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 «شیوه نامه شرکت»       

 دوره بین المللی بازی های حرکتی هدفمند و ورزش کودکان هفتمین
 

 (بعد از ظهر 16صبح تا  8 –کاملروز  3) 1398شهریور  1مرداد و  31و  30 زمان

 گردد(تهران )محل برگزاری متعاقبا اعالم می  مکان

 1398 ماه مرداد 15تا  در صورت وجود ظرفیت  مهلت ثبت نام

 مدارک مورد نیاز 

  فردی اطالعات تکمیل شده فرم .1

 ملی کارت تصویر .2

  واریزی فیش تصویر .3

 تصویر معرفی نامه یا مدرک مورد نیاز برای برخورداری از تخفیف .4

 دوره هزینه

 

 شهریه تخفیفدرصد  متقاضیشرایط  

 ریال  000/770/13  -  شرکت کننده آزاد 1

/ کودک های مهد و مدیران / مربیان ل قب بین المللیدوره  2تا  1های شرکت کننده  2

دارای کارت مربیگری  افراد/ و اساتید دانشگاه ها / دانشجویانمعلمان ورزش

 شییکی از رشته های ورز 3حداقل درجه 

 ریال  000/000/11 درصد 20

 روسای کمیته های بازی و ورزش/ نکانون علمی بازی و ورزش کودکارسمی ای اعض 3

   قبل یا بیشتربین المللی دوره  3/ شرکت کننده  هیات های ورزش همگانی

 ریال 000/640/9  درصد  30

 

 ،روز 3 نهار و وعده میان 6، دوره پک دریافت با دوره در حضور کامل روز 3 بابت دریافتی هزینه-

انجمن بین المللی بازی پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم ، مشترک با تایید  المللی بین گواهینامه صدور-

 ، (IPAبازی ) المللی بین ، انجمن(CAPSهای حرکتی و ورزش کودکان )
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یکسال دسترسی رایگان به دروس  از سوی آکادمی آموزش مهارت های حرکتی سوئیس وصدور گواهینامه -

  یورو 200آکادمی آموزش مهارتهای حرکتی سوئیس به ارزش 

  Body-to-play Music Education Association-موسیقی ترکیه  -بدن -تعلیم بازی از سوی انجمنصدور گواهینامه -

 واریز نمایند.طی دو مرحله متقاضیان در صورت تمایل می توانند هزینه دوره را  نکات مهم: -

 .تسویه گرددباید  1398 مرداد 15تا هزار تومان می باشد و مابقی هزینه  450ثبت نام  مرحله اولپرداخت 

 به نام ثبت تاییدیه دریافت و مدارک ارسال و وجه واریز از بعد تخفیف از مندی بهره جهت نامه معرفی ارائه -

 .نیست پذیر امکان عنوان هیچ

 از ثبت نام و عودت وجه میسر نیست.پس امکان انصراف  -

-  بانک  –وهشگاه تربیت بدنی پژ  6367-9570-5410-0719کارت  شماره به باید شرکت هزینه

 .گردد واریز مرکزی

 مراحل ثبت نام:          

تصویر کارت  -2فرم تکمیل شده اطالعات فردی )در صفحه سه این شیوه نامه آمده است(،  -1باید متقاضیان 

تصویر معرفی نامه ( در صورت نیاز به بهره مندی از تخفیف) -4،تصویر با کیفیت فیش پرداختی  -3ملی  

 آدرس ایمیلبه سازمان )فرمت آن در صفحه چهار این شیوه نامه آمده است( 

activeplayiran@gmail.com  دریافت ایمیل همان از را نام ثبت تاییدیه سپس و نموده ارسال 

  .نماید

 اصل مدارک باید در روز اول دوره هنگام پذیرش ارائه گردد.نکته :  -

 

 

 

 

 irankidsplay@کانال تلگرام  - www.irankidsplay.irسایت  اطالعات بیشتر:  

 09370189089 - 09339757523تماس شماره های 

 

http://www.irankidsplay.ir/
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  (تایپ شود ترجیحاً)  فرم اطالعات فردی  

 ، تهران( 1398شهریور  1مرداد و  31و  30) دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان هفتمین

 

   :نام و نام خانوادگی به فارسی .1

)دقت شود کلمات خوانا و صحیح نوشته شود چرا که بر اساس گذرنامه  انگلیسینام و نام خانوادگی به  .2

 .................................................................................................. بر اساس نگارش شما صادر می گردد(:ها گواهینامه 

  :تاریخ تولد .3

  :کد ملی .4

  :آدرس ایمیل .5

   :شغل .6

  :شماره تلفن ثابت .7

و  )تلگرام( فعال باشدهم : شماره ایی اعالم شود که در پیام رسان ها نکته مهم) شماره تلفن همراه .8

 .........(: امکان اضافه کردن شماره به گروه وجود داشته باشد

  نام سازمان محل خدمت: .9

  آدرس کامل سکونت فعلی: .01

******************************* 

صحت .............................. متقاضی شرکت در هفتمین دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان ....اینجانب 

 ذکور را می پذیرم. تمامی قوانین و مقررات شرکت در دوره ماطالعات فوق را تایید و 

 ء:امضا                                                                              :                         تاریخ 
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 سازمان  از نامه معرفی فرمت

 دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان هفتمینبرای بهره مندی از تخفیف ثبت نام در 

 ، تهران( 1398شهریور  1مرداد و  31و  30)

 

 ، تحقیقات و فناوریعلوم وزارت ورزشی علومتربیت بدنی و  پژوهشگاه

 احترام و سالم با

 ...................... مهد /اداره ............../ پرسنل  /مربیان از ............ آقای جناب/خانم سرکار بدینوسیله

  "کودکان رشدی های ورزش و حرکتی های بازی طراحی اصول" المللی بین دوره ششمین در شرکت جهت

 به نام ثبت هزینه تخفیفدرصد  ............. از مندی بهره و تهران در 1398شهریور  1مرداد و  31و  30

  .گردد می معرفی حضور

 

 تشکر با

 ....... مدیریت سمت و نام

 امضاء و مهر

 


