
 ( تمدید ) 3و2و1فرم تعهدنامه مربیان درجه                                               

 

 ایٌجبًت ................................. تعهد هیٌوبین که هىارد زیر را در طىل هدت دوراى هرثیگری رعبیت ًوبین.

 .رعبیت کلیه هىازیي اخاللی و اسالهی1

 .هوکبری ثب هیئت تٌیس استبى 2

 .شرکت در کالسهبی ثبزآهىزی و کبرگبهی آهىزشی زیر ًظر فدراسیىى3

هرثی سبعت در هفته ثرای  2و  دوهرثی درجه سبعت در هفته ثرای  4و  سههرثی درجه سبعت در هفته ثرای  6.حدالل ثه هدت 4

 تبى ثبشن.ثه صىرت رایگبى جهت اهىر آهىزشی در اختیبر هیئت اس درجه یک

 .سعی و تالش در پرورش ًىجىاًبى و جىاًبى5

تىاًد هىارد فىق فدراسیىى هی ك السحوه هصىة از سىی فدراسیىى و هیئت تٌیس استبى در صىرت عدم رعبیتح.رعبیت دلیك دریبفت 6

 کبرت ایٌجبًت را ثبطل ًوبید.

 

 تبریخ و اهضب هتمبضی کبرت

 

 

............................................................................................................................................................................ 

 

 ( تمدید ) 3و2و1فرم تعهدنامه مربیان درجه                                             

 

 ایٌجبًت ................................. تعهد هیٌوبین که هىارد زیر را در طىل هدت دوراى هرثیگری رعبیت ًوبین. 

 .رعبیت کلیه هىازیي اخاللی و اسالهی1

 .هوکبری ثب هیئت تٌیس استبى 2

 .شرکت در کالسهبی ثبزآهىزی و کبرگبهی آهىزشی زیر ًظر فدراسیىى3

هرثی سبعت در هفته ثرای  2و  هرثی درجه دوسبعت در هفته ثرای  4و  هرثی درجه سهسبعت در هفته ثرای  6.حدالل ثه هدت 4

 ثه صىرت رایگبى جهت اهىر آهىزشی در اختیبر هیئت استبى ثبشن. درجه یک

 .سعی و تالش در پرورش ًىجىاًبى و جىاًبى5

تىاًد هىارد فىق فدراسیىى هی سىی فدراسیىى و هیئت تٌیس استبى در صىرت عدم رعبیتك السحوه هصىة از ح.رعبیت دلیك دریبفت 6

 کبرت ایٌجبًت را ثبطل ًوبید.

 

 تبریخ و اهضب هتمبضی کبرت

 

 

............................................................................................................................................................................ 

 

 ( تمدید ) 3و2و1فرم تعهدنامه مربیان درجه                                            

 

 ایٌجبًت ................................. تعهد هیٌوبین که هىارد زیر را در طىل هدت دوراى هرثیگری رعبیت ًوبین.

 کلیه هىازیي اخاللی و اسالهی.رعبیت 1

 .هوکبری ثب هیئت تٌیس استبى 2

 .شرکت در کالسهبی ثبزآهىزی و کبرگبهی آهىزشی زیر ًظر فدراسیىى3

هرثی سبعت در هفته ثرای  2و  هرثی درجه دوسبعت در هفته ثرای  4و  هرثی درجه سهسبعت در هفته ثرای  6.حدالل ثه هدت 4

 ثه صىرت رایگبى جهت اهىر آهىزشی در اختیبر هیئت استبى ثبشن. درجه یک

 .سعی و تالش در پرورش ًىجىاًبى و جىاًبى5

تىاًد هىارد فىق فدراسیىى هی ك السحوه هصىة از سىی فدراسیىى و هیئت تٌیس استبى در صىرت عدم رعبیتح.رعبیت دلیك دریبفت 6

 کبرت ایٌجبًت را ثبطل ًوبید.

 

 تمبضی کبرتتبریخ و اهضب ه

 


