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جناب آقای حسینیخواه
رئیس محترم کمیته خونگ چوان

باسالم و احترام؛
   بازگشت به نامه شماره ٠٧/٤٠٠٧/د/٠٠/٢٨٣ مورخ١٤٠٠/٠٦/١٧در خصوص  برگزاری دوره تئوری داوری  درجه ٢ و٣ ساندا( آقایان و بانوان)  درتاریخ

١٤٠٠/٠٨/١٣  لغایت١٤٠٠/٠٨/١٤ به صورت آنالین( استان اصفهان)،  ضمن  اعالم موافقت مقتضی است نسبت به ارائه گزارش برگزاری حداکثر به مدت

٣٠ روز با  این فدراسیون اقدام الزم معمول ، تا  نسبت به صدور  احکام  اقدام گردد. شرایط برگزاری به شرح  ذیل می باشد: 

   الف: شرایط مالی  
سهم فدراسیون(ریال)   هزینه صدور شناسنامه داوری (ریال) سهم هیات(ریال) سهم برگزارکننده(ریال) هزینه ثبت نام (ریال) درجه 

٥٠٠/٠٠٠ ١.٢٦٠.٠٠٠ ٢٩٠.٠٠٠  ١.١٥٠.٠٠٠  ٢.٧٠٠.٠٠٠ ٣

٥٠٠/٠٠٠  ١.٦٠٠.٠٠٠  ٥٩٠.٠٠٠  ١.٥١٠.٠٠٠  ٣.٧٠٠.٠٠٠ ٢

            * هزینه ناظر به ازای هرروز ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
                *ارائه اصل فیش واریزی مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال جهت  صدور شناسنامه داوری الزامی است .

ب: مدارک الزم: 
جهت ثبت نام در دوره به روز بودن عضویت در سامانه هوشمند الزامی است.

١- عضویت کارت هوشمند و تکمیل اطالعات به صورت کامل در پروفایل شخصی در سامانه فدراسیون ووشو.
٢- تصویر مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم ویا ارائه اصل گواهی تحصیلی در مقطع متوسطه )( داوری درجه٣)

 ٣- تصویر مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم) ( داوری درجه٢)              
 ٤-  بیمه ورزشی رشته ووشو سال جاری 

٦- حداقل سن شرکت کنندگان در داوری درجه ٣، ١٨ سال تمام و داوری درجه٢٠،٢سال تمام می باشد.
٧-جهت شرکت در دوره داوری تصویر گواهینامه رده فنی دان یک فدراسیونی برای ( درجه ٣) و رده فنی دان دو فدراسیونی ( درجه ٢) در سامانه بارگذاری گردد. 

٨-  برای شرکت در دوره داوری درجه ٢ اصل تصویر حکم داوری درجه ٣ که ٢ سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد در سامانه (ثبت  اطالعات فنی) بارگذاری گردد. 
 ٩- در صورت داشتن دفترچه شناسنامه داوری اصل دفترچه در زمان صدور حکم  ارائه گردد.

 پس از  ثبت  نام  در سایت فدارسیون جهت دریافت اطالعات بیشتر با مسئول برگزاری دوره آقای حسینی خواه (۰۹۱٣۱۱۵۶٣۷۶) تماس حاصل فرمائید.

*درصورتی که مدارک شرکت کنندگان طبق موارد فوق کامل نباشد وسنوات  حکم درجه ٣ به ٢ از تاریخ صدور حکم درجه سه  ، ٢
 سال تمام نشده  باشد اجازه  ثبت نام صورت  نخواهد گرفت .

 

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.

مدرس دوره : آقای علی محمد نوری  
ناظر دوره :توسط کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون مشخص می گردد. 

skyroom مکان : به صورت آنالین بر بستر پلتفرم


