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سامانه فدراسیون شنا آدرس   
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الزاما باید عکس پرسنلی 4*3 و اسکن شده باشد در غیر اینصورت مورد 
 تایید قرار نمیگیرد

 مورد تائید نمی باشد 
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 فرآیند عضویت در سامانه و انتخاب دوره مورد نظر میباشد و از این  15تا مرحله
میباشد که دارای ( مربی،داور، و حتی شناگران)مرحله به بعد متعلق به کلیه افرادی

 :یکی از مدارک زیر مجموعه فدراسیون شنا میباشند وپیشنیاز مراحل باالتر میباشد

تا مدرسی( کلیه رشته ها)3مربیگری درجه 

مدرسیتا (  کلیه رشته ها)3داوری درجه 

پیش نیاز کلیه دورهای باالتر مدرک فعلی شما 

مختص مربیان و تیم داران 

 ایمختص شناگران از پایه تا حرفه 
 
 



:16مرحله   
شنا را  ....( کلیه مدارک مربیگری،بازآموزی،داوری،کلینیک ها و )در این مرحله کلیه افراد میبایست تمام مدارک مرتبط با زیر مجموعه فدراسیون
ثبت سابقه کرده تا بتوانید پیشنیازهای مربوط به دوره های باالتر را ثبت نام کنید  

ج  در خصوص تاریخ های ذکر شده در عکس،کلیه تاریخ ها بصورت مثال میباشد و افراد باید تاریخ های مورد نظر را بر اساس تاریخ کارت خود در
 نمایند



:  در اینجا تاریخ شروع کالس ها و پایان کالس بر اساس دوره مربوطه تعیین میشود،برای مثال
روزه میباشد4روزه و دوره داوری 7روزه میباشد،دوره های مربیگری  1دوره بازآموزی   



در کارت های قدیم تاریخ نشان داده مربوط به صدور کارت  میباشد اما در کارت های جدید تاریخ پایان دوره میباشد و 
موقع ثبت سابقه با  ارسال کارت های جدید شما باید از تاریخ پایان دوره بر اساس دوره مربوطه تعداد روز را کم کرده و 

  97/10/14در تاریخ کارت سمت راست داوری شنا تاریخ پایان دوره : تاریخ شروع کالس را بدست می آوریم برای مثال
تاریخ شروع کالس میباشد 98/10/11روزه از آن کم کنید میشه 4میباشد که شما   
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با  12:00الی  09:00برای رفع ابهامات و پاسخگویی به سواالت خود در رابطه با موارد زیر می توانید در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت *
 :کارشناسان کمیته آموزش فدراسیون تماس حاصل فرمائید

 
 ....صدور کارتهای الکترونیکی داوری ، مربیگری ، بازاموزی ها ، کلینیک ها ، سمینارها و 

 ثبت نام در دوره ها و کالس های حضوری و مجازی
 رفع نقص های مدارک عمومی و تخصصی

 کلیه مباحث آموزشی
 131،  129،  128،  127داخلی  02188823104: شماره های تماس

 
اپلیکشن واتساپ در روزها و ساعات کاری از طریق در صورت مواجه شدن با هر گونه مشکل فنی در سامانه فدراسیون به شماره های زیر فقط *

 .پیام نمائیدمشکل خود را 
 

09010135616 
 

09053305265 
ا تشکر از هیئت شنای استان تهران    ب
 
 
 


