راهنمای ثبتنام کارگاه مربیگری و عضویت در شبکه آموزش باشگاه پروازآزاد ایران
در راستای برگزاری مسابقه و طرح ملی آموزش رایگان به دانش آموزان در جهت اهداف جشنواره و گروه سازی در مدارس
باشگاه پروازآزاد ایران کارگزار ستاد توسعه فناوری حوزه فضایی ،حملونقل پیشرفته معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
اقدام به برگزاری کارگاه مربیگری در دو سطح ویژه دبیران علوم و کار و فناوری ،معاونین آموزشی و فارغالتحصیالن
دانشجویان رشته فنی مهندسی و هوافضا مینماید.
سطح

مدت

آموزش

ساعت

حضوری غیرحضوری

مشخصات مدل

آزمون

مدرک پایان دوره

آموزش

مقدماتی

8

دارد

دارد

 3مدل آموزشی
دانش آموزان با بدنه
تیرک

تئوری و
عملی
پرواز

باشگاه پروازآزاد ایران و ستاد توسعه
فناوری فضایی معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری

متوسط

30

دارد

ندارد

 1مدل آموزشی با
بدنه تیرک و  1مدل
با بدنه استراکچر

تئوری و
عملی
پرواز

*باشگاه پروازآزاد ایران و ستاد
توسعه فناوری فضایی
*سازمان فنی و حرفهای

نکات مهم:
-1هزینه لوازم و ابزار دوره آموزشی غیرحضوری به همراه آزمون و صدور مدرک مبلغ  390.000تومان محاسبه گردیده است.
 1-1مدرک و مجوز فعالیت از سوی باشگاه و ستاد توسعه فناوری هوافضا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری صادر
میگردد.
-2هزینه لوازم و ابزار در کارگاههای سطح متوسط در مبلغ پرداختی 1.200.000تومان محاسبه گردیده است.
 1-2محل برگزاری کارگاه مربیگری سطح متوسط در مرکز تربیت مربی (کرج) سازمان فنی و حرفهای و یا باشگاه پروازآزاد
ایران برگزار میگردد.
 2-2مبلغ  255.000هزینه آزمون و دریافت کارت مربیگری دوره متوسطه از سوی سازمان فنی و حرفهای در پرداختی محاسبه
گردیده است.
تبصره یک:
در صورت ثبتنام شرکتکنندگان در دوره متوسطه از استان حداقل  15نفر باشد در محل استان مذکور برگزار میگردد.
صدور مجوز خاص از سوی مربیان سطح متوسطه:
مربیان شرکتکننده در کارگاه آموزشی مربیگری سطح متوسط مجاز پس از اخذ مدرک از سازمان فنی و حرفهای مجاز به
آموزش در سطح مقدماتی در شهر و استان خود با هماهنگی باشگاه پروازآزاد ایران میباشند.

........................................................................................................................................................
پرداخت حق السهم مربیان جمپا در طرح ملی آموزش رایگان
-1در راستای راهاندازی کمپین آموزش رایگان برای دانش آموزان ،باشگاه پروازآزاد ایران در همین راستا با همکاری حامیان این
طرح اقدام به پرداخت حق السهم مربیان به ازای ثبتنام دانش آموزان هر نفر مبلغ  300٫000ریال اقدام مینماید
 -2ظرفیت دانش آموزان در کارگاه آموزشی  15نفر است.
-3جهت ثبت سفارش لوازم و ابزار نسبت به دریافت کد ویژه مربیان بعد از امضا و ارسال تعهدنامه اقدام نمایید.
امضاء و تاریخ

