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   :مقدمه
كشور و دستيابي به مدارج باالي ترقي فوتبال در سراسر ورزشي  گسترش و توسعه رشته
در عزيزمان ايران و ارتقاء جايگاه قاره اي و جهاني فوتبال كشور  در اين رشتة پرطرفدار

 با برخورداري ازاين رشته ورزشي  علمي كه آموزشخواهد بود  امكان پذيرشرايطي 
در مدارس فوتبال نونهاالن و از سنين پايه ، لوژي مدرن و تدابير سازمان يافتهتكنو

لذا در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي فدراسيون  .و اجرا گردد نوجوانان طراحي
به آكادمي ملي فوتبال وهمچنين  فوتبال جمهوري اسالمي ايران وماموريت هاي محوله

ايه در فوتبال كشور، آيين نامه مدارس فوتبال جهت يكپارچه سازي آموزش هاي پ
شده است كه انشاءاهللا بتواند پاسخگوي بخش اعظم نيازهاي جامعه كشور تنظيم 

ورزشي فوتبال كشور بوده و به سهم خود موجب توسعه فوتبال در استان ها و به تبع آن 
  .در سراسر كشور گردد

ن در فدراسيون فوتبال، آكادمي ملي در اينجا الزم است از زحمات بيدريغ كليه همكارا
فوتبال، هياتهاي فوتبال و ساير كارشناسان امر، كه در راه تدوين اين آيين نامه تالشهاي 

 .مجدانه بعمل آورده اند، تقدير و تشكر نماييم

  علي كفاشيان

 رئيس فدراسيون
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 آيين نامه مدارس فوتبال

١ 

 

                                                                                                                                                                                               
   تعريف  :1ماده 

عبارت است ) اين پس به اختصار مدرسه فوتبال ناميده مي شود كه در اين آيين نامه از(مدرسه فوتبال استاندارد 
سال كه طبق ضوابط مندرج در اين آيين نامه  16تا  6از مركز آموزش فوتبال براي كودكان و نوجوانان سنين 

  .  مجوز فعاليت از هيئت فوتبال استان مربوط براي مدت يك سال دريافت مي دارد

  هدف : 2 ماده
  :   تحقق اهداف زير تاسيس مي گردد مدرسه فوتبال براي

    وتبال در ميان كودكان و نوجوانانگسترش و توسعه ورزش ف -1

   آموزش پايه و علمي فوتبال -2

 شناسايي و كشف استعداد هاي برتر در سنين پايين و زمينه سازي براي شكوفايي آن  -3

 اب و شاد با فوتبال براي آنانپركردن اوقات فراغت نونهاالن و نوجوانان با ايجاد محيطي سالم ، جذ  -4

  شرايط متقاضي تاسيس مدرسه فوتبال: 3ماده 

               : افرادي كه متقاضي تاسيس مدرسه فوتبال هستند بايد تمام شرايط زير را داشته باشند

  ارائه گواهي عدم پيشينه كيفري و گواهي عدم اعتياد از مراجع رسمي .1

 يا معادل آن   اقل ليسانس  داشتن مدرك تحصيلي حد  .2

 سال سن 30دارا بودن حداقل  .3

اطق، با توجه به وجود محدوديت در اعطاي مجوز در صورت تعدد متقاضي در برخي من :1تبصرة 
  .اولويت با افراد متاهل است
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نيز مي توانند متقاضي ) در مقطع ليسانس و باالتر (فارغ التحصيالن رشته تربيت بدني  :2تبصرة  
  .دريافت مجوز باشند

با داشتن شرايط ) به عنوان اشخاص حقيقي(باشگاه ها و كانون هاي ورزشي نيز مي توانند  :3تبصرة 
  .متقاضي دريافت مجوز از هيئت فوتبال استان خود باشند ،فوق

  .كلية مسئوليت هاي مدرسه فوتبال بر عهدة موسس آن خواهد بود :4تبصرة 

شرايط مذكور در اين  و فوق ديپلم كه واجد ساير داراي مدرك تحصيلي ديپلم انمتقاضي :5تبصرة 
آكادمي  بهبراي دريافت مجوز مدرسه فوتبال ، ت فوتبال استان مربوطبا تاييد هيئ نيز مي توانندماده باشد 

  .معرفي شوند ملي فوتبال ايران

ت سقف تعداد مدارس فوتبال هر شهرستان با توجه به جامعه سني آن شهرستان، توسط هيئ :6تبصرة 

 .گرددمي فوتبال استان مربوطه تعيين 

  امكانات و تسهيالت مورد نياز براي تاسيس مدرسه فوتبال :4ماده 

يا سالن سرپوشيده با ابعاد مناسب و  با ابعاد مناسب) طبيعي يا مصنوعي(مسطح و ايمن زمين فوتبال چمن  -1
  .)بيري انديشيده شده باشدگرد وغبار تد كه براي جلوگيري از برخاستن(ايمن  يا زمين خاكي صاف و

 .متر باشد 35در  25نفر بازيكن  24اقل اندازة زمين هاي مذكور بايد به ازاي هر حد

 دفتر كار مناسب براي انجام امور ثبت نام و مديريت مدرسه فوتبال  -2

  نفر يك واحد 40براي هر   سرويس بهداشتي و محل آبخوري مناسب  ،رختكن  -3

 ش تئوريحداقل امكانات براي آموز  -4

 :داشتن امكانات آموزش عملي از قبيل  -5
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  )به ازاي هر نفر يك توپ(توپ با اندازه هاي استاندارد  )الف

  دروازة متحرك با تور مناسب) ب

  .نفر يك كاور 2به تعداد هر ) هر دست يك رنگ(نگ هاي مختلف كاور مناسب در ر) ج

  عالئم تقسيم بندي زمين) د

  .واند در مالكيت يا اجارة متقاضي باشدامكانات فوق مي ت :1  تبصره 

و جذب فوتبال آموزان بايد بر اساس واقعيت هاي قابل ارائه در  براي ثبت نام يتبليغاتامور :2تبصره 
            .بوده وبا تاييد كميته جوانان هيئت فوتبال استان مربوط باشد طول دوره هاي آموزشي

  مدرسه فوتبال شرايط و صالحيت مربيان فعال در:  5ماده 

 دارا بودن سالمت كامل جسماني، روحي و رواني با تاييد پزشك معتمد -1

 فدراسيون فوتبال يا معادل آن از ساير كشورها   Dدارا بودن حداقل مدرك مربيگري درجه   -2

  سالتوجيهي ويژة مربيان مدارس فوتبال در ابتداي هر  كالس گذراندن  -3

 توانايي نمايش حركات عملي فوتبال  -4

 نداشتن سابقه كيفري در جرائم عمدي         -5

مربيان تيم هاي اعزامي به مسابقات كشوري در تمام رده هاي سني بايد حداقل داراي درجه مربيگري  :1تبصرة 
C باشند.                                                                                                

و دانشجويان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي و بازيكنان تيم  فارغ التحصيالن يط مساوي،در شرا :2تبصرة 
    .هاي ملي و مربيان متاهل بر سايرين اولويت دارند
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كه در تيم هاي بزرگساالن اشتغال دارند در مدارس فوتبال استفاده  حتي االمكان از وجود مربياني :3تبصرة 
  .نشود

كفش و ساير با لباس ورزشي و (وشش ورزشي كامل ي گردد با ظاهري آراسته و با پمربي متعهد م :4تبصرة  
                                                                                                         .در كالس ها انجام وظيفه نمايد...) لوازم از جمله سوت و 

  نيروي انساني :  6ماده 

  :شرح زير استبه حداقل نيروي انساني مورد نياز براي هر مدرسه فوتبال  

 مدير يا مدير فني -1

  :مدير فني بايد داراي ويژگي هاي زير باشد

داشـــتن  حـــداقل ســـه ســـال ســـابقه تـــدريس در آمـــوزش و پـــرورش يـــا دانشـــگاهها و يـــا    ) الـــف
 باالتر حداقل سه سال سابقه مربيگري در باشگاه هاي فوتبال دسته دوم و 

 فوتبال آسيا  cداشتن حداقل كارت مربيگري درجه   ) ب

 )فوتبال آموز 30براي بيش از ( دفتري كارمند  -2

 )ل يك مربياقفوتبال آموز حد 24به ازاي هر (مربي   -3

 )يك نفر( پزشك يا پزشكيار  -4

 )يك نفر(مسئول تداركات  -5

       وظايف مدارس فوتبال: 7ماده 

  ي براي شكوفايي استعدادها ، مفرح و بهداشتمحيطي سالمايجاد  -1

 پايه در فوتبال بر اساس برنامه هاي تدوين شدهاصول و تكنيك هاي آموزش  -2
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 زمينه سازي براي كشف استعدادهاي برتر در رشته فوتبال   -3

 .اعطاي گواهينامه پايان دوره آموزش كه به تاييد كميته جوانان هيئت فوتبال استان مربوط رسيده باشد  -4

 .)كه يكي از معيار هاي مهم ارزشيابي مدارس فوتبال خواهد بود(دهاي برتر به باشگاه ها معرفي استعدا   -5

  ان و فوتبال آموزان از طريق هيئت پزشكي ورزشي استان مربوطياقدام به بيمه حوادث و صدمات مرب  -6

  تشكيل انجمن اوليا و مربيان در مدرسه  -7

   نحوة عضوگيري مدارس فوتبال:  8ماده 

      :  يان ثبت نام در مدارس فوتبال با تشكيل پرونده خواهد بود كه منوط به ارائه مدارك ذيل استپذيرش متقاض

   .گرفته شده باشد كه در سال جاري 4در 3دو قطعه عكس ) الف

  يك سري فتوكپي كامل از تمام صفحات شناسنامه) ب

   اصل فيش بانكي پرداخت شهريه) ج

  قانونيولي يا سرپرست كتبي رضايت نامه ) د

  گواهي سالمت از پزشك معتمد اصل  )ه 

  كارت يا گواهي بيمه ورزشي معتبراصل  )و

    .توسط مدرسه فوتبال ارائه مي شود كهتكميل فرم مشخصات فردي ) ز

دوره هاي قبل را سابقه شركت در در صورتي كه فوتبال آموز (گواهينامه پايان دوره آموزش  توكپي مصدقف) ح
    .)باشد داشته

را و مربيان خود بعد از آغاز ترم، تمام اطالعات فوتبال آموزان  بالفاصله ندتمام مدارس فوتبال موظف :1صرهتب
 .به كميته جوانان هييت فوتبال استان ارسال دارندچهار اين آيين نامه شماره هاي ضميمه  در قالب فرم
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  ع مدارس فوتبالانوا :9ماده 

  :  دنبه شرح تعاريف زير تقسيم مي شو) فصلي و دائمي( دو نوع  مدارس فوتبال مشمول اين آيين نامه به

عملي و تئوري و نمايش (مدارسي كه هر ترم آن شامل هشت هفته فعال آموزش  :مدارس فصلي) نوع اول
با رعايت سرفصل هاي آموزشي فدراسيون فوتبال   دقيقه اي 90سة در هر هفته سه جل واست  )فيلم هاي آموزشي

  .رددگ برگزار مي

ترم آن شامل ده هفته فعال  هر حداقل سه ترم در سال فعال هستند و مدارسي كه :مدارس دائمي) نوع دوم 
با رعايت دقيقه اي  90در هر هفته سه جلسة  واست ) عملي و تئوري و نمايش فيلم هاي آموزشي(آموزش 

  .سرفصل هاي آموزشي فدراسيون فوتبال  برگزار مي گردد

هفته اي دو جلسه كالس خواهند ) كه طول روزها كوتاه تر است(درفصل زمستان سة فوق، هر دو مدر :تبصره
  .داشت

  درجه مدارس فوتبال : 10ماده 
به شرح تعاريف زير تقسيم مي ) درجه يك و ممتاز، درجه دو( مدارس فوتبال مشمول اين آيين نامه به سه نشان

  : دنشو

اين آيين نامه مي  4امكانات و تسهيالت مندرج در ماده مدارسي كه فقط داراي  :مدارس درجة دو) الف
   .باشند

، امكانات زير را نيز مدارس درجة دومدارسي كه ضمن داشتن امكانات و تسهيالت  :مدارس درجة يك) ب
  : دارا هستند

 ذهاب جمعي براي فوتبال آموزاناختصاص مهماندار و سرويس اياب و  -1
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با عالمت يا نام مخصوص ) ، جوراب و محافظ ساق، شورتشامل پيراهن(كامل  توزيع لباس ورزشي -2
 مدرسه بين همة فوتبال آموزان

 نمايش فيلم هاي آموزش فوتبال حداقل سه نوبت در طول ترم   -3

 طول ترماشگاه هاي كشور حداقل سه نوبت درتماشا و ديدار جمعي از مسابقات قهرماني ب -4

 استفاده از مشاورين و روانشناسان ورزشي   -5

مدارسي كه ضمن داشتن امكانات و تسهيالت مدارس درجة يك، امكانات زير را نيز  :مدارس ممتاز) ج    
  :دارا هستند

 نفر فوتبال آموز يك واحد 20به ازاي هر  توسعة بوفه و محل آبخوري و تغذيه -1

 )فوتبال آموز 48حداقل يك مربي به ازاي ( آسيا Bمربيان درجة  استفاده از -2

 بصري مناسب داشتن وسايل سمعي و -3

 و ارايه آن به فوتبال آموزان درسي و آموزش فوتبالهاي    CDتهية جزوات، فيلم و  -4

فعاليت هاي  سوابق و تهية فيلم از مراحل آموزش و تمرينات فوتبال آموزان و تهية بانك اطالعاتي از -5
 مدرسه

حداقل سه (وتبال آموزان دعوت از ملي پوشان فوتبال كشور در برنامه هاي مدرسه براي افزايش انگيزة ف -6
 )نوبت در طول ترم

ضميمه شماره (امتياز از فرم ارزشيابي مدارس فوتبال  500مدارس فوتبال ممتاز بايد حداقل  :1تبصره 
 .امتياز از فرم مذكور را كسب نمايند 400مدارس فوتبال درجه يك نيز بايد حداقل . كسب نمايند) 3
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  امور مالي مدارس فوتبال: 11ماده  
مدارس فوتبال و فوتبال آموزان موظف به پرداخت حق عضويت به ميزاني كه هر ساله از طرف   .1

هيچ گونه حق عضويت از  1389فدراسيون فوتبال در سال . فدراسيون فوتبال اعالم مي گردد، مي باشند

ميزان  ولي مدارس و فوتبال آموزان موظفند در سالهاي بعد. مدارس و فوتبال آموزان دريافت نمي كند

 . فدراسيون واريز نماينداز طرف حق عضويت تعيين شده در ابتداي هر سال  را به شماره حساب اعالمي 

ميزان دريافت شهريه از فوتبال آموزان و پرداخت حق الزحمه به مربيان در مدارس فوتبال به شرح ذيل  .2
  : خواهد بود

توسط هيئت فوتبال استان و بر اساس نرخ هاي ميزان شهريه فوتبال آموزان درآغاز هر سال  :شهريه)  الف
    .موجود روز و درجه بندي مدارس، تعيين و جهت اجرا ابالغ مي گردد

درجه " مالك  4ميزان حق الزحمه يا حق التدريس مربيان نيز درآغاز هر سال، بر اساس   :حق الزحمه) ب 
توسط هيئت فوتبال  "ة بازي رسمي فوتبال مربيگري، ميزان تحصيالت، سابقة تدريس در مدارس فوتبال و سابق
، محاسبه و جهت اجرا ابالغ مي 2و  1ول ااستان و بر اساس نرخ هاي موجود روز و امتياز كسب شده از جد

  .  گردد
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    مالك 4امتياز مربيان براساس   :  1 جدول شمارة

  
 درجه مربيگري

  
 امتياز

  
 ميزان تحصيالت

  
امتياز

  
سابقه تدريس در 

 ارس فوتبالمد

  
 امتياز

  
 بازي رسمي فوتبال سابقه

  
 امتياز

A 25 كارشناسي ارشد  
 و باالتر 

 25 تيم ملي بزرگساالن 25 ده سال به باال 25

B 20 اميد، جوانان،: تيم هاي ملي 20 هفت تا ده سال 20 كارشناسي 
 ارتش، دانشجويان

20 

C 15 فوق ديپلم و ديپلم  
 

هاي ملي نوجوانان و تيم  15 چهار تا هفت سال 15
 باشگاه هاي ليگ برتر

15 

D 10 ساير تيم هاي دسته جات  10 زيرچهار سال 10 ديپلم  پايين تر از
رسمي كشوري و استاني 

 وشهرستاني

10 

سابقه تدريس در مدارس فوتبال بر اساس ارائه گواهي كار ساالنه اي خواهد بود كه به  تاييد كميته  :1تبصرة  
                                                                                                           .ربوط رسيده باشدجوانان استان م

  بر مبناي امتياز مربيانميزان حق التدريس   : 2جدول شمارة 

  ) دقيقه 90به ازاي هر (  دستمزدميزان   مربي امتياز

  داي هر سال تعيين مي گرددتوسط هيئت در ابت  41تا     25

  توسط هيئت در ابتداي هر سال تعيين مي گردد  58تا     42

  توسط هيئت در ابتداي هر سال تعيين مي گردد  75تا     59

  توسط هيئت در ابتداي هر سال تعيين مي گردد  به باال   76

  .تدريس روزانه  بيش از سه نوبت،  توسط يك مربي ممنوع است :2تبصرة 

  .با توافق طرفين بالمانع است ،توسط هيئت مبالغ تعييني درصد 20افزايش يا كاهش ميزان دستمزد تا   : 3رة تبص
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   نظارت: 12ماده 
  :  ارت بر فعاليت مدارس فوتبال از طريق نهاد هاي زير به عمل مي آيدظن

 نظارت توسط انجمن اوليا و مربيان -1

 اوليا كه تعداد( و از بين مربيان و اولياي فوتبال آموزان) نفر 7حداقل(انجمن اوليا و مربيان به تعداد فرد 
مدارس . و رياست آن نيز به عهدة يكي از اوليا خواهد بود  شودمي تشكيل ) از نصف باشد بيشبايد 

هفته بعد از شروع فعاليت مدرسه، اعضا و رئيس انجمن اوليا و مربيان   2فوتبال مكلفند همه ساله ظرف 
  .يته جوانان هيت فوتبال  استان مربوط معرفي  نمايندخود را به كم

مربوط كه رأسا يا با ماموريت ويژه از سوي آكادمي  كميتة جوانان هيئت فوتبال استان نظارت توسط -2
اعمال  ) آيين نامه آمده است 3 ي كه در ضميمه(مطابق با فرم ارزشيابي مدارس فوتبال  ملي فوتبال
 .خواهد شد

 .توسط آكادمي ملي فوتبال يا ساير اركان رسمي فدراسيون فوتبال صورت مي گيردنظارت اتفاقي كه   -3

  رابطة حقوقي مدارس فوتبال با فوتبال آموزان: 13ماده 
حق انعقاد قرارداد و اخذ تعهد ات راجع به نقل و انتقال با فوتبال آموزان خود را ندارند و فصلي مدارس فوتبال 

اما مدارس فوتبال دايمي مي  .مدرسه خواهد بودآن تابع مقررات  يا دورة آموزش فوتبال آموز صرفا تا پايان ترم

  . با فوتبال آموزاني كه بيش از يكسال در آن مدارس بوده اند، اقدام نمايندقانوني توانند نسبت به عقد قرارداد 

 ي مجوز فعاليت دارند،اين آيين نامه كه در قالب باشگاه ورزش  3ماده  3مدارس فوتبال موضوع تبصره  :تبصره
    .مي توانند با رعايت ساير ضوابط راجع به  نقل و انتقال نسبت به عقد قرار داد قانوني با فوتبال آموزان اقدام نمايند

  موارد انضباطي مدارس فوتبال :14ماده 
صف در صورت زوال هر يك از شروط و يا حادث شدن هر گونه سوء رفتار يا سوء عملي كه موجب فقدان و

ي طصالحيت از سوي هيات فوتبال شود بر حسب درخواست آكادمي و صدور حكم از سوي كميته انضبا
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خاطر نشان مي گردد كه مدرسه فوتبال منحل شده موظف . مدرسه فوتبال منحل و امتياز آن لغو خواهد شد
 .خواهد بود خسارت وارده به ثبت نام شدگان را جبران نمايد

  قانوني  ساير الزامات : 15ماده 
كه لف با يكديگر را ندارند به نحوي مدارس فوتبال حق ادغام دوره هاي آموزشي و رده هاي سني مخت -1

  .كالس مخصوص خود و به همراه همساالنش آموزش ببيندبايد در رده سني و هر فوتبال آموز 

د و چنانچه رت مي گيربا رويت اصل شناسنامه اش صووتعيين رده سني او ثبت نام از فوتبال آموز  -2
باشد پذيرش او در مدرسه ) اعم از صغر سن و غيره(داراي توضيحات سني شناسنامه فوتبال آموز 

  .ن هيئت فوتبال استان مربوط صورت خواهد گرفتال با تشخيص و تاييد كميته جوانافوتب

آن نخواهد ، به منزله اعتباردائمي از سوي هيات فوتبال استان صدورمجوز مدرسه فوتبال براي يك سال -3
بود لذا فعاليت مدارس فوتبال در هر سال جديد منوط به تمديد مجوز، مطابق آخرين آيين نامه و 

 .مصوبات  خواهد بود

با مجوز مستقيم فدراسيون فوتبال جمهوري فقط ثبت نام از فرزندان اتباع بيگانه كه تابعيت ايراني ندارند  -4
  .ميسر خواهد بوداسالمي ايران 

 2ضميمة شماره خواهد بود كه تحت عنوان ويژه اي مسابقات فوتبال، مطابق دستورالعمل هرگونه انجام  -5
 .ارائه گرديده است اين آيين نامه در بخش دوم

دريافت هرگونه شهريه مازاد بر نرخ هاي تعيين شده به بهانه هاي مختلف و يا با تعهد به فراهم نمودن   -6
 با توجه به نوع و درجه اش اي هر مدرسهچون شهرية  ممنوع استبراي فوتبال آموزان، شرايط ويژه 

  .تعيين گرديده و ابالغ مي شود) آيين نامه 11مطابق بند الف ماده (

به پيشنهاد آكادمي ملي فوتبال ايران   ضميمه، پنجتبصره و با  19ماده و16اين آيين نامه كه در   : 16ماده 
سال در سراسر  5به مدت  و  ي ايران تصويب گرديده استتوسط هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال جمهوري اسالم



 آيين نامه مدارس فوتبال

١٢ 

 

آن و از تاريخ تصويب باشند مي  اين آيين نامه كليه هيئت هاي فوتبال ملزم به اجراي .كشور قابل اجرا مي باشد
  . كان لم يكن تلقي مي گردد،كليه آيين نامه ها و مصوبات قبلي راجع به مدارس فو تبال

   سالمي ايرانفدراسيون فوتبال جمهوري ا

 آكادمي ملي فوتبال                                                                                                             
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  دومبخش 

  آيين نامه ضمائم
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  :1ضميمه شماره 
دوره هاي مربيگري آيين نامه آموزسي 

مدارس فوتبال
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  مدارس فوتبالدوره هاي مربيگري ويژه آيين نامه آموزسي :1ضميمه شماره 

  طرح دوره هاي مربيگري، ويژه مدارس فوتبال

 : هدف - 1

  ارتقا دانش فني مربيان در زمينه آموزش فوتبال به نونهاالن و نوجوانان:  الف
هاالن و نوجوانان از يكنواخت كردن سطح آموزش در مدارس فوتبال در رده هاي سني نون: ب 

  طريق تربيت مربي در دوره هاي ويژه 
 : شرايط مدرسين دوه هاي مربيگري مربيان مدارس فوتبال - 2

  آسيا يا معادل آن از كشورهاي صاحب فوتبال  Bمدرك مربيگري : الف
  گذراندن دوره هاي مربوطه توسط فدراسيون فوتبال : ب
  يي تدريس تأئيد آكادمي ملي فوتبال مبني بر توانا: ج

 شرايط شركت كنندگان در دوره هاي مربيگري مدارس فوتبال  - 3

   Dداشتن حداقل گواهينامه مربيگري : الف
  داشتن آمادگي جسماني قابل قبول: ب
  سال سن 25داشتن حداقل : ج
  قابليت نمايش تكنيكهاي پايه فوتبال : د
  شركت كامل در جلسات عملي ، تئوري و امتحاني : پ

 يك دوره كالس مربيگري مدارس فوتبال ) داد ساعتهاتع(مدت آموزش  -4

  : ساعت و شامل 8روز كامل، هر روز  5مدت آموزش 
  جلسات عملي : الف
  جلسات تئوري : ب
  نمايش فيلم: ج
  امتحانات عملي و تئوري : د

  :سرفصل دروس تئوري - 5

  ) نونهاالن و نوجوانان(ويژگيهاي مراحل رشد  -
  ك بدن از كودكي تا پايان دوران بلوغتغييرات سيستمهاي فيزيولوژي -
  آشنايي با فيزيولوژي و علم تمرين نونهاالن -
  تغذيه بازيكنان نونهال و نوجوان -
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  روانشناسي بازيكنان نونهال و نوجوان -
  نقش كليدي مربيان در رشد و توسعه فوتبال پايه -
  شاخصهاي فيزيولوژيكي و رواني گروههاي سني هدف -
  آماده سازي بازيكنان جوان عوامل كليدي در -
  استعداديابي در فوتبال  -
  مراحل آموزش تكنيك هاي پايه فوتبال  -
  قهرماني و دور نماي آن براي ورزشكاران جوان  -
  آشنايي با آسيب ها ورزشي بازيكنان نونهال و آسيب هاي ناشي ازتمرينات بيش از حد در بازيكنان -
  پيشگيري از آسيب هاي ورزشي -
  C.R.Iرفي روش مع -
 Skill)معرفي تست هاي تكنيك براي اندازه گرفتن قابليت هاي تكنيكي نونهاالن و نوجوانان  -

Test) 
  در نونهاالن و نوجوانان  (Coordination)برنامه ريزي تمرينات هماهنگي   -

  :سرفصل دروس عملي -6

  .برگزار خواهد شد secret of soccerجلسات عملي بر اساس كتاب 

 : انات شاملامتح -7

  ) كوچينگ(يك مرحله امتحانات عملي  :الف
  )قابليت عملي در طول دوره بوسيله مدرس سنجيده مي شود(قابليت عملي : ب
  امتحان كتبي : ج

ساعت قبل از امتحان كوچينگ بر حسب قرعه  24به هر شركت كننده حداقل  :ارزيابي كوچينگ
ش بپردازد، شركت كنندگاني كه در نوبت اول دقيقه به آموز 15موضوعي داده خواهد شد تا در 

نمي شوند يكبار ديگر فرصت داده خواهد شد تا در امتحان ) 60(موفق به دريافت نمره قبولي 
  .كوچينگ شركت كنند

داده  ظاهر مربي، سازماندهي، مشاهده، اصالح و ايجاد ارتباط: نمره كوچينگ به قابليت هاي
  .ه گواهينامه تدريس در مدارس فوتبال داده خواهد شدبه قبول شدگان در اين دور. مي شود

 :تعداد شركت كنندگان - 8

 .نفر در هر دوره مربيگري مي توانند شركت داشته باشند 24و حداكثر  18حداقل 

  :منابع درسي - 9

  .خواهد بود secrets of soccerمنابع عملي، براساس كتاب : الف
1387و 1379فوتبال در سال  منابع نظري، جزوه كالس توجيهي مربيان مدارس: ب
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:2ضميمه شماره 

آيين نامه مسابقات مدارس فوتبال
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  آيين نامه مسابقات مدارس فوتبال :2ضميمه شماره 

  سال 10ين نامه مسابقات فوتبال ـ رده سني زير يآ
  نشاط بيشتر با فوتبال بهتر : هدف 

  . سال مي شود گل زدن بيشتر است 10بچه هاي زير  در آموزش فوتبال آنچه كه بيشتر از هر چيز موجب لذت و شادي
  : مقررات بازي

  زمين) الف 
 متر  20متر و عرض آن  40به شكل مربع ـ مستطيل است، طول آن  - 1

متر در مركز  5/2خط مياني زمين را به دو قسمت مساوي تقسيم  مي كند، از مركز زمين دايره اي به شعاع  - 2
 .المت مشخص خواهد شد، مركز زمين ناميده مي شودزمين رسم و مركز اين دايره كه با ع

 .متري دروازه نقطه اي را تعيين و نقطه پنالتي محسوب مي شود 5نقطه پنالتي، در فاصله  - 3

 6متر و فاصله ضلع كوچكتر آن  4محوطه جريمه مستطيلي است كه فاصله ضلع بزرگتر آن از طرفين دروازه  - 4
 . پنالتي بيرون از محوطه جريمه ترسيم مي شودمتر از نقطه  5/2متر و يك قوس به شعاع 

نصف خط طولي (منطقه تعويض در كنار خط طولي و در سمتي كه مربي و بازيكنان ذخيره، مستقر شده اند  - 5
 .قرار دارد و تيمها در هر نيمه بايد نيمكت ذخيره هاي خود را عوض نمايند) زمين سمت دروازه خودي

 .متر مي باشد 3و عرض  متر 2ابعاد دروازه ها به ارتفاع  - 6

 .سانتي متر مي باشد 50سانتي متر و قوس كرنر نيز  120ارتفاع پرچم كرنر حداقل  - 7

  : توپ بازي) ب 
  . استفاده مي شود 4براي اين دوره سني از توپ شماره   

  : تعداد بازيكنان) ج 
 .ن ذخيره مي باشندبازيك 5و) شامل دروازه بان(بازيكن اصلي  5بازيكن مي باشد كه  10هر تيم شامل  - 1

 .در اين رده سني دروازه بان در محوطه جريمه مي تواند از دستان خود براي تصاحب توپ استفاده نمايد - 2

 .تعويض ها پروازي است و بر اساس مقررات فوتسال انجام مي شود - 3

  : وسايل بازيكنان ) د 
ضـــمناً پيـــراهن وســـايل هـــر بـــازيكن شـــامل پيـــراهن، شـــورت، جـــوراب، ســـاق بنـــد و كفـــش مـــي باشـــد،  

  .بازيكنان بايد داراي شماره باشد
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  : مدت بازي )   ه 
 . دقيقه استراحت داده مي شود 3دقيقه اي مي باشد، بين نيمه اول و دوم   10مدت بازي دو وقت   

  : داور ) و 
كه سابقه بازي فوتبال داشته باشند و در دوره توجيهي ) ساله 18و  17- 16- 15(از بازيكنان نوجوان و جوان 

داوري شركت كرده باشند براي قضاوت در اين بازيها استفاده خواهد شد و كميته داوران هر استان موظف 
 . برگزار كند)  ساله 18و  17-16-15(است كه يك كالس توجيهي براي داوران 

 . داور براي قضاوت استفاده خواهد شد 2ضمناً در هر بازي از 

  خطاها و رفتار ناشايست  ) ز
  : كليه خطاهاي موجود در قوانين فوتبال در اين رده سني نيز وجود دارد، بغير از   

 .در اين رده سني قانون آفسايد لحاظ نمي شود: قانون آفسايد - 1

نين داوري اعالم و داور با باال بردن دست خود خطاهاي غير خطاهاي مستقيم و غير مستقيم مطابق قوا -
  .مستقيم را از خطاهاي مستقيم متمايز مي نمايد

  : جرائم ) ر
گانه شوند و به تشخيص داور پنالتي باشد، ده چنانچه بازيكنان مدافع در محوطه جريمه مرتكب خطاهاي  - 1

ده خواهد شد و چنانچه ضربه غير مستقيم اعالم نمايد داور ايشان را با يك ضربه مستقيم جريمه و ضربه پنالتي ز
  .توپ را روي خط محوطه جريمه قرار داده و ضربه غير مستقيم زده خواهد شد

 .چنانچه توپ مستقيماً از ضربه شروع دورازه و ضربه اول وارد دروازه شود گل قابل قبول نخواهد بود - 2

 .ل نموداز ضربه كرنر مي توان توپ را مستقيماً به گل تبدي - 3

 . از توپ فاصله داشته باشد متر 5/3حداقل هنگام زدن ضربات شروع مجدد تيم مدافع بايد  - 4

به جريان بيندازد و چنانچه بازيكنان خودي به ) بصورت دراپ(دروازه بان ميتواند ضربه دروازه را با دست يا پا  - 5
ت توپ با دست يك ضربه غير مستقيم او پاس بدهند نمي تواند توپ را با دست كنترل نمايد و در صورت درياف

 .به سود تيم مقابل اعالم خواهد شد

 . با زدن هر گل در جريان بازي ، شروع مجدد از وسط زمين خواهد بود - 6

  .ثانيه اعمال نمي شود 4در شروعهاي مجدد قانون  - 7

ي ديگر از دقيقه يا دريافت يك گل يك 2چنانچه بازيكني در جريان مسابقه از زمين اخراج شود، پس از  - 8
 .بازيكنان مي تواند جايگزين او شود

 .با دست پرتاب مي شوند) از روي خط و فضا (توپهائيكه از خط طولي بخارج مي روند  - 9

 
  ضربه پنالتي ) د

متري، مقابل دروازه، در حضور دروازه بان و ضربه بصورت مستقيم بطرف دروازه زده مي شود و چنانچه توپ  5از فاصله 
دي و افقي برخورد و به زمين باز گردد تمامي بازيكنان مدافع و مهاجم به غير از زننده ضربه مي توانند با با تيرهاي عمو

  .توپ بازي نمايند و چنانچه توپ به دروازه بان برخورد نمايد تمامي بازيكنان مي توانند با توپ بازي نمايند 
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٢١ 

 

  نحوه امتيازدهي ) ح 
 مي شود و برد و باخت در آن منظور نمي گردد اين مسابقات به صورت فستيوالي برگزار . 

 

  

  

  سال 11ين نامه مسابقات فوتبال ـ رده سني زير يآ
  ايجاد همبستگي و افزايش مهارتهاي فردي : هدف 

ايجاد همبستگي، روح تعاون،  همكاري، نمايش مهارتهاي فردي و گروهي نونهاالن و كسب تجربه شكست و   
  .اي تشكيل هسته اوليه تيم هاي ملي پيروزي و انتخاب نخبه گان بر

  : قواعد و مقررات بازي 
  زمين بازي ) الف 

 متر  25متر و عرض آن  50طول آن . به شكل مربع مستطيل مي باشد - 1

متر رسم و مركز اين  5خط مياني، زمين را به دو قسمت مساوي تقسيم و در مركز زمين دايره اي به شعاع  - 2
 . شد مركز زمين ناميده مي شوددايره كه با عالمت مشخص خواهد 

 . متري دروازه نقطه اي را تعيين و نقطه پنالتي محسوب مي گردد 7نقطه پنالتي، در فاصله  - 3

 9متر و فاصله ضلع كوچكتر آن  4محوطه جريمه مستطيلي است كه فاصله ضلع بزرگتر آن از طرفين دروازه  - 4
 .محوطه جريمه ترسيم مي شودمتر از نقطه پنالتي بيرون از  5متر و يك قوس به شعاع 

نصف خط طولي (منطقه تعويض، در كنار خط طولي در سمتي كه مربي و بازيكنان ذخيره مستقر شده اند  - 5
 .قرار دارد و هر تيم در هر نيمه بايد نيمكت ذخيره خود را عوض نمايد) زمين سمت دروازه خودي

 .متر مي باشد 4متر و عرض  2ابعاد دروازه ها به ارتفاع  - 6

 .سانتي متر مي باشد 50سانتي متر و قوس كرنر  120رتفاع پرچم كرنر ا - 7

  توپ بازي ) ب 
  .استفاده مي گردد 4براي اين رده سني از توپ شماره 

  : تعداد بازيكنان) ج 
بازيكن ذخيره مي  7و ) نفر دروازه بان  7يكنفر از اين ( بازيكن اصلي  7بازيكن مي باشد،  14هر تيم شامل  - 1

 . باشند

 .اين رده سني دروازه بان در محوطه جريمه مي تواند از دستان خود براي تصاحب توپ استفاده نمايد در - 2

  .تعويض ها بصورت پروازي و بر اساس مقررات فوتسال انجام مي شود - 3
  
  



 آيين نامه مدارس فوتبال

٢٢ 

 

  
 
  
  
 

25 m  

25 m  

2 m 
4 m 

4 m 4 m 

7 m 

9 m  

5m  

5m 

سال 11ابعاد زمين براي مسابقات زير . 2شكل 

0.5 m 



 آيين نامه مدارس فوتبال

٢٣ 

 

 
  وسايل بازيكنان ) د 

  ،شورت، جوراب، ساق بند و كفش مي باشد، ضمناً پيراهن بازيكنان بايد وسايل هر بازيكن شامل پيراهن
 . داراي شماره باشد

  : مدت بازي )   ه
  . دقيقه استراحت داده مي شود 5دقيقه مي باشد، بين نيمه اول و دوم  15مدت بازي دو وقت 

  
 : داور ) و 

فوتبال داشته و در دوره توجيهي داوري شركت  كه سابقه بازي) ساله  18و  17، 16، 15( بازيكنان نوجوان و جوان 
كرده باشند، براي قضاوت در اين بازيها استفاده خواهد شد و كميته داوران هر استان موظف است هر سال يك كالس 

  . برگزار نمايد) ساله 18و  17، 16، 15( توجيهي براي تربيت داوران 
  . اهد شدداور براي قضاوت استفاده خو 2ضمناً در هر بازي از 

  خطاها و رفتار ناشايست ) ز 
  : كليه خطاهاي موجود در قوانين فوتبال در اين رده سني نيز وجود داردند به غير از

 .در اين رده سني قانون آفسايد لحاظ نمي شود: قانون آفسايد -

ي غير خطاهاي مستقيم و غير مستقيم مطابق قوانين داوري اعالم و داور با باالبردن دست خود خطاها -
 . مستقيم را از مستقيم متمايز مي نمايد

  : جرائم ) ر
چنانچه بازيكنان مدافع در محوطه جريمه مرتكب خطاهاي ده گانه شوند و به تشخيص داور پنالتي باشد،  - 1

داور ايشان را با يك ضربه مستقيم جريمه و ضربه پنالتي زده خواهد شد و چنانچه ضربه غير مستقيم اعالم 
  .را روي خط محوطه جريمه قرار داده و ضربه غير مستقيم زده خواهد شد نمايد توپ

 .چنانچه توپ مستقيماً از ضربه شروع دورازه و ضربه اول وارد دروازه شود گل قابل قبول نخواهد بود - 2

 .از ضربه كرنر مي توان توپ را مستقيماً به گل تبديل نمود - 1

 . متر از توپ فاصله داشته باشد 5حداقل هنگام زدن ضربات شروع مجدد تيم مدافع بايد  - 2

به جريان بيندازد و چنانچه بازيكنان ) بصورت دراپ(دروازه بان مي تواند ضربه دروازه را با دست يا پا  - 3
خودي به او پاس بدهند نمي تواند توپ را با دست كنترل نمايد و در صورت دريافت توپ با دست يك 

 .عالم خواهد شدضربه غير مستقيم به سود تيم مقابل ا

 . با زدن هر گل در جريان بازي ، شروع مجدد از وسط زمين خواهد بود - 4

 . ثانيه اعمال نمي شود 4در شروع هاي مجدد قانون  - 5

دقيقه يا دريافت يك گل يكي ديگر از  2چنانچه بازيكني در جريان مسابقه از زمين اخراج شود، پس از  - 6
 .بازيكنان مي تواند جايگزين او شود

 .با دست پرتاب مي شود) از روي خط و فضا(ئيكه از خط طولي بخارج مي روند توپها - 7
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  ضربه پنالتي ) د
متري، مقابل دروازه، در حضور دروازه بان و ضربه بصورت مستقيم بطرف دروازه زده مي شود و چنانچه توپ  7از فاصله 

دافع و مهاجم به غير از زننده ضربه مي توانند با با تيرهاي عمودي و افقي برخورد و به زمين باز گردد تمامي بازيكنان م
  .توپ بازي نمايند و چنانچه توپ به دروازه بان برخورد نمايد تمامي بازيكنان مي توانند با توپ بازي نمايند

  نحوه امتيازدهي ) ح 
  .اين مسابقات به صورت فستيوالي برگزار مي شود و برد و باخت در آن منظور نمي گردد 
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  سال 12ين نامه مسابقات فوتبال ـ رده سني زير يآ
  ايجاد همبستگي و افزايش مهارتهاي فردي : هدف 

ايجاد همبستگي، روح تعاون و همكاري و نمايش مهارتهاي فردي و گروهي نونهاالن و كسب تجربه شكست و   
  سال  14سال و زير  13ملي نونهاالن، زير  پيروزي و انتخاب نخبه گان براي تشكيل هسته اوليه تيم هاي

  :قواعد و مقررات بازي 
  : زمين بازي ) الف 

 .متر است 40متر و عرض آن  60به شكل مستطيل مي باشد كه طول آن  - 1

متر رسم و مركز اين  5خط مياني، زمين را به دو قسمت مساوي تقسيم و در مركز زمين دايره اي به شعاع  - 2
 . ص خواهد شد، مركز زمين ناميده مي شوددايره كه با عالمت مشخ

 .متري دروازه نقطه اي را تعيين و نقطه پنالتي محسوب مي گردد 8در فاصله : نقطه پنالتي - 3

متر و فاصله ضلع كوچكتر آن  4محوطه جريمه، مستطيلي است كه فاصله ضلع بزرگتر آن از طرفين دروازه  - 4
 . متر از نقطه پنالتي در لبه محوطه جريمه زده مي شود 5 متر مي باشد و يك قوس به شعاع 10از خط دروازه 

نصف خط طولي (منطقه تعويض در كنار خط طولي در سمتي كه مربي و بازيكنان ذخيره مستقر شده اند  - 5
 قرار دارد و هر تيم در هر نيمه بايد نيمكت ذخيره خود را عوض نمايد ) زمين سمت دروازه خودي

 .متر مي باشد 5متر و عرض  2ابعاد دورازه ها به ارتفاع  - 6

 .سانتيمتر مي باشد 50سانتيمتر و قوس كرنر  120ارتفاع پرچم كرنر  - 7

  توپ بازي ) ب
  . استفاده مي گردد 4براي اين رده سني از توپ شماره  
  : تعداد بازيكنان ) ج

زيكن كه در با 8. (بازيكن مي باشد كه در هر نيمه از هشت بازيكن استفاده مي شود 18هر تيم متشكل از  - 1
 .مربي مي تواند در هر نيمه يك تعويض انجام دهد). نيمه اول بازي كرده اند، حق بازي در نيمه دوم را ندارند

 . در اين رده سني، دروازه بان در محوطه جريمه مي تواند از دستان خود براي تصاحب توپ استفاده نمايد - 2
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  : وسايل بازيكنان )   د

  .پيراهن، شورت، جوراب، ساق بند و كفش مي باشد: وسايل هر بازيكن شامل  
 . ضمناً، پيراهن بازيكنان بايد داراي شماره باشد  

  : مدت بازي )   ه
از سه  دقيقه استراحت داده مي شود در هر بازي 5دقيقه اي مي باشد بين نيمه اول و دوم  20مدت بازي دو وقت   

  .داور براي قضاوت استفاده خواهد شد
  : خطاها و رفتار ناشايست ) و 

  .كليه خطاهاي موجود در قوانين فوتبال در اين رده سني نيز وجود دارند

خطاهاي مستقيم و غير مستقيم مطابق قوانين داوري اعالم و داور با باالبردن دست خود خطاهاي غير  -
 .نمايد مستقيم را از مستقيم متمايز مي

چنانچه بازيكنان مدافع در محوطه جريمه مرتكب خطاهاي نه گانه شوند و به تشخيص داور پنالتي   -
باشد، داور ايشان را با يك ضربه مستقيم جريمه و ضربه پنالتي زده خواهد شد و چنانچه ضربه غير 

  .زده خواهد شد مستقيم اعالم نمايد توپ را روي خط محوطه جريمه قرار داده و ضربه غير مستقيم
دقيقه يكي ديگر از  2چنانچه يك بازيكن در جريان مسابقه توسط داور از زمين اخراج شود، پس از  -

 .بازيكنان مي تواند جايگزين او شود

 . با دست پرتاب مي شوند) از روي خط و فضا(توپهائيكه از خط طولي بخارج مي روند  -

 .ربه اوت وارد دروازه شود گل قابل قبول نخواهد بودچنانچه توپ مستقيماً از ضربه شروع دروازه و ض -

 . از ضربه كرنر مي توان توپ را مستقيماً به گل تبديل نمود -

 .متر از توپ فاصله داشته باشد 5هنگام زدن ضربات شروع مجدد، تيم مدافع بايد حداقل  -

چنانچه بازيكنان خودي به  دروازه بان ميتواند ضربه دروازه را به صورت كاشته با پا به جريان بيندازد و -
او پاس بدهند نمي تواند توپ را با دست كنترل نمايد و در صورت دريافت توپ با دست يك ضربه غير 

 .مستقيم به سود تيم مقابل اعالم خواهد شد

 .بازدن هر گل در جريان بازي، شروع مجدد از وسط زمين خواهد بود  -

 .نمي شود ثانيه اعمال 4در تمام شروع هاي مجدد قانون  -

  ضربه پنالتي ) د
متري مقابل دروازه، در حضور دروازه بان و ضربه بصورت مستقيم بطرف دروازه زده مي شود و  8از فاصله 

چنانچه توپ با تيرهاي عمودي و افقي برخورد و به زمين باز گردد تمامي بازيكنان مدافع و مهاجم به غير از 
ند و چنانچه توپ به دروازه بان برخورد نمايد تمامي بازيكنان مي زننده ضربه مي توانند با توپ بازي نماي

  .توانند با توپ بازي كنند
  : نحوه امتيازدهي ) ح 

  .اين مسابقات به صورت فستيوالي برگزار مي شود و برد و باخت در آن منظور نمي گردد
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  سال 13رده سني زير ين نامه مسابقات فوتبال ـ يآ
  : زمين بازي) الف

  .متر مي باشد 60متر و عرض  90بازي به شكل مستطيل به طول  زمين - 1
  .خط مياني، زمين را به دو قسمت مساوي تقسيم مي كند - 2
 . متري زمين خودي انجام مي گردد 6منطقه تعويض، روي خط طولي بيروني در يك فاصله  - 3

 .اي تور مي باشدمتر و دار 32/7متر و فاصله دو تير عمودي دروازه  44/2ابعاد دروازه، ارتفاع  - 4
 . متر در لبه محوطه جريمه زده مي شود 9قوس محوطه جريمه، از نقطه پنالتي قوسي به شعاع  - 5

 .كليه ابعاد زمين و دروازه در اين رده سني مطابق ابعاد قانوني زمين و دروازه در مسابقات بزرگساالن است
  : توپ بازي) ب

  . وداستفاده مي ش 5براي اين رده سني از توپ شماره 

  :تعداد بازيكنان) ج
 . نفر مي باشد 11بازي بين دو تيم برگزار مي گردد و تعداد بازيكنان هر تيم با احتساب دروازه بان  - 3

بازيكن كه در  11. (بازيكن مي باشد كه در هر نيمه از يازده بازيكن استفاده مي شود 24هر تيم متشكل از  - 4
مربي مي تواند در هر نيمه يك بازيكن را تعويض ). م را ندارندنيمه اول بازي كرده اند، حق بازي در نيمه دو

 .نمايد
  : وسايل بازيكنان) د

  .، شورت ورزشي، جوراب، ساق بند و كفش مناسب باشد)با شماره فارسي ( وسايل بازيكنان بايد شامل پيراهن 

  :مدت بازي) ه
دقيقه تقليل  25ايي اين زمان مي تواند به در صورت محدوديت هاي اجر. (دقيقه اي مي باشد 30مدت بازي دو وقت 

  . دقيقه مي باشد 10وقت استراحت بين دو نيمه ). يابد

  : شروع بازي) و
  . قبل و يا بعد از به ثمر رساندن گل، بازي از وسط زمين شروع مي شود



 آيين نامه مدارس فوتبال

٢٩ 

 

  : توپ خارج از بازي) د
ز هوا يا از روي زمين به طور كامل عبور نمايد، زمانيكه توپ به طور كامل از خط دروازه يا خطوط اطراف زمين فوتبال ا

  . توپ خارج از بازي خواهد بود

  : داور) ذ
  . در اين سطح از مسابقات از يك داور در ميان زمين و دو خط نگهدار سود برده خواهد شد

  شرايط داوران  :تبصره

وفقيت گذرانده باشند براي قضاوت در اين فدراسيون فوتبال را با م 3سال كه دوره داوري درجه  20از داوران جوان زير 
  . بازي ها استفاده خواهد شد

  : خطا ها و رفتارهاي غير ورزشي) ر
  . كليه خطاهاي موجود در قوانين فوتبال در اين رده سني نيز اعمال مي شود

  . متر از توپ فاصله داشته باشد 9هنگام زدن ضربات شروع مجدد، تيم مدافع بايد حداقل : تبصره

  : پرتاب توپ، ضربه دروازه و ضربه كرنر )ط
  . كليه مورد فوق بر اساس مقررات عمومي فوتبال اعمال مي گردد

  : ضربات پنالتي) ظ
  .چنانچه بازيكن مرتكب يك از خطاهاي دهگانه در محوطه جريمه شود با يك ضربه پنالتي جريمه خواهد شد

  كارت سبز ) س
زدن توپ به اوت هنگام مصدوم شدن بازيكن (وانمردانه از خود نشان دهند در جريان بازي هرگاه بازيكنان رفتار ج

داور مسابقه به آنها . . . ) حريف، دست دادن با بازيكني كه خطا روي او انجام شده است و بلند كردن او از روي زمين و 
  .كارت سبز نشان خواهد داد 

  : نحوه امتيازدهي ) ح 
  .گزار مي شود و برد و باخت در آن منظور نمي گردداين مسابقات به صورت فستيوالي بر

  



 آيين نامه مدارس فوتبال

٣٠ 

 

 

  

  

  

  :3ضميمه شماره 
  فرم ارزشيابي مدارس فوتبال 

  

  

  



 آيين نامه مدارس فوتبال

٣١ 

 

  آكادمي ملي فوتبال ايران

  فرم ارزشيابي مدارس فوتبال: 3ضميمه شماره 

  

        :نام شهرستان      :نام استان

  فصلي         دايمي :نوع مدرسه فوتبال            :نام مدرسه فوتبال

  ممتاز       درجه يك     دودرجه  :طبقه مدرسه فوتبال

  :سه فوتبالرآدرس زمين تمرين مد

  :تلفن              :آدرس دفتر مدرسه فوتبال 

  :تعداد كل فوتبال آموزان    : پست الكترونيك          :فاكس

  فوتبال مؤسس مدرسه مشخصات 

  : فوتبال  مربيگريمدرك   :مدرك تحصيلي با ذكر رشته        :ينام و نام خانوادگ

  :سابقه تدريس و مربيگري                     :سن

  : شماره تلفن همراه 

  : با ناظر هيئت) مدير مدرسه فوتبال(حسن همكاري موسس 

  )0(بسيار ضعيف        )10(ضعيف        ) 30(متوسط       ) 40(خوب      )  50( بسيار خوب

  

فاكس نماييد و يا به  021-44739106آنرا به شماره  صفحه اول و آخررسه فوتبال خواهشمند است بعد از كامل شدن فرم براي هر مد

  .ايميل نماييد    Academy@ffiri.irآدرس الكترونيكي   

 

 

   . . . . . . . . . . . . .  . . . .: تاريخ 

 . . . . . . .  . . . . . . . . .: شماره 



 آيين نامه مدارس فوتبال

٣٢ 

 

  

  )امتياز 85(زمين تمرين  :الف
  .در غير اين صورت امتيازي در نظر گرفته نمي شود داشتن زمين چه به صورت تملكي يا استيجاري الزامي مي باشد و: توجه

  )0(بسيار ضعيف      )1(ضعيف      ) 3(متوسط     ) 4(خوب    )  5( بسيار خوب  
 

  ):اندازه و تراكم چمن(كيفيت زمين بازي 
  

  :نور زمين

  :)20*40حداقل  )بازيكن 24براي هر (  ابعاد زمين و دروازه ها

  :مينمحدوده زدقيق و واضح بودن 

  :عدم وجود اشياء خطرناك در اطراف زمين

  :وجود حفاظ براي عدم خروج توپ از ورزشگاه

  
  
  

  

  

  

  

  

  )0( دورهكمتر از يك           )                        25(كامل  دورهاستيجاري براي يك )               50(ملكي              :مالكيت

   )1(خاكي                        )                                3(چمن مصنوعي       )                5(چمن طبيعي           :زمين بازي نوع

  )1(سالن بدون كفپوش مناسب                   ) 3(سالن با كفپوش مناسب                     

  )امتياز 55( امكانات و تجهيزات ) ب

  )0(بسيار ضعيف      )1(ضعيف      ) 3(متوسط     ) 4(خوب    )  5( خوب بسيار 

  : تيرهاي دروازه

  :تور مناسب

  :پرچم كرنر

  
  

  

 
  :توپ استاندارد بازي به ازاي هر دو نفر

  :لوازم كمكي براي تمرين

  :دروازه متحرك

  :كاور در رنگهاي مختلف

  :ال آموزانسرويس اياب و ذهاب براي فوتب
  

  

  
  

  

  

  

  

  



 آيين نامه مدارس فوتبال

٣٣ 

 

كارت ( و صدمات مربيان و فوتبال آموزان ورزشي  بيمه حوادث
  ):فدراسيون پزشكي ورزشي مورد قبول است

  :لباس و  تجهيزات شخصي فوتبال آموزان

  :عاليم تقسيم بندي زمين
  

  

  )امتياز 45(وضعيت رختكن ها  )ج

  )0(بسيار ضعيف      )1(ضعيف      ) 3(متوسط     ) 4(خوب    )  5( بسيار خوب 
 

  :تعداد رختكن ها

  :صندلي يا نيمكتها

  ):عدد 11حداقل (كمد براي لوازم ورزشي 

  :تخته وايت برد و ماژيك

  :سيستم تهوية مناسب

  ):ماساژ(تخت پزشكي 

  :بهداشت عمومي رختكن

  ):عدد 4حداقل (دوش 

  ):دعد 3حداقل (سرويس بهداشتي 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )تيازام 44 (  معرفي استعداد ها) چ

  

  

  )0(بسيار ضعيف      )8(ضعيف      ) 12(متوسط     ) 16(خوب    )  22( بسيار خوب  

  معرفي استعدادهاي برتر به باشگاهها

  :معرفي استعدادهاي برتر به تيم هاي ملي

  

  
  

  

  



 آيين نامه مدارس فوتبال

٣۴ 

 

  

  

  )امتياز 50(تسهيالت  )د

  

  )امتياز 25(وضعيت مربيان و كادر فني  )و

  )0(بسياز ضعيف      )1(ضعيف      ) 3(متوسط     ) 4(خوب    )  5( بسيار خوب 
  : )مربيان ظاهر( لباس و كفش مربيان

  :قابليت نمايش حركات مربيان

  :طرح درس

  :مربيان  و شخصيتي تاييديه سالمت جسماني

  :كيفيت آموزش

  

 
  
  

  

  

  

  

  )0(بسيار ضعيف      )1(ضعيف      ) 3(متوسط     ) 4(خوب    )  5( بسيار خوب 
  

  :اعطاي پايان دوره به فوتبال آموزان

  :فوتبال آموزانو شناسنامه پزشكي ورزشي تشكيل پرونده 

  
  
  

  

  
 

  :تهيه جزوات، فيلم و سي دي هاي آموزشي فوتبال

  :نشان دادن فيلم هاي آموزشي فوتبال حداقل سه نوبت در طول ترم

  :تهيه فيلم از مراحل آموزش و تمرينات دانش آموز

  :وسائل سمعي و بصري

  :ورزشيو تغذيه استفاده از مشاورين روانشناسي 

  :  حداقل سه نوبت در يك ترمدر باالترين رده استاني ديدار از مسابقات قهرماني 

  :حق التدريس مربيان براساس ميزان تعيين شده قعبه مو پرداخت

  :تشكيل انجمن اوليا و مربيان

  

  

  

  



 آيين نامه مدارس فوتبال

٣۵ 

 

  

  

  

  )امتياز 64(وضعيت حقوقي و اداري باشگاه ) ز

  )0(ندارد                            )      18(رد دا   :)داراي اعتبار و تاريخ ( مدرسه فوتبال يكساله مجوز رسمي

  )0(ندارد )                                 16(دارد            :دفتر اداري

  )0(ندارد )                                10(دارد         : كارمند اداري 

  )0(ندارد )                                 10(دارد           : )آرم( لوگو

  )2(سال  3تا  1)              5(سال  5تا  3)                     10(سال  5بيش از                 : مدرسه فوتبالسابقة 
  

  )امتياز 100حداكثر ( كادر فني مدارك مربيگري و تحصيلي) ح

 

  درجه و مدرك

  نام و نام خانودگي

  مدرك تحصيلي  درجه مربيگري

A   

  )امتياز 8(

B   

  )امتياز 6(

C   

  )امتياز 4(

d  

  )امتياز 2(
فوق ليسانس و باالتر 

)8(  
  ليسانس

)6(  

  ديپلم و فوق

  )3(ديپلم 

  زير ديپلم 

)1(  

              

              

              

              

  )13(تداركات )                             17(پزشك )                             20(سرپرست 

  .امتياز بيشتر دريافت مي كنند 2ته تربيت بدني در هر قسمت دارندگان مدرك تحصيلي رش: تبصره

  )امتياز 21( ملزومات اداري) ط

  پرينتر  اسكنر  كمد لوازم  دستگاه كپي  رايانه  دستگاه فاكس  خط تلفن  

             )3(دارد

             )0(ندارد



 آيين نامه مدارس فوتبال

٣۶ 

 

  )امتياز  31 ( وضعيت و رتبة مدرسه فوتبال) ي

  )7(فصلي )                           15(دايمي :                 در سال گذشته وضعيت مدرسه فوتبال

  :استان گذشته سالمدارس فوتبال  بازيهاي رتبه در

  )0(غيره )    2(هشتم   )    4(هفتم   )   6(ششم    ) 8(پنجم )    10(چهارم )    12(سوم )    14(دوم     )  16(اول  

  

 )امتياز 30(رده هاي مختلف  ال آموزان در تعداد فوتب)ك
  )امتياز 6(سال  16-14        )  6( سال 12-13)                            6( سال 11 -10)                     6( سال 8- 9)              6( سال 8زير 

نفر  24تا   18اگر تعداد فوتبال آموزان بين . ل تعلق گيردفوتبال آموز ثبت نام شده باشند تا امتياز كام 24در هر رده بايد حداقل 
نفر  12به رده هاي كمتر از . امتياز تعلق مي گيرد 2نفر باشد  17تا  12امتياز و اگر تعداد فوتبال آموزان در هر رده بين  4باشد 

  .قوتبال آموز امتيازي تعلق نمي گيرد
 

 )اين بخش امتيازي ندارد( مشخصات كلي ) ل
  ا مدرسه فوتبال داراي حامي مالي مي باشد؟آي. 1

  .؟ در صورت وجود نام ببريدفعال است به غير از فوتبال در رشته هاي ديگر نيز اين مدرسه آيا . 2

  دارد؟ فعاليت آيا مدرسه فوتبال در ردة بانوان نيز .3

  ميزان شهريه اخذ شده از هر فوتبال آموز چه ميزان است ؟ -4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 آيين نامه مدارس فوتبال

٣٧ 

 

  

  

  )امتياز 600حداكثر ( تيازات جمع ام

  بخش

 مجموع
  الف  ب  ج  چ  د  و  ز  ح  ط  ي  ك

حسن 

همكاري 

  موسس

                         

 

...............................................................................................................................:............................................................................................................................مالحضات
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................  

 .مي باشد. . . . . . . . . . . . . موسس مدرسه فوتبال. . . . . . . . . . . . . .  صحت مندرجات فوق مورد تأييد اينجانب 

                                                امضاء                                                                                                                                                

               

  

.....                دبير هيئت فوتبال استان 
 

  :مسئول كميته جوانان هيئت استان 

 

 

  

 

  و امضا نام و نام خانوادگي مسئولين ارزيابي 

1-  

  

2-  

  

3-           

 

 امضاءامضاء



 آيين نامه مدارس فوتبال

٣٨ 

 

  

 

  

 :4ضميمه شماره 

فرمهاي اطالعات مربيان و  
فوتبال آموزان مدارس فوتبال



 آيين نامه مدارس فوتبال

٣٩ 

 

  مدارس فوتبال فرمهاي اطالعات مربيان و فوتبال آموزان: 4ضميمه شماره 

  : نام مدرسه فوتبال 

  فصلي         دايمي :نوع مدرسه فوتبال

  ممتاز       درجه يك     درجه دو :طبقه مدرسه فوتبال

  :آدرس زمين تمرين مدرسه فوتبال

  :تلفن              :آدرس دفتر مدرسه فوتبال 

  :تعداد كل فوتبال آموزان    :پست الكترونيك           :فاكس

  مشخصات مؤسس مدرسه  فوتبال

  : مدرك مربيگري فوتبال   :مدرك تحصيلي با ذكر رشته        :نام و نام خانوادگي

  :سابقه تدريس و مربيگري                     :سن

  : شماره تلفن همراه 

  

  

  

  

  

  

  



 آيين نامه مدارس فوتبال

۴٠ 

 

  

  
  مشخصات فوتبال آموزان مدارس فوتبال: 1جدول

  تلفن  وزن  قد  سن  نام فوتبال آموز  رديف

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            

  
  
  
  
  
  
  



 آيين نامه مدارس فوتبال

۴١ 

 

  
  مشخصات مربيان مدارس فوتبال: 2جدول

مدرك   نام مربي  رديف
  تلفن  سابقه مربيگري  مدرك تحصيلي  مربيگري

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            

  
  

  

  

  

  

  



 آيين نامه مدارس فوتبال

۴٢ 

 

  89رده هاي سني تيم هاي پايه براي سال : 5ضميمه شماره 
  مدارس فوتبال 

  به بعد 11/10/80سال   10زير 

  10/10/80تا  11/10/79سال  11زير 

  10/10/79تا  11/10/78سال   12زير 

  10/10/78تا  11/10/77سال  13زير 

  نونهاالن 

   10/10/77تا  11/10/76سال  14زير 

  نوجوانان 

  10/10/76تا  11/10/74

  جوانان 

  10/10/74تا  11/10/71

  اميد 

         10/10/71تا  11/10/69

  
  
  
  


