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ندارد

جناب آقای کیان افشار
رئیس محترم کمیته بی شائولین

باسالم و احترام؛

      بازگشت به نامه شماره ۱۲/۴۳۶۸/د/۰۰/۲۸۳ مورخ۱۴۰۰/۰۸/۰۵درخصوص  درخواست  برگزاری کارگاه  آموزشی تکینک های پایه ( بوکس ، 

      پا، درگیری)   و تکنیک های مبارزه  در ساندا   ( استان خراسان رضوی)   مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸  به   صورت حضوری  ( آقایان) و مجازی 
      ( آقایان و بانوان) ،  بدینوسیله  ضمن اعالم موافقت به اطالع  میرساند، الزم است با همکاری کمیته محترم  آموزش فدراسیون  اقدام  نمایید./

۸ ساعت  مدت دوره
۹۸۰.۰۰۰ ( ریال ) هزینه ثبت نام 
۳۷۰.۰۰۰ ( ریال ) هزینه صدور گواهینامه توسط فدراسیون 
۱.۰۰۰.۰۰۰( ریال ) حق الزحمه ناظر دوره 
۱.۲۲۰.۰۰۰(ریال) حق الزحمه مسئول برگزاری دوره

الف:  شرایط برگزاری:
 *مدت دوره ۸ ساعت به صورت کارگاهی می باشد.

 PCR متقاضیانی که عالقه مند به شرکت در دوره به صورت حضوری می باشند می بایست با رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه نتیجه منفی تست*
که از نتیجه آن حداکثر ۴۸ ساعت نگذشته باشد و یا ارائه کارت تزریق واکسن دو دوز کرونا ، در محل برگزاری حضور بهم رسانند.

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

متقاضیان دوره های آموزشی می بایست جهت شرکت در دوره های آموزشی شماره تماس خود را به صورت کامل در سامانه هوشمند 
وارد نمایند.

- 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 ۱۶ ماده ۷) جزء دوره های پیش نیاز ارتقاء و تمدید احکام 

    مربیگری محسوب می گردند.

  مدرس دوره : آقای  امیر فضلی 
 Sky room مکان: به صورت آنالین بر بستر پلتفرم  

            ناظر دوره : توسط کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون مشخص 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.


