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 تنیس روی میز  داوری آیین نامه برگزاری دوره های
 :   مقدمه 

،   لفآموزش در سطوح مخت  سازیمیز و یکسان رویارتقا سطح دانش تئوری و عملی داوران رشته تنیس   به 

 گردد. های کوتاه مدت داوری به شرح زیر تدوین می امه دوره نینآی

 اهداف   -۱ماده 

 مین داوران تنیس روی میز أتربیت و ت -۱-۱

 سطح علمی و عملی داوران تنیس روی میز  ءارتقا -۱-۲

 ر کشور یس روی میز در سراس سازی آموزش تئوری و عملی داوران تنو یکسان یهماهنگ  -۱-۳

 

 تعاریف   -۲ماده 

گواهینامه رسمی و معتبر داوری از  تنیس روی میز، دارای    رشته که در      فردی   داور تنیس روی میز :   -۲-۱

 یا جهانی باشد.   ملی  های ذیربط فدراسیون

ذراندن دوره  مدرکی که به موجب آن مجوز فعالیت به دارنده گواهینامه داوری پس از گ  کارت داوری :   -۲-۲

 شود.راسیون اعطا می ارت فد ی و ارزیابی تحت نظکارورز

 

 سطوح داوری   -۳ماده 

آ این  مفاد  اساس  درجات  ین ئبر  ترتیب  به  کشور  سطح  در  داوری  سطوح  ملی ۱،  ۲،  ۳نامه             المللی بین و    ، 

 گردد. تعیین می   ) بج سفید (

 

 کنندگان شرایط عمومی شرکت   -۴ماده 

 رسمی کشور  دیانی از ا یا یک ن مبین اسالممتدین به دی -۴-۱

 پذیرفتن قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران  -۴-۲

 داشتن سالمت جسمی و روانی  -۴-۳

 داشتن صالحیت اخالقی و عدم سوء سابقه  -۴-۴

 عدم اعتیاد به مواد مخدر -۴-۵

 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان -۴-۶

 های مهارتی و موفقیت در آزمون ه تنیس روی میز زشی در رشت داشتن تجارب ور -۴-۷

 داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه  -۴-۸
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 ۳دوره داوری درجه    -۵ماده  

 شرایط اختصاصی   -۵-۱

 سنسال   ۱۸داشتن حداقل   -۵-۱-۱

 داشتن کارت عضویت فدراسیون تنیس روی میز   -۵-۱-۲

 شکی و ورزشی ون پزدراسییته خدمات درمانی فداشتن کارت عضویت در کم  -۵-۱-۳

 

 ۳شرایط دریافت کارت داوری درجه   -۵-۲

و    ۳۰لی  که نمره امتحان عم  ۳موفقیت در آزمون تئوری و عملی ارائه شده در دوره داوری درجه    -۵-۲-۱

ب نماید،  به عنوان نمره قبولی کس  درصد از هرکدام را  ۶۵بایست  داور می   و  باشد می   ۶۰نمره امتحان کتبی  

  ۵همچنین    و  ز کسب کند امتیا  ۳۹و از امتحان کتبی حداقل    ۱۹.۵حان عملی حداقل  ز امتکه ا  بدین معنی

 .است یافته نمره به مهارت بازی تخصیص  ۵نمره به مشارکت در کالس و  

گرددمقرر    اًضمن درجه    می  داوری  مدرک  در    ۳که  کارورزی  دو  گذراندن  از  استانپس      داوران   به  سطح 

  ۲، مجاز به شرکت در دوره داوری درجه    ت استانئیید هیأل و تپس از یکسا  ۳  د و داور درجه م گردتقدی

 باشد. می 

 . می شود نفر تعیین  ۲۵و حداکثر   ۱۵حداقل  ۳کننده در کالس داوری درجه تعداد نفرات شرکت  -۵-۲-۲

شرکت  :   تبصره  تعداد  نچنانچه  نصاب  حد  به  می کنندگان  فدراسیون  صو  تواند رسد،  به  کشور  رت  در سطح 

 باشد. ای برگزارکننده دورههای همجوار به صورت منطقه ر سطح استان تمرکز و یا دم

باشد و پس از انقضای مدت دو سال کارت از  سال می   ۲مدت اعتبار کارت داوری از زمان صدور    -۵-۲-۳

 باشد. الیت داوری می شود و داور مورد نظر فاقد فعدرجه اعتبار ساقط می 

پس  ، داور موظف است یک کارورزی در سطح استان گذرانده و  ۳درجه   رت داوریبرای تمدید کا -۵-۲-۴

 می تواند کارت خود را تمدید نماید . یید هیئت استان أت از

 ۲دوره داوری درجه    -۶ماده  

 شرایط اختصاصی   -۶-۱

  سن سال  ۱۹داشتن حداقل    -۶-۱-۱

 روی میز داشتن کارت عضویت فدراسیون تنیس   -۶-۱-۲

 ون پزشکی و ورزشی کمیته خدمات درمانی فدراسی ویت در تن کارت عضداش   -۶-۱-۳

 ۳داشتن کارت داوری درجه   -۶-۱-۴

 مربوطه  توسط هیئت استان، مبنی برگذراندن دو کارورزی  ییدیهأارائه گواهی و ت -۶-۱-۵

 ۳داوری درجه   از صدور کارت لگذشتن حداقل یکسا -۶-۱-۶
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 دو :  ه  درج   افت کارت داوری شرایط دری  -۶-۲

و    ۴۵، که نمره امتحان عملی  ۲شده در دوره داوری درجه  و تئوری ارائه در آزمون عملی  موفقیت    -۶-۲-۱

درصد از    ۷۰بایست  نمره از سواالت به انگلیسی خواهد بود.( داور می  ۱۰می باشد. )  ۴۵نمره امتحان کتبی  

امتیاز    ۳۱.۵ل  حداق  ن عملی و کتبیی که از امتحان معن ، بدی  عنوان نمره قبولی کسب نماید هرکدام را به  

 است. یافته  ص یصنمره به مهارت بازی تخ ۵شارکت در کالس و نمره به م ۵کسب کند، همچنین 

مقرر   گردد همچنین  درجه    می  داوری  داوران    ۲مدرک  به  استان  سطح  در  کارورزی  دو  گذراندن  از  پس 

  یک   ر دوره درجه ز به شرکت داستان مجایید هیئت  أکسال و تپس از ی  ۲و داور درجه    می شود ه  داد   تحویل 

 باشد. می 

 نفر تعیین گردید.  ۲۵و حداکثر   ۱۵حداقل  ۲کننده در کالس داوری درجه تعداد نفرات شرکت   -۶-۲-۲

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

 گزارکننده دوره باشد.ر بای به صورت منطقه  های همجوارح استان متمرکز و یا در سط

باشد و پس از انقضای مدت دو سال کارت از  سال می   ۲مدت اعتبار کارت داوری از زمان صدور    -۶-۲-۳

 باشد. شود و داور مورد نظر فاقد فعالیت داوری می درجه اعتبار ساقط می 

به تایید هیئت    وسطح استان گذرانده  است یک کارورزی در  برای تمدید کارت داوری، داور موظف    -۶-۲-۴

 استان برساند. 

 

 یک : دوره داوری درجه    -۷ماده  

 شرایط اختصاصی   -۷-۱

 سن سال  ۲۰داشتن حداقل   -۷-۱-۱

 داشتن کارت عضویت فدراسیون تنیس روی میز   -۷-۱-۲

 خدمات درمانی فدراسیون پزشکی و ورزشی  کمیتهداشتن کارت عضویت در   -۷-۱-۳

 ۲داشتن کارت داوری درجه   -۷-۱-۴

 مربوطه    ، مبنی برگذراندن دو کارورزی توسط هیئت استان ییدیهأارائه گواهی و ت -۷-۱-۵

 ۲گذشتن حداقل یکسان از صدور کارت داوری درجه   -۷-۱-۶
 

 

   ۱شرایط دریافت کارت داوری درجه    -۷-۲

و    ۵۰، که نمره امتحان عملی  ۱داوری درجه  شده در دوره    مون عملی و تئوری ارائه موفقیت در آز  -۷-۲-۱

کتبی   امتحان  )  ۴۰نمره  باشد.  می   ۱۲می  داور  بود.(  خواهد  انگلیسی  زبان  به  سواالت  از    ۸۰بایست  نمره 

امتحان  و    ۴۰حداقل    درصد از هرکدام را به عنوان نمره قبولی کسب نماید، بدین معنی که از امتحان عملی 

حداقل   کند،  ۳۲کتبی  کسب  و    ۵همچنین    امتیاز  کالس  در  مشارکت  به  بازی    ۵نمره  مهارت  به  نمره 

 است.یافته  ص یصتخ
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و تأیید کمیته    کشوردر سطح    کارورزی پس از گذراندن دو    ۱د مدرک داوری درجه  گردمی  همچنین مقرر  

در  می توانند    دو سال پس از    ۱و داور درجه    تحویل داده می شودبه داوران  ،  داوران فدراسیون  سرداوران و  

 .  باشد می  داوری ملی دوره 

 . می شود نفر تعیین  ۲۰و حداکثر   ۱۵حداقل  ۱کننده در کالس داوری درجه تعداد نفرات شرکت  -۷-۲-۲

کارت از    ،   باشد و پس از انقضای مدت دو سالسال می   ۲مدت اعتبار کارت داوری از زمان صدور    -۷-۲-۳

 باشد. فعالیت داوری می    مجوز  فاقد داور مورد نظر   شود ور ساقط می درجه اعتبا

است یک    -۷-۲-۴ موظف  داور  داوری،  کارت  تمدید  و    کشوردر سطح    ارزیابی برای  از گذرانده  یید  أت   پس 

 داوران فدراسیون می تواند نسبت به تمدید اقدام نماید .  سرداوران و کمیته 

 

 :   دوره داوری ملی   -۸ماده  

 اختصاصی شرایط    -۸-۱

 سن سال  ۲۲قل داشتن حدا  -۸-۱-۱

 ۱داشتن کارت داوری درجه   -۸-۱-۲

 داشتن کارت عضویت فدراسیون تنیس روی میز   -۸-۱-۳

 داشتن کارت عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی و ورزشی   -۸-۱-۴

فدراسیون   داوران سرداوران و  توسط کمیته  کارورزیمبنی برگذراندن دو ییدیه أارائه گواهی و ت -۸-۱-۵

   تنیس روی میز 

 ۱گذشتن حداقل دو سال از صدور کارت داوری درجه   -۸-۱-۶

 

 :   شرایط دریافت کارت داوری ملی  -۸-۲

و نمره    ۵۰شده در دوره داوری ملی، که نمره امتحان عملی  موفقیت در آزمون عملی و تئوری ارائه   -۸-۲-۱

انگلیسی خواهد بود.(  ن  نمره از سواالت به زبا  ۱۵داول و  نمره مربوط به ج  ۱۰می باشد. )  ۵۰  امتحان کتبی

درصد از هرکدام را به عنوان نمره قبولی کسب نماید، بدین معنی که از امتحان عملی و    ۸۰بایست  داور می 

 امتیاز کسب کند.   ۴۰کتبی حداقل 

مقرر   دو  گردمی  همچنین  گذراندن  از  پس  ملی  داوری  مدرک  توسط    کارورزید  کشور  سطح  کمیته  در 

داوری    زمون آو داور ملی مجاز به شرکت در    تحویل داده می شود، به داوران  ون  داوران فدراسیسرداوران و  

 خواهد بود .   ،  شودالمللی که توسط فدراسیون جهانی تنیس روی میز برگزار می بین

 نفر تعیین گردید.  ۲۰و حداکثر   ۱۲حداقل     ملی  یکننده در کالس داور فرات شرکتتعداد ن   -۸-۲-۲
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باشد و پس از انقضای مدت دو سال، کارت  سال می   ۲زمان صدور  ت داوری ملی از  مدت اعتبار کار  -۸-۲-۳

 باشد. شود و داور مورد نظر فاقد فعالیت داوری می از درجه اعتبار ساقط می 

کار  -۸-۲-۴ تمدید  در سطح کشور گذرانده  برای  ارزیابی  است یک  موظف  داور  داوری،  تأیید ت  از    و پس 

 ند نسبت به تمدید اقدام نماید . می توا تنیس روی میز  راسیونداوران فد سرداوران و کمیته 

 

 :    المللی زمون دوره داوری بین آ   -۹ماده  

 شرایط اختصاصی   -۹-۱

  سن سال۲۲ لداشتن حداق  -۱-۱-۹

 داشتن کارت داوری ملی   -۹-۱-۲

 داشتن کارت عضویت فدراسیون تنیس روی میز   -۹-۱-۳

 زشی درمانی فدراسیون پزشکی و ورداشتن کارت عضویت در کمیته خدمات    -۹-۱-۴

 فدراسیون تنیس روی میز  داوران در سطح کشور توسط کمیته   کارورزی ارائه گواهی مبنی برگذراندن دو  -۹-۱-۵

 .   کرد شرایطی که فدراسیون جهانی تعیین خواهد   -۹-۱-۵

   

 :    نحوه تقسیم نمرات کالس های داوری   -۱0ماده  

   2درجه     3درجه 

 نمره قوانین و مقررات    ۶۰ -۱

   عملینمره   ۳۰ -۲

 نمره مشارکت در کالس ۵ -۳

 نمره مهارت بازی  ۵ -۴

 .   باشد میاز هر کدام درصد   ۶۵،  ۲و   ۱آیتم حداقل درصد نمره قبولی 

 سواالت به زبان انگلیسی  نمره ۱۰ - مقررات نین وانمره قو ۴۵ -۱

 عملی نمره   ۴۵ -۲

 نمره مشارکت در کالس ۵ -۳

 نمره مهارت بازی  ۵ -۴

 .   باشد میاز هر کدام درصد   ۷۰، ۲و   ۱آیتم حداقل درصد نمره قبولی 

 درجه ملی درجه یک 

 سواالت به زبان انگلیسی  نمره ۱۲ - مقررات نین وانمره قو ۴۰ -۱

 عملی نمره   ۵۰ -۲

 نمره مشارکت در کالس ۵ -۳

 نمره مهارت بازی  ۵ -۴

 .  باشد میاز هر کدام درصد   ۸۰، ۲و   ۱آیتم حداقل درصد نمره قبولی 

سواالت به   نمره  ۱۲ -ل  مره جداون ۱۰ – مقررات نین و انمره قو ۵۰ -۱

 زبان انگلیسی

 عملی نمره   ۵۰ -۲

 .  باشد میاز هر کدام درصد   ۸۰، ۲و   ۱آیتم داقل درصد نمره قبولی ح

   

 ن المللی طبق قوانین فدراسیون جهانی برگزار می شود .  س بیکال
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 : جدول هزینه ها    –  ۱۱ماده  
 

 1400داوری درسال  جداول مالی مربوط به برگزاری دوره های 
 

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

  

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

 فدراسیون 000/500/6 3داوری درجه    .1

 فدراسیون 000/000/8 2داوری درجه    .2

 فدراسیون 000/500/9 1داوری درجه    .3

 فدراسیون 000/500/10 داوری ملی   .4

 فدراسیون 000/000/1 ای دانش افزایی ه هدور  .5

 می باشد .  نیز کتاب  صدور کارت و شامل کالس های داوری و مربیگریورودی  •
 

 
 

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

 افت کننده دری ل( هزینه شرکت در دوره)ریا میزان ساعت  عنوان دوره  دیفر

 فدراسیون 000/500/7 18 3داوری درجه  .1

 نفدراسیو 000/000/8 18 2داوری درجه  .2

 فدراسیون 000/000/9 21 1داوری درجه    .3

 فدراسیون 000/000/10 21 داوری ملی   .4

 فدراسیون 000/000/12 ـ داوری بین المللی   .5

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

 

 

 ن تنیس روی میز دپارتمان آموزش فدراسیو


