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ندارد

جناب آقای روناسی
رئیس محترم هیئت ووشو استان اصفهان 

باسالم و احترام؛

         بازگشت  به نامه  شماره ۷۶۹/د/۰۱/۲۸۳ مورخ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ درخصوص درخواست  برگزاری  کارگاه های   آموزشی چگونه یک مدیر و  مربی مناسب برای

     تمام فصول باشیم ( ویژه مربیان )  (بانوان و  آقایان)   به  صورت آنالین،   بدینوسیله  ضمن  اعالم  موافقت  به  اطالع میرساند، الزم است با همکاری کمیته 
     محترم آموزش   فدراسیون   نسبت  به  ارائه  گزارش  برگزاری دوره حداکثر به  مدت ۳۰  روز   پس از  برگزاری به فدراسیون اقدام نمایید./

زمان برگزاری هردوره:
۱- رسانه وتبلیغات ( فعالیت های رسانه ای ، تبلیغات و بازاریابی)                                                             مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۲- ارتباط موثر ( مهارتهای ارتباطی با والدین ، همکاران و ورزشکاران)                                                    مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
۳- آموزش( چگونگی برنامه ریزی چرخه ماکروسایل و مایکروسایل  تمرینات ساالنه ، طراحی                 مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

       تمرینات جذاب متناسب با سن ورزشکاران، استعدادیابی و ارزیابی فصول آموزش)                          
۴- مسابقات ( شرکت در مسابقات، ارزیابی هاث پزشکی و روانشناسی های ورزشی)                                مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰

مدارک الزم :
    ۱- عضویت کارت هوشمند و تکمیل اطالعات به صورت کامل در پروفایل شخصی در سامانه فدراسیون  

     ۲-   جهت حضور در دوره ارائه مدرک مربیگری حداقل درجه سه  الزامی است .

    ۳ - متقاضیان دوره های آموزشی می بایست جهت شرکت در دوره های آموزشی شماره تماس خود را به صورت کامل در سامانه هوشمند  وارد نمایند.
   ۴-  باتوجه به اینکه ۴ دوره کارگاهی یک چرخه برنامه ریزی یک مربی می باشد حضور در ۴ جلسه الزامی  می باشد.

    - گواهینامه کارگا هها توسط فدراسیون صادر می گردد.
    - کارگاه فوق الذکر با توجه به آیین نامه اجرایی کمیته آموزش و پژوهش ( بندهای ۲ ماده ۶ و ۱۸ ماده ۷) جزء دوره های پیش نیاز ارتقاء و تمدید

        احکام مربیگری محسوب می گردند.

        مدرس دوره : آقای دکتر کریمی 
 Sky room مکان: به صورت آنالین بر بستر پلتفرم        

             ناظر دوره : توسط کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون مشخص می گردد.   
             مسئول برگزاری دوره : آقای محمدی ۰۹۱۳۰۲۴۰۱۲۸  

          نکته مهم: در صورت احراز  عدم صحت مدارک ارائه شده اعم از جعل و یا عدم انطباق مدارک مسئولیت حقوقی آن   متضمن کمیته انضباطی و یا مراجع قضایی
          برعهده داوطلب ارائه کننده مدارک می باشد.

۸ ساعت  مدت  هر دوره  
۱.۲۰۰.۰۰۰ ( ریال ) هزینه ثبت نام به ازای هر دوره 
۴۸۰.۰۰۰ ( ریال ) هزینه صدور گواهینامه توسط فدراسیون 
۱.۲۰۰.۰۰۰( ریال ) حق الزحمه ناظر دوره 
۱.۴۲۰.۰۰۰(ریال) حق الزحمه مسئول برگزاری دوره


