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<<اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال>>

کالس داوري درجه ملی تنیس روي میز ـ 17 لغایت 20بهمن 1396

ریاست محترم هیأت تنیس روي میز استان
 

با سالم
 احتراما فدراسیون تنیس روي میز در نظر دارد کالس داوري درجه ملی را در محل مرکز بین المللی آموزش و استعدادیابی شهید عضدي 

برگزار نماید . لذا شایسته است نسبت به معرفی داوران فعال درجه یک آن استان برابر شرایط ذیل تا تاریخ 96/11/14 اقدام فرمائید.

ثبت نام در کالس مشمول سهمیه نمی باشد اما در صورت افزایش تعداد شرکت کنندگان به بیش از حدنصاب براي استان هاي  .1
با تعداد باالي شرکت کننده با توجه به اولویت معرفی از استان و با نظر استان مربوطه تعیین سهمیه خواهد شد.

دارا بودن حداقل 24 سال سن و حداقل مدرك تحصیلی دیپلم. .2
حداقل دو سال از تاریخ صدور کارت درجه 1 داوران تا تاریخ 96/11/17 گذشته باشد. .3

ارائه اصل و تصویر کارت درجه 1 داوري شناسنامه ، کارت ملی، کارت بیمه ورزشی، دوقطعه عکس، معرفی نامه از استان محل  .4
اعزام جهت تحویل به مدرس یا مدیر کالس.

شروع کالس از ساعت 9  روز سه شنبه 17 بهمن ماه .5
واریز مبلغ  6.500.000 ریال حداکثر تا تاریخ 96/11/14 به حساب شماره 1869557770 بانک ملت بنام فدراسیون تنیس روي  .6

میز و ارسال فیش واریزي به نمابر 26216209-021 و اخذ تاییدیه نمابر از امور اداري آموزش فدراسیون.
از آنجایی که بخشی از سواالت آزمون به زبان انگلیسی است آشنایی با زبان انگلیسی براي شرکت کنندگان الزم است. .7

محل برگزاري تهران خیابان ورزنده نبش کوچه سلماسی   .8
ادرس محل اسکان متعاقبا اعالم میگردد.   .9

ضمنا هزینه صدور کارت از شرکت کنندگان دریافت نمی گردد  اسکان به عهده فدراسیون وتغذیه به عهده شرکت کنندگان می  .10
باشد.

صدور کارت قبول شدگان در دوره آموزشی پس از گذراندن دوره کارورزي که شرایط آن توسط مدرس دوره به شرکت کنندگان  .11
اعالم میشود ، خواهد بود .

مسئول هماهنگی کالس جناب آقاي رامین میرزایی به شماره تماس 09365144373می باشد.                                                                                                                 .١٢
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