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مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان (تمام استانها)

با سالم 

   احترام؛ با عنایت به اجرای سیاست های جدید توسعه ورزش های همگانی ، نقش اماکن و باشگاه های ورزشی در 
اثربخشی محیط فعال و هم افزائی ملی و تبیین سواد حرکتی بسیار مهم بوده و وجود برخی 
گزارشهای واصله در مورد مسایل ورزش یوگا که یکی از رشتههای تحت پوشش این فدارسیون میباشد، اهتمام 
جدی به رفع پاره ای از مشکالت و مرتفع نمودن  در خصوص موضوعات (مشروحه ذیل) مرتبط با باشگاهداران 
رشتههای ورزشی به ویژه ورزش یوگا، ضرورت داشته تا این فعالیتها، ضمن توسعه صحیح ورزش جهت 

استعدادیابی و ایجاد زمینههای سالم،  قهرمان پروری  را نیز فراهم نماید.

نظارت و پیگیری الزم درخصوص اجرای آئیننامه باشگاههای ورزشی در جهت تقویت قوای جسمانی  -١
ورزشکاران با هدف سالم سازی و نشاط جامعه انجام گردد.

باشگاه ها و اماکن ورزشی که از سوی اداره کل ورزش و جوانان پروانه بهرهبرداری دریافت نمودهاند  -٢
مجازند نسبت به بکارگیری مربیانی که دارای مدرک معتبر مربیگری از این فدراسیون می باشند، اقدام 

نمایند.
از برگزاری هرگونه کالس های مربیگری، بازآموزی، دانش افزائی کارگاه آموزشی، تورهایی به اسم ورزش  -٣

به ویژه یوگا و دوره های تکمیلی بدون مجوز این فدراسیون خودراری نمایند.
جهت برگزاری هرگونه دوره و کالس آموزش ورزش ها توسط ارگان ها و سازمان ها از قبیل دانشگاه ها و  -٤
مراکز آموزشی عالی، نیز میبایست از مربیان دارای کارت مربیگری معتبر از این فدراسیون استفاده 

نمایند  و در این دوره ها صرفاً به امر مربیگری بپردازند.
توضیح: هر گونه مدرکی غیر از گواهینامه مربیگری معتبر این فدراسیون (حتی از نظر عدم اتمام تاریخ سه ساله 

صدور) برای امر مربیگری و آموزش ورزش مورد قبول نمی باشد.
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مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان (تمام استانها)

با سالم و احترام 

    با عنایت به اینکه در راستای اجرای سیاستهای توسعهای ورزشهای همگانی نقش اماکن و باشگاه های ورزشی 
در اثربخشی مفهوم محیط فعال و هم افزائی ملی و تبیین سواد حرکتی بسیار مهم میباشد، وجود برخی 
گزارشهای واصله در مورد مسایل ورزش یوگا که یکی از رشتههای تحت پوشش این فدارسیون میباشد، اهتمام 
جدی به رفع پاره ای از مشکالت و تخطی از وظایف اصلی، در خصوص موضوعات (مشروحه ذیل) مرتبط با 
باشگاهداران رشتههای ورزشی به ویژه ورزش یوگا، ضرورت داشته تا این فعالیتها، ضمن توسعه صحیح ورزش 

جهت استعدادیابی و ایجاد زمینههای قهرمان پروری هم مفید باشد.

نظارت و پیگیری الزم در مورد اجرای آئیننامه باشگاههای ورزشی در جهت تقویت قوای جسمانی  -١
ورزشکاران با هدف سالم سازی و نشاط جامعه انجام گردد.

باشگاه ها و اماکن ورزشی که از سوی اداره کل ورزش و جوانان پروانه بهرهبرداری دریافت نمودهاند  -٢
مجازند نسبت به بکارگیری مربیانی که دارای مدرک معتبر مربیگری از این فدراسیون می باشند، اقدام 

نمایند.
از برگزاری هرگونه کالسهای مربیگری، بازآموزی، دانش افزائی کارگاه آموزشی، تورهایی به اسم ورزش  -٣

به ویژه یوگا و دوره های تکمیلی بدون مجوز این فدراسیون جلوگیری شود.
جهت برگزاری هرگونه دوره و کالس آموزش ورزش ها توسط ارگانها و سازمانها از قبیل دانشگاه ها و  -٤
مراکز آموزشی عالی، نیز میبایست از مربیان دارای کارت مربیگری معتبر از این فدراسیون استفاده 

گردد و در این دوره ها صرفاً به امر مربیگری بپردازند.
توضیح: هر گونه مدرکی غیر از گواهینامه مربیگری معتبر این فدراسیون (حتی از نظر عدم اتمام تاریخ سه ساله 

صدور) برای امر مربیگری و آموزش ورزش مورد قبول نمی باشد.

رونوشت:
بازرسی فدراسیون


