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 فهرست

  صفحه                                                                                                         عنوان                                              

  2                                                                                                              تعاریف                                      1ماده 

  2                                                                                                                               اهداف                      2ماده 

  2                                                                                                            شاخص هاي محاسبه حق الزحمه 3ماده 

  2                                                                                              نحوه محاسبه حق الزحمه مدرسین ومربیان 4ماده 

  3                                                                                                                 حق التدریس مدرسان دوره ها 5ماده 

  3                                                                                   )1میزان حق الزحمه مدرسین بخش تئوري (جدول شماره 

                  4                                                                )1-2(جدول شماره  تخصصییا  میزان حق الزحمه مدرسین دوره عملی

                  5                             )      2-2مخصوص پینت بال (جدول شماره  یا تخصصی میزان حق الزحمه مدرسین دوره عملی

  5                                                )3و عوامل برگزاري دوره (جدول شماره  ب مدرسینمیزان کمک هزینه ایاب و ذها

   6                                                                                        ) 4میزان حق الزحمه مربیان فدراسیون (جدول شماره 

  6                                           ) 5جدول  (هاب مربیان فدراسیون (روزانه رفت و برگشت)میزان کمک هزینه ایاب و ذ

  7                                             برگزاري دوره هاي آموزشی، ناظر و سایر عوامل میزان حق الزحمه سرپرست 6ماده 

        7                                                          )6ري دوره (جدول شماره حق الزحمه روزانه سرپرست و سایر عوامل برگزا

  7                                    ناظر و عوامل برگزاري دوره مدرسین ،سرپرست، میزان هزینه ایاب و ذهاب مربیان، 7ماده 

  7                                                ر دوره آموزشی فدراسیونمیزان مبالغ دریافتی شهریه از شرکت کنندگان د 8ماده 

   7                                                                                            مبالغ هزینه امور پشتیبانی و صدور گواهینامه 9ماده 

  7                                                                                       هاي استانیبرگزاري دوره ها به میزبانی هیات  10ماده 

  8                                             ، تغذیه و وسایل کمک آموزشینمیزان پرداخت هزینه هاي مربوط به اسکا 11ماده 

8               )      7شماره (جدول  شده از سوي فدراسیون مجاز به دریافت مبالغ دیگر نمی باشندبرگزار کننده به جز مبالغ تعیین  12ماده 
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شدن ورزش هاي همگانی در سطح کشور و ارج نهادن به کوشش  فراگیربا عنایت به اهمیت نقش آموزش در توسعه و  :مقدمه  
مدرسان و مربیان ورزش هاي همگانی به  حق الزحمهه پرداخت دستورالعمل نحو ،مربیان و مدرسین زحمت کش ورزش هاي همگانی

  ول مربوط تعیین می گردد.اشرح مواد زیر و جد
  تعاریف :   – 1ماده 

در رشته آموزش  امر مربی به فردي اطالق می شود که داراي گواهینامه مربیگري از سوي فدراسیون بوده و نسبت به .1
  دراسیون ورزش هاي همگانی اقدام می نماید.هاي همگانی براساس ضوابط و مقررات فورزش

مدرس به فردي اطالق می شود که داراي تحصیالت آکادمیک بوده و ازطرف فدراسیون مورد تایید قرار گرفته و با دریافت  .2
ابالغ از فدراسیون نسبت به تدریس در دوره هاي آموزشی فدراسیون براساس ضوابط و مقررات فدراسیون ورزش هاي 

  تعیین می گردند.)آکادمی ورزشهاي همگانی با نظر  می نماید. (مدرسان بخش عملی یا تخصصی مداهمگانی اق
برگزار کننده دوره باشد و مسئولیت کلیه امور مربوط به  ق می شود که داراي ابالغ از سويسرپرست دوره به فردي اطال .3

 .ه دار می گرددعهدو پیگیري هاي اجرایی در دوره را برگزاري دوره 
 ده و با دریافت ابالغ از فدراسیون مسئولیت نظارت بر اجرايیاز سوي فدراسیون تعیین گرد )در صورت نیاز(اظر دوره ن .4

  .ط به برگزاري دوره را بعهده داردسرفصل هاي آموزشی دوره و سایر امور مربو صحیح
و سالن، هزینه پرداخت حق الزحمه ها شهریه دوره: مبلغی است که جهت پرداخت هزینه هاي برگزاري دوره از جمله اجاره  .5

تایید شده توسط فدراسیون در نظر گرفته  هزینهو هرگونه همچنین تغذیه و اسکان مدرسین و عوامل برگزاري ذهاب  و ایاب
  است.شده 

:اهداف -2ماده   
 به مدرسان و مربیان ورزش هاي همگانی سراسر کشور  حق الزحمههماهنگی و یکنواختی در پرداخت  .1
 ب و تشویق و ایجاد انگیزه در مربیان ورزش هاي همگانی جهت همکاري مستمر با فدراسیون و هیات ها و انجمنهاترغی .2
 ایجاد انگیزه هاي الزم براي مربیان و مدرسین در جهت ارتقاء مدارج علمی و عملی خود .3

 

  : حق الزحمهشاخص هاي محاسبه  -3ماده
 درجه مربیگري / سطح مدرسی .1

(از جمله در رشته داراي توانایی تدریسی مدرسیندانش افراد،  درسی در رشته هایی که با توجه بهطح متوضیح: در مورد س
 حق الزحمه مالك تعیین درجه جهت محاسبه میزان .کننداز سوي فدراسیون ابالغ دریافت می هاي نوین و تازه تاسیس)

  د آکادمی فدراسیون خواهد بود.براي مدرس با اعالم نظر از سوي رئیس انجمن ورزشی مربوطه و تایی
 میزان تحصیالت .2

 

  مربیان: مدرسان و حق الزحمهنحوه محاسبه  -4ماده 
  دقیقه) 90(نیم  یک ساعت و جلسه ها و اماکن ورزشی بازاي هرمربیان آموزشی در باشگاه حق الزحمه مبناي محاسبه .1

 ).4برابر جدول شماره باشد (می
 ، فدراسیون (شامل دوره هاي مربیگري، داوري، توجیهیهاي آموزشی دوره التدریس مدرسینمبناي محاسبه حق .2

  باشد.دقیقه) می 60ساعت (یک ) هاي آموزشی تربیت مدرس و کارگاه
با یا دروس خاص و  درسین دوره هاي سراسري یا بین المللی مپرداختی به  الزحمهحق: هر گونه افزایش در 1 تبصره

 .گرددآکادمی و با تصویب رئیس فدراسوین مشخص میهماهنگی با انجمن مربوطه و 
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و کمک هزینه ایاب و ذهاب و کارگاه تخصصی  3، داوري درجه 3مدرسان دوره هاي توجیهی، مربیگري درجه التدریس حق - 5ماده
  .)  محاسبه می گردد5) و (4التدریس مربیان برابر جداول شماره (حق و) 3) و (2) و (1(ل وآنها برابر جدا

التدریس مدرسین کالسهاي آموزشی در خاتمه دوره با توجه به ساعات آموزشی (تعیین شده در آیین نامه دوره هاي آموزشی) حق 
بطور کامل محاسبه و پرداخت می شود (ساعات آموزشی شامل تدریس، تمرین، استراحت مورد نیاز بین آموزشها، پرسش و پاسخ و 

  )باشدمی مربوطه آزمونتمامی امور 
التدریس آنها افزوده ماموریت به حقالعاده فوقبعنوان  %20برگزاري دوره  ساکن در شهر محلدر مورد مدرسین غیر : 2تبصره   
  شود. می
اضافه  3درصد نسبت به دوره مربیگري درجه  20درصد و  10به ترتیب  1و درجه  2الزحمه دوره مربیگري درجه : حق3تبصره    

  خواهد شد.
هاي استانی برسد و سپس کپی برابر اصل آن تحویل اصل مدرك تحصیلی اساتید باید به رویت مسئولین آموزش هیأت :4تبصره 

  آموزش هیأت هاي استانی گردد.
  

   دقیقه) 60(ساعت 1با احتساب  مدرسین بخش تئوري حق الزحمه یزان) م1جدول(
  )به ازاي هر ساعتزحمه عوامل پشتیبانی(حق التدریس دروس تئوري و حق ال  مدرس و عوامل پشتیبانی  ردیف

  1درجه  2درجه  3درجه
  230000  220000  210000  مدرس(دکترا)  1
  ---   170000  160000  وق لیسانس)مدرس(ف  2
  ریال 380،000روزانه   مدیر دوره  3
  ریال 1 ،000،000برگزاري یک جلسه آزمون   مدیر آزمون  4
  الری 200،000یک جلسه نظارت   مراقب آزمون  5
  ریال 150،000روزانه   مسئول تدارکات  6
  با نظر درخواست کننده و تایید مسئول آموزش  اجاره اماکن  7
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  (مبالغ به ریال) یا تخصصی عملی دورهمدرسین  حق الزحمه یزان) م1-2جدول(

ردیف
  درجه / سطح   

  گواهینامه مدرس
 تدریسالحقمبلغ    مدرك تحصیلی مدرس

  ساعت 1براي  پایه
  التدریسحقمبلغ  
 آموزشی ساعت 60 

  هايدوره
  مربیگري 

   التدریسحقمبلغ  
  کارگاه،  ساعت 40

  هاي حداقل دوره
  چهار روزه

   التدریسحقمبلغ  
 ساعت آموزشی 30

  هاي حداقل دوره
  سه روزه

  التدریسحقمبلغ 
 ساعت آموزشی 20

  هاي حداقل دوره
   دو روزه

  التدریسحقمبلغ 
دوره  ساعت آموزشی 10

  هاي حداقل 
  یک روزه

  3درجه   1

  180000 3600000 5400000 7200000 10800000  180000  دیپلم
  190000 3800000 5700000 7600000 11400000  190000  فوق دیپلم
  200000 4000000 6000000 8000000 12000000  200000  کارشناس

  220000 4400000 6600000 8800000 13200000  220000  کارشناس ارشد 
  270000 5400000 8100000 10800000 16200000  270000  دکترا

  2درجه   2

  190000 3800000 5700000 7600000 11400000  190000  دیپلم
  200000 4000000 6000000 8000000 12000000  200000  فوق دیپلم
  210000 4200000 6300000 8400000 12600000  210000  کارشناس

  220000 4400000 6600000 8800000 13200000  220000  ارشد کارشناس
  280000 5600000 8400000 11200000 16800000  280000  دکترا

  1درجه   3

  200000 4000000 6000000 8000000 12000000  200000  دیپلم
  210000 4200000 6300000 8400000 12600000  210000  فوق دیپلم
  220000 4400000 6600000 8800000 13200000  220000  کارشناس

  240000 4800000 7200000 9600000 14400000  240000  کارشناس ارشد
  300000 6000000 9000000 12000000 18000000  300000  دکترا

  بین المللی  4

  210000 4200000 6300000 8400000 12600000  210000  دیپلم
  220000 4400000 6600000 8800000 13200000  220000  فوق دیپلم
  240000 4800000 7200000 9600000 14400000  240000  کارشناس

  270000 5400000 8100000 10800000 16200000  270000  ارشدکارشناس
  310000 6200000 9300000 12400000 18600000  310000  دکترا
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  ) میزان حق الزحمه مدرسین دوره عملی یا تخصصی پینت بال (مبالغ به ریال)2-2جدول(

ردیف
  درجه / سطح   

  گواهینامه مدرس
 التدریسحقمبلغ    مدرك تحصیلی مدرس

  ساعت 1براي  پایه

  3درجه   1

  250000  دیپلم
  280000  فوق دیپلم
  300000  کارشناس

  330000  کارشناس ارشد 
  370000  دکترا

  2درجه   2

  280000  دیپلم
  300000  فوق دیپلم
  330000  کارشناس

  370000  ارشد کارشناس
  400000  دکترا

  1درجه   3

  300000  دیپلم
  330000  فوق دیپلم
  370000  کارشناس

  400000  کارشناس ارشد
  450000  دکترا

  بین المللی  4

  330000  دیپلم
  370000  فوق دیپلم
  400000  کارشناس

  440000  ارشدکارشناس
  500000  دکترا
  

  ) به محل آموزشی رفت و برگشتشامل ( روزانه مدرسین و عوامل برگزاري دوره ) محاسبه کمک هزینه ایاب و ذهاب 3جدول(
  ایاب و ذهاب (ریال)  درجه بندي شهرها  نام شهر  ردیف

  350000  1  ، کرج تهران  1
  190000  2  , اصفهان , شیرازتبریز, مشهد, اهواز  2
 170000  4  سایر شهرها  3
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   )ساعت 1:30(باشگاه ها و اماکن ورزشی شاغل در  جلسه بازاي هر فدراسیونمربیان  حق الزحمه میزان) 4جدول(

  التعلیم(ریال)حق  مدرك تحصیلی  درجه مربیگري  ردیف

  3درجه   1

  150000  دیپلم
  155000  فوق دیپلم

  160000  رشناسکا
  165000  کارشناس ارشد

  170000  دکترا

  
2  

  

  
  2درجه 
  

  155000  دیپلم
  160000  فوق دیپلم
  165000  کارشناس

  170000  کارشناس ارشد
  175000  دکترا

  و باالتر 1درجه  3

  160000  دیپلم
  165000  فوق دیپلم
  170000  کارشناس

  175000  کارشناس ارشد
  180000  دکترا

  

  
رفت و  شامل روزانه( شاغل درباشگاهها و اماکن ورزشی فدراسیونهزینه ایاب و ذهاب مربیان  کمک یزان) م5جدول(

  )به محل آموزشی برگشت
  ایاب و ذهاب (ریال)  درجه بندي شهرها  نام شهر  ردیف

  160000  1  ، کرجتهران  1
  125000  2  مشهد , اهواز , شیراز , اصفهان تبریز ,  2
  115000  4  سایر شهرها  3
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   اند:که ابالغ دریافت نموده هاي آموزشی الزحمه سرپرست، ناظر و سایر عوامل برگزاري دورهحق میزان -6ماده 

  پرداخت خواهد شد. 6 برابر جدول براي هر روزالزحمه سرپرست ، ناظر و سایر عوامل برگزاري دوره هاي آموزشی محاسبه حق   
العاده فوق )اعزام می گردنددر صورت تایید فدراسیون  که( هریک از عوامل برگزاري غیر بومیسرپرست، ناظر و  در مورد :5تبصره  

  گردد.اضافه میالزحمه به مبلغ حق % 20به میزانماموریت 
 مربوطهي تعطیل فوق العاده در صورت کار در روزهادر فدراسیون  شاغل یک از عوامل برگزاري در مورد سرپرست، ناظر و هر: 6تبصره  

 شود.در نظر گرفته می
  عوامل برگزاري دوره و سایر  ، ناظرسرپرست روزانه میزان حق الزحمه) 6جدول(

حق الزحمه براي   سمت  ردیف
یک روز کامل (دوره 

اي و منطقه
  سراسري)

  براي کمتر از یک روز
اي و منطقه(دوره 

  سراسري)

حق الزحمه 
براي یک روز 

  کامل

کمتر از یک براي 
  روز

  880000  1135000  1005000  1425000  سرپرست دوره  1
  850000  1005000  880000  1135000  ناظر یا نماینده فدراسیون و سایر عوامل برگزاري  2
  

  :مربیان، مدرسین، سرپرست، ناظر و هریک از عوامل برگزاري دوره هاي آموزشی هزینه ایاب و ذهاب میزان  -7هماد
  د مسافت بین شهرهاي کشور هزینه ایاب و ذهاب به شرح زیر محاسبه و به همراه حق الزحمه پرداخت می شود.باتوجه به بع

 پرداخت خواهد شد.برابر مبلغ بلیط  قطار یا هواپیمابا  بین شهري پرداخت هزینه بلیط رفت و برگشت .1
محاسبه و بعنوان هزینه ایاب و ریال  3000یلومتر کهر  بلیط باشد به ازاء چنانچه ایاب و ذهاب با وسیله شخصی یا بدون ارایه .2

 .شودذهاب بین شهري پرداخت می
در (رفت و برگشت) بازاي هر روز و عوامل برگزاري دوره  مدرسین جهت شهرهزینه ایاب و ذهاب داخل کمک پرداخت  .3

 محاسبه و به همراه حق الزحمه به آنان پرداخت می شود.، 3برابر جدول شماره تهران شهر 
 5برابر جدول  فدراسیونان با توجه به وسعت شهرهاي کشور و بعد مسافت در شهرهاي بزرگ هزینه ایاب و ذهاب مربی .4

 پرداخت می شود. آنانبه  حق الزحمهمحاسبه و به همراه 
پس از  ین المللیو ب (همانند دوره هاي پینت بال و تندرستی و حرکات اصالحی)  ي خاصهاها در برخی دورهمبالغ شهریه :7 تبصره  

  گردد.فدراسیون قابل تغییر بوده که در بخشنامه مربوطه قید میرئیس تایید  با بررسی الزم، برآورد هزینه و
  

دوره هاي ویژه کارکنان و خانواده هاي ارگانها در مورد فدراسیون براي دانشجویان، و و صدور گواهینامه  پشتیبانیمبالغ هزینه امور میزان -8ماده
  .می شودبه صورت نیم بهاء در نظر گرفته زمانهاي دولتی و سا

-در صورت پرداخت حق فقط توسط ارگان مربوطه هاي برگزاري دورهدر مورد دوره هاي یادشده در این ماده با توجه به تامین هزینههمچنین  
شده بدیهی است در صورت پرداخت تمامی گرفته  ردرنظ یا شهریه به صورت نیم بهاء حداقل شهریهیا هیات استان الزحمه از سوي فدراسیون 

  گردد. هزینه و حق الزحمه ها توسط سازمان مربوطه شهریه اي دریافت نمی
استان و مبالغ  مربوط به امور  یهمگان يورزشها اتیبه حساب ه هیمبالغ شهر یاستان ياتهایه یزبانمی به هادوره يجهت برگزار  - 9 ماده
 ،شود یانجمن ها برگزار م تیبا مسئول ونیکه توسط فدراس ییمورد دوره ها در و گرددمی  زیوار ونیبه حساب فدراسامه و صدور گواهین یبانیپشت

  .گرددیم زیوارهمگانی  يورزشها ونیجمع مبالغ به حساب فدراس
تاریخ واریز همچنین لیست شماره ید قبا  يزیشهاي واریفشماره  لیستبه همراه  ونیبه حساب فدراس يزیوار هايشیاصل ف می بایست لذا   

  ) به فدراسیون ارسال نمایند.CDبه صورت مکتوب و در قالب لوح فشرده (استان  اتیه فیشهاي واریزي به حساب
  باشد.میکنندگان وات بعهده شرکتهاي مربوط به اسکان، تغذیه و وسایل کمک آموزشی و جزپرداخت هزینهمیزان  -10 ماده



دوره ھای آموزشی فدراسیون ورزش  میزان شھریھ و  حق الزحمھالعمل نحوه پرداخت  ردستو 
١٣٩٧ ھای ھمگانی  

 

٨ 
 

  .باشدنمی بدون تایید فدراسیون بجز مبالغ تعیین شده از سوي فدراسیون مجاز به دریافت مبالغ دیگري برگزارکننده -11ماده
  دریافت نگردد.هاي آموزشی هیچگونه وجهی از افراد هاي مربوط به دورهدر هنگام تحویل گواهینامهگردد تاکید می همچنین

  نندگان در دورهاي آموزشی فدراسیون از شرکت ک به صورت پایه ) مبالغ دریافتی7جدول شماره (

در هاي همگانی فدراسیون ورزش و مجمع جدول به تصویب هیات رئیسه 7تبصره و  7ماده،  11 ین دستور العمل شاملا 
  .رسید 26/10/1396تاریخ 

 نام دوره

 درجه

 کل مبلغ دریافتی 
 به ریال 

 توضیحات مبلغ دریافتی
 پشتیبانی و صدورهزینه امور

 مبلغ شهریه به ریال گواهینامه فدراسیون به ریال

ساعت)60مربیگري(  
  3(غیر از مربیگري درجه 

)پینت بال، صبحگاهیورزش  

3 0000402  000070  0000071  
2 0000702  000090  0000180  

1 0000030  0000100  0000200  

ورزش صبحگاهی 3مربیگري درجه  3 0000051  000005  0000010  
پینت بال 3مربیگري درجه   3 7000000 500000 6500000 

ساعت)  40تا  30داوري (براي   
 (غیر از داوري پینت بال)

3 0000015  000005  0000010  
2 0000901  000070  0000201  
1 0000302  000080  0000501  

پینت بال 3داوري درجه   3 4000000 500000 3500000 

ساعت) 50تا  40(تربیت مدرس  
3 0000703  000080  0000902  
2 0000903  000090  0000300  
1 0000410  0000100  0000031  

ساعت) 50تا  30ین(دانش افزایی و همسان سازي مدرس  
3 0000703  000080  0000902  
2 0000903  000090  0000030  
1 0000410  0000100  0000031  

0000018  هکارگاه ها و دوره هاي چهل ساعت  000004  0000140  
هکارگاه ها و دوره هاي سی ساعت  0000401  000040  0000100  

هساعت بیستکارگاه ها و دوره هاي   0000201  000040  000080  
ساعته دهکارگاه ها و دوره هاي     000009  000003  000060  

000030 آزمون ورودي یک روزه  0 000030  
000004 آزمون ورودي دو روزه  0 000004  
 5500000 500000 6000000 فنی/توجیهی پینت بال

 دروس تئوري عمومی مربیگري
3 0000501  000040  0000101  
2 0000160  000040  0000201  
1 0000170  000040  0000031  


