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مدت زمان  نام دوره عنوان دوره

 دوره

 پیش نیاز دوره

 بادی باالنس( 1

 ندارد روزه 1 بادی باالنس )اختیاری(سمینار

-( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک مربیگری یکی از رشته3)درجه  دروس تئوری روز 4 بادی باالنس کارگاه

 های ورزشی

 کارگاه بادی باالنس  روز 6 3درجه  مربیگری

 3مربیگری بادی باالنس درجه  روز 4 3درجه  داوری

 3مربیگری بادی باالنس درجه  روز 6 3درجه  مدرسی

 آمادگی جسمانی( 2

-یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک مربیگری یکی از رشته (3)درجه  دروس تئوری روز 6 3درجه  مربیگری

 های ورزشی

 3درجه مربیگری آمادگی جسمانی  روز 4 3درجه  داوری

 3مربیگری آمادگی جسمانی درجه  روز 3 طراحی تمرین 2به  3کارگاه ارتقا 

 3مربیگری آمادگی جسمانی درجه  روز 2 کارگاه تغذیه 2به  3کارگاه ارتقا 

 کارگاه شنات سندروم  2به  3کارگاه ارتقا 
LCS (LOWER CROSS 

SYNDROME) 
UCS (UPPER CROSS 

SYNDROME) 

 3آمادگی جسمانی درجه مربیگری  روز 2

 سمینار )اجباری(

 

آشنایی با روشها و وسایل 

تمرینی نوین آمادگی 

 جسمانی

 3مربیگری آمادگی جسمانی درجه  روز 1

 امتیاز 75 و  (2)درجه  دروس تئوری ،3مربیگری آمادگی جسمانی درجه  روز 6 2درجه  مربیگری

 امتیاز 75و ( 1)درجه دروس تئوری  ،2درجه مربیگری آمادگی جسمانی  روز 6 1درجه  مربیگری

 1یا  2مربیگری آمادگی جسمانی درجه  روز 6 3درجه  مدرسی

 پیالتس( 3

 ندارد روز 1 روش های نوین در پیالتس )اختیاری(سمینار

 ندارد روز 4 2سطح  کارگاه

 2کارگاه سطح  روز 4 1سطح  کارگاه

( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک 3)درجه  تئوری دروس ،1کارگاه سطح  روز 6 3درجه  مربیگری

 های ورزشیمربیگری یکی از رشته

 امتیاز 75و  2درجه  دروس تئوری ،3مربیگری پیالتس درجه  روز 6 2درجه  مربیگری

 امتیاز 75و  1درجه  دروس تئوری ،2مربیگری پیالتس درجه  روز 6 1درجه  مربیگری

 3پیالتس درجه مربیگری  روز 4 3درجه  داوری

  امتیاز 75، 3داوری پیالتس  درجه  روز 4 2درجه  داوری

 2مربیگری پیالتس درجه  روز6 3درجه  مدرسی
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 یوگا( 4

 ندارد روز 1 یوگا سمینار

تکنیک پرورش توجه و  سمینار

 تمرکز در یوگا

 ندارد روز 1

چگونگی نقش یوگا در  سمینار

 مدیریت استرس

 ندارد روز 1

 ندارد روز 1 اصول تغذیه در یوگا سمینار

های یوگا بر تاثیر آسانه سمینار

 های مختلف بدنمزاج

 ندارد روز 1

آموزش آناتومی تمرینات  کارگاه

 یوگا

 ندارد روز 2

روشهای نوین تمرین یوگا و  کارگاه

 کار با ابزار

 ندارد روز 4

 ندارد روز 1 یوگا 1مرحله  آزمون

 ندارد روز 1 یوگا 2مرحله  آزمون

 ندارد روز 1 یوگا 3مرحله  آزمون

 ندارد روز 1 یوگا 4مرحله  آزمون

 ندارد روز 1 یوگا 5مرحله  آزمون

-( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک مربیگری یکی از رشته3)درجه  دروس تئوری روز 1 یوگا 6مرحله  آزمون

 های ورزشی

 یوگا 3مدرک مربیگری درجه  یوگا و 6مدرک مرحله  روز 1 یوگا 7مرحله  آزمون

 یوگا 7مدرک مرحله  روز 1 یوگا 8مرحله  آزمون

 یوگا 8مدرک مرحله  روز 1 یوگا 9مرحله  آزمون

 یوگا 9مدرک مرحله  روز 1 یوگا 10مرحله  آزمون

 مربیگری

 )حضوری/مجازی(

 مربیگری 3یوگا، تئوری درجه  6مدرک مرحله  روز 6 3درجه

 یوگا 2مربیگری درجه  روز 6 3درجه  مدرسی

 ورزش در آب( 5

ورودی یا مدرک  آزمون

شنا یا مدرک  3درجه 

  نجات غریق

 ندارد روز 1 ورودی

یا  لیسانس تربیت بدنی یا  3درجه  دروس تئوری)بهمراه  یدرآزمون ورود یقبول روز 6 3درجه  مربیگری

مدرک   یاشنا  3درجه  یگریمرب ای (های ورزشیمدرک مربیگری یکی از رشته

 قینجات غر

 ورزش در آب 3مربیگری درجه  روز6 3درجه  مدرسی

 کانگو جامپ استپ، ایروبیک،( 6
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 ندارد روز 1 ایروبیک،استپ،کانگو جامپ سمینار)اجباری(

 سمینار ایروبیک،استپ،کانگو جامپ روز 4 ایروبیک،استپ،کانگو جامپ ساعته 40کارگاه 

( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک 3)درجه  دروس تئوری ساعته، 40کارگاه  روز 6 3درجه  مربیگری

 های ورزشیمربیگری یکی از رشته

 ازیامت 75و  2درجه  یدروس تئور ،3جامپ درجه  ک،استپ،کانگویروبیا  یگریمرب روز 6 2درجه  مربیگری

 ازیامت 75و  1درجه  یدروس تئور ،2جامپ  درجه  ک،استپ،کانگویروبیا یگریمرب روز 6 1درجه  مربیگری

 3مربیگری  ایروبیک،استپ،کانگو جامپ درجه  روز 4 3درجه داوری

 جامپ  ک،استپ،کانگویروبیا 2مربیگری درجه  روز6 3درجه  مدرسی

 کراس فیت( 7

 ندارد روز 1 کراس فیت )اجباری(سمینار

 سمینار کراس فیت روز 4 کراس فیت کارگاه

( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک 3)درجه  دروس تئوریکارگاه کراس فیت،  روز 6 3درجه  مربیگری

 های ورزشیمربیگری یکی از رشته

 سمینار کراس فیت روز 4 3درجه   داوری

 فیتکارگاه کراس روز 6 3درجه  مدرسی

 تمرینات ورزشی کاربردی)فانکشنال(( 8

 ندارد روز 1 تمرینات ورزشی کاربردی )اجباری(سمینار

 3مربیگری آمادگی جسمانی درجه  سمینارتمرینات ورزشی کاربردی، روز4 تمرینات ورزشی کاربردی کارگاه

 ورزآرا( 9

 ندارد روز 1 ورزآرا سمینار

 باراوسل( 10

 ندارد روز 1 باراوسل (اجباری)سمینار

 3مربیگری  آمادگی جسمانی درجه  روز 4 باراوسل کارگاه

-( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک مربیگری یکی از رشته3)درجه  دروس تئوری روز 6 3درجه  مربیگری

 کارگاه باراوسل ،های ورزشی

 تمرینات معلق( 11

 ندارد روز 1 تمرینات معلق )اجباری(سمینار

 3مربیگری  آمادگی جسمانی درجه  ،سمینار تمرینات معلق روز TRX 4تمرینات معلق کارگاه

 3مربیگری درجه 

 تمرینات معلق

 

 اریال،سوئینگ،بانجی

DPRO 4 
CROSS CORE 

(rip 60) 
(rip trainer) 

 TRXتمرینات معلق روز 9

 

 تمرینات معلق 3مربیگری درجه  روز 6 3درجه  مدرسی

 کراس ترینینگ( 12

 ندارد روز 1 کراس ترینیگ )اجباری(سمینار
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 3آمادگی جسمانی  درجه  ، مربیگریسمینار کراس ترینیگ روز 4 کراس ترینیگ کارگاه

 سمینار)اجباری( روز 4 3درجه  داوری

 EMSروش تمرینی تحریک الکتریکی عضالت( 13

روش تمرینی تحریک  )اجباری(سمینار

 الکتریکی عضالت

 ندارد روز 1

 کیتحر ینیروش تمر کارگاه

 عضالت یکیالکتر

مربیگری یا  تربیت بدنی لیسانس ،روش تمرینی تحریک الکتریکی عضالتسمینار  روز 4

 3آمادگی جسمانی درجه 

 کارگاه روز 6 3درجه  مربیگری

 جامپینگ فیتنس( 14

 ندارد روز 1 جامپینگ فیتنس (ی)اجبارسمینار

 3، مربیگری آمادگی جسمانی  درجه سمینار جامپینگ فیتنس روز 4 جامپینگ فیتنس کارگاه

 کلیستنیکس( 15

 ندارد روز 1 کلیستنیکس )اجباری(سمینار

 سمینار کلیستنیکس ،3مربیگری آمادگی جسمانی درجه  روز 4 کلیستنیکس کارگاه

 سمینار کلیستنیکس روز4 3درجه  داوری

 دوچرخه ثابت سالنی( 16

 ندارد روز 1 دوچرخه ثابت سالنی (اجباری)سمینار

 3مربیگری آمادگی جسمانی  درجه  روز 4 دوچرخه ثابت سالنی کارگاه

 کارگاه  دوچرخه ثابت سالنی روز 6 3درجه  مربیگری

 فیوژن فیتنس( 17

 ندارد روز 1 فیوژن فیتنس (ختیاری)اسمینار

 3سمینار فیوژن فیتنس، مربیگری  آمادگی جسمانی درجه  روز 4 فیوژن فیتنس کارگاه

 کارگاه فیوژن فیتنس  روز 6 3درجه  مربیگری

  آمادگی جسمانی هایدستگاهابزار و کار با ( 18

 ندارد روز 1 کار با دستگاه (اختیاریسمینار)

 3مربیگری  آمادگی جسمانی درجه  روز 4 کار با دستگاه کارگاه

 کتل بل( 19

 ندارد روز 1 کتل بل )اجباری(سمینار

 سمینار کتل بل ،3مربیگری آمادگی جسمانی درجه  روز4 کتل بل کارگاه

 جیمستیک( 20

 ندارد روز 1 جیمستیک (اختیاریسمینار)

 3مربیگری آمادگی جسمانی درجه  روز4 جیمستیک کارگاه

 یارتعاش لیو وسا دیبل یباد( 21

 ندارد روز 1 یارتعاش لیو وسا دیبل یباد (اختیاریسمینار)

 3مربیگری آمادگی جسمانی درجه  روز4 یارتعاش لیو وسا دیبل یباد کارگاه
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 پامپ( ایرو22

 ندارد روز 1 ایرو پامپ )اجباری(سمینار

 3، مربیگری  آمادگی جسمانی درجه سمینار ایروپامپ روز 4 ایرو پامپ کارگاه

 ایروپامپکارگاه  روز 6 3درجه  مربیگری

 پینت بال( 23

 ندارد روز 2 فنی توجیهی کارگاه

( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک مربیگری 3)درجه  دروس تئوری فنی توجیهی، روز 6 3درجه  مربیگری

 های ورزشییکی از رشته

 امتیاز 75و  2درجه دروس تئوری  ،3مربیگری پینت بال درجه  روز 6 2درجه  مربیگری

 امتیاز 75و 1تئوری درجه  ،2مربیگری پینت بال درجه روز 6 1درجه  مربیگری

 ندارد روز 4 3درجه  داوری

 امتیاز 75، 3داوری پینت بال  درجه  روز 4 2درجه  داوری

 فریزبی( 24

-( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک مربیگری یکی از رشته3)درجه  دروس تئوری روز 6 3درجه  مربیگری

 های ورزشی

 امتیاز 75و  2درجه  دروس تئوری ،3مربیگری فریزبی  درجه  روز 6 2درجه مربیگری

 امتیاز 75و  1درجه  ،دروس تئوری2مربیگری فریزبی  درجه  روز 6 1درجه مربیگری

 کارگاه آشنایی فریزبی روز4 3درجه آبزروری )داوری(

 ورزش های روزانه( 25

-( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک مربیگری یکی از رشته3)درجه  دروس تئوری روز 6 3درجه  مربیگری

 های ورزشی

 گردشگری ورزشی( 26

-( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک مربیگری یکی از رشته3)درجه  دروس تئوری روز 6 3سطح  گردشگریراهنمای 

 های ورزشی

 3سطح   راهنمای گردشگری روز 6 3درجه  مدرسی

 بازی های فکری( 27

 ندارد روز 4 بازی های رو میزی کارگاه

 ندارد روز4 بازی های پازلی کارگاه

-( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک مربیگری یکی از رشته3)درجه  دروس تئوری روز 6 3درجه  مربیگری

 کارگاه بازی های پازلی کارگاه بازی های رو میزی، های ورزشی،

 ندارد روز 1 3مکعب روبیک درجه  داوری

بازی های نقش آفرین  داوری

 گرداننده

 ندارد روز 4

 داژبال( 28

 مربیگری

 )حضوری/مجازی(

-( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک مربیگری یکی از رشته3)درجه  دروس تئوری روز 6 3درجه 

 های ورزشی
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 داوری

 )حضوری/مجازی(

 ندارد روز 4 3درجه 

 داژبال 3مربیگری درجه  روز 6 3درجه  مدرسی

 ورزش در طبیعت( 29

 ندارد روز 1 ورزش های طبیعی )اجباری( سمینار

 سمینار روز 4 ورزش های طبیعی کارگاه

( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک مربیگری یکی از 3)درجه  دروس تئوری، کارگاه روز 6 ورزش های طبیعی مربیگری

  های ورزشیرشته

 ثبت رکود( 03

 ندارد روز 4 3درجه  داوری

 ورزش های الکترونیکی( 31

 ندارد روز 1 ورزش های الکترونیکی سمینار

( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک مربیگری یکی 3)درجه  دروس تئوریسمینار،  روز 6 3درجه  مربیگری

 های ورزشیاز رشته

 طناب زنی( 32

 مربیگری

 )حضوری/مجازی(

-( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک مربیگری یکی از رشته3)درجه  دروس تئوری روز 6 3درجه 

 های ورزشی

 امتیاز 75و  2درجه  دروس تئوری ،3زنی درجه مربیگری طناب  روز 6 2درجه  مربیگری

 داوری

 )حضوری/مجازی(

 ندارد روز 4 3درجه 

 امتیاز 75، 3داوری طناب زنی  درجه روز 4 2درجه  داوری

 ماهیگیری( 33

ری یآشنایی با ماهیگ کارگاه

 ورزشی)تئوری و عملی(

 ندارد روز 2

( یا  لیسانس تربیت 3)درجه  دروس تئوری ورزشی،کارگاه  آشنایی با ماهیگری  روز 6 3درجه  مربیگری

 های ورزشیبدنی یا مدرک مربیگری یکی از رشته

 چوگو( 34

 ندارد روز 1 چوگو سمینار

 پرثوا( 35

 های رزمی، آشنایی با یکی از رشتهس تئوریرود روز 6 3درجه  مربیگری

 ندارد روز 4 3درجه  داوری

 3داوری درجه  روز 4 2درجه  داوری

 2داوری درجه  روز 4 1درجه  داوری

 پرواز کایت( 36

 ندارد روز 1 پرواز کایت سمینار



های همگانیپوشش فدراسیون ورزشهای تحت رشتهفرانمای آموزشی   
 (22/01/1400ویرایش دوم )

 

 لیوان چینی( 37

 ندارد روز 2 لیوان چینی کارگاه

 ورزش و فعایت بدنی آتش نشانان( 38

 ندارد روز 1 ورزش آتش نشانان سمینار )اختیاری(

 نشانانکارگاه آشنایی با ورزش آتش  روز 4 3درجه  داوری

 ورزش و فعالیت بدنی کودکان( 39

-( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک مربیگری یکی از رشته3)درجه  دروس تئوری روز 6 3درجه  مربیگری

 های ورزشی

 کودکانمربیگری بازی و ورزش  روز 6 3درجه  مدرسی 

 ورزش و فعالیت بدنی زنان و خانواده( 40

 مربیان مدرک مامایی یا پزشک زنانویژه  روز 1 آشنایی کارگاه

 کارگاه آشنایی روز 6 3درجه  مربیگری 

 تندرسی و حرکات اصالحی( 41

 ایو  یارشد حرکت اصالح ی، مدرک کارشناسیو حرکات اصالح یکارگاه تندرست روز 6 2درجه  یگریمرب

 یدکتر یلیاشتغال به تحص یگواه بیآس

 یو حرکات اصالح یتندرست 2مربیگری درجه  روز 4 3درجه  مدرسی 

 استعداد یابی( 42

 یکی از رشته های همگانی و یا پایه 3مربیگری درجه  روز3 استعداد یابی کارگاه

 پیکر شناسی( 43

 یکی از رشته های همگانی و یا پایه 3مربیگری درجه  روز3 پیکر شناسی کارگاه

 ( مینی فوتبال44

-( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک مربیگری یکی از رشته3)درجه  دروس تئوری روز 6 3 مربیگری

 های ورزشی

 مدرک مربیگری از فدراسیون فوتبال روز 1 3 مربیگری تطبیقی

 (2)درجه  دروس تئوری، 3مدرک مربیگری  روز  6 2 مربیگری

 مدرک داوری از فدراسیون فوتبال روز 1 3 داوری تطبیقی

  فوتبال Bمربیگری درجه  - 3درجه  مربیگری مدرسی

 امتیاز بازآموزی( 75) ( مربیگری تندرستی45

 های تحت پوشش فدراسیون تمامی رشته روز 6 3درجه  مربیگری

 ( بازاریابی اجتماعی46

 - روز 1 - سمینار

 کارشناسی ارشد یا دکتری مدیریت ورزشی  ..... روز 3درجه  مدرسی

 ( دومینو47

 کارگاه

 )حضوری/مجازی(

 بدون پیش نیاز ا روز -



های همگانیپوشش فدراسیون ورزشهای تحت رشتهفرانمای آموزشی   
 (22/01/1400ویرایش دوم )

 

( گوی پردار48  

 ندارد ا روز - سمینار

 ورزش و فعالیت بدنی سالمندان( 49

ورزش و فعالیت بدنی  سمینار )اختیاری(

 سالمندان

 ندارد روز 1

 

ورزش و فعالیت بدنی  مربیگری

 سالمندان

-( یا  لیسانس تربیت بدنی یا مدرک مربیگری یکی از رشته3)درجه  دروس تئوری روز 6

 های ورزشی

  هوگام (50

 بدون پیش نیاز روز 4 هوگام داوری

 فعال دوره آموزشی تعریف نشده است قلم تندرستی( 51

 فعال دوره آموزشی تعریف نشده است ( فوتبال حبابی52

استفعال دوره آموزشی تعریف نشده  ( روپایی53  

 فعال دوره آموزشی تعریف نشده است داوطلبی( 54

 فعال دوره آموزشی تعریف نشده است ( هوالهوپ55

 فعال دوره آموزشی تعریف نشده است ( حرکات آئینی56

 فعال دوره آموزشی تعریف نشده است ( مشاور ورزشی57

 فعال دوره آموزشی تعریف نشده است ( کرانکینگ58

دوره آموزشی تعریف نشده است فعال کلنتیکس( 59   

 فعال دوره آموزشی تعریف نشده است روی( پیاده60

 

 پیش شرط رشته های نوین:
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