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 تنیس روی میز  مربیگری کوتاه مدت  آیین نامه برگزاری دوره های

 مقدمه: 

موزش در سطوح  ی آ ساز تنیس روی میز و یکسانعملی مربیان رشته  به منظور ارتقاء سطح دانش تئوری و  

 تدوین می گردد.   زیرهای کوتاه مدت مربیگری به شرح  مختلف، آیین نامه دوره

 اهداف  -1ماده 

 تربیت و تامین مربیان تنیس روی میز  -1-1

 ارتقاء سطح علمی و عملی مربیان تنیس روی میز  -1-2

 اسر کشور عملی مربیان تنیس روی میز در سرزش تئوری و هماهنگ و یکسان سازی آمو -1-3
 

 تعاریف   - 2ماده 

 مربی تنیس روی میز:    -2-1

فردی است که در رشته تنیس روی میز، دارای گواهینامه رسمی و معتبر مربیگری از فدراسیون های ذیربط  

 .   ملی یا جهانی باشد 
 

 قهرمان تیم ملی:    -2-2

المللی رسمی پوشش فدراسیون تنیس روی میز در مسابق ه تحت  به ورزشکاری اطالق می شود ک     ات بین 

، المپیک و پارا المپیک موفق به کسب مدال    ، بازیهای آسیایی و پارا آسیایی  ، جهانی  ، آسیایی   آسیای میانه 

 .  شده باشد 
 

 کارت مربیگری:   -2-3

به دارنده گواهینامه   از    مربیگریمدرکی است که به موجب آن مجوز فعالیت  گذراندن دوره کارورزی   پس 

 راسیون، اعطا می شود. تحت نظارت فد 
 

 سطوح مربیگری:  - 3ماده 

 تعیین میگردد.   1و   2، 3بر اساس مفاد این آیین نامه سطوح مربیگری در سطح کشور به ترتیب درجات 
 

 شرایط عمومی شرکت کنندگان:  -4ماده 

 کشور   ان رسمی از ادی متدین به دین مبین اسالم یا یکی    -4-1

 می ایران اعتقاد به نظام جمهوری اسالپذیرفتن قانون اساسی و   -4-2

 داشتن سالمت جسمی و روانی   -4-3

 داشتن صالحیت اخالقی و عدم سوء سابقه    -4-4

 عدم اعتیاد به مواد مخدر  -4-5

 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت برای آقایان  -4-6

 زمون های مهارتیرشته تنیس روی میز و موفقیت در آ ب ورزشی درداشتن تجار -4-7

 داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه  -4-8
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 3دوره مربیگری درجه  - 5ماده 

 شرایط اختصاصی:   -الف  

 سال سن برای مربیگری  20داشتن حداقل   -1

 موفقیت در آزمون مهارتی رشته ورزشی )طبق نظر مدرس دوره(  -2

 زشی مات درمانی فدراسیون پزشکی وریت در کمیته خد داشتن کارت عضو  -3
 

 : 3دروس دوره مربیگری درجه    -ب 

 : دروس تخصصی تنیس روی میز  -1

ساعت تعیین    40این دروس متناسب با رشته ورزشی و درجه مربیگری بوده و حداقل ساعات تدریس آن  

 شود. می اجرا گذاشتهمشخص و به  انسرفصل آنگردد که از طریق دپارتمان آموزش فدراسیون  می
 

 3مدرک درجه  خذ جهت ا لی عمدروس : 1جدول شماره 

 ساعات تدریس  منبع  محتوا  سرفصل آموزشی ردیف

 آشنایی با رشته تنیس روی میز  1
تاریخچه و ویژگی آن، وسایل بازی شامل: توپ، تخته راکت، ابر  

 و الستیک، چسب، و مجموعه تور و میز 
 ساعت  1 1لول  

یکن و مربی، متدولوژی تمرین وظایف و ارتباطات متقابل باز  بی ویژگیهای مر   نقش، وظایف و  2  ساعت 1 بخش اول   ادونس 

 دقیقه   30 1لول   بررسی انواع راکت گیری و تشریح اهمیت آن  راکت گیری  3

 ساعت   30/1 1لول   بازیهای بدون راکت / با راکت  بازیهای  اولیه برای نوآموزان  4

 مراحل اجرای تکنیک  5

آ حال برخت  محل  دست،  حرکت  زدن،  ضربه  مراحل  ورد  ماده، 

هنگی در ضربه،  توپ به راکت و راکت به توپ، زمان ضربه، هما 

 دقت، کنترل، سایه زنی 

 ساعت  3 1لول  

 آموزش مقدماتی تکنیک ها  6

پوش فورهند و بک هند/درایو فورهند و بک هند/ چاپ فورهند  

بکهند/و   و  فورهند  لوپ  فورهند   بکهند/  بکهند/بلوک اسمش    و 

 فورهند و بک هند 

 ساعت  9 1لول  

 ساعت   30/1 2فصل   ادونس    مقدماتی مرحله    تئوری چرخش توپ  7

 ساعت  1   کمک های اولیه و ایمنی در ورزش  8

 ساعت   30/1 ادونس  بهمراه گرم کردن و سرد کردن بدن  طراحی یک جلسه تمرین  9

 ساعت   30/1 2ادونس فصل   مقدماتی   مرحله   سرویس و دریافت  10

 ساعت   30/1 2ادونس فصل   مقدماتی مرحله  انواع حرکات  پا    11

 ساعت   30/1 8بخش   2ادونس فصل   انواع پرتاب توپ/تمرینات فردی  تمرینات با توپ زیاد مرحله مقدماتی  12

 ساعت   30/1 4و    2ادونس فصل      آمادگی جسمانی مرحله  مقدماتی  13

 ساعت   30/1 2ادونس فصل   نمونه روش ها و الگوهای تمرینی  14

 مقررات اولیه داوری و ارنج تیمی  آشنایی با جداول  15
کتاب قوانین و مقررات  

 فدراسیون 

 ساعت   30/1

 ساعت  5 1لول   تکنیک ها/ کالس ها/ مقررات  آشنایی با پارا تنیس روی میز  16

 ساعت   6   امتحان کتبی و عملی  17

 ساعت  ۴۰ جمع ساعات تدریس  
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 3کارت مربیگری درجه   رایط دریافتش  - 6ماده 

 3مون تئوری و عملی ارائه شده در دوره مربیگری درجه  ت در آز موفقی -6-1

که طی آن فقط مربیانی که    شودصادر    Bو     Aبه صورت درجات     3مدرک مربیگری درجه    مقرر گردید 

    رده در غیر این صورت  شرکت ک  2، می توانند در کالس ارتقاء مربیگری درجه    ایند نم  دریافت   را    A  درجه

 .  کنند شرکت  3درجه س  الکدر   اًمی بایست مجدد

از مجموع    A   %70  درجه  برای   بوده که مربی می بایست  40و نمره امتحان کتبی    60نمره امتحان عملی  

و از امتحان کتبی حداقل    42از امتحان عملی حداقل  بعنوان نمره قبولی کسب نماید. بدین معنی که  آنها را  

و    35از امتحان عملی حداقل  نیز    B  درجه  برای   .  ابد دست ی  70تیاز کسب نموده که حداقل به امتیاز  ام  28

 .   ابد دست ی  55امتیاز کسب نموده که حداقل به امتیاز   20از امتحان کتبی حداقل 

ومی(  معهای ملی در صورت داشتن سایر شرایط مندرج در آیین نامه )اختصاصی و    به قهرمانان تیم    -6-2

 اعطاء می شود.  3آموزش فدراسیون، گواهینامه مربیگری درجه  دپارتمانبا تائید 

 گردد.  نفر تعیین می 30حداکثر   3تعداد نفرات شرکت کننده در کالس مربیگری درجه    -6-3

نرسد چنانچه  تبصره:   نصاب  حد  به  کنندگان  شرکت  می  ،تعداد  بصورت    فدراسیون  کشور  سطح  در  تواند 

 استان های همجوار بصورت منطقه ای برگزار کننده دوره باشد.   در سطح یکی ازا متمرکز و ی

سال، کارت از    3  مدت  سال می باشد و پس از انقضای   3مدت اعتبار کارت مربیگری از زمان صدور،    -6-4

 ی مورد نظر فاقد مجوز فعالیت مربیگری می باشد.اعتبار ساقط و مرب درجه 

های ضروری اشاره شده در    ی یا ارتقاء گواهینامه، مربی موظف است کارگاه گربرای تمدید کارت مربی   -6-5

ت  3را در طی    2جدول   بر  أ سال بگذراند. بدیهی است مسئولیت نظارت و  ئید گذراندن دوره های آموزشی 

 می باشد. ها ت های تنیس روی میز استانعهده هیئ
 

 

 3مدرک درجه  خذ های ضروری جهت ا  : کارگاه2جدول شماره 

 ساعات آموزش  دروس مورد نظر  ردیف

 1:30 مبانی استعدادیابی  1

 1:30 ( 1) سنجش و اندازه گیری 2

 3 (1برنامه ریزی و طراحی تمرین) 3

 3 ( 1تغذیه ورزشی) 4

 3 ( 1رشد و تکامل حرکتی) 5

 3 (1روان شناسی ورزشی) 6

 3 ( 1یادگیری حرکتی) 7

 6 فیزیولوژی عمومیآناتومی و  8
 24 ات جمع ساع  

 



5 
 

 2دوره مربیگری درجه   -7ماده 

 شرایط اختصاصی:    -الف 

 3داشتن گواهینامه مربیگری درجه   -1

 سال سن 23داشتن حداقل    -2

 یون پزشکی ورزشی داشتن کارت عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراس   -3

 2ای جدول شماره ه  گاه کار مربیگری فعال و گذراندن کارسال تجربه و  3ارائه گواهی مبنی بر حداقل  - 4

 :  2دروس دوره مربیگری درجه     -ب 

 دروس عملی:    -1

تدریس آن و حداقل ساعات  بوده  ورزشی و درجه مربیگری  با رشته  تعیین    40این دروس متناسب  ساعت 

 می شود. ن مشخص و به اجرا گذاشته  یون سرفصل آ طریق دپارتمان آموزش فدراس میگردد که از 

 2مدرک درجه   رتقاءجهت ا یعمل دروس : 3جدول شماره 

 ردیف  سرفصل آموزشی  محتوا منبع  ساعات تدریس 

 رکن اساسی، تشخیص، تصمیم و اجرا   3تشریح   2ادونس فصل   ساعت   3
بررسی فرایند ضربه به  

 توپ
1 

 2فصل  ادونس   ساعت   3
آموزش تکمیلی  تکنیک  کانتر اسپین الب/ دراپ شات حین رالی/ فیلیپ/ فورهند و بکهند  

 ها
2 

 ساعت   30/1
و  2ادونس فصل  

 2بخش  

 
 3 تئوری چرخش توپ مرحله  تکمیلی

 ساعت   6

 2ادونس فصل  

و بخش  

 144ص3

پیچ زیر،  پیچ رو ، پیچ پهلو و بدون پیچ، فاکتورهای موثر در  

اجرای سرویس، دریافت سرویس ها بصورت دراپ شات، فیلیپ 

 بنانا)موزی( و استرابری 

 4 آموزش تکمیلی سرویس و دریافت

 3ادونس بخش   ساعت   3
ای مرحله  روشهای تمرینی مسابقه 

 تکمیلی
5 

 ساعت   30/1
  2ادونس بخش  

 8فصل  

 
 6 نات با توپ زیاد مرحله تکمیلیتمری

 ساعت   30/1
 2ادونس فصل  

 4و

 
 7 آمادگی جسمانی اختصاصی تکمیلی

 ساعت   3
  2ادونس بخش  

 115ص  

قدماتی بازیهای  آموزش مرحله م تمرینات/ تاکتیک ها/حرکات پا و ارنج

 دوبل 
8 

 ساعت  7
  3ادونس بخش 

144 

به ساختار فیزیکی    بررسی تفاوت های تاکتیکی در ورزش بانوان با توجه 

 و جسمانی، تاکتیک مقابله با بازیکنان مختلف و تشریح رویه های آنتی

ها و تمرینات  تاکتیکبندی تقسیم 

 تاکتیکی 
9 

 ادونس  ساعت  30/1
 10 بررسی سبک و مهارتهای بازیکنان  بازیکنان داخلی و جهانی 

 ساعت  30/1
  7ادونس بخش 

 308ص

 
 11 برنامه ریزی تمرینات ساالنه 

 ساعت  30/1
ادونس فصل  

 247ص 5

 کوچینگ و هدایت بازیکن در مسابقه  
12 

 13 عملی امتحان کتبی و    ساعت  6

  جمع ساعات تدریس  ساعت  40
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 دروس تئوری:    -2

 2مدرک درجه  ءضروری جهت ارتقا  های  : کارگاه۴جدول شماره 

 ساعات آموزش  دروس مورد نظر ردیف 

 3 ( 2)او مکمل ه تغذیه ورزشی و دوپینگ 1

 3 اصول پایه بیومکانیک مرحله مقدماتی   2

 3 طراحی تمرین  تکمیلی   3

 3 روش تجزیه و تحلیل تکنیک ها و مهارتها مرحله مقدماتی   4

 3 تصویر سازی ذهنی و بهداشت روانی 5

 1:30 ( 2) سنجش و اندازه گیری 6

 1:30 استعدادیابی پیشرفته 7
 18 جمع ساعات  

 

 : 2دریافت کارت مربیگری درجه  شرایط - 8ماده 

 موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره   -8-1

جموع  از م  %75بوده که مربی می بایست   45و نمره امتحان کتبی    55 نمره امتحان عملی :1تبصره  ●

بی  و از امتحان کت  40 ودبدین معنی که از امتحان عملی حد   آنها را بعنوان نمره قبولی کسب نماید.

 ست یابد.د  75امتیاز کسب نموده که حداقل به امتیاز  35 ودحد 

به قهرمانان تیم های ملی با تحصیالت لیسانس و باالتر در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با داشتن    -8-2

 اعطاء می شود.  2فدراسیون مربوطه گواهینامه مربیگری درجه  شرایط مندرج در آیین نامه و تایید  سایر 

 نفر می باشد. 25تعداد نفرات شرکت کننده در هر کالس حداکثر  -8-3

از    -8-4 انقضای سه سال، کارت  از  و پس  باشد  می  زمان صدور، سه سال  از  مربیگری  کارت  اعتبار  مدت 

 مربیگری می باشد.و مربی مورد نظر فاقد مجوز فعالیت درجه اعتبار ساقط 

های ضروری اشاره شده در    اهینامه، مربی موظف است کارگاهبرای تمدید کارت مربیگری یا ارتقاء گو   -8-5

بر    3را در طی    4جدول   آموزشی  تائید گذراندن دوره های  و  نظارت  بدیهی است مسئولیت  سال بگذراند. 

 می باشد. ها ی میز استانعهده هیئت های تنیس رو

 :  1دوره مربیگری درجه   - 9ماده 

 شرایط اختصاصی:    -الف 

 گذشته باشد.  2سال از تاریخ صدور کارت درجه  3)حداقل   2امه مربیگری درجه داشتن گواهین  -1

 سال سن و مدرک تحصیلی دیپلم   26داشتن حداقل   -2

 یون پزشکی ورزشی داشتن کارت عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراس   -3

 4های جدول ه گواهی مبنی بر حداقل سه سال همکاری گذراندن کارگاارائه   -4
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 :  1مربیگری درجه    دروس   -ب 

 و علوم ورزشی )تئوری(   دروس عملی  -1

آن تدریس  ساعات  و حداقل  بوده  ورزشی  رشته  با  فدراسیون  می  ساعت    55    متناسب  از طریق  که  باشد 

 شود. به اجرا گذاشته میصل آن تعیین و مربوطه سرف
 1مدرک درجه    خذجهت ا   دروس عملی:  5جدول شماره  

ساعات 

 تدریس 

 ردیف  فصل آموزشی سر  محتوا منبع 

 ساعت  3
و    5و    4ادونس   فصل  

 1 اصول آموزش بازیکنان پیشرفته   تمرین برای برنده شدن 

 ساعت  3
و کتاب   2ادونس فصل  

 تمرین برای برنده شدن 

 2 تکمیلیک مرحله اصول پایه بیو مکانی 

 ساعت  3

و   4و    3ادونس  فصل  

کتاب تمین برای برنده  

 شدن 

 3 اصول الگوی رقابتی 

 ساعت  3

 2و بخش    5ادونس فصل  

  144ص    3و بخش  90ص

و کتاب تمرین برای برنده  

 شدن 

روش های تجزیه و تحلیل مهارتها و تکنیک ها   

 مرحله تکمیلی

4 

مسابقات ی روش های تجزیه و تحلیل آمار   ساعت  3  5 

 6 سرویس و دریافت مرحله پیشرفته   3ادونس بخش   ساعت  10

 ساعت  3
  و تمرین  3ادونس بخش  

 برای برنده شدن

ای مرحله پیشرفته روشهای تمرین مسابقه   7 

 8 تمرینات با توپ زیاد مرحله پیشرفته   3و بخش  2ادونس بخش   ساعت  3

 ساعت 30/1
 4بخش    4ادونس فصل  

 ده شدن  وتمرین برای برن 

 9 آمادگی جسمانی اختصاصی مرحله پیشرفته  

 10 آموزش مرحله تکمیلی بازیهای دوبل ا/حرکات پا و ارنج  تمرینات/ تاکتیک ه 144ص  3ادونس فصل   ساعت 30/1

 ساعت  3
و    115ص  2و بخش    

 تمرین برای برنده شدن 

 11 اصول برنامه ریزی تمرین  

 ساعت  3

و ص    144  3ادونس بخش  

رای برنده  تمرین ب  90

 شدن  

 12 تجزیه و تحلیل تاکتیک ها  

 ساعت  3

  5و بخش    3ادونس بخش  

تمرین برای  115ص2و

 ه شدن برند 

 13 استراتژی های اثربخش در تنیس روی میز 

تمرین    4و    5ادونس بخش   ساعت  3

 برای برنده شدن

 14 روانشناسی ورزشی تصویر سازی و تمرینات ذهنی  تقویت ذهنی و عکس العمل 

 294ص     6ادونس  فصل   تساع 3

 307تا

 15 تغذیه ورزشی 

 16 امتحان کتبی و عملی    ساعت 6

  ات تدریس جمع ساع ساعت  55
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 1مربیگری درجه شرایط اخذ گواهینامه   -10ماده 

 موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره    -10-1

از مجموع آنها را   %80بی می بایست  بوده که مر  50و نمره امتحان کتبی    50نمره امتحان عملی   ●

و از امتحان کتبی   40اقل بدین معنی که از امتحان عملی حد  بعنوان نمره قبولی کسب نماید.

 دست یابد. 80ب نموده که حداقل به امتیاز امتیاز کس 40 حداقل

 حضور مستمر و فعال در کالس های عملی و تئوری   -10-2

 نفر  می باشد. 20هر کالس حداکثر  تعداد نفرات شرکت کننده در  -10-3

 

 : 1شرایط دریافت و تمدید کارت مربیگری درجه   – 11ماده 

 

 1داشتن گواهینامه مربیگری درجه     -11-1

ساعت در طی شش    50ارائه گواهی انجام کارورزی با تایید هیئت استان در اماکن ورزشی به میزان     -11-2

 می باشد. ماه

زمان صدور، سه سال می باشد و پس از انقضای سه سال،کارت از درجه اعتبار  مدت اعتبار کارت از    -11-3

 قد مجوز فعالیت می باشد.فا ، ساقط و مربی مورد نظر

امتیاز    25  ید کارت مربیگری یا ارتقاء گواهینامه مربی موظف است به طور متوسط ساالنه  برای تمد    -11-4

 می باشد.  75و در مجموع سه سال 

اسا بر  ماده  امتیاز  مفاد  امتیازات    16س  تائید  و  نظارت  مسئولیت  است  بدیهی  نماید.  نامه کسب  آیین  این 

 باشد. ها می تنیس روی میز استان  هده هیئت هایآموزشی بر ع
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 : جدول هزینه ها   – 12ماده 
 

 1400جداول مالی مربوط به برگزاری دوره های مربیگری درسال 

 
  دریافتی جهت ثبت نام متقاضیان در کالسهای مربیگری  الف( جدول مبالغ 

 

 دریافت کننده  هزینه شرکت در دوره)ریال(  عنوان دوره  ردیف

 فدراسیون 000/500/8 3درجه   مربیگری  .1

 فدراسیون 000/000/10 2مربیگری درجه    .2

 فدراسیون 000/000/13 1مربیگری درجه    .3

 فدراسیون 000/000/28 داوری بین المللی   .4

 فدراسیون 000/000/3 علوم ورزشی  .5

 فدراسیون 000/000/1 دوره های دانش افزایی   .6

 تاب نیز می باشد . ورودی کالس های مربیگری شامل صدور کارت و ک  •
 
 

 حق التدریس مدرسان و عوامل برگزار کننده دوره های آموزش مربیگری فدراسیون تنیس روی میز ( جدول ب

 

 دریافت کننده  زینه شرکت در دوره)ریال( ه میزان ساعت  عنوان دوره  ردیف

 فدراسیون 000/000/12 40 3مربیگری درجه  .1

 فدراسیون 000/000/13 40 2مربیگری درجه  .2

 فدراسیون 000/000/15 55 1مربیگری درجه    .3

 فدراسیون 000/000/11 24 3درجه  علوم ورزشی  .4

 فدراسیون 000/000/10 18 2درجه  علوم ورزشی  .5

 فدراسیون 000/000/1 5/1 افزایی  دوره های دانش  .6

 

 

 

 

 فدراسیون تنیس روی میز دپارتمان آموزش 

 


