اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان1395-
شرایط و مدارک مورد نیاز شرکت کنندگان دردوره تئوری مربیگری درجه (3قبل از برگزاری)
کلیه این موارد توسط هیات ورزشی درخواست کننده ارائه گردد تا پس از بررسی و در صورت تایید
نسبت به صدور مجوز برگزاری اقدام شود،ضمنا کلیه مدارک توسط دفترخانه های اسناد رسمی برابر
اصل شوند.
 )1متدین به دین مبین اسالمی و یا یکی از ادیان رسمی کشور
 )2پذیرفتن قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران
 )3داشتن سالمت جسمی و روحی(با تایید پزشک معتمد)
 )4داشتن صالحیت اخالقی و حسن شهرت
 )5تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی 2 ،قطعه عکس 3*4جدید و کارت بیمه ورزشی در سال 95
 )6ارائه تصویر برابر با اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یا گواهی اشتغال به تحصیل جهت
دانشجویان(دارابودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامیست)
 )7دارا بودن حداقل  20سال سن جهت شرکت کنندگان و ارائه لیست اسامی نفرات شرکت کننده به
صورت پرینت و فایلword
 )8ارائه گواهی عدم اعتیاد(توسط هیات مکاتبه با مدیریت آزمایشگاه مواد مخدر صورت پذیرد)
 )9دارا بودن کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه و ارائه تصویر برابر با اصل جهت
اقایان
 )10هزینه کالس تئوری مربیگری مبلغ 900000ریال می باشد که به حساب هیات واریز گردد
 )11کلیه مدراک به صورت برابر با اصل شده پرینت گرفته شود ضمنا فایل  PDFنفرات شرکت کننده که
هر فایل با نام متقاضی مشخص باشد و در یک عدد CDنیز ارائه شود
 )12ارائه لیست اسامی مدرسین پیشنهادی به همراه تصویرمدرک تحصیلی حداقل فوق لیسانس با ذکر
شماره موبایل و هچنین Emailمدرس الزامیست ،ضمنا تایید و یا رد مدرسین پیشنهادی بر عهده
این اداره کل می باشد.
 )13ظرفیت کالس حداکثر  25نفر می باشد و برنامه هفتگی کالس به صورت فایل WORDو PDFو
همچنین پرینت ان ارائه شود.
 )14ارائه کلیه موارد فوق در زونکن گیره دار که بر روی ان نام دوره ،نام هیات برگزار کننده و تاریخ برگزاری
ذکر شده باشد
 )15سایر موارد درخواستی براساس بخشنامه وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون مربوطه در صورت نیاز

