
 

 ران یکاراته دو ا ینامه انجمن گوجوکا نییآ

 تاریخچه 

 پایه گذاری شد.  1368انجمن گوجوریو کاراته دو ایران در سال 

در سبکها  ایشان  روزه    40و بررسی    پژوهشدر پی سفر از پیش برنامه ریزی شده علی اکبر محمدی بقا به ژاپن و  

بردرخواست    استوار )  JKFوهمکاری همه جانبه فدراسیون کاراته ژاپن    1368  وسازمانهای کاراته ژاپن در تابستان

  پیرو   و  ژاپن  هونبودوجو گوجوکای درگوجوریوالزم ( تمرینات    هت همکاری ج رسمی کمیته ملی المپیک ایران  

 از باشگاه تهران آغاز گردید.  آن

اعالم   انجمن گـوجـوکـای کاراتـه دو ایران از سوی فدراسیــون کاراتهماه همان سال رسمیت فعالیت    دی  در

 گردید.

امضای  IKGAرسمی    گواهیدر   سی  "  با  سن  یاماگوچی  فقید    "گوگن  درژاپن؛  استاد  گوجوریو  وبنیانگذار 

شده  در ایران اعالم    IKGAونماینده   ومربی رسمی انجمن بین المللی گوجوکای کاراتهربقا بعنوان مدیی محمد

 است. 

                             ******************************** 

 اهداف گوجوکای کاراته دو ایران

 اهداف چندگانه گوجوکای عبارتند از: 

ایران  جواناندر میان  کاراته جهان  رسمیهای سبکاصلی ترین بعنوان یکی  ترویج و توسعه این سبک  -

 وکشورهای منطقه 

به پرورش  از طریق پرداختن به تمرینات آن و کمک  هم پیمانانهمبستگی در میان  ترویج دوستی و   -

به جهان نیکی    "شخصیت جوانان؛ به منظور تالش برای گسترش ورزش و روحیه جوانمردی با شعار

 ی و کمک به حفظ صلح جهان  "کن 

                           ******************************* 



 

 

 هیات مدیره

 اعضای هیات مدیره از سوی رییس انجمن تعیین و اعالم خواهد شد. 

                          ****************************** ** 

 فعالیت های انجمن  

 انجمن  آیین نامهپذیرش   پایهبر  گیری( گیری )عضوهم پیمان  -

   هنرجویانآموزش  -

o   برای اهداف آموزشی    رییس انجمن  پذیرش  بدونمربی  )هیچ  مورد تایید برای استاژ  اعزام مربیان

 نخواهد شد( اعزام 

o الع  طی به اطمجراهای ارتبا  از طریق   مربیاناعزام  مالی مالی  برای جلوگیری از سواستفاده احت

 همگان خواهد رسید. 

o  نیاز  متنوع در صورتطالب آموزشی مانتشار 

 آزمون -

o  کامل آزمون مندرج است مقررات وآیین نامه آزمون در بسته 

o  به باال 5دان اعضا برای شرکت در آزمونهای صالحیت بررسی   

o دان برای قبولشدگان هینامه های کیو و گوا انتشار 

o گانخواست صدور مدارک فدراسیون برای قبولشدتایید و در 

 برگزاری مسابقات قهرمانی کشور -

 ت برونمرزی انتخابی برای اعزام به مسابقاگزاری اردوهای بر -

   رسمی سابقات برونمرزی ماعزام به  -

 جتماعی در مجاری و شبکه های ا های اعضا  کامیابی ها و  تالشانتشار اخبار  -

 دورکارت عضویت ص -

)در حال    ملزم به داشتن کارت عضویت میباشند.  ؛همه مربیان و اعضای گوجوکای ▪

آن    حاضر صدور  زمان  و  نمیشود  صادر  کارت  این  اقتصادی  شرایط  به  توجه  به  با 

 بستگی داردتشخیص هیات مدیره 

. 



 

 

o  کارت عضویتIKGA 

توجه به مقررات انجمن جهانی؛ تمام اعضایی که در مسابقات؛ استاژ و آزمونها شرکت  با   ▪

 می باشند.  IKGAمی کنند؛ ملزم به داشتن کارت عضویت وتمبر اعتباری  

 مربیگری کارت  -

o  فدراسیون ارائه به صدور کارت مربیگری عملی جهت 

o  :درجه بندی و صدور گواهینامه های مربیگری گوجوریو بر اساس 

▪ Shidoin               3مربی ارشد      با داشتن دان 

▪ Jokyo                      5و  4با داشتن دان   دستیاراستاد 

o   از  "رنشی شی هان"  استاددرخواست صدور درجه بندی و عنوان IKGA  با داشتن    برای اعضا

   .و مصاحبه احراز شده باشد  عملکرد در شان شایستگی   که 7و  6و  5دان 

اختیار    "راه شیهان    "نه جزوه  دراین زمی ▪ را در  هم پیمانان دارای  آموزه های الزم 

 می دهد. نامزدی قرار  شرایط

o   از    "کیوشی شی هان"صدور درجه بندی  درخواستIKGA    شان    ستگی شایبرای افرادی که

 اثبات شده باشد.  کامال

 ندگان استانها نمای  گزینش -

o   ا موقت  ی  برای بلندمدتمعرفی و از سوی رییس انجمن  از سوی هیات مدیره  نماینده استان

 منصوب می شود. 

o ظایف نماینده: و 

تمام تالش و ابتکارات   که نماینده گوجوکاینجمن؛ انتظار می رود ا با توجه به اهداف ▪

همبستگی  با تمام وجود در ایجاد وده و نمو گسترش این سبک  معرفی  صرفخود را 

 . نمایدسبک در کشور تالش  استان و کلیه مربیانبین مربیان  دوستیو 

که نماینده    بایسته استکامال  هنرجویان نیز؛  کمک به شخصیت جوانان ودر زمینه   ▪

ا یعنی  حرفه ای  ) تعریف اخالق   . خالق حرفه ای باشددارای  از  ؛  اخالق  بهره مندی 

   نگردد.غافل  خصی و ش

  "لقمه انگاری"است نه    "ریامانت انگا  "نگی گوجوکای بمانند هر امر فرهنمایندگی   ▪

عملی ناشایست )از    اقدام به   گوجوکای   نام   یا بدون استفاده ازده  لذا چنانچه با استفا؛  

 . کنار گذاشته خواهد شد ی درنگنماید؛ بنوعی که باشد( هر



 

 

با استفاده و  رفتار ؛ همراه با حسن کل دموکراتیکبشسبک را   کارهایبایستی نماینده   ▪

   تان اداره نماید. از تمام مربیان اس

جانب او برگزیده  انجمن را که به نیابت از  یست تمام سعی خود را بکند تا  نماینده می با ▪

 . است همین امرتنها دلیل انتخاب نماینده در حقیقت  ؛ به هدفش برساند. شده است

   انجمن آیین نامهفعالیت در چارچوب  ▪

 انجمن  انکارگزارو بقیه مستقیم با رییس و  همیشگی ط ارتبا ▪

 نشده است آورده   آیین نامهکه در  کارهاییجمن در کسب نظر ان ▪

 های فنی و فرهنگی سبک  شرکت در تمام فعالیت  ▪

درجه؛   دربرگیرندهتان  اس  و باالترشودان  اطالعات مربیان و شاگردان    نگهداریو    نگارش ▪

 . یت و . . ؛ موفقتالشمیزان 

o  اختیارات نماینده 

 استان غیر فنی اجرایی  دارای شایستگیدر کارهای افراد و انتخاب  شناسایی ▪

 مینارهای فنی در استانبرنامه ریزی و درخواست برگزاری س ▪

 گوجوکای  پایه آیین نامه  ن بر درخواست برگزاری آزمو ▪

 "جوکای استاننمایندگی گو "تحت عنوان چاپ سربرگ  ▪

 ر مربوطه استان در اموکاراته  ت مکاتبه با هیا ▪

 د فعال برای  بکارگیری در انجمن عضویت مربیان و افراپیشنهاد  ▪

 سبک  ئیس رمیته آزمون استان به افراد برای عضویت در ک پیشنهاد اسامی  ▪

 با هماهنگی انجمن مانی استان ربرگزاری مسابقات قه ▪

 لف به مسابقات انجمن؛ هیات و فدراسیون ختماعزام تیمهای  ▪

 داوری و مربیگری عملی تقاضای برگزاری کالسهای  ▪

 بین مربیان انجمن   پخشمدارک رنگی برای درخواست  ▪

 فدراسیونی افراد قبول شده استان واست مدارک دان انجمن و درخ ▪

 برای استان   بهای دیپلم های درخواستی% 10بهره مندی از  ▪

 اعضای استان آزمون گودان و باالتر  شایستگیعالم نظر در مورد ا ▪

 



 

 

مورد    نماینده ▪ عنوان  اع  شایستگیدر  هان    "طای  استان  "شی  اعضای  مورد   برای 

   گیردمیانجمن قرار مشورت رییس

 توجه :  ▪

 . میشود گفتهمرکزی به تشکیالت تنها   "انجمن"کلمه  •

 تنها شخص نماینده پاسخگوی وطایف محوله خواهد بود.  •

 مجازدوجوهای  -

هیات مدیره  یا در شرایطی که    باشد؛   نماینده نداشته استانی  که    دیردر موا •

دهد   تقاضای  تشخیص  با  مربی  تیک  میتواند  خود  دوجوی  نام  ثبت  حت 

 .فعالیت نماید و از مزایای آن برخوردار گرددگوجوکای 

 ی مجازات / اقدام انضباط -

o سمی  از اعضای ر  یک یکه    یهنگامIKGA  یا  انجمن  شهرت    ا یشود که به اعتبار    ی مرتکب عمل

IKGA    و مقررات    نیقوان  ایو  شودوارد  لطمهIKGA  جمن بنا به تصمیم کمیته  ان  نکند،  تیرا رعا

عمل فرد ست به گزارش  ا  قدامات ممکن این ا  خواهد داد.سخ اقدامات الزم را انجام  ف  حل  و

 گردد. منجر جمن جهانی نیز خاطی به ان

o IKGA    اوبسته به شدت عمل انضباطزیان بخش  اقدامات  را  ی ،    ن یدهد. )ا  ی م  انجاممناسب 

 باشد(.   IKGAمانند اخراج از    یمجازات  ای  یوی  مدارک و مجوزها  طل کردنباممکن است شامل  

کاراته دو  جمن گوجوکای  در انط عضویت  شرای  دارای بپذیرد  و شرایط فوق را    آیین نامه این    کسهر   -

 . ایران می باشد

 

رییس؛  به امضای  1400پانزدهم بهمن  در نگاشته شد و 1399این آیین نامه در بیستم دیماه  -

  رتنها در گردهمایی های رسمی انجمن و به روش زیمسؤلین ومربیان سرآمد انجمن رسید و 

 می باشد:  یرپذیرتغی

 

o فنی با رای اکثریت ریدر امور عادی و غ 

o  آرا 3/2در امور فنی داخلی با 

 


