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 روش برگزاری و ارزشيابی کالسهای مربيگری نامهآيين

 1و 3 ،2 (C,B,Aدرجه ) 
 المللی کشتیانستيتو بين

 مقدمه

 آموزش سازی یکسان و ورزشی علوم و بدنی تربیت زمینه کشتی در مربیان عملی و تئوری دانش سطح ارتقاء منظور به
 گردد.می تدوین ذیل شرح به مربیگری مدت کوتاه هایدوره نامه آیین سطوح مختلف، در آنان

ترین اصول اساسی فدراسیون کشتی جمهوری بندی شده، یکی از مهمیافته و زمانآموزش هدفمند، سازمان برنامه
المی ایران است که برای عینیت بخشیدن به این اصل علمی، فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران در سال اس

 المللی کشتی کرده است.هجری شمسی، اقدام به تاسیس انستیتو بین 1372
آموزشی و رسمی کار از فدراسیون کشتی، عالوه بر اهمیت اهداف  اقدام به مربیگری و آموزش بدون مجوز و پروانه

گرد شود و در صورت ایجاد حوادث احتمالی، تحت پیپرورشی، از دیدگاه قوانین و حقوق مدنی، تخلف محسوب می
 گیرد.چنین قضایی و مدنی مربوط قرار میانضباطی شغلی و صنفی و هم

به تهیه و تدوین  دامآهنگ، اقیافته و همالمللی کشتی، برای تحقق این اهداف آموزشی هدفمند، سازمانانستیتو بین
به ترتیب در چهار بخش زیر کرده  C, B, Aدر سه سطح  1و 2، 3های آموزشی مربیگری درجه نامه جامع دورهآیین

 است: 
 نامه روش برگزاری و ارزشیابی کالسهای مربیگری؛آیین -بخش اول 
 ری؛های آموزش مربیگشرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام و شرکت در دوره -بخش دوم 
 های آموزش مربیگری؛های درسی دورهها و موضوع سرفصلدرس -بخش سوم 

  های آموزش.های نظری و عملی دورهشرایط عمومی و اختصاصی مدرسان درس -بخش چهارم
ای و همچنین رعایت حرمت قانون در بخش نخست ها و الزامهای تخصصی، فنی و آموزش حرفهبا عنایت به ضرورت

و در ادامه مقررات سه بخش  1و  2، 3 هایهای مربیگری کشتی درجهیابی کالسبرگزاری و ارزش نامه، روشآیین

به شرح زیر تصویب و برای  3 ،2 ،1 (C, B, A)های آموزش مربیگری درجه جامع دوره نامهدیگر در قالب آیین

 شود:های کشتی استانهای سراسر کشور ابالغ میاجرا، به هیات
 

 اهداف -1 ماده

 ورزش کشتی؛ هایرشته مربیان تامین و تربیت -1-1
 ورزش کشتی؛ مربیان عملی و علمی سطح ارتقاء -2-1
 کشور. سراسر در ورزش کشتی مربیان عملی و تئوری آموزش سازی یکسان و هماهنگ -3-1
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 تعاريف  -2 ماده

 : ورزش کشتی مربی -1-2

 ذیربط فدراسیونهای از مربیگری معتبر و رسمی گواهینامه دارای ورزش کشتی، هایرشته از یکی در که است فردی
 .باشد آسیایی یا جهانی ملی،

 ملی: تيم قهرمان  -2-2

 بازیهای جهانی، آسیایی، رسمی المللی بین مسابقات در کشتی فدراسیون پوشش تحت که شودمی اطالق ورزشکاری به
 .باشد شده مدال کسب به موفق و المپیک آسیایی،

 مربيگری: گواهينامه -3-2

 برابر جهانی و آسیایی ملی، فدراسیون توسط مربیگری، دوره در موفقیت و گذراندن از پس که است آموزشی مدرک
 .شودمی اعطا دوره کنندگان شرکت به ابالغی هاینامه آیین و مقررات ضوابط،

 مربيگری: کارت -4-2

 رعایت با و کارورزی دوره گذراندن از پس مربیگری گواهینامه دارنده به فعالیت مجوز آن موجب به که است مدرکی
 .شودمی اعطا نظارت فدراسیون، تحت استعدادیابی و پایه آموزشهای توسعه دفتر ابالغی نامه در آیین مندرج ضوابط

 مربيگری: سطوح  -3 ماده

   گردد.می تعیین 1 و 3،2درجات  ترتیب به کشور سطح در مربیگری سطوح نامه آیین این مفاد اساس بر
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 بخش اول:
 

 نامه روش برگزاري و ارزشيابي آیين

 

 

 کالسهاي مربيگري

 (C, B, A)١ و ٢، ٣درجه  
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 روش تشکيل کالسها –فصل اول 

 شوند:های مختلف در دو بخش زیر تشکیل میکالسهای مربیگری با درجه -4ماده 

ساعت آموزش  80ساعت( با مجموع  8روز )روزی  12روز، عملی  8بخش اصلی و متمرکز کالسهای نظری  -1-4 

 های نظری یا عملی؛برای  هریک از کالس

کارگاه در سال(. هر  3تا  2افزایی )های ادواری، کالسهای کنترل و دانشبخش فرعی و غیرمتمرکز یا  کارگاه – 2-4

 انستیتو کشتی؛ساعت متناسب با ضرورت و تصویب  24ساعت، در مجموع   8روز، هر روز  3کارگاه 

 کارنامه بدنی در صورت ارایهالتحصیالن مقاطع کاردانی، کارشناسی یا باالتر رشته تربیتدانشجویان یا فارغ-3-4

درسهای نظری کالسهای مربیگری مجاز و مختارند در کالسهای مربوط  رسمی قبولی در درسهای مشابه
امتحانی کالس  عنوان نمرهنها درصورت قبولی، بهامتحانی دوران تحصیل دانشگاهی آ شرکت نکنند. نمره

 مربیگری آنها محاسبه خواهد شد.

همچنین این افراد مجازند با همآهنگی مسئول برگزاری کالسها، در کالس درس خود حضور یابند یا مانند دیگر  -4-4

 رزشیابی خواهد بود. امتحانی کالس مربیگری آنها مالک ا شرکت کنندگان آزمون دهند. در این شرایط، نمره

 ساعت بعدازظهر. 4ساعت صبح و  4ساعت است.  8هر روز کاری، شامل حداکثر  -5-4

های شوند. پس از پایان درسابتدا در تاریخ مقرر، کالسهای نظری برگزار می چگونگی تشکيل کالسها: -6-4

 شوند.نظری، کالسهای عملی شروع می
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 روش آزمون -فصل دوم

برگزاری کالس و همچنین آزمون اصلی  آزمون عملی تلفیقی است از آزمونها و خرده آزمونهای طی دوره -5ماده 

 بدون فاصله پس از پایان آموزش عملی.

 باشد.می 20 از نمره 14عملی های و در درس 12نظری قبولی در درسهای  کمترین میزان نمره -6ماده 

 شوند.ی دوره برگزار میدر ط آزمونهای آمادگی جسمانی – 7ماده 

 شوند.های قبولی در آزمونهای نظری و عملی، افراد مردود میدر صورت عدم دستیابی به نمره -8ماده 

های مقرر، مانند دیگر ها، برای ثبت نام مجدد، در صورت دارا بودن شرایط، با پرداخت هزینهمردودی -9ماده 

 وانند مراحل ثبت نام و حضور در کالسها را طی کنند.تآهنگی هیات مربوط میمتقاضیان جدید با هم

آزمونها با همآهنگی انستیتو کشتی و حضور و نظارت نماینده و ممتحن اعزامی و تعیین شده از سوی  – 10ماده 

شود و دارای رسمیت و اعتبار قانونی است. در غیر این صورت، نتایج امتحانات مورد تایید انستیتو انجام می
 شتی نخواهد بود.انستیتو ک

مکان تشکیل کالسها و آزمونهای مربوط با همآهنگی رییس انستیتو یا جانشین رسمی وی و رییس هیات  -11ماده 

 شود.میزبان تعیین می

نفر  21و حداکثر  15شوند که تعداد افراد متقاضی و ثبت نام شده حداقل کالسها در صورتی برگزار می -12ماده 

 باشند.

های آموزش و مربیان شهرستانها و استانها گزینش و برابر مقررات افراد واجد شرایط با همآهنگی کمیته -13ماده 

 نامه است.ثبت نام خواهند شد. ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام، تابع مقررات بخش دوم این آیین

کالسها موظفند با استفاده از تمهیدات و های استانهای ذیربط و به ویژه استان میزبان مسئوالن هیات -14ماده 

دار بودن این مدارک متقاضیان ثبت نام را برابر اصل نمایند. مسئولیت رسمیت و غیر خدشه روشهای قانونی، کلیه
 رییس هیات کشتی استان میزبان برگزاری کالسها است. های کشتی مربوط به ویژهمدارک با هیات

اعزامی انستیتو  کالسها، توسط نماینده وی رییس هیات کشتی استان برگزارکنندهاسناد تایید شده از س -15ماده 

شوند و انستیتو هیچگونه اقدامی برای صدور کارت و در غیر این صورت تأیید نمی شوندکنترل مجدد و نهایی می
 .مربیگری انجام نخواهد داد

 باشد و اعتبار ندارد.رای نقص باشد، ممنوع میبرابر مقررات، ثبت نام افرادی که پرونده آنها، دا -16ماده 
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 مواد آزمون – -فصل سوم

کمیت و کیفیت پرسشهای آزمونهای درسهای نظری با استفاده از متون درسهای ارایه شده و مصوب  -17ماده 

ارایه انستیتو کشتی با همآهنگی مدرسان مربوط و کارشناس آموزش انستیتو کشتی تعیین و به شرکت کنندگان 
 شود.می

موظفند با همآهنگی هیات مربوط و انستیتو کشتی  1و   2، 3های قبول شدگان کالسهای مربیگری درجه -18ماده 

های آموزش نظری و عملی مقرر شرکت و امتیازهای الزم برای ارتقای سطوح درجه و شرکت هر سال در کارگاه
 در کالسهای رده باالتر را کسب کنند.

با توجه به حضور  100 از نصاب 25 یا نمره 20 از سقف نمره 5 تعیین شده برای هر کارگاه، نمره نمره -19ماده 

باشد. داوطلبان ارتقای سطح و حضور در کالسهای باالتر فعال در کالسها، نظم اردویی و امتحانات مربوط می
 از صد را کسب کنند. 75بیست یا از  15 های مصوب انستیتو کشتی، نمرهموظفند هر سال با شرکت در کارگاه

ها منظور غیبت محسوب شده و در ارزشیابی های مقرر ساالنه، به منزلهعدم حضور در هر یک از کارگاه -20ماده 

 خواهد شد.

مانع از ارتقای سطوح مختلف  ،19ماده های اعالم شده در های کارگاهعدم دستیابی به حد نصاب نمره -21ماده 

 های باالتر خواهد شد.ری و در نتیجه، مانع از ثبت نام و حضور در کالسهای مربیگری درجههای مربیگدرجه
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 های مربيگریسطوح درجه -فصل چهارم

المللی فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران به ترتیب دارای سه های مربیگری انستیتو بینپروانه -22ماده 

ها به سه باشد. زمان معمول برای طی هر درجه، سه سال است. هر یک از این درجهمی  1و  2، 3 یدرجه

 شوند. تقسیم می  A , B, Cسطح 

(A ,B ,C) 3 ،(A ,B ,C) 2  و(A ,B ,C) 1رده . C ،برای سال اول B  برای سال دوم وA  برای

 سال سوم تعیین شده است.

نامه موفق به دریافت شود. مربیانی که پیش از تصویب این آیینبندی عطف به ماسبق نمیاین تقسیم -1-22

مربیگری آنها به قوت خود باقی است. اما برای ارتقا به  اند، درجههای معین شدههای مربیگری با درجهدفترچه
 نامه هستند.باالتر، تابع شرایط این آیین درجه

های آموزشی ساالنه در هر سال، باعث ارتقای سطح های تعیین شده برای شرکت در کارگاههکسب نمر -23ماده 

 شود.ها میشرکت کننده در کارگاه درجه

های کشتی استانهای مربوط، توسط های آموزشی با همآهنگی هیاتچگونگی و تاریخ برگزاری کارگاه -24ماده 

 انستیتو کشتی اعالم خواهد شد. 

مربیگری ملی یا داوری ملی به فعالیت رسمی  توانند در هر دو حرفهمیابر ضوابط فدراسیون کشتی، بر -25ماده 

دارای هر دو دفترچه مربیگری و داوری، ملزم به  افراد. های مربیگری و داوری بین المللیبپردازند اما در درجه
 باطل کردن یکی از آنها به انتخاب  خود، هستند. 
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 انضباطی مسايل -فصل پنجم 

رییس هیات کشتی استان  مسئولیت کنترل و نظارت بر نظم و حسن اجرای برگزاری کالسها بر عهده -26ماده 

 باشد.آموزشی می میزبان دوره

های آموزشی مربیگری، حضور ثبت تنظیمی و مقرر از سوی مسئول برگزاری کالسهای دوره برابر با برنامه -27ماده 

 ساعتهای کالسهای دروس نظری و عملی الزامی است.نام کنندگان در تمام 

ها یا غیبت غیرمجاز بیش از یک جلسه در هر درس و در مجموع بیش از یک هشتم مجموع ساعتهای دوره -28ماده 

 دوره و عدم ارزشیابی غایبان است. های نظری و عملی، باعث محرومیت از ادامهکارگاه

 شود.آموزشی محاسبه می گزارش کتبی مدرس و مسئول برگزاری دوره ساعتهای غیبت بر پایه -29ماده 

آموزشی و  شرکت کنندگانی که به دلیل تخلف انضباطی با تصمیم و ابالغ کتبی مسئول برگزاری دوره -30ماده 

و کشتی انضباطی، از سوی رییس انستیت شوند، با معرفی به کمیتهدوره محروم می انستیتو کشتی از ادامه نماینده
های مربیگری برای آنها پیش از شش ماه تا یک سال تعلیق فعالیت از مربیگری و محرومیت از شرکت در  دوره

 شود.نهاد می

آموزشی، با گزارش مکتوب رییس انستیتو  تخلفات و حوادث مربوط به دوره گیری و صدور حکم دربارهتصمیم -1-30

 کمیته انضباطی فدراسیون کشتی است. کشتی به رییس فدراسیون کشتی، بر عهده

و یا کارت مربیگری، در  آموزشی مربیگری و قبولی در آزمونهای مربوط و دریافت دفترچه پس از پایان دوره -31ماده 

نامه انضباطی فدراسیون کشتی و چنین آییننامه و همصورت اثبات هر گونه تخلفی که خالف مقررات این آیین
انضباطی فدراسیون و در صورت نیاز، برابر با تخلف یا اتهام انتسابی، به  خلف به کمیتهحقوق مدنی باشد، مت

 شوند و در صورت اثبات اتهام، عالوه بر حکم مراجع قضایی، دفترچهمراجع دارای صالحیت قضایی معرفی می
 ر ساقط خواهد شد.اعتبا یافته یا به کلی از درجه مربیگری فرد یا افراد متناسب با تخلف، تنزل درجه

در صورت احراز عدم صحت و سالمت و مخدوش بودن هر یک از مدارک ارایه شده به نماینده انستیتو  -32ماده 

نامه برخورد همین آیین 30کشتی، از مصادیق جعل اسناد رسمی و دولتی بوده و با متخلف برابر با مفاد ماده 
 انضباطی خواهد شد.

مربیان فعال و غیرفعال دارای دفترچه استان خود را به طور  کشتی استانها موظفند،های مسئوالن هیات -33ماده 

رسمی، برای برگزاری کالسهای کنترل و دانش افزایی ساالنه ثبت نام و با انستیتو کشتی هماهنگی الزم را 
 انجام دهند.

المللی، با توجه به شرایط، تواناییها نملی و بی بازنشستگی شرایط سنی ندارد و مربیگری با هر سطح و درجه -34ماده 

 شود. و قابلیتهای موجود بیولوژیکی و دانش نظری و عملی فرد و مصالح استانی یا کشوری تعیین می

شوند، در روز معلم طی مراسمی رسمی، توسط مسئول هیات مربیانی که به افتخار بازنشستگی نائل می -35ماده 

الن ارشد ورزش استان خود، مورد تجلیل شایسته قرار گرفته و از آنها با کشتی استان و با حضور دیگر مسئو
بازنشستگان در  اهدای کارت افتخار و لوح تقدیر، قدردانی الزم به عمل خواهد آمد و نام و شرح حال کوتاه

 المللی کشتی ثبت شده و ماندگار خواهد ماند.فهرست افتخار مربیان بازنشسته انستیتو  بین

المللی کشتی های کشتی استانها برای مربیان بازنشسته از سوی انستیتو بینبا همآهنگی مسئوالن هیات -36ماده 

 شود. کارت افتخار دائم صادر می
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 مزايا –فصل ششم 

های مربوط برای گذراندن پذیرفته شدگان در آزمونهای نظری و عملی با همآهنگی انستیتو کشتی و هیأت -37ماده 

 شوند.کارآموزی در یکی از کالسهای رسمی مربیان تحت پوشش، به صورت مکتوب معرفی میسه ماه  دوره

مربیگری و بدون تایید انستیتو و هیات  کارآموزی نزد مربیان غیررسمی و بدون مجوز و پروانه گذراندن دوره -38ماده 

 اعتبار ساقط است. مربوط از درجه

آموزی و تایید رسمی انستیتو کشتی، از سوی ریاست فدراسیون کشتی، ی کارماه دوره 3پس از پایان  -39ماده 

 شوند.مربوط می پذیرفته شدگان مفتخر به دریافت دفترچه و حکم مربیگری متناسب با سطح و درجه

 سه ماه کارآموزی، دفترچه و حکم مربیگری صادر نخواهد شد. بدون مجوز کتبی و رسمی پایان دوره -40ماده 

های مربوط و در صورت لزوم، فدراسیون کشتی، با ربیان دارای پروانه یا دفترچه با همآهنگی هیاتم -41ماده 

 ها و دیگر واحدهای دولتی و غیردولتی فعال در کشتی، مجازند با عقد قرارداد رسمی در زمینهها، هیأتباشگاه
 مربیگری فعالیت کنند.

های فدراسیون کشتی، در صورت دارا بودن شرایط مدیریت و امهن، برابر ضوابط و آیین1مربیان درجه  -42ماده 

صالحیت اخالقی و فنی در شمار کاندیداتورهای سر مربیگری یا مربیگری تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد 
اتحادیه "مربیگری بین المللی  افزایی یا دریافت درجهکشورمان قرار گرفته یا برای شرکت در کالسهای دانش

با تایید و معرفی انستیتو کشتی به فدراسیون کشتی، نامزد و از مزایای مادی و معنوی آن  "تیجهانی کش
 مند شوند. بهره

های مربوط و فدراسیون کشتی و رعایت مقررات، مربیان دارای دفترچه، مجازند با قبول با همآهنگی هیات -43ماده 

های داخلی یا خارجی در سطوح مختلف ای کشتی باشگاهها در لیگهمسئولیت در کادرهای فنی استانها یا باشگاه
 به فعالیت فنی و آموزشی بپردازند.
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 ساير ضوابط –فصل هفتم 

مربیان دارای دفترچه مربیگری در رشته آزاد و فرنگی که دارای صالحیت فنی و علمی و تخصصی الزم  -44ماده 

 هستند، مجازند در هر دو رشته کشتی فرنگی یا آزاد به طور رسمی فعالیت کنند.

از سوی  در صورتی که اتباع ایرانی خارج از کشور یا مهاجران خارجی دارای مدارک معتبر و رسمی صادره -45ماده 

های کشتی کشورهای عضو اتحادیه جهانی کشتی بوده و متقاضی مربیگری در ایران باشند، پس از فدراسیون
معادل آن مدرک و در صورت نیاز  بررسی و ارزشیابی مدارک متقاضیان از سوی رییس انستیتو کشتی، درجه

 خواهد شد. نامه برای آنها صادرای آموزشی، برابر این آیینهمراه با طی دوره

، توسط رییس انستیتو کشتی تعیین و ابالغ خواهد 45ماده  سازی مدارک مورد اشارهضوابط ارزشیابی و معادل -1-45

 شد.  

نامه از درجه اعتبار ساقط است. مگر در موارد استثنایی و ویژه و مصالح تصمیمات  مغایر با مفاد این آیین -46ماده 

انستیتو و پذیرش و دستور کتبی رییس فدراسیون کشتی، صدور دفترچه یا ارتقای نهاد رییس دیگر که با پیش
 درجه، برابر دستور مجاز است.

، تنها در اختیار رییسان فدراسیون و انستیتو کشتی است. در غیر این صورت، 45استفاده از اختیارات ماده  -1-46

 گرد قانونی است.ه، تخلف محسوب شده و قابل پینامصدور دفترچه یا ارتقای درجه، خارج از ضوابط این آیین
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 بخش دوم:

 شرایط عمومي واختصاصي ثبت نام و شرکت

 

 هاي آموزشي مربيگريدر دوره

 

 (A ,B ,C) ١و  ٢، ٣  درجه

 

 المللي کشتيانستيتو بين
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 کليات

المللی کشتی، جغرافیایی تعیین شده از سوی انستیتو بین د استان همسایه یا عضو یک منطقههای کشتی یک یا چنهیات

ای، با توانند به شکل استانی یا منطقهآموزشی مربیگری، می نفر برای هر دوره 15-21درصورت دارا بودن نصاب الزم 

نهاد میزبانی خود را به انستیتو کشتی اعالم تا ها و شرایط نامزدی و میزبانی، پیشاعالم نیاز و ضرورت برگزاری کالس
 ریزی و تقویم آموزشی، گنجانده شود.پس از بررسی و تصویب در برنامه

ها موظفند با های شهرها و استانباشد، هیاتنفر(  21)تی که تعداد متقاضیان بیش از میزان تعیین شده در وضعی -

تر تدوین ضوابط گزینش محلی و استانی یا از راه برگزاری آزمون ورودی برای انتخاب افراد دارای شرایط مطلوب
 ها اقدام کنند. شرکت در کالس

های متقاضی های کشتی استانی شرایط، کمتر از میزان تعیین شده باشد، هیاتدر صورتی که تعداد متقاضیان دارا -
های تشکیل شده در استانهای مجاور، برابر عنوان میهمان در کالستوانند با همآهنگی انستیتو کشتی بهمی

 نامه، ثبت نام کنند. آیین

ه مراسم افتتاح و اختتام با لباس ورزشی های آموزشی، موظفند، عالوه بر برگزاری شایستهای میزبان دورههیات -
های مناسب با حضور پیشکسوتان برجسته کشتی و مسئوالن ارشد ورزش استان، از تمام مراحل و ساعت

یا فلش( و عکس برداری کرده و به اضافه  تدوین  DVDیا   CDهای نظری و عملی فیلمبرداری )کالس
 المللی کشتی ارسال کنند. رش برگزاری دوره را برای انستیتو بینچین فیلمها و عکسها، یک نسخه کامل با گزاگل

 



14 
 

 A ,B) 1و  2، 3درجه  های آموزشی مربيگرینام و شرکت در دوره شرايط عمومی ثبت – 47ماده  

,C :انستيتو بين المللی کشتی ) 

 متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور؛  -1-47

 پذیرش و التزام به رعایت قانون اساسی ج.ا.ا؛   -2-47

دارا بودن سالمت جسمانی و روانی برای انجام مطلوب وظیفه مربیگری با تأیید رسمی پزشکان معتمد  -3-47
 فدراسیون داشتن کشتی و پزشکی ورزشی یا هیات کشتی و پزشکی ورزشی استان متبوع؛ 

 ائه گواهی عدم سوء پیشینه؛ صالحیت اخالقی و حسن شهرت و ار -4-47

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات با ارائه گواهی عدم اعتیاد؛  -5-47

 دارابودن کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت غیرپزشکی یا گواهی رسمی اشتغال به تحصیل؛  -6-47

 . پرورش اداره آموزش وبا تأیید  داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم کامل دبیرستان -7-47

های فرنگی و آزاد در مسابقات اعضای دارای عضویت رسمی در تیمهای ملی جوانان، امیدها و بزرگساالن رشته -8-47
نامه کارشناسی )لیسانس( تربیت بدنی و همچنین سایر جام جهانی، آسیایی، جهانی و المپیک، در صورت داشتن دانش

کوتاه توجیهی مصوب انستیتو کشتی، مفتخر به  وط و پس از طی دورهها و بدون آزمون مربشرایط، با شرکت در کالس
 خواهند شد.  3دریافت دفترچه مربیگری درجه 

ابر مصوبات انستیتو کشتی های نظری وعملی و آزمونها برهای مربوط به برگزاری کالسپرداخت و واریز هزینه -9-47
 باشد.وزشی  و فدراسیون کشتی میآم های تعیین شده مربوط به هیات میزبان دورهدر حساب

 

  C3آموزشی مربيگری  نام و شرکت در دورهشرايط اختصاصی ثبت -48ماده 

 سال سن.  20داشتن حداقل  -1-48

های نوجوانان، جوانان، امیدها و  بزرگساالن یا یکی از تورنمنت دارا بودن حداقل عنوان سوم کشور در رده – 2-48
های فرنگی یا رسمی داخلی یا خارجی و مورد تایید فدراسیون کشتی و اتحادیه جهانی کشتی در یکی از رشته

 آزاد.
نهاد رییس هیات استان متقاضی و تصویب رییس پیشدر شرایط ویژه و ضروری و مصالح فدراسیون کشتی با  -3-48

بزرگساالن فرنگی یا آزاد،   انستیتو کشتی و رییس فدراسیون کشتی، حداقل داشتن مقام قهرمانی استانی در رده
 کند.های رسمی( کفایت می) عنوان سوم کشور یا تورنمنت 48-2بند  به عنوان استثنایی بر قائده

 – 3آخرین مدرک تحصیلی  -2احکام رسمی و معتبر قهرمانی،  -1ی برابر با اصل مدارک زیر: اصل و کپ ارایه -4-48
کارت پایان خدمت یا معافیت غیرپزشکی یا گواهی اشتغال به خدمت وظیفه یا  – 5کارت ملی،  -4شناسنامه، 

ای شاغالن از اداره یا اصل گواهی اشتغال به کار در دوایر دولتی یا غیردولتی بر -6گواهی اشتغال به تحصیل، 
 اصل گواهی عدم سوء پیشینه از محاکم قضایی رسمی. ارایه -7شرکت متبوع، 

 آموزشی در محدوده داشتن کارت معتبر بیمه ورزشی از فدراسیون پزشکی ورزشی مربوط به سالی که دوره -5-48
 شود.زمانی آن برگزار می

های رسمی تابع وزارت بهداشت از شهر یا م اعتیاد از مراجع و آزمایشگاهارایه اصل گواهی دارای تاریخ اعتبار عد -6-48
 بخش محل زندگی.



15 
 

سفید و  سانتیمتر، تمام رخ، رنگی، بدون عینک و کاله از یک نگاتیو با زمینه 3×4قعطه عکس رنگی  4ارایه  -7-48
 نویسی مشخصات اصلی فرد متقاضی.متناسب با سن و با پشت

شرح حال مختصر فعالیتهای علمی و پژوهشی خود همراه با یک نسخه از آثار پژوهشی و  ، ارایهدر صورت وجود -8-48
های مختلف و معتبر ها و مجلههای چاپ شده در روزنامهنگارشی مانند تألیف، ترجمه، اقتباس و گردآوری، مقاله

 ورزشی داخل و خارج کشور.
ر علمی آثار پژوهشی و نگارشی ارایه شده توسط متقاضی، با تصویب و اعتبا با توجه به میزان ارزشیابی و درجه -9-48

پیشنهاد رییس انستیتو و تایید رییس فدراسیون کشتی، امتیازها و تسهیالتی متناسب و معادل فعالیت علمی مورد 
 شود.تایید، در نظر گرفته می

آموزشی مربوط، برابر  غیرموجه از شرکت در دورهبعد از طی مراحل ثبت نام و شروع کالسها غیبت یا انصراف  -10-48
های ثبت نام پس داده نخواهد شد. مگر در شرایط ویژه مانند غیبت یا انصراف موجه از با مردودی است. و هزینه

نظر مسئول برگزاری یا انستیتو کشتی یا ایجاد حوادث برای شرکت کننده یا یکی از وابستگان درجه یک او، 
های اضطراری مهم و برابر تقویم معتبر فدراسیون کشتی و تایید رسمی ت، اردوها یا جلسهحضور در مسابقا

ها و رییس فدراسیون کشتی به تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن غیبت یا انصراف با مسئول برگزاری کالس
 همآهنگی با انستیتو کشتی است.

نامه، آموزشی، برابر مقررات این آیین گزاری دورهدر صورت داشتن فرصت الزم تا شروع کالسها، مسئول بر -11-48
 مجاز است، فرد یا افراد جایگزین را ثبت نام و در کالسهای دوره شرکت دهد.

های جاری صدور سه ماه کارآموزی و پرداخت هزینه در صورت قبولی در آزمونهای نظری و عملی و طی دوره -12-48
ای رسمی و متناسب با جایگاه ارزشمند مربی و با کشتی در جلسه دفترچه و حق عضویت ساالنه مصوب انستیتو

 .اهدا خواهد شد C3ی انستیتو کشتی به قبول شدگان، دفترچه و حکم مربیگری درجه حضور رییس یا نماینده
 

 آموزشی مربيگری: شرايط اختصاصی ثبت نام و شرکت در دوره – 49ماده  

 ، و C 2به درجه  A  3از درجه ، و A 3به درجه  B 3از درجه ، و  B 3به درجه  C 3از درجه 

 C 1 درجه  ، بهA 2 از درجه، و A 2به درجه  B  2از درجه ، و B  2به درجه  C 2از درجه 

 . A 1 به  ،B  1از درجه ، و B   1به درجهC 1 و از درجه 

 های قبلی.دارا بودن دفترچه مربیگری هر یک از درجه -1-49
 اصل گواهی عدم اعتیاد معتبر از مراجع رسمی تابع وزارت بهداشت از شهر یا بخش محل سکونت. ارایه -2-49
 اصل و کپی برابر با اصل باالترین مدرک تحصیلی. ارایه -3-49
 اصل گواهی عدم سوء پیشینه از محاکم رسمی قضایی. ارایه -4-49
کارت پایان خدمت وظیفه یا کارت معافیت  -3کارت ملی  -2شناسنامه  -1اصل و کپی برابر اصل:  ارایه -5-49

 غیرپزشکی.
 اریه  کارت بیمه  ورزشی با تاریخ معتبر. -6-49
سفید، تمام رخ و بدون کاله و عینک، جدید و متناسب با سن و با  با زمینه 3× 4قطعه عکس رنگی  4 ارایه -7-49

 پشت نویسی مشخصات اصلی فرد متقاضی.
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های ساالنه، هایی مانند پرداخت حق عضویتاصل برگ تسویه حساب با انستیتو کشتی در ارتباط با بدهی ارایه -8-49
 های احتمالی و معوقه، از انستیتو کشتی.یا بدهی

مدارک و احکام جدید قهرمانی، مربیگری و دیگر فعالیتهای علمی و فنی و پژوهشی  در صورت وجود، ارایه -9-49
یابی کمیته آموزش و گزارشی از آنها و یک نسخه از آثار مورد بحث. این آثار مورد ارزش هجدید متقاضی و ارای

پژوهش قرار گرفته و پس از ارزشیابی و تعیین میزان اعتبار علمی، با تصویب رییس انستیتو و رییس فدراسیون، 
 شود.ته میمتناسب و معادل فعالیتهای علمی مورد تایید، امتیازها و تسهیالتی در نظر گرف

آموزشی با غیبت یا انصراف غیر موجه وی مسئول برگزاری دوره،  در صورت ثبت نام متقاضی و شروع دوره -10-49
 برابر مقررات عمل خواهد کرد.

های جاری صدور دفترچه و حق عضویت های نظری و عملی، پرداخت هزینهدر صورت قبولی در آزمون -11-49
 لمللی کشتی.    اساالنه  مصوب انستیتوبین

مند مربی، ای رسمی و متناسب با جایگاه ارزشپس از سپری شدن همه مراحل اداری صدور دفترچه، در جلسه -12-49
جدید اهدا خواهد  انستیتو کشتی، به پذیرفته شدگان دفترچه و حکم مربیگری درجه یندهو با حضور رییس یا نما

 شد.

 

 

 حيطه فعاليت مربيان –50ماده

پایه  -الف         های سنیهای مربیگری موظف هستند که در حیطه یکی از ردهمربیان قبولی در هر یک از درجه       

پیشرفته )جوانان، امیدها، و بزرگساالن( فعالیت کنند، مگر در شرایط استثناء که  -) خردساالن، نونهاالن، و نوجوانان(، ب

 شود.انستیتو کشتی، تصمیم نهایی اعالم می با تشخیص هیئت کشتی، کمیته مربیان، و

 

   

 

 

 

 

 تعهد نامه –51دهما

موظفند همراه با دیگر مدارک الزم، با  1و  2، 3های آموزشی مربیگری درجه هریک از ثبت نام شوندگان دوره
دو نسخه، برای زیر در سه نسخه، تهیه و تنظیم کنند. هنگام ثبت نام،  تأیید و امضای رسمی و محضری متن تعهدنامه

 شود، و یک نسخه نیز مربوط به متقاضی است.مربوط به هیات کشتی استان ذیربط تحویل می تکمیل پرونده
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 ............تاریخ: .............                                                    تعهدنامه                                                                

 شماره: .......................  
 
 
 
 

................................ شماره کارت اینجانب ........................... فرزند ..................... متولد سال ............ شماره و محل صدور شناسنامه ............
.......... دارای دفترچه مربیگری درجه ......... با شماره و تاریخ ...................................... از استان ملی .................................

 ................................. شهرستان .............................
 کنم:خود سوگند یاد میدر مقام یک مربی و معلم مسئول به شرافت و مقدسات دینی ملی و میهنی و صنفی 

ها، سجایا و گیری از ابزار شریف ورزش، انسانهایی سالم و با نشاط مزین به ویژگیبا تمام توش و توان علمی و عملی خود و با بهره -
 هنجارهای مثبت اخالق انسانی و پهلوانی تربیت و پرورش دهم.

گرانی شریف و خواهان عزت، افتخار و ورزش کشتی، مبارزه نخبهدر راه تامین هدف نهایی خود، با کشف و پرورش استعدادهای  -
 ، تقدیم جامعه ورزش کنم.غرور و همبستگی ملی سربلندی ورزش کشتی ایران و جهان و باال برنده

با نمودهای ذهنی و عینی هرگونه پلیدی و پلشتی در ورزش کشتی مانند گسترش تقلب. دوپینگ. اعمال ضد سالمت و نشاط فردی  -
 عدالتی صنفی در امر آموزش و پرورش ورزشکاران به ویژه شاگردان خود مبارزه کنم.و اجتماعی و بی

در سطوح  1و  2، 3های آموزشی مربیگری درجه جامع دوره نامهمند خود را برابر مقررات آیینشوم، وظایف هدفهمچنین متعهد می -
C ،,B A  هجری شمسی، به مدت سه سال  14تا    /   /     13تاریخ    /   /     انستیتو کشتی انجام دهم و از 1400مصوب سال

 های رسمی و آموزشی خود را در زمینه مربیگری سازماندهی و انجام دهم.آهنگی هیئت کشتی استان همه فعالیتتمام با هم
.................... با همآهنگی رییس انستیتو کشتی، برای در غیر این صورت، با شکایت مسئول هیات کشتی استان ..................................

انضباطی فدراسیون کشتی ج.ا.ا.  انضباطی فدراسیون کشتی ج.ا.ا. معرفی شوم. حکم کمیته عدم انجام تعهد خود، به کمیته بررسی پرونده
 االجرا است.برای اینجانب الزم

 
 امضا و اثر انگشت –نام و نام خانوادگی 
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 3 درجه مربيگری دوره - 52 ماده

 :اختصاصی شرايط - الف

 سن. سال 21 حداقل داشتن -1
 .)فدراسیون نظر طبق(ورزشی  رشته مهارتی آزمون در موفقیت -2
 ورزشی پزشکی فدراسیون درمانی خدمات کمیته در عضویت کارت داشتن -3

 ورزشی، پزشکی فدراسیون با آموزشی ریزیبرنامه دفتر 18/11/96/د مورخ 16468/41شماره  تفاهمنامه حسبتبصره: 

 این ویژه آموزشی کمک تجهیزات تامین همچنین و استاد تامین نیز و اولیه کمکهای و پایه احیاء درس فصل سر ارائه مسئولیت
 .باشدمی فدراسیون آن استانی تابعه هیئتهای و ورزشی پزشکی فدراسیون عهده بر رایگان صورتهب عنوان،

 3 درجه مربيگری دوره دروس -ب

 :عملی دروس -1

 طریق از که گرددمی تعیین ساعت 80تا  60 آن از تدریس ساعات و بوده مربیگری درجه و ورزشی رشته با متناسب دروس این
 .شودمی گذاشته اجرا به و مشخص آن سرفصل مربوطه فدراسیون

 :تئوری دروس -2

 (،1(حرکتی  تکامل و رشد (،1مربی ) نقش (،1تمرین )متدولوژی( ) طراحی و ریزیبرنامه عمومی، فیزیولوژی و شامل: آناتومی
 روانشناسی ورزشی، علوم و بدنیتربیت مبانی ،)1) )آسیب شناسی(ورزش  در ایمنی (،1ورزشی) تغذیه جسمانی، آمادگی مبانی

 اولیه کمکهای و احیاء پایه ،)هابایسته و اصول( ورزشی مربیگری اخالق ،(1))بیومکانیک(  مهارتها تحلیل و تجزیه (،1) ورزشی
در  که ( است1حقوق ورزشی، قوانین و مقررات داوری و جدول مسابقات کشتی و زبان تخصصی کشتی ) استعدادیابی، (، مبانی1)

 .باشدمی ساعت 84مجموع 
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 و زمان آنها ٣درجه  مربيگري جدول دروس

 

 رديف

 

 نظر مورد دروس

 

 آموزش ساعات

 

 80تا  60 مربوطه رشته تخصصی و عملی دروس 1

 8 عمومی فیزیولوژی و آناتومی 2

 6 (1تمرین )متدولوژی() طراحی و ریزی برنامه 3

 6 (1مربی ) نقش 4

 6 (1حرکتی ) تکامل و رشد 5

 6 جسمانی آمادگی مبانی 6

 4 (1ورزشی ) تغذیه 7

 4 (1شناسی( )ورزش )آسیب  در ایمنی 8

 4 ورزشی علوم و بدنی تربیت مبانی 9

 6 (1ورزشی ) روانشناسی 10

 4 (1مهارتها )بیومکانیک() تحلیل و تجریه 11

 4 )بایسته ها و اصول( ورزشی  مربیگری اخالق 12

 6 اولیه کمکهای و پایه احیاء 13

 6 استعدادیابی مبانی 14

 4 حقوق ورزشی 15
 4 داوری و جدول مسابقات کشتیقوانین و مقررات  16
 6 (1زبان تخصصی کشتی ) 17

 164تا  144 ساعات جمع 

 

 :3 درجه مربيگری گواهينامه دريافت شرايط 53ماده 

 دوره در شده ارائه عملی و تئوری آزمون در موفقیت -52 -1

 .عملی دروس برای 70 حداقل قبولی نمره و تئوری دروس برای 14  معدل حداقل کسب: 1تبصره 

 .گردد می اعالم مردود نرسد؛ نصاب حد به عملی و تئوری دروس از یک هر در آنان نمرات میانگین که افرادی: 2تبصره

تا  حداکثر اند، نشده قبولی نمره کسب به موفق دروس از تعدادی در که  )باالتر و 70 ( قبولی نمره میانگین دارندگان :3تبصره

 در مجددا نامهآیین در مندرج هایشهریه کل به درس همان ساعات نسبت پرداخت با دارند فرصت بار دو برای فقط و یکسال
 .شودمی صادر آنان گواهینامه گردند موفق چنانچه و نمایند شرکت تجدیدی آزمون

 دوره. در شده ارائه عملی و تئوری کالسهای در فعال و مستمر حضور -52 -2
 کنند،می شرکت فدراسیون سه یا دو ورزشی هایرشته در که افرادی برای ، 3درجه  مربیگری تئوری دروس گذراندن -52 -3

 .کند می کفایت بار یک

 و اقدام تخصصی بصورت آموزشی محتوای تولید به نسبت 1 و 2، 3درجه مربیگری سطوح برای که فدراسیونهایی تبصره:

 .هستند مستثنی فوق قاعده از اندنموده اخذ دفتر از را تاییدیه الزم
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 از التحصیلی فارغ مدرک گواهی ارائه با ورزشی علوم و بدنی تربیت رشته باالتر و کارشناسی التحصیالن فارغ تمامی -52 -4
 .باشند می معاف 9 درجه مربیگری تئوری دروس کالس در شرکت

 نامه آیین 3 درجه آموزشی دوره عناوین و فصلها سر گذراندن به مشروط ورزشی علوم و بدنی تربیت رشته دانشجویان: تبصره

 از تحصیل محل دانشگاه مهر به ممهور شده گذرانده واحدهای نمرات ریز ارائه و شرایط سایر داشتن صورت در دفتره ابالغی
 .باشندمی معاف مربیگری تئوری دروس گذراندن

 .گرددمی تعیین نفر 21 حداکثر 3 درجه مربیگری کالس در کننده شرکت نفرات تعداد -52 -5

 سطح در یا و متمرکز صورتبه کشور سطح در تواندمی فدراسیون نرسد نصاب حد به کنندگان شرکت تعداد چنانچه: تبصره

 .باشد دوره کننده برگزار ایمنطقه صورتبه همجوار استانهای از یکی

 :سه درجه مربيگری کارت تمديد و دريافت شرايط -54ماده 

 .3 درجه مربیگری گواهینامه ارائه -1-53
 ماه. شش طی در ساعت 51 میزانبه ورزشی اماکن در استان هیئت تایید با کاروزی انجام گواهی ارائه -2-53
 و ساقط اعتبار درجه از کارت سال، سه انقضای از پس و باشدمی سال سه صدور، زمان از مربیگری کارت اعتبار مدت -3-53

 .باشدمی مربیگری فعالیت مجوز فاقد نظر مورد مربی
 سال  سه مجموع در و امتیاز 25 ساالنه متوسط طوربه است موظف مربی گواهینامه، ارتقاء یا مربیگری کارت تمدید برای -4-53

 .باشدمی استان ورزشی هایهیئت عهده بر آموزشی امتیازات تائید و نظارت مسئولیت است نماید. بدیهی کسب امتیاز75
 باشند. داشته مربیگری کارت توانندمی ورزشی فدراسیون سه از حداکثر 3 درجه مربیان -5-53

 

 2 درجه مربيگری دوره -55ماده 

 :اختصاصی شرايط - الف

 ؛3درجه مربیگری گواهینامه داشتن -1
 سن؛ سال 23 حداقل داشتن -2
 ورزشی؛ پزشکی فدراسیون درمانی خدمات کمیته در عضویت کارت داشتن -3
 .نامهمفادآیین اساس بر امتیاز 75 حداقل کسب و فعال مربیگری کار و تجربه سال 3 حداقل بر مبنی گواهی ارائه -4

 آموزش مسئول تائید و استان عشایری روستایی هیئت گواهی با توانندمی مربیگری 3 درجه هایگواهینامه دارندگانتبصره: 

 با 2 درجه به 3 درجه از مربیگری سطح ارتقاء به نسبت کشور سراسر روستاهای در مربیگری فعالیت سال دو از پس کل اداره
 .کنند اقدام نامه آیین الزامات سایر رعایت

 

 2درجه  مربيگری دوره دروس -ب

 :عملی دروس -1

 فدراسیون طریق از که گرددمی تعیین ساعت 61 آن تدریس ساعات حداقل و بوده مربیگری درجه و ورزشی رشته با متناسب
 .شودمی اجرا و تعیین آن سرفصل مربوطه

 :تئوری دروس -2

  ورزشی تغذیه (،2) ( حرکتی تکامل و رشد (،2) مربی نقش (،2)( تمرین طراحی و ریزی (، برنامه1ورزشی ) فیزیولوژی شامل:
مربیگری  (، اخالق1گیری )اندازه و سنجش (،2) ورزشی روانشناسی (،2) ( مهارتها تحلیل و تجزیه (،2) ورزش در (، ایمنی2)
در  که است ، و زیان تخصصی کشتی (، استعدایابی پیشرفته2) اولیه کمکهای و پایه احیاء ،)مهارتها و روشها /اخالقی مسئولیت(

 .باشدمی ساعت 62 مجموع
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 ٢درجه  مربيگري جدول دروس

 

 نظر مورد دروس رديف

 

 آموزش ساعات

 60 مربوطه رشته تخصصی و عملی دروس 1

 6 (1ورزشی ) فیزیولوژی 2

 4 (2مربی ) نقش 3

 4 (2حرکتی ) تکامل و رشد 4

 6 (2تمرین )متدولوژی( ) طراحی و ریزی برنامه 5

 4 (2ورزشی ) تغذیه 6

 4 (2ورزش )آسیب شناسی( ) در ایمنی 7

 4 (2مهارتها )بیومکانیک( ) تحلیل و تجریه 8

 4 (2ورزشی ) روانشناسی 9

 4 (1گیری )سنجش و اندازه 10

 4 )مهارتها ، روشها و اصول اخالقی( ورزشی  مربیگری اخالق 11

 6 (2اولیه ) کمکهای و پایه احیاء 12

 6 استعدادیابی پیشرفته 13

 6 (2زیان تخصصی کشتی ) 14

 122 ساعات جمع 

 

 2 درجه مربيگری گواهينامه دريافت شرايط -55ماده 

 دوره. در شده ارائه عملی و تئوری آزمون در موفقیت -1-55

 عملی. دروس برای 70 حداقل قبولی نمره و تئوری دروس برای 14  معدل حداقل کسب: 1تبصره  ت

 .گردد می اعالم مردود نرسد؛ نصاب حد به عملی و تئوری دروس از یک هر در آنان نمرات میانگین که افرادی: 2تبصره

تا  حداکثر اند، نشده قبولی نمره کسب به موفق دروس از تعدادی در که  )باالتر و 70 ( قبولی نمره میانگین دارندگان :3تبصره

 در مجددا نامهآیین در مندرج هایشهریه کل به درس همان ساعات نسبت پرداخت با دارند فرصت بار دو برای فقط و یکسال
 .شودمی صادر آنان گواهینامه گردند موفق چنانچه و نمایند شرکت تجدیدی آزمون

 نیز و ورزشی علوم و بدنی تربیت هایرشته در مقاطع همین دانشجویان نیز و ارشد کارشناسی مدرک دارندگان:  4 بصره

 باشند گذرانده موفقیت با را مربیگری 2 سطح در شده ارائه دروس از یک هر که صورتی در پزشکی پیرا و پزشکی هایرشته
 .شوند معاف درس فصل سر همان گذراندن از دانشگاه مهر به مهمور نمرات ریز ارائه با توانندمی

 تئوری. و عملی کالسهای در فعال و مستمر حضور -2-55
 .نمایند اخذ مربیگری کارت توانندمی رشته دو در حداکثر 2 درجه مربیان-3-55
 .باشدمی نفر 21حداکثر کالس هر در کننده شرکت نفرات تعداد -4-55

 سطح در یا و متمرکز صورتبه کشور سطح در تواندمی فدراسیون نرسد نصاب حد به کنندگان شرکت تعداد چنانچه: تبصره

 .باشد دوره کننده برگزار ای منطقه صورتبه همجوار استانهای از یکی
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 2 درجه مربيگری کارت تمديد و دريافت شرايط -56ماده 

 2. درجه مربیگری گواهینامه داشتن -1-56
 ماه. شش طی در ساعت 51 میزان به ورزشی اماکن در استان هیئت تایید با کارورزی انجام گواهی ارائه -2-56
 و ساقط اعتبار درجه از کارت سال، سه انقضای از پس و باشد می سال سه صدور، زمان از مربیگری کارت اعتبار مدت -3-56

 .باشدمی مربیگری فعالیت مجوز فاقد نظر مورد مربی
 سال سه مجموع در و امتیاز 25 ساالنه متوسط طور به است موظف مربی گواهینامه، ارتقاء یا مربیگری کارت تمدید برای -4-56

 بر آموزشی امتیازات تائید و نظارت مسئولیت است بدیهی .نماید کسب نامه آیین این 86 ماده مفاد اساس بر امتیاز 75 حداقل
 .باشد می استان ورزشی های هیئت عهده

 .باشند داشته مربیگری کارت توانند می ورزشی فدراسیون دو از حداکثر 2 درجه مربیان -5-56
 

 1 درجه مربيگری دوره -57ماده 

 اختصاصی: شرايط -الف

  ؛2درجه مربیگری گواهینامه داشتن -1
 سن؛ سال 26 حداقل داشتن -2
 ورزشی؛ پزشکی فدراسیون درمانی خدمات کمیته در عضویت کارت داشتن -3
 آیین این 86 ماده مفاد اساس بر امتیاز 75 کسب و مربیگری مستمر فعالیت و همکاری سال سه حداقل بر مبنی گواهی ارائه -4

 نامه.

 1 درجه مربيگری دروس -ب

 عملی: دروس -1

 آن فصل سر مربوطه فدراسیون طریق از که باشد می ساعت 80تا   60آن  تدریس ساعات حداقل و بوده ورزشی رشته با متناسب
 به و تعیین

 .شودمی گذاشته اجرا

 تئوری: دروس -2

 ورزش در (، ایمنی3ورزشی ) تغذیه (،3) مربی نقش (،3) تمرین )متدولوژی( طراحی و ریزی (، برنامه2) ورزشی فیزیولوژی شامل
بدنی،  تربیت در تحقیق روش با آشنایی مربیگری، روانشناسی (،3))بیومکانیک(  مهارتها تحلیل و تجزیه (،3))آسیب شناسی( 

 و ( است3و زبان تخصصی کشتی ) تخصصی، استعدادیابی (،3اولیه ) کمکهای و پایه احیاء ،)موقعیتها و مسائل(مربیگری  اخالق
 .باشدمی ساعت 62 در مجموع
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 ١درجه  مربيگري جدول دروس

 

 رديف

 

 نظر مورد دروس

 

 آموزش ساعات

 

 60 مربوطه رشته تخصصی و عملی دروس 1

 6 (2ورزشی ) فیزیولوژی 2

 6 (3تمرین )متدلوژی( ) طراحی و ریزی برنامه 3

 4 (3مربی ) نقش 4

 4 (3ورزشی ) تغذیه 5

 4 (3ورزش )آسیب شناسی() در ایمنی 6

 6 (3مهارتها )بیومکانیک( ) تحلیل و تجریه 7

 6 مربیگری  روانشناسی 8

 4 در تربیت بدنیآشنایی با روش تحقیق  9

 4 )مسائل و موقعیتها( مربیگری  اخالق 10

 6 (3اولیه ) کمکهای و پایه احیاء 11

 6 استعدادیابی تخصصی 12

 6 (3زیان تخصصی کشتی ) 13

 122 ساعات جمع 

 

 1 درجه مربيگری گواهينامه اخذ شرايط -58ماده 

 دوره. در شده ارائه عملی و تئوری آزمون در موفقیت -1-58

 عملی. دروس برای 70 حداقل قبولی نمره و تئوری دروس برای 14  معدل حداقل کسب: 1تبصره 

 .گردد می اعالم مردود نرسد؛ نصاب حد به عملی و تئوری دروس از یک هر در آنان نمرات میانگین که افرادی: 2تبصره

تا  حداکثر اند، نشده قبولی نمره کسب به موفق دروس از تعدادی در که  )باالتر و 70 ( قبولی نمره میانگین دارندگان :3تبصره

 در مجددا نامهآیین در مندرج هایشهریه کل به درس همان ساعات نسبت پرداخت با دارند فرصت بار دو برای فقط و یکسال
 .شودمی صادر آنان گواهینامه گردند موفق چنانچه و نمایند شرکت تجدیدی آزمون

 های رشته نیز و ورزشی علوم و بدنی تربیت های رشته در مقاطع همین دانشجویان نیز و دکتری مدرک دارندگان :4 تبصره

 با توانندمی باشند گذرانده موفقیت با را مربیگری 8 سطح در شده ارائه دروس از یک هر که صورتی در پزشکی پیرا و پزشکی

 .شوند معاف درس فصل سر همان گذراندن از و دانشگاه مهر به ممهور نمرات ریز ارائه

 تئوری. و عملی کالسهای در فعال و مستمر حضور -2-58
 .باشدمی نفر 21 حداکثر کالس هر در کننده شرکت نفرات تعداد -3-58
 

 یکی سطح در یا و متمرکز صورتبه کشور سطح در میتواند فدراسیون نرسد نصاب حد به کنندگان شرکت تعداد چنانچهتبصره: 

 .باشد دوره کننده برگزار ای منطقه صورتبه همجوار استانهای از
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 1 درجه مربيگری کارت تمديد و دريافت شرايط -59ماده 

 .1درجه مربیگری گواهینامه داشتن -1-59
 ماه. شش طی در ساعت 50میزان به ورزشی اماکن در استان هیئت تایید با کارورزی انجام گواهی ارائه -2-59
 مورد مربی و ساقط اعتبار درجه از سال،کارت سه انقضای از پس و باشد می سال سه صدور، زمان از کارت اعتبار مدت -3-59

 .باشدمی فعالیت مجوز فاقد نظر
 سال سه مجموع در و امتیاز 25 ساالنه متوسط طوربه است موظف مربی گواهینامه ارتقاء یا مربیگری کارت تمدید برای -4-59

 هایهیئت عهده بر آموزشی امتیازات تائید و نظارت مسئولیت است بدیهی  نماید. کسب نامه آیین مفاد اساس بر امتیاز 75
 .باشدمی استان ورزشی

 ارتقاء شرايط -62ماده 

 چاپ و علمی سمینارهای آموزشی، های کارگاه مربیگری، بازآموزی های دوره در شرکت نظیر، فعالیتهایی برای
 :گیرد می تعلق آموزشی امتیاز ذیل بشرح مربوطه رشته کتب و مقاالت ترجمه یا
 جوانان و ورزش وزارت نظر زیر که تخصصی  آموزشی های کارگاه و مربیگری بازآموزی و افزایی دانش های دوره تمامی -1
 و ستاد(

 به شود می برگزار دانشگاهی مراکز و استانی ورزشی هئیتهای و فدراسیونها المپیک، پارا و المپیک ملی کمیته ،)استانها کل ادارات
 .گیردمی تعلق دوره یک برای امتیاز 75 حداقل و سال هر برای امتیاز 25 سقف تا و امتیاز یک آموزش، ساعت یک هر ازاء
 می برگزار یک بند در االشاره فوق مراکز توسط که ورزشی  علمی سمینارهای و ها همایش ها، کنگره تمامی در شرکت -2

 .گیردمی تعلق امتیاز 5 گواهی، ارائه با شرکت روز هر ازاء به گردد،
 و پایه آموزشهای توسعه دفتر توسط نشده بینی پیش موارد سایر و ورزشی و علمی کتب و مقاالت ترجمه و تألیف امتیاز -3

 .کرد نخواهد تجاوز امتیاز 25 سقف از مورد هر برای لیکن و گرددمی تعیین استعدادیابی

 و دانش با لزوما شودمی ارائه ماده این 2 و 1 بند موضوع امتیازات اخذ برای که افزایی دانش های دوره هایگواهی :1تبصره 

 تعیین و ریزی برنامه استانی هایهیئت در ورزشی فدراسیونهای طریق از که ورزشی رشته همان تخصصی و عمومی مهارتهای
 .باشد داشته مطابقت شودمی

 بر را سال هر برای شده تعیین امتیازات سقف از امتیاز 15 حداقل موظفند؛ مربیگری هایگواهینامه ارتقا متقاضیان :2تبصره 

 .نمایند سپری شود؛می تعیین و ریزی برنامه متبوع هایهیئت در که افزایی دانش هایدوره اساس

 شورایی بعهده استان سطح در فوق مواد 2 و 1 بند خصوص در شده ارائه گواهیهای تطابق عدم تشخیص مرجع :3تبصره 

 .باشدمی جوانان و ورزش کل اداره قهرمانی معاون و آموزش مسئول هیئت، رئیس دبیر، از متشکل
 

 سیاستهای و اهداف با استعدادیابی و پایه آموزشهای توسعه دفتر توسط اجرایی دستورالعمل و ماده 86 بر مشتمل نامه آیین این
 قهرمانی ورزش توسعه محترم معاون تایید به 4/1398/ 31  تاریخ در و شده داده مطابقت قهرمانی معاونت ذیل آموزشی،  جدید

 .باشندمی آن اجرای به ملزم ورزشی فدراسیونهای تمامی که است رسیده جوانان و ورزش وزارت ایحرفه و
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 اجرايی دستورالعمل

 مقدمه

 توسعه دفتر همکاری چگونگی وظایف، تعیین و مربیگری مدت کوتاه هایدوره نامه آیین اجرای در هماهنگی منظور به
 نامه، آیین در مندرج موارد نمودن روشن و استانی کل ادارات و ورزشی هایفدراسیون با استعدادیابی و پایه آموزشهای

 اجرای در کشور جوانان و ورزش کل ادارات و ورزشی فدراسیونهای تمامی .گرددمی ابالغ اجرا جهت ذیل اجرایی دستورالعمل
 .باشندمی مربیگری مدت کوتاه هایدوره برگزاری نامه آئین مفاد رعایت به مکلف آموزشی هایدوره

 الف: کليات

 برگزار فدراسیونها سوی از که آموزشی هایدوره دیگر یا سه و دو یک، سطوح مربیگری مدت کوتاه هایدوره تمامی -1
 منوط آموزشی، هایدوره برگزاری مجوز و بوده منطبق مربیگری مدت کوتاه هایدوره برگزاری نامه آیین با بایستمی گردد،می
 .بود خواهد دستورالعمل این در مندرج شرایط تمامی بودن دارا به

 خارج رسمی، مربیگری دورههای برگزاری نیازمند جهانی فدراسیون مقررات و قوانین اقتضای به فدراسیونی چنانچه: 1تبصره 

 به بخشی رسمیت و تایید منظور به میبایست باشد، مدت کوتاه مربیگری دورههای برگزاری نامه آیین در مندرج مفاد از
 و پایه آموزشهای توسعه دفتر از را الزم مجوز هماهنگی، ضمن دوره هر برگزاری از پیش مربوطه، هایدوره هایگواهینامه

 .نماید اخذ استعدادیابی
 .پذیرد انجام ذیل زمانی جدول مراحل مطابق بایستمی مربیگری هایدوره برگزاری مجوز اخذ فرایند -2 

 

 کننده اقدام اقدام رديف
 استان ورزشی هیئت استان سطح در نیازسنجی اجرای 1

 و ادارات ورزش و استان ورزشی هیئتهای آموزشی نیازسنجی تایید و بررسی 2
 شهرستانها جوانان

کل  اداره آموزش مسئول
 استان

 و گرفته صورت نیازسنجی حسب بر هیئتها ساالنه آموزشی تقویم تهیه 3
 ورزشی فدراسیونهای به آن ارسال

 استان ورزشی هیئت

 به ساالنه ملی آموزشی تقویم ارسال و تهیه استانی، تقویمهای بررسی 4
 .نهایی تایید جهت استعدادیابی و پایه آموزشهای توسعه دفتر

 فدراسیون

 فدراسیونها به آن ارسال و ساالنه آموزشی تقویمهای تایید و بررسی 5
 هایدوره برگزاری نامه آئین مطابق نظارتی برنامه تنظیم و اجرا جهت
 .مربیگری مدت کوتاه

 و پایه آموزشهای توسعه دفتر
 استعدادیابی

 اجرا جهت استانی هیئتهای به شده تایید هایبرنامه ارسال و مجوز اعطاء 6
 مربیگری مدت کوتاه هایدوره برگزاری نامه آیین مطابق

 فدراسیون

 نظارت، جهت کل اداره به استان هیئت شده تایید هایبرنامه ارسال 7
 آموزشی دورههای بخشی اثر کنترل و ارزشیابی

 استان ورزشی هیئت

 
 

 مابین فی اختالفات حل مرجع اجرایی، ضوابط و هانامه آیین دستورالعملها، و استعدادیابی و پایه آموزشهای توسعه دفتر:  تبصره

 .بود خواهد ورزش آموزش حوزه در آموزشی ارکان
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 اجرايی ضوابط :ب

 جمع و نام ثبت مربوطه، ابالغهای صدور فدراسیون، از دوره مجوز اخذ :قبیل از اجرایی امور تمامی انجام و برگزاری مسئولیت -1
 و باشدمی مربوطه استان در ورزشی هیئتهای عهده به مربیگری کالس وسایل و مکان تهیه و اساتید پیشنهاد مدارک، آوری

 را آموزشی بخشی اثر دوره، برگزاری حسن بر نظارت نیز و پشتیبانی و حمایت ضمن جوانان و ورزش کل ادارات آموزش مسئولین
 .کرد خواهند کنترل و نظارت دفتر ابالغی دستورالعملهای با برابر

 ابالغی نامه شیوه برابر شده تایید های نیازسنجی اساس بر مربیگری، عملی و تئوری هایدوره برگزاری مجوزهای  :1 تبصره

 نیز و
 .اجراست قابل دستورالعمل این 85 شماره جدول در مندرج فرایند

 همان ورزشی هیئت از میبایست مربیگری های دوره برگزاری مجوز اخذ برای استان، هر نهادهای و سازمانها ارگانها، :2تبصره 

 .نمایند اقدام استان
 .میباشد ورزشی هیئتهای و فدراسیون عهده به عملی اولیه ارزشیابی و داوطلبان انتخاب ورودی، آزمون مسئولیت -2
 مدت کوتاه هایدوره نامه آیین ابالغی سرفصل با مطابق بایست می مربیگری های دوره تئوری دروس سرفصلهای و عناوین -3

 .باشد مربیگری
 طریق از فدراسیون هر برای و تخصصی صورت به مربیگری های دوره آموزشی های سرفصل بازنگری اینکه نظربه :تبصره
 نمودن اضافه ورزشی های فدراسیون چنانچه لذا باشد، می اجرا مرحله در کشور ورزش مربیان آموزش نظام اجرای و تدوین

 مجوز اخذ از پس و اعالم استعدادیابی و پایه آموزشهای توسعه دفتر به را موارد موظفند بدانند، ضروری و الزم را جدید سرفصلی
 .نمایند اقدام آن اجرای به نسبت مقررات و ضوابط برابر مربوطه،

 به و تنظیم درجات تفکیک به را خود مربوطه رشته تخصصی و عملی دروس سرفصل باشند می ملزم ها فدراسیون تمامی -4
 .کنند ابالغ عملی مدرسین

 جوانان و ورزش کل ادارات آموزش مسئول هماهنگی و نظارت با استانها ورزشی هیئتهای )عملی و تئوری( دوره هر پایان در -5
 امتحانات عهده از موفقیت با که افرادی برای صرفاً و آورد خواهند عمل به ارزشیابی دوره، کنندگان شرکت تمامی از استان
 .شودمی صادر اجرایی ضوابط 7 بند فرایند مطابق مربیگری گواهینامه برآیند،

 باشد.می 21 تا 1 بین عملی و تئوری نمرات دامنه: 1  تبصره

 اند؛ ننموده عملی دوره در شرکت به اقدام دلیلی هر به بنا که متقاضیانی برای تئوری دروس قبولی نمرات عتبار ا :2 تبصره

 .باشدمی استان کل اداره تایید تاریخ از پس سال دو حداکثر

 دوره مدرسین گروه یا مدرس تایید با غیره و ..... ترجمه تحقیق، گزارش پروژه، تهیه از اعم شده تعیین تکالیف ارائه :3 تبصره

 .باشدمی
 عملی دوره برگزاری به نسبت تئوری، دوره برگزاری از پس ماه 9 حداکثر موظفند تئوری، دوره برگزارکننده ورزشی هئیتهای -6
 .نمایند اقدام استان در

 منوط )..و فصل وهوایی، آب :خاص شرایط حسب( شده، تعیین مدت از بیش زمانی فاصله در عملی هایدوره برگزاری: تبصره

 .میباشد استعدادیابی و پایه آموزشهای توسعه دفتر با هماهنگی به
 هیئت به آن ارائه و کنندگان شرکت نمرات ریز اعالم و آوریجمع توزیع، تئوری، دروس سواالت دفترچه تهیه مسئولیت -7

 .باشدمی کل ادارات آموزش مسئول عهده بر مربوطه، ورزشی

 هیئتهای توسط مربوطه فدراسیون از مجوز اخذ از پس و استان سطح در بایستمی )عملی و تئوری(مربیگری  دورهتبصره: 

 باشد.می فدراسیونها ذاتی وظایف از عملی کالسهای برگزاری اجرای حسن بر نظارت است گردد. بدیهی برگزار استانی ورزشی
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 مربيگری هایگواهينامه صدور فرايند -8

 هیئت به ارسال و )امضاء و مهر به ممهور(کل  اداره آموزش مسئول توسط حاصله نمرات تایید و تئوری آزمون برگزاری -8-1
 آزمون. تاریخ از پس روز 14تا  حداکثر استان مربوطه

 و مهر به ممهور(دوره  اجرای حسن بر مبنی کل اداره آموزش تایید با استان هیئت توسط دوره عملی آزمون برگزاری  -8-2
 .)امضاء

 توسط استان هیئت رئیس و کل اداره آموزش مسئول امضاء دو با مربوطه فدراسیون به تئوری و عملی نمرات ریز ارسال -8-3
 عملی. آزمون از پس روز 14 حداکثر استان ورزشی هیئت

 رئیس توسط هاگواهینامه امضاء و فدراسیون آموزش کمیته توسط گواهینامه صدور و استان سوی از ارسالی نمرات تایید -8-4
 نمرات. دریافت تاریخ از پس ماه 6 حداکثر فدراسیون

 ریز و مربیگری هایگواهینامه اصل دریافت ضمن تا دارد فرصت روز 83 حداکثر استعدادیابی و پایه آموزشهای توسعه دفتر -8-5
 تایید و مهر به نسبت و تطبیق را صادره احکام با دریافتی اطالعات کل، اداره آموزش و استان هیئت مهر به ممهور نمرات

 .نماید اقدام دریافتی هایگواهینامه
 ضوابط با هاکالس مغایرت عدم اعالم و تایید از پس مختلف، سطوح در مربیگری مدت کوتاه هایدوره هایگواهینامه -8-6

 .شد خواهد صادر وزارت ایحرفه و قهرمانی ورزش معاونت امضاء با استعدادیابی و پایه آموزشهای توسعه دفتر تایید و شده تعیین
 .نماید تجاوز روز در ساعت 8از  تدریس ساعات نباید نامه، آیین این در شده قید آموزشی هایدوره تمامی اجرای در -9

 از تاییدیه اخذ صورت در باشد،می روز در ساعت 8 از بیش آن زمانی مدت خاص شرایط حسب که آموزشی هایدوره :1 تبصره

 .باشندمی مستثنی مذکور قاعده از استعدادیابی و پایه آموزشهای توسعه دفتر

 به را خود اعتراض مراتب نتایج، اعالم از پس روز پنج حداکثر توانندمی عملی و تئوری آزمونهای نتایج به معترضین :2 تبصره

 دریافت از پس روز پنج ظرف حداکثر است؛ موظف ذیربط آموزش مسئول و داده ارائه مربوطه هیئت یا و کل اداره آموزش
 .نماید اعالم داوطلب به کتبی را بررسی نتایج اعتراض،

 آموزش کمیته توسط گرددمی صادر کشور از خارج یا داخل در نامه آیین این ضوابط از خارج که مربیگری مدارک تمامی -10
 مدرک و گرفته قرار ارزشیابی و بررسی مورد وزارت استعدادیابی و پایه آموزشهای توسعه دفتر نماینده حضور با و فدراسیون

 .گردد می تعیین مربیگری مدت کوتاه هایدوره نامه آیین بر منطبق آن با متناسب
 آن مبلغ که باشدمی کنندگان شرکت عهده به مربیگری هایدوره عملی و تئوری کالسهای برگزاری به مربوط هایهزینه -11
 .گرددمی تعیین استعدادیابی و پایه آموزشهای توسعه دفتر هماهنگی با فدراسیون طریق از

 داده فرصت سال دو حداکثر اندنموده سپری موفقیت با را مربیگری هایدوره آزمونهای که ناقص هایپرونده دارندگان -12
 دوباره بایستمی متقاضی ناقصه، مدارک تکمیل عدم درصورت نمایند اقدام گواهینامه اخذ و مدارک تکمیل به نسبت تا شودمی

 نماید. آموزشی دوره در شرکت و نام ثبت به اقدام

 مربيگری کارت صدور فرايند -13

 رشته در کارورزی انجام گواهی ارائه و گواهینامه داشتن مستلزم افراد، برای ورزشی فدراسیونهای توسط مربیگری کارت صدور
 :باشدمی ذیل فرایند مطابق ماه 6 مدت طی و ساعت 51 مدت به ورزشی هیئت از مربوطه ورزشی

 مربیگری. گواهینامه انضمام به متقاضی توسط مربوطه، ورزشی هیئت کارورزی تقاضای فرم تکمیل -13-1
 استان ورزشی هیئت توسط متقاضی به نامه معرفی ارائه و آموزشی مراکز و ها باشگاه از یکی در کارورزی محل تعیین -13-2

 هفته. دو مدت ظرف
 متقاضی. توسط کارورزی محل در حضور و نامه معرفی ارائه -13-3
 ورزشی. هیئت به ارائه و باشگاه مسئول امضاء و مهر به ممهور ساعت 51 مدت به کارورزی انجام گواهی دریافت -13-4
 کارورزی. گواهی دریافت از پس ماه، سه حداکثر ورزشی فدراسیونهای توسط مربیگری کارت صدور -13-5
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 مدرسين ضوابط )ج 

 :عمومی شرايط -1

 کشور. رسمی ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به متدین -الف
 اسالمی. جمهوری نظام به اعتقاد و اساسی قانون پذیرش -ب
 وظیفه. نظام نظر از قانونی منع نداشتن  -ج

 .باشدمی استانها کل اداره حراست عهده به عملی و تئوری دروس مدرسین صالحیت تایید مسئولیتتبصره: 

 :تئوری مدرسين اختصاصی شرايط -2

 .باشدمی ورزشی علوم و بدنی تربیت ارشد ، کارشناسی 2 و 3 درجه مربیگری مدرسین تحصیلی مدرک حداقل -الف
 .باشدمی ورزشی علوم و بدنی تربیت دکتری مربیگری، یک درجه کالسهای مدرسین تحصیلی مدرک -ب

 آموزشی مراکز از یکی در تدریس سابقه سال 5 دارای یا و دانشگاه علمی هیئت عضو باید تئوری های دوره مدرس: تبصره

 علوم و بدنی تربیت با مرتبط هایرشته در تدریس سابقه سال دو حداقل با موجود ارگانهای و نهادها از یکی در شاغل یا و کشور
 .باشد ورزشی

 .باشند داشته کافی آشنایی نظر مورد ورزشی رشته با بایستمی آموزشی هایدوره مدرسین -ج
 .باشد داشته تدریس تواندمی خانواده هم درس دو در حداکثر مدرس هر  -د
 باشد استان کل اداره آموزش تایید و دوره برگزارکننده ورزشی هیئت پیشنهاد به بایستمی تئوری دروس مدرسین انتخاب -ه
 .اولویت با افرادی است که دارای اثر و منابع مکتوب مانند تألیف، ترجمه و یا جزوه مرتبط باشند -و

 .باشدمی مستثنی االشاره فوق موارد تمامی از اولیه های کمک و پایه احیاء درس عنوان :1 تبصره

 .شود تعیین ذیربط سازمان یا دستگاه معرفی با فقط ایمنی و پزشکی درمان، با مرتبط هایدوره مدرس :2 تبصره

 عملی مدرسين اختصاصی شرايط -3
 دارای مدرک مربیگری بین المللی و یا حداقل درجه یک؛ -3-1
 دارای حکم قهرمانی بین المللی؛ -3-2
 درای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا؛-3-1

 .مربوطه فدراسیون ازسوی ابالغ انضمام به مدرسی گواهینامه داشتن -3-1

باشند، در صورت نیاز و با تشخیص و تأیید فدراسیون الذکر نمیافرادی که فاقد یکی از شرایط اختصاصی فوق  (:1تبصره )

 عنوان کمک مدرس به صورت مقطعی در بعضی از کالسها استفاده کرد.توان بهالمللی کشتی میو انستیتو بین کشتی

 .باشدمی فدراسیون برعهده مربیگری )کنترل، دانش افزایی و ویژه( کوتاه هایدوره عملی مدرس معرفی (:2تبصره )

 انضباطی ضوابط  )د

 .است الزامی مستمر و فعال طور به عملی و تئوری از اعم دوره کالسهای تمامی در کنندگان شرکت حضور -1
 باشد می دوره مدیر عهده به دوره جلسات طول در کنندگان شرکت غیاب و حضور بر نظارت مسئولیت -2
 .)شودمی انتخاب برگزارکننده ورزشی هیئت توسط آموزشی فرایندهای به آشنا افراد بین از دوره مدیر(
 .گرددمی محاسبه دوره مدیر گزارش اساس بر دوره از غیبت ساعات -3
 نمایند، غیبت دوره ساعات مجموع هشتم یک از بیش مجموع در و جلسه یک از بیش درس هر در کنندگان شرکت چنانچه -4
 .آمد نخواهد عمل به آزمون آنها از و شد خواهند محروم دوره ادامه از
 های دوره تمامی در شرکت از یکسال تا ماه 6 از گردند، محروم دوره ادامه از انضباطی تخلف دلیل به که کنندگانی شرکت -5

 .شوند می محروم مربیگری



29 
 

 ورزشی، معاون از متشکل شورایی عهده بر انضباطی تخلف و آموزش دوره نشده بینیپیش موارد با رابطه در گیریتصمیم -6
 .باشدمی دوره مدیر و استان ورزشی هیئت رئیس کل، اداره حقوقی کارشناس و آموزش مسئول

 

 مالی ضوابط  )ه

 ابالغ سازمانی هایبخشنامه قالب در و گرفته قرار بازبینی مورد آموزشی ریزیبرنامه دفتر توسط سال هر پایان در ابالغی مبالغ
 .گردید خواهد

فعالیتهای  سپاریبرون است باشد. بدیهینمی بعدی مجاز  جدول از خارج برگزاری، هایهزینه در افزایش هرگونه: 1 تبصره

 .را افزایش دهد ابالغی هزینه نباید آموزش اجرایی

بایست به )تئوری و عملی( می 3و  1،2 درجه مربیگری هایدوره در کنندگان شرکت نام ثبت هایشهریه تمامی: 2 تبصره

 .گردد واریز )کل اداره تایید مورد حساب برگزارکننده )شماره شهرستان هیئت یا استان هیئت رسمی حساب شماره
 .باشد  جدول با مطابق باید افزایی دانش های کارگاه برگزارکننده انسانی منابع الزحمه حق -3-1

 .باشدمی نفر 51 حداکثر افزایی دانش گارگاه هر در کننده شرکت نفرات تعداد : 2 تبصره

 تائید و هماهنگی با المللیبین افزایی دانش کارگاههای انسانی منابع و مدرسین الزحمه حق پرداخت العمل دستور : 3 تبصره

 .گرددمی ابالغ استعدادیابی، و پایه آموزشهای توسعه دفتر
 

 پشتيبانی امور )و 

 اساتید، برنامه ریز اجرای غیاب، و حضور نام، ثبت مسئول و مستقر برگزاری محل در دوره پایان تا دوره شروع از دوره مدیر -1
 رفع

 .باشدمی کننده برگزار طرف از امورمحوله کلیه و کنندگان شرکت مشکالت
 :از عبارتند آزمون مدیر وظایف .باشد کل اداره آموزش کارشناسان از بایستی آزمون مدیر -2
 . آن موم و مهر و سازی آماده تکثیر، پاسخنامه، و سواالت دفترچه تهیه اساتید، از سواالت آزمون: اخذ از قبل -2-1
 و شروع اعالم آنها، آوری جمع و آزمون دفترچه و نظرسنجی فرم توزیع و کنندگان شرکت استقرار بر آزمون: نظارت حین -2-2

 .آزمون خاتمه
 تحلیل و تجزیه مربوطه، ورزشی هیئت به ارسال و کنندگان شرکت نمرات لیست تهیه اساتید، از نمرات آزمون: اخذ از بعد -2-3

 .نظرسنجی فرمهای
 .است دوره مدیر هماهنگی با دوره طول در پذیرایی و نظافت دار عهده خدمتگزار -3

 الزامات )ز 

 :فدراسيون( موظفند و استان ورزشی هيئت استان، کل اداره آموزشی )آموزش ارکان تمامی

 جهت متبوع وزارت فرهنگی نظامنامه با منطبق اسالمی، شئونات رعایت به نسبت آموزشی فعالیتهای اجرای و ریزیبرنامه در -1
 .نمایند عمل معرفتی و معنوی پاک، ورزش تحقق

 .گردد اجرا آموزش استاندارد چرخه اساس بر بایستمی آموزشی فعالیتهای تمامی -2
 مجوز اخذ کشور، از خارج آموزشی هایدوره به انسانی منابع اعزام و کشور داخل المللیبین آموزشی هایدوره برگزاری در -3

 .باشدمی الزامی استعدادیابی و پایه آموزشهای توسعه دفتر از کتبی
 نظارت با استان ورزشی هیئت در فدراسیون از مجوز اخذ از پس و شده تشکیل عملی و تئوری دوره دو از مربیگری هایدوره -4

 .شودمی برگزار دفتر ابالغی آییننامه بر منطبق و کل اداره
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 های هیئت ورزشی مختلف های رشته بین مشترک بصورت 2 و 8 سطوح در مربیگری های دوره تئوری دروس برگزاری -5
 .باشدنمی مجاز استان

 موارد یا اجرایی ضوابط در تغییر هرگونه و بوده اعتبار فاقد دفتر، ابالغی نامه آیین مفاد از خارج آموزشی دورههای برگزاری -6
 از پس و استعدادیابی و پایه آموزشهای توسعه دفتر به ورزشی فدراسیونهای سوی از موضوع طرح صورت در نشده پیشبینی
 .بود خواهد اجراء قابل مذکور، دفتر از تاییدیه اخذ و بررسی

 .است پذیرامکان مربیگری کارت ارائه با صرفا ورزش، مربی عنوان تحت ورزشی اماکن در فعالیت -7
 .گردد تنظیم و طراحی دفتر ابالغی آییننامه پیوست های فرم مطابق باید فدراسیونها آموزشی اسناد -8
 مربیگری صادره هایگواهینامه استعدادیابی، و پایه آموزشهای توسعه دفتر تاییدیه اخذ منظور به موظفند ورزشی فدراسیونهای -9
 .نمایند ثبت مبین سامانه در را

 برگزار شهرستانها و استانها جوانان و ورزش کل ادارات سطح در که ورزشی داوران و مربیان ویژه آموزشی هایدوره تمامی -10
 برگزار استان کل اداره مربوطه مسئول یا استعدادیابی و پایه آموزشهای توسعه دفتر نماینده هماهنگی الزم است با شود؛ می

 .گردد
 رعایت با و ورزشی رشته همان تخصصی و عملی تئوری، دروس مطالب رئوس اساس بر صرفا است مجاز فدراسیون هر -11

 .نماید افزایی دانش های دوره برگزاری به اقدام آن اجرایی دستورالعمل و نامه آیین این الزامات سایر
 معمول الزم اهتمام نامه آیین با مطابق ارتقاء شرایط کنترل به نسبت آموزشی هایدوره برگزاری مدیریت در آموزشی ارکان -12

 .دارند
 نامه آیین تنظیم و تدوین به نسبت آن در مندرج الزامات رعایت و نامه آیین این ساختار برابر موظفند؛ ورزشی فدراسیونهای -13

 .نمایند اقدام دفتر تایید و هماهنگی با ورزشی رشته و فدراسیون همان ویژه مربیگری های دوره برگزاری
 و پایه آموزشهای توسعه دفتر ذاتی مسئولیتهای از آن اجرایی دستورالعمل و نامه آیین این اجرای حسن بر نظارت -14

 .باشدمی آن استانی تابعه واحدهای و استعدادیابی
 .باشدمی ممنوع مربیگری یک و دو سطح در رشته چند بین تئوری هایدوره برگزاری -15
 اجرایی دستورالعمل این در شده اعالم فرایندهای از خارج تئوری هایدوره در شرکت منظور به شهریه هرگونه دریافت -16

 .باشدمی ممنوع
 درجه باالترین دارندگان میان از فقط کشورها از خارج و داخل در افزاییدانش و مربیگری المللیبین هایدوره به اعزام -17

 این در نیز اینامه شیوه موظفند ورزشی فدراسیونهای و باشدمی مقدور پردازندمی مربیگری فعالیت به حاضر حال در که مربیگری
 .دهند ارائه دفتر به و تنطیم خصوص

 سامانه در را مربیگری و داوری متقاضیان عملی و تئوری دروس نمرات ریز موظفند استانها کل ادارات آموزش مسئولین -18
 .نمایند ثبت جوانان و ورزش وزارت مبین

 .نمایند استفاده مربیگری هایدوره برگزاری در استان همان بومی مدرسین از موظفند ورزشی های هیئت -19
 

 های آموزش مربيان کشتی فرنگی و آزادها و کارگاههای نظری و عملی دورهکليات منابع درس

های شخصی، آموزش و آزمونهای شفاهی و سازی نظام آموزشی و پیشگیری از کاربرد سلیقهمندی و همسانبرای هدف -1

ها و منابع ها، سرفصلپیرو موضوع 1و  3 ،2( C, B, A)های های مربیگری درجهها و کارگاهنظری و عملی دورهغیرشفاهی 
 نامه است.آموزشی مصوب انستیتو کشتی و ارایه شده در این آیین

های مصوب، به عنوان منابع کمکی و تکمیلی و با نظر استادان مربوط، دیگر منابع آموزشی مرتبط با موضوع درس -2

 نامه کرد.های اصلی و مصوب این آیینا را جایگزین موضوع و منابع و آزمونهتوان آناستفاده شوند. اما نمیتوانند افزایی میدانش
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آهنگی موظفند با همهای آموزشی، ها و کارگاههای میزبان دورهکشتی استان ها و مسئوالن آموزش هیاترییسان هیات -3

ها و ... به تعداد مورد نیاز کالس CD ،DVDب، های مربوط شامل جزوه، کتامسئول آموزش انستیتو کشتی، کلیه منابع درس
 های آموزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار دهند.ها یا کارگاهرا تهیه و در آغاز دوره

هرگونه تغییر و تبدیل، اصالح یا کاهش و افزایش احتمالی در شکل و ماهیت موضوعی منابع آموزشی مصوب و اعالم شده  -4

نهاد مسئول انستیتو کشتی، تغییرها و اصالحات مورد نیاز از سوی انستیتو کشتی ممنوع است. در صورت ضرورت و لزوم، با پیش
 شود.نامه گنجانده میانستیتو و فدراسیون کشتی، در این آیین بپس از سپری کردن مراحل کارشناسی و تصو

های آموزشی از منابع درسی تعیین شده و ها و کارگاههای نظری و عملی دورههای شفاهی و غیرشفاهی آزمونپرسش -5

تبط ممنوع است.های امتحانی خارج از منابع غیرمصوب و غیرمرشوند. طرح پرسشکشتی، گزینش و مطرح میمصوب انستیتو 
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   ٣جدول عناوین سر فصل فنون کشتي آزاد و زیر مجموعه آنها در کالسهاي عملي مربيگري درجه        

 

 فنون تخصصی کشتی آزاد در 
 حالت سرپا )ایستاده(

 فنون تخصصی کشتی آزاد در 
 حالت خاک

 فنون مشترک آزاد و فرنگی در 
  حالت سرپا )ایستاده(

 فنون مشترک آزاد و فرنگی در 
 حالت خاک

 گارد کشتی آزاد ايستاده -1
  )آزمونهای انتخاب نوع گارد، 

 انواع گارد(؛

 زدن و سر و گردنخيمه -2

 گيری درحالت ايستاده و 

 اندازها، )کنترل و پیشنشسته 

 گیری، دست تو،پا گیری، کمر 
 سر پشت بازو، دست پشت گردن،

   پرش کردن یا ورجون(؛
 کردن، قچاق انواع قوس -3

 يا بی تعادل کردن حريف،

 )بدون درگیری و یا با و بام زدن

 درگیری()درحالت سرشاخ، در  
 در حالت یک دست  حالت توشاخ،

 و دو دست از داخل، در حالت یک 
 دست و دو دست از بیرون، در 

 حالت گرفتن مچ دستها؛
 پنج درگيری اصلی در  -4

)سر شاخ، تو شاخ، یک دست دو دست کشتی 

 از داخل، یک دست 
 دو دست از بیرون، مچ گیری(؛

 انواع زيرگيری بدون  -5

 )از مقابل، از بغل،  درگيری

 در گارد موافق، در گارد مخالف، 
 یک خم از پای گارد، یک خم 

 از پای غیرگارد، دوخم،  
 و خم تبدیل به یک خم، یک خمد
 تبدیل به دو خم، در حالت سر رو 
 از باال، 
 در حالت نشسته از پایین( 

 گارد کشتی آزاد در  -1

 )بلند شدن، حالت نشسته 

 قیچی کردن پاها، رو دست 

 ، ولو شده ن و بغل رومی(کرد
 )حرکت به چپ و راست، حرکت 

 و عقب، حرکت چرخش  به جلو

 و  به جلو و چرخش به عقب(؛

 حالت کرسی يا چهار ميخ
 )خاک کردنها(؛

 )موافق، انواع فتيله پيچ  -2

 مخالف، یک پا روکار، افالک، 
 سر انبون، کنده، بارانداز(

 ) در حالتهای: کرسی، نشسته، 
 پیش کاسه(؛ولوشده، 

 )فتیله پیچ،  انواع کنده -3

 یکچاک، یزدی بند از پای 
 نزدیک، یزدی بند از پای دور، 
 اوج بند یا قوچ بند، حصیرمال، 

 گربه، کلید،پا روکار، اشگلیک
 نمدمال، حمال بند یا دست در 

 مخالف از مقابل صورت، 
 رو یا استانبولی، دست در مخالف،

 شکن،گوسفند انداز، دست در 
 رو دست مقابل، سر انبون، 

 گردون(؛
  

 )از رو، از انواع سگک -4

 تو، پا جمع یا دوبل،  
 کالته، اوج بند، یک پا توکار، 

 مخالف مغربی، نجار بند یا 

 گارد کشتی فرنگی -1

 ايستاده، 

 انواع درگيری پنجگانه؛ -2

 )از دست ت تو انواع دس -3

 گارد، از دست غیرگارد، پا داخل،
 پا بیرون، در درگیریهای پنجگانه،
 در گارد موافق، در گارد مخالف،(؛

  انواع سر زير بغل -4

 )از داخل، از بیرون، از دست 
 گارد، از دست غیرگارد، در گارد 

 موافق، در گارد مخالف، در 
 درگیریهای پنج گانه (؛

 انواع فنون پرتابی از  -5

 )فن کمر، فن کمر دو دست، بغل

 پیچ کمر، کول انداز،
 پیچ پیچک، آسیاب بادی،

 تندر، آرنج، پیچ یک دست 
 کول انداز،(؛

 انواع سوبلس يا سالتو -6
 )سالتو جلو، سالتو بغل،  

 سالتو عقب، سالتو بارانداز، ساده، 
 چرخشی، در حالتهای سالتو دو 
 دست، سالتو یک دست، سالتو 

 دودست زیر بغل، تو شاخ یا 
 سینه به سینه، یک دست گردن(؛

 انواع فيتو درحالت خيمه -7
 )موافق، مخالف، یک دست، دو 

 دست یا دوبل، پرتابی، 
 سوبلس، غلتان، کوبایی، فیتو 

 حصیرمال(؛

 گارد کشتی فرنگی -1

 در حالت نشسته، ولو شده، 

 کرسی يا چهار ميخ و خيمه

 زده؛  

 )موافق،  انواع بارانداز -2

 مخالف، بارانداز دست جمع، 
 کلید بارانداز، دست در شکن 

 بارانداز، حصیرمال بارانداز، 
 اوج بند بارانداز، بارانداز از لگن، 
 بارانداز از شکم، بارانداز از میانه
 تنه، بارانداز از سینه، بارانداز از 
 باال یا نیم لیفت، سالتو بارانداز، 

 بارانداز در حالت نشسته در 
 خاک، بارانداز در حالت ولو شده 

 در خاک(؛

 )موافق، مخالف، انواع فيتو -3

 یک دست، دو دست یا دوبل، 
 حصیرمال، سالتو، غلتان، 

 ای، هندی، کن یا کرهگاز خفه
 گاوتاب، چنگک فیتو(؛

  انواع اوج بند -4

 )یک دست، دو دست یا دوبل،
 دست در شکن اوج بند، کلید 
 اوج بند، حصیر مال اوج بند، 

 اوج بند بارانداز(؛

  انواع کليد کشی -5

 ، دو دست، کلید )یک دست
 اوج بند، اوج بند کلید، کلید 

 بارانداز، کلید دست در شکن، 
 کلید معکوس، کلیدقیچی موافق،
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 ها )اقل چپ و راست، )میانکوب
 چرخشی، سربند و پی درحالت پای

 حریف زیر بغل(، پیش کاسه با  
 دست و یا با پا، پس کاسه با دست

 و یا با پا، منار انداز، شتر غلت،  
 پیچ پیچک با پا، سر و ته یکی، 

 پیش انداز، استارت، خورجین 
 تکان، ساق شکن، درخت کن، 

 زیر چپو یا ساق شکن دوبل،
 زی یک خم از مچ پا در گارد 

 مخالف با دست غیر گارد و ...(؛

 )از مقابل، از  انواع يک دست و يک پا -6

 بغل، موافق )از دست و پای گارد و
 (، از دست و پای غیرگارد 

 مخالف )از دست گارد و پای 
 غیرگارد، از دست غیرگارد و پای 

 گارد(،   در گارد موافق، 
 در گارد مخالف، از پای گارد، 

 از پای غیرگارد، در حالت سر رو 
 از باال، در حالت نشسته از پایین(، 

 پرتابی، استارتی، غلتان، قدرتی، 
 چکشی، دست در مخالف،

 الف؛کف شیر، چرخشی درگارد مخ

 انواع سر بند و پی،  -7

 سگ بند و پنجه کالغ
 )در گارد موافق، در گارد مخالف، 
 نشسته، سر رو، پنجه کالغ پرتابی

 از پای نزدیک،  
 پنجه کالغ پرتابی از پای دور، 

 سگ بند استارتی و
 سر و ته یکی(؛ 

 )لنگ سرکش یا انواع لنگ  -8

 کمر، لنگ سر زیربغل، یا در حالت فن
 لنگ تندر، بخولنگ، لنگ کردی 

 در حالت فن کمر مخالف، 

 سگک کلید، سگک سر دست یا
 سگک بازو، سگک پیچ، سگک 
 وارو یا سگک پیچ با دست، 

 سگک سر و ته یکی، سگک 
 ت نزدیکروبند یاجمع کردن دس

 با قالب دستهای خود، سگک 
 کشاله با گرفتن دست و ران دور

 حریف، سگک دست و پا(؛

 انواع سر و ته يکی در  -5

 )موافق از پشت، مخالف  خاک

 از پشت، از جلو یا یک پا روکار،
 در حالت بارانداز، در حالت 
 کنده رو، در حالت به زیر 

 کشیدن در خاک، در حالت 
 سگک از سمت مخالف، 

 کن،با پاها درحالت فیتو گاز خفه
 با پاها در حالت سگک از رو(؛ 

 انواع کلندون يا براد  -6
 ) یک دست، دو دست، غلتان، 

 نشسته پرتک، بدل چنگک،
 بدون گرفتن پا، در حالت 

 گرفتن یک دست و یک پا، 
 از دست و پای موافق در 

 حالت سر بیرون در گارد موافق،
 ست و پای مخالف در از د

 حالت سر داخل در گارد مخالف،
 در حالت بدل کنده یکچاک با 
 گرفتن پا و یا بدون گرفتن پا، 

 در حالت نشسته درخت کن،
 در حالت بدل کنده فیتو از 

 پشت،(؛

  انواع بارانداز -7

 از باسن، از لگن، از شکم، 
 از میانه تنه، از سینه، انواع 

 وافق، فتیله پیچ بارانداز )م

  انواع يک دست کمر -8

 )قدرتی پرتابی، سوبلس، استارتی 
 پرتابی(؛

 پيش انداز؛ -9

 انواع کمرگيری  -10
 تو کمرگیری پا داخل )دست

 در گارد موافق، دست تو 
 کمرگیری پا بیرون در گارد 

 تو کمرگیری پا داخلموافق، دست
 در گارد مخالف، دست تو 

 کمرگیری پا بیرون در گارد 
 مخالف، سر زیربغل کمرگیری،

 گیری کمرگیری، قوس مچ 
 کمرگیری، کمرگیری استارت، 

 کمرگیری آونگ، کمرگیری 
 سوبلس، کمرگیری کمرشکن 

 چرخشی(؛

 )اجرای  زير کتف زدن -11

 فنون در هنگام زیر کتف زدن(.

 چرخ يک دست؛ -12

 پيچ يک دست؛ -13

 پيچ يک دست  -14

 کول انداز؛

 چرخ يک دست؛ -15

 )در پيچ يک دست  -16

 حالت یک دست و یک پا، در 
 حالت یک دست کمر، در حالت 

 بدل فیتو، در حالت لنگ(؛

 پيچ يک دست  -17

 کول انداز؛

 )تندر با گرفتن  تندرک -18

 یک دست حریف در حالت لنگ،
 در حالت یک دست دو دست از

 بیرون و بردن دست زیر کتف  

 کلیدقیچی مخالف، کلید سالتو،
 کلید حصیرمال، حصیرمال کلید(؛

  حصير مال -6

 )کنده حصیرمال، حصیرمال 
 بارانداز، حصیرمال اوج بند، 

 فیتو حصیرمال(؛

 )کنده نمدمال،  نمد مال -7

 نمدمال بارانداز(؛

 ) کنده  دست در شکن -8

 دست در شکن، دست در شکن
 بارانداز، دست در شکن کلید،  

 دست در شکن اشکل گربه، 
 دست در شکن اوج بند(؛

  انواع کنده فرنگی -9

 )کنده کمر، کنده باالسر، 
 کنده برگردان، نشسته پرتک، 

 پرتابی از باال(؛

  انواع چنگک -10

 )چنگک فیتو، چنگک سالتو، 
 چنگک ساده،(؛

  سايه زدن در خاک -11

 )دفاع انواع فنون بارانداز، 
 سالتو بارانداز، لیفتها، کنده و 

 فیتو(.
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 کردی توشاخ، جفت لنگ، لنگ
 تک لنگ، لنگ پیش رو یا دو کت

 جفت لنگ، لنگ بزکش، لنگ 
 پشت کاسه،

 انداز لنگ،توردوبرا یا کول
 پیش لنگ، پس لنگ، لنگ آرنج
 درحالت کمر گیری و زیرگیری، 

 گیر در حالت یک دست و لنگ پی
 از بیرون و بزکش،(؛دو دست 

 )در حالت  دست بند و پی -9

 لنگ(؛

 پلنگ شکن يا چنار  -10

 انداز؛

 لنگ رو يا سگک سرپا؛ -11

 انواع سر و ته يکی در  -12

 )هنگام زیرگیری توسط سرپا 

 خود، هنگام زیرگیری توسط 
 حریف با بدل زیرگیری، در حالت 
 خیمه، در حالت افالک، در حالت 

 رو دست باال دست، در حالت 
 پیش کاسه،(؛

 فنون پرتابی با استفاده -13

 )تندر فت پا، لنگ تندر،از پا  

 لنگ کردی یا توشاخ، 
 کمر موافق لنگ سرکش یا فن

 لنگ کمر یا  لنک، لنگ آرنج،
 سر زیر بغل لنگ، جفت لنگ یا 

 پا بیرون،تک لنگ یا پا داخل،
 لنگ مغربی یا کول انداز لنگ یا 
 توردوبراو، لنگ یانباش یا لنگ 
 سرزیربغل با کمک فشار دست،
 پیچ پیچک یک دست و یک پا،

 گاوتاب، رکبی، فن کمر دو دست(؛

 گهواره؛ -14

 مخالف، دستها ضربدری، 
 سر بین پاهای حریف و 

 گربه یک پا رو کار، اشکل
 بارانداز، سگک  بارانداز، افالک

 بارانداز، کنده بارانداز، شتر بند 
 بارانداز یا جمع کردن پا 

 در حالت یک پا روکار و بارانداز،
 سر زیر بغل از پشت و جمع 

 کردن دست(؛

 )در حالت قفل قيصر  -8

 یک دست دو دست از بیرون،
 در حالت تو شاخ، در حالت 

 دست زیر بغل، در حالت دست
 حریف زیر بغل(؛

 انواع فنون اشگل گربه -9
 )در سرپا در حالت حصیرمال

 یا دست در مخالف از پشت، 
 در حالت سگک نجاربند، در 
 حالت بارانداز با جمع کردن 
 دست دور یا نزدیک حریف، 

 ن،در حالت دست در شک
 در حالت کنده حصیرمال یا 

 دست درمخالف از زیر درخاک، 
 در حالت لکنه یا کرسی، از 

 دست دور، از دست نزدیک، اجرا
 به روشهای غلتان، بارانداز، 

 کنده، اوج بند،(؛

 شتر غلت؛ -10

 شتر بند يا بند اشتر  -11
 )کلید و اوج بند با پا(؛

 )درحالت  آفتاب مهتاب -12

 گرفتن یک پاافالک، در حالت 
 از پشت،(؛

  انواع فنون افالک -13

 حریف(؛

 انواع فنون بيرون  -19

 )در درگیریهای مختلف(انداختن 
 )سرشاخ، توشاخ، یک دست دو  

 دست از داخل، یک دست دو دست
 از بیرون، گرفتن مچ دستها(؛
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 مغراضک؛ -15

 دروها و فت پاها. -16

 زشت و زيبا؛ -17

 رکبی؛ -18

 اژدربند، -19

 انواع فنون رو دست  -20

 )ساده نشسته پرتک باال دست 

 ه از پای حریف،بدون استفاد
 زدن زیر زانوی حریف، بردن 

 دست وسط پاهای حریف،
 پنجه کالغ با گرفتن پای دور 

 حریف، گرفتن پای نزدیک حریف،
 تبدیل به یر و ته یکی،سالتو جلو(؛

 )در  انواع فنون فت پا -21

 درگیریهای مختلف(؛

 انواع فنون بيرون  -22

 )در درگیریهای مختلف(انداختن 
 )سرشاخ، توشاخ، یک دست دو  

 دست از داخل، یک دست دو دست
 از بیرون، گرفتن مچ دستها، 

 زیر دو خم استارت، زیر یک خم 
 استارت(؛

 دست تو  و درو کردن -23

 با پا؛ 

 انواع فنون سگک سرپا -24
 درحالت سر شاخ، درحالت توشاخ، 

 در حالت یک دست دو دست از 
 حالتداخل، در حالت دست تو، در 

 یک دست دو دست از بیرون،   
 در حالت فن کمر مخالف، 

 درحالت کمر گیری(؛

 انواع فنون دست تو  -25

 )یک خم، دو خم،زيرگيری 

 کنده رو یا استانبولی، یک دست و

 )آفتاب مهتاب با دست داخل 
 پاها و پا دور کمر، 

 یک پا رو کار، با چرخش از یک
 طرف، بارانداز، فتیله پیچ، کنده 

 افالک با دست داخل پاها و 
 دست دور کمر،(؛
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 یک پا از بیرون از پای گارد و از  
 پای غیر گارد، درخت کن، 

 لنگ آرنج(؛

  انواع فنون درو با پا -26

 )بعد از گرفتن زیر دو خم ، بعد از 
 گرفتن زیر یک خم در زیر بغل،

 در حالت کرسی با قرار دادن پاها 
 پشت ساق پاهای حریف، در حالت

 کرسی با قرار دادن یکی از پاها  
 به داخل یا بیرون پاهای حریف(.

 

 ٣جدول عناوین سر فصل فنون کشتي فرنگي و زیر مجموعه آنها در کالسهاي عملي مربيگري درجه               

 

 فنون تخصصی کشتی فرنگی 
 حالت سرپادر 

 فنون تخصصی کشتی فرنگی در 
 حالت سرپا

 فنون تخصصی کشتی فرنگی 
  در حالت خاک

 فنون تخصصی کشتی فرنگی 
 در حالت خاک

 گارد کشتی فرنگی  -1

 در حالت ايستاده،  
 )آزمونهای انتخاب نوع گارد، 

 انواع گارد(؛

 پنج درگيری اصلی در  - -2

 )سر شاخ، کشتی 

 تو شاخ، یک دست دو دست از 
 داخل، یک دست دو دست از 

 بیرون، مچ گیری(؛

 زدن و سر و گردنخيمه -3

 گيری درحالت ايستاده و 

 اندازها، )کنترل و پیشنشسته 
 کمر گیری، دست تو، سر پشت 

 بازو، دست پشت گردن،
   پرش کردن یا ورجون(؛

  انواع قوس کردن -4
 )درحالت سرشاخ، در حالت 

 وشاخ، در حالت یک دست و ت
 دو دست از داخل، در حالت یک

 )پرتابی،  انواع پيچ کمر -ب

 استارتی، پیچ کمریک دست، 
 پیچ کمر دو دست، یک دست 
 کمر یا ساده، در گارد موافق، 

 در گارد مخالف، درحالت مشک 
 سقاء، در حالت دست در مخالف 

 سر زیر بغل(؛ 

 )پرتابی، اندازکول انواع -ج

 استارتی، روی کول، روی بازو، 
 از دست گارد، از دست غیرگارد 
 در حالت یک دست دو دست از 

 بیرون، در حالتی که دست حریف 
 گیرد، در حالتی روی شانه قرار می

 که دست حریف دور گردن قرار 
 گیرد، در حالتی که دست می

 حریف بازو را بگیرید،
 در حالتی که دست حریف زیر بغل

 گیرد، در حالت یک دستقرار می
 دو دست از داخل، آرنج پیچ در

 گارد کشتی فرنگی در   -1

 حالت نشسته، ولو شده

 و خيمه زده:

 در حالت نشسته  -الف
 )بلند شدن، قیچی کردن پاها، 

 کردن و بغل رومی(؛رو دست

 ولو شده  در حالت -ب
 )حرکت به چپ و راست،

 و عقب،  حرکت به جلو
 حرکت چرخش به جلو و چرخش 

  ؛به عقب(

 در حالت کرسی  -ج
 ها؛)خاک کردن

 )موافق،  انواع بارانداز -2 

 مخالف، بارانداز دست جمع، 
 کلید بارانداز، دست در شکن 

 بارانداز، حصیرمال بارانداز، 
 اوج بند بارانداز، بارانداز از لگن، 
 بارانداز از شکم، بارانداز از میانه

  انواع نمد مال -8

 )کنده نمدمال، نمدمال بارانداز(؛

  انواع دست در شکن -9

 )کنده دست در شکن،
 دست در شکن بارانداز، 

 ست در شکن کلید، د
 دست در شکن اشکل گربه، 

 دست در شکن اوج بند(؛

  انواع کنده فرنگی -10

 )کنده کمر، کنده باالی سر، 
 کنده برگردان، نشسته پرتک، 

 پرتابی از باال(؛

)چنگک فیتو، چنگک  انواع چنگک -11

 سالتو، چنگک ساده،(.

  سايه زدن در خاک -12

 )دفاع بارانداز، دفاع 
 بارانداز، دفاع لیفت یک پاسالتو 

 بغل، دفاع لیفت دو پا بغل، 
 دفاع لیفت پاها طرفین، 
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 دست و دو دست از بیرون، در  
 حالت گرفتن مچ دستها؛

 )از دست انواع دست تو  -5

 گارد، از دست غیرگارد، پا داخل،
 پا بیرون، در درگیریهای 

 پنجگانه، در گارد موافق، در 
 گارد مخالف،(؛

 )از  انواع سر زير بغل -6

 داخل، از بیرون، از دست 
 گارد، از دست غیرگارد، در گارد 

 موافق، در گارد مخالف، در 
 درگیریهای پنجگانه(؛

 پيش انداز؛ -7
 )در حالت سرشاخ با گرفتن سر 

 حریف، در حالت سرشاخ با
 گرفتن مچ حریف، در حالت  

 تو شاخ و هد زدن و خاک کردن(؛

 انواع فنون رو دست  -8

 نشسته پرتک، )سادهباال دست 

 سالتو جلو(؛

 انواع کمرگيری  -9
 )کمرگیری بدون درگیری، 

 کمرگیری در درگیریهای پنجگانه، 
 تو کمرگیری پا داخل در دست

 گارد موافق، دست تو کمرگیری
 پا بیرون در گارد موافق، 

 تو کمرگیری پا داخل در دست
 گارد مخالف، دست تو کمرگیری

 پا بیرون در گارد مخالف،  
 گیری سر زیربغل کمرگیری، مچ

 کمرگیری، قوس کمرگیری، 
 کمرگیری استارت،کمرگیری 

 آونگ، کمرگیری سوبلس،
 کمرگیری کمرشکن چرخشی، 

 حالت یک دست دو دست از
 بیرون، در حالت سرشاخ، در حالت

 توشاخ، در حالت گرفتن مچ  
  دستها(؛

  پيچکپيچ انواع -د

 )پرتابی، استارتی، چرخشی
 خاک روی کول، روی بازو،

 از دست گارد، از دست غیرگارد در
 حالت یک دست دو دست از 

 بیرون، در حالتی که دست حریف 
 گیرد، در حالتی روی شانه قرار می

 که دست حریف دور گردن قرار 
 گیرد، در حالتی که دست می

 حریف بازو را بگیرید،
 در حالتی که دست حریف زیر بغل

 گیرد، در حالت یک دستقرار می
 دو دست از داخل، آرنج پیچ در

 حالت یک دست دو دست از
 بیرون، در حالت سرشاخ، در  

 حالت توشاخ، در حالت گرفتن مچ 
 دستها(؛

  انواع آسياب بادی -ه

 )پرتابی، استارتی، قدرتی(، 

 انواع تندر -و
 )پرتابی، استارتی از بغل(؛

 )در حالت گرفتن  انواع آرنج -ز

 مچ دست حریف، در حالت یک 
 دست دو دست از داخل، در حالتی

 پشت بگیرد(؛که حریف کمر را از 
  انواع سوبلس يا سالتو -13

 )سالتو جلو، سالتو بغل، سالتو عقب،
 سالتو بارانداز، ساده، چرخشی،  

 استارتی از بغل، در حالتهای سالتو
 دو دست، سالتو یک دست، سالتو 

 تنه، بارانداز از سینه، بارانداز از 
 باال یا نیم لیفت، سالتو بارانداز، 

 بارانداز در حالت نشسته در 
 خاک، بارانداز در حالت ولو شده 

 در خاک(؛

 انواع فنون  -3

 سالتو بارانداز:
 )لیفت یک پا بغل ساده،

 ای شیرجه لیفت یک پا بغل کره
 ای غلتان، لیفت یک پا بغل کره
 ای پرتابی، لیفت یک پا بغل کره

 یفت دو پا بغل، مشک سقاء، ل
 لیفت پاها طرفین(؛

  در خاک انواع فيتو -4

 )موافق، مخالف، یک دست، 
 دو دست یا دوبل، حصیرمال، 

 کن سالتو، غلتان، فیتو گاز خفه
 ای سالتو از پشت، یا کره

 ای کن یا کرهفیتو گاز خفه
 کنغلتان، فیتو گاز خفه

 ای برگردان، فیتو هندی، یا کره 
 چنگک فیتو(؛ فیتو گاوتاب،

  انواع اوج بند -5

 )یک دست، دو دست یا دوبل،
 دست در شکن اوج بند، کلید 
 اوج بند، حصیر مال اوج بند، 

 اوج بند بارانداز(؛

  انواع کليد کشی -6

 )یک دست، دو دست، کلید 
 اوج بند، اوج بند کلید، کلید 

 بارانداز، کلید دست در شکن، 
 کلید معکوس، کلیدقیچی موافق،

 کلیدقیچی مخالف، کلید سالتو،
 کلید(؛ کلیدحصیرمال، حصیرمال

 دفاع کنده فرنگی و فیتو(؛

 دفاع انواع فنون  -13

 )از لگن، از کمر، بارانداز 

 دستها حلقه دور کمر، 
 از میانه تنه، از سینه،

 پاها طرفین(؛ 
 دفاع انواع فنون  -14

  سالتو بارانداز

 )دفاع لیفت یک پا بغل، دفاع 
 لیفت دو پا بغل، دفاع لیفت پاها 

 طرفین(؛

 انواع دفاع فنون کنده فرنگی  -15
 )کنده کمر، کنده باالی سر، 

 کنده برگردان، نشسته 
 پرتک، پرتابی از باال(؛

 انواع دفاع فنون  -16

 )موافق، مخالف، فيتو 

 یک دست، دو دست یا دوبل، 
 تان، حصیرمال، سالتو، غل

 ای سالتوکن یا کرهفیتو گاز خفه
 کن یا از پشت، فیتو گاز خفه 

 کنای غلتان، فیتو گاز خفهکره
 ای برگردان، فیتو هندی، یا کره 

 فیتو گاوتاب، چنگک فیتو(؛
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 کمرگیری پرشی(؛

  انواع يک دست کمر -10

 )قدرتی پرتابی، سوبلس،
 استارتی پرتابی، غلتان، دست در 
 مخالف، در گارد موافق، در گارد

 رو از باال، مخالف، در حالت سر
 در حالت نشسته از پایین(، 

 انواع فيتو در حالت  -11

 )موافق، مخالف،  خيمه

 یک دست، دو دست یا دوبل، 
 پرتابی، سوبلس، غلتان، کوبایی، 

 فیتو حصیرمال(؛

 انواع فنون پرتابی از -12

 )در گارد موافق، در گارد بغل  

 مخالف(:

  انواع فن کمر -الف

 درتی، با )پرتابی، استارتی، ق
 قالب دستها، بدون قالب دستها(، 

 

 دو دست زیر بغل، تو شاخ یا 
 سینه به سینه، یک دست گردن(؛

 )اجرای زير کتف زدن -14

 م زیر کتف زدن(.فنون در هنگا 

 کنده فرنگی پرشی -15

 )سنجاب پرنده(؛

 چرخ يک دست؛ -16

 )در پيچ يک دست  -17

 حالت یک دست کمر، در حالت 
 بدل فیتو(؛

 پيچ يک دست  -18

 کول انداز؛

 )فن کمر استارتی(؛ توحلق -19

 )تندر با گرفتن  تندرک -20

 یک دست حریف در زیر بغل،
 در حالت یک دست دو دست از

 بیرون و بردن دست زیر کتف  
 حریف(؛

 

  انواع حصير مال -7

 )کنده حصیرمال، حصیرمال 
 بارانداز، حصیرمال اوج بند، 

 فیتو حصیرمال(؛
 

 

 

   ٢جدول عناوین سر فصل فنون کشتي آزاد و زیر مجموعه آنها در کالسهاي عملي مربيگري درجه            

 

 فنون تخصصی کشتی آزاد در 
 حالت سرپا )ایستاده(

 فنون تخصصی کشتی آزاد در 
 حالت خاک

 فنون مشترک آزاد و فرنگی در 
  حالت سرپا )ایستاده(

 فنون مشترک آزاد و فرنگی در 
 حالت خاک

 انواع قوس کردن و  -1

 تبديل به فنون کمرگيری، 

  فيتو، پيش انداز و ...
 توشاخ، )درحالت سرشاخ، در حالت

 در حالت یک دست و دو دست از  
 داخل، در حالت یک دست و دو 
 دست از بیرون، در حالت گرفتن 

 مچ دستها؛

 انواعی از فنون زيرگيری  -2

 دفاع انواع فتيله پيچ  -1
 )موافق، مخالف، یک پا روکار، 

 افالک، سر انبون، کنده، بارانداز(
 ) در حالتهای: کرسی، نشسته، 

 ولوشده، پیش کاسه(؛
 دفاع انواعی از فنون  -2

 )فتیله پیچ، یکچاک،  کنده

 یزدی بند از پای نزدیک، 
 یزدی بند از پای دور، اوج بند، 

 انواع دست تو  -1

 کمرگيری در درگيريهای

 )از دست گارد، مختلف 

 از دست غیرگارد، پا داخل،
 پا بیرون، در درگیریهای پنجگانه،
 در گارد موافق، در گارد مخالف،(؛

 انواع سر زير بغل  -2

 کمرگيری در درگيريهای

 )از داخل، از بیرون، مختلف 

  دفاع انواع بارانداز -1

 )موافق، مخالف، بارانداز دست 
 جمع، کلید بارانداز، دست درشکن 

 بارانداز، حصیرمال بارانداز، 
 اوج بند بارانداز، بارانداز از لگن، 
 بارانداز از شکم، بارانداز از میانه
 تنه، بارانداز از سینه، بارانداز از 
 باال یا نیم لیفت، سالتو بارانداز، 

 بارانداز در حالت نشسته در خاک،
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 و اجرای فنون در 

 ايستگاههای مختلف بدون 

 )از مقابل، از بغل، درگيری

 در گارد موافق، در گارد مخالف، 
 یک خم از پای گارد، یک خم از

 پای غیرگارد، دوخم،  دو خم  
 تبدیلبه یک خم، یک خم تبدیل 
 به دو خم، در حالت سر رو از باال،

 در حالت نشسته از پایین( 
 ها، پیش کاسه با دست ) میانکوب

 و یا با پا، پس کاسه با دست و یا 
 با پا، منار انداز، شتر غلت، 

 پیچ پیچک با پا، سر و ته یکی، 
 خورجین پیش انداز، استارت، 

 تکان، ساق شکن، درخت کن، و ...(؛
 انواعی از فنون زيرگيری  -3

 و اجرای فنون در 

 ايستگاههای مختلف با  

 درگيريهای مختلف

 انواعی از فنون  -4

 با   يک دست و يک پا

 درگيريهای مختلف

 )از مقابل، از بغل، موافق )از دست  
 و پای گارد و از دست و پای

 )از دست گاردغیرگارد(، مخالف 
 و پای غیرگارد، از دست غیرگارد

 و پای گارد(،   در گارد موافق،
 در گارد مخالف، از پای گارد،

 از پای غیرگارد، در حالت سر رو
 از باال، در حالت نشسته از پایین(، 

 پرتابی، استارتی،غلتان، قدرتی، 
 دست در مخالف،کف شیر، ؛

 انواعی از دفاع و بدل  -5

 ها، لنگها،)کندهفنون زيرگيری 

 حصیرمال، نمدمال، یک پا روکار، 
 گربه، کلید، حمال بند، اشگل

 رو یا استانبولی،دست در مخالف،
 گوسفند انداز، دست در شکن، 

 رو دست مقابل، سر انبون، 
 گردون(؛

  دفاع انواع سگک -3

 )از رو، از تو، پا جمع یا دوبل، 
 ار، کالته، اوج بند، یک پا توک
 مخالف مغربی، نجار بند یا 

 سگک کلید، سگک سر دست یا
 سگک بازو، سگک پبچ، سگک 
 سر و ته یکی(؛ 

  دفاع انواع بارانداز -4

 از باسن، از لگن، از شکم، 
 از میانه تنه، از سینه، انواع 
 فتیله پیچ بارانداز )موافق، 
 مخالف، دستها ضربدری، 
 سر بین پاهای حریف و 

 گربه یک پا رو کار، اشکل
 بارانداز، سگک  بارانداز، افالک

 بارانداز، کنده بارانداز(؛

 انواع فنون ترکيبی  -5

 )سگک اوج بند، سگک 

 سگک نجاربند، سگک بارانداز،
 سگک فتیله پیچ، سگک کنده 
 یکچاک، سگک کلید، سگک 

 سر و ته یکی(؛

 دفاع يا بدل انواع فنون  -6

 کلندون يا برات 
 یک دست، دو دست، غلتان، )

 نشسته پرتک(؛

 )با آرنج بغل رومی  -7

 گرفتن پای دور حریف از داخل(؛

 از دست گارد، از دست غیرگارد، 
 در گارد موافق، در گارد مخالف، 

 در درگیریهای پنج گانه(؛

 انواع دست تو  -3

 کمرگيری سوبلس يا سالتو

 در درگيريهای مختلف
 )سالتو جلو، سالتو بغل،  

 سالتو عقب، سالتو بارانداز، ساده، 
 چرخشی، در حالتهای سالتو دو 
 دست، سالتو یک دست، سالتو 

 دودست زیر بغل، تو شاخ یا 
 سینه به سینه، یک دست گردن(؛

 انواع سر زير بغل  -4

 کمرگيری سوبلس يا سالتو

 در درگيريهای مختلف
 )سالتو جلو، سالتو بغل،  

 سالتو عقب، سالتو بارانداز، ساده، 
 چرخشی، در حالتهای سالتو دو 
 دست، سالتو یک دست، سالتو 

 دودست زیر بغل، تو شاخ یا 
 سینه به سینه، یک دست گردن(؛

 انواع فن کمر در  -5

 درگيريهای مختلف 
 )در گارد موافق، در گارد مخالف، 
 فن کمر موافق، فن کمر مخالف،

 با قالب دستها، بدون قالب 
 دستها، در درگیریهای مختلف(؛

  انواع کول انداز -6

  در درگيريهای مختلف

 )در گارد موافق، در گارد مخالف، 
 فن کمر موافق، فن کمر مخالف،

 با قالب دستها، بدون قالب 
 دستها،(؛

 در انواع پيچ پيچک -7

 بارانداز در حالت ولو شده در 
 خاک(؛

 ع فنوندفاع يا بدل انوا -2

 )موافق، مخالف،  فيتو 

 یک دست، دو دست یا دوبل، 
 حصیرمال،سالتو، غلتان، 

 ای، هندی، کن یا کرهگاز خفه
 گاوتاب، چنگک فیتو(؛

 دفاع يا بدل انواع فنون  -3

 )یک دست، دو دست  اوج بند

 یا دوبل،دست در شکن اوج بند، 
 کلید اوج بند، حصیر مال اوج بند، 

 بارانداز(؛اوج بند 

 دفاع يا بدل انواع فنون  -4

 )یک دست،  کليد کشی

 دو دست،کلید اوج بند، اوج بند 
 کلید،کلید بارانداز، کلید دست 

 در شکن، کلید معکوس، 
 کلید قیچی(؛

 دفاع يا بدل انواع -5

  فنون کنده فرنگی 

 )کنده کمر، کنده باالسر، 
 کنده برگردان، نشسته پرتک، 

 باال(؛پرتابی از 

 سايه زدن دفاع فنون  -6

 )دفاع انواع فنون  در خاک

 بارانداز، سالتو بارانداز، لیفتها، 
 کنده و فیتو(.

7-  

8-  

9- 

10-  

11-  
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 ها، فیتوها، ها، خیمهسر و ته یکی
  اندازها و ...(؛زیرگیریها، پیش

 انواعی از تاکتيکهای  -6

 فنون زيرگيری؛

 انواعی از فنون غير مجاز -7
 )سگک کالته دوبل، دم شیر، 

 غوز پرپر یا جفت چنگک، و ...(

 انواعی از فنون  -8

 يک دست و يک پا با  

 رگيريهای مختلفد

 )از مقابل، از بغل، موافق 
 )از دست و پای گارد و 
 از دست و پای غیرگارد(،  

 مخالف )از دست گارد و پای 
 غیرگارد، از دست غیرگارد و پای 

 گارد(،   در گارد موافق، 
 در گارد مخالف، از پای گارد، 

 از پای غیرگارد، در حالت سر رو 
 از باال، در حالت نشسته از پایین(، 

 پرتابی، استارتی، غلتان، قدرتی، 
 دست در مخالف،

 کف شیر، ؛

 انواعی از دفاع و بدل  -9

 فنون يک دست و يک پا 
  )رکبی، سر و ته یکی، اژدربند و ..(؛

 انواعی از تاکتيکهای  -10

 فنون يک دست و يک پا؛

 انواعی از دفاع و بدل  -11

 )گهواره، مغراضک،فنون لنگ 

 تنگ شکر، زیرگیری از پای دور 
 حریف، پیش انداز با پا، سوبلس، 

 درخت کن،فن کمر مخالف،
 کنده دست درمخالف و ...(؛

 دفاع و يا بدل فن -12

 رودست يا رو کردن؛ -8

 عقربک بدل بارنداز؛ -9

 قفل قيصر بدل چرخ -10

 يک دست؛ 

 خرطوم پيچ بدل  -11

 )گرفتن پای دورفتيله پيچ 

 پیچ(؛حریف ازسمت اجرای فتیله

 کليد؛بغل رومی بدل  -12

 پيچ بطری بدل  -13

 زير يک خم از بيرون؛

 

 

 )در گارد  درگيريهای مختلف 

 موافق، در گارد مخالف، 
 با قالب دستها، بدون قالب 

 دستها،(؛ 

 در انواع آسياب بادی -8

 )در  درگيريهای مختلف 

 گارد موافق، در گارد مخالف، 
 با قالب دستها، بدون قالب 

 دستها،(؛ 

 در  انواع تندر -9

  درگيريهای مختلف

 )در گارد موافق، در گارد مخالف، 
 با قالب دستها، بدون قالب 

 دستها،(؛

 )در گارد  انواع پيچ کمر -10

 موافق، در گارد مخالف(؛ 

 انواع قوس و فيتو در -11

 درگيريهایحالت خيمه در 

 )موافق، مخالف،  مختلف

 یک دست، دو دست یا دوبل، 
 پرتابی، سوبلس، غلتان، کوبایی، 

 فیتو حصیرمال(؛

 انواع يک دست کمر -8

 در درگيريهای مختلف 
 )قدرتی پرتابی، سوبلس، استارتی 

 پرتابی(؛

 انواع فنون ترکيبی  -9

 کمرگيری و اجرای فنون 

 مختلف خاک، استارت، 

 آونگ، کمر شکن چرخشی، 

 تو کمرگیری پا )دستسوبلس 

 داخل در گارد موافق، دست تو 
 کمرگیری پا بیرون در گارد 

 تو کمرگیری پا داخلموافق، دست
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 سگک سر پا؛

 لکنه و بدل آن  -13 
 )کنده اشگل گربه، ضربه ران

 به باسن حریف(؛
 يک دست رو کار   -14

 ت با )بدل رو دست باال دس
 چرخش به جلو و گرفتن کمر 

 مجری(؛
  

 در گارد مخالف، دست تو 
 کمرگیری پا بیرون در گارد 

 مخالف، سر زیربغل کمرگیری،
 گیری کمرگیری، قوس مچ 

 کمرگیری، کمرگیری استارت، 
 کمرگیری آونگ، کمرگیری 

 سوبلس، کمرگیری کمرشکن 
 چرخشی(؛

 و اجرای زير کتف زدن -10

 )دست تو،فنون مختلف  

 کمر،کمر، پیچسر زیر بغل، فن
 پیچک، انداز، پیچکول

 آسیاب بادی(.
 

 

 

   ٢جدول عناوین سر فصل فنون کشتي فرنگي و زیر مجموعه آنها در کالسهاي عملي مربيگري درجه          

 

 فنون تخصصی کشتی فرنگی 
 سرپادر حالت 

 فنون تخصصی کشتی فرنگی در 
 حالت سرپا

 فنون تخصصی کشتی فرنگی 
  در حالت خاک

 فنون تخصصی کشتی فرنگی 
 در حالت خاک

 انواع دست تو  -1

 کمرگيری در درگيريهای

 )از دست گارد، مختلف 

 از دست غیرگارد، پا داخل،
 پا بیرون، در درگیریهای پنجگانه،

 مخالف،(؛در گارد موافق، در گارد 

 انواع سر زير بغل  -2

 کمرگيری در درگيريهای

 )از داخل، از بیرون، مختلف 

 از دست گارد، از دست غیرگارد، 
 در گارد موافق، در گارد مخالف، 

 در درگیریهای پنج گانه(؛

 انواع دست تو  -3

 کمرگيری سوبلس يا سالتو

 و اجرای زير کتف زدن -10

 )دست تو،فنون مختلف  

 کمر،کمر، پیچسر زیر بغل، فن
 پیچک، انداز، پیچکول

 آسیاب بادی(.

 انواعی از فنون قوس  -11

 درگيريهای  در کردن

 در )در حالت سرشاخ،  مختلف

 حالت توشاخ، در حالت 
 یک دست و دو دست از داخل،
 در حالت یک دست و دو دست

 از بیرون، در حالت گرفتن  
 مچ دستها؛

 انواعی از فنون قوس  -12

  دفاع انواع بارانداز -1

 )موافق، مخالف، بارانداز دست 
 جمع، کلید بارانداز، دست درشکن 

 بارانداز، حصیرمال بارانداز، 
 اوج بند بارانداز، بارانداز از لگن، 
 بارانداز از شکم، بارانداز از میانه

 ز سینه، بارانداز از تنه، بارانداز ا
 باال یا نیم لیفت، سالتو بارانداز، 

 بارانداز در حالت نشسته در خاک،
 بارانداز در حالت ولو شده در 

 خاک(؛

 دفاع يا بدل انواع فنون -2

 )موافق، مخالف،  فيتو 

 یک دست، دو دست یا دوبل، 
 حصیرمال،سالتو، غلتان، 

  د مالدفاع انواع نم -7

 )کنده نمدمال، نمدمال بارانداز(؛

 دفاع انواع دست در شکن -8
 )کنده دست در شکن،

 دست در شکن بارانداز، 
 دست در شکن کلید، 

 دست در شکن اشکل گربه، 
 دست در شکن اوج بند(؛

  دفاع انواع کنده فرنگی -9

 )کنده کمر، کنده باالی سر، 
 کنده برگردان، نشسته پرتک، 

 باال(؛پرتابی از 

  دفاع انواع چنگک -10

 )چنگک فیتو، چنگک سالتو، 
 چنگک ساده،(.
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 در درگيريهای مختلف
 )سالتو جلو، سالتو بغل،  

 ، سالتو بارانداز، ساده، سالتو عقب
 چرخشی، در حالتهای سالتو دو 
 دست، سالتو یک دست، سالتو 

 دودست زیر بغل، تو شاخ یا 
 سینه به سینه، یک دست گردن(؛

 انواع سر زير بغل  -4

 کمرگيری سوبلس يا سالتو

 در درگيريهای مختلف
 )سالتو جلو، سالتو بغل،  

 سالتو عقب، سالتو بارانداز، ساده، 
 چرخشی، در حالتهای سالتو دو 
 دست، سالتو یک دست، سالتو 

 دودست زیر بغل، تو شاخ یا 
 سینه به سینه، یک دست گردن(؛

 انواع فن کمر در  -5

 درگيريهای مختلف 
 )در گارد موافق، در گارد مخالف، 
 فن کمر موافق، فن کمر مخالف،

 با قالب دستها، بدون قالب 
 (؛دستها، در درگیریهای مختلف

  انواع کول انداز -6

  در درگيريهای مختلف

 )در گارد موافق، در گارد مخالف، 
 فن کمر موافق، فن کمر مخالف،

 با قالب دستها، بدون قالب 
 دستها،(؛

 در انواع پيچ پيچک -7

 )در گارد  درگيريهای مختلف 

 موافق، در گارد مخالف، 
 با قالب دستها، بدون قالب 

 دستها،(؛ 

 در ياب بادیانواع آس -8

 درگيريهای  در کردن

 مختلف و اجرای فنون 

 ترکيبی متفاوت 
 )پیش انداز، فیتو، خیمه دست تو،

 کنده فرنگی، کنده باال سر، و .(؛ 

 انواعی از فنون   -13

 پيش انداز در درگيريهای 

 انداز، )قوس پیشمختلف 

 انداز(؛هل دادن پیش
 آموزش مرور فن -14

 های اجرای و شبيه سازی 

 )در سرپا با آدمک، کیسه و..(؛فنون 

 انواع کمرگيری  -15
 )کمرگیری بدون درگیری، 

 کمرگیری در درگیریهای پنجگانه، 
 تو کمرگیری پا داخل در دست

 گارد موافق، دست تو کمرگیری
 پا بیرون در گارد موافق، 

 تو کمرگیری پا داخل در دست
 گارد مخالف، دست تو کمرگیری

 پا بیرون در گارد مخالف،  
 گیری سر زیربغل کمرگیری، مچ

 کمرگیری، قوس کمرگیری، 
 کمرگیری استارت،کمرگیری 

 آونگ، کمرگیری سوبلس،
 کمرگیری کمرشکن چرخشی، 

 کمرگیری پرشی(؛

  انواع يک دست کمر -16

 )قدرتی پرتابی، سوبلس،
 استارتی پرتابی، غلتان، دست در 
 مخالف، در گارد موافق، در گارد
 مخالف، در حالت سر رو از باال،

 در حالت نشسته از پایین(، 

 انواع فيتو در حالت  -17

 ای، هندی، کن یا کرهگاز خفه
 چنگک فیتو(؛گاوتاب، 

 دفاع يا بدل انواع فنون  -3

 )یک دست، دو دست  اوج بند

 یا دوبل،دست در شکن اوج بند، 
 کلید اوج بند، حصیر مال اوج بند، 

 اوج بند بارانداز(؛

 دفاع يا بدل انواع فنون  -4

 )یک دست،  کليد کشی

 دو دست،کلید اوج بند، اوج بند 
 کلید،کلید بارانداز، کلید دست 

 در شکن، کلید معکوس، 
 کلید قیچی(؛

 دفاع يا بدل انواع -5

  فنون کنده فرنگی 

 )کنده کمر، کنده باالسر، 
 کنده برگردان، نشسته پرتک، 

 پرتابی از باال(؛

 سايه زدن فنون تدافعی -6

 )دفاع انواع فنون  در خاک

 بارانداز، سالتو بارانداز، لیفتها، 
 کنده و فیتو(.

 

  سايه زدن در خاک -11

 )دفاع بارانداز، دفاع 
 سالتو بارانداز، دفاع لیفت یک پا

 بغل، دفاع لیفت دو پا بغل، 
 دفاع لیفت پاها طرفین، 

 دفاع کنده فرنگی و فیتو(؛

 دفاع انواع فنون  -12

 )از لگن، از کمر، بارانداز 

 دستها حلقه دور کمر، 
 از میانه تنه، از سینه،

 پاها طرفین(؛ 
 دفاع انواع فنون  -13

  سالتو بارانداز

 )دفاع لیفت یک پا بغل، دفاع 
 لیفت دو پا بغل، دفاع لیفت پاها 

 طرفین(؛

 انواع دفاع فنون کنده فرنگی  -14
 )کنده کمر، کنده باالی سر، 

 کنده برگردان، نشسته 
 پرتک، پرتابی از باال(؛

 انواع دفاع فنون  -15

 )موافق، مخالف، فيتو 

 یک دست، دو دست یا دوبل، 
 حصیرمال، سالتو، غلتان، 

 ای سالتوکن یا کرهفیتو گاز خفه
 کن یا از پشت، فیتو گاز خفه 

 کنای غلتان، فیتو گاز خفهکره
 ای برگردان، فیتو هندی، یا کره 

 فیتو گاوتاب، چنگک فیتو(؛

 آرنج بغل رومی؛ -16



66 
 

 )در  درگيريهای مختلف 

 گارد موافق، در گارد مخالف، 
 با قالب دستها، بدون قالب 

 دستها،(؛ 

 در  انواع تندر -9

  درگيريهای مختلف

 )در گارد موافق، در گارد مخالف، 
 با قالب دستها، بدون قالب 

 دستها،(؛

 )در گارد  انواع پيچ کمر -10

 موافق، در گارد مخالف(؛ 

 انواع قوس و فيتو در -11

 حالت خيمه در درگيريهای

 )موافق، مخالف،  مختلف

 یک دست، دو دست یا دوبل، 
 پرتابی، سوبلس، غلتان، کوبایی، 

 فیتو حصیرمال(؛

 انواع يک دست کمر -8

 در درگيريهای مختلف 
 )قدرتی پرتابی، سوبلس، استارتی 

 پرتابی(؛

 انواع فنون ترکيبی  -9

 ون کمرگيری و اجرای فن

 مختلف خاک، استارت، 

 آونگ، کمر شکن چرخشی، 

 تو کمرگیری پا )دستسوبلس 

 داخل در گارد موافق، دست تو 
 کمرگیری پا بیرون در گارد 

 تو کمرگیری پا داخلموافق، دست
 در گارد مخالف، دست تو 

 کمرگیری پا بیرون در گارد 
 مخالف، سر زیربغل کمرگیری،

 گیری کمرگیری، قوس مچ 
 کمرگیری، کمرگیری استارت، 

 )موافق، مخالف،  خيمه

 ست یا دوبل، یک دست، دو د
 پرتابی، سوبلس، غلتان، کوبایی، 

 فیتو حصیرمال(؛

 انواع فنون پرتابی از -18

 )در گارد موافق، در گارد بغل  

 مخالف(:

  انواع فن کمر -الف

 )پرتابی، استارتی، قدرتی، با قالب
 دستها، بدون قالب دستها(؛ 

 )پرتابی،  انواع پيچ کمر -ب

 استارتی(، 

 )پرتابی، اندازکول انواع -ج

 استارتی، روی کول، روی بازو(، 

  پيچکپيچ انواع -د 

 )پرتابی، استارتی، چرخشی خاک(،

  انواع آسياب بادی -ه 

 )پرتابی، استارتی(، 

 انواع تندر -و
 )پرتابی، استارتی از بغل(؛

  انواع سوبلس يا سالتو -19

 )سالتو جلو، سالتو بغل، سالتو عقب،
 رخشی، سالتو بارانداز، ساده، چ 

 استارتی از بغل، در حالتهای سالتو
 دو دست، سالتو یک دست، سالتو 

 دودست زیر بغل، تو شاخ یا 
 سینه به سینه، یک دست گردن(؛

 )اجرای زير کتف زدن -20

 فنون در هنگام زیر کتف زدن(. 

 دفاع يا بدل فن کنده -21

 فرنگی پرشی )سنجاب 

 پرنده(؛

 يک دست رو کار  -22
 )بدل رو دست باال دست با 
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 کمرگیری آونگ، کمرگیری 
 سوبلس، کمرگیری کمرشکن 

 چرخشی(؛
 
 

 چرخش به جلو و گرفتن کمر 
 مجری(؛

 

   ١جدول عناوین سر فصل فنون کشتي آزاد و زیر مجموعه آنها در کالسهاي عملي مربيگري درجه          

 

 فنون تخصصی کشتی آزاد در 
 حالت سرپا )ایستاده(

 فنون تخصصی کشتی آزاد در 
 حالت خاک

 فنون مشترک آزاد و فرنگی در 
  حالت سرپا )ایستاده(

 فنون مشترک آزاد و فرنگی در 
 حالت خاک

 تاکتيک و استراتژی  -1

 فنون؛

 تجزيه و تحليل -2

 بيومکانيکی گارد کشتی آزاد

 ايستاده؛ 

 تجزيه و تحليل  -3

 بيومکانيکی انواع قوس 

  کردن
 )درحالت سرشاخ، در حالت توشاخ،

 در حالت یک دست و دو دست از  
 داخل، در حالت یک دست و دو 
 دست از بیرون، در حالت گرفتن 

 مچ دستها؛

 تجزيه و تحليل  -4

 بيومکانيکی پنج درگيری 

 )سر شاخ، اصلی در کشتی 

 تو شاخ، یک دست دو دست از 
 داخل، یک دست دو دست از 

 بیرون، مچ گیری(؛
 تجزيه و تحليل  -5

 بيومکانيکی فنون زيرگيری 

 )از مقابل،  بدون درگيری
 از بغل، در گارد موافق، در گارد 
 مخالف، یک خم از پای گارد، 

 تجزيه و تحليل  -1

 بيومکانيکی گارد کشتی 

 آزاد در حالت نشسته 
 )بلند شدن، قیچی کردن پاها، 

 ، رو دست کردن و بغل رومی(

 تجزيه و تحليل 

 بيومکانيکی گارد کشتی 

 آزاد در حالت ولو شده 
 راست، حرکت  )حرکت به چپ و

 و عقب، حرکت چرخش  به جلو
  به جلو و چرخش به عقب(؛

 و تجزيه و تحليل بيومکانيکی

 گارد کشتی آزاد در حالت

 کرسی يا چهار ميخ
 )خاک کردنها(؛

 تجزيه و تحليل  -2

 بيومکانيکی انواع فنون 

 فتيله پيچ
 )موافق، مخالف، یک پا روکار،  

 افالک، سر انبون، کنده، بارانداز(
 در حالتهای: کرسی، نشسته، )

 ولوشده، پیش کاسه(؛

 تجزيه و تحليل  -3

 بيومکانيکی انواع فنون 

 تجزيه و تحليل  -1

 بيومکانيکی گارد کشتی 

 فرنگی ايستاده، 

 تجزيه و تحليل  -2

 بيومکانيکی انواع درگيری 

 پنجگانه؛

 تجزيه و تحليل  -3

 بيومکانيکی انواع دست تو 
 )از دست گارد، از دست غیرگارد، 
 پا داخل،پا بیرون، در درگیریهای 
 پنجگانه،در گارد موافق، در گارد 

 مخالف،(؛

 تجزيه و تحليل  -4

 بيومکانيکی انواع فنون

  سر زير بغل

 )از داخل، از بیرون، از دست 
 گارد، از دست غیرگارد، در گارد 

 موافق، در گارد مخالف، در 
 درگیریهای پنج گانه (؛

 تجزيه و تحليل  -5

 بيومکانيکی انواع فنون 

  پرتابی از بغل

 )فن کمر، پیچ کمر، 
 کول انداز، پیچ پیچک، 

 تجزيه و تحليل  -1

 بيومکانيکی گارد کشتی 

 فرنگی در حالت نشسته، 

 ولو شده، کرسی يا چهار 

 ميخ و خيمه؛ 

 تجزيه و تحليل  -2

 بيومکانيکی انواع فنون 

 )موافق، مخالف، بارانداز

 رانداز دست جمع، کلید بارانداز،با
 دست در شکن بارانداز، حصیرمال

 بارانداز، اوج بند بارانداز،
 بارانداز از لگن، بارانداز از شکم،
 بارانداز از میانه تنه، بارانداز از 

 سینه، بارانداز ازباال یا نیم لیفت، 
 سالتو بارانداز، بارانداز در حالت نشسته

 در خاک، بارانداز در حالت 
 ولو شده در خاک(؛

 تجزيه و تحليل  -3

 بيومکانيکی انواع فنون فيتو
 )موافق، مخالف، یک دست،

 دو دست یا دوبل، حصیرمال،
 ای،کن یا کرهسالتو، غلتان، گاز خفه

 هندی، گاوتاب، چنگک فیتو(؛

 تجزيه و تحليل  -4
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 یک خم از پای غیرگارد، دوخم،  
 دو خم تبدیل به یک خم، یک خم

 تبدیل به دو خم، در حالت سر رو 
 از باال، در حالت نشسته از پایین( 

 دست  ها، پیش کاسه با) میانکوب
 و یا با پا، پس کاسه با دست و یا 

 با پا، منار انداز، شتر غلت، 
 پیچ پیچک با پا، سر و ته یکی، 

 پیش انداز، استارت، خورجین 
 تکان، ساق شکن، درخت کن، و ...(؛

 تجزيه و تحليل  -6

 بيومکانيکی فنون يک دست

 )از مقابل، از  و يک پا 

 بغل، موافق )از دست و پای گارد و
 از دست و پای غیرگارد(،  

 مخالف )از دست گارد و پای 
 غیرگارد، از دست غیرگارد و پای 

 گارد(،   در گارد موافق، 
 در گارد مخالف، از پای گارد، 

 از پای غیرگارد، در حالت سر رو 
 از باال، در حالت نشسته از پایین(، 

 پرتابی، استارتی، غلتان، قدرتی، 
 دست در مخالف،

 ؛کف شیر، 

 تجزيه و تحليل  -7

 بيومکانيکی فنون سر بند و 

 پی، سگ بند و پنجه کالغ 
 )در گارد موافق، در گارد مخالف، 
 نشسته، سر رو، پنجه کالغ پرتابی

 از پای نزدیک، پنجه کالغ پرتابی 
 از پای دور، سگ بند استارتی و 
 سر و ته یکی(؛ 

 تجزيه و تحليل  -8

 بيومکانيکی انواع لنگ 

 )فتیله پیچ،  کنده

 یکچاک، یزدی بند از پای 
 نزدیک، یزدی بند از پای دور، 

 اوج بند یا قوچ بند ، حصیرمال، 
 گربه،کلید، یک پا روکار، اشگل

  
 نمدمال، حمال بند، رو یا 

 ی، دست در مخالف،استانبول
 گوسفند انداز، دست در شکن،

 رو دست مقابل، سرانبون، 
 گردون(؛ 

 تجزيه و تحليل  -4

 بيومکانيکی انواع فنون 

 )از رو، از تو، پا جمع یا  سگک

 دوبل،کالته، اوج بند، یک پا 
 توکار، مخالف مغربی، نجار بند 
 یا سگک کلید، سگک سر دست

 یا سگک بازو، سگک پبچ،  
 سر و ته یکی(؛ سگک

 تجزيه و تحليل  -5

 بيومکانيکی انواع فنون 

  سر و ته يکی

 )موافق از پشت، مخالف  
 از پشت، از جلو یا یک پا روکار،

 در حالت بارانداز، در حالت 
 کنده رو، در حالت به زیر 

 کشیدن در خاک، در حالت 
 سگک از سمت مخالف، 

 کن،با پاها درحالت فیتو گاز خفه
 در حالت سگک از رو(؛  با پاها

 تجزيه و تحليل  -6

 بيومکانيکی انواع فنون 

 کلندون يا براد 
 ) یک دست، دو دست، غلتان، 

 آرنج(؛آسیاب بادی، تندر، 

 تجزيه و تحليل  -6

 بيومکانيکی انواع سوبلس 

 )سالتو جلو، سالتو بغل، يا سالتو 
 سالتو عقب، سالتو بارانداز، ساده، 
 چرخشی، در حالتهای سالتو دو 
 دست، سالتو یک دست، سالتو 

 دودست زیر بغل، تو شاخ یا 
 سینه به سینه، یک دست گردن(؛

 تجزيه و تحليل  -7

 اع فنون فيتوبيومکانيکی انو

 درحالت خيمه
 )موافق، مخالف، یک دست، دو 

 دست یا دوبل، پرتابی، 
 سوبلس، غلتان، کوبایی، فیتو 

 حصیرمال(؛

 تجزيه و تحليل  -8

 بيومکانيکی انواع فنون 

  يک دست کمر

 )قدرتی پرتابی، سوبلس، استارتی 
 پرتابی(؛

 تجزيه و تحليل  -9

 بيومکانيکی فنون تاکتيکی 

 پيش انداز؛ و تکنيکی

 تجزيه و تحليل  -10

 بيومکانيکی انواع فنون

 کمرگيری 
 تو کمرگیری پا داخل )دست

 در گارد موافق، دست تو 
 کمرگیری پا بیرون در گارد 

 تو کمرگیری پا داخلموافق، دست
 در گارد مخالف، دست تو 

 کمرگیری پا بیرون در گارد 
 مخالف، سر زیربغل کمرگیری،

 بيومکانيکی انواع فنون 

  اوج بند

 دو دست یا دوبل، )یک دست،
 دست در شکن اوج بند، کلید 
 اوج بند، حصیر مال اوج بند، 

 اوج بند بارانداز(؛

 تجزيه و تحليل  -5

 بيومکانيکی انواع فنون 

  کليد کشی

 )یک دست، دو دست، کلید 
 اوج بند، اوج بند کلید، کلید 

 بارانداز، کلید دست در شکن، 
 کلید معکوس، کلید قیچی(؛

 تجزيه و تحليل  -6

  بيومکانيکی فنون حصير مال

 )کنده حصیرمال، حصیرمال 
 بارانداز، حصیرمال اوج بند، 

 فیتو حصیرمال(؛

 تجزيه و تحليل  -7

 بيومکانيکی فنون نمد مال
 )ساده،کنده نمدمال، نمدمال 

 بارانداز(؛
 

 تجزيه و تحليل  -8

 بيومکانيکی فنون 

 ) کنده دست دست در شکن

 دست در شکن در شکن،
 بارانداز، دست در شکن کلید،  

 دست در شکن اشکل گربه از 
 دست نزدیک، دست در شکن 

 اشکل گربه از دست دور، 
 دست در شکن اوج بند(؛

 تجزيه و تحليل  -9

 بيومکانيکی انواع فنون 
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 )سرکش، تندر، بخو لنگ، 
 جفت لنگ، لنگ کردی،

 توردوبرا یا کول انداز لنگ،
 پیش لنگ، پس لنگ،(؛

 تجزيه و تحليل  -9

 بيومکانيکی پلنگ شکن يا 

 چنار انداز؛

 تجزيه و تحليل  -10

 بيومکانيکی فنون سگک 

 سر پا؛

 تجزيه و تحليل  -11

 بيومکانيکی فنون سر و ته 

 یری )هنگام زیرگيکی در سرپا 

 توسط خود، هنگام زیرگیری توسط 
 حریف با بدل زیرگیری، در حالت 
 خیمه، در حالت افالک، در حالت 

 رو دست باال دست، در حالت 
 پیش کاسه،(؛

 تجزيه و تحليل  -12

 بيومکانيکی فنون پرتابی 

 )تندر فت پا،با استفاده از پا 

 لنگ کردی یا توشاخ لنگ، 
 لنگ تندر، لنگ سرکش، لنگ  

 آرنج، کول انداز لنگ یا توردوبراو،
 پیچ پیچک یک دست و یک پا(؛ 

 تجزيه و تحليل  -13 

 بيومکانيکی فن گهواره؛

 تجزيه و تحليل  -14

 بيومکانيکی فن مغراضک؛

 تجزيه و تحليل  -15

 بيومکانيکی دروها و فت پاها.

 تجزيه و تحليل  -16

 بيومکانيکی فن زشت و زيبا؛

 نشسته پرتک(؛

 تجزيه و تحليل  -7

 بيومکانيکی انواع فنون 

  بارانداز 

 )از باسن، از لگن، از شکم، 
 از میانه تنه، از سینه، 

 انواع فنون فتیله پیچ بارانداز 
 )موافق، مخالف، دستها ضربدری، 

 سر بین پاهای حریف و 
 گربه یک پا رو کار، اشکل

 بارانداز، سگک  بارانداز، افالک
 بارانداز، کنده بارانداز(؛

 تجزيه و تحليل  -8 

 بيومکانيکی انواع فنون 

 اشگل گربه

 )در سرپا در حالت حصیرمال
 یا دست در مخالف از پشت، 

 در  در حالت سگک نجاربند،
 حالت بارانداز با جمع کردن 
 دست دور یا نزدیک حریف، 

 در حالت دست در شکن،
 در حالت کنده حصیرمال یا 

 دست درمخالف از زیر درخاک، 
 در حالت لکنه یا کرسی، از 

 دست دور، از دست نزدیک، اجرا
 به روشهای غلتان، بارانداز، 

 کنده، اوج بند،(؛

 

 ی، قوس گیری کمرگیرمچ 
 کمرگیری، کمرگیری استارت، 

 کمرگیری آونگ، کمرگیری 
 سوبلس، کمرگیری کمرشکن 

 چرخشی(؛

 تجزيه و تحليل  -11

 بيومکانيکی انواع فنون در 

 )اجرای  حالت زير کتف زدن

 فنون در هنگام زیر کتف زدن(.

 تجزيه و تحليل  -12

 بيومکانيکی انواع فنون 

 بيرون انداختن 
 مختلف( )در درگیریهای

 )سرشاخ، توشاخ، یک دست دو  
 دست دو دستدست از داخل، یک

 از بیرون، گرفتن مچ دستها(؛
 

  کنده فرنگی

 )کنده کمر، کنده باالسر، 
 کنده برگردان، نشسته پرتک، 

 پرتابی از باال(؛

 تجزيه و تحليل  -10

 بيومکانيکی انواع فنون 

 )چنگک فیتو، چنگک

 چنگک سالتو، چنگک ساده،(؛

 تجزيه و تحليل  -11

 بيومکانيکی انواع فنون 

  سايه زدن در خاک
 )دفاع انواع فنون بارانداز، 

 سالتو بارانداز، لیفتها، کنده و 
 فیتو(.
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 تجزيه و تحليل  -17

 بيومکانيکی فن رکبی؛

 تجزيه و تحليل  -18

 بيومکانيکی فن اژدربند؛

 تجزيه و تحليل  -19

 بيومکانيکی انواع فنون

 )در درگیریهایبيرون انداختن 

 )سرشاخ، توشاخ،  مختلف
 یک دست دو دست از داخل، 
 یک دست دو دست از بیرون، 
 گرفتن مچ دستها، زیر دو خم 
 استارت، زیر یک خم استارت(؛

 تجزيه و تحليل   -20

 بيومکانيکی انواع فنون 

 رو دست باال دست 
 )ساده نشسته پرتک بدون استفاده

 از پای حریف، زدن زیر زانوی 
 حریف، بردن دست وسط پاهای 
 حریف،پنجه کالغ با گرفتن پای 
 دور حریف، گرفتن پای نزدیک 
 حریف، تبدیل به یر و ته یکی،

 سالتو جلو(؛

 تجزيه و تحليل  -21

 بيومکانيکی انواع فنون 

 )در درگیریهای مختلف(؛ فت پا
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   ١جدول عناوین سر فصل فنون کشتي فرنگي و زیر مجموعه آنها در کالسهاي عملي مربيگري درجه            

 

 فنون تخصصی کشتی فرنگی 
 در حالت سرپا

 فنون تخصصی کشتی فرنگی در 
 حالت سرپا

 فنون تخصصی کشتی فرنگی 
  در حالت خاک

 فنون تخصصی کشتی فرنگی 
 در حالت خاک

 تجزيه و تحليل  -1

 بيومکانيکی گارد کشتی 

 فرنگی ايستاده؛

 تجزيه و تحليل  -2

 بيومکانيکی انواع فنون 

  قوس کردن
 )درحالت سرشاخ، در حالت 

 توشاخ، در حالت یک دست و 
 دو دست از داخل، در حالت یک

 دست و دو دست از بیرون، در  
 حالت گرفتن مچ دستها؛

 تجزيه و تحليل  -3

 بيومکانيکی پنج درگيری

 )سر شاخ، اصلی در کشتی  

تو شاخ، یک دست دو دست از داخل، یک 
 دست دو دست از بیرون، 

 مچ گیری(؛

 تجزيه و تحليل  -4

 بيومکانيکی انواع فنون 

 دست تو در درگيريهای 

 )از دست گارد، پنجگانه 

 از دست غیرگارد، پا داخل،
 پا بیرون،  

 در گارد موافق، در گارد مخالف،(؛

 تجزيه و تحليل  -5

 بيومکانيکی انواع فنون 

 در درگيريهای سر زير بغل

)از داخل، از بیرون، از دست گارد، پنجگانه  

از دست غیرگارد، در گارد موافق، در گارد 

 تجزيه و تحليل  - 7

 تیبيومکانيکی گارد کش

 فرنگی در حالت نشسته  
 )بلند شدن، قیچی کردن پاها،
 ؛رو دست کردن و بغل رومی(

 در حالت ولو شده 
 )حرکت به چپ و راست،

 و عقب،  حرکت به جلو
 حرکت چرخش به جلو و چرخش 

  به عقب(؛

 و در حالت کرسی 
 ها(؛)خاک کردن

 تجزيه و تحليل  -8

 بيومکانيکی انواع فنون 

 کمرگيری 
 )کمرگیری بدون درگیری، 

 کمرگیری در درگیریهای پنجگانه، 
 تو کمرگیری پا داخل در دست

 گارد موافق، دست تو کمرگیری
 پا بیرون در گارد موافق، 

 تو کمرگیری پا داخل در دست
 گارد مخالف، دست تو کمرگیری

 پا بیرون در گارد مخالف،  
 گیری سر زیربغل کمرگیری، مچ

 رگیری، کمرگیری، قوس کم
 کمرگیری استارت،کمرگیری 

 آونگ، کمرگیری سوبلس،
 کمرگیری کمرشکن چرخشی، 

 کمرگیری پرشی(؛

 تجزيه و تحليل  -9

 تجزيه و تحليل  -1

 بيومکانيکی انواع فنون 

 )موافق، مخالف، بارانداز

 بارانداز دست جمع، کلید بارانداز،
 ر شکن بارانداز،دست د

 حصیرمال بارانداز، اوج بند بارانداز،
 بارانداز از لگن، بارانداز از شکم،
 بارانداز از میانه تنه، بارانداز از 

 سینه، بارانداز از باال یا نیم لیفت،
 سالتو بارانداز، بارانداز در حالت 

 نشسته در خاک، بارانداز در حالت
 ولو شده در خاک(؛ 

 تجزيه و تحليل  -2

 بيومکانيکی انواع فنون 

 سالتو بارانداز 
 )لیفت یک پا بغل ساده،

 ای شیرجه لیفت یک پا بغل کره
 ای غلتان، لیفت یک پا بغل کره
 ای پرتابی، لیفت یک پا بغل کره
 مشک سقاء، لیفت دو پا بغل، 

 لیفت پاها طرفین(؛

 تجزيه و تحليل  -3

 توبيومکانيکی انواع فنون في

  در خاک 

 )موافق، مخالف، یک دست، 
 دو دست یا دوبل، حصیرمال، 

 کن سالتو، غلتان، فیتو گاز خفه
 ای سالتو از پشت، یا کره

 ای کن یا کرهفیتو گاز خفه
 کنغلتان، فیتو گاز خفه

 تجزيه و تحليل  -7

  بيومکانيکی فنون نمد مال

 )کنده نمدمال، نمدمال بارانداز(؛

 تجزيه و تحليل  -8

 بيومکانيکی فنون

  دست در شکن 

 )کنده دست در شکن،
 دست در شکن بارانداز، 

 دست در شکن کلید، 
 دست در شکن اشکل گربه، 

 دست در شکن اوج بند(؛

 ا تجزيه و تحليل  -9

 بيومکانيکی نواع فنون 

  کنده فرنگی

 )کنده کمر، کنده باالی سر، 
 کنده برگردان، نشسته پرتک، 

 پرتابی از باال(؛

 تجزيه و تحليل  -10

 بيومکانيکی انواع فنون 

 )چنگک فیتو، چنگک  چنگک

 سالتو، چنگک ساده،(.

 تجزيه و تحليل  -11

 بيومکانيکی انواع فنون 

 بارانداز  تدافعی
 )از لگن، از کمر، 

 دستها حلقه دور کمر، 
 از میانه تنه، از سینه،

 پاها طرفین(؛ 
 تجزيه و تحليل  -12
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 مخالف،(؛
 تجزيه و تحليل  -6

 بيومکانيکی پيش انداز 

 در درگيريهای پنجگانه؛
 
 

 بيومکانيکی انواع فنون 

  يک دست کمر

 )قدرتی پرتابی، سوبلس،
 استارتی پرتابی، غلتان، دست در 
 مخالف، در گارد موافق، در گارد
 مخالف، در حالت سر رو از باال،

 در حالت نشسته از پایین(، 

 تجزيه و تحليل  -10

 بيومکانيکی انواع فنون فيتو 

 )موافق، مخالف،  در حالت خيمه
 یک دست، دو دست یا دوبل، 

 پرتابی، سوبلس، غلتان، کوبایی، 
 فیتو حصیرمال(؛

 تجزيه و تحليل  -11

 بيومکانيکی انواع فنون 

 پرتابی از بغل 
 مخالف(:)در گارد موافق، در گارد 

  انواع فن کمر -الف

 )پرتابی، استارتی، قدرتی، با 
 قالب دستها، بدون قالب دستها(، 

  انواع پيچ کمر -ب

 )پرتابی، استارتی، قدرتی(، 

 )پرتابی، اندازکول انواع -ج

 استارتی، روی کول، روی بازو(، 

  پيچکپيچ انواع -د 

 )پرتابی، استارتی، چرخشی
 خاک(،

  بادیانواع آسياب  -ه 

 )پرتابی، استارتی(، 

 انواع تندر -و
 )پرتابی، استارتی از بغل(؛

 )در حالت گرفتن  انواع آرنج -ز

 مچ دست حریف،در حالت یک 
 دست دو دست از داخل، در حالتی

 ای برگردان، فیتو هندی، یا کره 
 فیتو گاوتاب، چنگک فیتو(؛

 تجزيه و تحليل  -4

 بيومکانيکی انواع فنون 

  اوج بند

 )یک دست، دو دست یا دوبل،
 دست در شکن اوج بند، کلید 
 اوج بند، حصیر مال اوج بند، 

 اوج بند بارانداز(؛

 تجزيه و تحليل  -5

 بيومکانيکی انواع فنون 

  کليد کشی

 )یک دست، دو دست، کلید 
 اوج بند، اوج بند کلید، کلید 

 بارانداز، کلید دست در شکن، 
 کلید معکوس، کلید قیچی(؛

 تجزيه و تحليل  -6

 بيومکانيکی انواع فنون 

  حصير مال

 )کنده حصیرمال، حصیرمال 
 بارانداز، حصیرمال اوج بند، 

 فیتو حصیرمال(؛
 

 بيومکانيکی انواع فنون

  تدافعی سالتو بارانداز
 )دفاع لیفت یک پا بغل، دفاع 

 لیفت دو پا بغل، دفاع لیفت پاها 
 طرفین(؛

 تجزيه و تحليل  -13

 بيومکانيکی انواع فنون 

 تدافعی کنده فرنگی 
 )کنده کمر، کنده باالی سر، 

 کنده برگردان، نشسته 
 پرتک، پرتابی از باال(؛

 و تحليل تجزيه  -14

 بيومکانيکی انواع فنون 

 )موافق، مخالف، تدافعی فيتو 

 یک دست، دو دست یا دوبل، 
 حصیرمال، سالتو، غلتان، 

 ای سالتوکن یا کرهفیتو گاز خفه
 کن یا از پشت، فیتو گاز خفه 

 کنای غلتان، فیتو گاز خفهکره
 ای برگردان، فیتو هندی، یا کره 

 فیتو گاوتاب، چنگک فیتو(؛
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 که حریف کمر را از پشت بگیرد(؛
 تجزيه و تحليل  -12

 بيومکانيکی انواع فنون 

  سوبلس يا سالتو

 بغل، سالتو عقب،)سالتو جلو، سالتو 
 سالتو بارانداز، ساده، چرخشی،  

 استارتی از بغل، در حالتهای سالتو
 دو دست، سالتو یک دست، سالتو 

 دودست زیر بغل، تو شاخ یا 
 سینه به سینه، یک دست گردن(؛

 تجزيه و تحليل  -13

 بيومکانيکی انواع فنون در

 )اجرای حالت زير کتف زدن 

 فنون در هنگام زیر کتف زدن(. 

 تجزيه و تحليل  -14

 بيومکانيکی فن کنده فرنگی 

 پرشی)سنجاب پرنده(؛

 تجزيه و تحليل  -15

 بيومکانيکی انواع فنون 

 ها؛بيرون انداختن
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                جدول اشل حق الزمه و حق التدریس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف

 

 مدرک تحصيلي

هر ساعت آموزش 

درسهاي نظري و فني 

 )ریال( ١٣99سال 

هر ساعت آموزش 

درسهاي نظري و فني 

 )ریال(١400سال 

 

 توضيحات

  000/000/١ 000/650 دکترا ١

سابقه تدریس در انستيتو معادل ارتقاء یک سال  5هر 000/900 000/600 فوق ليسانس ٢

 مقطع تحصيلي است.

سال سابقه تدریس در انستيتو معادل ارتقاء یک  5هر 000/800 000/5١0 ليسانس ٣

 مقطع تحصيلي است.

  000/000/4 000/600/٢ حق مأموریت نمایندگان براي هرروز 4

حق مأموریت دوره یا کارگاه و ... در  5

 هر شبانه روز

000/١85/٢ 000/000/٣ 

 

 

حق مأموریت  نماینده واحد سمعي و  6

 بصري  هر روز

000/٣40/٢ 000/500/٣ 

 

 

هزینه رفت  و آمد استادان و  7

 نمایندگان اعزامي 

در صورت استفاده از خودرو 

شخصي ،به ازاي هر کيلومتر 

 تومان محاسبه گردد. ٣90

در صورت استفاده از خودرو 

بليط شخصي ،  معادل نرخ 

 هواپيما محاسبه مي گردد.

در صورت ارائه فاکتور براي بليط هواپيما ، قطار یا 

 اتوبوس ، معادل ریالي آن پرداخت خواهد شد.

هزینه اسکان و تغذیه  استادان و  8

 نمایندگان اعزامي

 

 

 

 

 به عهده هيأت استان ميزبان

سایر ) ناظران ، بازرسان ، آزمون  9

 گران و ...(

 

 

 

 

 شرایط و دستور رئيس فدراسيون اعالم مي شود.حسب 
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 فرم ثبت نام
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 فرم ثبت رکوردهاي آزمون آمادگي جسماني

آزاد / فرنگي نتایج آزمون آمادگي جسماني مربيگري درجه ..... کشتي  

 زمان:        مکان:

ف
دی

 ر

 سن شهرستان استان نام و نام خانوادگی

 شنا سوئدی
دقیقه( 1)  

 دراز و نشست
(قهیدق 1)  

نشست و 
        برخواست

دقیقه( 1)  

 دوی کوپر
( متر2800)  تیپ  

 بدنی
نمره 
 نهایی

 شماره تماس

 نمره رکورد نمره رکورد نمره رکورد نمره رکورد

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

 

المللي کشتيانستيتو بين                                                                                                              آزمون گيرنده:     
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فني ليست نمرات دروس تئوري، عملي آمادگي جسماني و مهارتهاي  

 فرم آزمون عملي مربيگري کشتي درجه ...... آزاد / فرنگي

 زمان:                                          مکان: 

 استان خانوادگينام و نام ردیف

 
فنون در  ياجرا

 سرپا

 
فنون  ياجرا
 خاکدر 

آناليز /تجزیه 
 و تحليل فنون

وضعيت 
پوشش و 
 ظاهري

 

نتيجه  جمع نمرات

 نهایي
٢5 ٢5 ١5 5 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

 

 نماینده:                                                                                                             مدرس:

 المللي کشتيانستيتو بين
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فرنگي             آزاد     کشتي  ج نهایي کالس مربيگريیليست نتا  

.................تاریخ برگزاري کالس.............. شهرستان  .............استان  .........درجه مربيگري   

 کدملي شماره شناسنامه نام پدر خانوادگينام و نام ردیف
 نتایج امتحان 

 مردود قبولي

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

  

 نماینده:                                                                                                                         مدرس:

 المللي کشتيانستيتو بين


