
 دستًر العمل ثرگساری کالس َبی دايری فًتجبل ثر اسبس آییه وبمٍ کمیتٍ دايران فدراسیًن فًتجبل

 شرایط حضًر در کالس َبی دايری: (لفا) مبدٌ 

 ملی درجٍ یک درجٍ دي درجٍ سٍ مًضًع ثىد

 01/    72 00/    77 03/    71 71/    71 (حداکثر  /حداقل : )سي 1

 دیپلن دیپلن دیپلن راٌّوبیی  ىیبپب (حداقل: )هدرک تحصیلی 2

 سبل توبم 0 سبل توبم 7 سبل توبم 7 *** از صدٍر کبرت( سپری شدُ: )زهبى 3

 ارائِ ثِ فدراسیَىیست تأیید شدُ تَسط ّیئت فَتجبل ل: عولکرد 4
 داٍری یب 03

 کوک داٍری 03

 +داٍری  73

 کوک داٍری 03

 +داٍری  73

 کوک داٍری 03

 قضبٍت کشَری 72

 شرایط ثرگساری کالس دايری: (ة) مبدٌ 

 ملی درجٍ یک درجٍ دي درجٍ سٍ مًضًع ثىد

 ًفر  73تب   72 ًفر  03تب   72 ًفر  03تب   72 ًفر  03تب   72 (حداکثر/ حداقل ( )شرکت کٌٌدگبى)ًصبة  حد 1

 سبعت 78/ رٍز  0 سبعت 78 /رٍز  0 سبعت 78/ رٍز  0 سبعت 84/ رٍز  6 ثب ّوبٌّگی هدرس( سبعت/ رٍز : )هدت کالس 2

 سبعت  4/  76 سبعت  6/  74 سبعت  8/  73 سبعت 4/  83 (درٍس عولی/ درٍس تئَری : )زهبى ثٌدی کالس 

 شرایط صدير کبرت دايری دايری تًسط فدراسیًن: (ج) مبدٌ 

 ملی درجٍ یک درجٍ دي درجٍ سٍ مًضًع ثىد

 %12یب  8/0 %12یب  8/0 %12یب  8/0 %12یب  8/0 (کست ًورُ)حداقل : هَفقیت 1

 ثبًیِ 6در  6×83 ثبًیِ 7/6در  6×83 ثبًیِ 7/6در  6×83 ثبًیِ 7/6در  6×83 آقبیبى/ سرعت / هَفقیت در تست  2

 (03-02) 73×723 (03-83) 73×723 (03-2) 73×723 (03-82) 73×723 آقبیبى/ استقبهت / هَفقیت در تست  3

 ثبًیِ 6/6در  6×83 ثبًیِ 6/6در  6×83 ثبًیِ 4/6در  6×83 ثبًیِ 4/6در  6×83 ثبًَاى/ سرعت / هَفقیت در تست  4

 (02-82) 73×723 (02-82) 73×723 (02-23) 73×723 (02-23) 73×723 ثبًَاى/ استقبهت / هَفقیت در تست  5

 فعبلیت داٍری 6
داٍری یب  73+ هبُ  6

 کوک داٍری

 رعبیت هبدُ الف

 8ثٌد 

 رعبیت هبدُ الف

 8ثٌد 

قضبٍت کشَری  2

 أییدثب گسارش ٍ ت

 ًبظراى فدراسیَى

 فًتجبل سبحلی/ فًتسبل / فًتجبل : تشکیل کالس دايری  وحًٌ: (د) مبدٌ 

 ملی درجٍ یک درجٍ دي درجٍ سٍ کالس ثىد

 اختصبصی هشترک ثب فَتجبل هشترک ثب فَتجبل هشترک ثب فَتجبل ثرگساری 1

 صًرت جُشی شرایط حضًر در کالس ارتقبء ثٍ: (َ) مبدٌ 

 زمبن سپری شدٌ ثىد
قضبيت در دستٍ 

 ثبالتر
 5/8ومرٌ ثبالتر از 

ثرخًرداری از 

 شرایط مىبست

درخًاست تًسط 

 َیئت فًتجبل

1 
یک )درجِ سِ ٍ دٍ 

 (سبل از صدٍر کبرت

یک ٍ ًین )درجِ یک 

 (سبل از صدٍر کبرت

داٍری یب 73حداقل 

 کوک داٍری 03

تَسط ًبظریي 

 فدراسیَى

/ ٍزى / قد / اًدام 

 لیبقت/ استعداد 

تصَیت اعضبی کویتِ 

 داٍراى فدراسیَى

 شرایط آزمًن آمبدگی جسمبوی فًتسبل ي فًتجبل سبحلی: (ي) مبدٌ 

 فًتجبل سبحلی ثبوًان فًتسبل ثبوًان فًتجبل سبحلی آقبیبن فًتسبل آقبیبن آمبدگی جسمبوی

 مبنز متراش زمبن متراش زمبن متراش زمبن متراش تعداد آزمًن ثىد

 ثبًیِ 03/8 هتر 633 دقیقِ 82/8 هتر 7333 دقیقِ 8 هتر 633 دقیقِ 8 هتر 7333 یک ثبر ًیوِ استقبهت 1

 ثبًیِ 77 73×8 ثبًیِ 77 73×8 ثبًی73/77ِ 73×8 ثبًیِ 73 73×8 دٍ ثبر (سرعت)چبثکی  2

 ثبًیِ 77 هتر 43 ثبًیِ 77 هتر 43 ثبًیِ 73 هتر 43 ثبًیِ 23/73 هتر 43 دٍ ثبر چبثکی 3
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