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جناب آقای مالکی
رئیس محترم هیات اسکیت استان اصفهان

با سالم،
احتراما؛عطف به نامه شماره ۹۹/۲۰۲۰/۰۰۰ مورخه ۹۹/۰۳/۱۱ درخصوص برگزاری"کالس مربیگری درجه ۳رولر اسکیت عمومی" آقایان و بانوان به ترتیب درتاریخ های ۳ 
لغایت ۴ مهر ماه و ۱۰ لغایت ۱۱ مهرماه به میزبانی شهرستان کاشان، به آگاهی می رساند، براساس سرفصل های پیوست، برگزاری کالس های مذکور از نظر این فدراسیون 

بالمانع می باشد. شایسته است دستورفرمایید متقاضیان شرکت درکالس از طریق سامانه ثبت نام  در دوره های  آموزشی که در  سایت فدراسیون  به آدرس   

iranskating.irایجاد گردیده  است اقدام نمایند. لذا پس از به حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان مراتب جهت هماهنگی و اعزام مدرس اعالم تا  تمهیدات الزم صورت 
پذیرد( کلیه هزینه های برگزاری از محل درآمدهای دوره  بعهده برگزار کننده می باشد)

  مدارک مورد نیاز:
ارائه پرینت ثبت نام شرکت در دوره که  از طریق سامانه فدراسیون صورت پذیرفته است. (۱

تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (۲

تصویر برابر با اصل آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم متوسطه) (۳

دو قطعه عکس تمام رخ جدید ۴*۳  پشت نویسی شده با رعایت پوشش کامل اسالمی (۴

ارائه تصویر کارت بیمه ورزشی معتبر مرتبط با رشته ورزشی اسکیت (۵

داشتن حداقل  ۲۰  سال سن (۶

تصویر کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل (ویژه آقایان) (۷

شرایط و  مدارک مورد نیاز جهت صدورگواهینامه:
ارائه معرفی نامه و گواهی انجام کار مبنی بر همکاری با هیات اسکیت استان.  (۱

ارائه گواهی عدم سوء پیشنه (۲
گذراندن دروس تئوری و اخذ نمره قبولی در تمامی دروس (کسب حداقل نمره ۱۴ در هر درس ). دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی تربیت بدنی و یا باالتر با ارائه گواهی  (۳

نیازی به گذراندن دروس تئوری ندارند.
قبولی در کالس های عملی  (۴

افرادی که دروس تئوری مربیگری درجه ۳ را  طی یک سال گذشته در یکی از رشته های تحت پوشش فدراسیون اسکیت و یا سایر فدراسیون ها گذرانده باشند با رعایت سایر  (۵
مقررات و قوانین آموزشی مورد تایید خواهد بود .

شرایط برگزاری کالس
برگزاری کالس های آموزشی عملی با فاصله گذاری مناسب از یکدیگر  انجام شود. (۱

کلیه شرکت کنندگان می بایست با رعایت اصول بهداشتی و استفاده از ماسک، دستکش و... در کالس حاضر شوند (۲
ضدعفونی محل برگزاری دوره قبل و بعد از برگزاری کالس انجام شود (۳

مسئولیت اجرای دستور العمل های ستاد مبارزه با کرونا و برگزاری دوره به عهده هیات اسکیت استان و شهرستان می باشد (۴

        نکته :الزم به ذکر است شرکت کنندگان در دوره های عملی  مربیگری درجه ۳ عمومی می بایست به انجام حداقل تکنیک های سرفصل پیوست مسلط باشند.
تبصره۱):در صورت عدم برگزاری دوره در تاریخ اعالم شده مجوز برگزاری کالس از درجه اعتبار ساقط می باشد .

          تبصره۲):   شایان  ذکر  است    ثبت  نام  در   دوره های   آموزشی می بایست  فقط  از  طریق   سایت فدراسیونiranskating.ir  صورت گیرد لذا  برای  افرادی که از  
طریق  سامانه ثبت نام ننموده اند گواهینامه صادر  نخواهدشد  و کلیه  عواقب  آن به عهده شخص متقاضی خواهد بود.

رونوشت:
جناب آقای دکه مشاور محترم رییس فدراسیون

جناب آقای عتیقه چی دبیرکل  محترم فدراسیون اسکیت
سرکار خانم وفاخواه نایب رئیس محترم امور بانوان فدراسیون اسکیت
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