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 مقدمه :

وسعه ورزش ت  رشد و تآموزش دیده از حیاتی ترین امور جهو داوران کارگیری مربیان آموزشی و بکیفیت دوره های       

دراسیون آموزش فد لذا به منظور هماهنگی هرچه مطلوب تر و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود ،کمیته شومحسوب می

می ایران مصوب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتور جمهوری اسال 16بر این اساس و با استناد به ماده  گردد .تشکیل می

هره گیری بن ، به منظور نیاز در جهت نیل به اهداف فدراسیو، حسب ضرورت و هیئت محترم وزیران 11/2/1381ورخ جلسه م

ندرکاران برای است ، پیشکسوتان و سایر درمانان، مربیان، تخصص و استعدادهای خانواده بزرگ بدمینتون از جمله قهاز تجارب

ینتون جمهوری سیون بدم، اجرای قوانین و مقررات و تعامل با نهادهای منطقه ای و جهانی کمیته آموزش فدراتوسعه و ترویج

 اسالمی ایران تشکیل می گردد .

 

 :ماده یک ) تعاریف ومفاهیم(  

بر اساس  وبه دوره های آموزشی اطالق می شود که هدف آن تربیت مربی در درجات مختلف بوده  :دوره آموزش مربیگری. 1

 دستورالعمل اجرایی تربیت مربی فدراسیون بدمینتون برگزار می شود .

دمینتون با موفقیت ب: به فردی گفته می شود که دوره مربوطه را بر اساس مفاد دستورالعمل مربوطه زیر نظر فدراسیون  مربی. 2

 گذرانده باشد .

 تعیین می گردد . 1و  2،  3: سطوح مربیگری در فدراسیون بدمینتون به ترتیب درجات  درجات مربیگری. 3

ر اساس بدر درجات مختلف بوده و  داوراطالق می شود که هدف آن تربیت  به دوره های آموزشی :داوریدوره آموزش . 4

 فدراسیون بدمینتون برگزار می شود . داوردستورالعمل اجرایی تربیت 

دمینتون با موفقیت ب: به فردی گفته می شود که دوره مربوطه را بر اساس مفاد دستورالعمل مربوطه زیر نظر فدراسیون  داور .5

 گذرانده باشد .

 تعیین می گردد . 1و  2،  3در فدراسیون بدمینتون به ترتیب درجات  داوری: سطوح  داوریدرجات  .6
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 ماده دو ) اهداف(  :

 سطوح مختلف در  و داوران ت تربیت و ارتقاء سطح دانش علمی و عملی مربیان. برنامه ریزی در جه1

 در سراسر کشورو داوران . برنامه ریزی در جهت یکنواخت نمودن شیوه آموزش مربیان 2

 مدرسان در پیش بینی و اجرای برنامه های آموزشیمربیان، داوران و  . جلب مشارکت هر چه بیشتر3

 ها در اجرای دوره های آموزشیها و شهرستاننیروهای شایسته استان. استفاده بهینه از 4

 مدرسان در سطوح مختلفمربیان، داوران و . ساماندهی امور مربوط به 5

 . برنامه ریزی در جهت ایجاد و تقویت نگاه پژوهش محور در امور مربوطه6

 ی و سایر کمیته های فدراسیون در جهت پیشبرد اهدافهای اجرای. همکاری و تعامل با مراکز دانشگاهی ، نهادها ، دستگاه7

 

 ماده سه ) وظایف(  :

 تشخیص نیازهای آموزشی فدراسیون در سطوح ملی و بین المللی .1

سایر سطوح  ها وکارگاهدانش افزایی، داوری، مربیگری، توجیهی، قبیل دوره هایصدور مجوز برگزاری دوره های آموزشی از  .2

 حسب نیازبر

 های استانیهای آموزشی هیئتفعالیتنظارت بر  .3

 درجات مختلف در سراسر کشورو داوران های مربیان ارزیابی فعالیت .4

 و داوری تهیه سرفصل های آموزشی دروس تئوری و عملی دوره های مربیگری .5

 و داور تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های تربیت مربی .6

 ها و نهادهای متقاضیرگزاری دوره های تربیت مربی برای دستگاهتأیید شرایط در جهت صدور مجوز ب .7

 برگزاری دوره های آموزشی تربیت مدرس و تهیه سرفصل های آموزشی مربوطه .8

  انتخاب مدرسین دروس تئوری و عملی دوره های تربیت مدرس .9

 بین المللیو داوری بررسی صالحیت های فنی داوطلبین شرکت در دوره های مربیگری  .10

 به دوره های آموزشی خارج از کشور و داور ره به ریاست فدراسیون جهت اعزام مربیمشاو .11
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 در سطوح مختلف و داوران تهیه شاخص های ارزیابی به منظور درجه بندی مربیان .12

 سراسر کشور و داوران تهیه بانک اطالعات مربیان .13

 و داوری  تهیه و تدوین منابع آموزشی برای دوره های مربیگری .14

 های تخصصی در زمینه بدمینتونمحتوا و چاپ و نشر کتابتأیید  .15

 تهیه فرم سنجش آمادگی مهارتی و جسمانی برای انتخاب ورزشکاران تیم های ملی در سطوح مختلف  .16

 ارتباط مؤثر و اصولی با سایر کمیته های فدراسیون .17

 ماده چهار ) اعضاء(  :

 .  رئیس کمیته1

 . دبیر کمیته2

 فدراسیون هرئیس . یکی از اعضاء  هیئت3

 . رئیس کمیته داوران فدراسیون4

 . دو نفر از مربیان شاخص بانوان )اولویت با مربیان دارای مدارج بین المللی و تحصیالت عالیه(5

 . دو نفر از مربیان شاخص آقایان )اولویت با مربیان دارای مدارج بین المللی و تحصیالت عالیه(6

 ارشد کارشناسی آموزش دارای مدرک. یک نفر کارشناس مطلع در امر 7

 د.مدرسان فعال و عالقمند از سوی رئیس فدراسیون منصوب می گرد ، داوران یا: رئیس کمیته از بین مربیان 1تبصره 

 : دبیر کمیته توسط رئیس کمیته انتخاب و جهت صدور ابالغ به فدراسیون معرفی می شود . 2تبصره 

 از سوی رئیس کمیته انتخاب و به فدراسیون معرفی می شوند . 7 ، 6،  5:  نفرات ردیف های  3تبصره 

 : احکام اعضاء کمیته از سوی رئیس فدراسیون صادر می گردد . 4تبصره 

 : مشاورین میهمان با دعوت رئیس کمیته حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات شرکت می نمایند . 5تبصره 
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 ماده پنج ) تشکیل جلسات(  :

عضاء به هیئت رئیسه جلسات هر دو ماه یک بار در محل فدراسیون تشکیل می گردد و مصوبات آن با حضور نصف به عالوه یک نفر از ا       

 فدراسیون احاله و از این طریق الزم االجرا خواهد بود .

 : کنندگان( ماده شش )شرایط عمومی شرکت

 داشتن سالمت جسمی و روحی .1

 شهرتداشتن صالحیت اخالقی و حسن  .2

 عدم اعتیاد به مواد مخدر .3

 م ویژه آقایان تن کارت پایان خدمت یا معافیت دائداش .4

 داشتن تجارب ورزشی در رشته مربوطه و موفقیت در آزمون مهارتی ابتدایی .5

 بهداشتزارت آوری یا وهای معتبر وزارت علوم تحقیقات و فنیا در حال تحصیل در یکی از دانشگاه داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم .6

 بزرگساالن خواهد بود . سنی اولویت با دانشجویان تربیت بدنی و قهرمانان ملی و کشوری در ردهتبصره : 

 مایند.ناقدام   ؛ مربیگری یا داوری سطح یک در یک بخشبه فقط می توانند جهت ارتقاء  مربیان و داوران درجه دو : 1تبصره 

 : ماده هفت )شرایط دوره های مربیگری(

 :دوره مربیگری توجیهی الف(

ری بدمینتون تحت ساعتی توجیهی مربیگ 24با توجه به نیاز، هیئت ها موظفند پیش از برگزاری دوره های مربیگری درجه سه ، دوره های 

 نظر کمیته آموزش هیئت و فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران برگزار نمایند.

 : 3ب( دوره مربیگری درجه 

 سال  22قل سن دارا بودن حدا .1

  سال  45داشتن حداکثر سن  .2

 داشتن حداقل مدرک کاردانی .3

 :3شرایط دریافت گواهینامه مربیگری درجه 

 ضور مستمر و فعال در کالس های عملی و تئوریح .1
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 استان یا شهرستاناز سوی هیات ارائه گواهی انجام کار  .2

 در دروس تئوری و در دروس عملی 14 نمره حداقل کسب .3

مومی مندرج و ع )حضور مستمر در دوره عملی( درجه سه به قهرمانان تیم های ملی درصورت داشتن شرایط اختصاصیه گواهی ارائ .4

 بدمینتون  یید فدراسیونتأداشتن مدرک کارشناسی تربیت بدنی و با در آیین نامه با 

 گردد. 4ایط بند ن دوره های تئوری حائز شردر صورتی که بازیکن ملی کارشناسی تربیت بدنی نداشته باشد می تواند با گذراندتبصره: 

 .می باشدسه سال  به مدت صدور کارتتاریخ گواهینامه از  اعتبار مدت .5

آیین نامه  13اده امتیاز براساس مفاد م 75امتیاز و در مجموع سه سال  25ساالنه تمدید گواهینامه بعد از سه سال منوط بر کسب  .6

 :می باشده شده توسط وزارت ورزش و جوانان مربیگری کشوری ارائ

فدراسیون  و سایر ارگان های مورد تأییددانشجویی و دانش آموزی  استانی، حضور در مسابقات بدمینتون سطوح مختلف کشوری، .1

 امتیاز( 8) حداکثر امتیاز 2به عنوان مربی: هر مسابقه بدمینتون 

دراسیون بدمینتون فو سایر ارگان های مورد تأیید  و پرورشدانشگاه ها و آموزش وسط هیات ها،های برگزار شده ت در کالس مربیگری  .2

 امتیاز( 8حداکثر )امتیاز 2 ماهه(3) کتگواهی هر دوره مشاربعنوان مربی:

 امتیاز( 4) حداکثر امتیاز 2: هر گواهی مشارکت ی مورد تأیید فدراسیون بدمینتونشرکت در همایشها و سمینارها .3

: هر گواهی ینتونمورد تأیید فدراسیون بدم و ....()علم تمرین، تغذیه، روانشناسی های دانش افزایی ها و کالس شرکت در کارگاه .4

 امتیاز( 9) حداکثر  امتیاز 3مشارکت 

مه های رسمی مورد ارائه پایان نامه، مقاله علمی پژوهشی ، علمی ترویجی و توصیفی در ارتباط با بدمینتون در همایش ها و روزنا .5

 امتیاز( 4امتیاز ) حداکثر  2یید فدراسیون بدمینتون: هر مقاله تأ

ط با بدمینتون چاپ مقاله علمی پژوهشی در ارتباط با بدمینتون در نشریات رسمی علمی پژوهشی ، تألیف و ترجمه کتاب در ارتبا .6

 امتیاز ) حداکثر یک گواهی( 5مورد تأیید فدراسیون بدمینتون: هر تألیف 

های ود باید در دورهخای تمدید گواهی نتواند امتیازات ساالنه را از طریق بندهای باال کسب نماید در پایان سومین سال برچنانچه مربی 

 بازآموزی شرکت نماید.

 : 2دوره مربیگری درجه  ج(

 3رک مربیگری درجهدداشتن م .1

 سال  25داشتن حداقل سن  .2
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 داشتن حداقل مدرک کارشناسی .3

 سال تجربه مربیگری 3حداقل ه گواهی مبنی بر ارائ .4

 آیین نامه مربیگری کشوری ارائه شده توسط وزارت ورزش و جوانان 13اده مامتیاز بر اساس مفاد  75کسب  .5

 :2شرایط دریافت گواهینامه مربیگری درجه 

ها ماید. این دورهنکت شر بدمینتون از مدرک سه به دو مربی موظف است در دوره های ارتقا برگزار شده توسط فدراسیون ءبرای ارتقا .1

 .می باشند عملیدر سه مرحله برگزار می گردند که شامل دروس تئوری و 

 در دروس تئوری و در دروس عملی 16کسب حداقل نمره  .2

 حضور مستمر و فعال در کالس های عملی و تئوری .3

 شهرستان استان و از سوی هیاتارائه گواهی انجام کار  .4

 سال می باشد.سه  به مدت صدور کارتتاریخ گواهینامه از اعتبار مدت  .5

آیین نامه  13اده مامتیاز براساس مفاد  75امتیاز و در مجموع سه سال  25تمدید گواهینامه بعد از سه سال منوط بر کسب ساالنه  .6

 مربیگری کشوری ارائه شده توسط وزارت ورزش و جوانان می باشد:

دراسیون فی، دانشجویی و دانش آموزی و سایر ارگان های مورد تأیید حضور در مسابقات بدمینتون سطوح مختلف کشوری، استان .1

 امتیاز( 8امتیاز) حداکثر  2بدمینتون به عنوان مربی: هر مسابقه 

دراسیون بدمینتون فهای برگزار شده توسط هیات ها، دانشگاه ها و آموزش و پرورش و سایر ارگان های مورد تأیید  مربیگری  در کالس .2

 امتیاز( 8امتیاز ) حداکثر  2ماهه( 3گواهی هر دوره مشارکت ) بعنوان مربی : 

 امتیاز( 4حداکثر )امتیاز 2شرکت در همایشها و سمینارهای مورد تأیید فدراسیون بدمینتون: هر گواهی مشارکت  .3

: هر گواهی مشارکت توندمیند تأیید فدراسیون بشرکت در کارگاه ها و کالسهای دانش افزایی )علم تمرین، تغذیه، روانشناسی و ....( مور .4

 امتیاز( 9امتیاز ) حداکثر  3

ه های رسمی مورد تأیید ارائه پایان نامه، مقاله علمی پژوهشی ، علمی ترویجی و توصیفی در ارتباط با بدمینتون در همایش ها و روزنام .5

 امتیاز( 4امتیاز ) حداکثر  2فدراسیون بدمینتون: هر مقاله 

با بدمینتون مورد  ارتباط با بدمینتون در نشریات رسمی علمی پژوهشی ، تألیف و ترجمه کتاب در ارتباط چاپ مقاله علمی پژوهشی در .6

 امتیاز ) حداکثر یک گواهی( 5تأیید فدراسیون بدمینتون: هر تألیف 
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واهی خود باید در دوره های چنانچه مربی نتواند امتیازات ساالنه را از طریق بندهای باال کسب نماید در پایان سومین سال برای تمدید گ

 بازآموزی شرکت نماید.

 : 1( دوره مربیگری درجه د

 2داشتن مدرک مربیگری درجه .1

 سال  28داشتن حداقل سن  .2

 ارشد داشتن حداقل مدرک کارشناسی .3

 سال تجربه مربیگری 3ه گواهی مبنی بر حداقل ارائ .4

 ارائه شده توسط وزارت ورزش و جوانانآیین نامه مربیگری کشوری  13اده مامتیاز بر اساس مفاد  75کسب  .5

 :1شرایط دریافت گواهینامه مربیگری درجه  

 حضور مستمر و فعال در کالس های عملی و تئوری .1

 شهرستاناستان و از سوی هیات انجام کار ه گواهی ارائ .2

 در دروس تئوری و در دروس عملی 18کسب حداقل نمره  .3

 سال می باشد.سه  به مدت مدت اعتبار گواهینامه از تاریخ صدور کارت .4

آیین نامه  13اده مامتیاز براساس مفاد  75امتیاز و در مجموع سه سال  25تمدید گواهینامه بعد از سه سال منوط بر کسب ساالنه  .5

 مربیگری کشوری ارائه شده توسط وزارت ورزش و جوانان می باشد:

د فدراسیون ای مورد تأیییی و دانش آموزی و سایر ارگان هحضور در مسابقات بدمینتون سطوح مختلف کشوری، استانی، دانشجو .1

 امتیاز( 8امتیاز) حداکثر  2به عنوان مربی: هر مسابقه  بدمینتون

فدراسیون  های برگزار شده توسط هیات ها، دانشگاه ها و آموزش و پرورش و سایر ارگان های مورد تأیید کالسمربیگری در  .2

 امتیاز( 8حداکثر ) امتیاز 2ماهه( 3ره مشارکت )گواهی هر دوبعنوان مربی: بدمینتون 

 امتیاز( 4حداکثر )امتیاز 2شرکت در همایشها و سمینارهای مورد تأیید فدراسیون بدمینتون: هر گواهی مشارکت  .3

گواهی دمینتون: هر های دانش افزایی )علم تمرین، تغذیه، روانشناسی و ....( مورد تأیید فدراسیون بشرکت در کارگاه ها و کالس .4

 امتیاز( 9حداکثر ) امتیاز 3مشارکت 

، علمی ترویجی و توصیفی در ارتباط با بدمینتون در همایش ها و روزنامه های رسمی مورد ه پایان نامه، مقاله علمی پژوهشیارائ .5

 امتیاز( 4امتیاز ) حداکثر  2تأیید فدراسیون بدمینتون: هر مقاله 
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اط با بدمینتون ینتون در نشریات رسمی علمی پژوهشی ، تألیف و ترجمه کتاب در ارتبچاپ مقاله علمی پژوهشی در ارتباط با بدم .6

 امتیاز ) حداکثر یک گواهی( 5مورد تأیید فدراسیون بدمینتون: هر تألیف 

در دوره واهی خود باید چنانچه مربی نتواند امتیازات ساالنه را از طریق بندهای باال کسب نماید در پایان سومین سال برای تمدید گ .7

 های بازآموزی شرکت نماید.

 :)شرایط دوره های داوری( هشتماده 

 : 3الف( دوره داوری درجه 

 سال  20دارا بودن حداقل سن  .4

 سال   45داشتن حداکثر سن  .5

 دیپلمداشتن حداقل مدرک  .6

 :3شرایط دریافت گواهینامه داوری درجه 

 حضور مستمر و فعال در دوره .1

 سوی هیات استان یا شهرستانارائه گواهی انجام کار از  .2

  14 نمره حداقل کسب .3

مومی مندرج ارائه گواهی درجه سه به قهرمانان تیم های ملی درصورت داشتن شرایط اختصاصی )حضور مستمر در دوره عملی( و ع .4

 در آیین نامه با داشتن مدرک کارشناسی تربیت بدنی و با تأیید فدراسیون بدمینتون 

 تاریخ صدور کارت به مدت سه سال می باشد. ر گواهینامه ازمدت اعتبا .5

 :است امتیاز  75 ،امتیاز و در مجموع سه سال 25ساالنه تمدید گواهینامه بعد از سه سال منوط بر کسب  .6

فدراسیون  حضور در مسابقات بدمینتون سطوح مختلف کشوری، استانی، دانشجویی و دانش آموزی و سایر ارگان های مورد تأیید .1

 امتیاز( 12 امتیاز)حداکثر 3امتیاز(/ هر مسابقه کشوری  8امتیاز) حداکثر  2عنوان داور: هر مسابقه استانی بدمینتون به 

 امتیاز( 10از)حداکثر امتی 5ری مورد تأیید فدراسیون بدمینتون : هر گواهی مشارکت های دانش افزایی داوها و دورهشرکت در کارگاه  .2

روزنامه های رسمی  ی ، علمی ترویجی و توصیفی در ارتباط با داوری بدمینتون در همایش ها وارائه پایان نامه، مقاله علمی پژوهش .3

 امتیاز( 4امتیاز ) حداکثر  2مورد تأیید فدراسیون بدمینتون: هر مقاله 
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داوری چاپ مقاله علمی پژوهشی در ارتباط با بدمینتون در نشریات رسمی علمی پژوهشی ، تألیف و ترجمه کتاب در ارتباط با  .4

 امتیاز ) حداکثر یک گواهی( 4بدمینتون مورد تأیید فدراسیون بدمینتون: هر تألیف 

ود باید در دوره های خچنانچه داور نتواند امتیازات ساالنه را از طریق بندهای باال کسب نماید در پایان سومین سال برای تمدید گواهی 

 بازآموزی شرکت نماید.

 : 2( دوره داوری درجه ب

 3مدرک داوری درجه داشتن .1

 سال  25داشتن حداقل سن  .2

 کاردانیداشتن حداقل مدرک  .3

 سال تجربه داوری 3ارائه گواهی مبنی بر حداقل  .4

 :2شرایط دریافت گواهینامه داوری درجه 

این  رکت نماید.ن بدمینتون شبرای ارتقاء از مدرک سه به دو داوری، فرد موظف است در دوره ارتقاء برگزار شده توسط فدراسیو .1

 می باشند. ارزیابی عملیمرحله برگزار می گردند که شامل دروس تئوری و  دوها در دوره

  16کسب حداقل نمره  .2

 حضور مستمر و فعال در دوره  .3

 ارائه گواهی انجام کار از سوی هیات استان و شهرستان .4

 مدت اعتبار گواهینامه از تاریخ صدور کارت به مدت سه سال می باشد. .5

 امتیاز است : 75امتیاز و در مجموع سه سال،  25امه بعد از سه سال منوط بر کسب ساالنه تمدید گواهین .6

د فدراسیون حضور در مسابقات بدمینتون سطوح مختلف کشوری، استانی، دانشجویی و دانش آموزی و سایر ارگان های مورد تأیی .1

 امتیاز( 12ر امتیاز)حداکث 3از(/ هر مسابقه کشوری امتی 8امتیاز) حداکثر  2بدمینتون به عنوان داور: هر مسابقه استانی 

 10یاز)حداکثر امت 5ری مورد تأیید فدراسیون بدمینتون : هر گواهی مشارکت های دانش افزایی داوها و دورهشرکت در کارگاه .2

 امتیاز(

روزنامه های رسمی  وارائه پایان نامه، مقاله علمی پژوهشی ، علمی ترویجی و توصیفی در ارتباط با داوری بدمینتون در همایش ها  .3

 امتیاز( 2امتیاز ) حداکثر  2مورد تأیید فدراسیون بدمینتون: هر مقاله 
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، تألیف و ترجمه کتاب در ارتباط با داوری چاپ مقاله علمی پژوهشی در ارتباط با بدمینتون در نشریات رسمی علمی پژوهشی  .4

 امتیاز ) حداکثر یک گواهی( 4بدمینتون مورد تأیید فدراسیون بدمینتون: هر تألیف 

ی خود باید در دوره های چنانچه داور نتواند امتیازات ساالنه را از طریق بندهای باال کسب نماید در پایان سومین سال برای تمدید گواه

 ماید.بازآموزی شرکت ن

 : 1ج( دوره داوری درجه 

 2داشتن مدرک داوری درجه .1

 سال  28داشتن حداقل سن  .2

 داشتن حداقل مدرک کارشناسی  .3

 دوره قضاوت در مسابقات 30ارائه گواهی مبنی بر حداقل  .4

 :1شرایط دریافت گواهینامه داوری درجه 

 حضور مستمر و فعال در دوره .1

 و شهرستانارائه گواهی انجام کار از سوی هیات استان  .2

  18کسب حداقل نمره  .3

 مدت اعتبار گواهینامه از تاریخ صدور کارت به مدت سه سال می باشد. .4

 امتیاز است : 75امتیاز و در مجموع سه سال،  25تمدید گواهینامه بعد از سه سال منوط بر کسب ساالنه  .5

د فدراسیون زی و سایر ارگان های مورد تأییحضور در مسابقات بدمینتون سطوح مختلف کشوری، استانی، دانشجویی و دانش آمو .1

 امتیاز( 12ر امتیاز)حداکث 3امتیاز(/ هر مسابقه کشوری  8امتیاز) حداکثر  2بدمینتون به عنوان داور: هر مسابقه استانی 

 10یاز)حداکثر امت 5ری مورد تأیید فدراسیون بدمینتون : هر گواهی مشارکت های دانش افزایی داوها و دورهشرکت در کارگاه  .2

 امتیاز(

روزنامه های رسمی  وارائه پایان نامه، مقاله علمی پژوهشی ، علمی ترویجی و توصیفی در ارتباط با داوری بدمینتون در همایش ها  .3

 امتیاز( 4امتیاز ) حداکثر  2مورد تأیید فدراسیون بدمینتون: هر مقاله 

اط با داوری نشریات رسمی علمی پژوهشی ، تألیف و ترجمه کتاب در ارتب چاپ مقاله علمی پژوهشی در ارتباط با بدمینتون در .4

 امتیاز ) حداکثر یک گواهی( 4بدمینتون مورد تأیید فدراسیون بدمینتون: هر تألیف 
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دوره های  چنانچه داور نتواند امتیازات ساالنه را از طریق بندهای باال کسب نماید در پایان سومین سال برای تمدید گواهی خود باید در

 بازآموزی شرکت نماید.

 :ماده نه )شرایط دوره های مدرسی(

 داشتن سالمت جسمی و روحی .1

 داشتن صالحیت اخالقی و حسن شهرت .2

 عدم اعتیاد به مواد مخدر .3

 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم ویژه آقایان  .4

 سال 35دارا بودن حداقل  .5

المللی  سال مداوم در مسابقات بین پنجو شرکت  1یگری( و داوری درجه )ویژه مدرسین مرب1داشتن مدرک مربیگری درجه  .6

 بدمینتون فجر )ویژه مدرسین داوری( 

راسیون، سال فعالیت در زمینه مربوطه با تأیید فد 10داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا حداقل بیش از  .7

 د . دارندگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی در اولویت خواهند بو

 شرکت در کالس های تربیت مدرس برگزار شده توسط فدراسیون و کسب نمره قبولی در بخش تئوری و عملی .8

رسی تمدید گواهی مدرسی منوط به شرکت در دوره های ساالنه همسان سازی مدرسین برگزار شده توسط فدراسیون و مد .9

 حداقل دو دوره آموزشی)مربیگری یا داوری ( می باشد.

 

د و هیئت رئیسه فدراسیون بدمینتون به تصویب رسی 03/04/1398مورخ  نشستتبصره در  8ماده و  9امه در این آئین ن

 پس از تأیید در اولین جلسه مجمع عمومی فدراسیون الزم االجرا خواهد بود .

 


