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 دوستان گرامي :

 

  نه توسط کمیته آموزش و پژوهش تهیه و تدوین و ابالغ گردید پس از حدود6831آیین نامه ای که از آبان ماه سال        

پیشنهاد اعضای محترم  سای محترم هیئتهای استاني، کمیته ها و سبکها و نیز  پیشنهاد روبه  آناز زمان اجرای سال  

آن و نیز در جهت  2ث آیین نامه ایجاد و به منظور نیل به اهداف عالیه مندرج در ماده حکمیته فني تغییراتي در برخي مبا

تا  در  مي گردد  جامعه ووشو ارائه  به  و بدینوسیله معمول  رسیدن به اهداف برنامه های پنج ساله و راهبردی فدارسیون 

 گامي برداشته شود. بین الملليمسیر اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسالمي ایران در میادین 

و نسبت به رعایت آیین نامه اهتمام نمودند  تاکنون  31در طول سال های  که برخود الزم مي دانم از زحمات کلیه عزیزاني   

که در اصالح و ویرایش این آیین نامه ، سرکار خانم مژگان سرلک  منجمله کمیته آموزش و پژوهش   محترم  همکاران  نیز

 تقدیر و تشکر نمایم ./ اینجانب را یاری نمودند 
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 وپژوهش وزشـيته آمـكم

 ه های آموزشيرآیین نامه اجرایي برگزاری دو
 

 

 :تعاریف فصل اول:

 :آیین نامه : 6ماده 

نامه يا نظامنامه مجموعه مقررات و قواعد اجرايي است به منظور اجراي وظيفه اي كه سازمان را در نيل بـه اهـداف   ين يآ     

 آن ياري مي كند.

 

 :آموزش :2ماده 

مي باشـد. آمـوزش تجربـه اي اسـت مبتنـي بـر       و پرورش تربيت  همراه باآموزش به معناي آموختن، ياد دادن و تعليم        

تعريف مي و پرورش تربيت  همراه بااينكه آموزش  ،يادگيري و انتقال دانش و مهارت به منظور تغيير در رفتار فردي و گروهي

شود به معناي يادگيري صرف مهارت بدون توجه به روحيات جوانمردي و اخالق گرايانه نمي باشد. چرا كه علم بدون اخـالق  

 نقشي در تولد نخواهد داشت.

 آموزش  ايندفر :3ماده 

 تعريف و بر اساس آيين نامه اجرايي مي گردد. 11115اجراي دوره هاي آموزشي مطابق چرخه استاندارد فرايند    

 :هدف: 4ماده
 رشد و توسعه جايگاه آموزش در ووشو  –الف 

   و انساني بسط و گسترش فرهنگ آموزش با اخالق اسالمي -ب

   علميووشو كاران در دو بعد فني و و تخصصي عمومي  دانشافزايش سطح  -ج

 تهاأهيو  سبكها ،رسيدن به مرز تعامل مثبت در برگزاري دوره هاي آموزشي ميان فدراسيون -د

 روز  دانشبه استفاده از  جامعه ووشورهنمون سازي  -ه

 تسهيل در راه نيل به اهداف فدراسيون -ج

 انواع دوره هافصل دوم :

 دوره های تئوری مربیگری : -

 دوره آموزشـي تئـوري از برخـي دروس و علـومي مـي باشـد كـه مربـي         دوره هاي تئوري مربيگـري شـامل يـك    

بكـارگيري آن موجبـات پيشـرفت    با  ويادگيري آن در اداره كالس ورزشي خود و يا هدايت يك تيم ورزشي  مي تواند با 

 را فراهم آورد.خود  هنرآموزانعلمي 

 :8مربیگری درجه: الف -2ماده 

وره مربيگري درجه سه هر ورزشكار پس از طي دوره هاي  فني تحت نظر سـبك مربوطـه مـي بايسـت حـا ز      در د 

 تا پس از ثبت نام بتواند در دوره هاي تئوري مربيگري درجه سه شركت كند . شرايط ذيل باشد
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 داشتن سالمت جسمي و روحي ) با تایید پزشک معتمد( .6

 داشتن صالحیت اخالقي و حسن شهرت .2

 اعتیاد به مواد مخدر عدم .8

 ( عملي مربیگری گواهینامهو  )فدراسیوني(فني  دو  ل داناقحدارائه موفقیت در آزمون مهارتي ) .2

 در سامانه آموزشي  تصوير مدرك تحصيلي )حداقل ديپلم(اصل  بارگزاري .5

وطالالب   دولتي، اعم از كشوري و لشگري با ارا ه حكـم كـارگزيني   رسمي ) كليه كاركنانارا ه گواهي عدم سوء پيشينه  .6

 از اين مورد مستثني مي باشند.( معرفي نامه از حوزه های علمیه حوزه های علمیه با ارائه

 .شدمي باتمام  سال21 فراگیران حداقل سن .7

از سبك كه به تاييد هيات معرفي و يا  ت ووشو استانأهي ، استان ورزش و جوانانرا ه معرفي نامه از اداره كل ا .8

 ووشو استان رسيده باشد.

 سامانه آموزشيدر تصوير شناسنامه  بارگزاري اصل    .9

  پرسنلي3×4قطعه عكسيك ارا ه  .11

 در سامانه كارت هوشند عضويت .11

یالا   گواهي اشتغال باله خالدمت    ) دائم معافیت  یا پایان خدمتکارت تصویر ؛  وضعیت نظام وظیفهگواهي  .62

 (محل تحصیلیا حوزه علمیه  ارائه گواهي نامه از دانشگاه

 : دارندگان معافيت پزشكي با ارا ه تا يديه كميته پزشكي فدراسيون مي توانند در دوره حضور يابند.تبصره 

 در سامانه آموزشي تصوير كارت ملياصل بارگزاري  .13

 سال جاري بيمه ورزشي رشته ووشو  بارگزاري كارت  .14

      كارگاههاي آموزشي ووشو حضور درو تمديد آن منوط بر  سال مي باشد3گواهينامه از تاريخ صدور مدت اعتبار .15

 .مي باشد  ارائه گواهي عدم سوءپیشینهو  )حداقل دو دوره در زمان انتظار(

 افرادی که در دوره تبصره : درخصوص 

 كارشناسي و باالتر رشـته تربيـت بـدني و علـوم ورزشـي بـا ارا ـه اصـل گـواهي مـدرك           مقطع  كليه فارغ التحصيالن .16

 د.نمي باش معافاز شركت در دروس تئوري مربيگري  و ريزنمرات دروس مربوطه فارغ التحصيلي

 اين متقاضيان مي بايست فيش واريزي هزينه شركت در دوره و مدارك الزم را به فدراسيون تحويل نمايند. :6تبصره 

حكم قهرماني كشـوري، آسـيايي و جهـاني     كسانيكه فاقد مدرك تحصيلي ديپلم مي باشند در صورت ارا ه : 2 تبصره

ثبـت نـام    3درجـه  ه هاي مربيگـري  ردر دو مي توانندپايان دوره راهنمايي  رده اول تا سوم و داشتن مدرك تحصيلي

 نمايند.

عنـوان   11را بـا موفقيـت بگارانـد . ايـن دوره     ساعت دوره تئـوري   72متقاضي مي بايست  3دوره مربيگري درجه در .17

 .است 62 نمره اکتسابيمیانگین  حداقلدرسي را شامل مي باشد كه 

مـي تواننـد در دوره    11نرسد در صورت نداشـتن نمـره زيـر     14متقاضياني كه ميانگين نمرات آنها به عدد  :6تبصره 

 برسانند. 62دريافت كرده اند حداقل ميانگين نمره خود را به  21بعدي با شركت در درسهايي كه نمره زير 

شـركت در   بـا داشته باشند  11نمره زير  دوحداكثر رسد و ب 14: متقاضياني كه ميانگين نمرات آنها به عدد 2تبصره 

 قبول محسوب مي گردند. 12دوره بعدي وكسب نمره 

 

واحد درسـي در   4به ميزانعملي مربيگري ووشو  با ارا ه مدرك حضور در دوره به فارغ التحصيالن رشته تربيت بدني  .18

 مربوطـه    ارا ـه مـدارك    و منـدرج در آيـين نامـه     با احراز ساير شـرايط مورد تاييد وزارت علوم يكي از دانشگاه هاي 

 مي گردد. صادر 3گواهينامه مربيگري درجه 
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 به شرح ذيل: واحد درسي تئوري  72گاراندن  .19

 :3عناوين دروس مربيگري درجه 

 ساعات آموزش دروس مورد نظر  ردیف

 3 آناتومي و فيزيولوژي عمومي  6

 1 ( 1برنامه ريزي و طراحي و تمرين) 2

 1 (1نقش مربي ) 8

 1 ( 1رشد و تكامل حركتي ) 2

 1 مباني آمادگي جسماني  2

 2   (1تغايه ورزشي  ) 1

 2 (1ايمني در ورزش ) 7

 2 تربيت بدني  مباني 3

 1 (1روان شناسي ورزشي ) 9

 2 (1تجزيه و تحليل مهارتها ) 61

 2 اخالق مربیگری ورزشي ) اصول و بایسته ها( 66

 3 مباني استعدادیابي  62

 1 کمکهای اولیه و احیاء پایه  68

 72 جمع ساعات  62

 :2مربیگری درجه  -:ب 1ماده 

يـد  أيآنها توسط كميته آموزش فدراسيون ووشو مـورد ت  3گواهينامه درجه مربياني كه  2در دوره مربيگري درجه

 شركت نمايند.اين دوره قرارمي گيرد با شرايط ذيل مي توانند در 

 متقاضي گاشته باشد. 3سال از تاريخ صدور مربيگري درجه  2حداقل  -1

 ووشو در طول دراسيونارا ه گواهي شركت در حداقل دو عنوان كارگاه آموزشي برگزار شده مورد تأييد ف -2

 .2دوره انتظار مربيگري درجه            

 باطي و يا مراجع قانوني .ضنوعيت توسط كميته قضايي و انمنداشتن پرونده و سابقه محكوميت و م -3

 سامانه آموزشي در تصوير شناسنامه بارگزاري اصل -4

 پرسنلي3×4 عكس  قطعه يكارا ه  -5

 عضويت درسامانه كارت هوشمند -6

وضعیت نظام وظیفه ؛ تصویر کارت پایان خدمت یا  معافیت دائم ) گواهي اشتغال باله خالدمت  یالا    گواهي  -7

 محل تحصیل( یا حوزه علمیه محل تحصیل ارائه گواهي نامه از دانشگاه

 در سامانه آموزشيتصوير كارت ملي اصل  بارگزاري -8

  در سامانه آموزشي (قل ديپلم )حدامدرك تحصيلي اصل تصوير  بارگزاري -9

دولتـي، اعـم از كشـوري و لشـگري بـا ارا ـه حكـم         رسـمي   ) كليه كاركنانارا ه گواهي عدم سوء پيشينه  -11

از اين مورد مستثني مـي   معرفي نامه از حوزه های علمیه وطالب حوزه های علمیه با ارائه كارگزيني

 باشند.(

 جاري  درسامانه آموزشيبيمه ورزشي رشته ووشو  بارگزاري كارت -11

 و گواهينامه عملي مربيگري  فني )فدراسيوني (3دان ارا ه حداقل  -12

معرفـي از سـبك كـه بـه تاييـد       يا ت ووشو استانأهي ،استان  ورزش و جوانانارا ه معرفي نامه از اداره كل  -13

   هيات ووشو استان رسيده باشد.

 مي باشد. تمام سال  28 حداقل سن -62
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مدرك فارغ  تربيت بدني و علوم ورزشي با ارا ه اصل گواهيكليه فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي و باالتر رشته  -15

 مي باشند. معاف 2درجه از شركت در دروس تئوري مربيگري  و ريزنمرات مربوطه التحصيلي

سال مي باشد و تمديد آن منوط بر حضور در كارگاههاي آموزشي ووشو      3مدت اعتبار گواهينامه از تاريخ صدور -16

 انتظار( مي باشد.)حداقل دو دوره در زمان 

 واحد درسي تئوري  به شرح ذيل: 41اراندن گ   -17
    

 :2عناوين دروس مربيگري درجه    

 ساعات آموزش        دروس مورد نظر ردیف

 1 1فيزيولوژي ورزشي  6

 2 (2نقش مربي ) 2

 2 (2رشد و تكامل حركتي ) 8

 1 (2برنامه ريزي و طراحي تمرين ) 2

 2 (2تغايه ورزشي) 2

 2 (2ايمني در ورزش) 1

 2 (2تجزيه و تحليل مهارتها) 7

 2 (2روان شناسي ورزشي) 3

 2 (1سنجش و اندازه گيري) 9

 2 )ها مهارت و ها روش /اخالقی مسئولیت( مربیگری اخالق 61

 1 (2احیاء پایه و کمکهای اولیه ) 66

 1 استعدادیابي پیشرفته  62

 21 جمع ساعات  68
  

 مي باشد. 21از  14، 2در دوره تئوري مربيگري درجه  ميانگين نمراتحداقل  -17 

سالایر   بالا  ، شالده انالد   موفق به کسب مدال  مسابقات آسیایي و یا جهاني یکي از  که در مدال آوربه قهرمانان  -36

 مي شود. اعطا 2شرایط مندرج در آیین نامه گواهینامه مربیگری درجه 

مـي تواننـد بـا شـركت در      11نرسد در صورت نداشتن نمره زيـر   14نمرات آنها به عدد ني كه ميانگين متقاضيا :1 تبصره

 برسانند. 26اند ميانگين نمرات خود را به عدد  را كسب نموده 26نمره كمتر از كه  سيرود

 باشـد   14گرفتـه باشـند در صـورتي كـه معـدل آنهـا بـاالي         11متقاضياني كه از دو درس نمره مـردودي زيـر     :2تبصره

 .قبول محسوب گردند  12در دوره بعدي شركت و در صورت كسب نمره باالي  مي توانند 

بـه ارا ـه گواهينامـه    منوط  به درجه يك آن ارتقاء و يا و تمديدسال مي باشد  3مدت اعتبار گواهينامه از زمان صدور  -19

 مي باشد یشینهگواهي عدم سوء پو )حداقل دو دوره در زمان انتظار( كارگاههاي آموزشي ووشو 

 ارائه گواهي منبي بر فعالیت و کالس داری در هیات ورزشي استان-21

 نفر میباشد. 22تعداد نفرات شرکت کننده در هر کالس حداکثر -62

 : 6مربیگری درجه  -:ج 7ماده 

يـد  أيآنها توسط كميته آموزش فدراسيون مـورد ت   2درجه  مربياني كه گواهينامه مربيگري 1در دوره مربيگري درجه      

 قرار مي گيرد مي توانند در صورت احراز شرايط ذيل درآن دوره شركت نمايند.

 متقاضي در رشته ووشو گاشته باشد. 2مربيگري درجه صدور سال از تاريخ  3حداقل  -1

 .مي باشد تمام  سال  21حداقل سن  -2

   ساعت(21ساعت و عملي مربيگري معادل 41معادل  4)دان گواهينامه عملي مربيگريو ( سيوني)فدرا 4ارا ه حداقل دان فني -3

 در سامانه آموزشي  و كارت ملي تصوير شناسنامه بارگزاري اصل  -4
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 3×4عكس قطعه  يك ارا ه  -5

 عضويت در سامانه كارت هوشمند  -6

اشتغال به خالدمت  یالا   گواهي وضعیت نظام وظیفه ؛ تصویر کارت پایان خدمت یا  معافیت دائم ) گواهي   -7

 محل تحصیل( یا حوزه علمیه ارائه گواهي نامه از دانشگاه

 در سامانه آموزشي حداقل مدرك تحصيلي پايان مقطع متوسطه  بارگزاري اصل تصوير  -8

دولتـي، اعـم از كشـوري و لشـگري بـا ارا ـه حكـم         رسـمي  ) كليـه كاركنـان  گواهي عدم سوء پيشينه  بارگزاري اصل -9

 از اين مورد مستثني مي باشند.( معرفي نامه از حوزه های علمیه حوزه های علمیه با ارائهوطالب  كارگزيني

 اصل كارت معتبر بيمه ورزشي رشته ووشو بارگزاري -11

معرفي از سبك كه به تاييـد هيـات ووشـو    يا  ت ووشو استانأهي ،استان  ورزش و جوانان ارا ه معرفي نامه از اداره كل -11

 استان رسيده باشد.

  باطي و يا مراجع قانوني ديگر .ضنداشتن پرونده و سابقه محكوميت  و ممنوعيت توسط كميته قضايي و ان -12

كليه فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي و باالتر رشته تربيت بدني و علوم ورزشي با ارا ـه اصـل گـواهي مـدرك فـارغ       -13

 .معاف مي باشندي درجات شركت در دروس تئوري مربيگري تماماز  و ريزنمرات مربوطه التحصيلي

 ساعت آموزشي  61ارا ه گواهينامه دوره عملي مربيگري تخصصي به مدت   -14

سال مي باشد و تمديد آن منوط بر حضور در كارگاههاي آموزشي ووشو      3مدت اعتبار گواهينامه از تاريخ صدور -15

 باشد.مي  و ارائه گواهي عدم سوء پیشینه )حداقل دو دوره در زمان انتظار( 

 واحد درسي تئوري به شرح ذيل: 41گاراندن   -16

 :1عناوين دروس مربيگري درجه       

 ساعات آموزش دروس مورد نظر  ردیف

 1 (2فيزيولوژي ورزشي ) 6

 1 (3برنامه ريزي و طراحي و تمرين ) 2

 2 (3نقش مربي ) 8

 2 (3تغايه ورزشي ) 2

 2 (3ايمني در ورزش ) 2

 1 (3مهارتها )تجزيه و تحليل  1

 1 روان شناسي مربيگري 7

 2 آشنايي با روش تحقيق در تربيت بدني  3

 2 اخالق مربیگری) مسائل و موقعیت ها( 9

 1 (8احیاء پایه و کمکهای اولیه ) 61

 1 استعدادیابي تخصصي  66

 11 جمع ساعات  62

 
 

 صدور خواهد بود . سال از زمان 3،  1مدت اعتبار گواهي نامه مربيگري درجه   -16

 خواهد بود. 2نمره همانند مربيگري درجه  قوانين كسر - 17

 شركت در  ) امتیاز 72حداقل سه سال همکاری و فعالیت مستمر مربیگری و کسب  ارائه گواهي  -81

فدراسيون در يد أيمورد ت و باز آموزي دوره توجيهيرشته ووشو  امتياز( 25)هركارگاه عنوان كارگاه آموزشي 3حداقل 

 (مربيگري درجه يكه انتظار دور
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 نفر مي باشد. 22کت کننده در هر کالس حداکثر تعداد نفرات شر 96

 ارائه گواهي فعالیت و کالس داری از هیات ورزشي استان -21

 : يمربیگری بین الملل -: د 3ماده  
متقاضي شركت در  با توجه به شرايط ذيل  مي توانند ، ملي ووشو باشند 1مربياني كه داراي حكم مربيگري درجه 

 دوره مربيگري بين المللي باشند.

 حداقل يكسال از تاريخ مربيگري ملي متقاضي گاشته باشد. -1

 ماه در اردوهاي تيم ملي بعنوان مربي حضور داشته باشند. 9مربيان تيم هاي ملي كه بيش از  -2

 يم هاي ملي به عنوان سر مربي حضور يافته باشند.ماه در اردوهاي ت 6سر مربياني تيم هاي ملي كه بيش از  -3

 .(مكالمات روزمره )ان انگليسي آشنايي با زب -4

    روابـط بـين الملـل     گري بين المللـي توسـط كميتـه   ور در دوره مربيزبان  مربيان متقاضي حض : تعيين سطحتبصره     

 انجام خواهد شد . و مربيان با نظارت كميته آموزش فدراسيون ووشو

 ارا ه گارنامه كه حداقل شش ماه از اعتبار آن باقي باشد.   -5

 نداشتن سوء سابقه كيفري و عدم ممنوعيت خروج از كشور . -6

 ماه تيم خود را هدايت و عنوان قهرماني كسب كرده باشند . 3حداقلبه مدت  كهرمربيان تيم هاي ليگ برترس -7

 باشد . 2مربيان مي بايست درجه : حداقل مدرك مربيگري اين دسته از تبصره 

ووشـو و شـركت در آزمـون     2در صورت داشتن حداقل مربيگري درجـه  و سبكها تهاي ووشو استانها أساي هيؤر -8

 مي توانند متقاضي شركت در دوره باشند.زبان انگليسي  تعيين سطح 

 ولي نظارت برآن مي باشد.تاكر:كليه مراحل اجرايي توسط كميته مربيان انجام مي گردد و كميته آموزش مت   
 

 

 : دوره های عملي مربیگری -: و 9ماده 
و افـزايش دانـش و مهـارت ورزشـكاران و             جهـت آمـادگي شـركت در دوره هـاي تئـوري مربيگـري       هـا اين دوره     

 .برگزار مي گردد مربيان

فدراسيون ووشو و با اعالم و كسب عملي مربيگري تالو و ساندا توسط سبك هاي تحت پوشش  دوره هاي آموزش -6  

 مجوز از سوي فدراسيون برگزار مي گردد.

كليه ي مربيان جهت شركت در كالس هاي عملي و تئوري مربيگري ملزم به ارا ه حكم عملي مربيگري به كميته  -2

 ي آموزش فدراسيون ووشو خواهند بود.

انجـام   پـژوهش   آمـوزش و  خا مجوز از كميتـه با ا آموزش عملي مربيگري صرفا از سوي سبك هاي تحت پوشش -3

 خواهد گرفت.

 شرایط شرکت در کالس های عملي مربیگری

 مجموع عملي مدت ساعت آموزش عملي و فني مربیگری دان فني درجه

 ساعت 11 ساعت81 ساعت( 81)  2مشکي دان  8

 ساعت11 ساعت 21 ساعت (21) 8مشکي دان  2

 ساعت11 ساعت 21 ساعت(21)  2مشکي دان  6
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 :   ردوره عملي مربیگریالزم جهت شرکت د مدارك -2

 فني گواهينامه ارا ه تصوير-الف 

  .وير شناسنامه و كارت بيمه ورزشي رشته ووشوصت-ب

 عضويت در سامانه هوشمند  -ج

كه دوره هاي مربوطه را طي  و فني افراد داراي تخصصهاي علمي  بين   از عملي مربيگري  مدرس دوره هاي -5   

 مدرك مربیگری درجه  1یا 2)حداقل دان مي گردند.  معرفيبا تاييد كميته آموزش  بنابر پيشنهاد سبكها  نموده اند

 و مدرك تحصیلي کارشناسي( 2

 در آيين نامه كميته مربيان درج گرديده است. عملي مربيگريمحتواي دوره هاي آموزشي   -6       

 مدرسین:ضوابط  

 شرایط عمومي   -6

 الف: متدین به دین مبین اسالم یا یکي از ادیان رسمي کشور

 ب: پذیرش قانون اساسي و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمي ایران

 

 شرایط اختصاصي مدرسین تئوری: -2

ر یت برخالوردا واولالف: حداقل مدرك تحصیلي مدرسین کارشناسي ) دارندگان کارشناسي تربیت بدني از 

 خواهند بود.

 آشنایي کافي داشته باشند. ووشوب: مدرسین دوره های آموزشي مي بایست با رشته 

 

 : (دا سان –)تالو داوری  - *
 :8داوری درجه  -الف: 61ماده
يا تالو شركت  دا سان 3شرايط ذيل در دوره داوري درجه  احرازووشو مي توانند در صورت رشته كليه ورزشكاران   

سالتان  رشهدر سطح مسابقات  3كرده و پس از طي دوره آموزشي و قبولي در آزمون مربوطه به عنوان داور درجه 

 ت بپردازند.اوبه قض و استان

 

 دوره :و برگزاري  شرايط شركت كنندگان 

 تمامسال  18سنحداقل  -1

 دان يك   مشكيرده فني  ارا ه -2

در سـامانه  در مقطع متوسـطه (  يتحصيل ويا ارا ه اصل گواهي اصل مدرك تحصيلي )حداقل ديپلم بارگزاري -3

 آموزشي

   ساعت مي باشد. 16 سه،زمان دوره داوري درجه  -4

 در سامانه آموزشياصل كارت معتبر بيمه ورزشي رشته ووشو  بارگزاري -5

 سال از تاريخ صدور خواهد بود3ه ،مدت اعتبار حكم داوري درجه س -6

   عضويت در سامانه كارت هوشمند  -7

 مي باشد 14در آزمون داوري درجه سه ،  عملي و تئوري مجموع نمرات حداقل نمره قبولي -8

 مقـام اول تـا سـوم    كساني كه داراي حكم قهرماني كشوري و يا مسابقات بين المللي، آسيايي و جهاني :6تبصره

معـاف خواهنـد     دان يك و رده فني(پايان مقطع راهنماييبا ارا ه مدرك )ديپلم باشند از حداقل مدرك تحصيلي

 بود .
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معرفي  به كميته آموزش و پژوهش  از ميان مدرسين رسمي داوريتوسط كميته داوران  مدرسين داوري :2تبصره   

 خواهد شد.

 ارا ه محتواي دوره هاي داوري بر عهده كميته داوران مي باشد.:8تبصره          

همزمـان   3و  2آ ين نامـه كميتـه داوران كـالس و آزمـون داوري درجـه       1-2و  1-1با توجه به ماده  :2تبصره      

 برگزار و تنها از بابت كسب نمره متفاوت مي باشند.

 : 2ب : داوری درجه   -66 ماده

دوره هـاي  ايشان گاشته باشد مـي تواننـد در    3سال از زمان اخا مدرك داوري درجه  كه دو 3كليه داوران درجه 

كميته يد أيت پس ازاين داوران مي توانند در سطح مسابقات كشوري و درون سبكي  شركت نمايند. 2داوري درجه 

 ت بپردازند .اوداوران به  قض

 .دان دو  حداقل رده فني مشكيارا ه  -1

 ارا ه سوابق داوري در مسابقات استاني با توجه به سوابق مندرج در شناسنامه داوري. -2

 در سامانه آموزشي  اصل مدرك تحصيلي )حداقل ديپلم( بارگزاري -3

 .اصل كارت معتبر بيمه ورزشي رشته ووشو بارگزاري -4

 عضويت در سامانه كارت هوشمند  -5

   .مي باشد تمام سال21حداقل سن  -6

 ساعت تئوري(. 8 –ساعت عملي  8) ساعت مي باشد 16دوره داوري درجه دو زمان  -7

 مي باشد. 15مجموع عملي و تئوري  2در آزمون داوري درجه  تئوري حداقل نمره قبولي -8

 محتواي دوره توسط كميته داوران تعيين و ابالغ مي گردد. -9

  6داوری درجه  -:ج62ماده      

 ملـي      ) ،1ه داوري درجه ورايشان گاشته باشد مي توانند در د 2كه دو سال از تاريخ داوري درجه  2كليه داوران درجه         

 با شرايط ذيل شركت نمايند :    

 در سامانه آموزشي اصل مدرك تحصيلي )حداقل ديپلم( بارگزاري -1

 اصل كارت معتبر بيمه ورزشي رشته ووشو  بارگزاري -2

 عضويت در سامانه كارت هوشمند  -3

 قضاوت مستمر مورد تا يد كميته داوران دوره بازآموزي در طي زمان انتظار و يا  2ارا ه حداقل  -4

 اسنامه ورزشي داورينمندرج در ش قهرماني ووشودر ليگ 

 داوريبا توجه به سوابق مندرج در شناسنامه  را ه سوابق داوري در مسابقات كشوريا -5

 مي باشد. تمام سال 22حداقل سن  -6

   و به صورت كارگاهي برگزار مي گردد.ساعت  8دوره داوري درجه يك  -7

 مي باشد. 17درجه يك در دوره داوري عملي  و تئوري حداقل نمره قبولي -8

الزامـي   ويا قضـاوت مسـتمر مـورد تا يـد كميتـه داوران     ارا ه يك دوره بازآموزي  1جهت تمديد حكم داوري درجه  -9

 است.

اختيارات فدراسيون بوده و بر طبق تقويم آموزشي از سوي فدراسيون  طهدر حي 1برگزاري دوره داوري درجه  : توضيح

 اعالم و برگزار خواهد شد .
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 :مدرسي داوری -: د68ماده 
 كميته داوران با احراز شرايط ذيل مي توانند در اين دوره شركت نمايند .يدأيداوران درجه يك با ت   

 كه حداقل يك سال از تاريخ صدور آن گاشته باشد . 1 ه مدرك داوري درجه اار -1

)شرايط آزمون توسط كميته روابط بين الملل ابالغ يد كميته روابط بين الملل .أيآشنايي با مكالمه زبان انگليسي مورد ت -2

 مي گردد(

 يد كميته داوران .أيقضاوت مستمر در مسابقات قهرماني كشور، انتخابي تيم ملي و ليگ قهرماني ووشو طبق ت -3

 مي باشد.و كارگاهي ساعت به صورت متمركز 41مدت اين دوره  -4

 سال  28حداقل سن  -5

 .مدرك تحصيلي حداقل ديپلم ارا ه  -6

 تمديد مي باشد. شرايطاز سابقه تدريس و حضور فعال بنا به تا يد كميته داوران كه  سال مي باشد 3مدت اعتبار  -7

 ردد.گآموزش اعالم مي داوران و با تأييد كميته  ن دوره به تناسب توسط كميتهايهزينه شركت در  -8

 

 داوری بین المللي : -: و62ماده 
با توجـه بـه شـرايط ذيـل متقاضـي شـركت در دوره        توانند ملي ووشو باشند مييا  داوراني كه داراي حكم درجه يك

 داوري بين المللي باشند.

 حداقل يكسال از تاريخ داوري ملي متقاضي گاشته باشد . -1

  (مكالمات روزمره )آشنايي با زبان انگليسي -2

 يتـــه بـــين المللـــي توســـط كم داوريمتقاضـــي حضـــور در دوره  داوران: تعيـــين ســـطح زبـــان  تبصالالالره

 آموزش انجام خواهد شد . هاي داوران و با نظارت كميتهو روابط بين الملل فدراسيون ووشو  

 عدم سوء سابقه-3

   .اعزامفني ييد كميته داوران مبني بر داشتن صالحيت أت-4

 متقاضيان ذيصالح مي بايست معرفي نامه از يكي از سبك هاي تحت پوشش ارا ه نمايند. -5

 

 :دوره های فني -2
 :و زیر مشکي: مشکي  62ماده 
 از اختيارات سبكها مي باشد . و زير مشكي شكيم شالبندهايآزمونهاي فني و اعطاء -1   

 معتبر مي باشد. استان و مربيرييس هيات  ،زير مشكي با امضاء ر يس سبك مشكي و  احكام شالبندهاي-2   

 مدرس دوره های  فني از  بین  افراد دارای تخصصهای علمي  و فني که دوره های مربوطه را طي نموده اند  -8

 مدرك  و 2درجه   مربیگری  مدرك 1یا 2)حداقل دان بنابر پیشنهاد سبکها  با تایید کمیته آموزش معرفي مي گردند. 

 تحصیلي کارشناسي( 

 پنجتا دان  دان یک:  61ماده 

 نمايند .م اقدا 4تا دان  دان يكمي توانند با درخواست از فدراسيون نسبت به برگزاري آزمون فني  اسبكه

 محدوديت سني ندارد . 2تا دان  دان يك  -1

 مي باشد.سال تمام  25و دان پنج  تمامسال  21 چهاردان   سال تمام و 18دان سه حداقل سن براي -2

 در سوابق شركت كنندگان الزاميست . با طي زمان انتظار (سيونيارا ه رتبه پا ين تر )فدرا -3

 مي شود. برگزار راسا توسط فدراسيون با توجه به شرايط اعالمي 5آزمون دان فني  -4
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 فدراسیوني  1دان : 67ماده 

 سال سابقه صدور 5راسيون ووشو با فد 5سال تمام و دارا بودن دان  35داشتن حداقل سن  -1

 بشرح ذيل خواهد بود: موفقيت در آزمون دان شش -2

 صحيح دست و پا، استقرار و گاردها، تركيب دست و پا و فنون درگيري نمايشي الف( بخش ساندا: اجراء

 ميت گيري( -3تنه   -2پاگيري -1)

 بخش شفاهي:مباحث كلي درك تكنيك و تاكتيك همچنين شناخت اصطالحات ووشو خواهد بود.

 ثانيه در حد مطلوب 51 مدتت و سالح )غيرپايه( به ب(بخش تالو: اجراء دوم فرم اختياري دس

 ج( بخش شفاهي:مباحث كلي درك تكنيك و تاكتيك همچنين شناخت اصطالحات ووشو خواهد بود.

 (نمره خواهد داشت 31نمره و بخش تئوري  71.) بخش عملي مي باشدنمره  71نمره 111نمره قبولي : از  -3

داشتن هنرجودر تيم هاي ملي يـا  -داوري،سابقه قهرماني -از:داشتن باشگاه) امتيازات تشويقي يا كمكي عبارتند 

 امتياز خواهد بود( 15سطح قهرماني يا كشورو يا استان كه مجموعا 

 ممتهنين دوره : گروه آزمون فدراسيون ووشو مي باشند. -4          

 احكام دان شش فقط به امضاء رياست فدراسيون خواهد رسيد. -5

 

 :طاء دان نحوه اع:63اده م

 دان

 عنوان
 4دان  3دان  2دان  1دان 

 

 6دان  5دان 

 پنج سال چهار سال سه سال دو سال يك سال يك سال زمان انتظار براي ارتقاء از مرحله قبلي

 21حداقل  سال تمام 18حداقل شرط سني وجود ندارد شرايط سني

 سال تمام

 25حداقل

 سال تمام

 

بازيهاي  قهرمانان جهاني ووشو بزرگساالن و

 آسيايي 

نا ب   مقام سوم مشترك  

 قهرمان

  قهرمانان

قهرمانان جهاني ووشو بزرگساالن و بازيهاي 

 المپيك جهاني

قهرمانان  مقام قهرمان مقام نا ب  قهرمان مقام سوم مشترك 

 المپيك

 

سوم –نا ب قهرمان   قهرماني جهان نوجوانان وجوانان

 مشترك

    قهرماني

 جوانان و بزرگساالنقهرماني آسيا 

 )قهرماني همبستگي اسالمي(

سوم –نا ب قهرمان  

 مشترك

    قهرماني

 -نا ب قهرمان  قهرماني كشوري 

 سوم مشترك

     قهرماني

فدراسيونهاي رزمي با احكام فني اخا دان براي 

 شركت در آزمون
ارائه اصل  دان 

یک و تطبیق به 

 همان دان 

و  2ارائه اصل  دان 

تطبیق به همان 

 دان 

 8ارائه اصل  دان 

و تطبیق به همان 

 دان

ارائه اصل  

و  2دان 

تطبیق به 

 همان دان

ارائه اصل  

و  2دان 

تطبیق به 

 همان دان

ارائه اصل  

و  1دان 

تطبیق به 

 همان دان

ارائه دان یک با   اخا دان براي سبكهاي فدراسيون ووشو 

 طي زمان انتظار 

با طي 2ارائه دان 

 زمان انتظار

ارائه دان 

با طي 8

 زمان انتظار

ارائه دان 

با طي 2

 زمان انتظار
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مورد را بـا   5هر سبك مي تواند حداكثر طي يكسال  يد كميته فنيأي: در موارد استثناء با درخواست سبك و تتبصره 

به كميته فنـي   از جمله شرط سني، سابقه فعاليت در رشته ووشو، جايگاه ملي و يا بين المللي و... شرايطرعايت كليه 

 .معرفي نمايد تا پس از بررسي اقدام گردد

     

 توضیحات  -

 سبكهايي كه قوانين فني آنها جداي از قوانين عمومي رشته ووشو مي باشند و در قالب فدراسيـون ووشـو فعاليت ( 6توضیح  

 مي نمايند مباحث و قوانين فني مدون سبك را به فدراسيون ارا ه نموده و پس از  تأييد كميته فني و تصويب در كميته 

 آموزش و پژوهش و تأييد رياست فدراسيون قابليت اجرا مي يابند . 

ن نامه اجرايي كميته آموزش عمل در مباحث مالي و دوره هاي تئوري، عملي مربيگري و مربيگري الزاما براساس آ يسبكها ( 2توضیح 

 .مي نمايند
 

 

 

 
 

 

 
 

 : دوره های کوتاه مدت-2
 ووشو كاران كشور اقدام به برگـزاري دو نـوع دوره هـاي آموزشـي     وفني  ميته آموزش فدراسيون در راستاي تقويت بنيه علميك  

 كوتاه مدت خواهد نمود .

 دوره های اداری : -: الف  69ماده 

حضـور در ايـن دوره    تها برگزار خواهد شد.أهيو  كادر اجرايي سبكها سا،ؤر اداري به منظور افزايش سطح علميدوره هاي آموزشي 

 موثر خواهد بود . كميته و يا فرد ،تأهي ،افراد الزامي بوده و در نمره عملكرد سبك رتبه و سمت ،ها با توجه به زمان

 

 ب( کارگاههای آموزشي:  21ماده  
 اجراي كارگاههاي آموزشي به شرح ذيل مي باشد .شرايط و نحوه 

ساعت برگـزار مـي گـردد كـه گواهينامـه       8مدت به  يا سبكهاو  هياتها ، كارگاههاي آموزشي با مجوز فدراسيون توسط فدراسيون 

زاري دوره شركت در دوره توسط فدراسيون صادر مي شود؛ و برگزار كننده موظف است نسبت به ثبت نام تا يك هفته قبل از برگـ 

نفر(،مقـدمات حضـور مدرس)تهيـه بليـت      21نفر و حـداقل   31اقدام و در صورت به حد نصاب رسيدن شركت كنندگان )حداكثر 

 رفت و برگشت و...(فراهم نموده و نسبت به واريز مبلغ دريافتي بابت صدور گواهينامه به حساب فدراسيون اقدام نمايد .

ز  بین  افراد دارای تخصصهای علمي  و فني که دوره های مربوطه ا کارگاه آموزشيمدرس دوره های   -2

 با تایید کمیته آموزش معرفي مي گردند.  بنابر پیشنهاد سبک یا هیات  را طي نموده اند
شاگرد داشتن مربي تیم استان یا تیم ملي و یا یک دوره ،  6مدرك مربیگری درجهو   1یا 2حداقل دان برای دوره های فني -6 

  و مدرك تحصیلي کارشناسين  اول تا سوم در مسابقات کشوری قهرما

 برای دوره های علمي داشتن مدرك تحصیلي حداقل کارشناسي ارشد مربوطه -2
 

 دوره های باز آموزی و توجیهي: –:ج  26ماده 
اين دوره ها  بنا به درخواست كميته داوران و مربيان اعالم و اجرا مي شود. شرايط برگزاري بنابر آيين نامه كميتـه هـاي مـاكور     

 ابالغ و اجرا مي شود.
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 فصل سوم :مالي 

،پـايرايي و مكـان برگـزاري بـر     حق التـدريس  –كليه هزينه هاي برگزاري اعم از حق نظارت و اياب و ذهاب ناظران و مدرسين  :6

 عهده برگزاركننده مي باشد .

 % افـزايش محاسـبه  21: در صورت اعزام مدرسين به خـارج اسـتان مبـالغ ذكـر شـده بـه عنـوان حـق التـدريس مدرسـين بـا            2

 مي گردد . 

 ه مي گردد.% افزايش محاسب31درصورت اعزام ناظر به خارج استان مبالغ ذكرشده به عنوان حق الزحمه ناظر با  :8

: هزينه هاي رفت و برگشت مدرسين و ناظر از محل اعزام به محل ماموريت و بـالعكس )هـوايي ،زمينـي ،دريايي(،تـامين محـل      2

 خواب مناسب،تغايه و رفت و آمد درون شهري برعهده برگزار كننده مي باشد.

 ريال مي باشد. 6.281.111هزينه تمديد احكام مربيگري معادل  :5

 ريال مي باشد. 211.111صدور ريز نمرات معادل هزينه  :6

% به كليه موارد مربوط به امور مالي 21مقرر شد هرساله  27/3/93باعنايت به مصوب هيات رييسه فدراسيون ووشو به تاريخ -7

 افزايش يابد.

 مربیگری:-*

 : دوره های مربیگری )تئوری(22ماده  

 هزینه ثبت نام درجه
 سهم

 برگزار کننده 
 فدراسیونسهم 

حق الزحمه ناظر 

 روزانه

حق الزحمه 

مسئول 

 برگزاری روزانه

 ريال 6.121.111 ريال 6.111.111 ريال 6.221.111 ريال 2.221.111 3

 ریال6.121.111 ريال 6.271.111 ريال6.731.111 ريال 8.121.111 2 ريال 321.111

  باشد. در اختيار فدراسيون و متمركز مي "منحصرا ريال 8.391.111 1

 شرايط و مبلغ اين دوره در زمان اعزام و شرايط روز اعالم مي شود . بين المللي

 % كل مبلغ دوره  مي باشد.31هزينه ثبت نام  آزمون مجدد در كالس هاي مربيگري الف( 

 : حق الزحمه مدرسین کالسهای تئوری مربیگری:28ماده 

 به ازای هر جلسه به ریال مدرك تحصیلي

 ريال 231.111 ليسانس

 ريال 821.111 فوق ليسانس

 ريال 261.111 دكترا

 ساعت حضور مدرس در كالس آموزشي مي باشد. 5/1: هرجلسه معادل 1توضيح 

 : مدرسين جانباز ازيك مقطع باالتر ،از مزايا برخوردار مي شوند.2توضيح 

 

 دوره های عملي مربیگری  -22ماده 

 حق الزحمه ناظرهزینه صدور گواهینامه)به  ورودیه
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 ) روزانه(  ازای هر نفر(

 ريال6.111.111 291.111 ريال6.171.111

 

  داوری  -* 

 :دوره های داوری سان دا   الف: – 22ماده 

سهم برگزار  هزینه ثبت نام درجه

 کننده

حق الزحمه ناظر  سهم فدراسیون سهم هیات استان

 روزانه

حق الزحمه مسئول 

 برگزاری روزانه

 ریال 6.211.111 ریال 6.121.111 ریال 221.111 ریال 911.111 ریال 2.221.111 3

 ریال 6.211.111 ریال 6.291.111 ریال 291.111 ریال 6.211.111 ریال 8.121.111 2 ریال 6.211.111

 ریال 6.131.111 منحصراً در اختیار فدراسیون مي باشد ريال 8.391.111 1

بين 

 المللي

 اين دوره در زمان اعزام و توسط كميته هاي داوران و آموزش اعالم مي شود . شرايط و مبلغ
 

 

 

 

 ::دوره های داوری تالو ب

سهم برگزار  هزینه ثبت نام درجه

 کننده

حق الزحمه  سهم فدراسیون سهم هیات استان

 ناظر روزانه

حق الزحمه مسئول 

 برگزاری روزانه

 ریال 6.211.111 ریال 6.121.111 ریال 221.111 ریال 911.111 ریال 2.221.111 3

 ریال 6.211.111 ریال 6.291.111 ریال 291.111 ریال 6.211.111 ریال 8.121.111 2 ریال 6.211.111

 ریال 6.131.111 منحصراً در اختیار فدراسیون مي باشد ريال 8.391.111 1

بين 

 المللي

 هاي داوران و آموزش اعالم مي شود . شرايط و مبلغ اين دوره در زمان اعزام و توسط كميته
 

 ريال مي باشد. 692.111هزينه  صدور شناسنامه داوري الف( 

 

 حق الزحمه مدرسین داوری  -21ماده 

 بازآموزی 6درجه  2درجه  8درجه  مدرك تحصیلي

 ريال681.111 ريال 611.111 ريال 681.111 ريال621.111 1ديپلم ، داوري درجه 

 ريال 681.111 ريال 211.111 ريال 691.111 ريال 611.111 بين الملليليسانس ،داوري 

 ريال 631.111 ريال 221.111 ريال 221.111 ريال631.111 دكترا و فوق ليسانس

 ساعت تدريس تعيين شده است. 5/1: مبالغ فوق الاكر به ازاء هر   1توضيح

 برخوردار مي شوند.: مدرسين جانباز ازيك مقطع باالتر ،از مزايا 2توضيح 

 

 

 ريال مي باشد. 6.121.111هزينه تمديد احكام داوري معادل -1

 ريال مي باشد. 6.211.111هزينه المثني معادل -2

 

 كارگاههاي آموزشي:-27ماده 
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 هزينه ثبت نام
حق الزحمه   حق التدرسي مدرسين )به ازاي هرساعت (

 مسئول برگزاري

حق الزحمه  ناظر 

 دوره

هزينه صدور 

 گواهينامه
 دكترا كارشناسي ارشد كارشناس

771.111 271.111 861.111 821.111 6.121.111 6.111.111 221.111 

: در صورت اعزام مدرس به خارج استان ،بليت رفت و برگشت مدرس مي بايست توسط هيات تهيه و با مدرس هماهنگي  1توضيح

 .الزم صورت پايرد

 مقطع باالتر ،از مزايا برخوردار مي شوند. : مدرسين جانباز ازيك2توضيح 

 فني :  -*

 شالبندهای زیر مشکي: -23ماده 

 رتبه

 

 کل
 سهم 

 مربي

سهم 

 کمیته)سبک(

 سهم 

 هیات استان

 سهم

 فدراسیون 

 %21 %21 %31 %31 ريال 281.111 زرد

 " " " " ريال 821.111 نارنجي

 " " " " ريال 211.111 سبز

 " " " " ريال211.111 آبي

 " " " " ريال761.111 بنفش

 " " " " ريال311.111 قهوه اي

 " " " " ريال 6.161.111 قرمز

 " " " " ريال6.231.111 مشكي

 :1آزمون دان یک تا دان  – 29ماده 

 سهم فدراسیون سهم سبک)برگزار کننده( سهم هیات سهم مربي کل رتبه

 ريال 211.111 ريال 6.121.111 ريال 221.111 ريال 221.111 ريال 2.131.111 دان يك

 ريال 711.111 ريال 6.121.111 ريال 221.111 ريال 221.111 ريال 2.231.111 دان دو

 ريال 911.111 ريال 6.621.111 ريال 221.111 ريال 221.111 ريال 2.281.111 دان سه

 ريال 971.111 ريال 6.821.111 ريال 871.111 ريال 871.111 ريا ل 8.181.111 دان چهار

 ريال 2.821.111 ------- --- ------ ريال2.821.111 دان پنج 

 ريال9.111.111 ------ ----- ----- ريال 9.111.111 دان شش

 

 

 

 

 ريال مي باشد. 6.211.111به ازاي هر روز  6تا 1: هزينه ناظر دوره هاي فني دان 1توضيح

 سهم هيات به سبك تعلق مي گيرد. : در صورت برگزاري دوره به صورت سراسري2توضيح

:در صورت برگزاري دوره به صورت استاني سهم هيات به شماره حساب هيات واريزو اصل فيش به فدراسيون تحويل 3توضيح 

 گردد.

 ريال مي باشد. 6.211.111: حق الزحمه مسئول برگزاري دوره هاي فوق به ازاء هر روز 4توضيح
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ریال درصورت   1.111.111ریال حق آزمون ،   2.231.111هزینه دان شش  شامل : ریال  9.111.111:  مبلغ 2توضیح 

 ریال به صورت اختیاری برای  دریافت بج سینه ) نشان ببر طالئي (مي باشد.721.111قبولي در آزمون و مبلغ 

ریال درصورت   12.291.11ریال حق آزمون ،   6.781.111ریال هزینه دان پنج  شامل :  2.821.111:  مبلغ 1توضیح 

 قبولي پرداخت مي گردد.

 حق الزحمه مدرسین فني : -81ماده 

 عملي مربیگری 2دان  8مشکي تا دان  مدرك تحصیلي

 ريال 6.291.111 ريال 6.291.111 ريال 6.211.111 1ديپلم يا مربيگري درجه 

 ريال 6.981.111 ريال6.781.111 ريال 6.291.111 ليسانس يا مربيگري بين المللي

 ريال 2.211.111 ريال 2.621.111 ريال6.981.111 فوق ليسانس و دكترا

 توضيح: مبالغ فوق الاكر به ازاء هر روز تعيين شده است .

 

 برگزاری دورها ::تطبیق و نحوه  چهارمفصل 

 : طبیق احکامت - 86ماده 
پرداخت و  6تا  1دان  با شركت در آزمون مي توانندغير رشته ووشو مي باشند  )فدراسيوني( يه كسانيكه داراي دان فنيكل -1

 درجه فني ووشو اخا نمايند . 18و  16مواد اساس و ارا ه مدارك الزم، بر  هزينه هاي مربوطه

 مي بايست صادره توسط ساير فدراسيون ها از بعد تئوري مورد پايرش بوده و متقاضيان تبديل  8و  2درجه  مربیگریاحكام -2

 گواهينامه به حسابو صدور جهت تطبيق  ریال 11116.37.مبلغ با حفظ شرايط دوره و پرداخت  سوابق فنيعالوه بر 

 د .نفدراسيون واريز نماي

درس بوده  2ریزنمرات باتوجه به اینکه   38 احکام مربیگری مربوط به سالهای قبل از  تطبیق و یا ارتقاء )درخصوص

 شرکت نمایند(مجددا در دوره ها مي بایست  است      

 احكام داوري غير قابل تطبيق مي باشند .  -3

  يدأو پس از ت در خصوص كسانيكه سابقه مكتوب ندارند با درخواست ر يس سبك و موافقت اعضاء كميته فني - 4

 معرفي نمايد. مورد 5حداكثر سبك در طول سال مي تواند  صادر خواهد شد . 2تا 6واستيخدان در ر يس فدراسيون، 

 .تطبيق مربيگري با شرايط ذيل به همان درجه بالمانع است -5

 . ارا ه شودتبصره يك : در زمان تطبيق مدارك الزمه بايد به پيوست درخواست 

 )زمـان برگـزاري و يـا حضـور در دوره مـالك عمـل       تبصره دو : زمان محاسبه احكام صادرشده از تـاريخ صـدور مـي باشـد ،     

   نمي باشد(

 دوره ها :  برگزاری شرایط -82ماده 
 استانها و يا سبكها اقدام بـه برگـزاري دوره  ت أهيدرخواست  ساً و يا باأفدراسيون ر :(  2و 3)درجه داوريو مربيگري  هاي دوره -1

   مي نمايد.

 اجرا خواهد شد .به صورت متمركز توسط فدراسيون  دوره مربيگري و داوري درجه يك راساً تبصره:       

بـا مجـوز و نظـارت    و آزمون عملي مربيگري بنا به درخواسـت سـبكها  و استاژ  ، 4تا دان  دان يك آزموندوره هاي فني : اعم از  -2        

 فدراسيون برگزار مي شود .

مطـابق فرمـت پيوسـت    ننده موظفند پس از برگزاري دوره احكام فنـي مربوطـه را   كسبكهاي برگزار  فني،هاي آزمون در - 3

 ليسـت دوره بـه همـراه   ر يس فدراسـيون  جهت امضاي نهايي ، با مهر و امضاي مسئول سبك شماره شدهو به صورت تهيه 

 به كميته آموزش تحويل نمايند.مربوطه 
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 فدراسيون رسيده باشد قابل اجرا  فني يد كميته أارا ه آيين نامه  داخلي مدون سبكها كه به ت دوره هاي استاژ فني با -4

 ازاي هر روز مي باشد . بهریال  111132. فربراي هر ن غ دريافتي جهت اين دوره هامي باشد و حداكثر مبل

پس از صدور  استان هات أهيو  ويا بنا به درخواست سبكها ساً توسط فدراسيون أرو كارگاهها باز آموزي  ،دوره هاي توجيهي  -5

 اجرا خواهد شد . مجوز 

 ت استان خواهد بود .أبا هماهنگي هياستانها سطح  برگزاري دوره هاي آموزشي در  -6

 تأبرگزار مي نمايند با هماهنگي هي راكه در سطح استان تهران سبكها موظف خواهند بود دوره هاي آموزشي   -7

 استان تهران هماهنگ و اجرا نمايند. 

 رعايت كنند.در سامانه آموزشي و اتوماسيون اداري سبكها در درخواستهاي خود مي بايست موارد ذيل را   -8

 ت استان أاخا مجوز هي -الف

 دقيق برگزاري اعالم تاريخ و زمان  -ب

 دوره آموزشي برگزاري و نشاني دقيق محل  مكاناعالم  -پ

 مه آنوو رزمعرفي مدرس دوره هاي فني  -ت

 اعالم تعداد نفرات شركت كننده در دوره -ث

  رابط يا مسئول دورهمعرفي  -ج

 گردد. قدامبرگزاري دوره ازمان  روز قبل از21 ، درخواست مجوزدر صورت  -ح

 كتباً به فدراسيون اعالم شود.مراتب  روز قبل از برگزاري،3 ،عدم برگزاري دوره در صورت-خ

 تا زمان ".ضمنامي باشدمسئوليت آن با برگزاركننده  ،شركت كنندگانمدارك در صورت ناقص بودن  -د      

 مجوز جديدي صادر نخواهد شد .سويه كامل  تتكميل و           

 واجد شرايط جهت شركت در دوره ماكور  ، كليه شركت كنندگان در دوره آموزشي مي بايست برابر با آ ين نامه  -9

 داوري(و باشند .)رعايت سنوات جهت ارتقاي احكام فني ،مربيگري 

در  روز بعد از تـاريخ برگـزاري بـه فدراسـيون ارسـال گـردد.       31شركت كنندگان  ليستگزارش برگزاري دوره همراه با  -11

 صورت عدم رعايت مفاد مجوز صادره مراتب به كميته قضايي و انضباطي جهت تصميم گيري اعالم خواهد شد.

بـدون درج آرم جمهـوري   رم فدراسيون در سمت راست و آرم سبك در سـمت چـ    يست آمي با احكام فني و دان،كليه  در -11

نام فدراسيون ووشو جمهوري اسالمي ايران، نام سبك،عنوان گواهينامه فنـي،  نمودن لحاظ با  وزارت ورزش و جوانان و نام  ياسالم

طبـق  شماره و تاريخ حكم، نام و نام خانوادگي، شماره ملي، سال تولد، درجه فني، خط امضاي ر ـيس سـبك و ر ـيس فدراسـيون     

 صادر گردد. نمونه پيوست

آموزشي امکان پذیر مي باشد و هیت های استاني و یا  سامانه جامعثبت نام دوره های آموزشي صرفا از طریق -62

 ثبت نام دستي نمي باشند.  سبکها مجاز به

اری  مدارك در زمان ثبت نام به منزله تایید و صحت آن توسط فرد متقاضي مي باشد.در ارائه مستندات و بارگز-68

ضمن ابطال احکام صادره از طریق کمیته انضباطي صحت و سقم مستندات بارگذاری شده رد گردد  صورتي که

 خواهد شد . برخوردفدراسیون با فرد متخلف برابر مقررات قانوني 
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 ي طباضقضایي و ان : پنجم فصل
 دچار تخلف شده و به نوعي عمل نمايند كه قوانين مربوط به موضوعات آموزشي درمبحث آموزش كليه افرادي كه 

 د شد .نمعرفي خواه انضباطيبا هماهنگي دبيرفدراسيون به كميته قضايي و  نقض گردند،

 اهم موضوعات  - 88ماده 

    .مدارك درخواست شدهجعلي از ارا ه سوابق و تصاوير -1

  .آموزشي يو بر هم زدن كالسها انضباطيبي  -22

  .يا اعضاء كميته آموزشمسئولين برگزاري  توهين به اساتيد، -3

 .سوءاستفاده از احكام صادره -4

 عدم برگزاري دوره اي كه مجوز آن توسط فدراسيون صادر گرديده باشد . -7

  .ييد دبير فدراسيونأساير موارد بنا به تشخيص كميته آموزش و ت -8

 به فدراسيون بيش از سه ماه از برگزاري دوره سال مستندات و مداركتعلل در ار -9

 

 یأحوه بررسي و صدور رن-82ماده 

 . مي گردداعالم  انضباطيكميته قضايي و توسط ي أصدور ر نحوه بررسي و

 

 های آموزشي  هفصل ششم : دستورالعمل اجرایي نظارت بر دور
 

مجموعه فدارسيون ووشو اعم از هيات هاي اسـتاني و سـبكها   به منظور نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي در   -82ماده   

 به طريق زير ناظر هر دوره معرفي مي گردند.

 دوره هاي كه راسا توسط فدراسيون برگزار مي گردد ناظر آن از سوي كميته آموزش و پژوهش معرفي مي گردد.  - 1   

راسيون به صورت استاني برگـزار مـي گـردد نـاظر آن از     دوره هايي كه توسط هيات هاي استاني درخواست و با مجوز فد – 2  

 استان مربوطه معرفي مي گردد. ورزش و جوانان طريق اداره كل 

دوره هايي كه توسط سبك ها درخواست و به صورت استاني در استان هاي كشور برگزار مي گردد ناظر آن با همـاهنگي   –3   

 كميته آموزش و پژوهش فدارسيون از سوي هيات معرفي مي گردد.

   و يا دوره هاي آموزشي كه با مجوز فدراسيون از سوي سبكها در محل مركز سبك و يا اكادمي ووشو برگزار مي گردد -4   

سراسـري   سـاير اسـتان هـا تشـكيل دهنـد  بـه عنـوان دوره         فراگيراندرصد از  شركت كنندگان آن را  51هاي آموزشي كه ه دور

   گردد. پژوهش معرفي مي ناظر مربوطه از سوي كميته آموزش ومحسوب و 

 نياز به اخا مجوز از هيات استان نمي باشد. 4بند  در صورت موارد فوق الاكر در

 در موارد خاص بنابر پيشنهاد رييس كميته آموزش و پژوهش و تاييد رياست فدراسيون ناظر مشخص مي شود.-5

 مجوز  -81ماده 

 :مشخصات زير باشدكميته آموزش و پژوهش بايد حاوي سوي  صادره ازمجوز 

 از فدراسيون( شماره و تاريخ نامه درخواست  1

 (تاريخ برگزاري دوره 2

 ( نشاني دقيق محل برگزاري دوره 3

 دوره(  نام و شماره تماس مسئول برگزاري 4

 ( هزينه هاي مالي دوره و حق نظارت 5

 ( مدارك و شرايط برگزاري دوره طبق آ ين نامه 6

 ( نام مدرس 7
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 معرفي مي گردد. و تاييد كميته آموزش و پژوهش  جهت دوره هاي داوري مدرس دوره توسط كميته داورانتبصره:    

 مي باشد.درخواست كننده و تاييد كميته آموزش و پژوهش جهت دوره هاي فني معرفي مدرس با سبك تبصره:    

 ارا ه مي گردد :به همراه فرم نظارت ،تعدادي فرم ضميمه مي باشد كه به روش زير تنظيم و ( 8

 فرم اطالعات دوره   :37ماده 

 ءبـه امضـا  همان روز مي بايست توسط سبك يا هيات برگزار كننده از طريق سامانه به صورت اكسل پرينت گرفته شود و  اين فرم

 ناظر و مسئول برگزاري برسد.
 

 ( فرم حق نظارت 1)

اياب و ذهاب ناظر بوده كه داراي دو قسمت مي باشد .يك قسمت متعلق بـه پرداخـت   وفرم شامل اطالعات هزينه حق نظارت  اين

رسـيده و در  كه بـه امضـاء طـرفين    ،متعلق به دريافت كننده )نـاظر دوره(مـي باشـد   ديگركننده )مسئول برگزاري(  و يك قسمت 

 گزارش خود به كميته آموزش ضميمه و ارا ه مي نمانيد.
 

 ره و اساتيد ( فرم ارزيابي و نظارت دو2)

توسط حاضرين دوره اعم از هنرجو ،مدرس،مسوول برگزاري و ناظر تكميل و اين فرم جهت ارتقاء سطح كيفي دوره ها و مدرسين 

 .نمايندبه فدراسيون ارا ه مي  فرم دوره به همراه و  شده جمع آوري

 

 حدود وظایف و اختیارات برگزار کننده: 83ماده 

 مكان و محيط آموزشي مناسبي را فرهم نمايد )مطابق با نوع دوره ((برگزاركننده موظف است 1

 (برگزار كننده موظف است در دوره هاي داوري قبل از شروع دوره هماهنگي هاي الزم جهت حضور مدرس انجام دهد.2

با ارسال نامه  روز قبل  3(برگزاركننده موظف است در صورت به حد نصاب نرسيدن نفرات و يا بروز مشكالت ديگر ،حداقل 3

 كتبي دوره را كنسل اعالم نمايد ودر صورت عدم اعالم بايد هزينه هاي ناظر و مدرس )در دوره هاي داوري(را پرداخت نمايد.

(دريافت 5-2(برگزار كننده بايست كليه مدارك را كامل و مطابق با مجوز دريافتي در اختيار كميته آموزش و پژوهش قراردهد.4

ه همراه مجوز دوره جزء وظايف مسوول برگزاري دوره مي باشد و بايد طبق روش تكميل وپس از انجام مراحل فرمهاي شش گانه ب

 ذيل به كميته آموزش و پژوهش ارا ه نمايد .

به امضاء مدرس رسيده و در اختيار  اصلي بررسي مي گردد و درانتهاي دوره نسخه ناظر توسط ليست نفرات شركت كننده  (5

 ده مي شود.داناظر دوره 

پايان  دردر اختيار شركت كنندگان قرارداده مي شود و  دريافت و تكثير شده و توسط مسئول برگزاري (5-1)( فرم هاي ارزيابي6

.)در دوره هايي كه چند مدرس تدريس مي دهد و پژوهش كميته آموزشو با همراه ليست ثبت نام تحويل ناظر دوره جمع آوري

توسط تا  در اختيار شركت كنندگان قرارداده  هر مبحث در انتهاي زمان تدريس ارزيابي استاد يك فرممدرس مي نمايند براي هر 

 گردد.تكميل  هنرجويان

 توسـط نـاظر و مســئول برگـزاري تكميــل و هزينـه نـاظر پرداخــت مـي گـردد و نســخه متعلـق بــه         (4-1)( فـرم حـق نظــارت   7

   .لق به دريافت كننده به ناظر ارا ه مي گرددپرداخت كننده در اختيار برگزار كننده و نسخه متع

 برگـزاري  يطي گزارشـ  ،ساعت پس از اتمام دوره 48( مسئول برگزاري دوره موظف است موارد فوق را اجرا نموده و ظرف مدت  9 

برگـه هـاي   و مدارك تكميل شده به همراه  نمايد و پژوهش پيوست نمودن فرمهاي فوق الاكر تحويل كميته آموزش اب دوره اعالم

 فرمايند.روز ارا ه 21امتحاني را نيز ظرف مدت 

ليست هاي تهيه شده در روز برگزاري كه تحويل ناظر گرديده است  با ليست هاي ارا ه شده توسط برگـزار كننـده بـه كميتـه      (01

 آموزش و پژوهش نبايست هيچ گونه مغايرتي داشته باشد .
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 ناظر  و اختیارات وظایف  حدود:89ماده 

 (ناظر دوره موظف است در زمان ثبت نام و آزمون دوره در محل حضور داشته باشد .1

 مجوز بنمايد. يه فرمهايقدام به دريافت كلا( ناظر دوره موظف است قبل از دوره )پس از اطالع(2

ملهـا و آيـين نامـه    بايست در صورت مشاهده تخلف آشكار و يا نقض دستور الع مي( ناظر به عنوان نماينده فدراسيون بوده و3

 گزارش خود را اعالم نمايد.

 بايست در صورت بروز مشكالت فوري با مسوول و يا دبير كميت آموزش و پژوهش تماس داشته باشد. مي( ناظر4

سـاعت بـه كميتـه آمـوزش و پـژوهش ارا ـه        48(فرمهاي دريافتي را به روش مشروحه ذيل تكميل و حداكثر پس از مدت 5

 .نمايد

 . رسانده و نسخ خود را بردارد(فرمهاي اطالعات دوره را در زمان حضور در دوره تكميل و به امضاء مسئول برگزاري 6

بـه   ،( فرم ثبت نام و مشخصات شركت كنندگان را در هنگام حضور در دوره كنترل و در صورت نداشـتن مغـايرت بـا مجـوز    7

رفته و رونوشـت آن را تحـويلبرگزار كننـده    آنرا تحويل گاصلي  و نسخه هساندرامضاء مدرس و مسئول برگزاري  

 . نمايد

و هزينه اياب و ذهـاب )دوه هـاي    ( فرم حق نظارت را به همراه مسئول برگزاري تكميل و پس از دريافت حق الزحمه نظارت8

 نسخه دريافت كننده را تحويل گرفته و ضميمه گزارش خود به كميته ارا ه نمايد . خارج از استان(

گـزارش  به همـراه  ساعت پس از پايان دوره  48( ناظر موظف است كليات برگزاري دوره را با مجوز مطابقت داده ظرف مدت 9

 .ارا ه نمايدو پژوهش  مكتوب خود را به كميته آموزش 

همـراه  ( ارا ه كليه فرمهاي ارزيابي شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي مي بايست توسط نـاظر دوره جمـع آوري و بـه    11

 ارزيابي ناظر،كميته آموزش و پژوهش ارا ه گردد.

 ( ناظر دوره حق شركت در دوره آموزشي در حال برگزاري را ندارد.11

 ت علميا: هی هفتمفصل 
ان علوم تربيت بدني در جهت افـزايش سـطح   ـفدراسيون به منظور استفاده از توانا يهاي علمي متخصص كميته آموزش- 41ماده  

 ت علمي نموده است .أمربيان و داوران اقدام به تشكيل هي توانمندي ورزشكاران،علمي و 

 اختيار نموده و نتايج آن به عنوان يك مجموعه منتشر و درعلمي ت در سه گروه اقدام به پژوهش در مباحث أاعضاي اين هي

 عموم جامعه ووشو قرار خواهد گرفت .

و اساتيد واجـد الشـرايطي كـه مـورد تأييـد      ت أمربيگري توسط اعضا اين هيملي ضمن اينكه تدريس دورهاي تئوري مربيگري و ع

 پايرد.انجام مي ايشان باشند، 

 يين نامه پرداخت مي شود.آفصل سوم  23ماده ها مطابق با ه حق الزحمه اين دور : 6تبصره

    پرداخت خواهد شد.الب عقد قرارداد قبه صورت توافقي و در  يهاي پژوهشه حق الزحمه پروژ :2تبصره 

 

تبصره توسط كميته آموزش و پژوهش تهيه و تدوين و با تا يـد كميتـه فنـي و     24، بند 171ماده ، 41فصل ،  7اين آيين نامه در 

رياست محترم فدراسيون به كليه سبكها و هياتها جهـت اجـرا ابـالغ مـي گـردد .       ييداتبا  12/4/95هيات ر يسه فدراسيون در مورخ 

 .هده كميته آموزش و پژوهش مي باشدحسن اجراي آن بر ع

 
 


