
 

 فدراسیون جهانی نینجا

 جمهوری اسالمی ایران WNFسبک نینجا 

 ایران WNFنینجا  اخذ مربیگریشرایط 

 

 3مربیگری درجه  دوره شرکت درشرایط 

 

  سال 20حداقل سن 

 آخرین مدرک تحصیلی حداقل دیپلم 

  بیمه ورزشی به نام رشته ورزشی نینجاWNF 

 مدارک عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد 

  پایان خدمت ویا اشتغال به تحصیلکارت 

 معرفی از هیئت استان مربوطه 

 فدراسیون 1کی دان شدارا بودن کمربند م 

 دارا بودن کارت عضویت فدراسیون 

 پرداخت هزینه شرکت در دوره 

 

 2مربیگری درجه  دوره شرایط شرکت در

 

  سال  23حداقل سن 

 آخرین مدرک تحصیلی حداقل دیپلم 

  بیمه ورزشی به نام رشته ورزشی نینجاWNF 

 مدارک عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد 

  3داشتن گواهینامه مربیگری درجه 

  فدراسیون 3دارا بودن کمربند مشکی دان 

  شرکت در کارگاهها و سمینارهای آموزشیحداقل دو دوره 

 معرفی از هیئت استان مربوطه 

 یا اشتغال به تحصیل کارت پایان خدمت یا معافیت و 

 دارا بودن کارت عضویت فدراسیون 

 پرداخت هزینه شرکت در دوره 

 

 

 



 

 1مربیگری درجه  دوره شرایط شرکت در

  سال 26حداقل سن 

 حداقل دیپلمحصیلی آخرین مدرک ت 

  بیمه ورزشی به نام رشته ورزشی نینجاWNF 

 معرفی از هیئت استان مربوطه 

 مدرک عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد 

 کارت پایان خدمت یا اشتغال به تحصیل 

  4داشتن کمربند مشکی دان 

  2داشتن گواهینامه درجه 

 دارا بودن کارت عضویت فدراسیون 

 پرداخت هزینه شرکت در دوره 

 2درجه  اخذ گواهینامه دوره در کارگاهها و سمینارهای آموزشی پس از 3داقل شرکت در ح 

 سال آموزشی در  3حداقل  داشتن معرفی نامه از هیئت استان مربوطه مبنی بر همکاری مستمر در امر آموزشی مورد تائید

 مکانهای ورزشی

 

 آدرس دفتر مرکزی سبک:

  5 واحد 2استان آذربایجان غربی ، کالنشهر ارومیه ، خیابان خیام جنوبی ،کوچه تربیت ساختمان سحر طبقه 

  دفتر مرکزی واداری سبک نینجاWNF جمهوری اسالمی ایران 

 

 شماره تماس و آدرس شبکه های مجازی:

 :وب سایتwww.ninjawnf.ir 

 :ایمیلinfo@ninjawnf.ir 

 :اینستاگرام@iranninjawnf 

 :09128597209ریاست سبک 

 :04432244636شماره دفتر و فاکس 

 :09143455561واتساپ دفترمرکزی 

 شرایط میتواند برای کسب اطالعات بیشتر با دفتر مرکزی و اداری سبک تماس حاصل فرمایند متقاضیان واجد. 

 


