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 كدرشته عنوان رشته جنسيت گروه زمينه شاخه

 010101 تربيت بدني دختر/ پسر بهداشت و سالمت خدمات فني و حرفه اي

تحصيلي  
  1044 - 1041از سال 

 

و نيروي انساني تجهيزات ،فرم ارزيابي از فضا راهنماي توسعه رشته رتبيت بدني هب انضمام   

 معاونت آموزش متوسطه
 ي و كاردانشادفتر آموزش متوسطه فني، حرهف

 
كاري دفتر  رتبيت بدني و فعاليت اهي  ورزشي( )با هم
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 سمه تعاليب 

 

 مقدمه 

ربيت ا ز جمله اهداف كالن سند تحول بنيادين آموزش و ارتقاي اثر بخشي و افزايش كارايي در نظام تعليم و ت 

پرورش مي باشد كه اين مهم همواره مورد اتفاق نظر متوليان امر  بوده است بطوريكه كه در  طراحي و اجراي برنامه 

 هاي آموزشي و پرورشي سعي بر اجراي اين موضوع مي باشد .

ي بر ، مبتنقئ  دانش آموزاناي مورد نياز جامعه و توجه به عالدر اين راستا، گسترش و تنوع دادن به حرف و مهارت ه

و از طري  گسترش و توسعه هنرستان هاي فني هاي فني و حرفه اي آموزش در قالباسناد رسمي و آمايش سرزمين 

 بعنوان الگويي مناسب براي تحق  اهداف مورد نظر باشد .حرفه اي مي تواند 

، ط و استاندارد هاي مد نظر و با شتاب زدگيبدون در نظر گرفتن ضواب رشتهاين  با اين وجود  تاسيس و راه اندازي 

رشته رش روند ايجاد و گست براي كارايي و اثر بخش شدنمي تواند پاشنه آشيل اين توسعه باشد،  لذا ضروري است 

  نسبت به نظارت پيش نگر  ، برنامه ريزي و اقدام عملي بكار بست . ،  مذكور

 ي ازارزياب فرم، وزارت متبوع معاونت تربيت بدني و سالمت همكاريبا معاونت آموزش متوسطه تا در اين راس 

، استنموده دوين تهيه و ترا تربيت بدني  جهت متقاضيان ايجاد رشتهو نيروي انساني توانمند  فضا، تجهيزات استاندارد

 و سالم القخ، مندزمينه تربيت فرزنداني برو اميد است تا با ياري خداي سبحان و بهره گيري از ظرفيت هاي موجود

 شود. در جهت رشد و اعتالي ايران اسالمي مهيا 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

انات عالوه بر دارا بودن امكدر شهرستان / منطقه مد نظر، تربيت بدني  راه اندازي رشتهضروري است براي توسعه و 

انه خهاي جانبي شامل نماز خانه ، كتاب، فضا آموزشي دروس نظري ازقبيل كالس درس ، وسايل و تجهيزات آموزشي

 زير، فضا و تجهيزات ورزشي نيروي انساني متخصص، نياز به، پودمان هاي شايستگي هاي فنيو.... بمنظور اجراي 

 هاي مربوط باشند. متناسب با  استاندارد

   ولتيهاي ددر شهرستان/منطقه متقاضي در جنسيت مورد نظر براي هنرستان بدني نبود رشته تربيت  -0

 در جنسيت مورد نظرشهرستان/منطقه متقاضي  رعايت توازن آمار دانش آموزي)رشته و شاخه( -2

 نيروي انساني تخصصي مرتبط با رشته وجود -3

 )پيوست( 0 شماره راهنمايطب  جدول  ورزشي مورد نياز براي اجراي رشته فضايوجود حداقل  -1

 )پيوست( 2رشته طب  جدول راهنماي شماره اي اجرايوجود حداقل تجهيزات ورزشي مورد نياز بر -5

ه اداره يمتقاضي هنرستان فني و حرفه اي غيردولتي، قبل از دريافت موافقت اصولي مي بايست تأيدي -6

    را گرفته باشد. آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش استان

اشاره به ساعات در اختيار ) با اماكن ورزشي خارج از هنرستان (ساله 5 )حداقلاراقئه پيش نويس تفاهم نامه  -7

 ( هنرجويان و عنوان پودمان مد نظر در متن تفاهم نامه ضروري است. 

براي سه ) دولتي و مؤسس يا نماينده هنرستان غيردولتي نه برنامه هفتگي از سوي مدير هنرستاناراقئه نمو  -8

 پايه تحصيلي(

 3اي سقف كوتاه و سقف بلند( طي )سالن ه ساخت مجموعه كامل ورزشي فراهم نمودن شرايط  تبصره:

از مؤسس يا نماينده  تعهد با دريافت از سوي مؤسس هنرستان غير دولتي) سال پس از صدور مجوز 5الي 

 حقوقي(

   0، نمون برگ هاي شماره در شهرستان/ منطقه مورد نظر در صورت داشتن شرايط فوق الذكرضرروري است 

ي  تكميل به صورت دقايجاد رشته  منطقه و استان مبني بر موافقت نو مسئولي انكارشرناس  اتنظرهمراه با  5 تا

  و طي نامه رسمي جهت بررسي و اعالم نظر به دفتر آموزش متوسطه فني، حرفه اي و كاردانش ارسال گردد.

  يرياز ارسال مستندات جدا جلوگ ايط ايجاد رشته يا مخالفت استان با توسعه رشته،شر نبوددر صورت 

 به عمل آيد.

 

 شرايط و الزامات صدور مجوز
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متقاضيان رشته تربيت بدني در صورت نبود فضاي فوق مجازند براي تأمين فضاي مورد نياز خود از طري  عقد 

 اقدام نمايند. ا رعايت حداكثر فاصله تعيين شدهبقرارداد با بخش دولتي يا غيردولتي 

باب سالن سقف كوتاه  3قف بلند، وجود حداقل ضمن داشتن سالن سبراي اجراي شايستگي هاي فني در داخل هنرستان،   

 مورد نياز مي باشد.

  كاراته –تكواندو  –ورزش هوازي  –كشتي  –: ژيمناستيك  1سالن شماره 
  بدن سازي مدرن  –: بدن سازي عمومي 2سالن شماره 
  دارت                    –تيراندازي  –: تنيس روي ميز  3سالن شماره 

 مجوز الزامي است. صدور از پس سال 5الي 3طي( بلند وكوتاه سقف)ورزشي مجموعه ختسافراهم نمودن شرايط 

 عنوان پودمان پايه
هر فضاي ورزشي مورد نياز 

 پودمان
 ارتفاع*طول*عرض

 فضاي ورزشي وضعيت
تملكي)محل  توضيحات

 هنرستان(
 استيجاري

هم
د

 

    25*52*4 استخر شنا

    21*21*3 سالن سقف كوتاه بدنسازي عمومي

    21*21*3 سالن سقف كوتاه ژيمناستيك

كيلومتري هنرستان 2داكثر در فاصله ح    دو و ميداني پيست دووميداني  

    21*21*3 سالن سقف كوتاه كشتي

    21*21*3 سالن سقف كوتاه ورزش هوازي

    21*21*3 سالن سقف كوتاه دارت

كيلومتري هنرستان 2حداكثر در فاصله     پيست يا سالن سقف بلند اسكيت  

    21*21*3 ا اتاقسالن سقف كوتاه ي شطرنج

    21*21*3 سالن سقف كوتاه تنيس روي ميز

    23* 6* 7 سالن سقف بلند بدمينتون

هم
زد

يا
 

متري هنرستان 011حداكثر در فاصله    51*41*21 سالن سقف بلند واليبال  

متري هنرستان 011حداكثر در فاصله    51*41*21 سالن سقف بلند هندبال  

متري هنرستان 011حداكثر در فاصله    23*33*7 سالن سقف بلند فوتسال  

متري هنرستان 011حداكثر در فاصله    22*53*7 سالن سقف بلند بسكتبال  

 منطقه يا شهرستان متقاضي   72*66 زمين چمن طبيعي يا مصنوعي فوتبال

كيلومتري هنرستان 2حداكثر در فاصله    33*22 ميدان بازي يا سالن پينت بال  

كيلومتري هنرستان 2حداكثر در فاصله     كورت تيروكمان  

    21*21*3 سالن سقف كوتاه كاراته

    21*21*3 سالن سقف كوتاه تير اندازي

    21*21*3 سالن سقف كوتاه تكواندو

هم
زد

دوا
 

    21*21*3 سالن سقف كوتاه بدنسازي مدرن

    2*6*3 اق(كالس)ات پيكر سنجي

د  فضاي ورزشي مورد نياز رباي پودمان اهي شايستگي اهي فني ) يك كالس و يك گروه   حدا  نفره(   32قل ابعاد و تعدا  

 

1راهنماي   
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 تعداد مورد نياز تجهيزات ورزشي عنوان پودمان پايه

 وضعيت تجهيزات ورزشي

تملكي)محل  توضيحات

 هنرستان(

موجود در 

فضاي 

 استيجاري

يه
پا

 
هم

د
 

 

          

 مباني علوم پايه

    عدد 2 اسكلت كامل انسان

    دستگاه 2 موالژ

    يازبه  تعداد مورد ن انواع مفاصل متحرك و نيمه متحرك

    25 تخته شنا شنا

 بدن سازي عمومي

    دستگاه 2 تردميل

    عدد2 بارفيكس

    عدد2 نردبان چابكي

    عدد2 تخته انعطاف

    عدد 5 كاليپر

    عدد2 و پشت پا دستگاه جلو پا

    عدد 2 دينامومتر

    عدد 4 توپ مديسين بال

    تخته 2 تشك

    دستگاه 2 دستگاه بدن سازي چند منظوره

    عدد 25 انواع دمبل

    عدد25 انواع وزنه

 ژيمناستيك

    تخته 2 تشك ژيمناستيك

    عدد 2 پيش تخته

    عدد2 ن(دار حلقه )پسرا

    عدد2 پارالل

    عدد2 چوب موازنه )دختران(

    عدد2 خرك حلقه

    عدد2 خرك پرش

    عدد2 خرك مطبق

    عدد2 بارفيكس

 دوميداني

    عدد 6 موانع دوميداني

    عدد 5 كرنومتر

    دستگاه 5 تخته استارت

    دستگاه 2 عتشك و پايه پرش ارتفا

    عدد 6 چوب امدادي

    عدد 6 ديسك پرتاب

    عدد 6 نيزه پرتاپ

    عدد 6 وزنه پرتاپ

 كشتي
    تخته 2 تشك كشتي

    عدد 5 آدمك كشتي

 ورزش هوازي
    عدد 4 چوب ايروبيك

    عدد 4 استپ

 دارت
    عدد 4 صفحه دارت

    عدد 4 رتدا پايه

    به تعداد كفش اسكيت اسكيت

كاانت و قل ام (نفره 32)يك كالس و يك گروه متناسب با شايستگي اهي فني تجهيزات  حدا  
2راهنماي   
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ياز ن كوتاه( پس از صدور مجوز با توجه بهسقف تجهيز، استانداردسازي و ايمن سازي سالن هاي ورزشي )سقف بلند و          

.هر پايه تحصيلي الزامي است

يه
پا

 
هم

د
 

 

 

يه
پا

 
هم

د
 

  

 شطرنج

    عدد 6 ميز شطرنج

    عدد 6 صفحه شطرنج

    عدد 6 ساعت شطرنج

 تنيس روي ميز
    دستگاه 5 ميز تنيس روي ميز

    عدد 25 راكت

 بدمينتون
    دستگاه 5 پايه بدمينتون با تور

    جفت 25 اكت بدمينتونر

هم
زد

 يا
يه

پا
 

 واليبال

    دستگاه 2 ميله نگه دارنده

    عدد 2 تور

    2عدد آنتن طرفين تور

    جفت 2 تير دروازه هندبال و فوتسال

    دستگاه 5 پايه كامل بسكتبال بسكتبال

    جفت 2 تير دروازه فوتبال فوتبال

 پينت بال

    عدد 25 كر )تفنگ مخصوص پينت بال(مار

    عدد 25 انواع بانكر )موانع(

    عدد 25 ماسك محافظ

    عدد 25 جليقه محافظ ضد ضربه

 تير و كمان

    عدد 6 كمان

    عدد 6 سيبل )هدف(

    عدد 6 سه پايه سيبل

    عدد 6 سه پايه نگهدارنده كمان و تير

 كاراته

    تخته 2 تاتامي )تشك تمرين(

    عدد 6 ميت

    عدد 2 كيسه بوكس

 تيراندازي

    قبضه 6 تفنگ بادي

    قبضه 6 تپانچه بادي

    عدد 6 كارت هدف

 تكواندو

    تخته 2 تاتامي )تشك تمرين(

    عدد 6 ميت

    عدد 2 كيسه بوكس

هم
زد

وا
 د

يه
پا

 

    عدد 3 استپ بدن سازي بدن سازي مدرن

 پيكر سنجي

    عدد 2 كاليپر

    عدد 4 كوليس

    ع عدد قد سنج

    عدد 2 موالژ

    عدد 2 اسكلت
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3راهنماي   اي حرهف و فني شاهخ - متوسطه دوم دوره تگيهف  ساعات تدريس و ردسي مواد جدول  
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هاي تابهاي صورت گرفته با دفتر تأليف كبا توجه به شرايط خاص رشته تربيت بدني و نيز مكاتبات و هماهنگي

ر هر سه دهاي فني اين رشته اي و كاردانش وزارت متبوع، روش برنامه ريزي و اجراي شايستگيدرسي فني و حرفه

ضا، كه با كمبود امكانات ) ف هاييدر هنرستان اجراي آن به صورت متواليو صورت موازي بوده پايه تحصيلي به 

كل آموزش و مجوز موردي از اداره منوط به دريافت باشند تجهيزات و نيروي انساني( مواجه مي

 مي باشد. پرورش استان

پايه هاي دهم، يازدهم و دوازدهم به شرح هاي فني در برنامه هفتگي رشته مذكور در ساعته شايستگي 8اراقئه دروس 

 گردد.زير اعالم مي

 

 رعايت موارد زير در برنامه ريزي هفتگي هنرستان الزامي مي باشد:   

 ساعت نباشد. 1روز بيش از  براي هركالس در هاي فنيانجام شود كه دروس شايستگي نحويريزي هفتگي به برنامه -0

 باشد.ساعت مي 31ساعت  و  پودمان هاي نيمه تجويزي حداقل  61هاي تجويزي حداقل ساعت آموزشي براي پودمان -2

آموزش  ،پودمان در هر عنوان درس 5پذيرد ضروري است هر پودمان ارزشيابي صورت مي 5با توجه به اينكه از هر  -3

ه ه شرايط و امكانات منطقهاي نيمه تجويزي با برنامه ريزي و مديريت هنرستان با توجه بداده شود و ساعات پودمان

 صورت پذيرد.

 

( ساعته 8فني )ردوس اهيشايستگي رزييروش اجراي رشته و ربانهم 4راهنماي   
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 :اجراي هر دوبسته شايستگي هاي فني از شروع سال تحصيلي تا پايان سال تحصيلي در كنار هم اجراي موازي 

 

 ساعت              

 ايام هفته
1 2 3 4 5 6 7 8 

     ارتباط مؤثر شنبه

 ساير دروس روسساير د ساير دروس ساير دروس شطرنج ژيمناستيك يكشنبه

 0عربي، زبان قرآن دانش فني پايه شنا دوميداني دوشنبه

 ساير دروس ساير دروس ساير دروس ساير دروس اسكيت -دارت  تنيس روي ميز سه شنبه

   ساير دروس ساير دروس كشتي)پسران( هوازي)دختران(-بدن سازي  بدمينتون چهارشنبه

 

 

 

 

    حصيليتا پايان سال تو بسته دوم شايستگي هاي فني  تا پايان دي ماههاي فني بسته اول شايستگي  :متوالياجراي 

 ساعت             

 ايام هفته
1 2 3 4 5 6 7 8 

     ارتباط مؤثر شنبه

 ساير دروس ساير دروس ساير دروس ساير دروس ژيمناستيك يكشنبه

 0عربي، زبان قرآن دانش فني پايه دوميداني دوشنبه

 ساير دروس ساير دروس ساير دروس ساير دروس شنا سه شنبه

   ساير دروس ساير دروس كشتي)پسران( هوازي)دختران( بدن سازي چهارشنبه

 

 

 

 

اجراي متوالي و موازي رباي نموهن ربانهم هفتگي) پيشنهادي(  5راهنماي    
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 اطالعات مربوط به فضاهاي اداري و آموزشي:

 

 اي فعال موجود در هنرستان و تعداد هنرجويان: رشته ه

 

 

 :هنرستان يا نماينده حقوقي مؤسس مشخصات مدير / مؤسس

 

 :هنرستان آدرس

 :           هنرستان لفنت

                  

 

 نام هنرستان شهرستان / منطقه استان
 جنسيت نوع هنرستان وضعيت هنرستان

 پسرانه دخترانه غيردولتي دولتي ضميمه مستقل

         

تعداد اتاق هاي 

 داريا

تعداد كالس هاي 

 آموزشي
 نمازخانه كتابخانه آزمايشگاه سايت كامپيوتر

      

 دهمدوازتعداد هنرجويان پايه  دهميازتعداد هنرجويان پايه  تعداد هنرجويان پايه دهم رشته رديف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 شماره تلفن همراه پست الكترونيكي سابقه خدمت رشته تحصيلي مدرك تحصيلي سمت نام و نام خانوادگي

       

 (1)نمون ربگ شماره --- شخصات هنرستان متقاضي رشته رتبيت بدنيم 
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 مورد بازديد قرار گرفته و اطالعات و مندرجات ثبت شده مورد تائيد اينجانبان مي باشد.                وارد فوق در تاريخم

 عنوان پودمان پايه
هر فضاي ورزشي مورد نياز 

 پودمان
 ارتفاع*طول*عرض

 فضاي ورزشي وضعيت

تملكي)محل  توضيحات

 هنرستان(
 استيجاري

 دهم   

     استخر  شنا

     سالن سقف كوتاه بدنسازي عمومي 

     سالن سقف كوتاه ژيمناستيك

     پيست دو و ميداني دووميداني

     سالن سقف كوتاه كشتي 

     سالن سقف كوتاه ايروبيك 

     سالن سقف كوتاه  دارت

     پيست يا سالن سقف بلند  اسكيت

     سالن سقف كوتاه يا اتاق  شطرنج

     سالن سقف كوتاه تنيس روي ميز

     سالن سقف بلند بدمينتون 

 يازدهم 

     سالن سقف بلند واليبال

     الن سقف بلندس هندبال

     سالن سقف بلند فوتسال

     سالن سقف بلند بسكتبال

     زمين چمن طبيعي يا مصنوعي  فوتبال 

     ميدان بازي يا سالن پينت بال

     كورت تيروكمان

     سالن سقف كوتاه كاراته

     سالن سقف كوتاه تير اندازي

     سالن سقف كوتاه تكواندو 

 دوازدهم
     سالن سقف كوتاه بدنسازي مدرن  

     كالس)اتاق(   پيكر سنجي 

 امضاء نام و نام خانوادگي سمت رديف

   طه فني و حرفه اي و كاردانش منطقهآموزش متوس/ كارشناس كارشناس مسئول 1

   / كارشناس تربيت بدني و سالمت منطقهكارشناس مسئول 2

   قي/مدير هنرستان متقاضي ايجاد رشته تربيت بدنيمؤسس يا نماينده حقو 3

(3) نمون ربگ شماره  ---نفره    32رباي يك كالس و يك گروه  هنرستانموجود  ي ورزشي اهفضا عاتاطال  
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 مورد بازديد قرار گرفته و اطالعات و مندرجات ثبت شده مورد تائيد اينجانبان مي باشد.               موارد فوق در تاريخ              
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                  سقف بلند 0

0سقف كوتاه 2                   

2سقف كوتاه 3                   

3سقف كوتاه 1                   

                  استخر  5

                  زمين چمن 6

                  پينت بال 7

                  تير اندازي  8

                  تير و كمان  9

 امضاء نام و نام خانوادگي سمت رديف

   طه فني و حرفه اي و كاردانش منطقهآموزش متوس/ كارشناس كارشناس مسئول 1

   / كارشناس تربيت بدني و سالمت منطقهكارشناس مسئول 2

   ماينده حقوقي/مدير هنرستان متقاضي ايجاد رشته تربيت بدنيمؤسس يا ن 3

(2)نمون ربگ شماره   ---       رتبيت بدني متقاضي رشته  هنرستان موجود  اماكن و  فضا اه ي ورزشياطالعات                 
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 تعداد مورد نياز تجهيزات ورزشي عنوان پودمان پايه

 وضعيت تجهيزات ورزشي

تملكي)محل  توضيحات

 هنرستان(

موجود در 

فضاي 

 استيجاري

يه
پا

 
هم

د
 

 

          

 مباني علوم پايه

     ت كامل انساناسكل

     موالژ

     انواع مفاصل متحرك و نيمه متحرك

     تخته شنا شنا

 بدن سازي عمومي

     تردميل

     بارفيكس

     نردبان چابكي

     تخته انعطاف

     كاليپر

     دستگاه جلو پا و پشت پا

     دينامومتر

     توپ مديسين بال

     شكت

     دستگاه بدن سازي چند منظوره

     انواع دمبل

     انواع وزنه

 ژيمناستيك

     تشك ژيمناستيك

     پيش تخته

     دار حلقه )پسران(

     پارالل

     چوب موازنه )دختران(

     خرك حلقه

     خرك پرش

     خرك مطبق

     بارفيكس

 دانيدومي

     موانع دوميداني

     كرنومتر

     تخته استارت

     تشك و پايه پرش ارتفاع

     چوب امدادي

     ديسك پرتاب

     نيزه پرتاپ

     وزنه پرتاپ

 كشتي
     تشك كشتي

     آدمك كشتي

 ورزش هوازي
     چوب ايروبيك

     استپ

 دارت
     صفحه دارت

     دارت پايه

     كفش اسكيت اسكيت

(   0ره)نمون ربگ شما-  رتبيت بدني ه متقاضي رشت  هنرستانموجود  تجهيزات ورزشي  اطالعات  
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 د. بت شده مورد تائيد اينجانبان مي باشاطالعات و مندرجات ث مورد بازديد قرار گرفته،           در تاريخ )تجهيزات موجود هر سه پايه(موارد فوق 

يه
پا

 
هم

د
 

 

 

يه
پا

 
هم

د
 

  

 شطرنج

     ميز شطرنج

     صفحه شطرنج

     ساعت شطرنج

 تنيس روي ميز
     ميز تنيس روي ميز

     راكت

 بدمينتون
     پايه بدمينتون با تور

     راكت بدمينتون

هم
زد

 يا
يه

پا
 

 واليبال

     ارندهميله نگه د

     تور

     آنتن طرفين تور

     تير دروازه هندبال و فوتسال

     پايه كامل بسكتبال بسكتبال

     تير دروازه فوتبال فوتبال

 پينت بال

     ماركر )تفنگ مخصوص پينت بال(

     انواع بانكر )موانع(

     ماسك محافظ

     جليقه محافظ ضد ضربه

 تير و كمان

     كمان

     سيبل )هدف(

     سه پايه سيبل

     سه پايه نگهدارنده كمان و تير

 كاراته

     تاتامي )تشك تمرين(

     ميت

     كيسه بوكس

 تيراندازي

     تفنگ بادي

     تپانچه بادي

     كارت هدف

 تكواندو

     تاتامي )تشك تمرين(

     ميت

     كيسه بوكس

هم
زد

وا
 د

يه
پا

 

     استپ بدن سازي بدن سازي مدرن

 پيكر سنجي

     كاليپر

     كوليس

     قد سنج

     موالژ

     اسكلت

 امضاء نام و نام خانوادگي سمت رديف

   كارشناس مسئول/ كارشناس آموزش متوسطه فني و حرفه اي و كاردانش منطقه 1

   كارشناس مسئول/ كارشناس تربيت بدني و سالمت منطقه 2

   بدني ت/مدير هنرستان متقاضي ايجاد رشته تربييا نماينده حقوقي مؤسس 3
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 با سالم و احترام

 تربيت بدنيايجاد رشته  مبني بر ................................تانهنرس مؤسساست مدير/نظر به درخو

 طبقمكانات و تجهيزات ورزشي معرفي شده، از ا............................در تاريخ.............................هرستان/منطقهشدر

صدور يا عدم صدور جهت  منطقهميداني صورت گرفته و نظرات مسئولين بازديد ، (پيوست) 4الي  0 نمون برگ هاي

 ارسال مي گردد.مجوز ايجاد رشته تربيت بدني 

 ضاءامتاريخ، مهر و  دليل موافقت يا مخالفت مخالف موافق نام و نام خانوادگي سمت رديف

0 
كارشناس مسئول/ كارشناس تربيت بدني و 

 سالمت منطقه

     

2 
كارشناس مسئول/ كارشناس آموزش متوسطه 

 فني و حرفه اي و كاردانش منطقه

     

  منطقهتربيت بدني  پرورشي ومعاون  3
     

 منطقهمعاون متوسطه  4
     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5  )نمون ربگ شماره---اعالم نظر ارزيابي كنندگان  از اماكن  آموزشي و ورزشي معرفي شده جهت ايجاد رشته رتبيت بدني  
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