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ندارد

ریاست محترم هیأت اسکیت استان

با سالم،
احتراما؛ به اطالع می رساند این فدراسیون در نظر دارد کالس داوری درجه ٣ رشته اسکیت هاکی روی یخ در بخش آقایان / بانوان 
مورخ ٥  لغایت ١٠ بهمن ماه، با حضور مدرسین بین المللی و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی برگزار نماید. متقاضیان شرکت در این دوره 
می بایست از طریق سامانه دوره های آموزشی فدراسیون به آدرس www.iranskating.ir  نسبت به بارگزاری مدارک خود به شرح ذیل اقدام 

نمایند. لذا خواهشمند است دستور فرمائید اطالع رسانی الزم صورت پذیرد. .(ثبت نام جهت شرکت در این دوره فقط برای همین دوره معتبر میباشد).
شرایط شرکت در دوره : 
۱-داشتن حداقل ۲۰ سال سن 

۲- داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم متوسطه

مدارک مورد نیاز جهت بارگزاری در سایت فدراسیون :
۱-کد عضویت معتبر فدراسیون

۲-معرفی نامه هیات اسکیت استان
۳-تصویرکارت ملی

٤- تصویر صفحه اول شناسنامه
۵-تصویر مدرک تحصیلی

۶-تصویر بیمه ورزشی 
۷-عکس پرسنلی جدید ٤*۳ با زمینه سفید و رعایت پوشش کامل اسالمی

۸-کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل (ویژه آقایان)
۹-واریز مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال جهت شرکت در دوره عملی به کارت شماره۶٠٣۷۹۹۷٥۹۹۲٣٠۴٣١ بانک ملی به نام فدراسیون اسکیت

۱۰- ارائه اصل فیش واریزی جهت حضور در کالس به مدیر دوره الزامی می باشد.
۱۱-در صورت عدم حضور در دوره به هردلیلی شهریه واریزی مسترد نمی گردد.

تبصره۱: شایان ذکر است شرکت کنندگان پس از قبولی در کالس داوری درجه ۳ می بایست جهت صدور گواهینامه مبلغ ۲/٠٠٠/٠٠٠ ریال به کارت 
شماره۶٠٣۷۹۹۷٥۹۹۲٣٠۴٣١ بانک ملی به نام فدراسیون اسکیت واریز نمایند .

 تبصره۲:شرکت کنندگان می بایست عالوه بر آشنایی با قوانین رشته مربوطه تسلط کافی به اسکیت روی یخ  نیز داشته باشند. 

تبصره۳: به همراه داشتن لوازم و تجهیزات داوری اسکیت هاکی روی یخ ( اسکیت روی یخ، سوت داوری، شلوار مشکی ساده و... ) الزامی می باشد.

 مکان برگزاری دوره : تهران- انتهای اتوبان همت غرب- بزرگراه شهید خرازی- بازار بزرگ ایران (ایران مال)- پیست یخ بازار بزرگ 
ایران

ساعت برگزاری دوره : ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۶ عصر
یادآوری:

۱-کلیه شرکت کنندگان می بایست با رعایت اصول بهداشتی و استفاده از ماسک در کالس حاضر شوند.
۲- الزم به ذکر است فدراسیون هیچ گونه تعهدی در قبال خوابگاه ندارد.

۳- آخرین مهلت ثبت نام روز یکشنبه سوم بهمن ماه می باشد.
٤- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ٤٤۱۱۷۸۰۷ داخلی ۱۰۷ تماس حاصل فرمایید.


