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شرايط احراز كادر فني تيم هاي ملي (سرمربي ،مربي ،كمك مربي ،مربي بدنساز)
سرمربي:
 دارا بودن حداقل مدرك مربيگري درجه  1از فدراسيون مربوطه (درصورت برخورداري از گواهينامه مربيگري
فدراسيون هاي ديگر ،دارا بودن سوابق بلند مدت فعاليت در بخش معلولين الزامي مي باشد .اين سوابق بايد مورد
تاييد فدراسيون ورزشي ذيربط باشد).
 دارا بودن دانشنامه مقطع كارشناسي يا باالتر (در شرايط برابر اولويت با گزينه هايي است كه از تحصيالت
اختصاصي در رشته تربيت بدني برخوردار هستند).

تبصره  :در شرايط برابر سرمربي در صورت دارا بودن مدرك مدرسي بين المللي رشته تخصصي (مدرس
فدراسيون جهاني مربوطه) برابري با مدرك تحصيلي خواهد نمود.
 دارا بودن حداقل  5سال سابقه مربيگري در رده هاي مختلف (با ارائه اسناد مكتوب و رسمي)
 حضور در ميادين پارالمپيک حداقل دو دوره
 آشنايي به برنامه هاي كاربردي كامپيوتر (برنامه هاي )Office
 آشنايي به زبان انگليسي در حد متوسط

مربي:
 دارا بودن حداقل مدرك مربيگري درجه  1از فدراسيون مربوطه (درصورت برخورداري از گواهينامه مربيگري
فدراسيون هاي ديگر ،دارا بودن سوابق بلند مدت فعاليت در بخش معلولين الزامي مي باشد .اين سوابق بايد مورد
تاييد فدراسيون ورزشهاي جانبازان و معلولين يا نابينايان و كم بينايان باشد).
 دارا بودن دانشنامه مقطع كارشناسي يا باالتر (در شرايط برابر اولويت با گزينه هايي است كه از تحصيالت
اختصاصي در رشته تربيت بدني برخوردار هستند).

تبصره  :در شرايط برابر مربي در صورت دارا بودن مدرك بين الملل رشته تخصصي و حضور در حداقل يک
دوره بازيهاي پارالمپيک برابر با مدرك تحصيلي خواهد شد .
 دارا بودن حداقل  3سال سابقه مربيگري در رده هاي مختلف (با ارائه اسناد مكتوب و رسمي)
 آشنايي به برنامه هاي كاربردي كامپيوتر (برنامه هاي )Office
 آشنايي به زبان انگليسي در حد متوسط
 در شرايط ويژه تصميم گيري بر اساس آراء كميته فني خواهد بود .

مربي بدنساز:
 دارا بودن دانشنامه مقطع كارشناسي تربيت بدني(در شرايط برابر اولويت با دانش آموختگان گرايش فيزيولوژي
ورزشي و آسيب شناسي ورزشي مي باشد).

تبصره  :در شرايط برابر مربي بدنساز در صورت دارا بودن مدرك بين الملل بدنسازي و حضور در حداقل
يک دوره بازيهاي پارالمپيک ،جهاني و پاراآسيايي برابر با مدرك تحصيلي خواهد بود .
 دارا بودن حداقل يک گواهينامه تخصصي در موضوع بدنسازي
 داشتن حداقل  3سال سابقه مربيگري (با ارائه اسناد مكتوب و رسمي)
 تسلط به برنامه هاي كاربردي كامپيوتر(برنامه هاي )Office
 آشنايي به زبان انگليسي در حد متوسط
 در شرايط ويژه تصميم گيري بر اساس آراء كميته فني خواهد بود .

شاخص هاي ارزيابي عملكرد كادر فني تيم هاي ملي
 نتايج كلي كسب شده در مسابقات توسط تيم /ورزشكاران
 ركورد هاي رسمي ورزشكاران
 نتايج حاصل از عملكرد ورزشكاران در آزمون هاي مركز سنجش آكادمي ملي پارالمپيک
 نتايج حاصل از ارزيابي مربيان بصورت دوره اي در آزم ونهاي سنجش آكادمي نسبت به قوانين و مقرارت
رشته مربوطه و آيين نامه هاي انتخاب ورزشكاران و آزمون زبان انگليسي

شاخص هاي ارزيابي عملكرد فني ورزشكاران تيم هاي ملي
 نتايج حاصل از عملكرد ورزشكاران در آزمون هاي مركز سنجش و كالسبندي آكادمي ملي پارالمپيک
 ركورد هاي رسمي ورزشكاران
 وضعيت پزشكي و تندرستي ورزشكار

شرايط استاندارد ركوردگيري درون اردويي
 استفاده از تجهيزات استاندارد
 حضور داوران رسمي برخوردار از گواهينامه داوري درجه  2يا بالتر
 حضور نماينده فني كميته ملي پارالمپيک
 حضور ناظر فني انجمن رشته مربوطه
 در صورت امكان شبيه سازي شرايط مسابقه با حضور تماشگران و ايجاد فضاي رواني مسابقه
 برگزاري مسابقات تداركاتي در رشته هاي تيمي ،با دعوت از تيم هاي برخوردار از سطح فني مناسب.

پايش وضعيت آمادگي ورزشكاران
پايش وضعيت آمادگي ورزشكاران در چند بخش قابل بررسي است:

ارزيابي آمادگي مهارتي ورزشكاران
ارزيابي وضعيت آمادگي مهارتي ورزشكاران در رشته هاي تيمي از طريق برگزاري آزمون هاي مهارتي توسط كادر
فني و واحد سنجش آكادمي انجام مي شود .نتايج حاصل از اين ارزيابي به بخش فني كميته ارسال شده و مورد بهره
برداري قرار مي گيرد.
ارزيابي وضعيت آمادگي مهارتي ورزشكاران در رشته هاي انفرادي ركوردي از طريق شركت در اردوهاي
ركوردگيري انجام مي شود .ركوردگيري بايد در شرايط استانداردي كه در صفحه قبلي اين آيين نامه تشريح شد،
انجام گردد .نتايج حاصل از اين بخش به عنوان يكي از مستندات الزم جهت دعوت از ورزشكاران به تيم هاي ملي و
محاسبات مربوط به ميزان حقوق ورزشكاران مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

ارزيابي آمادگي جسماني(عمومي و اختصاصي) ورزشكاران
ارزيابي هاي اين بخش توسط واحد سنجش آكادمي ملي پارالمپيک انجام مي شود .نتايج حاصل از ارزيابي ها به
بخش فني كميته ارسال شده و مورد بهره برداري قرار مي گيرد .بر اساس موارد مندرج در آيين نامه محاسبه حقوق
ورزشكاران ،عملكرد ورزشكار در اردو و نتايج حاصل از شركت در آزمون هاي آمادگي جسماني تا  %22در حقوق
ورزشكاران اثرگذار است .همچنين ،عملكرد ورزشكاران در آزمون هاي آمادگي جسماني به عنوان يكي از مستندات
دعوت از ورزشكاران به تيم هاي ملي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

ارزيابي وضعيت سالمت و دوپينگ ورزشكاران
ارزيابي تندرستي و تشكيل پرونده سالمت ورزشكاران توسط واحد پزشكي آكادمي ملي پارالمپيک انجام مي شود.
خالصه پرونده پزشكي ورز شكاران به بخش فني كميته ارسال شده و به عنوان يكي از مستندات الزم جهت اعالم
ليست نهايي ورزشكاران اعزامي مورد بهره برداري قرار مي گيرد .ورزشكاران تيم هاي ملي موظف هستند در ارزيابي
هاي دوره اي پزشكي و دوپينگ شركت نمايند.

ارزيابي آمادگي رواني ورزشكاران
ارزيابي هاي اين بخش توسط واحد سنجش آكادمي ملي پارالمپيک انجام مي شود .نتايج حاصل از ارزيابي ها به
بخش فني كميته ارسال شده و مورد بهره برداري قرار مي گيرد .بر اساس موارد مندرج در آيين نامه محاسبه حقوق
ورزشكاران ،نظر كميسيون فني تا  %22و عملكرد ورزشكار در اردو نيز تا  %22در حقوق ورزشكاران اثرگذار است.
گزارش وضعيت آمادگي رواني ورزشكاران به عنوان يكي از مستندات الزم جهت محاسبه امتياز شاخص هاي مذكور
و نيز دعوت از ورزشكاران به تيم هاي ملي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

آموزش و پايش وضعيت دانش فني كادر مربيان
 آزمونهاي فني در خصوص ميزان تسلط نسبت به آخرين قوانين و مقررات به روز شده رشته تخصصي در
راستاي بازيهاي پارالمپيک توكيو  2222به صورت دوره اي (چهار ماهه  ،شش ماهه و يكساله )پس از
برگزاري آزمون با توجه به سطوح مربيان  ،كارگاه هاي آموزشي برگزار خواهد شد
 آزمون و سنجش ميزان آشنايي به زبان انگليسي در حد متوسط (بصورت دوره هاي سه ماهه و)...
 آزمون و سنجش در خصوص ميزان تسلط بر راهنماي انتخاب ورزشكاران در راستاي پارالمپيک توكيو 2222
بصورته دوره هاي چهارماهه و)..
 سنجش نسبت به ميزان آشنايي به كالسبندي در رشته تخصصي بصورت دوره اي

نحوه محاسبه حقوق ورزشكاران در سال 8931
ورزشكار طاليي سقف پرداختي  0505550555ريال

كف پرداختي  0005550555ريال

ورزشكار نقره اي سقف پرداختي  0505550555ريال

كف پرداختي  1005550555ريال

ورزشكار برنزي سقف پرداختي  1005550555ريال

كف پرداختي  1505550555ريال

ماده  :1چنانچه ورزشكارنقره اي يا برنزي موفق به كسب مدال طال در بازيهاي پارالمپيک يا پاراآسيايي گردد از
زماني كه تحت پوشش كميته قرار گرفته است مابه التفاوت حقوق ثابت نقره يا برنز را به طال دريافت خواهد نمود .

ماده  :0چنانچه ورزشكار برنزي موفق به كسب مدال نقره در بازيهاي پارالمپيک يا پاراآسيايي گردد از زماني كه
تحت پوشش كميته قرار گرفته است مابه التفاوت حقوق ثابت برنز به نقره را دريافت خواهد نمود .
ماده :3چنانچه ورزشكارطاليي در بازيهاي پارالمپيک يا پاراآسيايي موفق به كسب مدال طالي دوم گردد (معادل
حقوق خالص تعلق گرفته بابت مدال طالي اول) از زماني كه تحت پوشش كميته قرار گرفته است شامل حقوق
مضاعف مي گردد .
ماده :4چنانچه ورزشكارطاليي يا نقره اي و برنزي موفق به كسب مدال نقره يا برنز ديگري عالوه بر مدال خود
گردند از مزاياي پرداختي اين كميته در قبال مدال دوم خود به ميزان 52درصد ارزش حقوق ثابت مدال كسب شده
بهره مند خواهد شد .
ماده  :0جايزه پاي سكو بر اساس مدال اول بصورت كامل  ،مدال دوم نصف و مدالهاي بعدي ده درصد مبلغ تعيين
شده براي هر يک از رنگهاي مدال در نظر گرفته شده خواهد بود .

شایان ذکر است کلیه مبالغ در نظر گرفته شده و جوایز در صورت تامین اعتبار و بر اساس قرار داد فی مابین تعلق خواهد
گرفت.

نحوه محاسبه حقوق كادر فني در سال 8931
مربي ورزشكار طاليي سقف پرداختي  0505550555ريال

كف پرداختي  0005550555ريال

مربي ورزشكار نقره اي سقف پرداختي 0505550555ريال

كف پرداختي  1005550555ريال

مربي ورزشكار برنزي سقف پرداختي  1005550555ريال

كف پرداختي  1505550555ريال

ماده  :1چنانچه ورزشكار تحت پوشش مربي از حالت نقره يا برنزي پس از مراحل مورد تائيد به وضعيت طال تبديل
گردد حقوق مربي نيز همانند ورزشكار از زمان تبديل وضعيت به حالت طال تغيير خواهد نمود .
ماده : 0چنانچه ورزشكار(نقره يا برنزي) تحت پوشش مربي در بازيهاي پارالمپيک موفق به كسب مدال طال گردد
مربي همانند بازيكن از زمان تبديل تحت پوشش قرار گرفتن ورزشكار و مربي شامل پرداخت مابه التفاوت حقوق
خواهد شد .
ماده :3در خصوص اعزام مربيان به سفر هاي برون مرزي تصميم گيري با كميته فني و بر اساس معيار هاي موجود و
مصوبات ستاد بازيها خواهد بود .
ماده :4مربيان حق هيچ گونه انعقاد قرار داد داخلي با ورزشكاران در خصوص اخذ حقوق و يا دريافت جوايز آنها را
نخواهند داشت و در صورت محرز شدن براي كميته بر اساس ضوابط برخورد خواهد شد .
ماده  :0در خصوص اخذ مدال دوم طال براي ورزشكاران طاليي ،مربي يا مربيان آنها از مزاياي پرداخت حقوق دوم
به ميزان  52درصد حقوق خالص دريافتي خواهند شد .
ماده  : 6سرمربيان در صورت دارا بودن سابقه ورزشكاري در بازيهاي پارالمپيک و حضور در حداقل دو دوره
بازيهاي پارالمپيک ميتوانند تا سقف  32درصد افزايش حقوق بهره مند گردند .

شایان ذکر است کلیه مبالغ در نظر گرفته شده و جوایز در صورت تامین اعتبار و بر اساس قرار داد فی مابین تعلق خواهد
گرفت.

انتخاب مربيان رشته هاي انفرادي ركوردي
مربي ورزشكار طاليي تنها مجاز به تحت پوشش قرار دادن يک ورزشكار طاليي مي باشد .
مربي ورزشكار نقره اي مجاز به تحت پوشش قرار دادن حداكثر  3ورزشكار نقره اي يا برنزي مي باشد .
مربي ورزشكار برنزي مجاز به تحت پوشش قرار دادن حداكثر  3ورزشكار برنزي يا نقره اي مي باشد .

كادرفني در صورت تحت پوشش داشتن سه ورزشكار تنها از يک حقوق بهره مند خواهد شد .

تبصره  :در موارد خاص 0بنا به پیشنهاد فدراسیونهای ذیربط  0قابلیت بررسی و اتخاذ تصمیم در کمیته
فنی وجود خواهد داشت.
کمیته فنی متشکل از :سرپرست کاروان اعزامی به بازیها – معاون فنی وورزشی کمیته ملی پارالمپیک
 -رئیس آکادمی ملی پارالمپیک – معاونت فنی فدراسیون مربوطه

گردآوري شده رد كميته ملی پارالمپیك

