی است( در قبولی 
 ساعت 3
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 ی داوری المللبین( محتوای دوره مدرسی 4-3-4

 داوری  یالمللبین  مدرسی: محتوای دوره 32جدول شماره 

 عناوین دروس تئوری
ساعات 

 آموزشی 

جمع  

 کل 

ن  مسئولین فنی  یدوره ها  معرفی مسئولین    یآموزش  یازهایو 

 به زبان انگلیسی()فنی
 ساعت 5

60  

 ساعت

 ی و مل ییایآس ،یالمللبین هیاتلون، اتحاد یتر خچهیتار 

 به زبان انگلیسی( )
 ساعت 5

 ساعت 5 به زبان انگلیسی( )یمسئوالن فن فیوظا

 ساعت 5 به زبان انگلیسی()سطح سه اتلونترایات مسابق نیقوان

 ساعت 5 ی(انگلیس به زبان)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 یریگمیتا یهاپروتکل

 ساعت 5 هامهیتخلفات و جر

  و   نیقوان   نیآخر  بهی  و نحوه دسترس  ITU   تیوب سامعرفی  

 به زبان انگلیسی( )مسابقات جینتا
 ساعت 5

 ساعت 5 به زبان انگلیسی()با لپ تاپ جینتا استخراج  یکارگاه عمل

 به زبان انگلیسی()تئوریآزمون 

دوره    در از دروس تئوری برای قبولی    20از    ۱4  نمرهکسب  

 . الزامی است

 ساعت 5
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 ( محتوای دوره مدرسی بدنسازی4-3-5

 بدنسازی سیمدر: محتوای دوره 33جدول شماره 

 عناوین دروس 
ساعات 

 آموزشی 

جمع  

 کل 

آمادگتدریس  نحوه  آموزش   )قدرت،    یجسمان  یعوامل 

 استقامت....( 
 ساعت 4

40  

 ساعت

 ساعت 4 ی ساز آماده ناتیتمر یکامل با اصول طراح ییآشنا

  ی هاروش  ها وها، سبکانواع دورهتدریس  آموزش نحوه  

 ی ساز آماده ناتیتمر
 ساعت 4

 ساعت 4 یسنجش عوامل جسمان یآزمون هاتدریس وه  آموزش نح

نحوه   و  تدریس  آموزش  ابزار    نات یتمر  زات یتجهانواع 

 ی ساز آماده
 ساعت 4

و  مکمل  ی،اهیتغذ  هایبرنامهتدریس  نحوه  آموزش   ها 

 ممنوعه  یداروها
 ساعت 4

 

ورزشکاران   یساز آماده یسینو برنامهتدریس نحوه  آموزش 

 عمل در 
 ساعت 4

ن  تیهدا  ،یساز ادهیپتدریس  نحوه  ش  آموز  بر ظو  ارت 

 ورزشکاران  یساز آماده هایبرنامه
 ساعت 4

ی سنجش عوامل جسمان  هایآزمونتدریس  نحوه  آموزش  

 و عملکردی
 ساعت 4

از دروس تئوری برای    20از    ۱4  نمرهکسب  )آزمون تئوری

 دوره الزامی است( در قبولی 
 ساعت 4
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 عمومی ی ( محتوای دوره مدرس4-3-6

مدرسی   و  دوره  سوابق  بررسی  و  مصاحبه  طریق  از  و  عمومی  علمی  مدارک 

و مدیران و مربیان ارشد   ، معلمین آموزش و پرورشتخصصی مدرسین دانشگاهی

-انجام می  توسط فدراسیونسطح کارشناسی ارشد    در  ورزشی و سایر متخصصین  

برگزاری    دراسیون  باشد و به دلیل نیاز فدردارای محتوای آموزشی نمی  گردد و

اعضای هیئت علمی گروه تربیت   تخصص   با استفاده ازپایه    آموزشی    هایدوره

و سوابق عالی تجربیات    که   ملی  برجسته  و مدرسین  های سراسر کشوربدنی دانشگاه

برای متقاضیان مدرک    سازیتحت شرایط معادل  را دارندآموزش و تدریس  در

 د.شواعطا می و دردوره مدرسی عمومی صا

 برای جذب مدرسین عمومی مدارک و سطوح تخصصی مورد نیاز : 34جدول شماره 

 ورزشی  و  علمی درجات دانشگاهی  مدارک  دانشگاهی رشته عناوین 

 روانشناسی 
و  ارشد  کارشناسی 

 باالتر 

علم  هیئت   ی، اعضای 

پرورش،   و  آموزش   معلمین 

 سرمربیان ملی مدیران و  

 علوم تربیتی 
و  ارشد  کارشناسی 

 باالتر 

علم  هیئت   ی، اعضای 

پرورش،   و  آموزش   معلمین 

 سرمربیان ملی مدیران و  

، ورزشی)  مدیریت

 بازرگانی، بازاریابی و مالی( 

و  ارشد  کارشناسی 

 باالتر 

علم  هیئت   ی، اعضای 

پرورش،   و  آموزش   معلمین 

 سرمربیان ملی مدیران و  

 حقوق 
و  ارشد  کارشناسی 

 باالتر 

علم  هیئت   ی، اعضای 

و    آموزش   پرورش، معلمین 

 سرمربیان ملی مدیران و  
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 رفتار حرکتی 
و  ارشد  کارشناسی 

 باالتر 

علم  هیئت   ی، اعضای 

پرورش،   و  آموزش   معلمین 

 سرمربیان ملی مدیران و  

و آسیب ورزشی  شناسی 

 حرکات اصالحی 

و  ارشد  کارشناسی 

 باالتر 

علم  هیئت   ی، اعضای 

پرورش،   و  آموزش   معلمین 

 سرمربیان ملی مدیران و  

 رزشی تغذیه و
و  ارشد  کارشناسی 

 باالتر 

علم  هیئت   ی، اعضای 

پرورش،   و  آموزش   معلمین 

 سرمربیان ملی مدیران و  

 فیزیولوژی ورزشی 
و  ارشد  کارشناسی 

 باالتر 

علم  هیئت   ی، اعضای 

پرورش،   و  آموزش   معلمین 

 سرمربیان ملی مدیران و  

 ( محتوای دوره مدرسی عالی 4-3-7

 درباشد و به دلیل نیاز فدراسیون  وزشی نمیدوره مدرسی عالی دارای محتوای آم

،  همچون تربیت بدنساز، مدیر رویداد پیشرفته و عالی آموزشی هایدوره برگزاری 

ویژه که بنا بر نیازهای خاص منابع انسانی    هایدورهاستعدادیاب، ناظر آموزشی و  

مام میجهت  تدوین  خاص  نخبه  وریتی  اساتید  تخصص  از  های رشته  درشود 

باال  هیدانشگا به  استادیاری  و  دکتری  مدارک  تجربیات  با  و  و  مربیان   داوران 

شود شرایط ذیل استفاده میاهراز  تحت عنوان مدرس عالی با    یالمللبین برجسته  

تحت شرایط   اتلونترایبا مصاحبه توسط فدراسیون    مدرسی عالیلذا مدرک دوره  

و سوابق قهرمانی و معادل سازی به مدارک و درجات عالی دانشگاهی و مدارک 

 شود.اعطا می و درصاسطح جهان  با نیازهای کاربردی  درمربیگری 
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 عالی تخصصی موردنیاز برای جذب مدرسین سطوح مدارک و: 35جدول شماره 

 عناوین تخصصی
 مدارک و درجات

 دانشگاهی 

 مدارک و درجات

 ورزشی 

 ------  اتلون ترایآموزش رشته 

مربیان سطح یک، سطح دو و 

و    ITU        سه   سطح  

 سرمربیان تیم های ملی مرتبط 

 ------  اتلون ترایداوری رشته 
یک،   سطح  فنی  مسئولین 

 ITUسطح دو و سطح سه  

 روانشناسی ورزشی 
و  دانشگاهی  استادیار 

 باالتر
 های ملیسرمربیان تیم

 مدیریت آموزشی
و  دانشگاهی  استادیار 

 باالتر

های مسئولین آموزش سازمان

 ورزشی 

 یت رسانهیر مد
و  دانشگاهی  استادیار 

 باالتر

ارشد مد خبرنگاران  و  یران 

 یالمللبین ملی و 

 مدیریت ورزشی
و  دانشگاهی  استادیار 

 باالتر

سازمان ارشد  های مدیران 

 ورزشی 

 حقوق ورزشی 
و  دانشگاهی  استادیار 

 باالتر
 وکالی پایه یک 

 سازیی بدنالمللبینمربیان  پزشک عمومی و باالتر  پزشکی ورزشی

 رفتار حرکتی
و استادیار   دانشگاهی 

 باالتر

تیم و سرمربیان  ملی  های 

 ی بدنسازیالمللبینمربیان 

و آسیب ورزشی  شناسی 

 حرکات اصالحی

و  دانشگاهی  استادیار 

 باالتر

و تیمسرمربیان   ملی  های 

 مربیان بین المللی بدنسازی

 تغذیه ورزشی
و  دانشگاهی  استادیار 

 باالتر
 های ملیتیممربیان تغذیه 
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 مالی مدیریت 
و  دانشگاهی  استادیار 

 باالتر

ارشد،   مالی  مدیران 

 حسابرسان عالی

 بازاریابی ورزشی 
و  دانشگاهی  استادیار 

 باالتر
 مدیران ارشد بازاریابی کشور 

 روانشناسی کودک 
و  دانشگاهی  استادیار 

 باالتر
 متخصصین کودک 

 مترجمی زبان انگلیسی
و  دانشگاهی  استادیار 

 ترباال
 برجسته ملی مترجمان 

 فیزیولوژی ورزشی 
و  دانشگاهی  استادیار 

 باالتر
 ی بدنسازیالمللبینمربیان 

 ساز(: مربی آماده)( محتوای دوره تربیت مربی بدنساز 4-4

 ملی  یبدنساز گری( محتوای دوره مربی4-4-۱

 ( محتوای دروس تخصصی مربیگری بدنسازی ملی4-4-۱-۱

 بدنسازی ملیدوره مربیگری تخصصی  وسدر: محتوای 36جدول شماره 

 عناوین دروس 
  ساعات

 آموزشی 

جمع  

 کل 

 کامل با فاکتورهای آمادگی جسمانی  آشنایی

 (....)قدرت، استقامت

ساعت   2

 تئوری 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فیزیولوژی تمرین 
  ساعت 2

 تئوری 

 متغیرهای تمرین 

ای  متغیر ه  ،های تمرینانواع بار تمرین، محرک  ،)تعریف تمرین

  ، Over reachingتمرینی و  بیش  ،، الگوهای سازگاریتمرین

اندازروش تمرینههای  بار  تمرین    ،گیری  بار  ایجاد    درنقش 

 ( آسیب

ساعت   4

 تئوری 
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 طراحی یک جلسه تمرین 

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

ر  توزیع با ،یک جلسه دربندی تمرینات الویت ،هاکردن و کشش

جلسات تمرین  انواع    ،سیکل و یک جلسهیک میکرو  درتمرین  

 ( کردناصول گرم کردن و سرد

ساعت   4

 تئوری 

40 

 ساعت 

 های قدرت و استقامت فیزیولوژی و سازگاری

نیرو تولید  و  انقباض  قلبی  ،)فیزیولوژی  استقامت  - فیزیولوژی 

استقامتی  ،عروقی و  قدرتی  تمرینات  به  عوامل    ،سازگاری 

 ( نده استقامت و قدرتفیزیولوژیک تعیین کن

ساعت   4

 تئوری 

مکملنسخه ویتامین  ،هانویسی  و  قبلمایعات  از    ،ها  پس  و  حین 

گذار قبل حین و پس ی تاثیرها و دوز مصرف)انواع مکمل  تمرین

مسابقه   و  تمرین  ترکیب  رشته  دراز  استقامتی،  و  قدرتی  های 

  ، لف های مخترشته درمایعات قبل حین و پس از تمرین و مسابقه  

 عملکرد و ریکاوری(  درهای موثر  ویتامین

ساعت   4

 تئوری 

 

 های تمرینات قدرتی روش

 ( استقامت قدرت ،قدرت انفجاری ،)قدرت حداکثر

ساعت   2

 تئوری 

 های تمرینات استقامتی روش

  ، الگوها مختلف تمرینات هوازی  اینتروال و  ،جاگینگ  ،)فارتلک

طراحی    ،max2Vo  و  وازیه بیتمرینات مختلف بر اساس آستانه  

 ( هوازیتمرین برای بهبود ظرفیت و توان هوازی و بی

ساعت   2

 تئوری 

 روش طراحی تمرینات آبی 
ساعت   2

 تئوری 

با آسیب  های برخوردروش کنترل    های)روش  های حادبرخورد 

 ( CPRهای حمل بیمار روش ،مراحل احیای قلب ریوی ،بیمار

ساعت   2

  _تئوری

 عملی 
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 سنجش آمادگی جسمانی  هایآزمون آشنایی با 

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

ساعت   4

  _تئوری

 عملی 

 دوپینگ و موارد ممنوعه 
ساعت   2

 تئوری 

 روانشناسی تمرین 
ساعت   2

 تئوری 

از دروس تئوری برای قبولی   20از  ۱4 نمرهکسب ) آزمون تئوری

 دوره الزامی است(  در
 ساعت  4

 : بدنسازی مربیگری ملیبرنامه برگزاری دوره  (4-4-۱-2

 بدنسازی ملی   مربیگری: برنامه برگزاری دوره 37جدول شماره 

 ۱0الی  8 
الی  ۱0

۱2 

۱2  

الی 

۱3 

الی  ۱3

۱5 
 ۱9 الی ۱7 ۱7الی  ۱5

 روز

 اول 

 دوره 

آشنایی 

با   کامل 

فاکتورها 

ی آمادگی  

 جسمانی 

متغیرهای 

ت  تمرین 
ح

را
ست

ا
 

متغیرهای 

 تمرین 

یک    طراحی 

 رین جلسه تم

یک  طراحی 

 جلسه تمرین 

 روز

 دوم 

 دوره 

فیزیولوژی  

 تمرین 

ی  فیزیولوژ 

و 

ه سازگاری

قدرت   ای 

 و استقامت 

ت 
ح

را
ست

ا
 

فیزیولوژی  

و 

ه سازگاری

قدرت   ای 

 و استقامت 

نویسی نسخه

  ،هامکمل 

و   مایعات 

ها ویتامین

و    ،قبل حین 

 پس از تمرین 

نویسی  نسخه 

،  هامکمل 

و  مایعات 

ها ویتامین

و   ،قبل حین 

 پس از تمرین 
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 روز

 سوم 

 دوره 

های  روش 

تمرینات  

 قدرتی 

های  روش 

تمرینات  

 استقامتی 

 

ت 
ح

را
ست

ا
 

روش  

طراحی 

تمرینات  

 آبی 

با    آشنایی 

  هایآزمون 

سنجش  

آمادگی  

 جسمانی 

با  آشنایی 

  هایآزمون 

سنجش  

آمادگی  

 جسمانی 

 روز

چهارم  

 دوره 

های  روش 

  برخورد

با   برخورد 

های آسیب

 حاد 

روانشناسی  

 ین تمر

   
   

   
   

 
ت

ح
را

ست
ا

 

و   دوپینگ 

موارد  

 ممنوعه 

 آزمون  آزمون 

 یالملل بینی بدنساز گری( محتوای دوره مربی4-4-2

 ی المللبینتخصصی دوره مربیگری بدنسازی    محتوای دروس (4-4-2-۱

 ی المللبینوره مربیگری بدنسازی دروس تخصصی د محتوای : 38جدول شماره 

 عناوین دروس 
 ساعات 

 آموزشی 

ع مج 

 کل

 ،سنجی متابولیکی، نیاز سنجی حرکتی)نیاز  ورزشکارتحلیل نیازهای  

محدودیت ورزشیتعیین  ورزشی  ،های  سنجی  نقاط   ،نیاز  بررسی 

ضعف  و  محدودیت  ،قوت  زمانیتعین  آسیب  ،های  های بررسی 

تعیین شرایط  الویت  ،شایع نقاط قوت و ضعف ورزشکار و  بندی  

 ( مسابقه  یازهای جسمانیال و تجزیه تحلیل نکنونی و ایده

ساعت   2

  تئوری 

 

 

 

 

40  

 ساعت

تمرین  )  فیتنساکوا تمرین  تفاوت  ، بآدرویژگی    ، آب  درهای 

تمرین   گرو  ،آب   درطراحی  برای  خاصهتمرین  ویژگی     ،های 

 (های مختلفعمق درتمرین 

ساعت   2

 تئوری 

بانوان تمرینات  فیزیولوژیک    اصول  های  سازگاری  و  ها  )تفاوت 

 درهای تمرین و فاکتورهای آمادگی جسمانی  الویت  ،خاص بانوان

بلوغ   در   خاص   مالحظات   ،یائسگی   و  شیردهی  ،حاملگی،  زمان 

 (زن نخبه ورزشکاران سازیآماده

ساعت   2

 تئوری 



 

 

 ایران جمهوری اسالمی اتلوننامه آموزش فدراسیون ترایآیین1 42

فانکشنال تمرینات  فانکشنال،  )  اصول  تمرینات  اصول   و  تعریف 

فانکشنال تمرینات  انتخاب  دالیل  و  و   متغیرهای  ،اهمیت  تمرین 

 زنجیره باز و بسته(  ،های حرکتی ابی نیاززیار

ساعت   4

 تئوری 

 تمرینات استقامتی
ساعت   2

 تئوری 

 تمرینات قدرتی 
ساعت   2

 تئوری 

 

تمرینزمان تمرین)زمان  بندی  زمان  بندی  و    ،بندیکلیات  فوائد 

ها و  چرخه  ،های انتخابانواع مسابقات و روش  ،بندیمراحل زمان

زمان زمانهامدل  ،بندیزمانانواع    ،بندیمراحل  مختلف   ،بندیی 

 دوره و فازهای مختلف( درهای تمرین الویت ،کاهش فشار تمرین

ساعت   4

 تئوری 

 کودکان درریزی اصول تمرین و برنامه

آموزش)سیستم  قبلی  و   ، پذیریتمرین  ،های    های ویژگی  مراحل 

LTAD، کودکیدربندی تمرینات زمان ، سواد فیزیکی) 

ساعت   2

 تئوری 

آمادگی جسمانی و استفاده از آنها برای    هایآزمونآشنایی با تحلیل  

 طراحی برنامه تمرین 

ساعت   2

 تئوری 

 های فوق استقامتیورزش در ورزشکاران سازی روانیاصول آماده
ساعت   2

 تئوری 

مو  ریکاوری  انواع   ،ریکاوری   در   ثر)عوامل  خستگی،  سطح  تعیین 

 ( های تسریع ریکاوریروش  ،ریکاوری 

ساعت   2

 تئوری 

 عملکرد ورزشی  درفیزیولوژی عوامل محیطی و نقش آن 

 ارتفاع و رطوبت( ، سرما ،)گرما

ساعت   2

 تئوری 

 های ورزشیگیری از آسیبپیش
ساعت   2

 تئوری 

شایع های  )برخورد با آسیب حاد، آسیب  های ورزشی شایعآسیب

 پا(  مچ و شانه –زانو

ساعت   2

 تئوری 
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خستگی)روش  ن تمری    مانیتورینگ ارزیابی  تمرین    ،های  کنترل 

 (های انفرادیکنترل تمرین ورزش ،های تیمیرشته

ساعت   2

 تئوری 

 دو( _دوچرخه _های پایه )شنابدنسازی ورزش
ساعت   6

 تئوری 

 دراز دروس تئوری برای قبولی    20از    ۱4  نمرهکسب  )آزمون تئوری

 دوره الزامی است(
 ساعت  4

 ی: المللبیننسازی زاری دوره بد( برنامه برگ4-4-2-2

  یالمللبینمربیگری بدنسازی : برنامه برگزاری دوره 39جدول شماره 

 ۱2الی  ۱0 ۱0الی  8 

۱2 

الی  

۱3 

الی    ۱3

۱5 

الی    ۱5

۱7 
 ۱9 الی ۱7

 روز 

 اول 

تحلیل  

نیازهای 

 ورزشکار 

 اکوا فیتنس 

ت 
ح

را
ست

ا
 

اصول  

تمرینات  

 بانوان 

اصول  

تمرینات  

 فانکشنال 

اصول  

ات  تمرین

 ل فانکشنا

 روز 

 دوم

 

تمرینات  

 استقامتی 

تمرینات  

ت قدرتی
ح

را
ست

ا
 

بندی زمان

 تمرین 

بندی زمان

 تمرین 

با  آشنایی 

تحلیل  

 هایآزمون

آمادگی 

 …جسمانی 

 روز 

 سوم

 

 ریکاوری 

 

فیزیولوژی 

عوامل  

و  محیطی 

آن     در نقش 

عملکرد  

 ورزشی 

ت
ح

را
ست

ا
 

پیشگیری 

از 

های  آسیب

 ورزشی 

های  آسیب

ورزشی  

 شایع 

 

تورینگ   نیما

 تمرین 
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 روز

 چهارم

  اصول

ی زساآماده

 روانی

 ناورزشکار

اصول تمرین  

ریزی  و برنامه

 کودکان در

 

ت
اح

ستر
ا

 

بدنسازی  

ورزشهای  

_پایه)شنا

دوچرخه

 و( د _

 آزمون آزمون

 ( محتوای دوره تربیت مربی کودکان: 4-5

 دوره مربیگری کودکان دروس تخصصی  ( محتوای4-5-۱

 کودکاندوره مربیگری وس تخصصی رد: محتوای 40جدول شماره 

 عناوین دروس 
 ساعات

 موزشی آ

جمع  

 کل 

 ساعت 4 کودکان های پایه و نیازهای آموزشی ورزش آشنایی با

 ساعت 30

ساختارهای قانونی و  و    اتلونترایآموزش معرفی رشته  

 ITUسازمانی 
 ساعت 2

 ساعت 4 کودکان  به اتلونترای در اصول مربیگری 

 ساعت 4 کودکان بهل عم در مربیگری 

 ساعت 2 و شناخت کودکان درک 

 ساعت 4 کودکان  هآموزش شنا بآشنایی با نحوه 

 

 ساعت 4 کودکان  بهآموزش دوچرخه آشنایی با نحوه 

 ساعت 4 کودکان دو به آموزش  آشنایی با نحوه

 ساعت 4 کودکان   بهآشنایی با نحوه آموزش ترانزیشن اول و دوم  

از دروس تئوری    20از    ۱4  نمرهب  کس)آزمون تئوری

 دوره الزامی است(  در برای قبولی 
 ساعت 2
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 مربیگری کودکان:( برنامه برگزاری دوره 4-5-2

   کودکان: برنامه برگزاری دوره مربیگری 4۱جدول شماره 

 
الی   8

۱0 
 ۱2الی  ۱0

۱2 

الی  

۱3 

 ۱5الی  ۱3
الی   ۱5

۱7 

  الی ۱7

۱9 

 روز 

 اول 

 دوره 

با  آشنایی 

-ورزش

پایه اه ی 

و نیازهای 

آموزشی 

 کودکان 

با  آشنایی 

های ورزش

و  پایه 

نیازهای 

آموزشی 

 کودکان 

ت
ح

را
ست

ا
 

آموزش 

رشته  معرفی 

و    اتلونترای

ساختارهای  

و   قانونی 

 ITUسازمانی

اصول  

مربیگری  

 در

  اتلونترای

برای 

 کودکان 

اصول  

مربیگری  

 در

  اتلونترای

برای 

 کودکان 

 روز 

 دوم

 دوره 

مربیگری  

عمل    در

رای ب

 ودکان ک

  در مربیگری  

برای  عمل 

ت کودکان 
ح

را
ست

ا
 

و درک  

شناخت 

 کودکان 

با  آشنایی 

نحوه 

آموزش 

برای شنا  

 کودکان 

با   آشنایی 

نحوه 

آموزش 

برای  شنا 

 کودکان 

 روز 

 سوم

 دوره 

با  آشنایی 

نحوه 

آموزش 

برای   دو 

 کودکان 

با  آشنایی 

نحوه 

دو   آموزش 

برای 

 کودکان 

ت
ح

را
ست

ا
 

با  آشنایی 

نحوه 

آموزش 

چرخه دو

ی برا

 کودکان 

با  آشنایی 

نحوه 

آموزش 

ترانزیشن 

دوم   و  اول 

برای 

 کودکان 

 آزمون
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 و ارزیاب  ( محتوای دوره تربیت استعدادیاب4-6
 :و ارزیاب (  محتوای دوره تربیت استعدادیاب4-6-۱

 و ارزیاب : محتوای دوره تربیت استعدادیاب42جدول شماره 

 محتوای  

 آموزشی 

ساعات 

 آموزشی 
 زیابی نوع ار

شرایط قبولی  

 در دوره

کل  جمع

ساعات 

 آموزشی 

تئوری   دروس 

 تخصصی
 آزمون تئوری  ساعت 30

از  ۱4 نمرهکسب 

دروس    20 از 

  ۱30 تئوری 

 ساعت

 ساعت۱00 کارورزی 

حضور فیزیکی و  

های اجرای برنامه

 کارورزی 

کارکرد   گزارش 

کمیته   توسط 

 مربوطه
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 استعدادیاب  تربیت دوره  ( محتوای دروس تخصصی4-6-2

 استعدادیاب  دوره تربیت دروس تخصصی  : محتوای43جدول شماره 

 عناوین دروس 
 ساعات

 موزشی آ

جمع  

 کل 

 ساعت 4 آناتومی و فیزولوژی انسانی

 

 

 ساعت 30

 ساعت 4 های پایهو ورزش اتلونترایآشنایی با رشته 

 ساعت 2 رشد و یادگیری حرکتی

 ساعت 4 مربوطه  هایآزمونآشنایی با پیکرسنجی و 

 ساعت 2 استعدادیابی  هایآزمونآشنایی با 

 ساعت 4 ی استعدادیابی و استعدادپروری هامدل آشنایی با 

 

با   رشته   در مستعدین  تخصصی    هایآزمونآشنایی 

 اتلون ترای
 ساعت 4

 ساعت 4 استعدادیابی  هایآزمونآشنایی با ابزار و تجهیزات 

از دروس تئوری    20از    ۱4  نمرهکسب  )آزمون تئوری

 دوره الزامی است(  در برای قبولی 
 ساعت 2
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 ( برنامه برگزاری دوره تربیت استعدادیاب:4-6-3

 : برنامه برگزاری دوره تربیت استعدادیاب  44جدول شماره 

 ۱0الی  8 
الی    ۱0

۱2 

۱2 

الی  

۱3 

الی    ۱3

۱5 
 ۱9الی ۱7 ۱7الی  ۱5

 روز 

 اول 

 دوره 

آناتومی 

 انسانی 

فیزولوژی 

ت انسانی 
ح

را
ست

ا
 

با   آشنایی 

رشته 

 اتلون ترای

با   آشنایی 

های ورزش

 پایه

و   رشد 

یادگیری 

 حرکتی

 روز 

 دوم

 دوره 

با  آشنایی 

پیکرسنجی  

و 

 هایآزمون

 مربوطه 

با  آشنایی 

پیکرسنجی  

و 

 هایآزمون

 مربوطه 

ت
ح

را
ست

ا
 

با   آشنایی 

 هایآزمون

 استعدادیابی

با  آ شنایی 

ی  هامدل

و  استعدادیابی 

 استعدادپروری

با   آشنایی 

ی  هامدل

و  استعدادیابی 

 استعدادپروری

 روز 

 سوم

 دوره 

با  آشنایی 

 هایآزمون

تخصصی 

مستعدین 

رشته   در

 اتلون ترای

با  آشنایی 

 هایآزمون

تخصصی 

مستعدین 

رشته   در

 اتلون ترای

ت
ح

را
ست

ا
 

با   آشنایی 

و  ابزار 

تجهیزات 

 هایآزمون

 استعدادیابی

شنایی با ابزار آ

ت یزاتجهو  

 هایآزمون

 استعدادیابی

 آزمون
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 رویداد  محتوای دوره تربیت مدیر( 4-7
 تربیت مدیر رویداد   دوره ( محتوای دروس تخصصی4-7-۱

 مدیر رویدادتربیت : محتوای دروس تخصصی دوره 45جدول شماره 

 عناوین دروس 
 ساعات 

 آموزشی 

جمع  

 کل 

 ساعت 2 اتلون ایتررشته  در ی مختلف دادهایرو و  ITUبا  ییآشنا

30  

 ساعت

رویدادهای    در عوامل انسانی  فیشرح وظاآشنایی با 
ITU 

 ساعت 2

رویدادهای   در ات مسابق ریمس یطراح با نحوه ییآشنا
ITU 

 ساعت 2

در   )تجهیزات فنی و تخصصی( آشنایی با منابع فیزیکی

 ITUهای رویداد
 ساعت 2

، های برگزاری جلسات توجیهیآشنایی با پروتکل

 اختتامیه  افتتاحیه، توزیع مدال و
 ساعت 4

 ساعت 4 سازماندهی مسابقاتآشنایی با 

 

 ساعت 4 آشنایی با برگزاری رویدادهای بزرگ 

 ساعت 4 اتلون ترایای رویدادهای های رسانه شنایی با پوششآ

 ساعت 4 های ورزشی در رویدادشنایی با بازاریابی و تبلیغات آ

از دروس تئوری   20از  ۱4 رهنمکسب )آزمون تئوری

 دوره الزامی است(  در برای قبولی 
 ساعت 2
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 ( برنامه برگزاری دوره تربیت مدیر رویداد:4-7-2

 : برنامه برگزاری دوره تربیت مدیر رویداد 46جدول شماره 

 ۱0الی  8 
الی   ۱0

۱2 

۱2 

الی  

۱3 

الی   ۱3

۱5 

الی   ۱5

۱7 

 الی  ۱7

۱9 

 روز 

 اول 

 دوره 

با  آشنایی 

رگزاری  ب

ادهای  روید

 بزرگ

با  آشنایی 

برگزاری  

رویدادهای  

 بزرگ

ت
ح

را
ست

ا
 

با  آشنایی 

سازماندهی 

 مسابقات

با  آشنایی 

سازماندهی 

 مسابقات

با   ییآشنا

ITU   و  

ی  دادهایرو

در مختلف  

رشته 

 اتلون ترای

 روز 

 دوم

 دوره 

با  آشنایی 

شرح  

 فیوظا

عوامل  

انسانی  

رویدادهای  

ITU 

با   ییآشنا

 نحوه

 یطراح

 ریمس

ات مسابق

رویدادهای  

ITU 

ت
ح

را
ست

ا
 

با  آشنایی 

منابع  

در  فیزیکی  

های  رویداد 

ITU 

با  آشنایی 

-پروتکل

های 

برگزاری  

جلسات   

 مختلف

با  آشنایی 

-پروتکل

های 

برگزاری   

ها مراسم

در 

 ها رویداد 

 روز 

 سوم

 دوره 

با  آشنایی 

-پوشش

های 

ای رسانه

رویدادهای  

 اتلون ترای

با  آشنایی 

-پوشش

های 

ای رسانه

ویدادهای  ر

 اتلون ترای

ت
ح

را
ست

ا
 

با  آشنایی 

و  بازاریابی 

در  تبلیغات  

های  رویداد 

 ورزشی 

با  آشنایی 

و  بازاریابی 

در  تبلیغات  

های  رویداد 

 ورزشی 

 آزمون
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 آموزشی هایفعالیت محتوای دوره تربیت ناظر( 4-8

 آموزشی های  ناظر فعالیت  دوره  وس تخصصی ( محتوای در4-8-۱

 های آموزشیحتوای دروس تخصصی دوره ناظر  فعالیت: م47جدول شماره 

 عناوین دروس 
 ساعات

 آموزشی 

جمع 

 کل

 ساعت  4 آموزشی و نیازهای آموزشی منابع انسانی هایدوره آشنایی با انواع 

20  

 ساعت

 ساعت  4 مدیریت آموزشی 

 ساعت  4 ی نظارت و ارزیابی هامدلآشنایی با انواع 

 ساعت  4 آموزشی هایوره د های ارزیابی آشنایی با روش

 ساعت  2 آشنایی با مکاتبات اداری و تنظیم گزارش 

از دروس تئوری برای قبولی   20از    ۱4  نمرهکسب  )آزمون تئوری

 دوره الزامی است( در
 ساعت  2

 های آموزشی:( برنامه برگزاری دوره ناظر  فعالیت4-8-2
 ی آموزشیهاناظر فعالیت: برنامه برگزاری دوره 48جدول شماره 

 ۱0الی  8 
الی   ۱0

۱2 

۱2  

الی  

۱3 

الی   ۱3

۱5 

الی   ۱5

۱7 

  الی ۱7

۱9 

 روز

 اول 

 دوره 

با  آشنایی 

انواع  

ی  هادوره 

 آموزشی 

با  آشنایی 

نیازهای  

آموزشی  

 منابع انسانی 

ت 
ح

را
ست

ا
 

مدیریت  

 آموزشی 

مدیریت  

 آموزشی 

با   آشنایی 

مکاتبات  

و   اداری 

تنظیم 

 گزارش 

 روز

 دوم 

 دوره 

با  آشنایی 

  انواع

ی  ها مدل

و  نظارت 

 ارزیابی 

با  آشنایی 

انواع  

ی  ها مدل

و   نظارت 

 ارزیابی 

ت 
ح

را
ست

ا
 

با  آشنایی 

های  روش 

ارزیابی  

  هایدوره 

 آموزشی 

با  آشنایی 

های  روش 

ارزیابی  

  هایدوره 

 آموزشی 

 آزمون 
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 ( محتوای دوره دروس تئوری عمومی مربیگری4-9
عمومی  تئوری  با  مربیگری   دروس  منطبق  مدت   هایهدورنامه  ینآی  که  کوتاه 

تنظیم شده است صرفا برای متقاضیان حضور    جوانان   مربیگری وزارت ورزش و

علوم  باشد که مدرک کارشناسی تربیت بدنی و  مربیگری الزامی می  هایدوره  در

افراد برای آن  نیاز    ورزشی را ندارند و  به دوره مربیگری به صورت پیش  ورود 

  دراین دروس مجوز الزم جهت شرکت    گردد تا با گذراندنمحسوب می  3درجه  

 را اخذ نمایند. 3درجه  مربیگری هایدوره

 

 ( محتوای دوره دروس تئوری عمومی مربیگری:4-9-۱

 یگری مرب یعموم یدروس تئور: محتوای دوره 49جدول شماره 

 محتوای آموزشی 
ساعات 

 آموزشی 

جمع کل ساعات 

 آموزشی 

 ساعت 40 دروس تئوری حضوری 
 ساعت  ۱20

 ساعت 80 وری غیرحضوری تئ دروس

 ( عناوین دروس تئوری عمومی مربیگری 4-9-۱-۱

 مربیگری   عمومیدروس تئوری  عناوین: 50جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 دروس مورد نظر 
 دروسساعات 

 ی حضور یتئور

 ساعات دروس

 یحضورغیر یتئور

 ساعات

 آموزش 

 ۱8 ۱2 6 عمومیوفیزیولوژیآناتومی ۱

 9 6 3 تمرین  و طراحیریزی برنامه 2

 8 6 2 نقش مربی 3

 9 6 3 رشد و تکامل حرکتی  4

 9 6 3 مبانی آمادگی جسمانی  5

 ۱2 8 4 تغذیه ورزشی  6

 6 6 2 ورزش  درایمنی  7
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 6 4 2 مبانی تربیت بدنی  8

 9 6 2 شناسی ورزشی روان 9

 9 6 3 ها وتحلیل مهارتتجزیه ۱0

 9 6 3 استعدادیابی مبانی  ۱۱

 6 4 2 بیگری ورزشی اخالق مر ۱2

 6 4 2 های اولیه احیاء پایه و کمک ۱3

۱4 

  ۱4  نمرهآزمون تئوری)کسب  

برای    20از   تئوری  دروس  از 

 قبولی در دوره الزامی است(

3 0 3 

 ۱20 80 40 جمع کل ساعات 

 

برگزاری  (4-9-۱-2 تئوری  نحوه  حضوری  دروس  عمومی   غیر 

 :مربیگری

یرحضوری دروس تئوری عمومی مربیگری  کمیته آموزش فدراسیون برای بخش غ

باشد که کتاب اول به عنوان منبع رسمی می  نام   دارای دو کتاب  انسانی    با  علوم 

کاربردی برای مربیان شامل محتوای دروس مبانی تربیت بدنی، نقش مربی، ایمنی  

مربیگری ورزشی می باشد و کتاب دوم  در ورزش، روانشناسی ورزشی و اخالق  

زی علوم  نام  و  با  آناتومی  دروس  محتوای  شامل  مربیان  برای  کاربردی  ستی 

تکامل حرکتی، تجزیه و   فیزیولوژی، تغذیه ورزشی، مبانی استعدادیابی، رشد و 

تحلیل مهارت ها، احیاء پایه و کمک های اولیه، مبانی آمادگی جسمانی، برنامه  

طریق  از    آزمون نهایی سواالت  طراحیین می باشد که برای  ریزی و طراحی تمر

فدراسیون آموزش  کمیته  سوال  بانک  و  آزمون  استفاده   گروه  منبع  عنوان  به 

گردد تا شرکت کنندگان مکلف به مطالعه و مدرسان ملزم به تدریس محتوای  می

 .تعیین شده در بخش غیرحضوری باشند



 

 

 ایران جمهوری اسالمی اتلوننامه آموزش فدراسیون ترایآیین1 54

دوره4-9-۱-3 برگزاری  برنامه  عمومی  حضوری    (  تئوری  دروس 

 مربیگری:

 برگزاری دوره دروس تئوری عمومی مربیگری : برنامه 5۱جدول شماره 

 ۱2الی  ۱0 ۱0الی  8 

۱2 

الی  

۱3 

 ۱9الی ۱6 ۱6الی  ۱3

 روز

 اول 

 دوره 

  تی ترب یمبان 

 ی بدن 
 نقش مربی 

ت 
ح

را
ست

ا
 

 یمبان 

  یآمادگ

 ی جسمان 

و  یز یربرنامه 

  یطراح 

 ن یتمر

 روز

دوم  

 دوره 

تغذیه 

 ورزشی 
 تغذیه ورزشی 

ت 
ح

را
ست

ا
 

 یولوژ یزیف

 ی عموم 

آناتومی  

 عمومی 

 روز

سوم 

 دوره 

 نشناسیروا

 ی ورزش

اخالق 

مربیگری  

ت  ورزشی 
ح

را
ست

ا
 

رشد و 

تکامل  

 ی حرکت 

و  هیتجز

 لی تحل

 ها مهارت

 روز

چهارم 

 دوره 

  در  یمنیا

 ورزش 

احیاء پایه  

وکمک های  

ت  اولیه
ح

را
ست

ا
 

مبانی 

 استعدادیابی 

آزمون 

 تئوری 

 

و جوانان که دوره تئوری عمومی ابالغی از وزارت ورزش  متقاضیانی  :  ۱تبصره  

ارائه گواهی مربیگری رشته   یانمرات و  گواهی و ریزاصل  اند با ارائه  را گذرانده

 دیگر، نیاز به آموزش مجدد ندارند.

 



 

 

 

 های آموزشیمحتوای دوره -بخش چهارم 55

 :تربیت مربی پاک  دوره( محتوای 4-۱0
 تربیت مربی پاک   دوره ( محتوای دروس تخصصی4-۱0-۱

 مربی پاک تربیت : محتوای دروس تخصصی دوره 52جدول شماره 

 ساعات ین دروس عناو

 آموزشی 

 جمع کل

Health Consequences 4 ساعت  

 

 

 

 ساعت 30

Accountability 6 ساعت 

Therapeutic Use Exemptions 4 ساعت 

Results Management 6 ساعت 

Whereabouts 4 ساعت 

Decision Making 4 ساعت 

تئوری از دروس   20از    ۱4  نمرهکسب  )آزمون 

 دوره الزامی است( در ی تئوری برای قبول

 ساعت 2

 :مربی پاک ( برنامه برگزاری دوره تربیت 4-۱0-2

 : برنامه برگزاری دوره تربیت مربی پاک  53جدول شماره 

 ۱2الی  ۱0 ۱0الی  8 

۱2 

الی 

۱3 

 ۱5الی  ۱3
الی  ۱5

۱7 

۱7 

 ۱9الی

 روز

 اول 
Health 
Consequences 

Health 
Consequences  ت

اح
ستر

ا
 

Accountability 
Accoun 
ability 

Accoun
tability 

 روز

 دوم

Therapeutic 
Use 
Exemptions 

Therapeutic 
Use 
Exemptions  ت

اح
ستر

ا
 

Results 

Management 

Results 
Manage
ment 

Results 
Manag
ement 

 روز

 سوم
Whereabouts Whereabouts 

ت 
اح

ستر
ا

 

Decision 

Making 

Decision 

Making 
 آزمون
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 ویژه:  هایدوره ( محتوای 4-۱۱
بینی شده است و برای ارائه و  نامه پیشاین آیین درویژه به صورت کلی  هایدوره

و    کنندگانشرکت ویژه، بنا به شرایط    هایدورهتعیین عناوین و محتوای آموزشی  

انسانی   منابع  آموزشی  دانشگاهی،    درنیازهای  مراکز  همکاری  با  فدراسیون 

انجمن سازمانموسسات،  و  آمها  از های  استفاده  با  یا  و  معتبر  ورزشی  و  وزشی 

ی برگزاری تعریف و اجرا ا و سطوح آموزشی و نحوههمدرسین عالی، سرفصل

 گردد.می
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 آموزشی   هایدوره  در کنندگانشرکت شرایط   -5بخش 
 : کنندگانشرکتشرایط عمومی ( ۱- 5

 .متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور •

 .اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران پذیرفتن قانون •

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

 .اعتیاد به مواد مخدرعدم  •

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

 .آقایان(

 : کنندگانشرکت( شرایط اختصاصی 2- 5
 کنندگان شرکت ط اختصاصی شرای: 54جدول شماره 

 شرایط مورد نیاز  اعتبار دوره  سطوح  دوره  ردیف 

۱ 
تربیت  

 مربی 

 مربیگری 

 3درجه  

از   2 سال 

گواهینامه  صدور

از    ۱و   سال 

 صدور کارت 

مدارک تحصیلی دیپلم  و  •

کارنامه   ارائه  با  باالتر 

عمومی   تئوری  دروس 

رشته  برای  های  مربیگری 

غیر مرتبط از تربیت بدنی و 

 . ورزشی علوم 

تحصیلی   • مدارک 

برای   باالتر  و  کارشناسی 

و  رشته  بدنی  تربیت  های 

 . علوم ورزشی 

تخصص   • و    در تجربه 

-و رشته  لوناتترای ورزش  

 . های مرتبط
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 . سال سن ۱8حداقل  •

و   • روحی  جسمی،  سالمت 

اداره   جهت  الزم  توانایی 

 .کالس

 مربیگری 

 2درجه  

صدور    2 از  سال 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

 . 3مدرک مربیگری درجه  •

فعالیت    ۱حداقل   • سال 

رشته مربیگری     در 

 . اتلونترای 

 . سال سن 20حداقل  •

از    • نامه  های  هیئت معرفی 

 . های تابعهاستانی و انجمن

کمیته   • از  فنی  تاییدیه 

مربیان   و  آموزش 

 . فدراسیون

 مربیگری 

 ۱درجه  

صدور    2 از  سال 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

 . 2ی درجه مدرک مربیگر  •

فعالیت    4حداقل   • سال 

رشته مربیگری     در 

 . اتلونترای 

 . سال سن 24حداقل  •

از    • نامه  های  هیئت معرفی 

 . های تابعهاستانی و انجمن

کمیته   • از  فنی  تاییدیه 

مربیان   و  آموزش 

 . فدراسیون

 .مدرک معتبر زبان •

2 
 داوری 

 3درجه  

صدور    2 از  سال 

و     ۱گواهینامه 

و   • دیپلم  تحصیلی  مدارک 

 . باالتر
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تربیت داور  

)مسئولین  

 فنی( 

صدور   از  سال 

 کارت 

 . سال سن ۱8حداقل  •

و   • روحی  جسمی،  سالمت 

انجام   جهت  الزم  توانایی 

داوری   در  وظایف 

 . اتلونترای های رویداد 

 داوری 

 2درجه  

صدور    2 از  سال 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

 . 3مدرک داوری درجه  •

فعالیت    2حداقل   • سال 

 . اتلونترای   در رشتهداوری  

 . سال سن 20حداقل  •

هیئت  • از   نامه  های  معرفی 

 . های تابعهاستانی و انجمن

کمیته   • از  فنی  تاییدیه 

داوران   و  آموزش 

 . فدراسیون

 داوری 

 ۱درجه  

صدور    2 از  سال 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

 . 2مدرک داوری درجه  •

فعالیت    4حداقل   • سال 

 . اتلونترای   در رشتهداوری  

 . سال سن 24ل حداق •

هیئت  • از   نامه  های  معرفی 

 . های تابعهانجمناستانی و 

کمیته   • از  فنی  تاییدیه 

داوران   و  آموزش 

 . فدراسیون

 .مدرک معتبر زبان •

3 
تربیت  

 مدرس 

 مدرسی 

ملی  

 مربیگری 

صدور    2 از  سال 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

تحص •   ی لیمدرک 

 . باالتر ای ارشد  ی کارشناس
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ن مدرک  دارندگا  :۱تبصره  •

با   کارشناسی  تحصیلی 

و   2کارت مربیگری درجه 

های  رشته   درباالتر  

بدنسازی، شنا، دوچرخه و  

 . دوومیدانی 

دارندگان مدرک   :۱تبصره  •

کاردانی   و  دیپلم  تحصیلی 

  ۱رجه با کارت مربیگری د 

های  رشته   دری  المللبین و  

بدنسازی، شنا، دوچرخه و  

سوابق   و  دوومیدانی 

تیم   در ورزشی   های  سطح 

 . ملی 

و  سال    3حداقل   • سابقه 

تدر   در   سیتجربه 

های  ها و فدراسیون دانشگاه

 .ورزشی 

مربیگری   • مدرک  حداقل 

یا    اتلونترای   3درجه  

مربیگری   مدارک 

دوچرخه شنا،  -بدنسازی، 

دوومیدانی  و    سواری 

گواهینامه درجه    2داشتن  )

سه از  مربیگری  رشته    سه 

 . الزامی است(

عمومی  تبصره:    در مدرسان 

حض  این    درور  صورت 
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تدریس   امکان  دوره 

وس بیشتری از سرفصل  در

را    اتلونترای مربیگری  

اصلی   تخصص  به  نسبت 

 خود پیدا خواهند نمود. 

 مدرسی 

بین المللی   

 مربیگری 

صدور    2 از  سال 

و     ۱گواهینامه 

از   صدور  سال 

 کارت 

مدرک معتبر زبان  و تسلط   •

 . کامل به زبان انگلیسی 

تحص •   ی لیمدرک 

 . باالتر ای ارشد  ی کارشناس

دارندگان مدرک   :۱تبصره  •

با   کارشناسی  تحصیلی 

و   2کارت مربیگری درجه 

های  رشته   درباالتر  

بدنسازی، شنا، دوچرخه و  

 . دوومیدانی 

دارندگان مدرک   :۱تبصره  •

کاردانی   و  دیپلم  تحصیلی 

  ۱کارت مربیگری درجه  با

المللی   بین  های  رشته   درو 

بدنسازی، شنا، دوچرخه و  

س  و  وابق  دوومیدانی 

تیم   در ورزشی   های  سطح 

 . ملی 

و  سال    3حداقل   • سابقه 

-دانشگاهدر   سیتجربه تدر

فدراسیون  و  های  ها 

 .ورزشی 
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مربیگری   • مدرک  حداقل 

یا    اتلونترای   3درجه  

مربیگری   مدارک 

دوچرخه شنا،  -بدنسازی، 

دوومیدانی  و    سواری 

گواهینامه درجه    2داشتن  )

رشته   سه  از  مربیگری  سه 

 . الزامی است(

 سی مدر

ملی  

 داوری 

صدور    2 از  سال 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

تحص •   ی لیمدرک 

 .باالتر ای ی کارشناس

و  سال    3حداقل   • سابقه 

در  داوری  تجربه  

ملی  رویداد  های 

 . اتلونترای 

داوری   • مدرک  حداقل 

 . اتلونترای  2درجه 

 مدرسی 

بین المللی   

 داوری 

صدور    2 از  سال 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 ارت ک

مدرک معتبر زبان  و تسلط   •

 . کامل به زبان انگلیسی 

تحص •   ی لیمدرک 

 .باالتر ای ی کارشناس

داوری   • مدرک  حداقل 

 . اتلونترای  3درجه 

 مدرسی 

 بدنسازی  

صدور    2 از  سال 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

تحص •   ی لیمدرک 

 . باالتر ای ارشد  ی کارشناس

دارندگان مدرک   :۱تبصره  •

کارشناسی   با  تحصیلی 

و   2کارت مربیگری درجه 

های  رشته   درباالتر  
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بدنسازی، شنا، دوچرخه و  

 . دوومیدانی 

دارندگان مدرک   :۱تبصره  •

کاردا و  دیپلم  نی  تحصیلی 

  ۱با کارت مربیگری درجه 

های  رشته   دری  المللبین و  

بدنسازی، شنا، دوچرخه و  

سوابق   و  دوومیدانی 

های  تیم سطح    در ورزشی  

 . ملی 

و  سابقه  سال    3حداقل   •

تدر   در   سیتجربه 

های  ها و فدراسیون دانشگاه

 .ورزشی 

مربیگری   • مدرک  حداقل 

و    اتلونترای   3درجه  

 . بدنسازی

 مدرسی 

 عمومی  

صدور    2 از  سال 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

دارای   • متقاضی  افراد 

جدول   بر  منطبق  تخصص 

-از طریق معادل 45شماره 

دانشگاهی  س مدارک  ازی 

و ورزشی  و سوابق قهرمانی  

مصاحبه   انجام  طی  در  و 

و تخصص مورد نیاز    رشته

امکان   آموزش  کمیته 

همکاری و تدریس را بعد 

از صدور مدارک مدرسی  

فدراسیون   عمومی 
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خواهند    اتلونترای  پیدا 

 کرد. 

 مدرسی 

 عالی  

صدور    2 از  سال 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

دارای   • برجسته  افراد 

جدول   بر  منطبق  تخصص 

-از طریق معادل 46ه شمار

دانشگاهی  س مدارک  ازی 

و سوابق قهرمانی و ورزشی  

مصاحبه   انجام  طی  در  و 

و تخصص مورد نیاز    رشته

امکان   آموزش  کمیته 

همکاری و تدریس را بعد 

از صدور مدارک مدرسی  

  اتلون ترای عالی فدراسیون  

 پیدا خواهند کرد. 

4 
یت  ترب

مربی  

 بدنساز 

مربیگری  

بدنسازی  

 ملی 

ا  2 صدور  سال  ز 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

مدارک تحصیلی دیپلم  و  •

 . باالتر

تخصص   • و    در تجربه 

و    اتلونترای ورزش  

 . بدنسازی

 . سال سن ۱8حداقل  •

و   • روحی  جسمی،  سالمت 

اداره   جهت  الزم  توانایی 

 .کالس

مربیگری  

بدنسازی  

 بین المللی 

صدور  سال    2 از 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

معتبر زبان  و تسلط  مدرک   •

 . کامل به زبان انگلیسی 

تحص •   ی لیمدرک 

 .باالتر ای ی کارشناس



 

 

 های آموزشیدگان در دورهشرایط شرکت کنن  -بخش پنجم 65

دارندگان مدرک   :۱تبصره  •

کاردانی   و  دیپلم  تحصیلی 

  2با کارت مربیگری درجه 

باالتر   های  رشته   درو 

بدنسازی، شنا، دوچرخه و  

 . دوومیدانی 

و  سال    3حداقل   • سابقه 

تدر   در   سیتجربه 

  های ها و فدراسیون دانشگاه

 .ورزشی 

مربیگری   • مدرک  حداقل 

و    اتلونترای   3درجه  

 . بدنسازی

5 
تربیت  

مربی  

 کودک 

 تربیت 

مربی  

 کودک 

صدور    2 از  سال 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

 . مدارک تحصیلی دیپلم •

علوم   • و  بدنی  تربیت 

 .ورزشی 

تخصص   • و    در تجربه 

-و رشته  اتلونترای ورزش  

 . های مرتبط و پایه

 . سال سن ۱8حداقل  •

و   • روحی  جسمی،  سالمت 

اداره   جهت  الزم  توانایی 

 .کالس

6 
تربیت  

 استعدادیاب 

 تربیت 

 استعدادیاب 

صدور    2 از  سال 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

تحصیلی   • مدارک 

 . کارشناسی  و باالتر

تخصص   • و    در تجربه 

-و رشته  اتلونترای ورزش  

 . های مرتبط و پایه
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 . سال سن 22حداقل  •

و   • روحی  جسمی،  سالمت 

توانایی الزم جهت اجرای  

 . های استعدادیابی فعالیت 

7 
 تربیت 

مدیر   

 رویداد 

 تربیت 

مدیر  

 رویداد 

صدور    2 از  سال 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

و     3مدرک داوری درجه   •

 . اتلونترای باالتر رشته 

 . سال سن 20حداقل  •

8 
 تربیت 

  دوره  ناظر 

 آموزشی 

 تربیت 

 دوره ناظر 

 آموزشی 

ص  2 از  دور  سال 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

مدرک  حداقل   • یک  ارائه 

مربیگری   یا  داوری 

 .ورزشی 

 . سال سن 20حداقل  •

9 

دروس  

تئوری 

عمومی  

 مربیگری 

دروس 

تئوری  

عمومی 

 مربیگری 

صدور    2 از  سال 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

 . برای عموم آزاد است •

۱0 
تربیت  

 مربی پاک 

تربیت مربی  

 پاک 

از  2 صدور    سال 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

 . برای عموم آزاد است •

۱۱ 
  یآموزش  

 ژه ی و

 ی آموزش

 ژه یو 

صدور    2 از  سال 

و     ۱گواهینامه 

صدور   از  سال 

 کارت 

با    کنندگانشرکت شرایط   •

دوره صورت  شرایط  به  ها 

 . گردداختصاصی تعیین می 
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 هایدورهبه    د متقاضیانبرای ورو  54  جدول شماره  درشرایط مندرج  :  2تبصره  

مدارک تکمیلی طبق  کنندگان شرکتپس از قبولی  لذایین شده است آموزشی تع

 .اخذ خواهد شد ۱2بخش  درموارد تعیین شده 

حق صدور    آموزشی به صورت سالیانه با پرداخت  هایدورههای  کارت:  3تبصره  

  خواهد آن سطح اهداء    افزاییدوره دانش  2  درو تمدید اعتبار و حداقل شرکت  

 .شد

مدت زمان اعتبار گواهینامه خود نسبت به ارتقاء دوره   درافرادی که  :   4تبصره  

بازآموزی و با پرداخت    هایدوره  درصورت شرکت    درآموزشی اقدام نکنند تنها  

تواند از مدرک  افزایی آن سطح میدوره دانش 2 درحق صدور و حداقل شرکت 

 .نندخود استفاده نمایند و اعتبار جدید دریافت ک
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 آموزشی  هایدوره  نیمدرسشرایط  -6 بخش

 : نیمدرس( شرایط عمومی ۱- 6

 . متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور  •

 . پذیرفتن قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران •

 . اخالقی، حسن شهرت، ظاهر آراسته و پوشش مناسبداشتن صالحیت  •

 . اد به مواد مخدرعدم اعتی  •

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

 . آقایان(

 :آموزشی هایدوره مجاز به تدریس   نی مدرس( 2- 6
 آموزشی  هایدورهمجاز  مدرسین :55جدول شماره 

 مدرسین مجاز  سطوح  دوره  ردیف 

 تربیت مربی  ۱

 3مربیگری درجه 

 ی عموم مدرس •

 ی ترای اتلون گر یمرب ی مل مدرس •

 ترای اتلون ی گریمرب ی الملل نیب مدرس •

 ی بدنساز  مدرس •

 ی عال مدرس •

 2مربیگری درجه 

 ی عموم مدرس •

 ی بدنساز  مدرس •

 ی عال مدرس •

 ی عال مدرس • ۱مربیگری درجه 

2 
داور   تربیت 

 ( )مسئولین فنی 
 3درجه داوری 

 ی عال مدرس •

 اتلون ترای ی داور ی مل مدرس •

 ی داور  ی المللبین  مدرس •
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 2داوری درجه 
 ی عال مدرس •

 ی داور  ی المللبین  مدرس •

 ی عال مدرس • ۱داوری درجه 

 تربیت مدرس  3

ملی   مدرسی 

 مربیگری 

 تلون ی ترایگر یمرب  ی المللبین  مدرس •

 ی عال مدرس •

ی المللبین مدرسی  

 مربیگری 

 تلون ی ترایگر یمرب  ی المللبین  مدرس •

 ی عال مدرس •

ملی   مدرسی 

 داوری 

 ی عال مدرس •

 ی داور  ی المللبین  مدرس •

ی المللبین   مدرسی 

 داوری 

 ی عال مدرس •

 ی داور  ی المللبین  مدرس •

 مدرسی بدنسازی 

 ی عموم مدرس •

 ی بدنساز  مدرس •

 ی عال مدرس •

 مدرسی عمومی 
فدراسیون معادل • توسط  و مصاحبه   سازی 

 اتلون ترای 

 مدرسی عالی 
فدراسیون معادل • توسط  و مصاحبه   سازی 

 اتلون ترای 

4 
مر بی  تربیت 

 بدنساز 

بدنسازی   مربیگری

 ملی 

 ی عموم مدرس •

 ی بدنساز  مدرس •

 ی عال مدرس •

بدنسازی مربیگری  

 ی المللبین 

 ی عموم مدرس •

 ی بدنساز  مدرس •

 ی عال مدرس •

5 
مربی   تربیت 

 کودک 

مربی  تربیت 

 کودک 

 ی عموم مدرس •

 اتلون ترای ی گر یمرب ی مل مدرس •
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 اتلون ترای ی گر یمرب  ی المللبین  مدرس •

 ی بدنساز  مدرس •

 ی الع مدرس •

6 
تربیت  

 استعدادیاب 
 استعدادیاب   تربیت

 ی عموم مدرس •

 اتلون ترای ی گر یمرب ی مل مدرس •

 اتلون ترای ی گر یمرب  ی المللبین  مدرس •

 ی بدنساز  مدرس •

 ی عال مدرس •

7 
 تربیت 

 مدیر رویداد  

مدیر   تربیت

 رویداد 

 ی عموم مدرس •

 ی عال مدرس •

 ی داور  ی المللبین  مدرس •

8 
 تربیت 

  دوره   ناظر 

 آموزشی 

نا  دوره   ظرتربیت 

 آموزشی 

 ی عموم مدرس •

 ی عال مدرس •

9 
تئوری  دروس 

عمومی  

 مربیگری 

تئوری دروس  

 عمومی مربیگری 

 ی عموم مدرس •

 اتلون ترای ی گر یمرب ی مل مدرس •

 اتلون ترای ی گر یمرب  ی المللبین  مدرس •

 ی بدنساز  مدرس •

 ی عال مدرس •

۱0 
مربی   تربیت 

 پاک 
 تربیت مربی پاک 

 ی عموم مدرس •

 اتلون رای تی گر یمرب  ی المللبین  مدرس •

 ی بدنساز  مدرس •

 ی عال مدرس •

 ژه یو  ی آموزش ژه ی و  یموزش آ ۱۱
 ی عموم مدرس •

 ی عال مدرس •
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 یآموزش هایدوره  یبرگزار  طیشرامجاز و  مجریان  –7 بخش
 آموزشی هایدورهبرگزاری شرایط اختصاصی  : 56جدول شماره 

 ان مجاز دوره مجری برگزاری دوره شرایط  دوره  ردیف 

۱ 
 مربیگری 

 3درجه  

ال اسامی متقاضیان شرکت  ارس •

 . دوره توسط مجریان مجاز در

برگزاریصدور   • دوره    مجوز 

 . توسط کمیته آموزش

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

دوره، ناظر  مدرس  مدیر  و  ین 

 . توسط کمیته آموزش

ویدئو   • با  تئوری  کالس  تامین 

چند   سالن  استخر،  پرژکتور، 

حداقل   و  دستگاه    ۱0منظوره 

 . دوچرخه

ح  20حداقل   •   30داکثر  و 

 . کنندهشرکت

 . های استانیهیئت •

های  انجمن •

)دانشگاهی،  تابعه

نیروهای   کارگری، 

 . مسلح(

دانشگاهی • با    مراکز 

با   تفاهمنامه  انعقاد 

 . فدراسیون

بدنی   • تربیت  ادارات 

انعقاد    هاسازمان با 

 . نامه با فدراسیونتفاهم

2 
 مربیگری 

 2درجه  

ارسال اسامی متقاضیان شرکت   •

 . جریان مجازدوره توسط م در

مجو  • دوره  صدور  برگزاری  ز 

 توسط کمیته آموزش. 

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

 . توسط کمیته آموزش

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •
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ویدئو   • با  تئوری  کالس  تامین 

بدنسازی،   سالن  پرژکتور، 

 .سالن چند منظوره 

حداکثر    ۱5حداقل   •   25و 

 . کنندهشرکت

3 
 گری مربی

 ۱درجه  

ارسال اسامی متقاضیان شرکت   •

 . دوره توسط مجریان مجاز در

مجو  • دوره  صدور  برگزاری  ز 

 توسط کمیته آموزش. 

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

 . توسط کمیته آموزش

ویدئو   • با  تئوری  کالس  تامین 

پرژکتور، سالن چند منظوره و  

پارا و   اتلونترای   تجهیزات 

 . اتلونترای نتر وی

حداکثر    ۱0حداقل   •   20و 

 . کنندهشرکت

 . فدراسیون •

4 
 داوری 

 3درجه  

ارسال اسامی متقاضیان شرکت   •

 . دوره توسط مجریان مجاز در

دوره   • برگزاری  مجوز  صدور 

 . توسط کمیته آموزش

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

 . توسط کمیته آموزش

 . های استانیهیئت •

تابعه  انجمن • های 

)دانشگاهی، کارگری،  

 نیروهای مسلح( 

دانشگاهی • با    مراکز 

تفاهم  با  انعقاد  نامه 

 . فدراسیون
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تئوری   • کالس  ویدئو  تامین  با 

 . پرژکتور

حداکثر    25حداقل   •   30و 

 . کنندهشرکت

بدنی   • تربیت  ادارات 

انعقاد    هاسازمان با 

 . نامه با فدراسیونتفاهم

5 
 داوری 

 2درجه  

متقاضیان شرکت    ارسال اسامی •

 . دوره توسط مجریان مجاز در

دوره   • برگزاری  مجوز  صدور 

 . توسط کمیته آموزش

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

 . توسط کمیته آموزش

ویدئو   • با  تئوری  کالس  تامین 

دستگاه    ۱0پرژکتور و حداقل  

 . رایانه

حداکثر    20حداقل   •   25و 

 . کنندهشرکت

 . فدراسیون •

 . هاناطق و قطبم •

6 
 داوری 

 ۱درجه  

ارسال اسامی متقاضیان شرکت   •

 . دوره توسط مجریان مجاز در

دوره   • برگزاری  مجوز  صدور 

 . توسط کمیته آموزش

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

 . توسط کمیته آموزش

 . فدراسیون •
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ویدئو   • با  تئوری  کالس  تامین 

دستگاه    ۱0پرژکتور و حداقل  

 . رایانه

حداکثر    ۱5داقل  ح •   20و 

 . کنندهشرکت

7 

 مدرسی 

ملی   

 مربیگری 

ارسال اسامی متقاضیان شرکت   •

 . دوره توسط مجریان مجاز در

دوره   • برگزاری  مجوز  صدور 

  .توسط کمیته آموزش

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

 . توسط کمیته آموزش

ویدئو   • با  تئوری  کالس  تامین 

چند  پر سالن  استخر،  ژکتور، 

حداقل   و  دستگاه    ۱0منظوره 

 . دوچرخه

حداکثر    ۱5حداقل   •   25و 

 . کنندهشرکت

 . فدراسیون •

8 

 مدرسی 

المللی   بین 

 مربیگری 

ارسال اسامی متقاضیان شرکت   •

 . دوره توسط مجریان مجاز در

دوره   • برگزاری  مجوز  صدور 

 . توسط کمیته آموزش

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

دور ناظر  مدیر  و  مدرسین  ه، 

 . توسط کمیته آموزش

 . فدراسیون •
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ویدئو   • با  تئوری  کالس  تامین 

چند   سالن  استخر،  پرژکتور، 

حداقل   و  دستگاه    ۱0منظوره 

 . دوچرخه

حداکثر    ۱5حداقل   •   25و 

 . کنندهشرکت

9 
 مدرسی 

 ملی داوری  

ارسال اسامی متقاضیان شرکت   •

 . دوره توسط مجریان مجاز در

مجو  • دوره صدور  برگزاری    ز 

 آموزش. توسط کمیته 

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

 . توسط کمیته آموزش

ویدئو   • با  تئوری  کالس  تامین 

دستگاه    ۱0پرژکتور و حداقل  

 . رایانه

حداکثر    20حداقل   •   25و 

 . کنندهشرکت

 . فدراسیون •

۱0 

 مدرسی 

المللی   بین 

 داوری 

ارسال اسامی متقاضیان شرکت   •

 . سط مجریان مجازدوره تو در

دوره   • برگزاری  مجوز  صدور 

  .توسط کمیته آموزش

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

 . توسط کمیته آموزش

 . فدراسیون •
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ویدئو   • با  تئوری  کالس  تامین 

دستگاه    ۱0پرژکتور و حداقل  

 . رایانه

حداکثر    ۱5حداقل   •   25و 

 . کنندهشرکت

۱۱ 
 مدرسی 

 بدنسازی  

اسامی متقاضیان شرکت  ارسال   •

 . دوره توسط مجریان مجاز در

مجو  • دوره  صدور  برگزاری  ز 

 توسط کمیته آموزش. 

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

 . توسط کمیته آموزش

ویدئو   • با  تئوری  کالس  تامین 

بدنسازی،   سالن  پرژکتور، 

 .سالن چند منظوره 

حداکثر    ۱5حداقل   •   25و 

 . کنندهشرکت

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •

۱2 
 مدرسی 

 عمومی  

مدارک   • و  درخواست  ارسال 

شماره  جدول  طبق    متقاضی 

34 . 

توسط  بررسی و تایید مدارک   •

 کمیته آموزش. 

مدرسی صدور    •   گواهینامه 

 . توسط کمیته آموزش

 فدراسیون  •
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۱3 
 مدرسی 

 عالی  

مدارک   • و  درخواست  ارسال 

شماره  جدول  طبق    متقاضی 

35 . 

مدارک توسط    و تایید  بررسی •

 کمیته آموزش. 

مدرسی    • گواهینامه  صدور 

 . توسط کمیته آموزش

 . فدراسیون •

۱4 

مربیگری  

بدنسازی  

 ملی 

دوره • برگزاری  مجوز    . صدور 

توسط کمیته آموزش یا انجمن  

تفاهم  دارای  نامه  تخصصی 

 . همکاری با فدراسیون

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

موزش یا انجمن  توسط کمیته آ 

تفاهم  دارای  نامه  تخصصی 

 . همکاری با فدراسیون

ویدئو   • با  تئوری  کالس  تامین 

بدنسازی،  پرژکتور سالن   ،

 سالن چند منظوره. 

حداکثر    ۱5حداقل   •   25و 

 . کنندهشرکت

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •

و  • دانشگاهی  مراکز 

تخصصی  انجمن های 

)انجمن   مرتبط 

ایران،  بدنسازان 

 لمپیک وآکادمی ملی ا

نامه  تفاهم  عقد  باغیره(  

فدراسیون    همکاری با 

 اتلونترای 

۱5 

مربیگری  

بدنسازی  

 بین المللی 

دوره   • برگزاری  مجوز  صدور 

توسط کمیته آموزش یا انجمن  

تفاهمنامه   دارای  تخصصی 

 . همکاری با فدراسیون

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •

و  • دانشگاهی  مراکز 

تخصصی  انجمن های 



 

 

 ایران جمهوری اسالمی اتلوننامه آموزش فدراسیون ترایآیین1 78

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

انجمن  توسط کمیته آموزش یا  

تفاهم  دارای  نامه  تخصصی 

 . همکاری با فدراسیون

ویدئو   • با  تئوری  کالس  تامین 

بدنسازی،  پرژکتور سالن   ،

 سالن چند منظوره. 

حداکثر    ۱5داقل  ح •   25و 

 . کنندهشرکت

)انجمن  مرتبط  

ایران،  بدنسازان 

 آکادمی ملی المپیک و

نامه  با عقد تفاهمغیره(  

فدراسیون   با  همکاری 

 اتلونترای 

۱6 

 تربیت 

مربی   

 کودک 

ارسال اسامی متقاضیان شرکت   •

 . دوره توسط مجریان مجاز در

دوره   • برگزاری  مجوز  صدور 

  .توسط کمیته آموزش

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

 . توسط کمیته آموزش

تئوری   • کالس  ویدئو  تامین  با 

چند   سالن  استخر،  پرژکتور، 

حداقل   و  دستگاه    ۱0منظوره 

 . دوچرخه

حداکثر    20حداقل   •   30و 

 . کنندهشرکت

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •

و  • دانشگاهی  مراکز 

تخصصی  انجمن های 

بازی و مرتبط ) انجمن 

کودکان، ورزش های 

انجمن بدنسازان ایران، 

المپیک   ملی  آکادمی 

تفاهم عقد  با  -وغیره( 

با   همکاری  نامه 

 اتلون ترای فدراسیون 
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۱7 

 تربیت 

 

 استعدادیاب 

ارسال اسامی متقاضیان شرکت   •

 . دوره توسط مجریان مجاز در

دوره   • برگزاری  مجوز  صدور 

 . توسط کمیته آموزش

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

 . توسط کمیته آموزش

ویدئو   • با  تئوری  کالس  تامین 

ا چند  پرژکتور،  سالن  ستخر، 

حداقل   و  دستگاه    ۱0منظوره 

 . دوچرخه

حداکثر    20حداقل   •   30و 

 . کنندهشرکت

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •

و  • دانشگاهی  مراکز 

تخصصی  انجمن های 

)انجمن   مرتبط 

ایران،  بدنسازان 

 آکادمی ملی المپیک و

با عقد تفاهم نامه  غیره( 

فدراسیون   با  همکاری 

 اتلونترای 

۱8 

 تربیت 

یر مد 

 رویداد 

ارسال اسامی متقاضیان شرکت   •

 . دوره توسط مجریان مجاز در

دوره   • برگزاری  مجوز  صدور 

 . توسط کمیته آموزش

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

 . توسط کمیته آموزش

ویدئو   • با  تئوری  کالس  تامین 

و حداکثر    20حداقل    پرژکتور

 . کنندهشرکت  30

 فدراسیون  •

 قطب ها  مناطق و •

و  • دانشگاهی  مراکز 

تخصصی  انجمن های 

علمی    )انجمن  مرتبط 

ورزشی   مدیریت 

ملی   آکادمی  ایران، 

غیره( با عقد    المپیک و

با  اهمتف همکاری  نامه 

 اتلون ترای فدراسیون 
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۱9 

 تربیت 

 دوره   ناظر 

 آموزشی 

ارسال اسامی متقاضیان شرکت   •

 . دوره توسط مجریان مجاز در

دوره  • برگزاری  مجوز    صدور 

  .توسط کمیته آموزش

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

 . توسط کمیته آموزش

ویدئو   • با  تئوری  کالس  تامین 

چند   سالن  استخر،  پرژکتور، 

حداقل   و  دستگاه    ۱0منظوره 

 . دوچرخه

حداکثر    20حداقل   •   30و 

 . کنندهشرکت

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •

با   • دانشگاهی  مراکز 

نامه  فاهمتعقد  

فدراسیون   با  همکاری 

 اتلونترای 

20 

دروس 

تئوری  

عمومی  

 مربیگری 

ارسال اسامی متقاضیان شرکت   •

 . دوره توسط مجریان مجازدر 

مجو  • دوره  صدور  برگزاری  ز 

 توسط کمیته آموزش. 

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

 . توسط کمیته آموزش

با   • تئوری  کالس    ویدئو تامین 

 . پرژکتور

حداکثر    20قل  حدا •   30و 

 . کنندهشرکت

 . هیئت های استانی •

های  انجمن •

تابعه)دانشگاهی،  

نیروهای   کارگری، 

 . مسلح(

با   • دانشگاهی  مراکز 

تفاهم  با  انعقاد  نامه 

 . فدراسیون

بدنی   • تربیت  ادارات 

انعقاد  سازمان با  ها 

 . نامه با فدراسیونتفاهم
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2۱ 
 تربیت 

 مربی پاک 

یان شرکت  ارسال اسامی متقاض •

 . دوره توسط مجریان مجاز در

مجو  • دوره  صدور  برگزاری  ز 

 توسط کمیته آموزش. 

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

 . توسط کمیته آموزش

ویدئو   • با  تئوری  کالس  تامین 

دستگاه    ۱0پرژکتور و حداقل  

 . رایانه

حداکثر    20حداقل   •   25و 

 . کنندهشرکت

 . فدراسیون •

22 
 ی زش آمو

 ژهیو 

ارسال اسامی متقاضیان شرکت   •

 . دوره توسط مجریان مجاز در

دوره   • برگزاری  مجوز  صدور 

  .توسط کمیته آموزش

نام،  صدور احکام مسئول ثبت  •

ناظر   و  مدرسین  دوره،  مدیر 

 . توسط کمیته آموزش

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •

و    های تخصصینجمنبا ا  اتلونترایهای همکاری فدراسیون  نامهتفاهم:  5  تبصره

آموزشی   هایدورهبرای برگزاری    باشگاه های رسمی و دارای مجوز ترای اتلون

که اهلیت و تخصص   بایست بعد از دریافت مدارک و مستندات رسمی و قانونیمی

نماید صورت پذیرد اثبات  برای اجرای    انجمن تخصصی مربوطه را   هایدورهو 

توانند به دریافت شهریه  می 57جدول شماره  های نامه  طبق شهریهرسمی این آیین
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انجمن اقدام نمایند و ضمن پرداخت  باشگاه یا  از طریق شماره حساب رسمی آن  

درصد از سود حاصل شده   25ریال هزینه صدور به ازاء هر مدرک،    750.000مبلغ  

-از درآمد اخذ شده  محاسبه می  دورههای  دوره آموزشی)که پس از کسر هزینه

 .واریز نمایند اتلونترایبه حساب فدراسیون گردد( را 

عقد  اتلونترایفدراسیون  :  6تبصره   با  است  برای تفاهم  مجاز  همکاری  نامه 

انجمن  هایدوره برگزاری   با  مربوطه  آموزشی  تخصصی    برگزاری   درهای 

رک و با صدور گواهینامه  مشت به صورت آن انجمن  تخصصی آموزشی هایدوره

م نهاد  دو  هر  مدارک  و  و  نماید  همکاری  از در   25تولی،  حاصل  سود  از  صد 

 آموزشی را اخذ نماید. هایدورهبرگزاری 

که  :  7تبصره   خاص  اقشار  بدنی  تربیت  انتخاباتی   مجمع  درادارات  و  عمومی 

هیئت  اتلونترایفدراسیون   همچون  هستند  رای  حق  رشته  دارای  استانی  های 

 شوند.ینامه شناخته ماجرای این آیین در اتلونترای

نامه و صورت عقد تفاهم  درهای مختلف  ادارات تربیت بدنی سازمان:  8تبصره  

شما از  میاستفاده  مربوطه  سازمان  رسمی  حساب  مبلغ  ره  پرداخت  ضمن  بایست 

هزینه    750.000 هر مدرک،  ریال  ازاء  به  از سو  25صدور  د حاصل شده  درصد 

-د اخذ شده  محاسبه میهای دوره  از درآمکسر هزینهدوره آموزشی)که پس از 

 .واریز نمایند اتلونترایگردد( را به حساب فدراسیون 

پیاده  در  اتلونترایفدراسیون  :  9  تبصره الکترونیکراستای  آموزش  و    سازی 

پرونده از  کاغذ  است   هایدوره  کنندگانشرکت های  حذف  مجاز  آموزشی 

برگزاری  فرآیند و    هایدورههای  مدارک  صدور  مراحل  و  احکام  آموزشی 

به صورت  نامهآموزشی را از طریق عقد تفاهم با بخش خصوصی  های همکاری 

از  75تا سقف  آمدهای آموزشی  در  درمشارکت   از حق    درصد  درآمد حاصل 
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برای مدت    مدارکصدور   هر شرکت  750.000)  سال  2را  ازاء  به  کننده ریالی 

های ام و ایجاد پایگاهنهای ثبت اندازی سامانهآموزشی( را به ایجاد و راه هایدوره

ها سامانهگذاران بخش خصوصی که تامین منابع مالی  مخاطبین و اعضاء، به سرمایه

 اختصاص دهد.های مربوطه را انجام دهند و سایت

کشور، شورای   اتلونترایالترین مرجع و رکن آموزشی فدراسیون با: ۱0تبصره 

سازی، ارزیابی و راهبری ادهریزی، پی وظایف برنامه  باشد کهآموزش فدراسیون می

ریاست آن توسط رییس    دار خواهد بود وههای آموزشی فدراسیون را عهدفعالیت

رییس شورا، )باشدمی ی أبا حق ر عضو اصلی   5شود و شامل  فدراسیون تصدی می

که با  تخصصی شورا(    نایب رییس شورا، دبیر شورا، خبره آموزشی شورا، عضو

نیز   شوند و برحسب ضرورت و نیاز آموزشیمیحکم رییس فدراسیون منصوب  

دارای  می شورا  بدتواند  فرعی  عضو  رای چندین  حق  کلیه   ،باشد  ون  همچنین 

نامه از بعد از تصویب توسط کمیته آموزش فدراسیون این آیین  عملیاتیاقدامات  

 گردد.  اجرا می
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های مجاز و سازمان یآموزش هایدوره  شهریه - 8 بخش

 به دریافت شهریه 

 آموزشی هایدوره شهریه : 57جدول شماره 

 دوره  ردیف 

مبلغ شهریه  

 دوره 

 )به ریال( 

های مجری مجاز برای  سازمان

 دریافت شهریه 

۱ 
 مربیگری 

 3درجه  
5.000.000 

 . های استانیهیئت •

)دانشگاهی، کارگری،   های تابعهانجمن •

 . نیروهای مسلح(

تفاهممراکز   • انعقاد  با  با دانشگاهی  نامه 

 . فدراسیون

تربیت • سازمان  ادارات  انعقاد بدنی  با  ها 

 . نامه با فدراسیونتفاهم

2 
 مربیگری 

 2درجه  
7.50.000 

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •

3 
 مربیگری 

 ۱درجه  
 . فدراسیون • ۱.000.000

4 
 داوری 

 3درجه  
4.000.000 

 . های استانیهیئت •

)دانشگاهی، کارگری،   تابعههای  انجمن •

 . نیروهای مسلح(

تفاهممراک  • انعقاد  با  دانشگاهی  با ز  نامه 

 . فدراسیون
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سازمان • بدنی  تربیت  انعقاد ادارات  با  ها 

 . نامه با فدراسیونتفاهم

5 
 داوری 

 2درجه  
6.500.000 

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •

6 
 داوری 

 ۱درجه  
 . فدراسیون • 9.000.000

7 
 مدرسی 

 ملی مربیگری  
 . فدراسیون • ۱0.000.000

8 

 مدرسی 

ال  مللی  بین 

 مربیگری 

 . فدراسیون • 20.000.000

9 
 مدرسی 

 ملی داوری  
 . فدراسیون • ۱0.000.000

۱0 

 مدرسی 

المللی    بین 

 داوری 

 . فدراسیون • 20.000.000

۱۱ 
 مدرسی 

 بدنسازی  
۱5.000.000 

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •

۱2 
 مدرسی 

 عمومی  
 . فدراسیون رایگان 

۱3 
 مدرسی 

 عالی  
 . فدراسیون رایگان 

۱4 
ری  مربیگ

 بدنسازی ملی 
7.500.000 

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •
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های تخصصی مراکز دانشگاهی و انجمن •

مرتبط )انجمن بدنسازان ایران، آکادمی 

و المپیک  تفاهم  ملی  عقد  با  نامه غیره( 

 . اتلونترای همکاری با فدراسیون 

۱5 

مربیگری  

بدنسازی  

 ی الملل بین 

20.000.000 

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •

های تخصصی مراکز دانشگاهی و انجمن •

مرتبط )انجمن بدنسازان ایران، آکادمی 

و المپیک  تفاهم  ملی  عقد  با  نامه غیره( 

 . اتلونترای همکاری با فدراسیون 

۱6 
 تربیت 

 مربی کودک  
6.500.000 

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •

های تخصصی مراکز دانشگاهی و انجمن •

های  ورزش  و  بازی  )انجمن  مرتبط 

ایران،  بدنسازان  انجمن  کودکان، 

و المپیک  ملی  عقد   آکادمی  با  غیره( 

فدراسیون تفاهم با  همکاری  نامه 

 .اتلونترای 

۱7 
 تربیت 

 استعدادیاب 
6.500.000 

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •

های تخصصی مراکز دانشگاهی و انجمن •

مرتبط )انجمن بدنسازان ایران، آکادمی 

عقد   با  وغیره(  المپیک  نامه تفاهمملی 

 . اتلونترای همکاری با فدراسیون 
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۱8 
 تربیت 

 مدیر رویداد  
7.500.000 

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •

تخصصی های  مراکز دانشگاهی و انجمن •

)انجمن علمی  مدیریت ورزشی  مرتبط 

و المپیک  ملی  آکادمی  با   ایران،  غیره( 

تفاهم فدراسیون عقد  با  همکاری  نامه 

 .اتلونترای 

۱9 

 ت تربی 

  دوره   ناظر 

 آموزشی 

7.500.000 

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •

تفاهمنامه  • عقد  با  دانشگاهی  مراکز 

 . اتلونترای همکاری با فدراسیون 

20 

دروس تئوری  

عمومی  

 مربیگری 

3.000.000 

 . های استانیهیئت •

کارگری، انجمن • تابعه)دانشگاهی،  های 

 . نیروهای مسلح(

سازمان • بدنی  تربیت  اادارات  با  نعقاد ها 

 . نامه با فدراسیونتفاهم

2۱ 
 تربیت 

 مربی پاک  
 . فدراسیون • 7.500.000

22 
 ی آموزش 

 ژهیو 

گذاری  قیمت

با شرایط  

دوره تعیین  

 . خواهد شد

 . فدراسیون •

 . هامناطق و قطب •
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 یآموزش هایدوره  مدرسین الزحمهحق – 9 بخش
 مدرسین  التدریسمیزان حق: 58جدول شماره 

 حق الزحمه ساعتی ز مدرسین مجا سطوح  ردیف 

۱ 
 مربیگری

 3درجه  

 یعموم مدرس •

  ی مل  مدرس •

ی  گریمرب

 اتلون ترای

 یالمللبین  مدرس •

ترایگریمرب -ی 

 تلون 

 ی بدنساز مدرس •

 ی عال مدرس •

  به ازای هر ساعت تدریس

برای مدرس دوره مربیگری  

 ریال 750.000 مبلغ  3درجه 

 .گیرد تعلق می

2 
 مربیگری

 2درجه  

 یعموم مدرس •

 ی سازبدن مدرس •

 ی عال مدرس •

به ازای هر ساعت تدریس  

برای مدرس دوره مربیگری  

  ریال  ۱.000.000 مبلغ 2درجه 

 .گیرد تعلق می

3 
 مربیگری

 ۱درجه  
 ی عال مدرس •

به ازای هر ساعت تدریس  

برای مدرس دوره مربیگری  

  ریال  ۱.500.000 مبلغ ۱درجه 

 .گیرد تعلق می

4 
 داوری 

 3درجه  

 ی عال مدرس •

  ی مل  مدرس •

 اتلون ترایی داور

 یالمللبین  مدرس •

 ی داور

  به ازای هر ساعت تدریس

مدرس دوره داوری  برای

  ریال  750.000 مبلغ 3درجه 

 .گیرد تعلق می
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5 
 داوری 

 2درجه  

 ی عال مدرس •

 یالمللبین  مدرس •

 ی داور

به ازای هر ساعت تدریس  

مدرس دوره داوری  برای

  ریال  ۱.000.000 مبلغ 2درجه 

 .گیرد تعلق می

6 
 ری داو

 ۱درجه  
 ی عال مدرس •

ازای هر ساعت تدریس  به 

مدرس دوره داوری  برای

  ریال  ۱.500.000 مبلغ ۱درجه 

 .گیرد تعلق می

7 

 مدرسی 

ملی   

 مربیگری

 یالمللبین  مدرس •

ی  گریمرب

 اتلون ترای

 ی عال مدرس •

به ازای هر ساعت تدریس  

مدرس دوره مدرسی   برای

  ملی مربیگری مبلغ

-ریال تعلق می ۱.500.000

 .یرد گ

8 

 مدرسی 

ی المللبین 

 مربیگری

 یالمللبین  مدرس •

ی  گریمرب

 اتلون ترای

 ی عال مدرس •

به ازای هر ساعت تدریس  

مدرس دوره مدرسی   برای

 ی مربیگری مبلغالمللبین

-ریال تعلق می ۱.500.000

 .یرد گ

9 
 مدرسی 

 ملی داوری 

 ی عال مدرس •

 یالمللبین  مدرس •

 ی داور

به ازای هر ساعت تدریس  

رس دوره مدرسی  مد برای

  ۱.500.000 داوری مبلغملی 

 . گیرد ریال تعلق می

۱0 

 مدرسی 

ی المللبین 

 داوری 

 ی عال مدرس •

 یالمللبین  مدرس •

 ی داور

 

به ازای هر ساعت تدریس  

مدرس دوره مدرسی   برای

بین المللی داوری 

ریال تعلق    ۱.500.000مبلغ

 .گیرد می
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۱۱ 
 مدرسی 

 بدنسازی  

 یعموم مدرس •

 ی بدنساز مدرس •

 ی عال درسم •

به ازای هر ساعت تدریس  

مدرس دوره مدرسی   برای

  ۱.500.000بدنسازی مبلغ

 . گیرد ریال تعلق می

۱2 
 مدرسی 

 عمومی 

و سمعادل • ازی 

توسط  مصاحبه 

فدراسیون  

 اتلون ترای

،   به ازای هر ساعت مصاحبه

 گر مبلغبرای مصاحبه

-تعلق می ریال ۱.500.000

 .یرد گ

۱3 
 مدرسی 

 عالی  

و ازی  سمعادل •

توسط  مصاحبه 

فدراسیون  

 اتلون ترای

به ازای هر ساعت مصاحبه،   

 برای مصاحبه گر مبلغ

-ریال تعلق می ۱.500.000

 .یرد گ

۱4 

مربیگری  

بدنسازی  

 ملی

 یعموم مدرس •

 ی بدنساز مدرس •

 ی عال مدرس •

به ازای هر ساعت تدریس  

مدرس دوره مربیگری   برای

  ۱.500.000بدنسازی ملی مبلغ

 . گیرد ریال تعلق می

۱5 

مربیگری  

بدنسازی  

 یالمللبین

 یعموم مدرس •

 ی بدنساز مدرس •

 ی عال مدرس •

به ازای هر ساعت تدریس  

مدرس دوره مربیگری   برای

ی المللبینبدنسازی 

ریال تعلق    ۱.500.000مبلغ

 .گیرد می

۱6 

 تربیت 

مربی   

 کودک 

 یعموم مدرس •

  ی مل  مدرس •

ی  گریمرب

 اتلون ترای

به ازای هر ساعت تدریس  

برای مدرس دوره مربیگری  

ریال   ۱.000.000 کودک مبلغ

 گیرد.تعلق می
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 یالمللبین  مدرس •

ی  گریمرب

 اتلون ترای

 ی بدنساز مدرس •

 ی عال مدرس •

۱7 
 تربیت 

 استعدادیاب 

 یعموم مدرس •

  ی مل  مدرس •

ترای  گریمرب ی 

 اتلون 

 یالملل  نیب  مدرس •

ترای  ی  گریمرب

 اتلون 

 ی بدنساز مدرس •

 ی عال مدرس •

به ازای هر ساعت تدریس  

رس دوره تربیت  برای مد

  ۱.000.000 استعدادیاب مبلغ

 . رد گییتعلق مریال 

۱8 

 تربیت 

مدیر   

 رویداد

 یعموم مدرس •

 ی عال مدرس •

 یالمللبین  مدرس •

 ی داور

به ازای هر ساعت تدریس  

برای مدرس دوره تربیت  

  ۱.000.000 مدیر رویداد مبلغ

 . گیرد ریال تعلق می

۱9 

 تربیت 

 دوره  ناظر 

 آموزشی

 یعموم مدرس •

 ی عال سمدر •

 

به ازای هر ساعت تدریس  

برای مدرس دوره تربیت ناظر  

 دوره آموزشی مبلغ

-ریال تعلق می ۱.000.000

 .یرد گ

20 
دروس 

تئوری 
 یعموم مدرس •

به ازای هر ساعت تدریس  

درس دوره دروس برای م
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عمومی 

 مربیگری

  ی مل  مدرس •

ترای  گریمرب ی 

 اتلون 

 یالمللبین  مدرس •

ی  گریمرب

 اتلون ترای

 ی بدنساز مدرس •

 ی عال مدرس •

 تئوری عمومی مربیگری مبلغ

 .گیرد ریال تعلق می 500.000

2۱ 
مربی  تربیت 

 پاک

 یعموم مدرس •

 یالمللبین  مدرس •

ترای  ی  گریمرب

 اتلون 

 ی بدنساز مدرس •

 ی عال مدرس •

به ازای هر ساعت تدریس  

مدرس دوره تربیت  ی برا

  ۱.500.000مبلغمربی پاک 

 . گیرد ریال تعلق می

22 
 یآموزش

 ژه یو 

 یعموم مدرس •

 ی عال مدرس •

 

به ازای هر ساعت تدریس  

مدرس دوره های  برای

آموزشی ویژه  

ریال تعلق    ۱.500.000مبلغ

 .گیرد می
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 فدراسیون  آموزش ارکان  عوامل اجرایی الزحمهحق  –۱0بخش

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

ف 
دی

ر
 

 حق الزحمه عوامل اجرایی  یت فعالعنوان  مسئولیت عنوان 

۱ 
نام دوره  مسئول ثبت

 آموزشی 

 هایدوره همه 

 آموزشی 

خالص   ۱0 شهریه  از  درصد 

به مسئول ثبت نام -دریافتی دوره 

 گیرد. تعلق میدوره آموزشی 

 مدیر دوره آموزشی  2
 هایدوره همه 

 آموزشی 

خالص   ۱0 شهریه  از  درصد 

دوره  مدیر  به  دوره  دریافتی 

 گیرد. تعلق میآموزشی 

 ناظر دوره آموزشی  3
 هایدوره همه 

 آموزشی 

خالص   ۱0 شهریه  از  درصد 

دوره  ناظر  به  دوره  دریافتی 

 گیرد. تعلق می آموزشی تعل

4 

مسئولین صدور 

کام، مدارک و اح

نگهداری سوابق  

 آموزشی  هایدوره 

های فعالیتهمه 

 آموزشی 

مزایای  حقوق  سقف  تا  ماهیانه 

برای   کار  صدور قانون  برای 

جهت اح سوابق  بایگانی  و  کام 

ثابت   الزحمهحق انسانی  نیروهای 

 گیرد.تعلق میفدراسیون  در

5 

رییس، نایب رییس،  

و دبیر شورای  

آموزش فدراسیون 

 اتلونترای 

های مه فعالیته

 آموزشی 

سقف   تا   30.000.000ماهیانه 

نظارت،  اجرا،  تهیه؛  برای  ریال 

آیین بازنگری  و  نامه ارزیابی 

مح و  آموزشی  آموزشی  به توای 

ارکان شورای آموزش فدراسیون 

 گیرد. تعلق می اتلونترای 
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 مسئول کمیته پژوهش  6
های همه فعالیت

 پژوهشی 

مزایای  حقوق  سقف  تا  ماهیانه 

اجرا،  تهیه؛  برای  کار  قانون 

بازنگری نظارت،   و  ارزیابی 

محتوای آیین و  آموزشی  نامه 

به مسئول کمیته پژوهش   آموزشی

می  اتلونترای فدراسیون   -تعلق 

 گیرد. 

 مسئول کمیته آموزش  7
های همه فعالیت

 آموزشی 

مزایای  تا سقف حقوق و  ماهیانه 

اجرا،  تهیه؛  برای  کار  قانون 

بازنگری  و  ارزیابی  نظارت، 

محتوای آیین و  آموزشی  نامه 

به مسئول کمیته آموزش آموزشی  

می  اتلونترای فدراسیون   -تعلق 

 گیرد. 

نر:  ۱۱  تبصره افزایش  به شهریه  20خ تورم سالیانه حداقل  با  ر ها که متغی درصد 

افزوده می است  اجرایی آموزش  عوامل  و دستمزد  محاسبه حقوق  و اصلی  شود 

کار )وزارت   حقوق قانون  سالیانه  یباحقوق سایر عوامل اجرایی تابع افزایش ضر

است.کشور (و رفاه اجتماعیکار  تعاون،
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 ی آموزش هایه دور یبرگزار فرآیند مراحل و  _۱۱بخش 

تفاهم  (۱۱-۱ فیعقد  همکاری  مراکنامه  بین  ادارات  ما  دانشگاهی،  آموزشی  ز 

های  و انجمن  ، باشگاه های دارای مجوز رسمی ترای اتلونهابدنی سازمانتربیت

به عنوان مجریان    همکاریایران به جهت    اتلونترای تخصصی مربوطه با فدراسیون  

 .56جدول شماره  درمندرج  آموزشی هایدورهبرگزاری  در مجاز

برگزاری  پیش(  2ـ۱۱ مجاز،    هایدورهبینی  مجریان  توسط  تقویم    درآموزشی 

 .و ارسال تقویم مربوطه به فدراسیون سالیانه

-آموزشی توسط مجریان مجاز و ثبت  هایدورهاجرای فراخوان برگزاری    (3ـ۱۱

 .ام از متقاضیانن

ثمکتوب    نامه  ارسال  (۱۱-4 دوره، معرفی مدیر    درنام شده  بتاسامی متقاضیان 

 اتلونترایبه فدراسیون    توسط مجریان مجاز  نام دورهول ثبتو مسئ   دوره آموزشی

 .ایران

ارسال    (۱۱-5 و  برگزاری دوره  صدور  مسئول مجوز  مدیر،  مدرسین،  احکام  و 

مجریان  به    ایران  اتلونترای  کمیته آموزش فدراسیون  نام و ناظر دوره توسطثبت

 آموزشی. هایرهدو مجاز

شرکت    متقاضیانو تشکیل پرونده از    های دوره، فرمنامثبت  فرآیندتکمیل    (۱۱-6

و ارسال از برگزاری دوره  قبل    تامصوب    آموزشی  نامهشرایط آیینطبق    دوره  در

فدراسیون   به  آنها  الکترونیکی  و  ثبت  اتلونترایفیزیکی  مسئول  نام  ایران توسط 

 .دوره

اماکن و تجهیزات فیزیکی، نیروهای انسانی مورد نیاز طبق   تهیه و تامین  (۱۱-7

مندرج   شماره    درموارد  سازمان56جدول  با  هماهنگی  نهاد،  و  موثر  ها   در های 
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پیاده  هایدورهبرگزاری   و  اجرا  زمانآموزشی،  برنامه  برای ن بسازی  شده  دی 

مندرج    هایدورهبرگزاری   طبق رئوس  ی نامه آموزشآیین  4بخش    درآموزشی 

 .توسط مدیر دوره آموزشی

کالس  (۱۱-8 دوره برگزاری  مدیره  و  مدرسین  حضور  با  دوره  آموزشی  های 

 .آموزشی

ها و تطابق شرایط اجرایی و  دوره  نظارت بر اجرای دقیق برنامه آموزشی  (۱۱-9

برگزاری    درنامه آموزشی، حضور  آییندر  ها با ضوابط تعیین شده  آموزشی دوره

 هایآزمون و نمرات نهایی    کنندگانشرکتحضور و غیاب    آزمون و تایید لیست

 .آموزشی توسط ناظر دوره هایدوره

مدار(  ۱۱-۱0 دوره،  آموزشی  و  اجرایی  مالی،  گزارشات  ارسال  و  ک تنظیم 

نتایج    کنندگانشرکت مدیران  هاآزمون و  ناظرین،  ثبتتوسط  مسئولین  و ،  نام 

 .اتلونیتراها به کمیته آموزش فدراسیون مدرسین دوره

فیش  (۱۱-۱۱ گزارش  ارسال  و  واریزی  گواهینامههای  صدور  هزینه  های مالی 

 .نام دورهتوسط مدیر و مسئول ثبت کنندگانشرکت

آموزشی پس از دریافت کلیه مدارک و   هایدوره نامه  گواهیصدور    (۱۱-۱2

 .توسط کمیته آموزش فدراسیون  گزارشات مورد نیاز

مراکز مجاز   درفراد واجد شرایط برای کارورزی  تهیه و ارسال لیست ا(  ۱۱-۱3

نامه توسط کمیته آموزش فدراسیون به متولیان آیین 4بخش   درطبق موارد مندرج 

 .مربوطه 

گزارشات عملکرد کاروزی افراد به کمیته آموزش جهت  تنظیم و ارسال    (۱۱-۱4

 .آموزشی توسط متولیان مربوطه هایدورههای صدور کارت
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های مربیگری ریال به ازاء هر نفر برای صدور کارت 750.000لغ واریز مب (  6-۱3

فیش ارسال  و  فدراسیون  حساب  کمیته به  به  مجاز  مجریان  توسط  واریزی  های 

 .فدراسیونآموزش 

کارت(  ۱4_6 ارسال  و  سوابق  هادورههای  صدور  نگهداری  و  آموزشی  ی 

ک و احکام توسط کمیته آموزش و واحد بایگانی و صدور مدار  کنندگانشرکت

.ایران اتلونترایفدراسیون 
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 آموزشی هایدوره انضباطیضوابط اداری، مالی و  مقررات و _۱2بخش 

 آموزشی هایدوره ( مقررات و ضوابط اداری ۱ـ۱2
کالس  در  کنندگانشرکت حضور   .1 و تمامی  تئوری  از  اعم  آموزشی  های 

 عملی به طور فعال و مرتب الزامی است.

طول جلسات    در  کنندگانشرکت حضور و غیاب  مسئولیت نظارت بر  کلیه   .2

 باشد.عهده مدیر دوره می  بر

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

ها دوره  در  کنندگانشرکتهزینه خرید منابع آموزشی، اسکان و غذا به عهده   .4

 باشد.می

ره باید  مدرسین دوره و ناظر دوامضا  به فدراسیون با  آزمون  ارسال ریز نمرات   .5

 انجام شود.

  مربیگری و داوری پایه   هایدوره  کنندگانشرکتگزارش کارورزی  تایید   .6

و   استان  هیات  و   عالی  هایدوره از سوی  فدراسیون  آموزش  کمیته    توسط 

 گردد.میامضا  فدراسیون تنظیم و درهای مربوطه میتهک

با    ۱، درجه  2، درجه  3داوری و مربیگری درجه    هایدورهنامه  اصل گواهی  .7

امضا رئیس فدراسیون، به انضمام لیست نمرات تئوری و عملی که ممهور به  

باشد برای تایید و امضای نهایی به  می  کمیته آموزش فدراسیونی  مهر و امضا

 ارسال گردد. وزارت ورزش و جوانان  ریزی آموزشیدفتر برنامه

گواهی  .8 تربیت  هایدورهنامه  اصل  کودکان،  مربی  پاک،  مربی   مدرسی، 

استعدادیاب، مدیر رویداد، ناظر دوره آموزشی، مربی پاک، مربی بدنسازی 

با امضا رئیس فدراسیون، به انضمام لیست نمرات تئوری و عملی که ممهور  

 به مهر و امضای کمیته آموزش فدراسیون انجام می گردد.
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عمومی .9 تئوری  دروس  دوره  نامه  گواهی  دبیر   اصل  امضا  با  مربیگری 

نضمام لیست نمرات تئوری که ممهور به مهر و امضای کمیته  فدراسیون، به ا

انجام می برای  آموزش فدراسیون  تئوری عمومی   هایدورهگردد. همچنین 

برگزار می مراکز آموزشی  با همکاری  که  از مربیگری  استفاده  امکان  شود 

 د.باشامضاء و مهر آن سازمان  نیز مقدور می

  تکمیل مراحل طوح مختلف پس از س در آموزشی هایدوره  مجوز برگزاری .10

 از سوی وزارت  ویژه و اخذ شماره سریال    در آیین نامه  با ضوابط تعیین شده

 خواهد شد.درصاو جوانان   ورزش

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

ی  طبق محتوا  اتلونترای  در رشتهنامه و ارائه گواهی انجام کارورزی  گواهی

پایان دوره حضوری  زمان  های تابعه از  دستورالعمل  و  نامه  این آیین  4بخش  

 .گرددانجام می

آموزشی بر عهده میزبان دوره    هایدورهتامین تجهیزات مورد نیاز برگزاری   .12

آموزشی  باشدمی و  ورزشی  اماکن  به  نیاز  که  حضوری  های  دوره  در  که 

و در صورت استفاده از    درصد از شهریه دریافتی  20فیزیکی است تا سقف  

 ۱0کالس های مجازی و بسترهای های غیرحضوری الکترونیکی تا سقف  

و درصد   ها  سازمان  سایر  به  پرداخت  و  تخصیص  قابل  دریافتی  شهریه  از 

اشخاص برای تامین بستر و فضاهای الزم برای برگزاری دوره های آموزشی  

 .می باشد

یون و تامین وسیله ایاب و ذهاب بینی مکان اقامت ناظر و مدرسین فدراسپیش .13

 .باشدبر عهده مدیر دوره می و تغذیه
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ا  در  3درجه  وره مربیگری  د  دری که  کنندگانشرکت .14 دروس عملی ز  یکی 

دو( نتوانند نظر مدرس را جلب نمایند و نیاز به آموزش بیشتر  دوچرخه،    )شنا،

های  بخش کارورزی دوره آموزشی که بعد از کالس درباید داشته باشد می

می برگزار  مدرس  حضوری   نظر  اعالم  طبق  آموزشی سکالدرشود  های 

نام  ثبت  با پرداخت شهریه کالس های آموزشی  استانجبرانی تحت نظر هیأت  

حد    درنمایند تا از نظر سطح فنی  ایت آموزش دریافت  نمایند و گواهی کف

 د.شرایط دریافت کارت مربیگری را اهراز نماین قابل قبول قرار گیرد و 

تایید فدراسیونکشور و اعضای تیمبه قهرمانان   .15 نامه  گواهی،های ملی مورد 

 شود.میاعطاء  3 ربیگری درجهم

آموزشی شامل کپی کارت    هایدوره  درشرکت    مدارک عمومی مورد نیاز .16

با   )برابر  تحصیلی  مدرک  آخرین  شناسنامه،کپی  کپی  و  رو(  و  )پشت  ملی 

)دارای زمینه سفید، شفاف    3×4اصل(، اصل فیش واریزی، دو قطعه عکس  

 .یت پوشش مناسب و شئونات اسالمی(با رعا –و قابل تشخیص 

-سوء  آموزشی شامل گواهی عدم  هایدورهشدگان  مدارک تکمیلی پذیرفته .17

یشینه )از طرف هیات استان با استعالم از ناحیه انتظامی(، گواهی عدم اعتیاد  پ

هداشت و درمان، کپی و اصل ریز  )از طرف هیات استان با استعالم از اداره ب

فرم   درتئوری عمومی گذرانده شده    هایدوره نمرات   دقیق  استان، تکمیل 

ام خانوادگی به دو صورت  نام و ن)سامانه مبین.    درمشخصات فردی برای ثبت  

به تاریخ شمسی و میالدی درج گردد.(،   فارسی و التین، تاریخ دقیق تولد 

مبلغ شهریه مصوب ارائه  به حساب  واریز  و  هیات  و  فیش    فدراسیون  اصل 

 بانکی.
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حضور و    ،محل برگزاری مستقر بوده  درمدیر دوره از شروع تا پایان دوره   .18

و کلیه اموری   کنندگانشرکتغیاب اجرای کنداکتور اساتید، رفع مشکالت  

 باشد.کننده به او محول شده، میکه از طرف برگزار

از اساتید،ت و کلید پاسخبایست از اخذ سواالناظر دوره آموزشی می .19   نامه 

سازی و مهر و موم آن  نامه، تکثیر، آمادهتایپ دفترچه سواالت و تهیه پاسخ

و توزیع فرم نظرسنجی و   کنندگانشرکتاطمینان حاصل نماید و از استقرار 

ها، اعالم شروع و خاتمه آزمون، استخراج  آوری آندفترچه آزمون و جمع

لیست   تهیه  نمرات،  و  کمیته   کنندگانشرکتنمرات  نتایج  به  آن  اعالم  و 

 آموزش فدراسیون اقدام نماید.

هر یک    دربوده و شرایط قبولی   20تئوری و عملی بین صفر تا  دامنه نمرات   .20

 باشد.مینامه حاضر آیین 4از دروس تئوری و عملی طبق محتوای بخش 

مرات  نرسد ن  ۱4  نمره   به حدنصاب  دروس تئوری  درافرادی که نمرات ایشان   .21

طی    درتوانند  قسمت قبولی به مدت یکسال محفوظ بوده و می  درکسب شده  

که مبلغ آن توسط    با پرداخت شهریه آزمون)تعیین شده    آزمون  نهایت دو

شرکت نمایند    دروس مردودیامتحانات    برای  کمیته آموزش ابالغ می شود( 

 شودمی  درها صانامه آن گردند، گواهی به اخذ نمرات قبولی و چنانچه موفق

و چنانچه در مدت یکسال با شرکت در دو آزمون موفق به کسب قبولی در  

 .روس نشوند به عنوان مردود دوره آموزشی تلقی می گردندهمه د

در صورت فراهم نبودن امکان برگزاری دروس عملی تخصصی مانند شیوع  .22

به صورت مجازی و    هابیماری های همه گیر بخش تئوری به همراه آزمون  

  در زمان عادی شدن شرایط و رفع بحران رورزی به همراه دروس عملی  کا

 ارائه خواهد شد.
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 آموزشی هایدوره ( مقررات و ضوابط مالی 2ـ۱2
 آموزشی هایدورههای تئوری و عملی های مربوط به برگزاری کالسهزینه .1

 باشد.می کنندگانشرکت به عهده 

کارت .2 صدور  آموزشیهزینه  هر    های  حساب    750.000  نفر برای  به  ریال 

 شود.فدراسیون واریز می

ثبتکلیه شهریه .3 به شماره    آموزشی  هایدوره  کنندگانشرکتنام  های  باید 

 واریز گردد. مجریان مجازحساب رسمی 

 باشد. برعهده مجریان مجاز تواندمدیر دوره مینام و مسئول ثبتانتخاب  .4

طبق  آن  الزحمهحقمبلغ  باشد کهنام میها به عهده مسئول ثبتنامتمامی ثبت .5

 باشد.می 59 جدول

پایان هر دوره توسط مجریان مجاز    درمدرسین و عوامل اجرایی    الزحمهحق .6

 .گرددهای دریافتی پرداخت میاز شهریه

مجاز .7 سقف  می  مجریان  تا  برای    50توانند  جمله  درصد  از  خاص  اقشار 

ا تامین  دفترچه  دارای  افراد  و  مسلح  نیروهای  تخفیف   جتماعیدانشگاهیان، 

 منظور نمایند.

سال قابل افزایش خواهد  هر    درها برابر با افزایش نرخ تورم  های دورههزینه .8

 بود.
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 آموزشی هایدوره  انضباطی( مقررات و ضوابط  3ـ۱2
ه منزله انصراف  بهر دوره آموزشی   درسه جلسه ساعت و یا   6غیبت بیش از  .1

 باشد.از دوره می

دلیل تخلف انضباطی از ادامه دوره محروم گردند،  ی که به  کنندگانشرکت .2

محروم    آموزشی فدراسیون  هایدورهکلیه  دراز شش ماه تا یکسال از شرکت  

 گردند.می

مجریان    اجرایی و آموزشی  مالی،  تخلفات اعتراضات،  مورد  درگیری  تصمیم .3

نیز  مجاز پیش  و  به  موارد  مربوط  نشده  تخلف    هایدوره بینی  و  آموزش 

 باشد.رعهده شورای آموزش فدراسیون، میب انضباطی

از .4 خارج  که  آموزشی  مدارک  دستور  کلیه  این  یا    درالعمل  ضوابط  خارج 

 گردد.گردد فاقد اعتبار تعیین میدرکشور صاداخل از 

بر   .5 نظارت  ناظرین    هاآزمون مسئولیت  و   باشدمی آموزش    هایدورهبعهده 

ناظرین،   توسط  ارسالی  تخلفات  آ  درگزارشات  و    موزشیشورای  مطرح 

 گردد.رسیدگی می

 نامه آموزشی برگزار گردد.  آموزشی باید طبق این آیین هایدورهکلیه  .6

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

 باشد.فدراسیون می
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  ۱۱  و   جدول  59  ، بخش  ۱2  شاملصفحه    ۱04  در  نامهآییناین  

از  ،تبصره استفاده  اصولقوانین  با  آموزشی    و  ،  استانداردهای 

 کشور،   و وزارت ورزش و جوانان   اتلونترایی  المللبین اتحادیه  

اجراییدستورالعملبرای   و  مالی  های  فعالیتهمه    های 

تدوین شده است و از   (گانهسه)اتلونترایآموزشی فدراسیون 

، الزم االجرا  یانه فدراسیونمجمع عمومی سال درتصویب  تاریخ 

 باشد.می

 

 

گودرزی  دیمه  

 رئیس فدراسیون 

 


