
 

 معرفی
South Australian Sports Federation Incorporated (Sport SA) 

 
 

 بخش اطالع رسانی: 

 

 

 مقدمه

 ورزش صنعت ای حرفه انجمن عنوان به 1991 سال درو  این سایت متعلق به فدراسیون ورزشی استرالیای جنوبی می باشد
را  صنعت در وابسته نهادهای و عضو 161 به ای حرفه پشتیبانی و آموزش صنعتی، حمایت که خدمات ،ه استشد تاسیس

، تجاری ورزش صنعت سازمان، ورزشی یصنعت نهادهای ،ورزشی یدولت های سازمان ارائه می کند. و از جمله اعضای آن:
از  استرالیای جنوبی می باشد.ارائه رهبری برای رشد و موفقیت ورزشی در ماموریت آن  و ... می باشد. ورزشی های باشگاه

 موزه، ورزشی جوایز، داوطلبان شبکه ورزشی، کار نیروی توسعه، انسانی خدمات منابع :کاربران  جمله خدمات آن برای جامعه
 ی جنوبی و ... می باشد.استرالیا ورزش
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 معرفی منوهای باالی صفحه

 

 

آخرین اخبار سایت و تبلیغات ورزشی ارائه شده است. و قسمتی برای پرسش و  (homeسایت )منوی  صفحه خانگیدر 
  تقاضا در رابطه با کمک های اولیه و بحث آموزش آن قرار دارد.

 

 گرفت.با عضویت در سایت می توان با داشتن نام کاربری و رمز ویژه وارد سایت شد و از خدمات آن بصورت کامل بهره 
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توضیحاتی در مورد تاریخچه، اهداف، ماموریت ، خدمات، کارکنان، جامعه ورزشی استرالیا، تماس با  About Us در منوی 
 ما و .... ذکر شده است. 

 

 

)که  شما را به بخش جدیدترین اخبار سایت هدایت می کند و این منو شامل زیر منوهای: انتشارات  News & Info منو
 Annual Reports و گزارش های ساالنه  Sportsayو انتشارات  اشتراک یافت SPORT-e خبرنامه دراز طریق آن می توان 

بازیهای استاد مشاهده کرد(، لینکها ) که حاوی پیوند به فدراسیونهای ایالت استرالیا، اعضا، دولت، 9112تا  9119را  از  سال 
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کمک  بخشتعلیم و آموزش و سایر لینکهای ورزشی می باشد(، اخبار رسانه های ورزشی، ، پزشکی ورزشی، داوطلبان، بزرگ
، شغلها )اطالع رسانی در مورد مشاغل کاری و موقعیتهای استخدامی  های مالی، بورس های تحصیلی و حمایت های مالی

 ورزشی(، و فرصتهای انجام کارهای داوطلبانه در حیطه ورزش می باشد.

 

و خدماتی به  اطالعاتی در مورد چگونگی عضویت، انواع عضویت ها، هزینه، شرایط  Member Informationدر منو
که اعضای سایت ارائه می شود ، اطالعاتی ذکر شده، که با پرداخت حق عضویت می توان با نام کاربری و رمز مخصوص 

 آن بهره گرفت.  و اطالعات و منابع وارد سایت شد و از خدمات

 Partners and Membersو Masters Gamesتوان به دو بخش می  Projects & Events ریق منواز ط

Breakfast  دسترسی داشت. از بخشMasters Games توان برای مسابقات بازیهای استاد بزرگ ثبت نام کرد  می
 ذکر شده است.تاریخچه این بازیها،  مکان، هزینه و سایر شرایط برگزاری مسابقه  و اطالعاتی در مورد

مربوط به معرفی مراسمی است که ساالنه برگزار می شود و در آن یکی از چهره   Partners and Membersبخش 
 های سرشناس ورزشی سخنرانی می کند و همراه با مسابقه، اهدای جوایز و برگزاری نمایشگاه می باشد.



 

 معرفی
South Australian Sports Federation Incorporated (Sport SA) 

 
 

 بخش اطالع رسانی: 

 

نام دارد، ارائه  KPMG جوایزساالنه استرالیای جنوبی که ورزشی  جوایزاطالعاتی در مورد  Sport Awardsمنوی 
 مربیان، تیم، یا ورزشکار افراد عنوان به استرالیا جنوب ورزش ای در برجسته سهمداده است و این جایزه به کسانی که 

نوها اطالعاتی در دارند، اهدا خواهد شد. و در زیر م استرالیا جنوب ای منطقه و شهری منطقه دو هر از داوطلبان و مدیران
 مورد تاریخچه، برندگان و ... ذکر شده است.

 .دهدارائه می آموزش و کار نیروی توسعهاطالعاتی در مورد  Workforce Development and Trainingمنوی 
SA  ورزش در سراسر کشور استرالیا دوره های آموزشی برای توسعه نیروی کار، ورزشکاران و مدیران به منظور اشتغال در

 سالمت را برگزار می کند و به آموزش دیدگان مدارک و گواهی های ورزشی ارائه می کند. و صنعت

کند که ورزشی استرالیای جنوبی ارائه می توضیحاتی در مورد موزه South Australian Sports Museumمنوی 
می باشد. زیر منوهای این گزینه شامل  شامل اطالعات و تصاویر مربوط به جوایز و جام های ورزشی و مشاهیر ورزشی

 باشد. اطالعات مربوط به کالسها و دوره های آموزشی، کارآموزی، آموزش فنی و حرفه ای، آخرین اخبار و ... می

 

 

 آدرس دسترسی به سایت:

http://www.sportsa.org.au/ 
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