
 تعالی   بسمه

 :  کند می  برگزار شطرنج فدراسیون مربیان و آموزش کمیته

 اینترنتی  صورت به 3 درجه مربیگری دوره دومین
 

 می باشد. آذر  25دوشنبه صبح  9شروع کالس ساعت . شود میبرگزار  1398آذرماه  28لغایت  25 از تاریخاین دوره   -1

           تومان  200،000نفر هر برای ایران شطرنج فدراسیون دستورالعمل اساس براینترنتی  3 درجه مربیگری کالس در شرکت هزینه -2

انقالب   امیشطرنج نزد شعبه پ  ونیبنام فدراس  0105759838007حساب شماره    بهمی بایست تا پایان مهلت ثبت نام    مبلغ  این  .باشد  می

  ضمیمه گردد.  که به صورت اینترنتی است واریز و فیش آن در فرم ثبت نام 6037991899903003یا شماره کارت  یبانک مل یاسالم

  ، لینک ثبت نام به صورت خودکار مسدود می گردد.این ظرفیت پس از تکمیل می باشد کهنفر  30داکثر ظرفیت دوره ح -3

 عکس تصویر  دیپلم، حداقل تحصیلی مدرک آخرین تصویر ملی، کارت تصویر تصویرشناسنامه،: نام ثبت جهت نیاز مورد مدارک -4

م جامع سیست در عضویتشماره  و یا مدرکی دال بر اشتغال به تحصیل و یا معافیت، (آقایان) خدمت پایان کارت تصویر جدید،  3×4

 فداراسیون شطرنج 

 .باشد می الزامی برای شرکت کنندگان سال 20 حداقل بودن دارا -5

 حق شناس می باشد. مهراناستاد فیده و مربی بین المللی رئیس کمیته مربیان فدراسیون شطرنج مدرس دوره، -6

 توسط 3 درجه مربیگری گواهی ،داوطلب قبولی صورت در برگزار و کلیه مراحل آزمون و... به صورت اینترنتی پس از طی دوره -7

  .خواهد شد صادر  شطرنج فدراسیون

نمایید. همچنین در صورت وجود هرگونه مراجعه  www.chesstraining.ir آموزش  تهیکم تیبه سابرای کسب اطالعات بیشتر  -8

 آدرس های تلگرامی زیر تماس حاصل فرمایید. با ابهام 

 ی مهرداد اردش  دهیارشد ف  یو مرب  یالملل  نیشطرنج، استاد ب  ونیآموزش فدراس  تهیکم  سیتلگرام رئ  ید  یآ  سئواالت آموزشی و محتوایی :

mehrdad_ardeshi@  

 Eftekhari_Amir@امیر افتخاری آقای  تلگرام ید یآ سئواالت بخش فنی :

  برای ثبت نام اینترنتی کلیک کنید.

تماس فنی با شما بخش ، از طریق و برطرف نمودن مشکالت احتمالی بعد از ثبت نام برای تست اتصال به اتاق آنالین و هماهنگیتوجه : 

 گرفته خواهد شد. 

داشتن  -3داشتن وبکم برای رایانه رومیزی  -2داشتن رایانه یا گوشی و تبلت -1: استفاده از کالس آنالین مربیگری  الزم برایامکانات 

به روز شده یا فایرفاکس مرورگر کروم  -512k  5  اینترنت با سرعت حداقل -4میکروفن ) یا هدست یا هندزفری( برای رایانه رومیزی 

 مرورگر فایرفاکس یا کروم برای اندروید – iosبرای  سافاریمرورگر  –برای ویندوز 

http://www.chesstraining.ir/
https://web.telegram.org/#/im?p=%40mehrdad_ardeshi
https://web.telegram.org/#/im?p=%40mehrdad_ardeshi
https://web.telegram.org/#/im?p=%40mehrdad_ardeshi
https://www.chesstraining.ir/formfa/view.php?id=10943

