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 تاريخچه
تکواندوكاران، اساتيد، داوران و )خانواده تکواندو  حفظ سوابق آيندهدرج سوابق گذشته و سامانه بانك اطالعات به منظور 

شد و از ابتداي سال راه اندازي قم سه ماه در استان  مدت به 1831پايلوت از دي ماه  تبه صور ،(مدرسان سطح كشور

 .به صورت اجرايي درآمدهاي كشور  در تمام استان 1831

 :كه در سه گروه مجزا تفکيك گرديدهساختار سامانه بانك اطالعاتي به صورتي طراحي شده است 

 (.رجه داوري هم كسب نماينددتوانند  بعداً مي)يعني فقط كساني كه درجه كمربند دارند : تکواندوكاران (1

يعني افرادي كه به غير از درجه كمربند حتماً و حتماً درجه مربيگري هم دارند ولي الزامي ندارد كه : اساتيد (2

 .درجه داوري هم داشته باشند

هاي ورزشي كه داراي مجوز فعاليت در رشته تکواندو در نظر  جهت الزام ثبت و ساماندهي مکانبه : ها باشگاه (8

 .ه شده استگرفت

 

 ها و گزارشات صفحه اصلي اطالعيه ،ورود به سامانه
 Google جمهوري اسالمي ايران  فدراسيون تکواندو  سامانه بانك اطالعات 

http://www.tkdbank.org/login.aspx 

 
 

ام به مطالعه و توجه باشد و الز هاي فوري در بازه زماني مربوطه مي هاي مهم و بخشنامه تابلوي اطالعات مربوط به اطالعيه

 .قبل از ورود به سايت وجود دارد

كليك نمائيد تا  براي ورود به سامانه بانك اطالعات بعد از توجه و مطالعه تابلوي اطالعات فوري و مهم روي عالمت 

  .امکان دسترسي و ورود به سايت ايجاد گردد
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 :شامل. گردد ه ميون به عنوان گزارشات صفحه اصلي روي اين صفحه مالحظآيک 3

 باالترين ثبت عضويت ماهيانه اشخاص (1

 ها باالترين عضويت ماهيانه باشگاه (2

 تعداد شاگردان اساتيد (8

 بندي تيمي در مسابقات ليگ رده (4

 ها پرشاگردترين باشگاه (1

 تر از درجه كمربند آبي بيشترين تکواندوكاهاي پايين (1

 يت كلماهيانه تکواندوكاران نسبت به جمعباالترين درصد تمديد  (7

 بندي انفرادي در مسابقات ليگ رده (3

 
 

 هاي حاضر در ليگ تيم دريافت رمز عبور کاربري( 1
تيار فرد نباشد در اخبه هر دليلي بوده است، در اختيار سرپرست تيم حاضر در ليگ  رمز عبوركاربري كهدر صورتي كه 

پس از وارد  .گردد د به سايت استفاده ميبراي دريافت رمز جديد ورو  از اين گزينه ( گم كردن يا فراموش كردن)

 .شود مي رمز عبور براي سرپرست آن تيم ارسال ي،به صورت پيامکكردن كد كاربري 

 

 ورود متقاضيان عضويت( 2
شود كه عضو سامانه بانك اطالعاتي نبوده و هيچ اطالعاتي  مي عضويت جديد براي كساني مطرح 

براي وارد كردن و ثبت اين اطالعات در . ده در سامانه ثبت نشده استدرخصوص سابقه فعاليت آنها و درجات كسب ش

كليك كرده و پس از پاسخ به سؤال متقاضيان عضويت  سامانه پس از ورود به سايت و بستن تابلوي اطالعات، روي گزينه 

 صفحه نام كاربرر اين د. شويم مي صفحه اصليكه حتماً و حتماً بايستي با حروف الفباي فارسي تايپ شود وارد تصادفي 

 .ها وجود دارد سه نوع عضويت در سامانه بانك اطالعاتي براي سه آيتم تکواندوكاران، اساتيد و باشگاه. باشد ميمهمان 
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توجه داشته باشيد كه تکواندوكاران افرادي هستند كه فقط داراي درجه كمربند بوده و اساتيد افرادي هستند كه به غير 

 .باشند لزاماً داراي درجه مربيگري هم مياز درجه كمربند ا

تواند مربوط به هر دو گروه تکواندوكاران يا اساتيد باشد و در تعيين وضعيت آنها در سيستم سامانه  درجه داوري مي :نكته

در شرايطي كه فرد متقاضي عضويت داراي  .بانك اطالعاتي تعريف مجزايي با نشان دادن آيکون اختصاص وجود ندارد

مربيگري مي باشد و از طريق عضويت اساتيد اقدام نموده است بايستي جهت تاييد درجه داوري به همراه مدارک  درجه

در صورت ثبت اطالعات عضويت از طريق فرم درخواست . تحويلي به هيات استان احکام داوري خود را نيز تحويل دهد

به هيات استان، هيات نسبت به ثبت درخواست درج درجه  م داورياحکاپس از تاييد عضويت با ارائه انفرادي تکواندوكا 

 .نمايدمي داوري در سايت اقدام 

 

 درخواست انفرادي تكواندوکا*

با كليك كردن روي گزينه  .گيرد براي ثبت اطالعات افرادي كه فقط داراي درجه كمربند هستند، مورد استفاده قرار مي

يتم اول مربوط به ثبت اطالعات انفرادي آ. شويم دي روبرو ميدرخواست انفرابا سه آيتم  تمديد عضويت/عضويت

شويم كه  كردن اطالعات انفرادي تکواندوكا ميروي اين گزينه كليك كرده و وارد فرم مربوط به وارد باشد،  تکواندوكا مي

 .باشد شامل چند بخش اصلي و مهم مي

 
 

 :اي و فردي اطالعات شناسنامه

 .ه و كارت ملي فرد درج شده است بايستي عيناً و به صورت فارسي وارد گرددهمه اطالعاتي كه در شناسنام

 .شود درج اطالعات به صورت التين فقط در كادر مربوطه انجام مي

 اطالعات مربوط به محل سکونت و ارتباطي

 .ارد گردددر اين قسمت تمام اطالعات مربوط به آخرين درجه كسب شده توسط تکواندوكا بايستي و: اطالعات ورزشي

ماه قبل از روز جاري ثبت نمود و به دليل نداشتن هيچ حکمي، عدد صفر  2توان به تاريخ  تکواندوكار با درجه سفيد را مي

اند  به بعد گواهينامه كمربند دريافت كرده 11/11/31افرادي كه از تاريخ . گردد در گزينه مربوط به شماره حکم تايپ مي

در سيستم سامانه بانك اطالعات داراي سابقه هستند و نيازي به ثبت عضويت جديد  همه( كمربند قرمز و باالتر)

اند و داراي  در سيستم ثبت شده 11/14/38هستند از تاريخ ( زرد، سبز و آبي)تمام افرادي كه داراي كمربند . باشد نمي

ا ثبت كد ملي استاد و انتخاب كد پس از وارد كردن تمامي موارد ذكر شده در فرم عضويت ب. باشند بانك اطالعاتي مي

و سپس ثبت درخواست در پايين صفحه فرم كليك كرده  موافقمهاي  روي گزينه( در استان محل سکونت استاد)باشگاه 

گردد و عضويت  در اين صورت رسيد پرداخت دريافت شده باطل مي. تا ثبت اطالعات انجام شده در سامانه نهايي گردد
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ماه  2شود و براي تأييد اطالعات وارد شده بايستي مدارک مورد نياز عضويت حداكثر ظرف مدت  فرد تکواندوكا ثبت مي

 .به هيأت استان مربوطه تحويل گردد

جنسيت فرد تکواندوكا و استان محل سکونت فرد بايستي با جنسيت استاد و استان محل سکونت استاد  :1نكته 

 .همخواني داشته باشد

تاريخ اين . گردد المللي بوده كه از طرف كوكيوان براي فرد متقاضي صادر مي رجه كمربند بيندرجه كوكيوان، د :2نكته 

بنابراين در صورت در اختيار داشتن اين . باشند حکم ميالدي است و همه احکام كوكيوان فرد داراي يك شماره واحد مي

 .ر، اطالعات مربوطه را وارد نمايدتواند در گزينه مربوط به فرم درخواست عضويت تکواندوكا حکم، هنرجو مي

 :توانيم انتخاب كنيم كه باشگاهي را مي:3نكته 

 .استاد و باشگاه در يك استان باشند (1

 .باشگاه بايستي داراي اعتبار عضويت باشد (2

 .مجوز فعاليت باشگاه منقضي نشده باشد (8

 .شدباشگاه به عنوان محل تدريس استاد از سوي هيأت استان در سايت تعريف شده با (4

 .باشگاه داراي اعتبار بيمه نامه مسئوليت حرقه اي مربيان باشد (1

 

 شماره رسيد پرداخت رمزدار اينترنتي*

 
 

ابتدا بايستي اقدام به دريافت شناسه پرداخت  ههاي مربوط قبل از هر اقدامي درخصوص وارد كردن اطالعات فرد در گزينه

كليك كرده و جهت واريز  رسيد پرداخت ندارمينترنتي روي گزينه براي دريافت شماره رسيد پرداخت رمزدار ا. نماييم

 3گردد  همانطور كه در تصوير فوق مالحظه مي .شويم هزينه عضويت به صورت الکترونيکي وارد فرم مربوط به پرداخت مي

مربوط به خود شود كه بدين معني است كه براي هر نوع پرداخت قسمت مجزا و گزينه  آيتم مجزا در اين فرم مشاهده مي

 .باشند تعريف شده است كه همه موارد با يکديگر فرق دارند و هيچکدام مشترک با هم نمي

و سپس با  را انتخاب كنيد( حق عضويت انفرادي تکواندوكا)تکواندوكار الزم است گزينه پرداخت هزينه عضويت براي 

مشاهده لغ مربوط به حق عضويت براي سال جاري در باالي صفحه فرم، مب مشاهده مبلغ قابل پرداختكليك روي گزينه 

پس از مطالعه عدد تصادفي در پايين صفحه فرم را تايپ كرده،  ينان از درست بودن گزينه انتخابي،سپس با اطم. گردد مي

 .نماييم الکترونيکي در كادر مربوطه را فعال ميكليك كرده و براي پرداخت  موافقمروي گزينه بر شرايط پرداخت 
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شد و   مسترد نخواهدوجهي  گونه هاي اعالمي در هر بخش را مطالعه نماييد، بعد از پرداخت هيچ تماً و حتماً پيامح

 .تا پايان سال جاري هم اعتبار داردهمچنين شناسه پرداخت 

 :شويم وارد صفحه فرم پرداخت الکترونيکي مي Okبا كليك كردن روي گزينه 

 
 

براي انجام عمليات پرداخت . باشد كه بايستي به صورت دقيق كامل گردد ي ميقسمت اصل 1صفحه پرداخت داراي 

 .دقيقه زمان وجود دارد 11الکترونيکي 

 (هر كارتي كه عضو شبکه شتاب باشد)وارد كردن شماره كارت  (1

 .كه روي كارت درج شده است CVV2وارد كردن عدد  (2

 وارد كردن تاريخ انقضاء مربوط به كارت (8

 .صوير كه بايد به صورت دقيق و عيناً تايپ گرددوارد كردن حروف ت (4

 .گرددمي دريافت از طريق پيامك  "دریافت رمز پویا"پس از زدن كليد كه كارت وارد كردن رمز اينترنتي  (1

گزينه آدرس ايميل به صورت اختياري بوده و ترجيحاً بهتر است در صورت داشتن ايميل اختصاصي مربوط به خود از آن 

 پرداختدر آخر با كليك كردن روي گزينه . تا اطالعات مربوط به پرداخت به آدرس ايميل شما ارسال گردداستفاده كرده 

برگشت داده شده به صفحه فرم پرداخت مجدداًآميز باشد،  در صورتي كه پرداخت موفقيت تكميل پرداختو سپس گزينه 

شود و بايد حتما نسبت به كپي  مي پ شده نشان دادهو عدد مربوط به رسيد پرداخت اينترنتي در باالي فرم به صورت تاي

 . كردن يا نوشتن آن اقدام گردد

تمديد عضويت در سمت /با دريافت شناسه پرداخت مربوط به حق عضويت انفرادي تکواندوكا مجدداً روي گزينه عضويت

به قدام به تکميل فرم مربوط راست تصوير سايت كليك كرده، گزينه درخواست انفرادي تکواندوكا را انتخاب نموده و ا

 .نماييم ثبت اطالعات انفرادي تکواندوكا مي
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 درخواست انفرادي اساتيد*

سه آيتم مجزا تعريف شده است كه به مورد اول مربوط به  تمديد عضويت/عضويتهمانطور كه اشاره شد در گزينه 

و براي ثبت باشد  ميه عضويت انفرادي استاد گزينه دوم كه مربوط ب  .درخواست عضويت انفرادي تکواندوكا اشاره گرديد

به صورت اين فرم . گيرد اطالعات افرادي كه به غير از درجه كمربند داراي درجه مربيگري هستند، مورد استفاده قرار مي

هزينه مربوط به پرداخت عضويت اساتيد بوده با اين تفاوت كه  درخواست عضويت تكواندوکارتقريبي شبيه به فرم 

و درجه مربيگري  اجباريملي اطالعات مربوط به درجه مربيگري  ،همچنين براي ثبت عضويت اساتيد مي باشد، متفاوت

-كيوروگي)داخلي و بين المللي درجه داوري  اطالعاتدرج . بين المللي در صورت دارا بودن گواهينامه الزامي مي باشد

و جهت درج باشگاه  حذف شده است  باشگاه محل تمريننه گزي .در صورت دارا بودن گواهينامه الزامي مي باشد( پومسه

 .محل تدريس اساتيد بايد با معرفي نامه باشگاه به هيات استان مراجعه نمايند

 
 

 درخواست انفرادي باشگاه*

وز فعاليت در رشته تکواندو هستند و يا تيمهايي كه قصد حضور در اين گزينه براي ثبت اماكن ورزشي كه داراي مج

براي ثبت عضويت باشگاه در سامانه بانك اطالعاتي، مجوز . گيرد مورد استفاده قرار مي ات ليگ كشوري را دارندمسابق

 .باشد، ضروري است فعاليت مربوط به آن باشگاه كه داراي اعتبار مي
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 ورود تكواندوکاران( 3
سط هيأت استان، براي مشاهده صفحه پس از ثبت عضويت جديد در سامانه بانك اطالعات و تأييد موارد ثبت شده تو

 .بانك اطالعاتي ايجاد شده، بايستي از گزينه ورود تکواندوكاران وارد سايت شويم

 :گردد با كليك كردن روي آيتم مربوط به ورود تکواندوكاران، كادر زير مشاهده مي

 
 

را در كادر مربوطه وارد  ره عضويتشما/کد مليبايست  مي ،براي مشاهده صفحه بانك اطالعاتي تکواندوكار مورد نظر

در اين صورت . كليك نمائيد ادامهو پاسخ دادن به آن در كادر مربوطه، روي گزينه ها  نموده و با انتخاب يکي از سؤال

 .صفحه بانك اطالعاتي فرد موردنظر قابل مشاهده خواهد بود

 
 

عضو سامانه بانك اطالعات شده اند و از  1833سال  تا آخر 1831شماره عضويت مربوط به افرادي است كه از سال  :نكته

تشکيل  رقمي 7و يك عدد ( 111)اين شماره از سه صفر در سمت چپ . به بعد تمديد عضويت انجام نداده اند 1833سال 

 .يابد ، شماره عضويت آنها به شماره كد ملي تغيير ميعضويتبا انجام عمليات مربوط به تمديد. شده است
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 رويدادها-3    تمديد عضويت/عضويت -2      پرداخت اينترنتي/اطالعات پايه -1

     

 مسابقات قهرماني -6         مسابقات ليگ -5               دوره هاي بين المللي -4       

     

 گزارشها -9                  تغييرات -8   تبليغات/آرشيو/سوابق -7    

 يشنهادپ/انتقاد/نظر -10
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 پرداخت اينترنتي/اطالعات پايه 1-3

 ها استعالم شناسه پرداخت *

در صورتي كه به هر دليلي در حين انجام عمليات پرداخت الکترونيکي اتصال شما با سامانه بانك اطالعاتي قطع گرديد و 

لت ديگري اين شماره در يا به دليل خطاي فردي، شناسه پرداخت دريافت شده اشتباه يادداشت شده باشد و يا به هر ع

توانيم با مراجعه  دسترس نباشد، به جهت اينکه رسيدهاي پرداخت رمزدار اينترنتي تا پايان سال جاري معتبر بوده و مي

و تکميل كردن  استعالم شناسه پرداختو كليك روي آيتم  پرداخت اينترنتي/اطالعات پايهبه سايت و از طريق گزينه 

بدين صورت كه بعد از تکميل فرم . سترسي مجدد به شناسه پرداخت دريافتي را ايجاد نمودفرم مربوط به آن امکان د

مربوط به استعالم پرداخت و كليك روي گزينه تأييد اطالعات استعالم، شناسه پرداخت براي شماره تلفن همراه ثبت شده 

 .در اين فرم پيامك خواهد شد

 
 

 راهنماي درخواست شناسه پرداخت ناموفق

 .كليك كنيد احراز هويتكننده را در قسمت مربوطه درج و سپس روي گزينه  ملي پرداختكد  (1

نام وي، پرداخت صورت گرفته است و در  كننده، فردي است كه براي تمديد و يا ثبت منظور از پرداخت: 1نكته 

 .صورتي كه پرداخت مربوط به عضويت جديد باشد، كد ملي استاد متقاضي را درج نمائيد

نام صورت پذيرد و در  در صورتي كه پرداخت گروهي باشد، كد ملي يکي از افرادي كه قرار است براي ايشان ثبت:2 نكته

 .صورتي كه پرداخت مربوط به عضويت گروهي جديد بوده، كد ملي استاد يکي از متقاضيان را درج نمائيد

از كد ملي يکي از اساتيد فعال در آن  در صورتي كه پرداخت مربوط به عضويت يا تمديد باشگاه است، :3نكته 

 .نماييم باشگاه استفاده مي

 به شماره تماس "به پرداخت ملت"رقمي دريافتي از پشتيباني شركت  12در قسمت شماره پيگيري، شماره  (2

 .را وارد نمائيد 12127812781

 .نمائيد انتخابتاريخ پرداخت و نوع پرداخت را با دقت  (8

اي را درج نمائيد كه پس از بررسي درخواست، شماره رسيد رمزدار بايستي از طريق  ارهدر قسمت شماره موبايل، شم (4

 .آن براي فرد درخواست كننده پيامك گردد

هاي  توجه داشته باشيد كه چنانچه شماره وارد شده در قسمت شماره موبايل در ليست سياه ارسال پيامك :نكته

مزدار براي آن ارسال نخواهد شد و فدراسيون تکواندو هيچگونه تبليغاتي مخابرات باشد، شماره رسيد پرداخت ر

 .مسئوليتي دراين خصوص نخواهد داشت
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چنانچه هريك از اطالعات ورودي اشتباه باشد، پيام مربوط كليك نمائيد،  تأييد اطالعات استعالمدر آخر روي كليد  (1

ست باشد، شناسه پرداخت رمزدار توسط سيستم چنانچه اطالعات ورودي درو  به آن آيتم توسط سيستم اعالم خواهد شد

 .به شماره موبايل وارد شده ارسال خواهد شد

 

 پیش ثبت نام دوره های آموزشی*

به منظور شركت در دوره هاي آموزشي مربيگري و داوري بايستي از طريق اين فرم نسبت به ثبت نام طبق شرايط مندرج 

بدين منظور در اين فرم كدملي فردي كه وارد سيستم شده است . م نماييددر بخشنامه اعالمي فدراسيون در هر سال اقدا

را كادر مربوطه مشاهده مي نماييد، ابتدا نوع دوره مورد نظر و سپس درجه را انتخاب نموده و پس از وارد كردن عدد 

كه فرد شرايط الزم در صورتي . اقدام نماييد "تاييد پيش ثبت نام"تصادفي در قسمت پايين فرم نسبت به زدن كليد 

پس . را دارا باشد از طريق درگاه بانك نسبت به پرداخت هزينه پيش ثبت نام اقدام مي نمايد( طبق بخشنامه فدراسيون)

ستوني تحت . از انجام تراكنش بانکي پيش ثبت نام فرد در دوره و درجه مد نظر در پايين فرم قابل مشاهده مي باشد

 . وجود دارد كه وضعيت ثبت نام فرد در دوره آموزشي را نمايش خواهد داد "ثبت نام نهايي شده؟"عنوان 

 
 

 استرداد پرداختهای الکترونیکیدرخواست *

به منظور درج درخواست استرداد پرداختهاي الکترونيکي كه موفق به استفاده از آن نشده ايد از طريق اين فرم به روش 

اطالعات و شرايط ثبت درخواست را كه در راهنماي باالي فرم ذكر شده  قبل از ثبت درخواست حتما. زير اقدام نماييد

 .است كامل و دقيق مطالعه فرماييد

 .كليك كنيد احراز هويتكننده را در قسمت مربوطه درج و سپس روي گزينه  كد ملي پرداخت (1

 .نمائيد انتخابنوع پرداخت را با دقت  (2

پرداخت رمزدار اينترنتي و در قسمت شماره پيگيري، رقمي رسيد  3در قسمت شماره رسيد پرداخت شماره  (8

 .را وارد نمائيد 12127812781به شماره تماس  "به پرداخت ملت"رقمي دريافتي از پشتيباني شركت  12شماره 

 .نمائيد انتخابتاريخ پرداخت را با دقت  (4

 .حرف درج نماييد 71داكثر دليل يا داليل عدم موفقيت در استفاده از رسيد پرداخت رمزدار اينترنتي را تا ح (1

اي را درج نمائيد كه پس از ثبت درخواست پيامك ها اطالع رساني براي آن  در قسمت شماره موبايل، شماره (1

 .پيامك گردد و يا در صورت لزوم امکان تماس با آن مقدور باشد

هاي  ياه ارسال پيامكتوجه داشته باشيد كه چنانچه شماره وارد شده در قسمت شماره موبايل در ليست س :نكته

تبليغاتي مخابرات باشد، شماره رسيد پرداخت رمزدار براي آن ارسال نخواهد شد و فدراسيون تکواندو هيچگونه 

 .مسئوليتي دراين خصوص نخواهد داشت

 .رقمي بانك ملت مطعلق به فرد پرداخت كننده را درج نمائيد 11شماره كارت  (7
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 .كليك نمائيد ستردادثبت درخواست اتأييد در آخر روي كليد  (3

 .چنانچه هريك از اطالعات ورودي اشتباه باشد، پيام مربوط به آن آيتم توسط سيستم اعالم خواهد شد (3

چنانچه اطالعات ورودي درست باشد، پيامکي مبني بر ثبت درخواست توسط سيستم به شماره موبايل وارد شده  (11

 .ارسال خواهد شد

 .فدراسيون بررسي و در صورت تاييد استرداد وجه انجام مي شودپس از ثبت، درخواست توسط واحد مالي  (11

 
 

 تمديد عضويت/عضويت 2-3

 سازی تصوير اعضاء ذخیره*
سازي تصوير تکواندوكا اقدام نمود و پس از تأييد عکس از سوي هيأت استان براي  توان نسبت به ذخيره ها يك بار ميتن

 .تغيير آن بايستي به هيأت استان مراجعه نمائيد

 .به منظور به روز بودن تصوير اعضاء بايستي افراد نسبت به تعويض آن حداكثر هر چهار سال يکبار اقدام نمايند :نكته

 
 

 تمديد عضويت تکواندوكا*
در صورتي كه فرد فاقد اعتبار عضويت در سامانه باشد، از اين گزينه براي تمديد اعتبار فرد در بانك اطالعات اقدام 

 .مالحظه نمائيدتوانيد  ين منظور پس از كليك كردن روي آيتم تمديد عضويت تکواندوكا، فرم مربوط به آن را ميبد. نمائيم مي
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. كليك نمائيد نياز به تمديد دارمفرد مورد نظر را وارد كرده و روي گزينه  کد ملي/شماره عضويتدر فرم فوق، ابتدا 

در صورت عدم ثبت اطالعات پايين فرم در سامانه  .تمديد وجود داردكند كه نياز به چند سال  سيستم به شما اعالم مي

نام التين -نام التين-كدملي)براي افرادي كه داراي شماه شناسايي قديم بانك اطالعات هستند مي بايست چهار گزينه )

رم اقدام كرده و روي نسبت به تکميل ساير موارد درخواست شده در ف( پايين را تکميل نماييد( نام خانوادگي التين -پدر

 .كليك نمائيد تأييد تمديد عضويتگزينه 

 . سپس هزينه مربوط به تمديد عضويت را از طريق درگاه پرداخت الکترونيکي پرداخت مي نماييد

 

 تمديد عضويت استاد*
 .تمامي مراحل انجام تمديد عضويت اساتيد همانند تمديد عضويت تکواندوكاها مي باشد

 
 

 اشگاه هابتمديد عضويت *
 .عضويت باشگاه ها با در دست داشتن مجوز فعاليت باشگاه به هيات استان مراجعه نماييد دجهت تمدي

 

 كارت جی ام اسدرخواست *

كارت مذكور مربوط به عضويت در بانك اطالعات . به منظور صدور كارت جي ام اس از اين گزينه استفاده مي شود

كه قصد شركت در مسابقات بين المللي را دارند الزاما بايد داراي اين كارت با  فدراسيون جهاني بوده و تمامي افرادي

بدين منظور در اين فرم كدملي فردي كه وارد سيستم شده است را كادر مربوطه مشاهده . اعتبار سال ميالدي باشند

سال  12تکواندوكاران باالي  -لسا 12تکواندوكاران زير )نموده و پس از احراز هويت نسبت به انتخاب يکي از پنج گزينه 

در قسمت نوع كارت قدام نماييد و پس از ( تکواندوكاران مربيان داوران  –تکواندوكاران داوران  –تکواندوكاران مربيان  –

را كليك نموده و پس از پرداخت هزينه  'تاييد درخواست و پرداخت'تکميل اطالعات پستي ارسال كارت در آخر گزينه 

 .ست ثبت و پيامك ثبت موفق اطالعات ارسال خواهد شدمربوطه درخوا
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 كارت جی ام اسهای  فهرست درخواست*
 .ثبت شده خود توسط فرم باال را پيگيري نماييد (ثبت درخواست كارت جي ام اس)در اين گزارش شما مي توانيد درخواست هاي 

 
 

 استان/جابجايی استادهای  فهرست درخواست*
ثبت شده خود توسط هيات (استان/هاي جابجايي استادثبت درخواست)توانيد درخواست هاي  در اين گزارش شما مي

 .استان  را پيگيري نماييد

 
 

 درخواست اصالح مشخصات التین*
در صورتي كه به هر دليلي اطالعات اوليه ثبت شده در سيستم اشتباه وارد شده باشد، جهت اصالح مشخصات التين 

پس از ثبت درخواست در صورت  .نماييداين صفحه را تکميل كرده و درخواست اصالح را ثبت  توانيم فرم موجود در مي

توجه داشته باشيد  .تلفن همراه درج شده در سيستم به آن پيامکي جهت ثبت درخواست ارسال خواهد شدوجود شماره 

رخواست از طريق پيامك به شماره تي بصورت كامل و دقيق تکميل گردد، پس از بررسي تاييد دگزينه بايس 11كه تمامي 

يك گزينه كل درخواست رد خواهد شد و حتي در صورت ناقص و يا اشتباه بودن  .درج شده در سيستم ارسال خواهد شد

 .ارسال خواهد شد جهت رد درخواست در صورت وجود شماره تلفن همراه درج شده در سيستم به آن پيامکي
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 التین های اصالح مشخصات فهرست درخواست*
 .را پيگيري نماييد( اصالح مشخصات التين)خود توسط فرم باال در اين گزارش شما مي توانيد درخواست هاي ثبت شده 

 
 

 رويدادها 3-3
باشد كه براساس  آيتم مربوط به رويدادها در صفحه سامانه بانك اطالعاتي مربوط به كليه رويدادهاي داخلي مي

 .گردد شده از طرف فدراسيون تکواندو فعال مي هاي صادر ها و اطالعيه بخشنامه

 :رويدادهای داخلی شامل
 آزمون ارتقاء كمربند 

 دوره آموزش مربيگري 

 دوره آموزش داوري 

 دوره مدرسي داوري 

 دوره احکام تخصصي 

 دوره هماهنگي مربيان 

 دوره هماهنگي داوران 

 دوره هماهنگي ممتحنين 

 دوره هماهنگي مدرسان 

 دوره مدرسي مربيگري 

 

 ثبت نام در آزمون ارتقاء کمربند*

نام نمايد، وارد سامانه شده و در نوار سمت راست آيتم  خواهد در آزمون ارتقاء كمربند ثبت با كد ملي فردي كه مي

با كليك كردن روي اين . كنيم باشد، را انتخاب مي مي نام آزمون ارتقاء کمربند ثبترويدادها، اولين گزينه كه مربوط به 

 .شويم نام آزمون ارتقاء كمربند مي انتخاب آن وارد فرم ثبتگزينه و 
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نام در آزمون مورد نظر خود، ابتدا بايستي درجه آزمون را انتخاب نمائيد و سپس كد ملي را وارد كرده و دكمه  براي ثبت

زماني كه . باشد ك كردن مينام فعال شده و قابل كلي چنانچه مجاز به ادامه كار باشيد، دكمه ثبت. احراز هويت را بفشاريد

نام در آنها خواهيد بود،  هايي كه مجاز به ثبت نمائيد، فهرست آزمون كليك مي انتخابروي دكمه  احراز هويتپس از 

 .شود نمايش داده مي

 .براساس درجه آزمون انتخاب شده در اين قسمت شناسه آزمون دوره مورد نظر را انتخاب نمائيد

 .خابي بايد با درجه ثبت شده يکي باشددرجه آزمون انت :1 نكته

 .نوع دوره يا كشوري است يا استاني كه بايستي با استان محل سکونت فرد يکي باشد:2نكته

كليك كرده و در صورت مشاهده پيام  "نام دارد شرايط ثبت"بعد از انتخاب درست شناسه آزمون، روي گزينه 

از طريق كليك بر روي گزينه نسبت به پرداخت هزينه آزمون  ،فحه فرمدر باالي ص "نام کنيد توانيد در آزمون ثبت مي"

 .اقدام نمائيد"رسيد پرداخت پست ندارم"و هزينه پست از طريق كليك بر روي گزينه "رسيد پرداخت آزمون ندارم"

 .وجود دارد رويدادهاهاي مربوط به  در فرم پرداخت هزينه تمام گزينه
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مربوط به آزمون ارتقاء كمربند بوده و فقط از همين گزينه با انتخاب درست درجه آزمون مورد توجه نمائيد كه اولين گزينه 

اقدام به پرداخت هزينه و ( شود نمائيد كه از فرد مورد نظر آزمون گرفته مي اي را انتخاب مي همان درجه: توجه)نظر 

 .دريافت شناسه پرداخت نمائيد

كردن شناسه رمزدار، اقدام به پرداخت هزينه پست گواهينامه نمائيد و شناسه بعد از پرداخت هزينه آزمون و يادداشت 

 .رمزدار مربوطه را نيز يادداشت كنيد

نام وارد كرده و در  حاال با در اختيار داشتن هر دو شناسه رمزدار آنها را در كادرهاي مربوط به خودشان در فرم ثبت

يق و بدون نقص به جهت ارسال پستي گواهينامه مربوط به آزمون هاي بعد مشخصات خواسته شده را به طور دق قسمت

 .تکميل نمائيد

... دهنده الزامي است و از اعالم نشاني باشگاه، هيأت استان و  درج آدرس كامل پستي محل سکونت فرد آزمون :1نكته 

 .بايست خودداري گردد مي

 .كليك نمائيد "نام ثبت"ينه و نهايتاً گز "موافقم"نام روي گزينه  بعد از تکميل فرم ثبت

 .كند نام شرايط تخصصي فرد را كنترل مي هاي مختلف در زمان چك كردن ثبت نام در بخش هاي ثبت تمام فرم: 2نكته 

 "رسيد پرداخت ندارم"نام را دارا هستيد يا نه، دكمه  تا زمان حصول اطمينان از اينکه شرايط الزم براي ثبت :3نكته 

 .قابل استفاده نخواهد بود

نام در باالي فرم پيامي مبني بر  نام داشته باشيد، بعد از تکميل نهايي ثبت در صورتي كه شما همه ضوابط را براي ثبت

 .براي شما به نمايش درخواهد آمد "نام شما با موفقيت انجام شد و رسيد پرداخت باطل گرديد ثبت"اينکه 

 

 (مربيگري و داوري)ش ثبت نام در دوره هاي آموز*

 
 

طبق ضوابط اعالمي توسط فدراسيون ) به جهت ثبت نام در دوره هاي آموزشي پس از انجام پيش ثبت نام در مهلت مقرر 

 .بايستي در زمان تععين شده نسبت به نهايي كردن ثبت نام خود توسط فرم ثبت نام اقدام نماييد( در هر سال 

ردي كه وارد سيستم شده است را كادر مربوطه مشاهده مي نماييد، ابتدا درجه را بدين منظور در اين فرم كدملي ف 

طبق بخشنامه )در صورتي كه فرد شرايط الزم  اقدام نماييد "شرايط ثبت نام دارم؟"كليد انتخاب نموده و نسبت به زدن 

مي نماييد، سپس اطالعات پستي را را مشاهده ."نام کنيد ثبت ....توانيد در دوره  مي"را دارا باشد پيام ( فدراسيون

در پايين فرم عدد تصادفي را وارد كرده و را ميزنيد،  "موافقم"تکميل نموده و پس از مطالعه و تاييد شرايط دوره تيك 
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پس از انجام . اقدام مي نمايددوره از طريق درگاه بانك نسبت به پرداخت هزينه ميزنيد تا را "ثبت نام انجام شود"گزينه 

در فرم  "ثبت نام نهايي شده؟"ستوني تحت عنوان . نهايي شده استش بانکي ثبت نام فرد در دوره و درجه مد نظر تراكن

 . وجود دارد كه وضعيت ثبت نام فرد در دوره آموزشي را نمايش خواهد دادپيش ثبت نام 

 

 (مربيگري و داوري)تكميل فرم نظرسنجي *

کارنامه " گزينهنتايج هر درس توسط مدرس به جهت مشاهده نمرات خود در مربيگري و داوري پس از ثبت در دوره هاي 

بدين منظور ابتدا دوره اي كه حداقل يك . نظرسنجي آن درس افدام نماييدمي بايست نسبت به ثبت  "شرکت کنندگان

نظرسنجي درس  درس اعالم نتيجه شده دارد را انتخاب و سپس درس مورد نظر را انتخاب ميکنيد، پس از نمايش سواالت

بايستي از پنج گزينه موجود براي هر سوال يك گزينه را انتخاب و به تمامي سواالت پاسخ داده و  مرحلهدر اين منتخب 

  .بزنيد "ذخيره فرم نظرسنجي"در آخر گزينه 

 

 
 

 (مربيگري و داوري)کارنامه شرکت کنندگان *

توسط مدرس و پاسخ دادن به سواالت نظرسنجي هر درس مربيگري و داوري پس از ثبت نتايج هر درس در دوره هاي 

بدين منظور ابتدا دوره اي كه حداقل يك درس . توسط شركت كننده، امکان رويت نمره ثبت شده وجود خواهد داشت

 را میزنید  "مشاهده گزارش"در نهايت گزينه  را انتخاب وكه نظرسنجي آن درج شده است اعالم نتيجه شده 
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 (مربيگري و داوري)مدرسي  ر دوره هايثبت نام د*

 .شود از شما سؤال مي( مادانگ هان/كيوروگي/پومسه)نام مدرسي داوري و مدرسي مربيگري، درجه مدرسي  در ثبت

 .اين دوره ها هم با توجه به عدم دارا بودن گواهينامه نياز به پرداخت هزينه پست و درج اطالعات پستي ندارند

 

 هماهنگي ثبت نام در دوره هاي*

هاي هماهنگي مربيان، داوران، ممتحنين و مدرسان به دليل عدم نياز به صدور گواهينامه و به تبع  نام در دوره رويه ثبت

در . باشد آن عدم نياز به ارسال گواهينامه، نياز به دريافت رسيد پرداخت پست و همچنين درج اطالعات پستي فرد نمي

هنگي امکان درج كدملي نمي باشد و كدملي فردي كه بصورت اعضاء وارد سيستم در فرم ثبت نام دوره هاي هما ضمن

 .شده است در آن قسمت بدون امکان تغيير نمايش داده مي شود

 

 المللي هاي بيندوره  4-3
م نا تفکيك شده است كه رويه ثبت( سمينار ـ كالس/ وان  كوكي/ داوري / مربيگري )المللي در چهار آيتم  رويدادهاي بين

ها و رويدادهاي داخلي صورت  ها و ضوابط تعيين شده از سوي فدراسيون و همانند دوره ها براساس بخشنامه در اين دوره

 .پذيرد مي

 
 

فقط اينکه در فرم ثبت نام اين دوره ها نياز به درج كدملي نمي باشد و كدملي فردي كه بصورت اعضاء به سيستم وارد 

در ضمن در زمان ثبت نام اين دوره ها نياز به پرداخت . ن تغيير نمايش داده مي شودشده است در آن قسمت بدون امکا

هزينه پست و درج اطالعات پستي بر اساس دوره ها متفاوت و اجباري بودن و يا عدم نياز آن در هنگام انتخاب دوره 

ستي گزينه رسيد پرداخت پست در صورت عدم نياز به پرداخت هزينه و اطالعات پ .جهت ثبت نام نمايش داده مي شود

 .ندارم غيرفعال بوده و امکان پرداخت وجود ندارد
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 مسابقات ليگ 5-3

 مشاهده برنامه مسابقات*
كشي هريك از مسابقات، برنامه تمامي ديدارهاي آن مسابقات را تا  بالفاصله پس از انجام قرعهتوانيد  در اين بخش شما مي

مان ليگ، قابل مشاهده ان و مکان برگزاري هر رويداد پس از تعيين آنها از سوي سازالبته زم. پايان ليگ مشاهده نمائيد

 .خواهد بود

 
 

سپس با كليك بر روي دكمه . بزنيد بايستي نوع مسابقات مورد نظرتان را تعيين و گزينه مربوط را  در ابتدا شما مي

در اين مرحله پس از . شود نمايش داده مي ،باشند ي، فهرست تمامي مسابقاتي كه از نوع مسابقات انتخاب شده م"ادامه"

اي  مورد نظرتان و ضمن بازگشت به صفحه پيشين، اگر روش برگزاري مسابقه انتخاب شده از نوع مرحلهانتخاب مسابقه 

ر به در غير اينصورت، قاد. هاي مربوطه درج نمائيد بايست شماره مرحله و شماره گروه مورد نظر خود را در محل باشد، مي

توانيد  اي نباشد، نمي مسابقه انتخاب شده از نوع مرحله "روش برگزاري"در صورتي كه . انجام ادامه كار نخواهيد بود

ضمناً اگر بخواهيد برنامه مسابقاتي كه تاريخ برگزاري آنها سپري شده است را . شماره مرحله و شماره گروه را درج كنيد

در پايان خواهيد توانست كه برنامه مربوط به . كنيد را  "نمايش داده نشود" توانيد گزينه نيز مشاهده نمائيد، مي

بايد در نظر داشته باشيد كه .باشند را مشاهده كنيد برگزاري تمامي مسابقاتي را كه منطبق با اطالعات درج شده شما مي

يعني . شود نمايش داده مي برنامه مسابقات براساس آخرين اطالعات تکميلي ثبت شده توسط سازمان ليگ فدراسيون

 .شوند براي هركدام از مسابقات كه زمان و تاريخ آنها تعيين شده باشد، اين اطالعات نيز نمايش داده مي

 

 تبليغات/ آرشيو/ سوابق 7-3

 كمربند سوابق*
در سامانه درج مان عضويت از ابتدا تا درجه كمربند زهاي ارتقاء كمربند بايد حتماً سوابق كمربندي فرد  نام در آزمون براي ثبت

را انتخاب كرده سپس بر  "سوابق"گزينه  تبليغات/آرشيو/سوابقبدين منظور در نوار سمت راست سايت، از منوي . شده باشد

 .روي احکام كمربند كليك نمائيد
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، سطر به سطر از در پايين فرم سوابق كمربندي موجود در سايت نياز به تمديد ندارم؟در اين قسمت با كليك روي گزينه 

در صورت ناقص بودن درجات ثبت شده، از روي اطالعات موجود در احکام . شود درجات پايين به باال نمايش داده مي

از پايين ترين درجه تا خود درجه )در اين ميان توالي . كمربندي كه در اختيار داريد، اقدام به تکميل همه درجات نمائيد

 .خذ احکام كمربند را حتماً كنترل نمائيدو فواصل زماني ا( زمان عضويت

نام در  توانيد نسبت به درج اين سوابق اقدام نماييد و در صورت ثبت اشتباه، اجازه ثبت فقط و فقط يك بار مي :نكته مهم

 در صورت وجود مغايرت يا ثبت اشتباه اطالعات بايستي كل سوابق را حذف از ابتدا ثبت. آزمون به شما داده نخواهد شد

 .نماييد
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 ورود اساتيد( 4

شود كه فرد مربي شده و درجات مربيگري وي  اقدام مي ورود اساتيدزماني براي ورود به سامانه بانك اطالعاتي از قسمت 

همچنين در دوره هماهنگي ساليانه مربيان نيز شركت نموده و شماره همراه او توسط هيأت . در سايت ثبت شده است

 .ت شده باشداستان در سامانه ثب

شود كه پس از درج كد ملي خود،  اي باز مي صفحه ورود اساتيدالبته پيش از هر اقدامي بعد از كليك روي آيکن مربوط به 

فرصت خواهيد داشت تا پس از دريافت كد "کد اعتبارسنجي من"كليك كردن روي دكمه لحظه از دقيقه  1حداكثر 

و بر روي گزينه ورود  كه در پايين فرم در نظر گرفته شده است درج كنيد اعتبارسنجي از طريق پيامك، آن را در محلي

 .به سامانه نخواهيد بوددر غير اينصورت قادر به ورود . كليك نماييد

 :باشد در اين قسمت مواردي وجود دارد كه فقط مختص مربيان بوده و تنها مورد استفاده ايشان مي

 

 
 

 تمديد عضويت/عضويت 2-4

 :د اساتیدموبايل جدي*

شماره موبايل در صورت نياز به تغيير . ط به اساتيد قرار داردصفحه مربو "تمديد عضويت/عضويت"اين گزينه در منوي 

 .شود از اين گزينه استفاده مي است، شده ثبتكه توسط هيأت استان ثبت شده در سامانه 

 
 

با . دهد شود كه كد ملي استاد را نشان مي اي باز مي صفحه "موبايل جديد استاد"براي اين كار با كليك بر روي گزينه 

دقيقه  11در اين فرم . شود كليك بر روي تصوير موبايل نمايش داده شده، مراحل تغيير شماره موبايل براي فرد شروع مي

امك، سنجي از طريق پيو دريافت كد اعتبار"ارسال کد اعتبارسنجي من"زمان وجود دارد تا پس از كليك بر روي گزينه 

قادر به تکميل كار خود در غير اين صورت . درج كنيد آن را در محلي كه در پايين همين فرم در نظر گرفته شده است،

فرم جديد امکان ثبت . كليك كنيد "ادامه کار"بعد از درج كد اعتبارسنجي در كادر مربوطه، روي گزينه  .نخواهيد بود

را  "ثبت"از وارد كردن شماره موبايل جديد در قسمت مربوطه گزينه بعد . دهد شماره موبايل جديد را به شما مي

پس از درج شماره موبايل جديد پيامکي مبني بر تغيير به شماره موبايل قبلي و مبني بر درج به شماره موبايل  .بفشاريد

 .جديد ارسال خواهد شد
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 :سازی تصوير امضاء ذخیره*

توسط هنرجويان، اساتيد محترم بايستي عالوه بر ثبت شماره موبايل خود ( زرد، سبز و آبي)براي ثبت درخواست احکام 

همانند مراحل درج موبايل جديد سازي تصوير امضاء خود نيز  در سامانه بانك اطالعات، نسبت به ذخيرههيات استان 

 .اساتيد اقدام نمايند

 
 

با رعايت تمام . و مشخص توضيح داده شده استتصوير امضاء بايد داراي شرايط الزم باشد كه در سامانه به طور كامل 

مراحل فوق و براساس توضيحاتي كه ارائه شده است، فايل امضاء آماده شده را در سامانه آپلود كرده و پس از 

پس از انجام مراحل ثبت شماره موبايل و  .توان امضاء آپلود شده را در همان صفحه فرم مشاهده نمود سازي آن مي ذخيره

توانند براي ثبت درخواست احکام زرد، سبز و آبي هنرجويان خود اقدام  زي تصوير امضاء در سامانه، اساتيد ميسا ذخيره

 .نمايند

تمامي كدهاي اعتبارسنجي با يکديگر فرق دارند و در هر مرحله كد اعتبارسنجي مربوط به همان مرحله بايد  :نكته

اي كه هستيد تنها  دريافت كدهاي اعتبارسنجي را در هر مرحله دقت نمائيد كه دكمه مربوط به .دريافت و ثبت گردد

 .يکبار كليك كنيد و بعد از آن منتظر دريافت پيامك باشيد

 

 درخواست بیمه مسئولیت حرفه ای*

فقط مي تواند براي خودش اين درخواست  ،براي ثبت درخواست بيمه مسئوليت حرفه اي هر مربي پس از ورود با كدملي

پس از وارد شدن به اين فرم باشگاه . و در قسمت كدملي اين فرم امکان درج كدملي ديگري وجود ندارد را ثبت نمايد

با توجه به توافق فدراسيون با . هاي محل تدريس اين مربي كه توسط هيات استان درج شده است نمايش داده مي شود

براي بيش . باشگاه خود را تحت پوشش قرار دهد 8شركت خدمات دهنده هر مربي با يك درخواست بيمه نامه ميتواند تا 

پس از انتخاب باشگاه هاي مورد نظر و ثبت مشخصات پستي . دوم را ثبت نمايدبيمه نامه درخواست باشگاه بايستي  8از 

نسبت به پرداخت هزينه مربوطه اقدام و  تاييد درخواست و پرداختجهت ارسال بيمه نامه براي مربي پس از زدن گزينه 

 .درخواست شركت بيمه نسبت به صدور بيمه نامه و ارسال پستي آن اقدام مي نمايد تکميل مراحلاز پس 

در صورت عدم دارا بودن بيمه نامه مسئوليت حرفه اي براي باشگاه هاي محل تدريس مربي امکان ثبت عضويت  :نكته

 .اگردان براي مربي مقدور نمي باشدجديد، درخواست ارتقاء و يا المثني احکام زرد تا آبي و ثبت نام آزمون ش
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 مسئولیتنامه بیمه الحاقیه درخواست *

بيمه مسئوليت حرفه اي هر مربي پس از ورود با كدملي، فقط مي تواند براي خودش اين الحاقيه براي ثبت درخواست 

ز وارد شدن به اين فرم پس ا. درخواست را ثبت نمايد و در قسمت كدملي اين فرم امکان درج كدملي ديگري وجود ندارد

كه تحت پوشش بيمه نامه قبلي وجود دارد كه در سطر اول نشان داده مي شود در  ياشگاه هايبه جهت حذف هر يك از ب

كنار نام آن باشگاه تيك زده مي شود و براي اضافه و يا جايگزيني باشگاهي جديد در سطر دوم كنار نام باشگاه تيك زده 

باشگاه  8فق فدراسيون با شركت خدمات دهنده هر مربي با يك درخواست بيمه نامه ميتواند تا با توجه به توا .مي شود

بيمه الحاقيه پس از انتخاب باشگاه هاي مورد نظر و ثبت مشخصات پستي جهت ارسال . خود را تحت پوشش قرار دهد

مربوطه اقدام و پس از پستي نه نسبت به پرداخت هزي تاييد درخواست و پرداختنامه براي مربي پس از زدن گزينه 

 .بيمه نامه و ارسال پستي آن اقدام مي نمايدالحاقيه تکميل مراحل درخواست شركت بيمه نسبت به صدور 
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 تمديد بیمه نامه مسئولیت*

 
 

بيمه مسئوليت حرفه اي هر مربي پس از ورود با كدملي، فقط مي تواند براي خودش اين تمديد براي ثبت درخواست 

پس از وارد شدن به اين فرم . خواست را ثبت نمايد و در قسمت كدملي اين فرم امکان درج كدملي ديگري وجود ندارددر

سپس اطالعات پستي را . نمايد دو نوع پرداخت به صورت نقدي و اقساطي وجود دارد كه بايستي يك نوع را انتخاب

را ميزنيد، در پايين فرم عدد تصادفي را وارد كرده و  "افقممو"تکميل نموده و پس از مطالعه و تاييد شرايط دوره تيك 

 .ديرا ميزنيد تا از طريق درگاه بانك نسبت به پرداخت اقدام مي نماي"قسط اول/پرداخت نقدي"گزينه 

انتخاب و پرداخت بصورت اقساطي تا دو ماه پس از پرداخت قسط اول فرصت جهت پرداخت قسط دوم را در صورت  :نكته

را ميزنيد تا از طريق درگاه بانك  "پرداخت قسط دوم"همين فرم با طي كردن مراحل فوق در آخر زدن گزينه از طريق 

 .نسبت به پرداخت اقدام مي نماييد

در صورت پرداخت هزينه تمديد بيمه نامه، اعتبار تمامي باشگاه هاي آخرين بيمه نامه شما تمديد خواهد شد و در  :نكته

 .اقدام نماييد "الحاقيه بيمه نامه مسئوليت"اضافه نمودن باشگاه ها از طريق فرم صورت نياز به حذف يا 

 

 مسابقات قهرماني 6-4

 ثبت نام كیوروگی انفرادی استانی*

 
 

ين فرم كه براي استفادۀ اساتيد در نظر گرفته شده است، براي ثبت نام خودشان، هنرجويانشان و ساير متقاضيان شركت ا

مقابل شناسۀ مسابقه شروع « انتخاب»اينکار را بايد با كليك كردن دگمۀ . ي كيوروگي استانها مي باشددر مسابقات انفراد

 :كنيد تا فهرست مسابقاتي نمايش داده شود كه

 از نوع كيوروگي هستند،

 نوع ثبت نام آنها انفرادي است،
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 شروع ثبت نام آنها فرارسيده است،

 مهلت ثبت نام آنها پايان نيافته است،

 يژۀ استانها هستند وو

 .اوزان آنها تعيين شده است

. جهت حصول اطمينان از درستي مشخصات وي كليك شود« احراز هويت»سپس بايد كد ملي فرد متقاضي تايپ و دگمۀ 

پس از آن بايد يکي از باشگاههاي محل تدريس استاد به عنوان باشگاه محل تمرين هنرجو انتخاب شود؛ الزم به ذكر 

سپس بايد وزن . شگاهها بايد داراي اعتبار عضويت ساليانه باشند و مهلت مجوز آنها سپري نشده باشداست كه با

پيش از ذخيره شدن . و كارت بيمه اتخاب شوند« ج»و گزينه هاي مربوط به فرم ( تنها براي ورزشکاران)مسابقاتي 

 :يط را دارا باشد، ثبت نام وي انجام خواهد شداطالعات، كنترل هاي ذيل انجام خواهد شد و در صورتيکه فرد تمامي شرا

 عکس تائيد شده داشته باشد،

 حداقل كمربند موردنياز را داشته باشد،

 ساكن همان استان برگزاركننده مسابقات باشد،

 اعتبار عضويتش تا پايان سال جاري باشد،

 بيش از يکبار در مسابقۀ منتخب ثبت نام نشده باشد،

 ده باشد،كف تاريخ تولد رعايت ش

 سقف تاريخ تولد رعايت شده باشد،

 موجب نقض ضابطۀ سقف ورزشکاران قابل ثبت نام در مسابقه نشود،

جزوه محرومين از ثبت نام  جنسيت وي با جنسيت تعيين شده براي ورزشکاران مسابقۀ منتخب همخواني داشته باشد و

 .نباشد

 

 گروه جديد برای مسابقات انفرادی*

 
 

ي معرفي گروه جديد جهت ثبت نام گروهي ورزشکاران در رده هاي سني غير انفرادي مسابقات پومسۀ از اين فرم برا

مقابل شناسۀ مسابقه شروع كنيد تا فهرست « انتخاب»اينکار را بايد با كليك كردن دگمۀ . انفرادي استفاده مي شود

 :مسابقاتي نمايش داده شود كه

 از نوع پومسه هستند،

 انفرادي است،نوع ثبت نام آنها 

 شروع ثبت نام آنها فرارسيده است،

 مهلت ثبت نام آنها پايان نيافته است و

 رده هاي سني آنها تعيين شده است
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پس از آن نيز . سپس بايد شناسۀ رده سني را انتخاب كنيد كه ورزشکاران قرار است بطور گروهي در آن ثبت نام شوند

البته در خصوص ايجاد و . را كليك كنيد تا گروه جديدي ايجاد شود« افه شودگروه جديد اض»عنوان گروه را تايپ و دگمۀ 

 :حذف گروه به نکات ذيل توجه داشته باشيد

ايجاد گروه جديد مستلزم آن است كه در تمام گروههاي ايجاد شدۀ پيشين، حداقل نفرات الزم , اوالً، براي هر ردۀ سني

 .ثبت نام شده باشند

 .ون حذف نفرات آن ممکن نيستثانياً، حذف يك گروه بد

 

 ثبت نام پومسه انفرادی استانی*

 
 

اينکار را بايد با كليك . ز اين فرم براي ثبت نام ورزشکاران در مسابقات انفرادي پومسه در استانها استفاده مي شودا

 :مقابل شناسۀ مسابقه شروع كنيد تا فهرست مسابقاتي نمايش داده شود كه« انتخاب»كردن دگمۀ 

 ز نوع پومسه هستند،ا

 نوع ثبت نام آنها انفرادي است،

 شروع ثبت نام آنها فرارسيده است،

 مهلت ثبت نام آنها پايان نيافته است و

 .درج شده است« ضوابط مسابقات پومسه هيئتها»سني آنها به همان تعداد تعيين شده در فرم ( هاي)رده

مقابل كدملي هنرجويم را »« پس از آن بايد دگمۀ . خاب كنيدسپس بايد يکي از رده هاي سني مسابقۀ منتخب را انت

چنانچه ردۀ سني انتخاب شده غيرانفرادي بود، گروه ثبت . كليك كنيد و كد ملي يکي از شاگردان خود را انتخاب كنيد

فرد تمامي پيش از ذخيره شدن اطالعات، كنترل هاي ذيل انجام خواهد شد و در صورتيکه . نامي وي را نيز انتخاب كنيد

 :شرايط را دارا باشد، ثبت نام وي انجام خواهد شد

 عکس تائيد شده داشته باشد،

 حداقل كمربند موردنياز را داشته باشد،

 ساكن همان استان هيات ثبت نام كننده باشد،

 اعتبار عضويتش تا پايان سال جاري باشد،

 بيش از يکبار در مسابقۀ منتخب ثبت نام نشود،

 رعايت شود،كف تاريخ تولد 

 سقف تاريخ تولد رعايت شود،

 موجب نقض ضابطۀ سقف ورزشکاران قابل ثبت نام در مسابقه نشود،

جزوه محرومين از ثبت نام  جنسيت وي با جنسيت تعيين شده براي ورزشکاران مسابقۀ منتخب همخواني داشته باشد و

 .نباشد
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 ثبت نام در بيش از يك گروه مجاز نيست: تـــوجـــه

ابداعي ردۀ سني خود ثبت نام /هر ورزشکار بايد حداكثر تنها يك بار در هر يك از پومسه هاي استاندارد: جـــهتـــو

 كند،

 

 تغييرات 8-4

 درخواست ارتقاء به زرد تا آبی*

وجود دارد و براي ثبت احکام كمربندهاي  "تغييرات"اي به نام  در نوار سمت راست سايت مربوط به آيکن اساتيد گزينه

. پذيرد درج درخواست احکام زرد تا آبي طي دو مرحله صورت مي. توانيد وارد شويد رد، سبز و آبي از اين قسمت ميز

مرحله دوم هم مربوط به پرداخت هزينه . باشد مرحله اول مربوط به درخواست ارتقاء و ثبت اطالعات مربوط به آن مي

باشد كه با وارد كردن  ين مرحله مربوط به درج كد ملي ميدر مرحله درخواست، اول. باشد ارتقاء درخواست شده مي

آن درجه منتخب كه شاگرد اين استاد و )مستقيم كد ملي و يا انتخاب يکي از درجات و مشاهده ليست تمامي هنرجويان 

در مرحله . نمائيم كد ملي هنرجوي مورد نظر را انتخاب مي( در باشگاه محل تدريس اين استاد ثبت شده هستند

سپس روي گزينه . روز قبل از تاريخ روز جاري را انتخاب كرد 11توان حداكثر  عد،تاريخ حکم بايد ثبت شودكه ميب

نسبت به تکميل ساير  "توانيد حكم هنرجوي خود را ثبت کنيد مي"كليك كرده و با اعالم پيام  "شرايط استاد دارد؟"

ضروري است تمام نکاتي كه . باشد، اقدام كنيد و ارتباطي ميموارد درخواست شده در سايت كه مربوط به اطالعات پستي 

باشد و در باالي فرم كامل و شفاف توضيحات آن آمده است رعايت گردد در غير اينصورت درج  مربوط به اين قسمت مي

 .گردد درخواست شما با مشکل و خطا مواجه مي

 
 

 پرداخت هزينه ارتقاء به زرد تا آبی*

باشد كه  کم، گزينه دوم در قسمت تغييرات مربوط به پرداخت هزينه حکم ثبت شده ميپس از ثبت درخواست ح

 .آن اقدام نمائيم( ارسال پستي-سهم هيات استان و شهرستان-صدور حکم)بايست نسبت به پرداخت وجه  مي

. وجود ندارد در فرم درج درخواست ارتقاء احکام زرد تا آبي امکان ثبت بيش از پنج درخواست فاقد پرداخت :نكته

درخواست ثبت شده فاقد پرداخت فقط و فقط تا دو روز پس از روز ثبت امکان حذف دارد و پس از طي اين زمان بايد 

 .نسبت به پرداخت هزينه اقدام شود
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 .شددر صورتي كه فردي فاقد پرداخت در اين فرم باقي مانده باشد امکان ثبت نام استاد در رويدادها مقدور نمي با :نكته

 

 درخواست حکم المثنی زرد تا آبی*
در . امکان پذير مي باشد 11/14/1838درج درخواست حکم المثني براي دارندگان كمربند زرد تا آبي با تاريخ حکم پس از 

اين قسمت پس از انتخاب سابقه فرد از بين شاگردان و ثبت اطالعات پستي ارسال حکم فرد متقاضي درخواست حکم 

 .اييدنم المثني را ثبت

 
 

 پرداخت هزينه حکم المثنی زرد تا آبی*

در صورت درج درخواست در . اقدام فرماييد( صدور حکم و ارسال پستي)در فرم پرداخت هزينه نسبت به پرداخت وجه 

 فرم درج درخواست حکم المثني احکام زرد تا آبي و عدم پرداخت، امکان ثبت درخواست ارتقاء و يا المثني احکام زرد تا

 .آبي وجود ندارد و بايد پس از درج هر درخواست المثني نسبت به پرداخت آن اقدام نماييد

 
 

 پرداخت هزينه پست احکام برگشتی*

در صورت ارسال حکم حکم درخواست شده و برگشت حکم به فدراسيون از طريق شركت پست به علت مشکل آدرس 

پس از ثبت در سيستم . ستم به صورت برگشتي ثبت مي شودحکم فرد متقاضي در سي( اطالعات اشتباه و يا ناقص)

در اين زمان مربي ميبايست . پيامکي براي مربي و فرد متقاضي به صورت جداگانه ارسال و اطالع رساني صورت مي پذيرد

از طريق فرم پرداخت هزينه پستي احکام برگشتي نسبت به ثبت مشخصات ارسال پستي گواهينامه و پرداخت هزينه 

سال مجدد با هزينه شخصي  اقدام نموده تا فدراسيون حکم فرد متقاضي را آماده و مجدد به آدرس جديد صحيح ار

 .ارسال نمايد
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 عمومي-گزارشها 9-4

 آبی...پیگیری روند صدور احکام زرد *

شماره موبايلي كه براي ( پستبه ثبت درخواست، پرداخت، ارتقاء از سوي فدراسيون و تحويل )در تمام مراحل انجام كار 

ثبت درخواست، )در تمام مراحل انجام كار  .گردد رساني ارسال مي ايد، پيامك اطالع در حين درخواست ثبت نموده

شاخه  -امکان مشاهده و پيگيري امور از طريق منو گزارش ها ( پرداخت، ارتقاء از سوي فدراسيون و تحويل به پست

در صورتي كه  .براي هنرجويان و اساتيد امکان پذير مي باشد "آبی... م زرد پیگیری روند صدور احکا"گزينه  -عمومي 

پرداخت مجدد -برگشتي)احکام ارسال از طريق شركت پست برگشت داده شود در ستون آخر اماكن رويت وضعيت 

 .وجود دارد( ارسال مجدد-هزينه ارسال

 
 سوابق بیمه نامه مربیان*

بدين منظور هر استاد با كدملي خود . مربيان از طريق اين گزارش اقدام مي نماييد به منظور رويت سوابق بيمه مسئوليت

امکان رويت اعتبار آخرين بيمه نامه و سوابق بيمه اي خود و  "مشاهده گزارش"وارد سيستم شده و پس از زدن كليد 

 .باشگاه هاي تحت پوشش بيمه را دارا هستيد
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 گزارشها 9-4
 عضويت  -
 در حال بررسيهاي  عضويت   -

 فهرست اساتيد   -

 فهرست تکواندوكا   -

 داورانفهرست    -

 مدرسينفهرست    -

 ممتحنينفهرست    -

 ها باشگاهفهرست    -

 شاگردان اساتيد   -

 وان دارندگان كوكي   -

 ها فهرست هنرآموزان باشگاه   -

 هاي محل تدريس باشگاه   -

 ها اساتيد فعال باشگاه   -

 رويدادها  -
 نام شدگان در آزمون ثبت   -

 هاي آتي آزمون   -

 هاي آموزشي نام شدگان در دوره ثبت   -

 هاي هماهنگي نام شدگان در دوره ثبت   -

 هاي آموزشي آتي دوره   -

 فهرست نتايج دوره هاي هماهنگي   -

 دوره هاي هماهنگي آتي   -

 المللي هاي بين نتايج دوره   -

 كالس-سمينار/انو نام شدگان كوكي ثبت   -

 وان هاي كوكي نتايج دوره   -

 مسابقات لیگ  -
 هاي سال بهترين   -

 بندي ليگ پومسه رده   -

 هاي هفته در ليگ پومسه انفرادي بهترين   -

 هاي هفته در ليگ پومسه تيمي بهترين   -

 نام شدگان در ليگ پومسه انفرادي ثبت   -

 صعودكنندگان مسابقات پومسه انفرادي   -

 مسابقات قهرمانی  -
 ثبت نام شدگان مسابقات انفرادي كيوروگي   -

 پومسهثبت نام شدگان مسابقات انفرادي    -

 فاقد پرداختثبت نام شدگان انفرادي    -

 هان ما دانگثبت نام شدگان مسابقات انفرادي    -

 هر استانانفرادي ي هاي هان ما دانگ ثبت نام   -
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 مومیع  -
 اي اطالعات شناسنامه   -

 متقاضيان تأييد نشده عضويت   -
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 پيشنهاد/انتقاد/نظر 10-4
 ثبت پيام اعضاء
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