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ندارد

سرکار خانم زارعی
رئیس محترم کمیته چانگ چوان

باسالم و احترام؛
     بازگشت به نامه شماره١٣/۹٥۹/د/٠١/٢۸٣مورخ١٤٠١/٠٤/١۹درخصوص دوره عملی مربیگری(بانوان) درتاریخ١٤٠١/٠٥/١٢(استان خراسان رضوی) 

     ضمن اعالم موافقت مقتضی است نسبت  به ارائه گزارش و ارسال فیلم حداکثر به مدت ٣٠روز پس از برگزاری دوره به فدراسیون اقدام نمایید.
   

الف : شرایط مالی 
سهم فدراسیون سهم کمیته(برگزار کننده) مبلغ کل رتبه

٤٠٠.٠٠٠ ریال ٩٣٠.٠٠٠ ریال ١.٣٣٠.٠٠٠ریال عملی مربیگری

درصورتی که مدارک شرکت کنندگان طبق موارد ذیل کامل نباشد، مبلغ واریزی عودت نخواهد شد.

ب: مدارک الزم :
عضویت کارت هوشمند و تکمیل اطالعات به صورت کامل در پروفایل شخصی در سامانه فدارسیون ووشو.

متقاضیان دوره های آموزشی می بایست جهت شرکت در دوره های آموزشی شماره تماس خود را به صورت کامل و صحیح در سامانه هوشمند وارد نمایند.
١-تصویر اصل گواهینامه فنی حداقل (دان٢) فدارسیونی در سامانه کارت هوشمند بارگذاری گردد. 

٢- بیمه ورزشی رشته ووشوسال جاری.

*موارد آزمون عملی مربیگری  طبق آیین نامه عملی مربیگری کمیته  چانگ چوان  ( به پیوست)در کانال فدراسیون ووشو  ارسال می گردد.
*تمامی هنرجویان می بایست طبق مفاد آیین نامه، فیلم ارسالی را به شماره واتس آپ  ممتحن دوره(٠٩١٥٠٧٩٦٩٥٨) ارسال نمایند.

تمامی فیلم های ارسالی شرکت کنندگان می بایست در قالب سی دی به کمیته آموزش و پژوهش  با ارسال نام هنرجویان ارسال گردد. 
ممتحن دوره به هیچ عنوان حق بازنشر به هرنوعی و استفاده غیر از ویدیوهای دریافتی هنرجویان را ندارد در غیراینصورت توسط کمیته انضباطی فدراسیون از رییس کمیته

 مذکور و ممتحن دوره پیگیری می گردد.

ممتحن  دوره  : خانم نرگس انگزبانی
ناظر دوره  : بررسی فیلم های ارسالی توسط کمیته آموزش و پژوهش انجام می گردد.

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


