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هـــدمـــمق

ــعه  ــا       توسـ ــرتبط بـ ــاي مـ ــت هـ ــه فعالیـ ــم در کلیـ ــارگیري علـ ــرورت بکـ ــانگر ضـ ــدرن نشـ ــال مـ ــترش فوتبـ و گسـ
ــی     ــی م ــذاب ورزش ــدار و ج ــته پرطرف ــن رش ــد ای ــق ا      باش ــم از طری ــن مه ــه ای ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــز  ب ــاد مراک یج

ــی     ــی ـعلمـ ــا   آموزشـ ــا بـ ــد تـ ــذیر باشـ ــان پـ ــامکـ ــدي از بهـ ــاییره منـ ــودتوانـ ــب  ، موجـ ــزي مناسـ ــه ریـ برنامـ
.صورت پذیرد

ــدف    ــن هـ ــق ایـ ــتاي تحقـ ــادمی در راسـ ــی آکـ ــالملـ ــرانفوتبـ ــق ایـ ــر دارد از طریـ ــیس ودر نظـ ــعه تأسـ توسـ
ــاي   ــیم هـ ــال تـ ــادمی فوتبـ ــر درآکـ ــگ حاضـ ــورلیـ ــرفت  کشـ ــعه و پیشـ ــه توسـ ــبت بـ ــدارنسـ ــه  پایـ ــال پایـ فوتبـ

ل فوتبـــاهـــا از ســـوي آکـــادمی ملـــیپیشـــنهاد ایجـــاد آکـــادمی فوتبـــال باشـــگاههمـــین منظـــور بـــه.اقـــدام نمایـــد
طـــرح مـــذکور مـــورد تصـــویبFIFAت قـــانونی بـــه ســـازمان فوتبـــال لیـــگ برتـــر ارائـــه و بـــا توجـــه بـــه الزامـــا 

ان مرکــز  فوتبــال بــه عنــو   گرفــت و بــراي اجــرا بــه آکــادمی ملــی      قــرار رئیســه محتــرم ســازمان لیــگ    هیــأت 
ــاهماهنـــگ ــده فعالیـــت هـ ــدکننـ ــود الزم. ابـــالغ گردیـ ــا برخـ ــی دانـــم در اینجـ ــاي مـ ــرم از ریاســـت و اعضـ محتـ

هیـــــأت رئیســــه فدراســــیون و همچنــــین کارشناســــان و نماینــــدگان محتــــرم باشــــگاه هــــاي کشــــور کــــه در   
.تهیه، تدوین و تصویب این آئین نامه صمیمانه همکاري نموده اند، تشکر  قدردانی نمایم

محمدحسین علیزاده
رئیس آکادمی ملی فوتبال



1ـــل صــف
دفــریف و هــتع

تعریف -1ماده 
ــاد ــی  آکــ ــی، پژوهشــ ــزي آموزشــ ــال مرکــ ــی و می فوتبــ ــی، فنــ ــه    ، علمــ ــته بــ ــه وابســ ــت کــ ــی اســ فرهنگــ

ــگاه ــارچوب   باشــ ــوده و در چــ ــه بــ ــین نامــ ــگاه آیــ ــال باشــ ــادمی فوتبــ ــگ  آکــ ــاي لیــ ــورهــ ــت کشــ فعالیــ
.نمودخواهد

دافــــاه-2ماده 
   دستیابی به استانداردهاي سخت افزاري مورد نیاز جهت احداث آکادمی
فوتبال پایهدستیابی به استانداردهاي آموزشی، پژوهشی و فنی
فوتبال پایهتخصص نیروي انسانی مأمینت

2ل ـــفــص
وظـایـف

وظایف آکادمی فوتبال-3ماده 
برنامه ریزي و برگزاري دوره هاي مختلف آموزشی.1
هاي تخصصینشست ها و کارگاه،برگزاري همایش هاي علمی.2
آموزشی فوتبال پایهبرگزاري دوره هاي مختلف .3
پژوهشی ـهمکاري هاي آموزشی و پژوهشی و فنی با کلیه مراکز آموزش علمی .4
ارائه خدمات مشاوره اي تخصصی فوتبال.5
روانیوجسمانی ،هاي مهارتیاستعدادیابی از طریق سنجش قابلیت.6
در رده هاي مختلف سنیباشگاه دائمی مدارس فوتبالتشکیل.7
و کتابخانه تخصصیاطالع رسانیمرکز ایجاد.8
ایران ویژن/ همکاري با طرح آسیا.9



3ل ـــفص
سازمان و تشکیالت

شوراي آکادمی-4ماده 
ــع   ــاالترین مرجـ ــادمی بـ ــوراي آکـ ــور  تشـ ــه منظـ ــه بـ ــوده کـ ــادمی بـ ــري آکـ ــمیم گیـ ــتگذاريصـ ــدوین،سیاسـ ،تـ

.شودتشکیل میبرنامه هاتصویب و ایجاد هماهنگی 

شوراي آکادمیءاعضا-5ماده 
:آکادمی عبارتند ازشوراي ءاعضا

)یس شورارئ(مدیرعامل باشگاه .1
)مدیر تیم هاي پایهودبیر شورا(رئیس آکادمی فوتبال .2
یس  امور مالی باشگاهئر.3
مسئول فرهنگی باشگاه.4
)پزشک تیم(باشگاه مسئول پزشکی .5
مسئول آموزش و پژوهش باشگاه.6
مسئول تیم هاي پایه و جوانان باشگاه.7
مسئول بانوان باشگاه.8
خبره فوتبالکارشناس نفر دو.9

مدرسه فوتبال باشگاه/هاي رده سنی پایهانجمن اولیاء تیمءدو نفر از اعضا.10

ف شورا وظای-6ماده 
بلندمدت آکادمی بررسی و تصویب برنامه هاي کوتاه، میان و
مـــدیره أتارائـــه بـــه هیـــ  آکـــادمی وبودجـــه ســـاالنه و صـــورت هـــاي مـــالی     تهیـــه و تنظـــیم ،بررســـی

باشگاه جهت تصویب
ارزیابی عملکرد آکادمی



آکادمیئیسر- 7ماده 

ــ ــ   رئـ ــویب هیـ ــگاه و تصـ ــدیرعامل باشـ ــنهاد مـ ــه پیشـ ــا بـ ــادمی بنـ ــه یس آکـ ــگاه بـ ــدیره باشـ ــدت أت مـ ــال2مـ سـ
. گرددانتخاب و با حکم مدیرعامل باشگاه منصوب می

آســـیا باشـــد Aمربیگـــري باشـــگاه هـــاي لیـــگ برتـــر بایـــد داراي درجـــه  یس آکـــادمی فوتبـــال رئـــ:1تبصـــره 
. آسیا باشدBمربیگريو در سایر باشگاه هاي کشور حداقل داراي مدرك درجه

.باشدبدنیکارشناسی تربیتباید داراي مدركیس آکادمی فوتبال ترجیحاًئر:2بصره ت

یس آکادمی ئوظایف ر-8ماده 
:باشدداراي وظایف ذیل مییس آکادمی رئ
نظارت بر حسن اجراي امور آکادمی
مکاتباتءامضا
،برنامه ها و آماده سازي پیشنهادات براي ارائه به شورابررسی طرح ها
تهیه گزارش فعالیت هاي آکادمی براي ارائه به شورا
 و ارائه گزارش الزم به شوراي آکادمینظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي آکادمی
اداره تیم هاي رده سنی پایه باشگاه

4فصـــل 
ادمیــآکاحداثرایطـش

جوانانتوسعهبرنامهبیتصو-9ماده 
:داشتن برنامه توسعه جوانان به صورت تدوین شده که شامل موارد زیر باشد

 توسعه جوانانهدف و فلسفه
 چارت سازمانی، بخش هاي مربوط، تیم هاي جوانان و (سازمان بخش جوانان(...
  داري حــــداقل شــــرایط  ...) مــــدیریتی و  روان شناســــی ورزشــــی،  ،فنــــی، پزشــــکی (نیــــروي انســــانی

مورد نیاز
 اماکن تمرینی و مسابقه و (در اختیار داشتن ساختارها براي بخش جوانان(...
 بودجه قابل دسترس و (منابع مالی(...



  مهــــارت هــــاي بــــازي، فنــــی، (داشــــتن برنامــــه آمــــوزش فوتبــــال بــــراي گــــروه هــــاي ســــنی مختلــــف
)تاکتیکی و بدنی

 وجود حمایت هاي پزشکی براي بازیکنان جوان
جوانانيهامیت-10ماده 

باشگاهبهوابستهيهانهادایباشگاهیقانونساختاردرریزيهامیتحداقلداشتن

سال21تا15یسنمحدودهدرمیتدوحداقل.1

سال14تا10یسنمحدودهدرمیتکیحداقل.2

)سال10–8رده سنی (سال10ریزمیتکیحداقل.3

)سال8–6رده سنی (سال 8حداقل یک تیم زیر . 4

وکردهشرکتیملونیفدراستوسطشدهشناختهاییرسممسابقاتدردیبادووکیموارديهامیت:1تبصره 
ثبتيامنطقهایویملسطحدردیباهامیتنیاکنانیبازازکیهر. کننديبازیمحلایيامنطقه،یملسطحدر
.باشندشدهنام

رقابتهامیتنیايبرا. ستینیرسممسابقاتدرآنهاشرکتدریالتزامو چهار سهمورديهامیتيبرا:2تبصره 
راکودکانفوتباليهامیتگریدبايبازتجربهکسبفرصتونشاطکهشوندیدهسازماندیبایمناسبيها

.ستینازینکنانیبازنیانامثبتيبراياجبارچیه. کندفراهم

مراقبت پزشکی بازیکنان-11ماده 

زینیعروقیقلبيهاتستشاملکهانهیسالصورتبههاي موارد یک و دو میتکنانیبازهمهیپزشکنهیمعاانجام
.باشد

آکــادمیسیس مورد نیاز براي تأشـرایط و امکانات-12ماده 
)طبیعیچمن(یک زمین فوتبال استانداردحداقل داراي.1
) چمن مصنوعی(یک زمین فوتبال استانداردحداقل داراي .2
)پوش مناسببا کف(سالن سرپوشیده استاندارد یک حداقل داراي .3
ــداقل یـــک  .4 ــتن حـ ــی و داشـ ــهکـــالس آموزشـ ــز بـ ــندلیمجهـ ــز و صـ ــون،میـ ــدئو، تلویزیـ ــور، پرویـ ژکتـ

و تخته وایت بورد)VCD(ویدئو 
امور اداريداراي فضا و مکان مناسب.5



اسکنر وپرینتر ، ستگاه کپی، دستگاه فکسخط تلفن، کامپیوتر،راي وسایل ارتباطی مناسب همچون دا.6
قابلیت دسترسی به اینترنت  .7
کننــدگانمراجعــهراي بــ)...و CD،E Book،کتــاب(ک اتــاق جهــت ارائــه اطالعــات علمــی اختصــاص یــ.8

.باشدو دسترسی به اینترنت CD ،DVDرایت که داراي حداقل یک عدد کامپیوتر با قابلیت 
یک انبارحداقل داشتن در اختیار .9

)عدد دوش، دستشویی و روشویی10عدد کمد ، 50داراي (رختکن با ابعاد مناسب 2داراي حداقل .10
ــار .11 ــه     در اختیـ ــت معاینـ ــه تخـ ــز بـ ــکی مجهـ ــه پزشـ ــاق معاینـ ــک اتـ ــتن یـ ــز،داشـ ــندلی، میـ ــه و صـ جعبـ

کمک هاي اولیه
Testing & Trainingمجهز به امکانات  سالن آمادگی جسمانیداراي.12

نفر با امکانات مناسب 50خوابگاه  با قابلیت پذیرایی از  .13
نفر با امکانات مناسب50قابلیت پذیرایی از سالن غذاخوري با .14

ــره ــگاه:1تبصـ ــه باشـ ــاي   بـ ــماره هـ ــورد شـ ــی از دو مـ ــه یکـ ــایی کـ ــد2و 1هـ ــراهم نماینـ ــت را فـ ــوز موقـ ، مجـ
اعطـــاءتوســـط فدراســـیون فوتبـــال و از طریـــق آکـــادمی ملـــی فوتبـــال       ســـاله احـــداث آکـــادمی فوتبـــال    2

.خواهد شد
ــره  ــگاه :2تبصـ ــه باشـ ــماره    بـ ــوارد شـ ــه مـ ــایی کـ ــراهمرا 14و 13، 12، 11، 10هـ ــت   فـ ــوز موقـ ــد مجـ ننماینـ

.اهد شدخواعطاءاث آکادمی فوتبالاحدساله 2
از شــــرایط تمدیــــد مجــــوز فعالیــــت آکــــادمی هــــاي داراي مجــــوز موقــــت        یکــــی بــــدیهی اســــت  

ــراهم ــوارد  فــــــــ ــازي  مــــــــ ــاده  14ســــــــ ــده در مــــــــ ــه ذکرشــــــــ ــی12گانــــــــ ــدمــــــــ .باشــــــــ



کشورتشکیل آکادمی باشگاه هاي لیگ ) CPM(جدول زمان بندي 

1391سال  1390سال 
تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر شرح فعالیت

تشکیل شوراي آکادمی باشگاه
درج ماده الزام تاسیس آکادمی در اساسنامه باشگاه 

تهیه برنامه باشگاه براي جوانان و تیم هاي پایه
بکارگیري نیروي انسانی متخصص

تشکیل تیم هاي پایه
تشکیل مدرسه فوتبال دائمی باشگاه

فراهم آوردن  فضا و مکان مناسب امور اداري
آوردن  وسایل ارتباطی مناسب همچون خط تلفن، کامپیوتر، دستگاه فراهم 
...فکس 

اینترنتبهدسترسیفراهم آوردن  قابلیت
فراهم آوردن  حداقل یک انبار

سالن غذاخوريفراهم آوردن  
)چمن طبیعی(فراهم آوردن یک زمین فوتبال استاندارد 
)چمن مصنوعی(فراهم آوردن یک زمین فوتبال استاندارد 

)با کفپوش مناسب(در اختیار داشتن یک سالن سرپوشیده استاندارد 
رختکن با ابعاد مناسب2فراهم آوردن حداقل 

فراهم آوردن سالن آمادگی جسمانی مجهز به امکانات سنجش و تمرین
و مشاوره روانشاسی ورزشیفراهم آوردن اتاق معاینه پزشکی

فراهم آوردن  حداقل یک کالس آموزشی 
کتاب، رسانه (فراهم آوردن  یک اتاق جهت ارائه اطالعات علمی فوتبال 

...)هاي تصویري و 
راه اندازي وب سایت اینترنتی


