« شیوه نامه شرکت »
زمان 3 :تا  5بهمن ( 1397سه روز 8-صبح تا  16بعدازظهر) مکان :تهران (محل برگزاری متعاقباً اعالم می گردد)
مهلت ثبت نام 15 :دی ماه (در صورت وجود ظرفیت)

شرایط عمومی ثبت نام
 .1دارا بودن حداقل  20سال سن
 .2دارا بودن یکی از شرایط ذیل( :تاکید می گردد دارا بودن یکی از شرایط زیر برای ثبت نام کفایت می کند)
 داشتن کارت مربیگری حداقل درجه  3یکی از رشته های ورزشی
 دارا بودن گواهینامه شرکت در یکی از دوره های بین المللی بازی و ورزش کودکان


معلمان تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش



دانشجویان ،فارغ التحصیالن و اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدارک مورد نیاز
 .1فرم اطالعات فردی تکمیل شده
 .2تصویر کارت ملی
 .3تصویر فیش واریزی
 .4تصویر کارت مربیگری یا گواهینامه شرکت در دوره های قبلی ،یا کارت شناسایی آموزش و پرورش برای
معلمان تربیت بدنی ،یا کارت معتبر دانشجویی برای دانشجویان تربیت بدنی  ،تصویر مدرک برای فارغ
التحصیالن تربیت بدنی و کارت شناسایی برای اساتید تربیت بدنی دانشگاه
 .5در صورت نیاز به بهره مندی از تخفیف :تصویر معرفی نامه از سازمان های که در ادامه معرفی شده اند.
 .6هزینه شرکت
 هزینه شرکت در دوره  860هزار تومان می باشد .هزینه دریافتی بابت  3روز کامل ( 3تا  5بهمن  )97حضور دردوره با دریافت پک دوره ،میان وعده ها و نهار ،صدور گواهینامه بین المللی با امضای نمایندگان انجمن بین
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المللی بازی های حرکتی و ورزش کودکان ( ،)CAPSانجمن بین المللی بازی ( ،)IPAپژوهشگاه علوم ورزشی
وزارت علوم  ،دپارتمان استعدادیابی ورزشی دانشگاه  HANهلند خواهد بود.
نکته :متقاضیان با ارائه معرفی نامه از سازمان های ذیل می توانند از  % 25تخفیف شهریه بهره مند شوند و مبلغ
 645هزار تومان بابت شهریه پرداخت نمایند:
 .1موسسات زیر مجموعه سازمان بهزیستی (مهدهای کودک ،مراکز توانبخشی و  ...با تایید مدیریت مربوطه)
 .2مربیان تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با تایید مدیریت مدرسه یا اداره مربوطه
 .3دانشجویان ،فارغ التحصیالن و اساتید تربیت بدنی با تایید دانشگاه یا تصویر کارت شناسایی دارای اعتبار
 .4افراد معرفی شده از سوی فدراسیون ها و هیات های زیر مجموعه آنها
 .5افراد معرفی شده از سوی المپیک ویژه ایران



هزینه شرکت باید به شماره حساب  2172269001003بانک ملی ایران به نام خزانه داری کل واریز

گردد.
مراحل ثبت نام:
متقاضیان باید  -1فرم تکمیل شده اطالعات فردی (در صفحه سه این شیوه نامه آمده است) -2 ،تصویر کارت ملی
 -3تصویر با کیفیت فیش پرداختی  -4تصویر کارت مربیگری یا گواهینامه شرکت در دوره های بین المللی قبلی یا
معرفی نامه از سازمان های فوق الذکر ( -5در صورت نیاز به بهره مندی از تخفیف) تصویر معرفی نامه سازمان

(فرمت آن در صفحه چهار این شیوه نامه آمده است) به آدرس ایمیل activeplayiran@gmail.com
ارسال نموده و سپس تاییدیه ثبت نام را از همان ایمیل دریافت نماید.

نکات مهم
 .1اصل مدارک باید در روز اول دوره هنگام پذیرش ارائه گردد.
 .2ارائه معرفی نامه جهت بهره مندی از تخفیف بعد از واریز وجه و ارسال مدارک و دریافت تاییدیه ثبت نام به
هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
 .3امکان انصراف از ثبت نام و عودت وجه بعد از تاریخ  23دی  97میسر نیست.
اطالعات بیشتر :سایت  - www.irankidsplay.irکانال  @irankidsplayشماره های تماس
09025824090/09370189089 / 09339757523
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( فرم اطالعات فردی )

ترجیحاً تایپ شود
پنجمین دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان( 3تا  5بهمن ، 97تهران)

 .1نام و نام خانوادگی به فارسی:
 .2نام و نام خانوادگی به انگلیسی بر اساس گذرنامه (دقت شود کلمات خوانا و صحیح نوشته شود چرا که
گواهینامه بر اساس نگارش شما صادر می گردد):
...............................................................................................................................................................
 .3تاریخ تولد:
 .4کد ملی:
 .5آدرس ایمیل:
 .6شغل :
 .7شماره تلفن ثابت:
 .8شماره تلفن همراه (نکته مهم :شماره ایی اعالم شود که در پیام رسان ها هم فعال باشد و امکان اضافه
کردن شماره به گروه وجود داشته باشد):
 .9نام سازمان محل خدمت:
 .01آدرس کامل سکونت فعلی:

3

فرمت معرفی نامه از سازمان
برای بهره مندی از تخفیف ثبت نام در پنجمین دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان
( 3تا  5بهمن ، 97تهران)

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
با سالم و احترام
بدینوسیله سرکار خانم/جناب آقای  ............از مربیان  /پرسنل /..............اداره/مهد ......................
جهت شرکت در پنجمین دوره بین المللی" اصول طراحی بازی های حرکتی و ورزش های رشدی کودکان"
 3تا  5بهمن  1397در تهران و بهره مندی از  25درصد تخفیف هزینه ثبت نام به حضور معرفی می گردد.

با تشکر
نام و سمت مدیریت.......
مهر و امضاء
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