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جناب آقای فرهاد رحیمی
رئیس محترم هیئت تنیس استان اصفهان

جناب آقای حمید فتح الهی
رئیس محترم هیئت تنیس استان چهارمحال و بختیاری

جناب آقای فرخ افتخاری 
رئیس محترم هیئت تنیس کهگیلویه و بویراحمد

جناب آقای علیرضا قیصری
رئیس محترم هیئت تنیس استان مرکزی

جناب آقای احمد زیبایی
رئیس محترم هیئت تنیس استان خوزستان

جناب آقای دکتر محمد رضا قدیر
رئیس  محترم هیئت تنیس استان قم

با سالم و احترام؛
موضوع: برگزاري كلینیك تعیین سطح بازي ITN و دوره مربیگري درجه ۳(Play Tennis)– آقایان - ویژه منطقه ۳

    به استحضار می رساند کمیته آموزش  و مربیان فدراسیون در نظر دارد کلینیك یك روزه تعیین سطح بازی ویژه داوطلبین شرکت در دوره 
مربیگری درجه ۳ را در تاریخ ۹۷/۱۲/۰۳ در استان  اصفهان   برگزار نماید. همچنین بدنبال برگزاری آزمون سطح بازی (ITN) افراد حائز حدنصاب 

الزم دوره مربیگری درجه ۳ را ازتاریخ  ۹۷/۱۲/۰۴ لغایت ۹۷/۱۲/۰۸ در اصفهان خواهند گذراند.
          لذا شایسته است ضمن اطالع رسانی در سطح استان ترتیب  اتخاذ نمائید تا مدارک واجدین شرایط بهمراه معرفینامه آن هیئت حداکثر تا  
تاریخ  ۹۷/۱۱/۱۵ به کمیته آموزش و مربیان فدراسیون ارسال گردد. شایسته است بمنظور تسهیل در انجام امور ، معرفینامه و کلیه مدارک اسکن و به 

آدرس پست الکترونیکی فدراسیون به نشانی iritf.info@gmail.com ارسال گردد. 
:ITN شرایط عمومي و مدارك الزم جهت شركت در آزمون تعیین سطح بازي

شرط سنی حداقل۲۳ سال (۲۲سال تمام) حداکثر ۳۸ سال (۳۷سال تمام)– ارائه کپی کارت ملی (برابر اصل شده)- ارائه کارت پایان خدمت (برابر اصل  (۱
شده)

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم (ارائه مدرک تحصیلی برابر اصل شده) (۲
معرفینامه هیئت تنیس استان محل اقامت و فعالیت  (۳

دو قطعه عکس ۴×۳ (۴
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فیش واریزی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۶۰۷۰۱۵۴۰۰۳ سیبا بانك ملی شعبه پیام انقالب اسالمی به نام فدراسیون تنیس  (۵
جمهوری اسالمی ایران (حائزین حدنصاب الزم در آزمون تعیین سطح ITN ، پس از مشخص شدن نتیجه آزمون ، ملزم به واریز مبلغ ۷/۵۰۰/۰۰۰ 

ریال جهت شرکت در دوره درجه ۳ مربیگری می باشند.)
توضیحات مهم:

از آنجائیکه مدت زمان کافی جهت ارسال مدارک متقاضیان برای آن هیئت در نظر گرفته شده ، به منظور رعایت نظم در انجام امور ، امکان ثبت نام  -
بعد از پایان مهلت مقرر فوق به هیچ وجه  امکان پذیر نمیباشد 

به منظور حضور موثر تر شرکت کنندگان  شایسته است تاکید الزم به متقاضیان جهت باالتر بردن مهارت و سطح بازی از سوی آن هیئت به عمل آید.  -
- مربیانی که در دوره مربیگری  موفق شوند، به مدت سه سال  باید در استانی که از آن معرفی شده اند فعالیت نمایند و حضور آنها در استانهای دیگر 

ممکن  نمی باشد.
حدنصاب قبولی در آزمون سطح بازی (ITN) به شرح زیر می باشد: -

ITN:
1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6

اردبیل –ایالم –بوشهر-چهارمحال و بختیاری –زنجان –سمنان –
سیستان و بلوچستان–کردستان –کهکیلویه وبویر احمد–هرمزگان -

مرکزی-خراسان جنوبی-خراسان شمالی- لرستان

شرکت کنندگان
A استانهای گروه

ITN:
1 – 2 – 3 – 4 – 5

خوزستان-فارس-قزوین-کرمان-همدان-مازندران-البرز-کرمانشاه – 
کیش – یزد – قم - گیالن - گلستان

شرکت کنندگان
B استانهای گروه

ITN:
1 – 2 – 3 – 4 – 5

تهران –اصفهان-خراسان رضوی-آذربایجان غربی- آذربایجان شرقی
شرکت کنندگان
C استانهای گروه


