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به نام خدا

همراهان عزيز،

درعصرحاضر با توجه به اینکه نقش آموزش و پژوهش نسبت به گذشته به مراتب فزونتر شده است ،ضرورت
هماهنگی و همسویی صاحبنظران ،کارشناسان ،ورزشکاران ،داوران و مربیان با نیازهای آموزشی جامعه ووشو نیز
بیشتر احساس میشود.
این آئیننامه در راستای هدایت هدفمند امور آموزشی ووشو و در جهت رشد و شکوفایی هر چه بیـشتر ورزشکاران،
مربیان و داوران بـا تبیین اهداف ،وظایف و ساختار اجرایی مشخص؛ به منظور پیشگیری از افت سطح کیفی این
رشته ورزشی در کشور ،فراهم کردن زمینههای ارتقاء علمی و رفع مشکالت آموزشی در سطوح مختلـف تنظیم
شده است.
فدراسیون ووشو همواره در تالش است تا بتواند در مبانى و معیارهاى آموزشی و شناخت دقیقتر و ژرفتر این
رشته ورزشی ،به روز بوده و با تربیت متفکران و مدیران بر وفق مبانى و معیارهای روز ووشوی دنیا ،گام بردارد.
ایفاى چنین رسالت مهمى نیازمند تالش و کوشش سازمان یافته کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون ووشو در
پرتو نظم و انضباط و قانونمندى است .آئیننامه حاضر بر مبناى چنین تفکرى ،با نظر به اصول عمومى و اختصاصى
حاکم بر ووشوی کشور به منظور توسعه و تشویق فعالیتها و حمایت از این رشته ورزشی تدوین گردیده است.

امير صديقي
رييس فدراسيون ووشو
فروردين 1400
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دوستان گرامی :
آیین نامه ای که از آبان ماه سال  1386توسط کمیته آموزش و پژوهش تهیه و تدوین و ابالغ گردید پس از گذشت سیزده
سال از زمان اجرای آن به پیشنهاد رو سای محترم هیئت های استانی ،کمیته ها و سبک ها و نیز پیشنهاد اعضای محترم کمیته فنی
تغییراتی در برخی مباحث آیین نامه ایجاد و به منظور نیل به اهداف عالیه و نیز در جهت رسیدن به اهداف برنامه های چهار ساله و راهبردی
فدارسیون معمول و بدینوسیله به جامعه ووشو ارائه می گردد تا در مسیر اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران در میادین بین
المللی گام موثری برداشته شود.
برخود الزم می دانم از زحمات کلیه عزیزانی که در طول سال های  86تاکنون نسبت به رعایت آیین نامه اهتمام نمودند و رییس محترم
فدراسیون ووشو که شخصاً پیگیر موارد آموزشی بوده اند و همینطور سایر همکاران فدراسیون منجمله دبیر کمیته آموزش و پژوهش
سرکار خانم مژگان سرلک ،که در اصالح و ویرایش این آیین نامه اینجانب را یاری نمودند تقدیر و تشکر نمایم .

امين دهقان قهفرخي
رييس كميته آموزش و پژوهش
اسفند 1399
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فدراسيون ووشـو جمهـوري اسالمـي ايـران
كمـيته آمـوزش وپژوهش
آيين نامه اجرايي برگزاري دوره هاي آموزشي

فصل اول :تعاريف:
ماده  : 1آیین نامه:

آیین نامه مجموعه مقررات و قواعد اجرایی است به منظور اجرای وظیفه ای که سازمان را در نیل به
اهداف آن یاری می کند.
ماده  :2آموزش:

آموزش به معنای آموختن ،یاد دادن و تعلیم همراه با تربیت و پرورش می باشد .آموزش تجربه ای است
مبتنی بر یادگیری و انتقال دانش و مهارت به منظور تغییر در رفتار فردی و گروهی ،اینکه آموزش همراه با
تربیت و پرورش تعریف می شود به معنای یادگیری صرف مهارت بدون توجه به روحیات جوانمردی و اخالق
گرایانه نمی باشد .چرا که علم بدون اخالق نقشی در شکوفایی نخواهد داشت.
ماده  :3نحوه صدور احکام:
کلیه احکام شامل مربیگری  ،داوری  ،کارگاه آموزشی بجز احکام دان فنی به صورت الکترونیکی از
سوی کمیته آموزش و پژوهش در سامانه فدراسیون صادر می گردد .گفتنی است در صورت نیاز به
اصل حکم ،متقاضی می تواند از طریق سامانه درخواست خود را ثبت نماید.

ماده :4هدف:
الف – رشد و توسعه جایگاه آموزش در ووشو
ب -بسط و گسترش فرهنگ آموزش با اخالق اسالمی و انسانی
ج -افزایش سطح دانش عمومی و تخصصی ووشو کاران در دو بعد فنی و علمی
د -رسیدن به مرز تعامل مثبت در برگزاری دوره های آموزشی میان فدراسیون ،سبکها و هیأتها
ه -رهنمون سازی جامعه ووشو به استفاده از دانش روز
ج -تسهیل در راه نیل به اهداف فدراسیون
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فصل دوم :انواع دوره ها
 دوره هاي تئوري مربيگري :دوره های مربیگری شامل یک دوره آموزشی تئوری از برخی دروس و علومی می باشد که مربی
می تواند با یادگیری آن در اداره کالس ورزشی خود و یا هدایت یک تیم ورزشی و با بکارگیری آن موجبات پیشرفت
علمی هنرآموزان خود را فراهم آورد.

ماده  -5مربيگري درجه:3
در دوره مربیگری درجه سه هر ورزشکار پس از طی دوره های فنی تحت نظر سبک مربوطه می بایست حائز شرایط
ذیل باشد تا پس از ثبت نام بتواند در دوره مربیگری درجه سه شرکت کند .
.1
.2
.3

داشتن سالمت جسمی و روحی
داشتن صالحیت اخالقی و حسن شهرت
عدم اعتیاد به مواد مخدر

 .4ارائه حداقل دان دو فنی فدراسیونی و گواهینامه عملی مربیگری ( در کوراش دان فنی خط )5
 .5تصویر مدرك تحصیلی (حداقل دیپلم)
 .6تصویر گواهی عدم سوء پیشینه ( کلیه کارکنان رسمی دولتی ،اعم از کشوری و لشگری با ارائه حکم کارگزینی
وطالب حوزه های علمیه با ارائه معرفی نامه از حوزه های علمیه از این مورد مستثنی می باشند).
 .7حداقل سن فراگیران 18سال تمام می باشد.
 .8عضویت کارت هوشمند و تکمیل اطالعات به صورت کامل در پروفایل شخصی در سامانه فدراسیون ووشو.
 .9گواهی وضعیت نظام وظیفه ؛ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( گواهی اشتغال به خدمت یا ارائه گواهی نامه
از دانشگاه یا حوزه علمیه محل تحصیل)

تبصره  :دارندگان معافیت پزشکی با ارائه تائیدیه کمیته پزشکی فدراسیون می توانند در دوره حضور یابند.
 .10بیمه ورزشی رشته ووشو سال جاری
 .11درصورت برگزاری دوره به صورت آنالین شرکت کنندگان می بایست حداقل  62ساعت در دوره حضورداشته باشند.که
این موضوع توسط کمیته آموزش پس از برگزاری هر دوره کنترل می گردد.

 .12مدت اعتبار گواهینامه از تاریخ صدور3سال می باشد و تمدید آن منوط بر حضور در یک دوره بازآموزی
مربیگری می باشد.
 .13کلیه فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی و باالتر رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با ارائه اصل گواهی
مدرك فارغ التحصیلی و ریزنمرات دروس مربوطه از شرکت در دروس تئوری مربیگری معاف می باشند.
تبصره  :1این متقاضیان می بایست فیش واریزی هزینه شرکت در دوره و مدارك الزم را به فدراسیون تحویل نمایند.
تبصره  : 2کسانیکه فاقد مدرك تحصیلی دیپلم می باشند در صورت ارائه حکم قهرمانی کشوری ،آسیایی و جهانی رده اول تا
سوم و داشتن مدرك تحصیلی پایان دوره راهنمایی می توانند در دوره های مربیگری درجه  3ثبت نام نمایند.
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 .14در دوره مربیگری درجه 3متقاضی می بایست  72ساعت دوره تئوری را با موفقیت بگذراند  .این دوره  14عنوان درسی
را شامل می باشد که حداقل میانگین نمره اکتسابی  14است.
تبصره  :1متقاضیانی که میانگین نمرات آنها به عدد  14نرسد در صورت نداشتن نمره زیر  10می توانند در دوره بعدی
با شرکت در درسهایی که نمره زیر  12دریافت کرده اند حداقل میانگین نمره خود را به  14برسانند.
تبصره  :2متقاضیانی که میانگین نمرات آنها به عدد  14برسد و حداکثر دو نمره زیر  10داشته باشند با شرکت در
دوره بعدی وکسب نمره  12قبول محسوب می گردند.
 .15به فارغ التحصیالن رشته کارشناسی تربیت بدنی  ،علوم ورزشی ،پزشکی ،پزشکی ورزشی با ارائه مدرك حضور در دوره
عملی مربیگری ووشو به میزان2واحد درسی در یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم با احراز سایر شرایط مندرج
در آیین نامه و ارائه مدارك مربوطه گواهینامه مربیگری درجه  3پس از پرداخت هزینه های شالبند زرد تا دان2
مشمول دریافت می گردند.
 .16گذراندن  72واحد درسی تئوری به شرح ذیل:
عناوین دروس مربیگری درجه :3
رديف

دروس مورد نظر

ساعات آموزش

1

آناتومی و فیزیولوژی عمومی

8

2

برنامه ریزی و طراحی و تمرین()1

6

3

نقش مربی ()1

6

4

رشد و تکامل حرکتی ()1

6

5

مبانی آمادگی جسمانی

6

6

تغذیه ورزشی ()1

4

7

ایمنی در ورزش ()1

4

8

مبانی تربیت بدنی

4

9

روان شناسی ورزشی ()1

6

10

تجزیه و تحلیل مهارتها ()1

4

11

اخالق مربيگري ورزشي ( اصول و بايسته ها)

4

12

مباني استعداديابي

8

13

كمکهاي اوليه و احياء پايه

6

جمع ساعات

72

ماده : 6مربيگري درجه :2
در دوره مربیگری درجه 2مربیانی که گواهینامه درجه  3آنها توسط کمیته آموزش فدراسیون ووشو مورد تأیید
قرارمی گیرد با شرایط ذیل می توانند در این دوره شرکت نمایند.
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 -1حداقل  2سال از تاریخ صدور مربیگری درجه  3متقاضی گذشته باشد.
 -2ارائه گواهی شرکت در حداقل دو عنوان کارگاه آموزشی برگزار شده مورد تأیید فدراسیون ووشو در طول
دوره انتظار مربیگری درجه.2
 -3نداشتن پرونده و سابقه محکومیت و ممنوعیت توسط کمیته قضایی و انضباطی و یا مراجع قانونی .
-4
-5
-6
-7
-8

عضویت کارت هوشم ند و تکمیل اطالعات به صورت کامل در پروفایل شخصی در سامانه فدراسیون ووشو.
گواهی وضعیت نظام وظیفه ؛ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( گواهی اشتغال به خدمت یا ارائه گواهی
نامه از دانشگاه یا حوزه علمیه محل تحصیل)
داشتن سالمت جسمی و روحی
داشتن صالحیت اخالقی و حسن شهرت
عدم اعتیاد به مواد مخدر

 -9تصویر مدرك تحصیلی (حدا قل دیپلم)
 -10ارائه گواهی عدم سوء پیشینه ( کلیه کارکنان رسمی دولتی ،اعم از کشوری و لشگری با ارائه حکم
کارگزینی وطالب حوزه های علیمه با ارائه معرفی نامه از حوزه های علمیه از این مورد مستثنی
می باشند).
 -11کارت بیمه ورزشی رشته ووشو جاری
 -12ارائه حداقل دان 3فنی فدارسیونی و گواهینامه عملی مربیگری (درکوراش دان فنی یک ستاره )1star
 -13درصورت برگزاری دوره به صورت آنالین شرکت کنندگان می بایست حداقل 46ساعت در دوره حضورداشته باشند.
که این موضوع توسط کمیته آموزش پس از برگزاری هر دوره کنترل می گردد.
 -14مدت اعتبار گواهینامه از تاریخ صدور3سال می باشد و تمدید آن منوط بر حضور در یک دوره بازآموزی مربیگری می باشد
 -15حداقل سن  20سال تمام می باشد.

-16مدت اعتبار گواهینامه از تاریخ صدور3سال می باشد و تمدید آن منوط بر حضور در یک دوره بازآموزی مربیگری
می باشد.
 -17گذراندن  56واحد درسی تئوری به شرح ذیل:
عناوین دروس مربیگری درجه :2
رديف

دروس مورد نظر

1

فیزیولوژی ورزشی 1

6

2

نقش مربی ()2

4

3

رشد و تکامل حرکتی ()2

4

4

برنامه ریزی و طراحی تمرین ()2

6

5

تغذیه ورزشی()2

4

6

ایمنی در ورزش()2

4

7

تجزیه و تحلیل مهارتها()2

4

8

روان شناسی ورزشی()2

4

9

سنجش و اندازه گیری()1

4

10

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

4

11

احیاء پایه و کمکهای اولیه ()2

6

12

استعدادیابی پیشرفته

6

جمع ساعات

56
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 -18حداقل میانگین نمرات در دوره تئوری مربیگری درجه  14، 2از  20می باشد.
 -19به قهرمانان مدال آور که در یکی از مسابقات آسیایی و یا جهانی موفق به کسب مدال شده اند  ،با سایر شرایط مندرج در
آیین نامه گواهینامه مربیگری درجه  2اعطا می شود.
تبصره  :1متقاضیانی که میانگین نمرات آنها به عدد  14نرسد در صورت نداشتن نمره زیر  10می توانند با شرکت در
دروسی که نمره کمتر از  14را کسب نموده اند میانگین نمرات خود را به عدد  14برسانند.
تبصره :2متقاضیانی که از دو درس نمره مردودی زیر  10گرفته باشند در صورتی که معدل آنها باالی  14باشد
می توانند در دوره بعدی شرکت و در صورت کسب نمره باالی  12قبول محسوب گردند .
-20مدت اعتبار گواهینامه از زمان صدور  3سال می باشد و تمدید آن منوط به شرکت در دوره بازاموزی مربیگری
می باشد.
-21ارائه گواهی مبنی بر فعالیت و کالس داری از سوی هیئت ووشو یا اداره کل استان.

ماده  : 7مربيگري درجه :1
در دوره مربیگری درجه  1مربیانی که گواهینامه مربیگری درجه  2آنها توسط کمیته آموزش فدراسیون مورد تأیید قرار
می گیرد می توانند در صورت احراز شرایط ذیل درآن دوره شرکت نمایند.
 -1حداقل  3سال از تاریخ صدور مربیگری درجه  2متقاضی در رشته ووشو گذشته باشد.

 -2حداقل سن  23سال تمام می باشد.
 -3ارائه حداقل دان فنی 4فدراسیونی و گواهینامه عملی مربیگری (درکوراش دان فنی دو ستاره )2star
 -4عضویت کارت هوشم ند و تکمیل اطالعات به صورت کامل در پروفایل شخصی در سامانه فدراسیون ووشو.
 -5گواهی وضعیت نظام وظیفه ؛ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( گواهی اشتغال به خدمت یا ارائه گواهی
نامه از دانشگاه یا حوزه علمیه محل تحصیل)

 -6تصویر حداقل مدرك تحصیلی ( حداقل دیپلم)
 -7داشتن سالمت جسمی و روحی
 -8داشتن صالحیت اخالقی و حسن شهرت
 -9عدم اعتیاد به مواد مخدر
 -10درصورت برگزاری دوره به صورت آنالین شرکت کنندگان می بایست حداقل 32ساعت در دوره حضورداشته باشند.
که این موضوع توسط کمیته آموزش پس از برگزاری هر دوره کنترل می گردد.
 -11تصویر گواهی عدم سوء پیشینه ( کلیه کارکنان رسمی 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).
 -12بیمه ورزشی رشته ووشو سال جاری
 -13نداشتن پرونده و سابقه محکومیت و ممنوعیت توسط کمیته قضایی و انضباطی و یا مراجع قانونی دیگر .
 -14مدت اعتبار گواهینامه از تاریخ صدور 3سال می باشد و تمدید آن منوط بر حضور در یک دوره بازآموزی مربیگری
می باشد.
 -15گذراندن  42واحد درسی تئوری به شرح ذیل:
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عناوین دروس مربیگری درجه :1
رديف

دروس مورد نظر

ساعات آموزش

1

فیزیولوژی ورزشی ()2

6

2

برنامه ریزی و طراحی و تمرین ()3

6

3

نقش مربی ()3

4

4

تغذیه ورزشی ()3

4

5

ایمنی در ورزش ()3

4

6

تجزیه و تحلیل مهارتها ()3

6

7

روان شناسی مربیگری

6

8

آشنایی با روش تحقیق در تربیت بدنی

4

9

اخالق مربیگری( مسائل و موقعیت ها)

4

10

احیاء پایه و کمکهای اولیه ()3

6

11

استعدادیابی تخصصی

6

جمع ساعات

42

 -16مدت اعتبار گواهینامه از تاریخ صدور3سال می باشد و تمدید آن منوط بر حضور در یک دوره بازآموزی
مربیگری می باشد.
 - 17قوانین کسر نمره همانند مربیگری درجه  2خواهد بود.
 -18ارائه گواهی حداقل سه سال همکاری و فعالیت مستمر مربیگری و کسب  75امتیاز ( شرکت در حداقل  3عنوان
کارگاه آموزشی(هرکارگاه  25امتیاز) رشته ووشو دوره توجیهی و باز آموزی مورد تأیید فدراسیون در دوره انتظار
مربیگری درجه یک)
 -19ارائه گواهی مبنی بر فعالیت و کالس داری از سوی هیئت ووشو یا اداره کل استان.

ماده  : 8مربيگري حرفه اي :
در دوره مربیگری حرفه ای مربیانی که دارای مدرك مربیگری معتبر درجه  1می باشند  ،می توانند در صورت احراز
شرایط ذیل در دوره مربیگری حرفه ای تالو و یا ساندا به صورت مجزا شرکت نمایند.
 -1حداقل  1سال از تاریخ صدور مربیگری درجه  1متقاضی در رشته ووشو گذشته باشد.
 -2حداقل سن  25سال تمام می باشد.
 -3عضویت کارت هوشمند و تکمیل اطالعات به صورت کامل در پروفایل شخصی در سامانه فدراسیون ووشو
 -4تصویر گواهی عدم سوء پیشینه ( کلیه کارکنان رسمی 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).
 -5بیمه ورزشی رشته ووشو سال جاری
 -6نداشتن پرونده و سابقه محکومیت و ممنوعیت توسط کمیته قضایی و انضباطی و یا مراجع قانونی دیگر
 –7اعتبار این حکم به مدت دو سال می باشد وتمدید آن منوط به شرکت در دوره بازآموزی مربیگری حرفه ای می باشد.

مهم :درپایان دوره مدرك مربیگری حرفه ای از سوی فدارسیون در بخش تالو یا ساندا بسته به دوره مربوطه صادر
خواهدشد.
 -8مدت دوره  4روز می باشد.
 -9صرفا این دوره توسط فدارسیون برگزار می گردد.
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ماده  : 9دوره هاي بازآموزي مربيگري
این دوره ها بنا بر درخواست کمیته مربیان اعالم و اجرا می شود .شرایط برگزاری بنابر آیین نامه کمیته
های مذکور ابالغ و اجرا می شود.
 -1کلیه مربیانی که مدت اعتبار سه ساله آخرین حکم آنها به پایان رسیده می توانند با شرکت در این دوره
حکم خود را تمدید نمایند.

 -2مدت این دوره  8ساعت به صورت کارگاهی می باشد.
 -3جهت حضور به عنوان سرپرست یا مربی تیم در مسابقات یا لیگ می بایست حکم مربیگری دارای
اعتبار باشد.

ماده  : 10دوره هاي عملي مربيگري
این دوره ها جهت آمادگی شرکت در دوره های تئوری مربیگری و افزایش دانش و مهارت ورزشکاران و مربیان
برگزار می گردد.
 -1دوره های آموزش عملی مربیگری تالو و ساندا توسط سبک های تحت پوشش فدراسیون ووشو و با اعالم و کسب
مجوز از سوی فدراسیون برگزار می گردد.
 -2کل یه ی مربیان جهت شرکت در کالس های عملی و تئوری مربیگری ملزم به ارائه حکم عملی مربیگری به کمیته
ی آموزش فدراسیون ووشو خواهند بود.
 -3آموزش عملی مربیگری صرفا از سوی سبک های تحت پوشش با اخذ مجوز از کمیته آموزش و پژوهش انجام
خواهد گرفت.

شرايط شركت در كالس هاي عملي مربيگري ووشو:
درجه

دان فني

مدت ساعت آموزش عملي و فني مربيگري

مجموع عملي

3

مشکی دان  30 ( 2ساعت)

 30ساعت

 60ساعت

2

مشکی دان 40 (3ساعت )

1

مشکی دان 40 ( 4ساعت)

 20ساعت
20ساعت

60ساعت
60ساعت

شرايط شركت در كالس هاي عملي مربيگري كوراش :
درجه

دان فني

مدت ساعت آموزش عملي و فني مربيگري

مجموع عملي

3

خط  30 ( 5ساعت)

2

40 ( 1 starساعت )

30ساعت
 20ساعت

 60ساعت
60ساعت

1

40 ( 2starساعت)

20ساعت

60ساعت
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 -4مدارك الزم جهت شرکت دردوره عملی مربیگری :
الف -ارائه تصویرگواهینامه فنی دان  2فدراسیونی
ب -بیمه ورزشی رشته ووشو سال جاری
ج -عضویت کارت هوشمند و تکمیل اطالعات به صورت کامل در پروفایل شخصی در سامانه فدراسیون ووشو.
 -5مدرس دوره های عملی مربیگری از بین افراد دارای تخصصهای علمی و فنی ( حداقل دان  5به باال و
مربیگری درجه  ) 2که دوره مدرسی عملی مربیگری را گذرانده باشند ،بنابر پیشنهاد سبکها با تایید کمیته
آموزش معرفی می گردند.
 -6محتوای دوره های آموزشی عملی مربیگری در آیین نامه کمیته مربیان درج گردیده است.

ماده  : 11مربيگري بين المللي :
مربیان دارای حکم مربیگری حرفه ای در اولویت و بعد ازآن مربیان درجه یک ووشو  ،می توانند با توجه به شرایط
ذیل متقاضی شرکت در دوره مربیگری بین المللی باشند .
 -1حداقل یکسال از تاریخ مربیگری حرفه ای ویا مربیگر درجه یک متقاضی گذشته باشد.
 -2مربیان تیم های ملی که بیش از  9ماه در اردوهای تیم ملی بعنوان مربی حضور داشته باشند.
 -3سر مربیانی تیم های ملی که بیش از  6ماه در اردوهای تیم های ملی به عنوان سر مربی حضور یافته باشند.
 -4آشنایی با زبان انگلیسی ( مکالمات روزمره).
تبصره :تعیین سطح زبان مربیان متقاضی حضور در دوره مربیگری بین المللی توسط کمیته روابط بین الملل
فدراسیون ووشو با نظارت کمیته آموزش و مربیان و برگزاری آزمون انجام خواهد شد .
 -5ارائه گذرنامه که حداقل شش ماه از اعتبار آن باقی باشد.
 -6داشتن سوء سابقه کیفری و عدم ممنوعیت خروج از کشور .
 -7سرمربیان تیم های لیگ برترکه به مدت حداقل 3ماه تیم خود را هدایت و عنوان قهرمانی کسب کرده باشند .
تبصره  :حداقل مدرك مربیگری این دسته از مربیان می بایست درجه  2باشد .
 -8رؤسای هیأتهای ووشو استانها و سبکها در صورت داشتن حداقل مربیگری درجه  2ووشو و شرکت در آزمون تعیین
سطح زبان انگلیسی می توانند متقاضی شرکت در دوره باشند.
تذکر:کلیه مراحل اجرایی توسط کمیته مربیان انجام می گردد و کمیته آموزش متولی نظارت برآن می باشد.

ماده  : 12دوره مدرسي مربيگري :
مربیان درجه یک با تأییدکمیته مربیان با احراز شرایط ذیل می توانند در این دوره شرکت نمایند .
 -1ارائه مدرك مربیگری درجه  1که حداقل یک سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد .
 -2آشنایی با مکالمه زبان انگلیسی مورد تأیید کمیته روابط بین الملل (.شرایط آزمون توسط کمیته روابط بین الملل ابالغ می
گردد)

 -3مدت این دوره  40ساعت به صورت متمرکزو کارگاهی می باشد.
 -4حداقل سن  28سال
 -5ارائه مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی
 -6مدت اعتبار  3سال می باشد که سابقه تدریس از شرایط تمدید می باشد.
 -7هزینه شرکت در این دوره به تناسب توسط کمیته مربیان و با تایید رییس فدراسیون اعالم می گردد.
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*  -داوري ووشو (تالو – ساندا) /كوراش(سالني -ساحلي):
ماده: 13الف -داوري درجه :3
کلیه ورزشکاران رشته ووشو می توانند در صورت احراز شرایط ذیل در دوره داوری درجه  3ساندا یا تالو شرکت
کرده و پس از طی دوره آموزشی و قبولی در آزمون مربوطه به عنوان داور درجه  3در سطح مسابقات شهرستان و
استان به قضاوت بپردازند.
شرایط شرکت کنندگان و برگزاری دوره :
 -1حداقل سن 18سال تمام
 -2ارائه حداقل حکم فنی مشکی دان یک (در کوراش کمربند خط )5
 -3تصویر مدرك تحصیلی (حداقل دیپلم ویا ارائه اصل گواهی تحصیلی در مقطع متوسطه )
 -4زمان دوره داوری درجه سه 16 ،ساعت می باشد ( .درصورت برگزاری دوره به صورت آنالین شرکت کنندگان
می بایست حداقل  10ساعت در دوره حضور داشته باشند).
 -5بیمه ورزشی رشته ووشو سال جاری
 -6مدت اعتبار حکم داوری درجه سه 3،سال از تاریخ صدور خواهد بود وتمدید آن منوط به شرکت در یک دوره
بازآموزی داوری تالو یا ساندا فدراسیون می باشد.

 -7عضویت کارت هوشمند و تکمیل اطالعات به صورت کامل در پروفایل شخصی در سامانه فدراسیون ووشو.
 -8حداقل نمره قبولی مجموع نمرات تئوری و عملی در آزمون داوری درجه سه  14،می باشد.
تبصره :1کسانی که دارای حکم قهرمانی کشوری و یا مسابقات بین المللی ،آسیایی و جهانی مقام اول تا سوم
باشند از حداقل مدرك تحصیلی دیپلم(با ارائه مدرك پایان مقطع راهنمایی)و رده فنی دان یک معاف خواهند
بود .
تبصره :2مدرسین داوری توسط کمیته داوران از میان مدرسین رسمی داوری و پس از تایید کمیته آموزش
و

پژوهش معرفی خواهد شد.
تبصره:3ارائه محتوای دوره های داوری بر عهده کمیته داوران می باشد.
تبصره :4با توجه به ماده  1-1و  1-2آئین نامه کمیته داوران کالس و آزمون داوری درجه  2و  3همزمان برگزار

و و تنها از بابت کسب نمره متفاوت می باشند.

ماده  -14ب  :داوري درجه : 2
کلیه داوران درجه  3که دو سال از زمان اخذ مدرك داوری درجه  3ایشان گذشته باشد می توانند در دوره های
داوری درجه  2شرکت نمایند .این داوران می توانند در سطح مسابقات کشوری و درون سبکی پس از تأیید کمیته
داوران به قضاوت بپردازند .
 -1ارائه حداقل حکم فنی مشکی دان دو(در کوراش دان فنی یک ستاره)
 -2ارائه سوابق داوری در مسابقات استانی با توجه به سوابق مندرج در شناسنامه داوری.
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 -3تصویر مدرك تحصیلی (حداقل دیپلم)
 -4بیمه ورزشی رشته ووشو سال جاری.
 -5عضویت کارت هوشمند و تکمیل اطالعات به صورت کامل در پروفایل شخصی در سامانه فدراسیون ووشو.
 -6حداقل سن 20سال تمام می باشد.
 -7مدت اعتبار حکم داوری درجه سه 3،سال از تاریخ صدور خواهد بود وتمدید آن منوط به شرکت در یک دوره
بازآموزی داوری می باشد.
 -8زمان دوره داوری درجه دو  16ساعت می باشد ( درصورت برگزاری دوره به صورت آنالین شرکت کنندگان
می بایست حداقل  10ساعت در دوره حضور داشته باشند).
 -9حداقل نمره قبولی تئوری در آزمون داوری درجه  2مجموع عملی و تئوری  15می باشد.
 -10محتوای دوره توسط کمیته داوران تعیین و ابالغ می گردد.

ماده :15ج -داوري درجه : 1
کلیه داوران درجه  2که دو سال از تاریخ داوری درجه  2ایشان گذشته باشد می توانند در دوره داوری درجه ،1
با شرایط ذیل شرکت نمایند :
 -1تصویر مدرك تحصیلی (حداقل دیپلم)
 -2ارائه حداقل حکم فنی مشکی دان سه (در کوراش دان فنی  2ستاره)
 -3بیمه ورزشی رشته ووشوسال جاری
 -4عضویت کارت هوشمن د و تکمیل اطالعات به صورت کامل در پروفایل شخصی در سامانه فدراسیون ووشو.
 -5ارائه حداقل  2دوره بازآموزی فدراسیون در طی زمان انتظار و یا قضاوت مستمر مورد تائید کمیته داوران
در لیگ قهرمانی ووشو مندرج در شناسنامه ورزشی داوری.
 -6ارائه سوابق داوری در مسابقات کشوری با توجه به سوابق مندرج در شناسنامه داوری.
 -7حداقل سن  22سال تمام می باشد.
 -8دوره داوری درجه یک  8ساعت و به صورت کارگاهی برگزار می گردد ( .درصورت برگزاری دوره به صورت آنالین
شرکت کنندگان می بایست حداقل  6ساعت در دوره حضور داشته باشند).
 -9حداقل نمره قبولی تئوری و عملی در دوره داوری درجه یک  17می باشد.
 -10جهت تمدید حکم داوری درجه یک ارائه یک دوره بازآموزی فدراسیون وقضاوت مستمر مورد تائید کمیته داوران
الزامی است.
توضیح  :برگزاری دوره داوری درجه  1در حیطه اختیارات فدراسیون بوده و بر طبق تقویم آموزشی از سوی فدراسیون
اعالم و برگزار خواهد شد .
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ماده  :16د-دوره هاي بازآموزي داوري:
 -4کلیه داورانی که مدت اعتبار سه ساله آخرین حکم داوری تالو یا ساندا آنها به پایان رسیده می بایست با شرکت
در این دوره حکم خود را تمدید نمایند.

 -5مدت این دوره  8ساعت به صورت کارگاهی می باشد.
 -6جهت حضور به عنوان داور در مسابقات درکلیه سطوح یا لیگ می بایست حکم داوری دارای اعتبار باشد.

ماده :17ه -مدرسي داوري:
داوران درجه یک با تأییدکمیته داوران و با احراز شرایط ذیل می توانند در این دوره شرکت نمایند .
 -1ارائه مدرك داوری درجه  1که حداقل یک سال از تاریخ صدور آن گذشته باشد .
 -2آشنایی با مکالمه زبان انگلیسی مورد تأیید کمیته روابط بین الملل (.شرایط آزمون توسط کمیته روابط بین الملل
ابالغ می گردد)

-3
-4
-5
-6
-7
-8

قضاوت مستمر در مسابقات قهرمانی کشور ،انتخابی تیم ملی و لیگ قهرمانی ووشو طبق تأیید کمیته داوران .
مدت این دوره  40ساعت به صورت متمرکزو کارگاهی می باشد.
حداقل سن  28سال
ارائه مدرك تحصیلی حداقل دیپلم
مدت اعتبار  3سال می باشد که سابقه تدریس و حضور فعال بنا به تائید کمیته داوران از شرایط تمدید می باشد.
هزینه شرکت در این دوره به تناسب توسط کمیته داوران و با تأیید رییس فدراسیون اعالم می گردد.

ماده  :18و -داوري بين المللي :
داورانی که دارای حکم درجه یک ووشو باشند می توانند با توجه به شرایط ذیل متقاضی شرکت در دوره داوری
بین المللی باشند.
 -1حداقل یکسال از تاریخ داوری ملی متقاضی گذشته باشد .
 -2آشنایی با زبان انگلیسی( مکالمات روزمره)
تبصره :تعیین سطح زبان داوران متقاضی حضور در دوره داوری بین المللی توسط کمیته روابط بین الملل
فدراسیون ووشو و با نظارت کمیته های داوران و آموزش انجام خواهد شد .
-3عدم سوء سابقه
-4تأیید کمیته داوران مبنی بر داشتن صالحیت فنی اعزام.
 -5هزینه شرکت در آزمون داخلی در این دوره به تناسب توسط کمیته داوران و با تأیید رییس فدارسیون
آموزش اعالم می گردد.
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-4دوره هاي فني :
ماده : 19الف -مشکي و زير مشکي:
-1آزمونهای فنی و اعطاء شالبندهای مشکی و زیر مشکی از اختیارات سبکها می باشد .
 -2آزمونهای فنی و اعطاء شالبندهای مشکی و زیر مشکی (فاصله دریافت هرشالبند  3ماه تمام از تاریخ صدورحکم)
توسط مربی از طریق هیئت استان ثبت و با امضا رییس هیئت استان و رییس سبک معتبر می باشد .
 -3مدرس دوره های فنی از بین افراد دارای تخصصهای علمی و فنی که دوره های مربوطه را طی نموده اند
بنابر پیشنهاد سبکها با تایید کمیته آموزش معرفی می گردند( .حداقل دان 5به باال و حداقل مدرك مربیگری درجه )2
*مدرسین دوره های کوراش می بایست حداقل کمربند دو ستاره و مدرك مربیگری درجه  2را داشته باشند.

*تطبیق احکام مشکی و زیر مشکی از رشته های رزمی معادل همان حکم در فدارسیون ووشو خواهد بود.
-4تمامی احکام مشکی و زیر مشکی از تاریخ  1396/10/1به قبل فاقد اعتبار می باشد.
ماده  : 20ب-دان يك تا دان هفت ووشو  /كوراش( كمربند يك ستاره تا سه ستاره):
سبکها می توانند با درخواست از فدراسیون نسبت به برگزاری آزمون فنی دان یک تا دان  4اقدام نمایند .
 -1دان یک تا دان  2محدودیت سنی ندارد  (.در کوراش کمربند یک ستاره)
 -2حداقل سن برای دان سه( درکوراش کمربند دو ستاره)  18سال تمام و دان چهار  20سال تمام  ،دان پنج
( در کوراش کمربند سه ستاره)  25سال  ،دان شش  35سال تمام و دان هفت  40سال تمام می باشد.
 -3ارائه رتبه پائین تر (فدراسیونی) با طی زمان انتظار در سوابق شرکت کنندگان الزامیست .
 -4آزمون دان فنی  6 ،5و ( 7در کوراش کمربند دو و سه ستاره) با توجه به شرایط اعالمی راسا توسط فدراسیون
برگزار می شود.
 -5ممتحنین دوره های فنی فدراسیون  :گروه آزمون فدراسیون ووشو می باشند.
 -6احکام دان پنج  ،شش و هفت فقط به امضاء ریاست فدراسیون خواهد رسید.
 -7احکام فنی مشکی دان یک تا دان شش از رشته های رزمی قابل تطبیق می باشد.

ماده  :21دان  5و  6فدراسيوني ووشو  /كمربند سه ستاره كوراش :
 -1داشتن حداقل سن  25سال تمام و دارا بودن دان  4فدراسیون ووشو با  4سال سابقه صدور جهت شرکت در
دوره دان پنج
 -2داشتن حداقل سن  35سال تمام و دارا بودن دان  5فدراسیون ووشو با  5سال سابقه صدور جهت شرکت در
دوره دان شش
 -3موفقیت در آزمون دان پنج و شش بشرح ذیل خواهد بود:
الف) بخش ساندا :اجراء نمایشی صحیح دست و پا ،استقرار و گاردها ،ترکیب دست و پا و فنون درگیری
(-1پاگیری  -2تنه  -3میت گیری)
بخش شفاهی:مباحث کلی درك تکنیک و تاکتیک همچنین شناخت اصطالحات ووشو خواهد بود.
ب)بخش تالو :اجراء دوم فرم اختیاری دست و سالح (غیرپایه) به مدت  50ثانیه در حد مطلوب
ج) بخش شفاهی:مباحث کلی درك تکنیک و تاکتیک همچنین شناخت اصطالحات ووشو خواهد بود.
 -3نمره قبولی  :از 100نمره  70نمره می باشد (.بخش عملی  70نمره و بخش تئوری  30نمره خواهد داشت)
( امتیازات تشویقی یا کمکی عبارتند از:داشتن باشگاه -داوری،سابقه قهرمانی-داشتن هنرجودر تیم های ملی یا
سطح قهرمانی یا کشورو یا استان که مجموعا  15امتیاز خواهد بود.

آيين نامه اجرايي برگزاري دوره هاي آموزشي كميته آموزش و پژوهش سال 1400

17

*كمربند سه ستاره
 -1داشتن حداقل سن  25سال تمام و دارا بودن کمربند دو ستاره که 5سال از سنوات آن گذشته باشد.
 -2مفاد آزمون
الف) بخش تاکتیک  :تسلط کامل در اجرا و تدریس گروه های پنج گانه تکنیک های کوراش
ب) بخش شفاهی:مباحث کلی درك تکنیک و تاکتیک همچنین شناخت اصطالحات کوراش خواهد بود.
ج) طرح تحقیقاتی :ارائه طرح تحقیقاتی و علمی در خصوص کوراش و استخراج مقاله علمی
 -3نمره قبولی  :از 100نمره  80نمره می باشد (.بخش الف  40نمره و بخش تئوری ب و ج هرکدام 30
نمره )
( امتیازات تشویقی یا کمکی عبارتند از:داشتن باشگاه -داوری،سابقه قهرمانی-داشتن هنرجو در تیم های ملی یا
سطح قهرمانی یا کشورو یا استان که مجموعا  15امتیاز خواهد بود.
 -4ممتحنین گروه آزمون انجمن کوراش کشور که توسط کمیته فنی انجمن معرفی خواهد شد .

ماده  :22دان  7فدراسيون
حداقل سن شرکت کنندگان  40سال تمام و دارا بودن دان  6فدراسیون ووشو با  6سال سابقه صدورموفقیت در
آزمون دان هفت بشرح ذیل خواهد بود:
الف) مفاد آزمون دان  7بخش ساندا
-1

اجرای استقرارها :پیش روی ،عقب روی ،جاخالی ،جابجائی ،دفاع پا و دفاع دست

 -2فنون دست :خوبی چوان ،چونگ چوان و اجراء تمامی مشت ها
 -3فنون پا :سه چو ای ،تن توئه ،بین توئه ،خو بی توئه ،خوسائو ،خودنگ توئه و ضربات پا بصورت اغفالی
 -4فنون ترکیبی 10 :ترکیب زده شود (  5ترکیب بصورت اختیاری و  5ترکیب حرکات اجباری که شامل:
خو بی چوان ،خوبی توئه ،سه چو ای توئه ،بین توئه اغفالی و خودن توئه )
میت زنی :بصورت آزاد و ترکیبات مختلف ساندا
فنون تنه به تنه :بغل رونی ،فن کمر و سه تکنیک اختیاری
فنون پاگیری :اجراء فن میان کوب ( دست از مچ پا و یک دست زیر رون ) درو کردن با پای جلو یا عقب و
سه فن پاگیری به اختیار
تاکتیک 5 :تاکتیک ضد حمله در مقابل ضربه مشت  5تاکتیک ضد حمله در مقابل ضربه پا.
ب) مفاد آزمون دان  7بخش تالو
 -1اجراء  10مورد نشست در تالو
 -2اجراء  10مورد جیبینگ گون ( حرکات پایه ) در تالو  5مورد اجباری ( وای بی توئه ،لی خو توئه ،سه تی توئه ،شوبو،
جن تی توئه و  5مورد اختیاری )
 -3اجراء دو فرم مسابقاتی ووشو فرمهای استاندارد و سنتی یک فرم سالح و یک فرم دست به
غیر از فرمهای نونهاالن

آزمون شفاهی  :متقاضیان پس ازسپری نمودن آزمون عملی  ،می بایست یکی از پرسش ها یی را که به
اختیار خود انتخاب نموده اند حداکثر دوماه پس از آزمون عملی نسبت به ارائه کنفرانس به صورت آنالین
( به مدت حداقل  15دقیقه) و تهیه بولتن اقدام نمایند .
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 -4نمره قبولی  :از 100نمره  70نمره می باشد (.بخش عملی  70نمره و بخش تئوری  30نمره خواهد داشت)
( امتیازات تشویقی یا کمکی عبارتند از:داشتن باشگاه -داوری،سابقه قهرمانی-داشتن هنرجودر تیم های ملی یا
سطح قهرمانی یا کشورو یا استان که مجموعا  15امتیاز خواهد بود.

ماده :23نحوه اعطاء دان :
دان
عنوان
زمان انتظار برای ارتقاء از مرحله قبلی
شرایط سنی

دان 1

دان 2

دان 3

دان 4

دان 5

دان 6

دان 7

یک سال

یک سال

دو سال

سه سال

چهار سال

پنج سال

شش سال

حداقل 18سال تمام

حداقل 20
سال تمام

حداقل25
سال تمام

شرط سنی وجود ندارد

مقام سوم مشترك

نائب قهرمان

قهرمانان

قهرمانان جهانی ووشو بزرگساالن و
بازیهای المپیک جهانی

مقام سوم مشترك

مقام نائب قهرمان

مقام قهرمان

قهرمانان
المپیک

قهرمانی جهان نوجوانان وجوانان

نائب قهرمان –سوم
مشترك

قهرمانی

نائب قهرمان –سوم
مشترك

قهرمانی

قهرمانان جهانی ووشو بزرگساالن و
بازیهای آسیایی

قهرمانی آسیا جوانان و بزرگساالن
(قهرمانی همبستگی اسالمی و داخل

حداقل 35
سال

حداقل40
سال

سالن)
قهرمانی کشوری

نائب قهرمان -
سوم مشترك

قهرمانی

اخذ دان برای احکام فنی
فدراسیونهای رزمی با شرکت در
آزمون

ارائه اصل دان
یک و تطبیق به
همان دان

اخذ دان برای سبکهای فدراسیون
ووشو

ارائه اصل دان  2و
تطبیق به همان دان

ارائه اصل دان  3و
تطبیق به همان دان

ارائه اصل دان
 4و تطبیق به
همان دان

ارائه اصل دان
 5و تطبیق به
همان دان

ارائه اصل
دان  6و
تطبیق به
همان دان

ارائه دان 6
فدراسیون
ووشو

ارائه دان یک با طی
زمان انتظار

ارائه دان 2با طی زمان
انتظار

ارائه دان 3با
طی زمان
انتظار

ارائه دان 4با
طی زمان
انتظار

ارائه دان
5با طی
زمان انتظار

ارائه دان  6با
طی زمان
انتظار

تبصره  :در موارد استثناء با درخواست سبک به ریاست فدراسیون و تأیید کمیته آموزش و پژوهش ،کمیته فنی هر
سبک می تواند حداکثر طی یکسال  7مورد را با رعایت کلیه شرایط از جمله شرط سنی ،سابقه فعالیت در رشته ووشو،
جایگاه ملی و یا بین المللی و ...به کمیته فنی معرفی نماید تا پس از بررسی و با پرداخت هزینه های مربوطه اقدام
گردد.

توضيحات
توضيح  ) 1سبکهایی که قوانین فنی آنها جدای از قوانین عمومی رشته ووشو می باشند و در قالب فدراسیـون ووشـو فعالیت
می نمایند مباحث و قوانین فنی مدون سبک را به فدراسیون ارائه نموده و پس از تأیید کمیته فنی و تصویب در کمیته
آموزش و پژوهش و تأیید ریاست فدراسیون قابلیت اجرا می یابند .
توضيح  )2سبکها در مباحث مالی دوره های استاژ و آزمون دان ،عملی مربیگری ،داوری و کارگاه  ،الزاما براساس آئین نامه
اجرایی کمیته آموزش عمل می نمایند.

آيين نامه اجرايي برگزاري دوره هاي آموزشي كميته آموزش و پژوهش سال 1400

19

ماده :24نحوه اعطاء كمربند كوراش :
دان
عنوان

الین 5

یک ستاره

دو ستاره

زمان انتظار برای ارتقاء از مرحله قبلی

شش ماه

یک سال

دو سال

 5سال

حداقل 20سال تمام

حداقل  25سال تمام

شرایط سنی

شرط سنی وجود ندارد
نقره و مقام سوم
مشترك

قهرمانان جهانی کوراش بزرگساالن و
بازیهای آسیایی
قهرمانی جهان نوجوانان وجوانان

نقره و مقام سوم
مشترك

مدال طال

قهرمانی آسیا جوانان و بزرگساالن

نقره و مقام سوم
مشترك

مدال طال

اخذ دان برای احکام فنی
فدراسیونهای رزمی با شرکت در
آزمون

دان های یک در
رشته کوراش به
شرط شرکت در
آزمون کمربند

ارائه دان یک با طی
زمان انتظار

سه ستاره

مدال طال

به کلیه دان های 2و به باال در رشته های متناظر با کوراش به
شرط شرکت در آزمون کمربند و قبولی در آن ،کمربند یک
ستاره اهدا خواهد شد و به دان های باالی رشته های متناظر
پس از اخذ کمربند یک ستاره فقط ارفاق زمان انتظار با نظر
کمیته فنی انجمن کوراش برای کمربندهای دو ستاره و سه
ستاره در نظر گرفته خواهد شد.

-5دوره هاي كوتاه مدت :
کمیته آموزش فدراسیون در راستای تقویت بنیه علمی وفنی ووشو کاران کشور اقدام به برگزاری دو نوع دوره های آموزشی کوتاه
مدت خواهد نمود .

ماده  : 25الف -دوره هاي اداري :
دوره های آموزشی اداری به منظور افزایش سطح علمی رؤسا ،کادر اجرایی سبکها و هیأتها برگزار خواهد شد .حضور در این دوره ها
با توجه به زمان ،رتبه و سمت افراد الزامی بوده و در نمره عملکرد سبک ،هیأت ،کمیته و یا فرد موثر خواهد بود .

ماده  : 26ب) كارگاههاي آموزشي
شرایط و نحوه اجرای کارگاههای آموزشی به شرح ذیل می باشد .
کارگاههای آموزشی با مجوز فدراسیون توسط فدراسیون  ،هیاتها و یا سبکها از بین سرفصل های مشخص شده به مدت  8ساعت
برگزار می گردد ( درصورت برگزاری دوره به صورت آنالین شرکت کنندگان می بایست حداقل 4ساعت از  8ساعت را در دوره
حضور داشته باشند) .و برگزار کننده موظف است نسبت به ثبت نام تا بیست روز قبل از برگزاری دوره اقدام و مقدمات حضور
مدرس(تهیه بلیت رفت و برگشت و)...فراهم نماید .
 -1مدرس دوره های کارگاه آموزشی از بین افراد دارای تخصصهای علمی و فنی که دوره های مربوطه را طی
نموده اند بنابر پیشنهاد سبک یا هیات با تایید کمیته آموزش معرفی می گردند.
- 2برای دوره های فنی حداقل دان 5به باال و مدرك مربیگری درجه یک یا یک دوره مربی تیم استان یا تیم ملی و
یا داشتن شاگرد قهرمان اول تا سوم در مسابقات کشوری
-3برای دوره های علمی داشتن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد مربوطه الزامی است.
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فصل سوم :مالي
 :1کلیه هزینه های برگزاری اعم از حق نظارت و ایاب و ذهاب ناظران و مدرسین –حق التدریس ،پذیرایی و مکان برگزاری
بر عهده برگزارکننده می باشد .
 : 2در صورت اعزام مدرسین به خارج استان مبالغ ذکر شده به عنوان حق التدریس مدرسین با  %20افزایش محاسبه
می گردد .
 :3درصورت اعزام ناظر به خارج استان مبالغ ذکرشده به عنوان حق الزحمه ناظر با  %30افزایش محاسبه می گردد.
 : 4هزینه های رفت و برگشت مدرسین و ناظر از محل اعزام به محل ماموریت و بالعکس (هوایی ،زمینی ،دریایی)،تامین محل خواب
مناسب،تغذیه و رفت و آمد درون شهری برعهده برگزار کننده می باشد.
 :5هزینه صدور ریز نمرات معادل  600.000ریال می باشد.

*-مربيگري:
ماده  :27دوره هاي تئوري مربيگري
درجه

هزينه ثبت نام

سهم

حق الزحمه ناظر

سهم فدراسيون

برگزار كننده

روزانه

3

 2.700.000ریال

 1.500.000ریال

 1.200.000ریال

 1.000.000ریال

2

 3.700.000ریال

2.130.000ریال

 1.570.000ریال

1.000.000ريال

1

 4.700.000ریال

منحصرا" در اختیار فدراسیون و متمرکز می باشد.

1.000.000ريال

حرفه ای

 12.500.000ریال

منحصرا" در اختیار فدراسیون و متمرکز می باشد.

1.000.000ريال

بین المللی

حق الزحمه
مسئول
برگزاري روزانه

 1.220.000ریال

شرایط و مبلغ این دوره در زمان مقرر و شرایط روز اعالم می شود .

الف) هزینه ثبت نام آزمون مجدد در کالس های مربیگری  %30کل مبلغ دوره می باشد.
ماده  :28حق الزحمه مدرسين كالسهاي مربيگري:
مدرك تحصيلي

به ازاي هر جلسه به ريال

لیسانس

 340.000ریال

فوق لیسانس

 410.000ریال

دکتری

 500.000ریال

توضیح  :1هرجلسه معادل یک ساعت حضور مدرس در کالس آموزشی می باشد.
توضیح  :2مدرسین جانباز ازیک مقطع باالتر ،از مزایا برخوردار می شوند.
ماده  :29دوره هاي عملي مربيگري :
هزينه ثبت نام

1.330.000ریال

هزينه صدور گواهينامه(به

حق الزحمه ناظر

ازاي هر نفر)

( روزانه)

400.000

1.000.000ریال

*هزينه ثبت نام دوره مدرسي عملي مربيگري نيز باتوجه به شرايط برگزاري دوره از طريق فدراسيون
جداگانه اعالم مي گردد.
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ماده -30

داوري تالو و ساندا:

الف :دوره هاي داوري ساندا :
هزينه ثبت نام

سهم برگزار

سهم هيات استان

سهم فدراسيون

حق الزحمه ناظر

حق الزحمه مسئول

درجه

(ريال)

كننده(ريال)

(ريال)

(ريال)

روزانه (ریال)

برگزاري روزانه(ریال)

3

2.700.000

1.150.000

290.000

1.260.000

1.000.000

2

3.700.000

1.510.000

590.000

1.600.000

1.000.000

1

4.700.000

منحصراً در اختيار فدراسيون مي باشد

بین المللی

1.220.000

1.000.000

شرایط و مبلغ این دوره در زمان مقرر و توسط کمیته های داوران و آموزش اعالم می شود .

ب:دوره هاي داوري تالو :
هزينه ثبت نام

سهم برگزار

سهم هيات استان

سهم فدراسيون

حق الزحمه ناظر

حق الزحمه مسئول

(ريال)

كننده(ريال)

(ريال)

(ريال)

روزانه (ریال)

برگزاري روزانه(ریال)

3

2.700.000

1.150.000

290.000

1.260.000

1.000.000

2

3.700.000

1.510.000

590.000

1.600.000

1.000.000

1

4.700.000

درجه

بین المللی

منحصراً در اختيار فدراسيون مي باشد

1.220.000

1.000.000

شرایط و مبلغ این دوره در زمان مقرر و توسط کمیته های داوران و آموزش اعالم می شود .

*هزينه ثبت نام دوره هاي داوري كوراش( سالني و ساحلي ) نيز طبق مبالغ فوق مي باشد.
ج) هزینه صدور شناسنامه داوری  500.000ریال می باشد.
ماده  -31دوره هاي بازآموزي داوري و مربيگري
هزينه ثبت نام

حق الزحمه ناظر
( روزانه)

1.840.000ریال

1.000.000ریال

ماده  -32حق الزحمه مدرسين داوري:
مدرك تحصيلي

درجه  3،2،1و بازآموزي

دیپلم (داوری درجه )1

 300.000ريال

لیسانس ( داوری بین المللی)

 350.000ريال

دکترا و فوق لیسانس

 400.000ريال

توضیح : 1مبالغ فوق الذکر به ازاء هریک ساعت تدریس تعیین شده است.
توضیح  :2مدرسین جانباز ازیک مقطع باالتر ،از مزایا برخوردار می شوند.
-1هزینه المثنی مدرك داوری و مربیگری معادل  1.900.000ریال می باشد.
-2هزينه چاپ حکم الکترونيکي بنابر درخواست متقاضي از طريق سامانه آموزش  350.000ريال مي باشد.
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ماده -33كارگاه هاي آموزشي و سفير سالمت:
عنوان

هزینه ثبت
نام(ریال)

كارگاه
آموزشي
سفيرسالمت

980.000

حق التدرسی مدرسین (به ازای هرساعت ) ریال
کارشناسی ارشد

کارشناس

410.000

340.000

دکتری

حق الزحمه
مسئول برگزاری
(ریال )

500.000

حق الزحمه
ناظر دوره -ریال

1.000.000

1.220.000

2.940.000

سهم
فدراسیون
(ریال)
370.000
2.940.000

توضیح : 1در صورت اعزام مدرس به خارج استان ،بلیت رفت و برگشت مدرس می بایست توسط هیات تهیه و با مدرس هماهنگی
الزم صورت پذیرد.
توضیح  :2مدرسین جانباز ازیک مقطع باالتر ،از مزایا برخوردار می شوند.

فني :
ماده  :34شالبندهاي زير مشکي و مشکي ووشو :
سهم

سهم

سهم

سهم

مربي

كميته(سبك)

هيات استان

فدراسيون

30%

20%

20%

"

"
"

رتبه

كل

زرد

 280.000ریال

30%

نارنجی

 420.000ریال

"

"

سبز

 560.000ریال

"

"

"

آبی

680.000ریال

"

"

"

"

بنفش

860.000ریال

"

"

"

"

قهوه ای

1.050.000ریال

"

"

"

"

قرمز

 1.250.000ریال

"

"

"

"

مشکی

1.550.000ریال

"

"

"

"

ماده  :35كمربندهاي خط يك تا خط  5كوراش :
رتبه

كل

خط 1

 280.000ریال

خط 2

 560.000ریال

خط3

860.000ریال

خط 4

 1.250.000ریال

خط 5

1.550.000ریال
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ماده  – 36آزمون دان يك تا دان هفت ووشو :
رتبه

كل

سهم مربي

هزينه استاژ

سهم هيات

سهم سبك

سهم فدراسيون

(برگزار كننده)
دان یک

 2.500.000ریال

 300.000ریال

 600.000ریال

 300.000ریال

 1.220.000ریال

 680.000ریال

دان دو

 2.750.000ریال

 300.000ریال

 600.000ریال

 300.000ریال

 1.240.000ریال

 910.000ریال

دان سه

 3.050.000ریال

 300.000ریال

 600.000ریال

 300.000ریال

 1.380.000ریال

 1.070.000ریال

دان چهار

 3.650.000ریا ل

 380.000ریال

 600.000ریال

 380.000ریال

 1.580.000ریال

 1.310.000ریال

دان پنج

6.200.000ریال

-----

---

-----

6.200.000ریال

دان شش

 11.00.000ریال

-----

-----

-----

11.000.000ریال

دان هفت

 20.700.000ریال

-----

-----

-----

 20.700.000ریال

*درخصوص احکامی که در کمیته فنی بررسی و تایید می گردند ،می بایست  %50از مبلغ هزینه شالبند زرد تا مشکی
به حساب فدارسیون ووشو پرداخت و درخصوص تطبیق احکام دان یک به باال معادل سهم فدارسیون تا دان درخواستی و
تایید شده در کمیته فنی به حساب فدراسیون واریز گردد.
توضیح :1هزینه ناظر دوره های فنی دان  1تا 7به ازای هر روز  1.000.000ریال می باشد.
توضیح :2در صورت برگزاری دوره به صورت سراسری سهم هیات به سبک تعلق می گیرد.
توضیح  :3در صورت برگزاری دوره به صورت استانی سهم هیات به شماره حساب هیات واریزو اصل فیش به فدراسیون تحویل گردد.
توضیح :4حق الزحمه مسئول برگزاری دوره های فوق به ازاء هر روز  1.220.000ریال می باشد.
توضیح  :5مبلغ  6.200.000ریال هزینه دان پنج شامل  2.000.000 :ریال حق آزمون  3.230.000 ،ریال درصورت
قبولی و مبلغ 970.000ریال دریافت بج سینه ( نشان ببر نقره ایی )می باشد.
توضیح  :6مبلغ  11.000.000ریال هزینه دان شش شامل  2.300.000 :ریال حق آزمون  7.730.000 ،ریال در صورت
قبولی در آزمون و مبلغ 970.000ریال به دریافت بج سینه ( نشان ببر طالئی )می باشد.
توضیح  :7مبلغ  20.700.000ریال هزینه دان هفت شامل  7.500.000 :ریال حق آزمون  12.230.000 ،ریال درصورت
قبولی در آزمون و مبلغ 970.000ریال به برای دریافت بج سینه ( نشان اژده های سبز )می باشد.
ماده  – 37آزمون كمربندهاي يك ستاره تا سه ستاره كوراش :

•

رتبه

كل

یک ستاره

 2.500.000ریال

دو ستاره

 3.050.000ریال

سه ستاره

 11.000.000ریال

جهت دریافت اطالعات تکمیلی درخصوص شرایط دوره های فنی به آیین نامه آموزشی کوراش مراجعه نمایید.
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ماده  -38حق الزحمه ممتحنين فني :
مدرك تحصيلي

مشکي دان يك تاچهار

عملي مربيگري

دیپلم یا مربیگری درجه 1

 3.300.000ریال

 1.780.000ریال

لیسانس یا مربیگری بین المللی

 3.700.000ریال

 2.300.000ریال

فوق لیسانس و دکتری

4.000.000ریال

 3.000.000ریال

توضیح:
 .1مبالغ فوق الذکر به ازاء هر روز تعیین شده است .
 .2حق الزحمه ممتحنین کمیته آزمون ( دان  6، 5و )7به ازای هر روز  3.800.000ریال می باشد.

فصل چهارم :تطبیق و نحوه برگزاری دوره ها :
ماده  - 39تطبيق احکام :
 -1کلیه کسانیکه دارای دان فنی (فدراسیونی) غیر رشته ووشو می باشند می توانند با شرکت در آزمون دان  1تا  6و
پرداخت هزینه های مربوطه و ارائه مدارك الزم ،درجه فنی ووشو اخذ نمایند .
 -2احکام مربیگری درجه  2و  3صادره توسط سایر فدراسیون ها از بعد تئوری مورد پذیرش بوده و متقاضیان تبدیل
می بایست عالوه بر سوابق فنی با حفظ شرایط دوره و پرداخت مبلغ  2.250.000ریال جهت تطبیق و صدور گواهینامه
به حساب فدراسیون واریز نمایند .
*درخصوص تطبیق احکام مربیگری تاریخ ریزنمرات ویا حکم مربیگری که از تاریخ صدور آن بیش از سه سال گذشته باشد
مورد تایید قرار نخواهد گرفت و می بایست مجددا فرد متقاضی در دوره های شرکت نمایند.
 -3احکام داوری غیر قابل تطبیق می باشند .
 -4در خصوص کسانیکه سابقه مکتوب ندارند با درخواست رئیس سبک و موافقت اعضاء کمیته فنی و پس از تأئید رییس
فدراسیون ،دان درخواستی 1تا 4با پرداخت هزینه های مربوطه صادر خواهد شد .سبک در طول سال می تواند
حداکثر  5مورد معرفی نماید
 -5تطبیق مربیگری با شرایط ذیل به همان درجه بالمانع است.
 ارائه ریزنمرات درجه یک قابل تطبیق نمی باشد و درصورت ارائه حکم درجه یک مربیگری تطبیق صورت می گیرد.همچنین متقاضیان دریافت مربیگری درجه  2درصورتی میتوانند ریزنمرات فدراسیونی یا اداره کل استان با( مهر و امضا
) خود را به فدراسیون ارائه دهند که مربیگری درجه  3را با طی زمان انتظار از فدارسیون ووشو دریافت کرده باشند.
تبصره يك  :در زمان تطبیق مدارك الزمه باید به پیوست درخواست ارائه شود .
تبصره دو  :زمان محاسبه احکام صادرشده از تاریخ صدور می باشد ( ،زمان برگزاری و یا حضور در دوره مالك عمل
نمی باشد)
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ماده -40شرايط برگزاري دوره ها :
 -1دوره های مربیگری و داوری(درجه 3و  : ) 2فدراسیون رأساً و یا با درخواست هیأت استانها و یا سبکها (فقط داوری) اقدام
به برگزاری دوره می نماید.
تبصره :دوره مربیگری و داوری درجه یک راساً توسط فدراسیون به صورت متمرکز اجرا خواهد شد .
 -2دوره های فنی  :استاژ وآزمون دان یک تا دان  ، 4بنا به درخواست سبکها وبا مجوز و نظارت فدراسیون برگزار می شود .
 - 3درآزمون های فنی ،سبکهای برگزار کننده موظفند پس از برگزاری دوره احکام فنی مربوطه را مطابق فرمت پیوست تهیه
و به صورت شماره شده ،با مهر و امضای مسئول سبک جهت امضای نهایی رئیس فدراسیون به همراه لیست دوره مربوطه
به کمیته آموزش تحویل نمایند.
 -4دوره های استاژ فنی با ارائه آیین نامه داخلی مدون سبکها که به تأئید کمیته فنی فدراسیون رسیده باشد قابل اجرا
می باشد و حداکثر مبلغ دریافتی جهت این دوره ها برای هر نفر 600.000ریال ( طبق ماده  36آزمون دان یک تا)4
به ازای هر روز می باشد .
 -5دوره های توجیهی ،بازآموزی رأساً توسط فدراسیون و دوره های کارگاهی ،بنا به درخواست سبکها و هیأت استان ها
پس از صدور مجوز اجرا خواهد شد .
 -6برگزاری دوره های آموزشی در سطح استانها با هماهنگی هیأت استان خواهد بود .
 -7سبکها موظف خواهند بود دوره های آموزشی راکه در سطح استان تهران برگزار می نمایند با هماهنگی هیأت
استان تهران هماهنگ و اجرا نمایند.
 -8سبکها در درخواستهای خود می بایست موارد ذیل را در سامانه آموزشی و اتوماسیون اداری رعایت کنند.
الف -اخذ مجوز هیأت استان
ب -اعالم تاریخ و زمان و مدت زمان برگزاری دوره
پ -اعالم مکان و نشانی دقیق محل برگزاری دوره آموزشی
ت -معرفی مدرس دوره های فنی و کارگاهی (همراه با رزومه مربوطه)
ث -شکل برگزاری دوره ( مجازی یا حضوری)/جنسیت شرکت کنندگان/برگزاری دوره بصورت تئوری یا عملی.
ج -معرفی مسئول برگزاری دوره با ذکر شماره تماس تلفن همراه
ح -در صورت درخواست مجوز20 ،روز قبل از زمان برگزاری دوره در اتوماسیون اداری و سامانه آموزشی اقدام گردد.
خ-در صورت عدم برگزاری دوره3 ،روز قبل از برگزاری ،مراتب کتباً به فدراسیون اعالم شود.
د -در صورت ناقص بودن مدارك شرکت کنندگان ،مسئولیت آن با برگزارکننده می باشد.ضمنا" تا زمان تکمیل
مدارك مجوز جدیدی صادر نخواهد شد .
 -9کلیه شرکت کنندگان در دوره آموزشی می بایست برابر با آئین نامه  ،واجد شرایط جهت شرکت در دوره مذکور
باشند (.رعایت سنوات جهت ارتقای احکام فنی ،مربیگری و داوری)
 -10گزارش برگزاری دوره همراه با لیست شرکت کنندگان  30روز بعد از تاریخ برگزاری به فدراسیون ارسال گردد.
در صورت عدم رعایت مفاد مجوز صادره مراتب به کمیته قضایی و انضباطی جهت تصمیم گیری اعالم خواهد شد.
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 - 11در کلیه احکام فنی و دان ،می بایست آرم فدراسیون در سمت راست و آرم سبک در سمت چپ بدون درج آرم
جمهوری اسالمی و نام وزارت ورزش و جوانان با لحاظ نمودن نام فدراسیون ووشو جمهوری اسالمی ایران ،نام سبک،
عنوان گواهینامه فنی ،شماره و تاریخ حکم ،نام و نام خانوادگی ،شماره ملی ،سال تولد ،درجه فنی ،خط امضای رئیس
سبک و رئیس فدراسیون طبق نمونه پیوست صادر گردد.
 -12ثبت نام دوره های آموزشی صرفا از طریق سامانه جامع آموزشی امکان پذیر می باشد و هیت های استانی و یا
سبکها مجاز به ثبت نام دستی نمی باشند.
 -13ارائه مستندات و بارگذ اری مدارك در زمان ثبت نام به منزله تایید و صحت آن توسط فرد متقاضی می باشد.در
صورتی که صحت و سقم مستندات بارگذاری شده رد گردد ضمن ابطال احکام صادره از طریق کمیته انضباطی
فدراسیون با فرد متخلف برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد .
 -14درصورتی که مجوز از سوی فدارسیون صادر گردد هیئت استان ویا سبک فقط یکبار مجاز به کنسل کردن و یا
تغییر تاریخ دوره در طول سال جاری می باشد.

فصل پنجم  :قضايي و انضباطي
کلیه افرادی که درمبحث آموزش دچار تخلف شده و به نوعی عمل نمایند که قوانین مربوط به موضوعات آموزشی
نقض گردند ،با هماهنگی دبیرفدراسیون به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد .

ماده  - 41اهم موضوعات
 -1ارائه سوابق و تصاویرجعلی از مدارك درخواست شده.
 -22بی انضباطی و بر هم زدن کالسهای آموزشی.
 -3توهین به اساتید ،مسئولین برگزاری یا اعضاء کمیته آموزش.
 -4سوءاستفاده از احکام صادره.
 -5عدم برگزاری دوره ای که مجوز آن توسط فدراسیون صادر گردیده باشد .
 -6سایر موارد بنا به تشخیص کمیته آموزش و تأیید دبیر فدراسیون.
 -7تعلل در ارسال مستندات و مدارك به فدراسیون بیش از سه ماه از برگزاری دوره

ماده -42نحوه بررسي و صدور رأي
نحوه بررسی و صدور رأی توسط کمیته انضباطی فدراسیون ووشو اعالم می گردد .
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فصل ششم  :دستورالعمل اجرايي نظارت بر دوره هاي آموزشي
ماده  -43به منظور نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی در مجموعه فدارسیون ووشو اعم از هیات های استانی و سبکها
به طریق زیر ناظر هر دوره معرفی می گردند.
 - 1دوره های که راسا توسط فدراسیون برگزار می گردد ناظر آن از سوی کمیته آموزش و پژوهش معرفی می گردد.
 – 2دوره هایی که توسط هیئ ت های استانی درخواست و با مجوز فدراسیون به صورت استانی برگزار می گردد ناظر آن از طریق
اداره کل ورزش و جوانان استان مربوطه( مسئول آموزش اداره کل استان) معرفی می گردد.
 –3دوره هایی که توسط سبک ها درخواست و به صورت استانی در استان های کشور برگزار می گردد ناظر آن با هماهنگی کمیته
آموزش و پژوهش فدارسیون از سوی هیئت ( مسئول آموزش هیئت استان) معرفی می گردد.
 -4دوره های آموزشی که با مجوز فدراسیون از سوی سبکها در محل مرکز سبک و یا اکادمی ووشو برگزار می گردد و یا
دوره های آموزشی که  50درصد از شرکت کنندگان آن را فراگیران سایر استان ها تشکیل دهند به عنوان دوره سراسری محسوب
و ناظر مربوطه از سوی کمیته آموزش و پژوهش معرفی می گردد.
در صورت موارد فوق الذکر در بند  4نیاز به اخذ مجوز از هیات استان نمی باشد.
 -5درصورت برگزاری دوره به صورت مجازی توسط سبک ها  ،دوره ها با توجه به درخواست و تایید استان مربوطه به عنوان میزبان
صرفا استانی تلقی می گردد.
 -6در موارد خاص بنابر پیشنهاد رییس کمیته آموزش و پژوهش و تایید ریاست فدراسیون ناظر مشخص می شود.
ماده  -44مجوز
مجوز صادره از سوی کمیته آموزش و پژوهش باید حاوی مشخصات زیر باشد:
 ) 1شماره و تاریخ نامه درخواست از فدراسیون
)2تاریخ برگزاری دوره
 )3نشانی دقیق محل برگزاری دوره
 )4نام و شماره تماس مسئول برگزاری دوره
 )5هزینه های مالی دوره و حق نظارت
 )6مدارك و شرایط برگزاری دوره طبق آئین نامه
 )7نام مدرس
تبصره :جهت دوره های داوری مدرس دوره توسط کمیته داوران و با تایید کمیته آموزش و پژوهش معرفی می گردد.
( درصورتی که مدرس دوره شرایط برگزاری دوره را ندارد می بایست جهت کنسل کردن  5روز قبل از برگزاری دوره به
کمیته داوران و کمیته آموزش اطالع دهد).
تبصره :جهت دوره های فنی معرفی مدرس با سبک درخواست کننده و تایید کمیته آموزش و پژوهش می باشد.
 )8به همراه فرم نظارت ،تعدادی فرم ضمیمه می باشد که به روش زیر تنظیم و ارائه می گردد :
ماده  :37فرم اطالعات دوره
این فرم می بایست توسط سبک یا هیات برگزار کننده از طریق سامانه به صورت اکسل پرینت گرفته شود و همان روز به
امضاء ناظر و مسئول برگزاری برسد.
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( )1فرم حق نظارت
این فرم شامل اطالعات هزینه حق نظارت وایاب و ذهاب ناظر بوده که دارای دو قسمت می باشد .یک قسمت متعلق به پرداخت
کننده (مسئول برگزاری) و یک قسمت دیگرمتعلق به دریافت کننده (ناظر دوره)می باشد،که به امضاء طرفین رسیده و در گزارش
خود به کمیته آموزش ضمیمه و ارائه می نمانید.
( )2فرم ارزیابی  ،اثربخشی و نظارت دوره و اساتید
این فرم جهت ارتقاء سطح کیفی دوره ها و مدرسین توسط حاضرین دوره اعم از هنرجو ،مدرس،مسوول برگزاری و ناظر تکمیل و
جمع آوری شده و به همراه فرم دوره به فدراسیون ارائه می نمایند.
ماده  :45حدود وظايف و اختيارات برگزار كننده
)1برگزارکننده موظف است مکان و محیط آموزشی مناسبی را فرهم نماید (مطابق با نوع دوره )
) 2برگزار کننده موظف است در دوره های داوری قبل از شروع دوره هماهنگی های الزم جهت حضور مدرس انجام دهد.
)3برگزارکننده موظف است در صورت به حد نصاب نرسیدن نفرات و یا بروز مشکالت دیگر ،حداقل  3روز قبل با ارسال نامه کتبی
دوره را کنسل اعالم نماید ودر صورت عدم اعالم باید هزینه های ناظر و مدرس (در دوره های داوری)را پرداخت نماید.
) 4برگزار کننده بایست کلیه مدارك را کامل و مطابق با مجوز دریافتی در اختیار کمیته آموزش و پژوهش قراردهد)5-2.دریافت
فرمها به همراه مجوز دوره جزء وظایف مسوول برگزاری دوره می باشد و پس از انجام مراحل ذیل به کمیته آموزش و پژوهش ارائه
نماید .
 )5لیست نفرات شرکت کننده توسط ناظر بررسی می گردد و درانتهای دوره نسخه اصلی به امضاء مدرس رسیده و در اختیار ناظر
دوره داده می شود.
 )6فرم های ارزیابی و اثربخشی( ) 5-1توسط مسئول برگزاری دریافت و تکثیر شده و در اختیار شرکت کنندگان قرارداده می شود
و در پایان دوره جمع آوری و با همراه لیست ثبت نام تحویل ناظر کمیته آموزش و پژوهش می دهد(.در دوره هایی که چند مدرس
تدریس می نمایند برای هر مدرس یک فرم ارزیابی استاد در انتهای زمان تدریس هر مبحث در اختیار شرکت کنندگان قرارداده تا
توسط هنرجویان تکمیل گردد.
 )7فرم حق نظارت ( )4-1توسط ناظر و مسئول برگزاری تکمیل و هزینه ناظر پرداخت می گردد و نسخه متعلق به
پرداخت کننده در اختیار برگزار کننده و نسخه متعلق به دریافت کننده به ناظر ارائه می گردد.
 ) 9مسئول برگزاری دوره موظف است موارد فوق را اجرا نموده و ظرف مدت  48ساعت پس از اتمام دوره ،طی گزارشی برگزاری
دوره اعالم با پیوست نمودن فرمهای فوق الذکر تحویل کمیته آموزش و پژوهش نماید و مدارك تکمیل شده به همراه برگه های
امتحانی را نیز ظرف مدت 20روز ارائه فرمایند.
 ) 10لیست های تهیه شده در روز برگزاری که تحویل ناظر گردیده است با لیست های ارائه شده توسط برگزار کننده به کمیته آموزش
و پژوهش نبایست هیچ گونه مغایرتی داشته باشد .
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ماده  :46حدود وظايف و اختيارات ناظر
 )1ناظر دوره موظف است در زمان ثبت نام و آزمون دوره در محل حضور داشته باشد .
 )2ناظر دوره موظف است قبل از دوره (پس از اطالع)اقدام به دریافت کلیه فرمهای مجوز بنماید.
 )3ناظر به عنوان نماینده فدراسیون بوده ومی بایست در صورت مشاهده تخلف آشکار و یا نقض دستور العملها و آیین نامه گزارش
خود را اعالم نماید.
 )4ناظرمی بایست در صورت بروز مشکالت فوری با مسئول و یا دبیر کمیته آموزش و پژوهش تماس داشته باشد.
)5فرمهای دریافتی را به روش مشروحه ذیل تکمیل و حداکثر پس از مدت  48ساعت به کمیته آموزش و پژوهش ارائه نماید.
)6فرمهای اطالعات دوره را در زمان حضور در دوره تکمیل و به امضاء مسئول برگزاری رسانده و نسخ خود را بردارد .
 ) 7فرم ثبت نام و مشخصات شرکت کنندگان را در هنگام حضور در دوره کنترل و در صورت نداشتن مغایرت با مجوز ،به امضاء
مدرس و مسئول برگزاری رسانده و نسخه اصلی آنرا تحویل گرفته و رونوشت آن را تحویل برگزار کننده نماید .
 )8فرم حق نظارت را به همراه مسئول برگزاری تکمیل و پس از دریافت حق الزحمه نظارت و هزینه ایاب و ذهاب (دوره های خارج
از استان) نسخه دریافت کننده را تحویل گرفته و ضمیمه گزارش خود به کمیته ارائه نماید .
 )9ناظر موظف است کلیات برگزاری دوره را با مجوز مطابقت داده ظرف مدت  48ساعت پس از پایان دوره به همراه گزارش مکتوب
خود را به کمیته آموزش و پژوهش ارائه نماید.
 )10ارائه کلیه فرمهای ارزیابی شرکت کنندگان در دو ره های آموزشی می بایست توسط ناظر دوره جمع آوری و به همراه ارزیابی
ناظر،کمیته آموزش و پژوهش ارائه گردد.
 )11ناظر دوره حق شرکت در دوره آموزشی در حال برگزاری را ندارد.

فصل هفتم  :شوراي آموزش و پژوهش
ماده : 47کمیته آموزش فدراسیون به منظور استفاده از توانائیهای علمی متخصصـان علوم تربیت بدنی در جهت افزایش
سطح علمی و توانمندی ورزشکاران ،مربیان و داوران اقدام به تشکیل شورای آموزش و پژوهش نموده است .
اعضای این هیأت در سه گروه اقدام به پژوهش در مباحث علمی نموده و نتایج آن به عنوان یک مجموعه منتشر و در اختیار
عموم جامعه ووشو قرار خواهد گرفت .
ضمن اینکه تدریس دورهای تئوری مربیگری و عملی مربیگری توسط اعضا این هیأت و اساتید واجد الشرایطی
که مورد تأیید ایشان باشند ،انجام می پذیرد.
تبصره : 1حق الزحمه این دوره ها مطابق با ماده  28فصل سوم آیین نامه پرداخت می شود.
تبصره  :2حق الزحمه پروژه های پژوهشی به صورت توافقی و در قالب عقد قرارداد پرداخت خواهد شد.
اين آيين نامه در  7فصل و  47ماده توسط كميته آموزش و پژوهش تهيه و تدوين و توسط هيات رئيسه فدراسيون
در مورخ  99/12/12به تاييد رسيده وتوسط رياست فدراسيون به كليه سبکها و هياتها جهت اجرا ابالغ و از تاريخ
 1400/1/1اجرايي بوده و حسن اجراي آن بر عهده كميته آموزش و پژوهش مي باشد.

آيين نامه اجرايي برگزاري دوره هاي آموزشي كميته آموزش و پژوهش سال 1400
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