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--106,670108,340110,000111,670113,340115,000116,670118,340120,000121,670123,340125,000126,670128,340130,000131,670

فدراسیون نجات غریق و غواصی
« شیوه نامۀ پرداخت حق التدریس مدرسان دوره هاي نجات غریق و آب درمانی قابل اجراء از تاریخ 1392/1/1  »

فـوق لیسـانس و دکترالیسـانسفـوق دیپلمدیپلم نوع دوره
تحصیالت

تعیین سطح1
2213,340216,680220,000223,340226,680230,000233,340236,680240,000243,340246,680250,000253,340256,680260,000263,340( آزمون درجۀ 2) 

3320,010325,020330,000335,010340,020345,000350,010355,020360,000365,010370,020375,000380,010385,020390,000395,010آمادگی2

303,200,1003,250,2003,300,0003,350,1003,400,2003,450,0003,500,1003,550,2003,600,0003,650,1003,700,2003,750,0003,800,1003,850,2003,900,0003,950,100دورة درجۀ 32

2213,340216,680220,000223,340226,680230,000233,340236,680240,000243,340246,680250,000253,340256,680260,000263,340آزمون درجۀ 41

202,133,4002,166,8002,200,0002,233,4002,266,8002,300,0002,333,4002,366,8002,400,0002,433,4002,466,8002,500,0002,533,4002,566,8002,600,0002,633,400دورة درجۀ 51

2213,340216,680220,000223,340226,680230,000233,340236,680240,000243,340246,680250,000253,340256,680260,000263,340آزمون بین المللی6

202,133,4002,166,8002,200,0002,233,4002,266,8002,300,0002,333,4002,366,8002,400,0002,433,4002,466,8002,500,0002,533,4002,566,8002,600,0002,633,400دورة بین المللی7 202,133,4002,166,8002,200,0002,233,4002,266,8002,300,0002,333,4002,366,8002,400,0002,433,4002,466,8002,500,0002,533,4002,566,8002,600,0002,633,400دورة بین المللی7

111,173,3701,191,7401,210,0001,228,3701,246,7401,265,0001,283,3701,301,7401,320,0001,338,3701,356,7401,375,0001,393,3701,411,7401,430,0001,448,370آب درمانی8

5)  کلیۀ هزینه هاي مربوط به برگزاري دوره ها به عهدة میزبان می باشد.

تذکر :
1)  هر جلسه در این شیوه نامه 2 ساعت محسوب می شود.

2)  مدرسین کالس هاي تئوري: حداقل داراي دانشنامۀ لیسانس یا 5 سال سابقۀ تدریس در امور نجات غریق داشته باشند.
3)  دارا بودن مدرك مدرسی نجات غریق براي دوره هاي عملی

4)  در برگزاري دوره هاي مربوطه با درنظر گرفتن حدنصاب نفرات تعداد مدرسین مشخص خواهد شد. ( هر 17 نفر یک مدرس - هر 35 نفر 2 مدرس) تعیین می گردد.

6)  کلیۀ هزینه هاي اعزام مدرس به استانهاي کشور شامل : ایاب و ذهاب - اسکان - تغذیه - فوق العاده مأموریت - حق التدریس به عهدة استان میزبان می باشد.
7)  بابت هزینۀ سفر به ازاي هر کیلومتر 900 ریال پرداخت می شود و در صورت ارائۀ الشۀ بلیط هرگونه وسیله نقلیه بهاء پرداخت خواهد شد.

8)  به مأموریت هاي کمتر از 30 کیلومتر فوق العاده مأموریت و هزینۀ سفر تعلق نمی گیرد.
سید مصطفی میرسلیم

رئیس فدراسیون
9)  فوق العاده مأموریت مدرسان بیش از 30 کیلومتر روزانه مبلغ 300/000 ریال تعیین می گردد.

10)  مدت مأموریت مدرسان با پیشنهاد کمیتۀ آموزش و تصویب و ابالغ فدراسیون مشخص می شود.


