
  التعليم مربيان ورزش نامه نحوه و ميزان پرداخت حق آئين
 ي علوم پزشكي آشور ها دانشگاه

   
بدني  واجد شرايط در رشته تربيتي علوم پزشكي آشور افراد متخصص و  ها بدني دانشگاه نظر به اينكه در تربيت

توانند به منظور  ي مذآور مي ها ها و دانشكده بدني دانشگاه و علوم ورزشي به تعداد آافي وجود ندارد، تربيت
ي ورزشي، از افراد ذيصالح و واجد شرايط  ها تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز جهت آموزش و تعليم رشته

  .امه استفاده نمايندن با توجه به مفاد اين آئين
   

  :١ماده 
بدني و  توانند آمبود نيروي انساني خود را از بين متخصصين تربيت ي علوم پزشكي مي ها بدني دانشگاه تربيت

  .ي ورزشي تأمين نمايند ها علوم ورزشي و مربيان ورزش براي آموزش و تعليم رشته
نامه، اعضاي هيأت علمي و  ربيان ورزش در اين آئينبدني و علوم ورزشي و م منظور از متخصصين تربيت: ١تبصره 

بدني و علوم ورزشي و يا آساني آه داراي مدرك  آارشناساني آه داراي تحصيالت دانشگاهي در رشته تربيت
  .باشد مربيگري و سوابق معتبر ورزشي هستند، مي

هاي ورزشي دعوت  زش تيمدارندگان مدارك ورزشي معتبر و بدون تحصيالت دانشگاهي آه براي آمو: ٢تبصره 
بدني دانشگاه ذيربط قرار گرفت،  شوند، هرگاه صالحيت و مهارت و تجربه آنان مورد آارشناسي و تائيد تربيت مي
  .تواند نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد مي

و آمك  سر مربي، مربي(تواند حداآثر از سه نفر به عنوان  بدني دانشگاه مي در صورت ضرورت تربيت: ٣تبصره 
  .براي هر تيم استفاده نمايد) مربي

   
  :٢ماده 
التدريس  نامه پرداخت حق بدني بر اساس آئين التعليم مربيان عضو هيأت علمي داراي مدرك تحصيلي تربيت حق

  .گردد پرداخت مي
   

  :٣ماده 
براي هر جلسه دو ساعته به شرح  ٥٠٠التعليم مربيان داراي آارت مربيگري با احتساب ضريب ريالي  ميزان حق

  :گردد گردد آه ساالنه برابر ضريب افزايش حقوق آارآنان دولت به ضريب مذآور اضافه مي ذيل محاسبه مي
  برابر ضريب ريالي ٦٥ -  ٦٩  المللي مربي درجه يك بين - الف
  برابر ضريب ريالي ٦٠ -  ٦٤  المللي مربي درجه دو بين - ب
  برابر ضريب ريالي ٥٥ – ٥٩  المللي مربي درجه سه بين -ج
  برابر ضريب ريالي ٥٠ – ٥٤  مربي درجه يك -د
  برابر ضريب ريالي ٤٥ -  ٤٩  مربي درجه دو -و
  برابر ضريب ريالي ٤٠ -  ٤٤  مربي درجه سه - هـ

   
رده تعليمي افرادي آه داراي عنوان قهرماني و سوابق و تجارب ورزشي بوده و فاقد مدرك مربيگري : ١تبصره 
بدني استان مربوطه  بدني دانشگاه و اداره آل تربيت ، پس از بررسي آميته آارشناسي مشترك تربيتباشند مي

  .گردد تعيين مي
) غير هيأت علمي(باشند  بدني به باال مي رده تعليمي افرادي آه داراي مدرك تحصيلي ليسانس تربيت: ٢تبصره 

باشند معادل مربي درجه دو و افرادي  بدني مي ربيتمعادل مربي درجه يك و افرادي آه داراي مدرك فوق ديپلم ت
  .گردد باشند معادل مربي درجه سه تعيين مي بدني مي آه داراي مدرك ديپلم تربيت

ساعت  ٦–١٢(جلسه در هفته  ٦الي  ٣التعليم مربيان ورزشي  ميزان جلسات مجاز براي پرداخت حق: ٣تبصره 
  .باشد مي) در هفته

ساعت بر ميزان  ٤ي اردوهاي شبانه روزي عالوه بر ميزان ساعات قرارداد، روزانه در زمان برگزار: ٤تبصره 
  .التعليم افروده خواهد شد حق

آه به صورت روزانه تمام وقت در يك فصل خاص انجام … هاي فصلي نظير اسكي، شنا و  در مورد ورزش: ٥تبصره 
التعليم قابل پرداخت  ساعت حق ٦روزانه حداآثر تا شود، با موافقت معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه  مي

  .خواهد بود
   

  :٤ماده 
هيأت امناء دانشگاه علوم  ١٣…/ … /… باشد در جلسه مورخ  تبصره مي ٨ماده و  ٤نامه آه مشتمل بر  اين آئين

ها و  هي امناء دانشگا ها قانون تشكيل هيأت ٧ماده ) ل(پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني به استناد بند 
) شوراي انقالب فرهنگي ٢٣/١٢/١٣٦٧مورخ  ١٨٣و  ١٨١مصوب جلسات (مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي 

  .باشد ي قبلي بوده و قابل اجرا مي ها نامه به تصويب رسيد و از تاريخ  تصويب، جايگزين آئين
 ١٣٨٨التعليم مربيان ورزشي در سال  افزايش درصد ريالي حق

هاي علوم پزشكي آشور مصوب  التعليم مربيان ورزشي دانشگاه حوه و ميزان پرداخت حقنامه ن آيين ٣طبق ماده 
 .ريال افزايش يافت١۵٩٠به ١۵٠٠از ١٣٨٩نامه مذآور در سال  ، ضريب ريالي آيين١٣٧٨سال 

 


