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ندارد

ریاست محترم هیأت اسکیت استان
با سالم، 

   به اطالع می رساند کمیته آموزش این فدراسیون در نظر دارد کالس عملی "مربیگری درجه ٢ 
تخصصی رشته اسکیت هنری"در بخش بانوان وآقایان با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی برگزار 
نماید. متقاضیان شرکت در این دوره می بایست نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک ذیل در سامانه دوره 
های آموزشی فدراسیون به آدرس  www.iranskating.ir  اقدام نمایند. لذا خواهشمند است دستور 

فرمائید اطالع رسانی الزم صورت پذیرد.
شرایط الزم جهت شرکت در دوره
داشتن حداقل ۲۳سال سن  -۱

داشتن مدرک تحصیلی، حداقل دیپلم متوسطه -۲
گذراندن و قبولی در دوره تئوری مربیگری درجه ۲  -۳

داشتن گواهینامه مربیگری درجه ۳ اسکیت تخصصی رشته مرتبط دارای اعتبار ( از تاریخ دوره مربیگری درجه ۳ باید دو سال  -۴
گذشته باشد)

مدارک الزم جهت بارگذاری در سایت
صفحه اول شناسنامه -۱

کارت ملی -۲
معرفی نامه هیات اسکیت استان -۳

مدرک تحصیلی، حداقل دیپلم متوسطه -۴
عکس پرسنلی ۴*۳ (عکس زمینه پشت سفید، جدید، بدون مهر، با رعایت کامل پوشش اسالمی) -۵

تصویر کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل (ویژه آقایان) -٦
تصویر کارت بیمه ورزشی مرتبط با رشته ورزشی اسکیت سال جاری -٧

عدم سوء پیشینه -٨
گواهینامه مربیگری درجه ۳ اسکیت تخصصی رشته مرتبط  دارای اعتبار -۹

زمان برگزاری دوره:  روز یکشنبه ٢ لغایت ٥ مرداد ماه ١٤٠١
مکان برگزاری دوره:  متعاقبا اعالم می گردد

١-ارائه پرینت ثبت نام جهت حضور در کالس به مدیر دوره الزامی می باشد.
۲-در صورت عدم حضور در دوره به هر دلیلی شهریه واریزی مستردد نمی گردد.

۳-الزم به ذکر است فدراسیون هیچ گونه تعهدی در قبال خوابگاه ندارد.
۴-کلیه شرکت کنندگان می بایست بارعایت اصول بهداشتی واستفاده ازماسک درکالس حاضرشوند.

۵-آخرین مهلت ثبت نام روز سه شنبه  ۲٨ تیر ماه می باشد.
٦-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۱۱٧٨۰٧ داخلی ۱۰٧ تماس حاصل فرمایید.
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