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 «امور ورزشی»اطالعیه برگزاری دوره های اعطای صالحیت رشته 
 با سالم و احترام

هههاآ وششیاهه  ا صههاآ  ههالح  د نسهها، د رون ش « امووور ورزشووی»اطههالک راناساسههاا یراشهه  ناههت   بهه 

 اشر.شصابق بر،اش  ذیل ب   شنت شجایآ بریزان ش 
 تذکرات:

ههههاآ شربشطههه  قبهههشد  رن ویششاهههها و بهههراآ شتیانههه اا ایهههش  هههالح  د اهههرر  رن رال  .1

، ههاید ادزاشهه  اسهه . سههایر اههرایت ایههش  ههالح  د شا،سهه  انا هه  سههشابق    هه  و  سشاا پ شبهه 

ها برنسهه  تجربهه  شههیار یهها رههانوششیآد تشسههت ر  بهه شا و شصههابق یهه و  ا صههاآ  ههالح  

 یشاه  ا .

بههراآ ایههش هههاآ وششیاهه د  اقهه  اههرایت  یم راناساسههاا شرترشهه  رهه  رن یشههاا بریههزانآ رون  .2

هههها اهههرر  رسسههه  و رن  هههشنت قبهههشد  رن تشا،سههه  رن رون  هههالح   شهههشنر،نر هبهههتس  ، هههز ش 

بعهه   یههس سهها اهه یاا ابهه  اهه   و قبههشد  و،فهها تهها ویشههشا شربشطهه د ،ههام و،فهها رن  فرسهه  قبش 

تشا،سهه  رن ای تههانیب بریههزانآ ویشههشا ا تبههان یشاههه  رااهه . ایههس ا ههرار تهها یههس سهها  ویسهه   ش 

یت  یم بهههراآ ایهههش  هههالح  د رنیشاسههه  یهههشر نا رن اتششاسههه شا انسههها  هسگهههام ربههه  اهههرا

، ایسهه  تهها رن  ههشنت تمی هه  ر  بهه شا  ههالح   ناههت د  ههالح   شههشنر،نر بهه  ای ههاا ا صهها  

 یررر.

 بر،اش  ویشش،فا شتعاقباً ب  اطالک یشاه  نس  . .3

اهههشر.  هههشنت یشررهههان ا،جهههام ش رن هسگهههام ح هههشن رن رهههال  شجهههایآد ح هههشنو  ا  ب  .4

فار  ای ایستر،ههه  پرسهههر   بهههراآ پ  هههگ رآ ای ش هههوالت احت هههاد د نهههرونآ اسههه . رن اسهههت

نوی  رن سهها ات ارانآ بهها رای هه   ههشنت بههروی ش ههول بههراآ ونور بهه  رههال  شجههایآد ه هه 

 سرران یا،م هاا   ت ا  بگ ری . 183

 

 

 

 

 رئیس هیات مدیره

 فرهاد طاهریون اصفهانی
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 مجازی )آنالین( برای اعطای صالحیتجدول زمانی کالسهای 

 « امور ورزشی »رشته  

 

 ردیف

 صالحیت

 عنوان

 صالحیت
 عنوان دوره آموزشی

مدت 

 دوره

 )ساعت(

 ساعت تاریخ روز مدرس

5 

امور ورزش 

های توپی 

 سالنی

آموزش تکنیک های تنیس 

 روی میز و قوانین مربوطه
8 

جناب آقای 

 امیرمحسن حرّ

30/11/1033 یکشنبه 10:33تا  15:03   

35/11/1033 سه شنبه 10:33تا  15:03   

7 
امور ورزش 

 سوارکاری

کارگاه آشنایی با قوانین و 

 مقررات ورزش سوارکاری
2 

هیئت سوارکاری 

 استان
31/30/1033 دوشنبه  برگزار شده است. 

10 

امور ورزش 

های موتوری و 

 رکابی

بررسی قوانین و مقررات 

مربوط به ورزش دوچرخه 

 سواری

8 
جناب آقای حمید 

 ابراهیمی

27/13/1033 دوشنبه 10:33تا  15:03   

28/13/1033 سه شنبه 10:33تا  15:03   

 


