
 

 

 

 

 

 بسته کامل 

 آزمون های گوجوکای کاراته دو ایران 

برگزاری و    جهت  کاراته کاها  مربیان و    مدارک مورد نیازاطالعات و  این فایل شامل کلیه  

  01/04/1398که از تاریخ  می باشد    گوجوکای کاراته دو ایران   های  شرکت در آزمون  یا

 گردد.قابل اجرا و تنها معیار آزمون ها محسوب می 

 

 مدارک مورد نیاز -1

 جدول هزینه ها -2

 سطح آزمون ها -3

 جدول درجات و شرایط آزمون  -4

 موارد آزمون  -5

 آزمون های غیر متمرکز)استانی( -6

 

 



 

 

 

 

 :مدارک مورد نیاز -1

  ( 1پیوست  )  مدیریتی گوجوکای فرم ثبت نام در سامانه 

  ( 2پیوست  فرم چک لیست مدارک آزمون ) 

  ( 3پیوست  برگه آزمون انجمن ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gojukai-iran.com/wp-content/uploads/2019/05/register-A4-7th.pdf


 

 

 

 ی آزمون و احکام  جدول هزینه ها   -2

  این جدول در طول زمان تغییر می کند.    توجه : 

 

 

 هزار تومان   50هزینه اصالح 

 هزار تومان برای شودان به بال  100هزینه احکام المثنی 

 

 

 

 

 

 

سبک  هرینه آزمون  سهم هیأت کاراته  هزینه دیپلم انجمن  هزینه دیپلم فدرال  جمع   درجه 

هزار تومان  100 هزار تومان  70 _   هزار تومان  30 _   نارنجی تا آبی  

هزار تومان  130 هزار تومان  100 _   هزار تومان  30 _   قهوه ای 

هزار تومان 320 هزار تومان  140  هزار تومان  130  هزار تومان  20  هزار تومان  30   شودان  

هزار تومان  370 هزار تومان 170  هزار تومان  150  هزار تومان  20  هزار تومان  30   نیدان  

هزار تومان  470 هزار تومان 230  هزار تومان 180  تومان هزار   20  هزار تومان  30   ساندان  

هزار تومان  620 هزار تومان 300  هزار تومان  260  هزار تومان  20  هزار تومان  30   یوندان  

هزار تومان  820 هزار تومان  400  هزار تومان 350  هزار تومان  20  هزار تومان  50   گودان  

هزار تومان 1/ 120 هزار تومان  540  هزار تومان  480  هزار تومان  20  هزار تومان  50   روکودان  

هزار تومان  1/ 520 هزار تومان  740  هزار تومان  660  هزار تومان  20  هزار تومان  100   نانادان 

 شماره کارت بانکی)بانک ملی( شماره حساب گوجوکای)بانک ملی(

016108380009 6037-9975-9121-9127 

انجمن گوجوکای کاراته دو ایران به نام   علی اکبر محمدی بقاء به نام  



 

 

 سطح آزمون ها:  -3

موافقت نموده است که   IKGAبا توجه به سطح فنی باالی گوجوکای ایران و مذاکرات صورت گرفته،  

 را تا سطح گودان در داخل کشور برگزار نماید. ایران به عنوان تنها کشورعضو، می تواند آزمون ها 

یا با حضور و دعوت از و  فراتر از آن از طریق شرکت در امتحانات کشورهای بلوک آسیا  آزمون های  

 سایکو شیهان در ایران میسر می باشد. 

 از شودان هو تا گودان تعیین می گردد. در ایران لذا سطح آزمون ها 

 HO  : 80 به خوبی و به طور کامل از عهده آزمون برآید و   نتواند   شودان تا ساندان  اگر متقاضی 

درصد نمره قبولی را کسب کند به این درجه از دان تقاضا شده نایل می شود و این افراد می توانند 

   .دیپلم درجه اصلی و کامل را از فدراسیون تقاضا نمایند

  زمان توقف در درجهHO  یل می باشد.ذطبق جدول 

 

 ( 1)جدول شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان توقف  درجه

 ماه 6 شودان هو به شودان 

 ماه 6 نیدان هو به نیدان 

 ماه  9 ساندان هو به ساندان



 

 

 جدول درجات و شرایط آزمون  -4

 ( 2)جدول شماره 

 کت در آزمون است  ،  گذراندن زمان توقف:    مهم   نکته ط شر و به معنی واجد    حداقل شر

ایط بودن کامل برای حضور در آزمون نیست.   شر

 

 

 HKGAمدرک  سن  حداقل حداقل زمان توقف  شرایط  درجه

 سال  16 سال در قهوه ای 1 داشتن کیو یک  شودان -شودان هو 
درخواست  

 داوطلبانه 

 "               " سال 18 سال در شودان  2 داشتن شودان  نیدان  -نیدان هو 

 "               " سال 21 سال در نیدان  3 داشتن نیدان  ساندان  -ساندان هو 

 سال  25 سال در ساندان  4 داشتن ساندان  یوندان
درخواست  

 الزامیست 

  سال در یوندان  5 داشتن یوندان  گودان 
درخواست  

 الزامیست 

 قابل توجه:

  تقاضای آزمون دان اصلی را بدهند و در  2کاراته کاها می توانند با شرایط ذکر شده در جدول شماره

 صورت موفقیت به دان باالتر ارتقا یابند.

در صورت قبولی در مرحله



 

 

 :موارد آزمون  -5

 

 

 

 

 

  همان موارد آزمون درج شده در جدول شودان است. "شودان هو"موارد آزمون برای 

 

 میته وک بونکای کاتا )کیهون(  IDO درجه 

 نارنجی 
 کیهون ایدو ایچی 

 2و    1قسمت  

 :تایکیوکو

 گدان   - چودان    - جودان
---------- ---------- 

 کیهون ایدو ایچی کامل  سبز 
 گدان  - چودان    - جودان :تایکیوکو

 2و1گکیسای دای   
 کومیته   1 ---------

 2و1کیهون ایدونی قسمت  آبی 
 2و1گکیسای دای

 سایفا 
 کومیته   1 1گکیسای دای

 قهوه ای
 آته کاتا   – اوکه کاتا  

 کیهون ایدونی کامل 
 تنشو و سی ان چین 

 2و1گکیسای دای

 سایفا 
 کومیته   1

 )کیهون(  IDO درجه 
 کاتا

 بونکای 
 یاکسوکو 

 کومیته  
 کومیته 

 اختیاری)توکویی(  اجباری)شی تی( 

 شودان
Sho Dan 

 کری کاتا  -

 شی هو ایدو)اوکه زوکی کری(   -

 کیهون ایدو نی  -

 سان سی رو 

سی ان چین     

 سانچین 

 ------ 
 سایفا   

 سی ان چین 

کیهون  

یاکسوکو  

 NIمیته  وک

 میته وک 2

 نیدان 

Ni Dan 

 شی هو ایدو   -

 میته کیهون ایدو وک-

 کیهون ایدو نی نکوآشی -

 سی پای 

 تنشو -سی سان   
 ------ 

 سی ان چین   -سایفا  

 یا سی پای 
 میته  وک 2 کیهون کوبو 

 ساندان 

San Dan 

 هاپو ایدو  -

 کیهون ایدونی نکوآشی  -

 ( oyo ido) کیهون ایدو سان -

 شی سوچین  

  سی پای   

 انچین س

 ------ 
 سی ان چین   -سایفا  

 سی پای یا سی سان 
 میته  وناناهان ک

Uradori 
 میته  وک 2

 یوندان 

Yon Dan 

 تاچی کاتا)اوکه کاتا کونگو(  -

 ایدونی نکوآشی  کیهون -

 ( oyo ido) ایدو سان کیهون   -

 کرورونفا 

 سانچین تنشو 
 یک کاتا 

 سی ان چین   -سایفا  

 سی سان   -سی پای  

 یا شی سو چین 

 میته  وک 2 میته وک گوهان

 گودان

Go Dan 
 همه موارد 

 سوپاریم پی 

 سانچین تنشو 
 یک کاتا 

 هر کاتا 

به جز گه کیسای  

 دای

 میته  وک 2 میته وروپان ک

 

 (3)جدول از نارنجی تا قهوه ای

 (4)جدول گودانتا  شوداناز 



  

 آزمون های غیر متمرکز )استانی( 

 :مقررات برگزاری آزمون گوجوکای ایران

برای حفظ استاندارد گوجوکای آزمون ها به طور متمرکز در مرکز سبک و زیر نظر کمیته آزمون  ❖

 متشکل از ممتحنین واجد شرایط و مطلع از مواد آزمون برگزار می گردد.

 

مرکز دشوار باشد، در مواردی که به دلیل دوری مسافت و مالحظات دیگر، حضور متقاضیان در  ❖

نماینده استان هایی که دارای یک عضو ارشدگودان و حداقل دو عضو یوندان باشند می تواند 

 جهت دریافت مجوز برگزاری آزمون در استان خود با رعایت دقیق مقررات ذیل اقدام نمایند.

 

 مقررات:

 

آزمون های غیر متمرکز فقط در سطح شودان و نیدان و بر اساس تصمیم سبک در هر دوره قابل تغییر   •

 و تصمیم گیری است.

درخواست برگزاری آزمون های غیر متمرکز ) استان ها( با مشخص نمودن تاریخ برگزاری بایستی توسط   •

 . نماینده سبک از طریق ایمیل به سبک ارسال گردد

شودان و نیدان ارسال درخواست نماینده بررسی و پاسخ مقتضی همراه با تعین سطح ازمون شودان یا  •

 خواهد شد.

 سمی است که توسط کمیته آزمون استان برگزار شود.آزمون وقتی ر  •

 اعضای این کمیته توسط کیوشی شیهان مشخص می شوند. •

 برای در هر دوره ممکن است تغییر نمایند.  اعضای این کمیته دایمی نیستند و •

 .متمرکز حداکثر دوبار درسال و با فاصله های حداقل شش ماهه قابل اجراستآزمون های غیر  •

 .آزمون ها بایستی براساس جدول پیوست صورت پذیرد •

نتایج آزمون می بایست بالفاصله پس از برگزاری آزمون جهت ثبت سوابق قبول شدگان به مرکز سبک  •

ایمیل شود تا در آینده برای آزمون های ساندان و باالتر مشکلی برای افراد ایجاد نشود و چنانچه نتایج 

  .ال نگردد مسئولیت پاسخگویی به متقاضیان به عهده نماینده سبک در استان خواهد بودارس

 https://gojukai-iran.com : آدرس ایمیل سبک •



 

1پیوست   



 

 

 

2پیوست   

 )تمام متقاضیان باید کارت عضویت جهانی را داشته باشند( IKGAکارت عضویت 



 

 

  به نام خداوند جان و خرد

 برگه آزمون انجمن گوجوکای کاراته دو ایران 

 

 تاریخ آزمون:      /     /                                                                                        نام و نام خانوادگی: 

 

 تاریخ تولد:     /     /                                نام پدر:                       شماره شناسنامه:                    کد ملی:  

 نام مربی:                        نام باشگاه:                                    شهر:                           تلفن: 

 درجه فعلی:                         میزان تحصیالت:                         شغل و تخصص:             

 تاریخ قبولی درجه فعلی:        /     /             متقاضی آزمون:                                                                    

 ............................................................................. .............................................................................................................................نشانی منزل: 

     ......................................................................................................................................................................................................... نشانی باشگاه: 

 امضاء متقاضی:                                                                               نام و امضاء مربی:                     

 جدول آزمون 

 کاتا )کیهون(  IDO موارد
یاکسوکو 

 کومیته
 کومیته بونکای کاتا 

 نظریه 
 دو یک   توکویی  شی تی 

     

 شده است.                                 شرکت نموده و               /     /       گواهی می شود متقاضی در آزمون مورخ     نتیجه

 

 تأیید کیوشی شیهان:                                       نام و امضای مسئول کمیته آزمون:                                                          

 امضای اعضای کمیته آزمون: نام و 

               

                              امور مالی:

 مضاء نام و ا               ریال بابت آزمون دریافت گردید.           ..................................................مبلغ 

 ................................................................................................................... .............................................................................................................................مالحظات: 

 

3پیوست   

 


