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 آیین نامه دوره های کوتاه مدت مربیگری 

 

 :مقدمه 

مربیان در زمینه تربیت بدنی و علوو  ورزشوی و یانوان     و عملی تئوریدانش به منظور ارتقاء سطح       

نمودن آموزش آنان در سطوح مختلف مربیگری ، آیین نامه دوره های کوتاه مدت مربیگری به شرح ذیو   

 .تدوین می گردد

 

 اهداف ـ  1ماده 

 و تربیت و تامین مربیان رشته های مختلف ورزشی  1و  1

 و ارتقاء سطح علمی و عملی مربیان  1و  2

 و هماهنگ و یانان نمودن آموزش تئوری و عملی مربیان در سراسر کشور 1و  3

 

 ریفاتعـ  2ماده 

 : مربی  1-2

به فردی اطالق می شود که دوره مربیگری را بر اساس مفاد این آیین نامه زیر نظر فدراسیون مربوطه       

 .با موفقیت گذارنده باشد

 :قهرمان تیم ملی-2-2

به ورزشاارانی اطالق می شود که تحت پوشش فدراسیون هوای ورزشوی در منوابقات رسومی سوطوح      

 .مختلف بین المللی موفق به کنب مدال شوند

 

 : ـ سطوح مربیگری  3ماده 

 تعیوین   1و  2،  3بر اساس مفاد این آیین نامه سطوح مربیگری در سطح کشوور بوه ترتیوب درجوات           

 .گرددمی 
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 :ـ شرایط عمومی شرکت کنندگان  4ماده 

 و متدین به دین مبین اسالمی یا یای از ادیان رسمی کشور  4و  1

 و پذیرفتن قانون اساسی و اعتقاد به نظا  جمهوری اسالمی ایران  4و  2

 *(با تائید پزشک معتمد) و داشتن سالمت جنمی و روحی  4و  3

 و داشتن صالحیت اخالقی و حنن شهرت  4و  4

 و عد  اعتیاد به مواد مخدر  4و  5

 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم -6-4

 موفقیت در آزمون مهارتی و داشتن تجارب ورزشی در رشته مربوطه -7-4

 داشتن حداق  دیپلم کام  متوسطه  -8-4

بر نابینایان تعیین شرایط حضور شرکت کنندگان دوره های مربیگری جانبازان و معلولین و : تبصره  *

 .عهده فدراسیون ورزشی ذیربط می باشد

 :  3ـ دوره مربیگری درجه  5ماده 

 : الف ـ شرایط اختصاصی       

 سال سن  22و داشتن حداق   1

  (فدراسیونزیر نظر ) و موفقیت در آزمون مهارتی رشته ورزشی  2

 

 :  3ب ـ دروس دوره مربیگری درجه       

 : ـ دروس عملی  1

سواعت تعیوین    62متناسب با رشته ورزشی و درجه مربیگری بوده و حداق  ساعات تدریس آن 

 .می گردد که از طریق فدراسیون مربوطه سرفص  آن تعیین و به اجرا گذاشته می شود 

 : ـ دروس تئوری  2

، رشود و  ( 1)، نقش مربوی   (1)فیزیولوژی عمومی ، برنامه ریزی و طراحی تمرینشام  آناتومی و 

، مبوانی  ( 1)، ایمنوی در ورزش  ( 1)، مبانی آمادگی جنمانی ، تغذیوه ورزشوی   ( 1)تاام  حرکتی 

ساعت موی   62است و جمعاً ( 1)، تجزیه و تحلی  مهارتها ( 1)تربیت بدنی ، روان شناسی ورزشی 

 .باشد

 

  



9 

 

 3ـ دروس مربیگری درجه  1شماره جدول 

 ساعات آموزش  دروس مورد نظر ردیف 

 06 دروس عملی و تخصصی رشته مربوطه 1

 12 آناتومی و فیزیولوژی عمومی  2

 0 (1)برنامه ریزی و طراحی تمرین  3

 0 ( 1)نقش مربی  4

 0 ( 1)رشد و تکامل حرکتی  5

 8 مبانی آمادگی جسمانی  0

 4 ( 1) تغذیه ورزشی   7

 4 ( 1)ایمنی در ورزش  8

 4 مبانی تربیت بدنی  9

 0 ( 1)روان شناسی ورزشی  16

 4 ( 1) تجریه و تحلیل مهارتها  11

 421 جمع ساعات  

 

 :  3ـ شرایط دریافت گواهینامه مربیگری درجه  6ماده 

 و حضور منتمر و فعال در کالس های تئوری و عملی ارائه شده در دوره  6و 1

 در دروس عملی  14در دروس تئوری و نمره  14و کنب حداق  نمره  6و 2

 و ارائه گواهی انجا  کار مبنی بر همااری با هیات ورزشی مربوطه به مدت حداق  شش ماه  6و  3

 .سال می باشد  3صدور به مدت و مدت اعتبار گواهینامه از زمان  6و  4

امتیواز و در   25، مربی موظف است به طور متوسط ساالنه تمدید یا ارتقاء گواهینامهو برای   6و   5

بودیهی اسوت   .این آیوین ناموه کنوب نمایود     13امتیاز بر اساس مفاد ماده  75مجموع سه سال 

 .ستان می باشدمنئولیت نظارت و تائید امتیازات آموزشی بر عهده هیاتهای ورزشی ا

در دو یا سه رشته  3و گذراندن دروس تئوری برای افرادی که در کالسهای مربیگری درجه   6و   6

 .ورزشی شرکت می کنند برای یک بار کفایت می کند

و علوو  ورزشوی بوا ارائوه      تربیت بدنیو کلیه فارغ التحصیالن کارشناسی و باالتر رشته   6و   7

معواف موی    3گواهی مدرک فارغ التحصیلی از شرکت در کالس دروس تئوری مربیگوری درجوه   

 .باشند



1 

 

اختصاصی ) داشتن سایر شرایط مندرج در آیین نامه صورت و به قهرمانان تیمهای ملی در   6و   8

 .می شوداعطاء  3گواهینامه مربیگری درجه  یون مربوطهبا تائید فدراس( ، عمومی 

 .نفر تعیین می گردد 25حداکثر  3و تعداد نفرات شرکت کننده در کالس مربیگری درجه  6و 9

 .حداکثر در سه رشته ورزشی می توانند کارت مربیگری داشته باشند 3و مربیان درجه  6و  12

 :  2گری درجه دوره مربی ـ 7ماده 

 : لف شرایط اختصاصی ا         

  3و داشتن مدرک مربیگری درجه  1

 سال سن  23و داشتن حداق   2

امتیاز بر اسواس   75سال تجربه و کار مربیگری فعال و کنب  3و ارائه گواهی مبنی بر حداق    3

 .این آیین نامه  13مفاد ماده 

 
 :  2ب ـ دروس دوره مربیگری درجه 

 : ـ دروس عملی  1

ساعت  62یس آن مربیگری بوده و حداق  ساعات تدر متناسب با رشته ورزشی و درجه       

 .می گردد که از طریق فدارسیون مربوطه سرفص  آن تعیین و به اجرا گذاشته می شودتعیین 

 

 : ـ دروس تئوری  2

، رشود و  ( 2)، نقوش مربوی   ( 2)، برنامه ریزی و طراحی تمرین ( 1)شام  فیزیولوژی ورزشی       

، روان (  2) ، تجزیه و تحلی  مهارتها ( 2)، ایمنی در ورزش ( 2)شی تغذیه ورز( 2)تاام  حرکتی 

 .ساعت می باشد 42، است که مجموعاً  ( 1)، سنجش و اندازه گیری ( 2)شناسی ورزشی 
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 2ـ دروس مربیگری درجه  2جدول شماره 

 ساعات آموزش  دروس مورد نظر ردیف 

 06 دروس عملی و تخصصی رشته مربوطه  1

 0 ( 1)فیزیولوژی ورزشی  2

 4 ( 2)نقش مربی  3

 4 (2)حرکتی رشد و تکامل  4

 0 ( 2)برنامه ریزی و طراحی تمرین  5

 4 ( 2)تغذیه ورزشی  0

 4 ( 2)ایمنی در ورزش  7

 4 (  2) تجزیه و تحلیل مهارتها  8

 4 (2)روان شناسی ورزشی  9

 4 (1)سنجش و اندازه گیری  16

 411 جمع ساعات  

:  2ـ شرایط دریافت گواهینامه مربیگری درجه  8ماده   

 و موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره  8و  1

 فعال در کالس های عملی و تئوری  و حضور منتمر و 8و  2

 در دروس عملی 14در دروس تئوری و نمره  14و کنب حداق  نمره  8و  3

 و ارائه گواهی انجا  کار مبنی بر همااری با هیات مربوطه به مدت حداق  شش ماه  8و  4

 .و مدت اعتبار گواهینامه از زمان صدور به مدت سه سال می باشد 8و  5

امتیواز و   25اهینامه ، مربی موظف است به طور متوسط سواالنه  وو برای تمدید یا  ارتقاء گ  8و   6

 .این آئین نامه کنب نماید 13ماده از بر اساس مفاد یامت 75در مجموع سه سال 

و به قهرمانان تیم های ملی با تحصیالت لینانس و باالتر در رشته تربیت بودنی و داشوتن     8و   7

 اعطواء  2سایر شرایط مندرج در آیین نامه و تایید فدراسیون مربوطه گواهینامه مربیگری درجه 

 .می شود

 .در دو رشته می توانند کارت مربیگری اخذ نمایند حداکثر2و مربیان درجه  8و  8

در دو رشوته   2و گذراندن دروس تئوری برای افرادی که در کالس های مربیگوری درجوه     8و   9

 .ورزشی شرکت می کنند برای یک بار کفایت می کند

 .نفر می باشد 25و تعداد نفرات شرکت کننده در هر کالس حداکثر  8و 12
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 :  1ـ دوره مربیگری درجه  9ماده 

 : الف ـ شرایط اختصاصی          

 2و داشتن مدرک مربیگری درجه  1

 سال سن  26و داشتن حداق   2

امتیواز   75و ارائه گواهی مبنی بر حداق  سه سال همااری و فعالیت منتمر مربیگری و کنب   3

  این آیین نامه 13بر اساس مفاد ماده 

 :1درجه دروس مربیگری  -ب

 :ـ دروس عملی  1

سواعت موی باشود کوه از طریوق       62متناسب با رشته ورزشی بوده و حداق  سواعات تودریس آن          

 .فدراسیون مربوطه سر فص  آن تعیین و به اجرا گذاشته می شود

 

 :ـ دروس تئوری  2

( 3)، تغذیه ورزشی ( 3) ، نقش مربی( 3)، برنامه ریزی و طراحی تمرین ( 2)شام  فیزیولوژی ورزشی        

روان شناسی مربیگری و آشنایی با روش تحقیوق در  ( 3)، تجزیه و تحلی  مهارتها ( 3)، ایمنی در ورزش 

 .ساعت می باشد 42تربیت بدنی است و جمعاً 

 

 1ـ دروس مربیگری درجه  3جدول شماره 

 ساعات آموزش  دروس مورد نظر ردیف 

  06 دروس عملی و تخصصی رشته مربوطه  1

 0 ( 2)فیزیولوژی ورزشی  2

 4 ( 3)برنامه ریزی و طراحی تمرین  3

 4 (3)نقش مربی  4

 4 ( 3)تغذیه ورزشی  5

 4 (3)ایمنی در ورزش  0

 0 (3)تجزیه و تحلیل مهارتها  7

 0 روان شناسی مربیگری  8

 0 آشنایی با روش تحقیق در تربیت بدنی  9

 411 جمع ساعات  
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 :  1ـ شرایط اخذ گواهینامه مربیگری درجه  11ماده 

 و موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره  12و  1

 و حضور منتمر و فعال در کالس های عملی و تئوری  12و  2

 در دروس عملی  14در دروس تئوری و نمره  14و کنب حداق  نمره  12و  3

 و ارائه گواهی انجا  کار مبنی بر همااری با هیات مربوطه به مدت حداق  شش ماه  12و  4

 .و مدت اعتبار گواهینامه از زمان صدور به مدت سه سال می باشد 12و  5

 .نفر می باشد 22و تعداد نفرات شرکت کننده در هر کالس حداکثر  12و  6

منوط به شرکت در سمینارها و کارگاههای علمی و دوره هوای  و تمدید گواهی نامه بعد از سه سال   12و   7

 .ضروری می باشد(  13مطابق مفاد ماده ) امتیاز  75بازآموزی مربیگری بوده و کنب حداق  

 

 ـ دوره مربیگری جانبازان و معلولین  11ماده 

 : اهداف کلی          

  معلول از رشته های مختلف ورزش افراد و تربیت مربیان کارآمد واجد شرایط مربیگری در هر یک 1و  1

 ه منظور ارتقاء سطح کیفی مربیان و تدوین برنامه های آموزشی ب 1و  2

 ته های مختلف ورزشی در سطح کشور و هماهنگ نمودن آموزش رش 1و  3

 :انواع معلولیت 

با توجه به تنوع معلولیت و به منظور ارائه آموزش های الز  و برنامه ریزی بهتور بورای کوالس هوای           

آموزشی ، معلولیتها به شرح زیر تقنیم و کالس های آموزشی مطابق با جدول دروس و سر فص  های در 

 :شده برگزار می شود گرفته نظر 

 : الف و معلولیت جنمی و حرکتی شام  

 ضایعات نخاعی 

 (پولیو)فلج اطفال 

  ( CP)فلج مغزی 

 قطع عضو 

 سایر معلولیتها 

 ( عقب ماندگان ذهنی ) ب و کم توانان ذهنی 
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 3وره مربیگری درجه د

 :ـ دروس عملی  1

ساعت تعیین می گردد که از طریوق   62متناسب با رشته ورزشی بوده و حداق  ساعات تدریس آن         

 .تعیین و به اجرا گذاشته می شودفدراسیون مربوطه سرفص  آن 

 ( می باشد  3 و2،  1مطابق جداول شماره )  ـ دروس تئوری 2

 افراد معلول جسمی ـ حرکتی 3ـ دروس دوره مربیگری درجه  1جدول شماره 

 مالحظات  ساعت  عنوان درس  ردیف 

  06 درس عملی و تخصصی رشته مربوط  1

  12 آناتومی و فیزیولوژی عمومی  2

  4 (1)ایمنی در ورزش  3

  4 مبانی تربیت بدنی  4

  4 (1)نقش مربی  5

  0 آشنایی با انواع معلولیت جسمی ـ حرکتی  0

  0 آشنایی با اصول و کالس بندی پزشکی ورزشی رشته مربوط 7

  4 (1)برنامه ریزی و طراحی تمرین  8

  4 (1)رشد و تکامل حرکتی  9

  4 مبانی آمادگی جسمانی  16

  4 (1)تغذیه ورزشی 11

  4 (1)روان شناسی ورزشی  12

  4 (1)تجزیه و تحلیل مهارت ها  13

  421 جمع ساعت  
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 (عقب ماندگان ذهنی ) افراد کم توان ذهنی  3ـ دروس دوره مربیگری درجه  2جدول شماره 

 مالحظات  ساعت  عنوان درس  ردیف 

  06 درس عملی و تخصصی رشته مربوط  1

  12 آناتومی و فیزیولوژی عمومی  2

  0 (1)ایمنی در ورزش  3

  8 مبانی تربیت بدنی  4

  0 ( 1)نقش مربی  5

0 
آشنایی با اصول و کالس بندی پزشکی ـ ورزشی افراد کم توان 

 (عقب ماندگان ذهنی ) ذهنی 
0 

 

  0 ( عقب ماندگان ذهنی ) اصول روان شناسی افراد کم توان ذهنی  7

  0 آشنایی با انواع معلولیت جسمی ـ حرکتی  8

  4 ( 1)رشد و تکامل حرکتی  9

  4 مبانی آمادگی جسمانی  16

  4 (1)تغذیه ورزشی  11

  4 تجزیه و تحلیل مهارتها  12

  426 جمع ساعات  

 

 : دوره ویژه پ ـ 

از فدراسویون مربوطوه دارا   رشته ورزشی را  3دوره ویژه مربوط به کنانی است که کارت مربیگری درجه 

 .آمده است  3دروس مربوط به اینگونه افراد با توجه به نوع معلولیت در جدول شماره . می باشند 

 

 ـ دروس دوره مربیگری ویژه 3جدول شماره 

 عنوان درس  ردیف
 جسمی

 (ساعت )

 ذهنی

 (ساعت )
 مالحظات

  16 16 دروس عملی و تخصصی رشته مربوط 1

  4 4 اصول و مبانی تربیت بدنی افراد معلول  2

  3 0 آشنایی با انواع معلولیت ها  3

4 
مقدمات کالس بندی پزشکی ـ ورزشی رشته 

 مربوط
0 3  

  21 26 جمع کل  
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 2دوره مربیگری درجه *

 : ـ دروس عملی  1 

می گردد کوه از طریوق    ساعت تعیین 42متناسب با رشته ورزشی بوده و حداق  ساعات تدریس آن        

 .فدراسیون مربوطه سرفص  آن تعیین و به اجرا گذاشته می شود

 ( .می باشد  5و  4مطابق جداول : )  ـ دروس تئوری 2

 

 

 افراد معلول جسمی ـ حرکتی 2ـ دروس دوره مربیگری درجه  4جدول شماره 

 

 مالحظات  ساعت  عنوان درس  ردیف 

1 
درس عملی و تخصصی رشته مربوط به همراه بازدید 

 از مراکز عقب ماندگان ذهنی 
 46حداقل 

 

  4 (2)نقش مربی  2

  0 (2)برنامه ریزی و طراحی تمرین  3

  0 ( 1)فیزیولوژی ورزشی  4

  8 کالس بندی پزشکی ـ ورزشی رشته مربوط  5

  4 (2)ایمنی در ورزش  0

  4 (2)تغذیه ورزشی  7

  0 (2)رشد و تکامل حرکتی  8

  4 (2)روان شناسی ورزشی  9

  4 ( 2)تجزیه و تحلیل مهارت ها  16

  4 (1)سنجش و اندازه گیری  11

  31 جمع کل 
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 (عقب ماندگان ذهنی ) گروه کم توان ذهنی  2ـ دروس دوره مربیگری درجه  5جدول شماره 

 

 مالحظات  ساعت  عنوان درس  ردیف 

1 
عملی و تخصصی رشته مربوط به همراه بازدید درس 

 از مراکز عقب ماندگان ذهنی
 46حداقل 

 

  4 (2)نقش مربی  2

  0 (2)برنامه ریزی و طراحی تمرین  3

  0 ( 1)فیزیولوژی ورزشی  4

  8 کالس بندی پزشکی ـ ورزشی رشته مربوط  5

  4 (2)ایمنی در ورزش  0

  4 (2)تغذیه ورزشی  7

  0 (2)تکامل حرکتی رشد و  8

  4 (2)تجزیه و تحلیل مهارت ها  9

  4 سنجش و اندازه گیری 16

  86 جمع کل 

 

 

  1دوره مربیگری درجه *

 :ـ دروس عملی  1

ساعت تعیین می گوردد کوه از طریوق     32متناسب با رشته ورزشی بوده و حداق  ساعت تدریس آن       

 .اجرا گذاشته می شودفدراسیون مربوطه سرفص  آن تعیین و به 

 (.می باشد  7و  6مطابق با جداول )  : ـ دروس تئوری 2
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 گروه افراد معلول جسمی ـ حرکتی 1ـ دروس دوره مربیگری درجه  6جدول شماره 

 مالحظات  ساعت  عنوان درس  ردیف 

  36حداقل  دروس عملی و تخصصی رشته مربوط  1

  0 ( 2)فیزیولوژی ورزشی  2

  4 ( 3)برنامه ریزی و طراحی تمرین  3

  4 (3)نقش مربی  4

  4 (3)تغذیه ورزشی  5

  4 روانشناسی مربیگری  0

  0 آشنایی با روش تحقیق در تربیت بدنی  7

  4 (3)ایمنی در ورزش  8

  0 (3)تجزیه و تحلیل مهارت ها  9

  68 جمع کل  

 

 (عقب ماندگان ذهنی ) گروه افراد کم توان ذهنی  1ـ دروس دوره مربیگری درجه  7جدول شماره 

 مالحظات  ساعت  عنوان درس  ردیف 

  36حداقل  دروس عملی و تخصصی رشته مربوط  1

  0 ( 2)فیزیولوژی ورزشی  2

  4 ( 3)برنامه ریزی و طراحی تمرین  3

  4 (3)نقش مربی  4

  4 (3)تغذیه ورزشی  5

  4 روانشناسی مربیگری  0

  0 آشنایی با روش تحقیق در تربیت بدنی  7

  4 (3)ایمنی در ورزش  8

  0 (3)تجزیه و تحلیل مهارت ها  9

  68 جمع کل  

 

 

 ـ دوره مربیگری نابینایان  12ماده 

 اهداف کلی       

 .ن کار آمد و واجد شرایط مربیگری در هر یک از رشته های مختلف ورزش نابینایاناو تربیت مربی 2و 1

 و تدوین برنامه های آموزشی به منظور ارتقاء سطح کیفی دانش مربیان 2و 2

 وزش مربیگری در سطح کشور مو هماهنگ نمودن امر آ 2و  3
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 3دوره مربیگری درجه 

 :عملی س رودـ  1

ساعت تعیین می گوردد کوه از طریوق     62متناسب با رشته ورزشی بوده و حداق  ساعت تدریس آن        

 .مربوطه سرفص  آن تعیین و به اجرا گذاشته می شودفدراسیون 

 ( .می باشد  2و 1مطابق با جداول ) :  ـ دروس تئوری 2

 

 نابینایان 3دروس دوره مربیگری درجه  1جدول شماره 

 مالحظات  ساعت  عنوان درس  ردیف 

  06 س عملی و تخصصی رشته مربوط ودر 1

  4 آناتومی و فیزیولوژی عمومی  2

  4 (1)ایمنی در ورزش  3

  4 مبانی تربیت بدنی  4

  0 (1)نقش مربی  5

  0 آشنایی با نابینایان و سازمان های ورزشی مربوطه  0

  0 اثرات درمانی ورزش در نابینایان  7

  4 (1)رشد و تکامل حرکتی  8

  4 مبانی آمادگی جسمانی  9

  4 (1)تغذیه ورزشی  16

  4 (1)تمرین  برنامه ریزی و طراحی 11

  4 (1)روان شناسی ورزشی  12

  4 (1)تجزیه و تحلیل مهارتها  13

14 
اصول مربیگری با تاکید بر ارتباط کار و تمرین با 

 نابینایان
0  

  421 جمع ساعات  

 

 : دوره ویژه 

 .باشوند رشته را از فدراسویون مربوطوه دارا موی     3مربوط به کنانی است که کارت مربیگری درجه       

 .آمده است  2دروس مربوط به اینگونه افراد در جدول شماره 
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 ـ دورس دوره مربیگری ویژه 2جدول شماره 

 مالحظات  ساعت  عنوان درس  ردیف 

  16 درس عملی و تخصصی رشته مربوطه 1

  0 آشنایی با نابینایان و سازمان های ورزشی مربوطه 2

  0 نابینایان شورزاثرات درمانی  3

4 
اصول مربیگری با تاکید بر ارتباط کار و تمرین با 

 نابینایان
0  

  28 جمع ساعات  

 

 2دوره مربیگری درجه * 

 ـ دروس عملی 1

ساعت تعیین می گوردد کوه از طریوق     42آن تدریس متناسب با رشته ورزشی بوده و حداق  ساعت       

 .شودفدراسیون مربوطه سرفص  آن تعیین و به اجرا گذاشته می 

 ( .می باشد  3با جدول شماره مطابق )  :ـ دروس تئوری  2

 

 نابینایان 2ـ دورس دوره مربیگری درجه  3جدول 

 مالحظات  ساعت  عنوان درس  ردیف 

  46 درس عملی و تخصصی رشته مربوط  1

  4 (2)نقش مربی  2

  0 (2)برنامه ریزی و طراحی تمرین  3

  0 (1)فیزیولوژی ورزشی  4

  8 بهداشت و بیماری های چشم  5

  0 آشنایی نحوه مقابله با مشکالت نابینایان  0

  4 (2)ایمنی در ورزش  7

  4 (2)تغذیه ورزشی  8

  0 (2)رشد و تکامل حرکتی  9

  4 (2)روان شناسی ورزشی  16

  4 (2)تجزیه و تحلیل مهارتها  11

  4 (1)سنجش و اندازه گیری  12

  36 جمع ساعات  
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  1دوره مربیگری درجه *

 :ـ دروس عملی 1

ساعت تعیین می گوردد کوه از طریوق     32متناسب با رشته ورزشی بوده و حداق  ساعت تدریس آن        

 .فدراسیون مربوطه سرفص  آن تعیین و به اجرا گذاشته می شود

 ( می باشد  4مطابق با جدول شماره ) :ـ دروس تئوری  2

 

 ـ نابینایان 1دوره مربیگری درجه ـ دروس  4جدول شماره 

 

 مالحظات  ساعت  عنوان درس  ردیف 

  36 درس عملی و تخصصی رشته مربوط  1

  0 (2)فیزیولوژی ورزشی  2

  4 (3)برنامه ریزی و طراحی تمرین  3

  4 (3)نقش مربی  4

  4 (3)ورزشی غذیه ت 5

  4 روانشناسی مربیگری  0

  0 آشنایی با روش تحقیق در تربیت بدنی  7

  4 (3)ایمنی در ورزش  8

  0 (3)تجزیه و تحلیل مهارتها  9

  68 جمع ساعات  

 

 شرایط ارتقاء:  13ماده 

به فعالیتهای نظیر شرکت در دوره های بازآموزی مربیگری، کارگاههای آموزشی ، سمینارهای علمی و       

 : چاپ یا ترجمه مقاالت و کتب رشته مربوطه بشرح ذی  امتیاز تعلق می گیرد

و بازآموزی مربیگری و کارگاههای آموزشوی و تخصصوی کوه زیور نظور       افزایی و کلیه دوره های دانش   1

فدراسیون و مراکز آموزش عالی برگزار می شود به ازاء هر دو  ،کمیته ملی المپیک و جوانان،وزارت ورزش 

 .امیتاز برای هردوره تعلق می گیرد 25وزش ، یک امتیاز و تا سقف مساعت آ

و شرکت در کلیه کنگره ها ، همایش ها و سمینارهای علمی و ورزشی که توسط مراکز فوق االشواره در     2

 گووواهی پوونج امتیوواز تعلووق   بووا ارائووه شوورکت مووی گووردد بووه ازاء هوور روز    بنوود یووک برگووزار 

 . می گیرد 
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دفتور  موارد پیش بینوی نشوده توسوط    سایر و ورزشی و علمی و امتیاز تألیف و ترجمه مقاالت  و کتب   3

امتیواز   25تعیین می گردد و لیان برای هر موورد از سوقف    برنامه ریزی آموزشی وزارت ورزش و جوانان

 .تجاوز نخواهد کرد

 

 

 

در  بازبینی شوده  اجراییما  دستورالعم  ضبه انجدول  14تبصره و  2ماده و  13این آیین نامه در 

تهیه و  فرهنگی، آموزش و پژوهشحوزه معاونت دفتر برنامه ریزی آموزشی توسط  4/6/94تاریخ 

 .رسیده و الز  االجرا می باشد وزیر محتر  ورزش و جوانانبه تصویب  1/12/94در تاریخ 
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 دستورالعمل اجرایی
 

 مقدمه

تعیین وظایف، چگونگی به منظور هماهنگی در اجرای آیین نامه دوره های کوتاه مدت مربیگری و 

همااری دفتر برنامه ریزی آموزش با فدراسیون های ورزشی و ادارات ک  استانی و روشن نمودن موارد 

کلیه فدراسیونهای ورزشی و . مندرج در آیین نامه، دستورالعم  اجرایی ذی  جهت اجرا ابالغ  می گردد

ملاف به رعایت مفاد آئین نامه برگزاری ادارات ک  ورزش و جوانان کشور در اجرای دوره های آموزشی 

 .دوره های کوتاه مدت مربیگری می باشند

 کلیات : الف

های آموزشی که از سوی های کوتاه مدت مربیگری سطوح یک، دو و سه یا دیگر دورهکلیه دوره -1

منطبق بوده های کوتاه مدت مربیگری باینت با آیین نامه برگزاری دورهگردد میها برگزار میفدراسیون

 .و مجوز برگزاری منوط به دارا بودن کلیه شرایط مندرج در این دستورالعم  خواهد بود

های چنانچه فدراسیونی به اقتضای قوانین و مقررات فدراسیون جهانی نیازمند برگزاری دوره: 1تبصره

-ه مدت باشد، میهای مربیگری کوتامربیگری رسمی، خارج از مفاد مندرج در آیین نامه برگزاری دوره

  های مربوطه، پیش از برگزاری هر دورههای دورهباینت به منظور تایید و رسمیت بخشی به گواهینامه

 .ضمن هماهنگی ، مجوز الز  را از دفتر برنامه ریزی آموزشی اخذ نماید

 

ا  های مربیگری می باینت مطابق مراح  جدول زمانی ذی  انجفرایند اخذ مجوز برگزاری دوره -2

 .پذیرد
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زمانبندی اقدامات جهت اخذ مجوز دوره های مربیگری: 1جدول شماره   

 زمان انجام اقدام
 ردیف اقدام اقدام کننده

سفن
ا

د
ن 

هم
ب

 

ی
د

 

ذر
آ

 

ن
آبا

  .1 اجرای نیاز سنجی در سطح استان هیئت ورزشی استان      

مسئول آموزش اداره کل      

 استان
های ورزشی استان و آموزشی هیئتبررسی و تایید نیازسنجی 

 ها ادارات ورزش و جوانان شهرستان

2.  

     
 هیئت ورزشی استان

ها بر حسب نیازسنجی صورت تهیه تقویم آموزشی ساالنه هیئت

 های ورزشی گرفته و ارسال آن به فدراسیون

3.  

     
 فدراسیون 

 ملی آموزشی تقویم ارسال و تهیه استانی، هایتقویم بررسی

 .نهایی تایید جهت آموزشی ریزی برنامه دفتر به ساالنه

4.  

   

 

  

دفتر برنامه ریزی 

 آموزشی

 به آن ارسال و ساالنه آموزشی هایتقویم تایید و بررسی

 نامه آئین مطابق نظارتی برنامه تنظیم و اجرا جهت هافدراسیون

 .مربیگری مدت کوتاه های دوره برگزاری

5.  

     

 فدراسیون 

 استانی هایهیئت به شده تایید هایبرنامه مجوز و ارسالاعطاء 

 مدت کوتاه هایدوره برگزاری نامه آیین مطابق اجرا جهت

 مربیگری

6.  

     
 هیئت ورزشی استان

 جهت کل اداره به استان هیئت شده تایید هایبرنامه ارسال

 آموزشی هایدوره بخشی اثر کنترل و ارزشیابی نظارت،

7.  

وابط اجرایی، مرجع ح  اختالفات فی ضها و ها، آیین نامهریزی آموزش و دستورالعم برنامهدفتر  :2تبصره

 .مابین ارکان آموزشی در حوزه آموزش ورزش خواهد بود

 ضوابط اجرایی: ب

صدور ابالغها، دعوت اساتید و تهیه ماان و : منئولیت برگزاری و انجا  کلیه امور اجرایی از قبی  -1

باشد و منئولین های مربوطه میهای ورزشی در استانمربیگری به عهده هیئت هایوسای  کالس

 . آموزش ادارات ک  ورزش و جوانان اثر بخشی آموزشی را نظارت و کنترل خواهند کرد
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-های ورزشی میمنئولیت انتخاب داوطلبان و ارزشیابی اولیه عملی به عهده فدراسیون و هیئت -2

 .باشد

دوره های مربیگری می باینت مطابق با سرفص  ( تئوری)ها درسی و آموزشی عناوین و سرفص  -3

 .ابالغی آیین نامه دوره های کوتاه مدت مربیگری باشد

های دروس چنانچه فدراسیونی بر حنب نیاز ملز  به تغییر یا اضافه نمودن عناوین یا سرفص  :4تبصره

 .ریزی آموزش اخذ نمایداز دفتر برنامه باینت پیش از اعمال آن، مجوز الز  راتئوری باشد می

کلیه فدراسیون ها ملز  می باشند سرفص  دروس عملی و تخصصی رشته مربوطه خود را به  -4

 . تفایک درجات تنظیم و به مدرسین عملی ابالغ نمایند

ها با نظارت و هماهنگی منئول آموزش ادارات ک  های ورزشی استاندر پایان هر دوره، هیئت -5

ورزش و جوانان استان از کلیه شرکت کنندگان دوره ارزشیابی به عم  خواهند آورد و برای افرادی 

ضوابط اجرایی  7که با موفقیت از عهده امتحانات برآیند، گواهینامه مربیگری مطابق فرایند بند 

 .صادر می شود

ن و صدور کارنامه منئولیت تهیه دفترچه سواالت دروس تئوری، توزیع، جمع آوری و تصحیح آ -6

 . های استانی بر عهده منئول آموزش ادارات ک  می باشدآموزشی و ارائه آن به هیئت

های مربیگری می باینت در سطح استان و پس از اخذ مجوز از فدراسیون مربوطه کلیه دوره :2تبصره

گزاری بدیهی است که نظارت بر حنن اجرای بر. های ورزشی استانی برگزار گرددتوسط هیئت

 . های عملی از وظایف ذاتی فدراسیون ها می باشدکالس

 فرایند صدور گواهینامه های مربیگری-7

ممهور به مهر ) ک  اداره منئول آموزش توسط حاصله نمرات تایید و تئوری آزمون برگزاری  7-1

 استان مربوطه هیئت به وارسال( و امضاء

ممهور به مهر و )ک   اداره آموزش تایید با استان هیئت توسط دوره عملی آزمون برگزاری  7-2

 (امضاء
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و  ک  اداره آموزش منئول دو امضاء با مربوطه فدارسیون به تئوری و عملی نمرات ریز ارسال  7-3

 استان توسط هیئت ورزشی استان هیئت رئیس

و  فدارسیون آموزش کمیته توسط از سوی استان و صدور گواهینامه ارسالی نمرات تایید  7-4

 ها توسط رئیس فدراسیونامضاء گواهینامه

اص  گواهینامه با امضاء رئیس فدارسیون، به انضما  لینت نمرات تئوری و عملی که ممهور به   7-5

-مهر و امضاء  منئول آموزش اداره ک  استان، رئیس هیئت استان و کمیته آموزش فدراسیون می

 .تر برنامه ریزی آموزشی ارسال گرددباشد برای تایید و امضای نهایی به دف

های کوتاه مدت مربیگری در سطوح مختلف، پس از تایید و اعال  عد  های دورهگواهینامه 7-6

ها با ضوابط تعیین شده واخذ شماره سریال امنیتی از سوی دفتر برنامه ریزی مغایرت کالس

 .خواهد شدآموزشی با امضاء معاونت فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت صادر 

منتلز  داشتن گواهینامه  ،صدور کارت مربیگری توسط فدراسیون های ورزشی برای افراد: 3تبصره

ساعت و طی  52 مدت به ورزشی هیئت از مربوطه ورزشی رشته در کارورزی انجا  گواهی و ارائه

 . باشدمی  مطابق فرایند ذی  ماه   6 مدت 

گواهینامه و پیوست  ورزشی مربوطه توسط متقاضیتامی  فر  تقاضای کارورزی هیئت ( الف

 یا تایدیه قبولی به آن (قبولی تئوری و عملی) مربیگری

توسط  به متقاضی نامه رفیمع ارائه تعیین مح  کارورزی در یای از باشگاهها و مراکز آموزشی و (ب

 دو هفته مدت هیئت ورزشی ظرف 

 ارائه معرفی نامه وحضور در مح  کارورزی توسط متقاضی  (ج

 منئول مربوطهتامی  فر  کارورزی توسط ( د       

  ین مربوطهساعت ممهور به مهر و امضاء منئول 52دریافت گواهی انجا  کارورزی به مدت  ( ه       

            ارائه به هیئت ورزشی  و      

ساعت در روز  8ملحوظ در این آیین نامه نباید ساعات تدریس از در اجرای کلیه دوره های  -8

 .تجاوز نماید
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-کلیه مدارک مربیگری که خارج از ضوابط این آیین نامه در داخ  یا خارج از کشور صادر می -9

گردد توسط کمیته آموزش فدراسیون و با حضور نماینده دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت مورد 

های کوتاه مدت قرار گرفته و مدرک متناسب با آن منطبق بر آیین نامه دوره بررسی و ارزشیابی

 .مربیگری تعیین می گردد

های مربیگری به عهده شرکت های تئوری و عملی دورههای مربوط به برگزاری کالسهزینه -12

-یین میریزی آموزش مبلغ آن تعباشد که از طریق فدراسیون با هماهنگی دفتر برنامهکنندگان می

 .گردد

 ضوابط مدرسین( ج

 :شرایط عمومی -1

 متدین به دین مبین اسال  یا یای از ادیان رسمی کشور. الف

 پذیرش قانون اساسی و اعتقاد به نظا  جمهوری اسالمی. ب

 نداشتن منع قانونی از نظر نظا  وظیفه. ج

 :شرایط اختصاصی مدرسین تئوری -2

دارندگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی )باشد کارشناسی ارشد میحداق  مدرک تحصیلی مدرسین . الف

 (.از اولویت برخوردار خواهند بود

 .های درجه یک مربیگری از بین دارندگان مدرک دکتری ا نتخاب خواهند شدمدرسین کالس. ب

 .های آموزشی می باینت با رشته ورزشی مورد نظر آشنایی کافی داشته باشندمدرسین دوره. ج

 .هر مدرس حداکثر در دو درس هم خانواده می تواند تدریس داشته باشد. د

باینت به پیشنهاد هیئت ورزشی برگزار کننده دوره و تایید انتخاب مدرسین دروس تئوری می :4تبصره

  .آموزش اداره ک  استان باشد

 شرایط اختصاصی مدرسین عملی -3

 .فدراسیون مربوطهداشتن گواهینامه مدرسی بانضما  ابالغ ازسوی  3-1

 .های کوتاه مربیگری برعهده فدراسیون می باشدمعرفی مدرس عملی دوره  :2تبصره
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ها موظفند شرایط احراز و ضوابط انتخاب مدرسین عملی را به تایید دفتر برنامه ریزی فدراسیون :9تبصره

 .آموزشی برسانند

 های مربیگریشرایط قبولی در دوره( د

بوده و شرط قبولی در هر یک از دروس تئوری و عملی  22و عملی بین صفر تا  دامنه نمرات تئوری -1

 .باشدمی 14

نرسد نمرات کنب شده در  14افرادی که میانگین نمرات ایشان در دروس تئوری به حد نصاب   -2

توانند در اولین فرصت تعیین شده در امتحانات بعدی قنمت قبولی به مدت یانال محفوظ بوده و می

 .شودت نمایند و چنانچه موفق گردند ،گواهینامه آنان صادر میشرک

 :گرددنمره هر درس بر اساس عوام  زیر تعیین می -3

 حضور فعال شرکت کننده در جلنات دوره 3-1

 نتایج امتحانات پایان دوره 3-2

های مربیگری هبرای دور... )ارائه تاالیف تعیین شده اعم از تهیه پروژه، گزارش تحقیق، ترجمه و   3-3

 با تایید مدرس یا گروه مدرسین دوره ( درجه یک

 ضوابط انضباطی( ه

حضور شرکت کنندگان درتمامی کالس های دوره اعم از تئوری و عملی به طور فعال و مرتبط الزامی  -1

 .است

منئولیت نظارت بر حضور و غیاب شرکت کنندگان در طول جلنات دوره به عهده مدیر دوره  -2

دوره از بین افراد آشنا به فرایندهای آموزشی توسط هیئت ورزشی برگزارکننده انتخاب می  مدیر)

 . باشدمی( شود

 . گرددساعات غیبت بر اساس گزارش سرپرست دوره محاسبه می -3

چنانچه شرکت کنندگان در هر درس بیش از یک جلنه و در مجموع بیش از یک هشتم مجموع  -4

 .از ادامه دوره محرو  خواهند شد و از آنها ارزشیابی به عم  نخواهد آمد ساعات دوره غیبت نمایند

ماه تا یانال از  6شرکت کنندگانی که به دلی  تخلف انضباطی از ادامه دوره محرو  گردند، از  -5

 .شرکت در کلیه دوره های مربیگری محرو  می شوند
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ره آموزش و تخلف انضباطی بر عهده تصمیم گیری در مورد موارد پیش بینی نشده مربوط به دو -6

 . شورای متشا  از منئول آموزش اداره ک ، مدیر دوره و رئیس هیئت ورزشی استان می باشد

ضوابط مالی( و  

دستور العم  پرداخت حق الزحمه مدرسین و عوام  پشتیبان دروس تئوری دوره های مربیگری درجه  -1

1،2،3 

 .باشدریال می 922،222مبلغ  1و  2، 3کنندگان کالس درجه ورودیه جهت هر یک از شرکت  1-1

ابالغی در پایان هرسال مورد بازبینی  قرار گرفته و در صورت نیاز توسط دفتر  و درصد های مبالغ :4تبصره

 .برنامه ریزی آموزشی مجدداً ابالغ خواهد گردید

بدیهی است . باشدقاب  قبول نمی 2شماره هرگونه افزایش در هزینه های برگزاری، خارج از جدول  :2تبصره

 .بروننپاری فعالیت های اجرایی آموزش نباینتی منجر به افزایش قیمتهای ابالغی گردد

 حق الزحمه مدرس و عوام  پشتیبان در برگزاری دروس تئوری دوره های مربیگری: 2جدول شماره 
 حق التدریس  دروس تئوری و حق الزحمه عوامل پشتیبان

عوامل پشتیبانمدرس و   ردیف 
 هر ازای به) 1درجه

 (ریال ساعت

 هر ازای به) 2درجه

 (ریال ساعت

 هر ازای به) 3 درجه

  (ریال ساعت

(دکترا)مدرس  151111 161111 171111  1.  

(فوق لیسانس)مدرس  111111 121111 -  
2.  

ریال311111روزانه    .3 مدیر دوره 

711111برگزاری یک جلسه آزمون  ریال آزمونمدیر    4.  

ریال یک جلسه نظارت 151111   .5 مراقب آزمون 

ریال 111111روزانه    .6 مسئول تدارکات 

  .7 اجاره مکان با نظر درخواست کننده و تایید مسئول آموزش

دستور العم  پرداخت حق الزحمه مدرسین و عوام  پشتیبان دروس عملی دوره های مربیگری   -2

 1،2،3درجه 

موجود در خدمات مورد نیاز برای برگزاری دروس عملی مربیگری در هر رشته با توجه به تفاوت های 

های ورزشی موظفند در دی ماه هر سال به مالی یانان، فدراسیون اش  ورزشی و عد  اماان تعیین

منظور برگزاری دروس عملی مربیگری در صورت نیاز به افزایش قیمت خدمات آموزشی، پیشنهادات 

. جهت بررسی و تایید به دفتر ارسال نمایند 3دالی  مربوطه و براساس جدول شماره خود را به همراه 

بدیهی است هر گونه افزایش قیمت خارج از این فرایند قاب  قبول نمی باشد و با متخلفین برابر مقررات 

 .رفتار خواهد شد
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های مربیگریحق الزحمه مدرس و عوام  پشتیبان در برگزاری دروس عملی دوره : 3جدول شماره   

 حق التدریس و حق الزحمه دوره های عملی به ازای هر ساعت ریال

2درجه   1درجه ردیف مدرس و عوامل پشتیبان   3درجه 

 مربیگری مربیگری مربیگری

(دکترا)مدرس      1.  

(فوق لیسانس)مدرس      2.  

 
  

-لیسانس و پایین)مدرس 

(تر  

3.  

  .4 مدیر دوره روزانه                 

  .5 ناظر دوره روزانه                 

( تئوری و عملی) 3و  2، 1های مربیگری درجه های ثبت نا  شرکت کنندگان دورهکلیه شهریه :9تبصره

واریز ( شماره حناب مورد تایید اداره ک )باینت به شماره حناب رسمی هیئت استان برگزار کننده می

 .گردد

جهت تشای  پرونده، صدور حام ها و دیگر ( تئوری و عملی)دوره ها از ک  درآمد ثبت نا  % 22 :1تبصره

مابقی به منظور پرداخت حق الزحمه % 82و مدیریت  سندهای آموزشی به فدراسیون اختصاص می یابد

 . اساتید و برگزاری کالس در اختیار هیئت برگزار کننده می باشد

های های دانش افزایی و دورهکارگاه یبانعوام  پشت و مدرسین الزحمه حق پرداخت العم  دستور -3

 مقدماتی آموزشی 

 با مطابق باید( ساعت 4حداق  ) دانش افزایی های کارگاه کننده برگزار اننانی نیروهای الزحمه حق  3-1

.باشد 4شماره  جدول  

 

افزایی دانش های کارگاه حق الزحمه مدرس و عوام  پشتیبان در برگزاری:  4جدول شماره   

 حق التدریس و حق الزحمه 

 
 ردیف سمت

  .1 (دکترا)مدرس 511111هر ساعت 

فوق )مدرس 311111هر ساعت 

 (لیسانس

2.  

  .3 مدیر دوره 411111هر روز

مسئول سمعی و  311111هر روز  

 بصری

4.  

  .5 مسئول تدارکات 311111هر روز 
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با نظر درخواست کننده و تایید مسئول 

 آموزش

  .6 اجاره مکان

 .ریال می باشد152222 کارگاه های دانش افزایی در کنندگان شرکت از یک هر جهت ورودیه :5تبصره

های دانش افزایی بین کارگاه عوام  پشتیبان و مدرسین الزحمه حق پرداخت العم  دستور :6تبصره 

 .المللی با هماهنگی و تائید دفتر برنامه ریزی آموزشی، ابالغ می گردد

آموزشی مقدماتی هایدوره کننده برگزار اننانی نیروی الزحمه حق 3-2  

 ،"بازآموزی" مانند)آموزشی  مقدماتی هایها موظفند در دی ماه هر سال به منظور برگزاری دورهفدراسیون

 تخصصی مبانی"، "استاژفنی " ،"سطح تعیین و معرفی " ،"توجیهی فنی" ،"نیاز پیش"  ،"توجیهی"

افزایش قیمت خدمات آموزشی، جداول مالی پیشنهادی سال بعد را مطابق ، در صورت نیاز به ...( و "مربیگری

. به همراه دالی  مربوطه جهت بررسی و تایید به دفتر برنامه ریزی آموزشی ارسال نمایند 5جدول شماره 

 باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتاربدیهی است هر گونه افزایش قیمت خارج از این فرایند قاب  قبول نمی

.خواهد شد  

آموزشی مقدماتی هایدوره حق الزحمه مدرس و عوام  پشتیبان در برگزاری :5جدول شماره   

حق التدریس و 

حق الزحمه به 

ازای هر ساعت 

 ریال

 ردیف مدرس و عوامل اجرایی

(دکترا)مدرس    
1.  

(فوق لیسانس)مدرس    
2.  

(ترلیسانس و پایین)مدرس    3.  

  .4 مدیر دوره روزانه

دوره ناظر روزانه  
5.  

: عنوان دوره مقدماتی  

:شهریه ثبت نا   
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امور پشتیبانی( ز  

مدیر دوره  از شروع دوره تا پایان دوره در مح  برگزاری منتقر می باشد و منئول ثبت نا ، حضور  -1

و غیاب، اجرای کنداکتور اساتید، رفع مشاالت شرکت کنندگان و کلیه اموری که از طرف برگزار کننده 

 .شودمحول میبه او 

 :وظایف مدیر آزمون عبارتند از. مدیر آزمون باینتی از کارشناسان آموزش اداره ک  باشد -2

اخذ سواالت و کلید پاسخ نامه از اساتید، تایپ دفترچه سواالت و تهیه : قب  از آزمون 2-1

 .پاسخنامه، تاثیر، آماده سازی و مهر و مو  آن 

-دگان و توزیع فر  نظرسنجی و دفترچه آزمون و جمع آوری آناستقرار شرکت کنن: حین آزمون 2-2

 .ها، اعال  شروع و خاتمه آزمون

استخراج نتایج و نمرات، تهیه لینت نمرات شرکت کنندگان و اعال  آن به منئول : بعد از آزمون 2-3

 .فر  های نظرسنجی تجزیه و تحلی آموزش استان جهت تایید و ارسال به هیئت ورزشی مربوطه، 

 .خدمتگزار عهده دار نظافت و پذیرایی در طول دوره با هماهنگی مدیر دوره است -3

 

الزامات( ح  

:موظفند( آموزش اداره ک  استان، هیئت ورزشی استان و فدراسیون)کلیه ارکان آموزشی   

 نظامنامه با منطبق آموزشی ننبت به رعایت شئونات اسالمی، هایفعالیت اجرای و ریزی در برنامه -1

 .وزارت متبوع جهت تحقق ورزش پاک، معنوی و معرفتی عم  نمایند فرهنگی

های آموزشی بین المللی داخ  کشور و اعزا  منابع اننانی به دوره های آموزشی در برگزاری دوره -2

 .ریزی آموزشی را کنب نمایندخارج از کشور مجوز کتبی دفتر برنامه

 .اساس چرخه استاندارد آموزش اجرا نمایندهای آموزشی خود را بر کلیه فعالیت -3

آیین این  13کنترل شرایط ارتقاء مطابق با ماده برگزاری دوره های آموزشی ننبت به مدیریت در  -4

 .معمول دارند الز اهتما  نامه 

 

 


