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جناب آقای ویسی شیخ رباط
رئیس محترم هیئت ووشو استان خوزستان

باسالم و احترام؛

    بازگشت به نامه شماره ١١۳/۵١۹/د/۰١/٢٨۳مورخ ١۴۰١/۰۳/۰٨ در خصوص برگزاری کالس مربیگری درجه۳ درتاریخ ١۴۰١/۰۴/٢۵ لغایت
۰۴/۳١/ ١۴۰١ برگزاری کالس(به صورت آنالین)  و آزمون دوره (به صورت حضوری) ضمن اعالم موافقت، مقتضی است ضمن رعایت  شرایط 

ذیل اقدام و مراتب به این فدراسیون اعالم گردد.

الف : شرایط برگزاری: 
سهم فدراسیون – ریال سهم برگزارکننده – ریال هزینه ثبت نام -ریال درجه

١.۵۰۰.۰۰۰ ١.٨۰۰.۰۰۰ ۳.۳۰۰.۰۰۰ ۳

حق الزحمه ناظر دوره روزانه ١/٢۰۰/۰۰۰ریال میباشد . -١
حق الزحمه مسئول برگزاری  روزانه ١/۴٢۰/۰۰۰ریال میباشد -٢

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

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

١-  تصویر اصل کارت ملی و شناسنامه                           ٢- تصویراصل بیمه ورزشی رشته ووشو سال جاری
۳- تصویراصل حداقل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم  

۴-  اصل کارت  وضعیت نظام وظیفه (تصویر پایان خدمت یا معافیت دائم ( گواهی اشتغال به خدمت یا ارائه گواهی نامه از دانشگاه محل تحصیل  یا حوزه علمیه)
۵- جهت شرکت در دوره مربیگری درجه ۳ ( حكم فنی دان ٢فدراسیونی و گواهینامه عملی مربیگری) درسامانه هوشمند بارگذاری گردد.

۶ – اصل گواهی عدم سوءپیشینه  ( کلیه کارکنان دولتی، اعم از کشوری و لشگری با ارائه حکم کارگزینی و طالب حوزه های علمیه با ارائه معرفی نامه از حوزه های علمیه 
از این مورد مستثنی می باشند.) بارگذاری شده در سامانه فدراسیون.

۷ - حداقل سن فراگیران ١٨ سال تمام می باشد.
( در صورتی که مدارک شرکت کنندگان طبق موارد فوق کامل نباشد و تمامی موارد بارگذاری شده طبق درخواست  انجام نگردد ،مبلغ واریزی عودت نخواهد شد).       

مدرسین دوره : گروه مدرسین فدراسیون ووشو
مکان : به صورت آنالین بر بستر پلتفرم skyroom ( جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره ۰۹۱۶۸۱۵۴۰۰۸آقای عسگری مهر تماس حاصل فرمایید)

ناظر دوره :  توسط کمیته آموزش وپژوهش فدراسیون مشخص می گردد.   
       تذکر: *کلیه مدارک فوق می بایست جهت ثبت نام از طریق سامانه فدراسیون بارگذاری 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
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