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  هرمانان كارگرو قورزشكاران ،مدال آوران 
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  .ايجاد انگيزه در ورزشكاران قهرمان با تجليل از آنها  -1

 .اشاعة فرهنگ ورزش در جامعة كارگري با هدف تأمين سالمت نيروي انساني كار و توليد  -2

 .   معرفي خدمات گستردة انجام شده در بخش ورزش كارگران كشور -3

  :دامنه شمول 

  .)  ،خدماتيكشاورزي ،صنعتي(كارگر، مشمول قانون كار ،الزاما شاغل در بنگاه اقتصادي  كارانورزش -

  :شاخص ها 

 .ورزشكاراني كه در مسابقات رسمي در سطوح استاني ، كشوري ، آسيايي ، جهاني و يا المپيك  داراي مقام باشند   -1 

 .امتياز در هر سطح تنها يك بار محاسبه مي گردد    -2 

 .حداكثر امتياز ورزشكاران قهرمان در جدول امتيازات مشخص شده است  -3

 . جداگانه محاسبه خواهد شدسقف امتياز دارندگان كارتهاي مربيگري ،  -4

 .ارائه تاييديه جهت ورزشكاران قهرمان در مسابقات داخلي و يا خارجي از فدراسيون مربوطه   -5

ي به دليل انجـام دوپينـگ ، انجـام رفتارهـاي غيـر اخالقـي و       عدم سابقة محروميت از حضوردر مسابقات ورزش  -6

 دراسيون هاي مربوطه محروم  گردد ناشايست  در محل مسابقات و يا ديگر رفتارهايي كه به موجب آن از طرف ف

مـد     در انتخاب ورزشكار نمونه عالوه برموارد فوق حسن شهرت و همچنين تعدد احراز مقام در هر سـطح : تبصره 

 .ار مي گيرد نظر قر

  :ورزشكاران كارگر قهرمان و مدال آور  مي توانند  فرم زير را پرينت نموده و با ارائه مداركي چون 

  كپي مدارك بيمة كارگري  -1

 )كارت ملي و شناسنامه( كپي مدارك شناسايي  -2 -2

 كپي احكام قهرماني و كارتهاي مربيگري  -3

  .  مايندبه ادارات كار و امور اجتماعي  محل خود مراجعه ن
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   7فرم شماره 

  فرم شناسايي ورزشكاران ،مدال آوران و قهرمانان ورزش كارگري 

  )جامعه كار وتوليد چهره ي برتر(

  

  :شهرستان :                                                                                                      استان 

  :تاريخ تولد :                                                                               نام و نام خانوادگي 

  :محل صدور :                                                                                                نام پدر 

  :رشته تحصيلي :                                    آخرين مدرك تحصيلي                        :                    كد ملي 

  :محل اشتغال :                                                       سمت  / شغل

  :سابقه كار 

  :     نوع بيمه                             :                                                      نشاني و كد كارگاه 

  :    همراه:                                                      نمابر :                                               تلفن 

  :نشاني پست الكترونيكي 

ف
ردي

  

  رشته
  مقام كسب شده

  انفرادي/ تيمي 

  سطح مسابقات

  /كشوري/استاني

  المپيك/جهاني/آسيايي

  سمت

  مربي/ ورزشكار

  تاريخ

  كسب مقام
  محل برگزاري مسابقات

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

  . در صورت داشتن مدارك  در هر يك از موارد زير  تصوير آن ارائه گردد

  

     ..............................داراي كارت داوري درجه يك  -...........   .......... داراي كارت مربيگري درجه يك -

  ...................................داراي كارت داوري درجه دو  -    ...................... دو  داراي كارت مربيگري درجه -

      ..............................اراي كارت داوري درجه سهد  -     ......... .......... سهداراي كارت مربيگري درجه  -

  ....كار وامور اجتماعي استاناداره كل تأييد        :تاييد تكميل كننده فرم   


