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:مقدمه
کشور و دستیابی به مدارج باالي ترقی فوتبال در سراسر ورزشی گسترش و توسعه رشته
در عزیزمان ایران و ارتقاء جایگاه قاره اي و جهانی فوتبال کشور در این رشتۀ پرطرفدار

در از سنین پایه این رشته ورزشی علمیکه آموزشخواهد بود امکان پذیرشرایطی 
لذا در راستاي اجراي برنامه .و اجرا گرددمدارس فوتبال نونهاالن و نوجوانان طراحی

به هاي آموزشی فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایران وماموریت هاي محوله
وهمچنین جهت یکپارچه سازي آموزش هاي پایه در فوتبال آکادمی ملی فوتبال 

نگارش شد و پس از تصویب در هیئت 1388در سال کشور، آیین نامه مدارس فوتبال 
در این مدت چهار سال اجراي . رئیسه محترم فدراسیون در سراسر کشور اجرا گردید

ه جدید آن با آیین نامه، نقایص و ضعف هاي آن مورد بررسی قرار گرفته است و نسخ
شده است که انشاءاهللا تنظیم استفاده از نظرات کارشناسان و مسئوالن مدارس فوتبال 

بتواند پاسخگوي بخش اعظم نیازهاي جامعه ورزشی فوتبال کشور بوده و به سهم خود 
.موجب توسعه فوتبال در استان ها و به تبع آن در سراسر کشور گردد

ریغ کلیه همکاران در فدراسیون فوتبال، آکادمی ملی در اینجا الزم است از زحمات بید
فوتبال، هیاتهاي فوتبال و سایر کارشناسان امر، که در راه تدوین این آیین نامه تالشهاي 

.مجدانه بعمل آورده اند، تقدیر و تشکر نماییم

علی کفاشیان
رئیس فدراسیون
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آیین نامه مدارس فوتبال

١

تعریف:1ماده 
عبارت اسـت  ) که در این آیین نامه از این پس به اختصار مدرسه فوتبال نامیده می شود(مدرسه فوتبال استاندارد 

سال که طبق ضوابط منـدرج در ایـن آیـین نامـه     16تا 6از مرکز آموزش فوتبال براي کودکان و نوجوانان سنین 
.  براي مدت یک سال دریافت می داردهیئت فوتبال استاناداره کل ورزش و جوانان و مجوز فعالیت از 

مدارس فوتبال بانوان، مدارس فوتسال و مدارس فوتبال ساحلی نیز می بایست در چـارچوب ایـن آیـین    : 1تبصره 
. نامه مجوز فعالیت دریافت نمایند

هدف : 2ماده
:   مدرسه فوتبال براي تحقق اهداف زیر تاسیس می گردد

وتبال در میان کودکان و نوجوانانگسترش و توسعه ورزش ف-1

آموزش پایه و علمی فوتبال-2

شناسایی و کشف استعداد هاي برتر در سنین پایین و زمینه سازي براي شکوفایی آن-3

پرکردن اوقات فراغت نونهاالن و نوجوانان با ایجاد محیطی سالم ، جذاب و شاد با فوتبال براي آنان-4

پشتوانه سازي تیم هاي ملی رده هاي سنی و باالتر-5

شرایط متقاضی تاسیس مدرسه فوتبال: 3ماده 

ــرادي   ــا و افـ ــگاه هـ ــدگان باشـ ــرا   نماینـ ــام شـ ــد تمـ ــتند بایـ ــال هسـ ــه فوتبـ ــیس مدرسـ ــی تاسـ ــه متقاضـ یط کـ
: باشندرازیر را دا

ارائه گواهی عدم پیشینه کیفري و گواهی عدم اعتیاد از مراجع رسمی.1

یا معادل آن   اقل کارشناسی داشتن مدرك تحصیلی حد.2
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٢

سال سن30دارا بودن حداقل .3

1، بند 6مطابق با شرایط ماده یک نفر به عنوان مدیر فنی مدرسه فوتبال معرفی .4

ــوز.5 ــه مجـ ــاده  ارائـ ــیون مـ ــگاه از کمیسـ ــده   5باشـ ــت شـ ــگاه ثبـ ــمی از باشـ ــه رسـ ــی نامـ ــا معرفـ و یـ
دیگر

3، بند 3صرف نظر از ماده ،و باالترکارشناسیدر مقطع فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی:1تبصرة 
.متقاضی دریافت مجوز باشندمی توانند

می توانند به عنوان ،فوقشرایط معرفی فردي به عنوان موسس با کانون هاي ورزشی با :2تبصرة 
.متقاضی دریافت مجوز از هیئت فوتبال استان خود باشنداشخاص حقیقی 

.کلیۀ مسئولیت هاي مدرسه فوتبال بر عهدة موسس آن خواهد بود:3تبصرة 

ملی را داشته باشند در بازیکنان و مربیان تیم هاي ملی که سابقه حداقل یک بازي رسمی : 4بصرة ت
می توانند درخواست تاسیس مدرسه 2، بند 3صرف نظر از ماده ،صورت دارا بودن سایر شرایط

.فوتبال نمایند

امکانات و تسهیالت مورد نیاز براي تاسیس مدرسه فوتبال:4ماده 

حداقل اندازة زمین هاي مذکور (با ابعاد مناسب) طبیعی یا مصنوعی(مسطح و ایمن زمین فوتبال چمن -1
.)باشدمتر35در 30نفر بازیکن 24باید به ازاي هر 

. متقاضیان مدارس فوتسال و فوتبال ساحلی می بایست سالن و زمین مناسب معرفی نمایند:1تبصره 

متقاضیان مدارس فوتبال بانوان می بایست تدابیر ویژه جهت پوشش مناسب زمین در نظر :2تبصره 
.بگیرند
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٣

براي انجام امور ثبت نام و مدیریت مدرسه فوتبالو مستقل دفتر کار مناسب -2

نفر یک واحد40براي هر سرویس بهداشتی و محل آبخوري مناسب،رختکن-3

ورزشیجعبه کمک هاي اولیه -4

حداقل امکانات براي آموزش تئوري-5

:داشتن امکانات آموزش عملی از قبیل-6

)به ازاي هر نفر یک توپ(توپ با اندازه هاي استاندارد )الف

با توجه به رده هاي سنی مختلفدروازة متحرك با تور مناسب) ب

.نفر یک کاور2به تعداد هر ) هر دست یک رنگ(نگ هاي مختلف کاور مناسب در ر) ج

...مانند مخروط، قیف و عالئم تقسیم بندي زمین) د

و جذب فوتبال آموزان باید بر اساس واقعیت هاي قابل ارائه در براي ثبت نامیتبلیغاتامور:3تبصره 
.بوده وبا تایید کمیته جوانان هیئت فوتبال استان مربوط باشدطول دوره هاي آموزشی

مربیان فعال در مدرسه فوتبالشرایط و صالحیت : 5ماده 

ی، روحی و روانی با تایید پزشک معتمددارا بودن سالمت کامل جسم-1

یا معادل آن از سایر کشورها  فوتبال آسیاکنفدراسیونCدرجه دارا بودن حداقل مدرك مربیگري -2

توجیهی ویژة مربیان مدارس فوتبال کالسگذراندن-3

.گذراندن این دوره هر سه سال یکبار براي مربیان الزامی است:1تبصره 

توانایی نمایش حرکات عملی فوتبال-4

مودشیاریوبوصمریغ- آیین نامه مدارس فوتبال

٣
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نفر یک واحد40براي هر سرویس بهداشتی و محل آبخوري مناسب،رختکن-3

ورزشیجعبه کمک هاي اولیه -4
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...مانند مخروط، قیف و عالئم تقسیم بندي زمین) د
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۴

نداشتن سابقه کیفري در جرائم عمدي       -5

نیروي انسانی: 6ماده 

:شرح زیر استبه حداقل نیروي انسانی مورد نیاز براي هر مدرسه فوتبال 

مدیر فنی-1

:ویژگی هاي زیر باشدمدیر فنی باید داراي 

فوتبال آسیاBمربیگري درجه داشتن حداقل کارت ) الف

ــا       ) ب ــگاهها و یـ ــا دانشـ ــرورش یـ ــوزش و پـ ــدریس در آمـ ــابقه تـ ــال سـ ــه سـ ــداقل سـ ــتن  حـ داشـ
حداقل سه سال سابقه مربیگري در باشگاه هاي فوتبال دسته دوم و باالتر 

ــره  ــر        : 1تبصـ ــئولیت را بـ ــن مسـ ــد ایـ ــی توانـ ــوق مـ ــرایط فـ ــودن شـ ــورت دارا بـ ــس در صـ موسـ
. عهده گیرد

مـــدیر فنـــی معرفـــی شـــده، حـــداکثر مـــی توانـــد در دو مدرســـه فوتبـــال فعالیـــت         : 2تبصـــره 
. نماید

دفتريکارمند-2

)ل یک مربیاقآموز حدفوتبال24ازاي هر به (مربی -3

)یک نفر(پزشک یا پزشکیار-4

)یک نفر(تدارکات مسئول -5

.مدارس فوتبال الزامی استآموزشی حضور افراد فوق در تمام جلسات :3تبصره 
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مودشیاریوبوصمریغ- آیین نامه مدارس فوتبال

۵

وظایف مدارس فوتبال: 7ماده 

، مفرح و بهداشتی براي شکوفایی استعدادها محیطی سالمایجاد -1

پایه در فوتبال بر اساس برنامه هاي تدوین شدهاصول و تکنیک هاي آموزش -2

زمینه سازي براي کشف استعدادهاي برتر در رشته فوتبال -3

.اعطاي گواهینامه پایان دوره آموزش که به تایید کمیته جوانان هیئت فوتبال استان مربوط رسیده باشد-4

.)که یکی از معیار هاي مهم ارزشیابی مدارس فوتبال خواهد بود(معرفی استعدادهاي برتر به باشگاه ها -5

ان و فوتبال آموزان از طریق هیئت پزشکی ورزشی استان مربوطییمه حوادث و صدمات مرباقدام به ب-6

ــتخدام        -7 ــوزان و اس ــال آم ــام فوتب ــت ن ــس از ثب ــه پ ــک هفت ــداکثر ی ــد ح ــال موظفن ــدارس فوتب ــام م تم

مربیــان و کارمنــدان مــدارس خــود، نســبت بــه درخواســت و ارایــه مــدارك مــورد نیــاز صــدور کــارت  

.ل اقدام نمایندعضویت فدراسیون فوتبا

ــتخدام        -8 ــوزان و اس ــال آم ــام فوتب ــت ن ــس از ثب ــه پ ــک هفت ــداکثر ی ــد ح ــال موظفن ــدارس فوتب ــام م تم

بــــه آدرس ســــامانه مــــدارس فوتبــــال اطالعــــات مــــورد نیــــاز درمربیــــان نســــبت بــــه تکمیــــل 

www.footballschool.irاقدام نمایند.

تشکیل انجمن اولیا و مربیان در مدرسه-9

که تعداد (نفر می باشد و از بین مربیان و اولیاي فوتبال آموزان 7انجمن اولیا و مربیان متشکل از حداقل
. تشکیل می شود  و ریاست آن نیز به عهدة یکی از اولیا خواهد بود) اولیا باید بیش از نصف باشد

هفته بعد از شروع فعالیت مدرسه، اعضا و رئیس انجمن اولیا و 2ف مدارس فوتبال مکلفند همه ساله ظر
.مربیان  خود را به کمیته جوانان هیت فوتبال  استان  معرفی  نمایند
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۶

مسولیت اداره کالس یا زمین تمرین و پیش بینی اقدامات الزم جهت مقابله با هرگونه حادثه احتمالی-10

آکادمی ملی فوتبال ایران امه هايها و بخشنرعایت کلیه مقررات، دستورالعمل-11

فوتبال آموزاننظارت بر پوشش مناسب -12
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بدون داشتن کارت بیمه ورزشیممنوعیت پذیرش فوتبال آموزان -15
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. نان هیئت فوتبال استان معرفی نمایدجوا

شرکت در جشنواره ها و مسابقات مدارس فوتبال شهرستان، استان و کشور-18

نحوة عضوگیري مدارس فوتبال: 8ماده 

در مدارس فوتبال با تشکیل پرونده خواهد بود که منوط به ارائه و فوتبال آموزانپذیرش متقاضیان ثبت نام
:  مدارك ذیل است

.گرفته شده باشدکه در سال جاري4در3دو قطعه عکس ) الف

یک سري فتوکپی کامل از تمام صفحات شناسنامه) ب

اصل فیش بانکی پرداخت شهریه) ج

ولی یا سرپرست قانونیکتبی رضایت نامه ) د
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٧

گواهی سالمت از پزشک معتمد اصل )ه

کارت یا گواهی بیمه ورزشی معتبراصل )و

.توسط مدرسه فوتبال ارائه می شودکهتکمیل فرم مشخصات فردي ) ز

دوره هاي قبل را سابقه شرکت در در صورتی که فوتبال آموز (گواهینامه پایان دوره آموزش توکپی مصدقف) ح
.)باشدداشته

مدارس فوتبالنحوه فعالیت:9ماده 

موظف است ، فوتبالهر مدرسۀ .فصول سال فعال باشندمی بایست در تماممدارس فوتبال مشمول این آیین نامه 
برگزار هاي آموزشی فدراسیون فوتبال با رعایت سرفصل)  دقیقه90هر جلسه (هفتهحداقل دو جلسه تمرین در 

.نماید

.هیچ یک از مدارس فوتبال نمی توانند به صورت فصلی و موقت فعالیت نمایند: 1تبصره 

فوتبال درجه مدارس : 10ماده 
به شرح تعاریف زیر تقسیم می ) درجه یک و ممتاز، درجه دو(درجهمدارس فوتبال مشمول این آیین نامه به سه 

: دنشو

این آیین نامه 4ندرج در ماده مدارسی که فقط داراي امکانات و تسهیالت م:مدارس درجۀ دو) الف
.باشندمی

، امکانات زیر را نیز مدارس درجۀ دومدارسی که ضمن داشتن امکانات و تسهیالت :مدارس درجۀ یک) ب
: دارا هستند

)3ضمیمه شماره (امتیاز از فرم ارزشیابی مدارس فوتبال 450کسب حداقل -1

)فوتبال آموز24حداقل یک مربی به ازاي (آسیا Bدرجۀ استفاده از مربیان -2
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٨

با عالمت یا نام مخصوص ) ، جوراب و محافظ ساقشامل پیراهن، شورت(کامل توزیع لباس ورزشی-3
مدرسه بین همۀ فوتبال آموزان

ذهاب جمعی براي فوتبال آموزاناختصاص مهماندار و سرویس ایاب و -4

سالنوبت در طول ارهچنمایش فیلم هاي آموزش فوتبال حداقل -5

نوبت چهارحداقل و یا لیگ استان هاي کشور اشگاهتماشا و دیدار جمعی از مسابقات قهرمانی ب-6
سالطول در

ورزشیاستفاده از مشاورین روانشناسی، تغذیه، فیزیولوژي و استعدادیابی-7

مدارسی که ضمن داشتن امکانات و تسهیالت مدارس درجۀ یک، امکانات زیر را نیز :مدارس ممتاز) ج
:دارا هستند

) 3ضمیمه شماره (امتیاز از فرم ارزشیابی مدارس فوتبال 500حداقل کسب-1

)فوتبال آموز24یک مربی به ازاي حداقل(آسیاAمربیان درجۀ استفاده از-2

نفر فوتبال آموز یک واحد20توسعۀ بوفه و محل آبخوري و تغذیه به ازاي هر -3

داشتن وسایل سمعی و بصري مناسب-4

و ارایه آن به فوتبال آموزاندرسی و آموزش فوتبالهاي CDتهیۀ جزوات، فیلم و -5

فعالیت هاي سوابق وتهیۀ فیلم از مراحل آموزش و تمرینات فوتبال آموزان و تهیۀ بانک اطالعاتی از-6
)و ارائه نسخه مراحل آموزش و تمرینات فوتبال آموزان به کمیته جوانان هیئت فوتبال استان( مدرسه

حداقل (دعوت از ملی پوشان فوتبال کشور در برنامه هاي مدرسه براي افزایش انگیزة فوتبال آموزان -7
)سالنوبت در طول چهار 
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٩

. تمام مدارس فوتبال در سال اول تاسیس مجوز مدرسه فوتبال درجه دو را کسب می نمایند:1تبصره
.نماینداین مدارس یک سال پس از تاسیس می توانند درخواست ارتقا درجه

امور مالی مدارس فوتبال: 11ماده 
به پرداخت حق عضویت به میزانی که هر ساله از طرف فوتبال و فوتبال آموزان موظفمدارس .1

. فدراسیون فوتبال اعالم می گردد، می باشند

میزان دریافت شهریه از فوتبال آموزان و پرداخت حق الزحمه به مربیان در مدارس فوتبال به شرح ذیل .2
: خواهد بود

میزان شهریه فوتبال آموزان درآغاز هر سال توسط هیئت فوتبال استان و بر اساس نرخ هاي :شهریه)  الف
.دموجود روز و درجه بندي مدارس، تعیین و جهت اجرا ابالغ می گرد

درجه " مالك 4میزان حق الزحمه یا حق التدریس مربیان نیز درآغاز هر سال، بر اساس :حق الزحمه) ب
توسط هیئت فوتبال "مربیگري، میزان تحصیالت، سابقۀ تدریس در مدارس فوتبال و سابقۀ بازي رسمی فوتبال 

-اسبه و جهت اجرا ابالغ می، مح2و1ول ااستان و بر اساس نرخ هاي موجود روز و امتیاز کسب شده از جد

. گردد

مالك4امتیاز مربیان براساس : 1جدول شمارة

سابقه تدریس در امتیازمیزان تحصیالتامتیازدرجه مربیگري
مدارس فوتبال

امتیازبازي رسمی فوتبالسابقهامتیاز

A2525ملی بزرگساالنتیم 25ده سال به باال25و باالترکارشناسی ارشد
B2020ارتش، دانشجویانامید، جوانان،: تیم هاي ملی20هفت تا ده سال20کارشناسی

C1515تیم هاي ملی نوجوانان و باشگاه هاي لیگ برتر15چهار تا هفت سال15فوق دیپلم و دیپلم

D10رسمی کشوري و سایر تیم هاي دسته جات10زیرچهار سال10دیپلمپایین تر از
استانی وشهرستانی

10
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موارد انضباطی مدارس فوتبال:15ماده 
در صورت زوال هر یک از شروط و یا حادث شدن هر گونه سوء رفتار یا سوء عملی که موجب فقدان وصف 

ی طصالحیت از سوي هیات فوتبال شود بر حسب درخواست آکادمی و صدور حکم از سوي کمیته انضبا
خاطر نشان می گردد که مدرسه فوتبال منحل شده موظف . و خواهد شدمدرسه فوتبال منحل و امتیاز آن لغ

.خواهد بود خسارت وارده به ثبت نام شدگان را جبران نماید

سایر الزامات قانونی :16ماده 
که لف با یکدیگر را ندارند به نحوي مدارس فوتبال حق ادغام دوره هاي آموزشی و رده هاي سنی مخت-1

.کالس مخصوص خود و به همراه همساالنش آموزش ببیندر رده سنی و باید دهر فوتبال آموز 

د و چنانچه رت می گیربا رویت اصل شناسنامه اش صووتعیین رده سنی او ثبت نام از فوتبال آموز -2
باشد پذیرش او در مدرسه ) اعم از صغر سن و غیره(داراي توضیحات سنی شناسنامه فوتبال آموز 

.ن هیئت فوتبال استان مربوط صورت خواهد گرفتکمیته جواناال با تشخیص و تاییدفوتب

آن نخواهد ، به منزله اعتباردائمی از سوي هیات فوتبال استانصدورمجوز مدرسه فوتبال براي یک سال-3
بود لذا فعالیت مدارس فوتبال در هر سال جدید منوط به تمدید مجوز، مطابق آخرین آیین نامه و 

.مصوبات  خواهد بود

با مجوز مستقیم فدراسیون فوتبال جمهوري فقط نام از فرزندان اتباع بیگانه که تابعیت ایرانی ندارند ثبت-4
.میسر خواهد بوداسالمی ایران 

2ضمیمۀ شماره خواهد بود که تحت عنوان ویژه اي مسابقات فوتبال، مطابق دستورالعمل هرگونه انجام -5
.ارائه گردیده استاین آیین نامهدر بخش دوم

دریافت هرگونه شهریه مازاد بر نرخ هاي تعیین شده به بهانه هاي مختلف و یا با تعهد به فراهم نمودن -6
با توجه به نوع و درجه اشايهر مدرسهچون شهریۀ ممنوع استبراي فوتبال آموزان، شرایط ویژه 

.می شودتعیین گردیده و ابالغ) آیین نامه11مطابق بند الف ماده (
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به پیشنهاد آکادمی ملی ؟؟؟؟/؟؟/؟؟در تاریخضمیمه،پنجتبصره و با 20وماده17این آیین نامه در :17ماده 
5به مدت و توسط هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایران تصویب گردیده استفوتبال ایران 

و از باشند می این آیین نامهکلیه هیئت هاي فوتبال ملزم به اجراي.سال در سراسر کشور قابل اجرا می باشد
. کان لم یکن تلقی می گردد،کلیه آیین نامه ها و مصوبات قبلی راجع به مدارس فو تبالآن تاریخ تصویب 

فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایران

آکادمی ملی فوتبال
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فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایران

آکادمی ملی فوتبال



مودشیاریوبوصمریغ- آیین نامه مدارس فوتبال

١۴

دومبخش 
آیین نامهضمائم

مودشیاریوبوصمریغ- آیین نامه مدارس فوتبال

١۴

دومبخش 
آیین نامهضمائم

مودشیاریوبوصمریغ- آیین نامه مدارس فوتبال

١۴

دومبخش 
آیین نامهضمائم



مودشیاریوبوصمریغ- آیین نامه مدارس فوتبال

١۵

:1ضمیمه شماره 
دوره هاي مربیگري ی شآیین نامه آموز

مدارس فوتبال

مودشیاریوبوصمریغ- آیین نامه مدارس فوتبال

١۵

:1ضمیمه شماره 
دوره هاي مربیگري ی شآیین نامه آموز

مدارس فوتبال

مودشیاریوبوصمریغ- آیین نامه مدارس فوتبال

١۵

:1ضمیمه شماره 
دوره هاي مربیگري ی شآیین نامه آموز

مدارس فوتبال



مودشیاریوبوصمریغ- آیین نامه مدارس فوتبال

١۶

مدارس فوتبالدوره هاي مربیگري ویژه ی شآیین نامه آموز:1ضمیمه شماره 
طرح دوره هاي مربیگري، ویژه مدارس فوتبال

: هدف-1
ارتقا دانش فنی مربیان در زمینه آموزش فوتبال به نونهاالن و نوجوانان: الف
یکنواخت کردن سطح آموزش در مدارس فوتبال در رده هاي سنی نونهاالن و نوجوانان از : ب

طریق تربیت مربی در دوره هاي ویژه 
: ه هاي مربیگري مربیان مدارس فوتبالرشرایط مدرسین دو- 2

آسیا یا معادل آن از کشورهاي صاحب فوتبال Bمدرك مربیگري : الف
گذراندن دوره هاي مربوطه توسط فدراسیون فوتبال : ب
تأئید آکادمی ملی فوتبال مبنی بر توانایی تدریس : ج

شرایط شرکت کنندگان در دوره هاي مربیگري مدارس فوتبال - 3
ناریالابتوفنویساردفیبایدادعتساایوDداشتن حداقل گواهینامه مربیگري : الف
داشتن آمادگی جسمانی قابل قبول: ب
سال سن25داشتن حداقل : ج
هاي پایه فوتبال قابلیت نمایش تکنیک: د

شرکت کامل در جلسات عملی ، تئوري و امتحانی : پ
یک دوره کالس مربیگري مدارس فوتبال ) هاتعداد ساعت(مدت آموزش -4

: ساعت و شامل8روز کامل، هر روز 5مدت آموزش 
جلسات عملی : الف
جلسات تئوري : ب
نمایش فیلم: ج
وري امتحانات عملی و تئ: د

:سرفصل دروس تئوري- 5

) نونهاالن و نوجوانان(ویژگیهاي مراحل رشد -
تغییرات سیستمهاي فیزیولوژیک بدن از کودکی تا پایان دوران بلوغ-
آشنایی با فیزیولوژي و علم تمرین نونهاالن-
تغذیه بازیکنان نونهال و نوجوان-

مودشیاریوبوصمریغ- آیین نامه مدارس فوتبال

١۶

مدارس فوتبالدوره هاي مربیگري ویژه ی شآیین نامه آموز:1ضمیمه شماره 
طرح دوره هاي مربیگري، ویژه مدارس فوتبال

: هدف-1
ارتقا دانش فنی مربیان در زمینه آموزش فوتبال به نونهاالن و نوجوانان: الف
یکنواخت کردن سطح آموزش در مدارس فوتبال در رده هاي سنی نونهاالن و نوجوانان از : ب

طریق تربیت مربی در دوره هاي ویژه 
: ه هاي مربیگري مربیان مدارس فوتبالرشرایط مدرسین دو- 2

آسیا یا معادل آن از کشورهاي صاحب فوتبال Bمدرك مربیگري : الف
گذراندن دوره هاي مربوطه توسط فدراسیون فوتبال : ب
تأئید آکادمی ملی فوتبال مبنی بر توانایی تدریس : ج

شرایط شرکت کنندگان در دوره هاي مربیگري مدارس فوتبال - 3
ناریالابتوفنویساردفیبایدادعتساایوDداشتن حداقل گواهینامه مربیگري : الف
داشتن آمادگی جسمانی قابل قبول: ب
سال سن25داشتن حداقل : ج
هاي پایه فوتبال قابلیت نمایش تکنیک: د

شرکت کامل در جلسات عملی ، تئوري و امتحانی : پ
یک دوره کالس مربیگري مدارس فوتبال ) هاتعداد ساعت(مدت آموزش -4

: ساعت و شامل8روز کامل، هر روز 5مدت آموزش 
جلسات عملی : الف
جلسات تئوري : ب
نمایش فیلم: ج
وري امتحانات عملی و تئ: د

:سرفصل دروس تئوري- 5

) نونهاالن و نوجوانان(ویژگیهاي مراحل رشد -
تغییرات سیستمهاي فیزیولوژیک بدن از کودکی تا پایان دوران بلوغ-
آشنایی با فیزیولوژي و علم تمرین نونهاالن-
تغذیه بازیکنان نونهال و نوجوان-

مودشیاریوبوصمریغ- آیین نامه مدارس فوتبال

١۶

مدارس فوتبالدوره هاي مربیگري ویژه ی شآیین نامه آموز:1ضمیمه شماره 
طرح دوره هاي مربیگري، ویژه مدارس فوتبال

: هدف-1
ارتقا دانش فنی مربیان در زمینه آموزش فوتبال به نونهاالن و نوجوانان: الف
یکنواخت کردن سطح آموزش در مدارس فوتبال در رده هاي سنی نونهاالن و نوجوانان از : ب

طریق تربیت مربی در دوره هاي ویژه 
: ه هاي مربیگري مربیان مدارس فوتبالرشرایط مدرسین دو- 2

آسیا یا معادل آن از کشورهاي صاحب فوتبال Bمدرك مربیگري : الف
گذراندن دوره هاي مربوطه توسط فدراسیون فوتبال : ب
تأئید آکادمی ملی فوتبال مبنی بر توانایی تدریس : ج

شرایط شرکت کنندگان در دوره هاي مربیگري مدارس فوتبال - 3
ناریالابتوفنویساردفیبایدادعتساایوDداشتن حداقل گواهینامه مربیگري : الف
داشتن آمادگی جسمانی قابل قبول: ب
سال سن25داشتن حداقل : ج
هاي پایه فوتبال قابلیت نمایش تکنیک: د

شرکت کامل در جلسات عملی ، تئوري و امتحانی : پ
یک دوره کالس مربیگري مدارس فوتبال ) هاتعداد ساعت(مدت آموزش -4

: ساعت و شامل8روز کامل، هر روز 5مدت آموزش 
جلسات عملی : الف
جلسات تئوري : ب
نمایش فیلم: ج
وري امتحانات عملی و تئ: د

:سرفصل دروس تئوري- 5

) نونهاالن و نوجوانان(ویژگیهاي مراحل رشد -
تغییرات سیستمهاي فیزیولوژیک بدن از کودکی تا پایان دوران بلوغ-
آشنایی با فیزیولوژي و علم تمرین نونهاالن-
تغذیه بازیکنان نونهال و نوجوان-



مودشیاریوبوصمریغ- آیین نامه مدارس فوتبال

١٧

روانشناسی بازیکنان نونهال و نوجوان-
مربیان در رشد و توسعه فوتبال پایهنقش کلیدي -
شاخصهاي فیزیولوژیکی و روانی گروههاي سنی هدف-
عوامل کلیدي در آماده سازي بازیکنان جوان-
استعدادیابی در فوتبال -
مراحل آموزش تکنیک هاي پایه فوتبال -
قهرمانی و دور نماي آن براي ورزشکاران جوان -
بازیکنان نونهال و آسیب هاي ناشی ازتمرینات بیش از حد در بازیکنانورزشی آشنایی با آسیب ها -
پیشگیري از آسیب هاي ورزشی-
براي اندازه گرفتن قابلیت هاي تکنیکی نونهاالن و نوجوانانآزمون هاي مهارتیمعرفی -
در نونهاالن و نوجوانان (Coordination)برنامه ریزي تمرینات هماهنگی  -

: امتحانات شامل-6
) کوچینگ(یک مرحله امتحانات عملی :الف
)قابلیت عملی در طول دوره بوسیله مدرس سنجیده می شود(قابلیت عملی : ب
امتحان کتبی : ج

ساعت قبل از امتحان کوچینگ بر حسب قرعه 24به هر شرکت کننده حداقل :ارزیابی کوچینگ
دقیقه به آموزش بپردازد، شرکت کنندگانی که در نوبت اول 15موضوعی داده خواهد شد تا در 

نمی شوند یکبار دیگر فرصت داده خواهد شد تا در امتحان ) 60(موفق به دریافت نمره قبولی 
.کوچینگ شرکت کنند

داده ظاهر مربی، سازماندهی، مشاهده، اصالح و ایجاد ارتباط: چینگ به قابلیت هاينمره کو
.به قبول شدگان در این دوره گواهینامه تدریس در مدارس فوتبال داده خواهد شد. می شود

:تعداد شرکت کنندگان- 7
.نفر در هر دوره مربیگري می توانند شرکت داشته باشند24و حداکثر 18حداقل 

مودشیاریوبوصمریغ- آیین نامه مدارس فوتبال

١٧

روانشناسی بازیکنان نونهال و نوجوان-
مربیان در رشد و توسعه فوتبال پایهنقش کلیدي -
شاخصهاي فیزیولوژیکی و روانی گروههاي سنی هدف-
عوامل کلیدي در آماده سازي بازیکنان جوان-
استعدادیابی در فوتبال -
مراحل آموزش تکنیک هاي پایه فوتبال -
قهرمانی و دور نماي آن براي ورزشکاران جوان -
بازیکنان نونهال و آسیب هاي ناشی ازتمرینات بیش از حد در بازیکنانورزشی آشنایی با آسیب ها -
پیشگیري از آسیب هاي ورزشی-
براي اندازه گرفتن قابلیت هاي تکنیکی نونهاالن و نوجوانانآزمون هاي مهارتیمعرفی -
در نونهاالن و نوجوانان (Coordination)برنامه ریزي تمرینات هماهنگی  -

: امتحانات شامل-6
) کوچینگ(یک مرحله امتحانات عملی :الف
)قابلیت عملی در طول دوره بوسیله مدرس سنجیده می شود(قابلیت عملی : ب
امتحان کتبی : ج

ساعت قبل از امتحان کوچینگ بر حسب قرعه 24به هر شرکت کننده حداقل :ارزیابی کوچینگ
دقیقه به آموزش بپردازد، شرکت کنندگانی که در نوبت اول 15موضوعی داده خواهد شد تا در 

نمی شوند یکبار دیگر فرصت داده خواهد شد تا در امتحان ) 60(موفق به دریافت نمره قبولی 
.کوچینگ شرکت کنند

داده ظاهر مربی، سازماندهی، مشاهده، اصالح و ایجاد ارتباط: چینگ به قابلیت هاينمره کو
.به قبول شدگان در این دوره گواهینامه تدریس در مدارس فوتبال داده خواهد شد. می شود

:تعداد شرکت کنندگان- 7
.نفر در هر دوره مربیگري می توانند شرکت داشته باشند24و حداکثر 18حداقل 

مودشیاریوبوصمریغ- آیین نامه مدارس فوتبال

١٧

روانشناسی بازیکنان نونهال و نوجوان-
مربیان در رشد و توسعه فوتبال پایهنقش کلیدي -
شاخصهاي فیزیولوژیکی و روانی گروههاي سنی هدف-
عوامل کلیدي در آماده سازي بازیکنان جوان-
استعدادیابی در فوتبال -
مراحل آموزش تکنیک هاي پایه فوتبال -
قهرمانی و دور نماي آن براي ورزشکاران جوان -
بازیکنان نونهال و آسیب هاي ناشی ازتمرینات بیش از حد در بازیکنانورزشی آشنایی با آسیب ها -
پیشگیري از آسیب هاي ورزشی-
براي اندازه گرفتن قابلیت هاي تکنیکی نونهاالن و نوجوانانآزمون هاي مهارتیمعرفی -
در نونهاالن و نوجوانان (Coordination)برنامه ریزي تمرینات هماهنگی  -

: امتحانات شامل-6
) کوچینگ(یک مرحله امتحانات عملی :الف
)قابلیت عملی در طول دوره بوسیله مدرس سنجیده می شود(قابلیت عملی : ب
امتحان کتبی : ج

ساعت قبل از امتحان کوچینگ بر حسب قرعه 24به هر شرکت کننده حداقل :ارزیابی کوچینگ
دقیقه به آموزش بپردازد، شرکت کنندگانی که در نوبت اول 15موضوعی داده خواهد شد تا در 

نمی شوند یکبار دیگر فرصت داده خواهد شد تا در امتحان ) 60(موفق به دریافت نمره قبولی 
.کوچینگ شرکت کنند

داده ظاهر مربی، سازماندهی، مشاهده، اصالح و ایجاد ارتباط: چینگ به قابلیت هاينمره کو
.به قبول شدگان در این دوره گواهینامه تدریس در مدارس فوتبال داده خواهد شد. می شود

:تعداد شرکت کنندگان- 7
.نفر در هر دوره مربیگري می توانند شرکت داشته باشند24و حداکثر 18حداقل 



مودشیاریوبوصمریغ- آیین نامه مدارس فوتبال

١٨

:2ضمیمه شماره 

)جشنواره(آیین نامه مسابقات
مدارس فوتبال

مودشیاریوبوصمریغ- آیین نامه مدارس فوتبال

١٨

:2ضمیمه شماره 

)جشنواره(آیین نامه مسابقات
مدارس فوتبال

مودشیاریوبوصمریغ- آیین نامه مدارس فوتبال

١٨

:2ضمیمه شماره 

)جشنواره(آیین نامه مسابقات
مدارس فوتبال



مودشیاریوبوصمریغ- لآیین نامه مدارس فوتبا

١٩

مدارس فوتبال)جشنواره(یین نامه مسابقاتآ:2ضمیمه شماره 
سال 8زیر 

بازيزمین : 1قانون 

.زمین بازي باید مستطیل شکل باشد:ابعاد

متر30متر                 حداکثر 20طول    حداقل 

متر20متر                  حداکثر 15عرض    حداقل 

عالمت گذاري زمین

.متر باشد3دایره وسط زمین به شعاع 

)سانتی متر12(اینچ 5پهناي خطوط باید ضخامتی یکسان معادل 

متر 3متر کشیده می شود سپس به طول 2از هر تیر دروازه به سمت بیرون یک خط راست به طول :منطقه دروازه
یک خط به نحوي که با انتهاي خط هاي کشیده شده زاویه قائمه بسازد رسم می کنیم در نهایت یک خط موازي جهت 

شده بین ایـن خطـوط و خـط دروازه، منطقـه     فاصله محدود. اینکه ضلع چهارم مستطیل کامل گردد ترسیم می کنیم
)شکل. (دروازه نامیده می شود

ندارد:منطقه جریمه

ندارد:تیر پرچم

مطابق با قوانین فیفا:قوس کرنر

متر2متر، ارتفاع از زمین 3فاصله بین تیرهاي عمودي :دروازه ها

نـوع قابـل حمـل آنهـا تنهـا زمـانی کـه الزامـات ایـن          . دروازه ها باید ایمن و محکم بـه زمـین متصـل شـوند    :ایمنی
.قانون را رعایت نمایند قابل استفاده می باشند

توپ: 2قانون

مودشیاریوبوصمریغ- لآیین نامه مدارس فوتبا

١٩

مدارس فوتبال)جشنواره(یین نامه مسابقاتآ:2ضمیمه شماره 
سال 8زیر 

بازيزمین : 1قانون 

.زمین بازي باید مستطیل شکل باشد:ابعاد

متر30متر                 حداکثر 20طول    حداقل 

متر20متر                  حداکثر 15عرض    حداقل 

عالمت گذاري زمین

.متر باشد3دایره وسط زمین به شعاع 

)سانتی متر12(اینچ 5پهناي خطوط باید ضخامتی یکسان معادل 

متر 3متر کشیده می شود سپس به طول 2از هر تیر دروازه به سمت بیرون یک خط راست به طول :منطقه دروازه
یک خط به نحوي که با انتهاي خط هاي کشیده شده زاویه قائمه بسازد رسم می کنیم در نهایت یک خط موازي جهت 

شده بین ایـن خطـوط و خـط دروازه، منطقـه     فاصله محدود. اینکه ضلع چهارم مستطیل کامل گردد ترسیم می کنیم
)شکل. (دروازه نامیده می شود

ندارد:منطقه جریمه

ندارد:تیر پرچم

مطابق با قوانین فیفا:قوس کرنر

متر2متر، ارتفاع از زمین 3فاصله بین تیرهاي عمودي :دروازه ها

نـوع قابـل حمـل آنهـا تنهـا زمـانی کـه الزامـات ایـن          . دروازه ها باید ایمن و محکم بـه زمـین متصـل شـوند    :ایمنی
.قانون را رعایت نمایند قابل استفاده می باشند

توپ: 2قانون
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مدارس فوتبال)جشنواره(یین نامه مسابقاتآ:2ضمیمه شماره 
سال 8زیر 

بازيزمین : 1قانون 

.زمین بازي باید مستطیل شکل باشد:ابعاد

متر30متر                 حداکثر 20طول    حداقل 

متر20متر                  حداکثر 15عرض    حداقل 

عالمت گذاري زمین

.متر باشد3دایره وسط زمین به شعاع 

)سانتی متر12(اینچ 5پهناي خطوط باید ضخامتی یکسان معادل 

متر 3متر کشیده می شود سپس به طول 2از هر تیر دروازه به سمت بیرون یک خط راست به طول :منطقه دروازه
یک خط به نحوي که با انتهاي خط هاي کشیده شده زاویه قائمه بسازد رسم می کنیم در نهایت یک خط موازي جهت 

شده بین ایـن خطـوط و خـط دروازه، منطقـه     فاصله محدود. اینکه ضلع چهارم مستطیل کامل گردد ترسیم می کنیم
)شکل. (دروازه نامیده می شود

ندارد:منطقه جریمه

ندارد:تیر پرچم

مطابق با قوانین فیفا:قوس کرنر

متر2متر، ارتفاع از زمین 3فاصله بین تیرهاي عمودي :دروازه ها

نـوع قابـل حمـل آنهـا تنهـا زمـانی کـه الزامـات ایـن          . دروازه ها باید ایمن و محکم بـه زمـین متصـل شـوند    :ایمنی
.قانون را رعایت نمایند قابل استفاده می باشند

توپ: 2قانون
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.استفاده می شود4در این رده سنی از توپ شماره 

.گرم بیشتر شود290وزن توپ نباید از 

تعداد بازیکنان: 3قانون 

تعداد نفرات هر (گردد می باشند برگزار می) با احتساب دروازه بان(بازیکن 5مسابقه توسط دو تیم که هریک داراي 
).نفر می باشد8تیم با احتساب افراد ذخیره 

.هنگام توقف بازي و بدون محدودیت صورت می گیرد:تعویض ها

 زمین باشددر مجموع هر بازیکن باید حداقل نیمی از زمان بازي داخل.
تجهیزات بازیکنان: 4قانون

مطابق با قوانین فیفا

بر اساس شرایط آب و هوایی و تصمیم مسئوالن برگزاري مسابقات امکان تغییر وجود دارد.
داور: 5قانون 

در هر صورت باید(یک مقام رسمی که می تواند مسئول برگزاري مسابقات، هماهنگ کننده، مربی یا داوران جوان باشد 
)به قوانین آشنا و توانایی توضیح و ارائه نکات الزم به بازیکن به صورت خالصه و مفید باشد

کمک داور: 6قانون

ندارد

مدت زمان بازي: 7قانون

اي قابل افزایش دقیقه20با توافق مسوالن برگزاري تا دو وقت (دقیقه اي به طول می انجامد 15هر مسابقه در دو وقت 
)است

.دقیقه می باشد5استراحت بین دو نیمه زمان 

شروع و شروع مجدد بازي: 8قانون 

.متر باشد4به استثناء هنگام شروع مجدد که فاصله از توپ باید حداقل : مطابق با قوانین فیفا
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توپ داخل و خارج از بازي: 9قانون 

مطابق با قوانین فیفا

روش امتیاز دهی: 10قانون 

برد و باخت ندارد 

آفساید: 11انون ق

ندارد

خطا و رفتار ناشایست: 12قانون 

.مطابق با قوانین فیفا با این تفاوت که جریمه همه خطاها به صورت ضربه آزاد مستقیم می باشد

پاس به عقب براي دروازه بان خطا محسوب نمی گردد.
داور، مربی و یا والدین باید تمام خطاها را براي بازیکنان توضیح دهند.
از کارت زرد و قرمز استفاده نمی شود.

ضربه آزاد: 13قانون 

متر را رعایت کرده 4مطابق با قوانین فیفا، به استثناء اینکه هنگام ضربات آزاد بازیکنان حریف باید حداقل فاصله 
.باشند

ضربه پنالتی: 14قانون 

ندارد

)عبور توپ از خط(پرتاب اوت : 15قانون 

.متر حفظ شود4اد غیر مستقیم محسوب می گردد و باید حداقل فاصله به عنوان یک ضربه آز

ضربه دروازه: 16قانون 

. در هر جاي منطقه دروازه می توان زده شود

.متر رعایت شود4بازیکنان تیم مقابل باید خارج از منطقه دورازه و حفظ فاصله حداقل 
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ضربه کرنر: 17قانون 

.متر فاصله را رعایت کرد4تفاوت که هنگام زدن ضربه باید حداقل مطابق با قوانین فیفا با این 
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سال10زیر 

زمین بازي: 1قانون 

.زمین بازي باید مستطیل شکل باشد:ابعاد

متر50متر                 حداکثر 40طول    حداقل 

متر40متر                  حداکثر 30عرض    حداقل 

عالمت گذاري زمین

.متر باشد3دایره وسط زمین به شعاع 

)سانتی متر12(اینچ 5پهناي خطوط باید ضخامتی یکسان معادل 

متر 5متر کشیده می شود سپس به طول 4از هر تیر دروازه به سمت بیرون یک خط راست به طول :منطقه دروازه
می کنیم در نهایت یک خط موازي جهت یک خط به نحوي که با انتهاي خط هاي کشیده شده زاویه قائمه بسازد رسم 

فاصله محدود شده بین این خطوط و خط دروازه، منطقه . اینکه ضلع چهارم مستطیل کامل گردد ترسیم می کنیم
)شکل. (دروازه نامیده می شود

متر می باشد11متر و طول 5به شکل مستطیلی به عرض :منطقه جریمه

ندارد:تیر پرچم

انین فیفامطابق با قو:قوس کرنر

متر2متر، ارتفاع از زمین 3فاصله بین تیرهاي عمودي :دروازه ها

نوع قابل حمل آنها تنها زمانی که الزامات این قانون را . دروازه ها باید ایمن و محکم به زمین متصل شوند:ایمنی
.رعایت نمایند قابل استفاده می باشند

توپ: 2قانون

.استفاده می شود4) مرهن(در این رده سنی از توپ شماره 
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تعداد بازیکنان: 3قانون 

تعداد نفرات هر (گردد می باشند برگزار می) با احتساب دروازه بان(بازیکن 7مسابقه توسط دو تیم که هریک داراي 
).نفر می باشد11تیم با احتساب افراد ذخیره  

.نیاز به توقف بازي نیست ولی حتما باید اول بازیکن زمین را ترك کند تا نفر ذخیره وارد زمین شود:تعویض ها

بدون محدودیت صورت می گیرد.
در مجموع هر بازیکن باید حداقل نیمی از زمان بازي داخل زمین باشد.

تجهیزات بازیکنان: 4قانون

مطابق با قوانین فیفا

و تصمیم مسئوالن برگزاري مسابقات امکان تغییر وجود داردبر اساس شرایط آب و هوایی.
داور: 5قانون 

در هر صورت باید (یک مقام رسمی که می تواند مسئول برگزاري مسابقات، هماهنگ کننده، مربی یا داوران جوان باشد 
)شدبه قوانین آشنا و توانایی توضیح و ارائه نکات الزم به بازیکن به صورت خالصه و مفید با

کمک داور: 6قانون

ندارد

مدت زمان بازي: 7قانون

اي قابل افزایش دقیقه25با توافق مسوالن برگزاري تا دو وقت (دقیقه اي به طول می انجامد 20هر مسابقه در دو وقت 
)است

.دقیقه می باشد6زمان استراحت بین دو نیمه 

شروع و شروع مجدد بازي: 8قانون 

.متر باشد5به استثناء هنگام شروع مجدد که فاصله از توپ باید حداقل : امطابق با قوانین فیف

توپ داخل و خارج از بازي: 9قانون 



مودشیاریوبوصمریغ- لآیین نامه مدارس فوتبا

٢۵

مطابق با قوانین فیفا

روش امتیاز دهی: 10قانون 

)توضیح بیشتر بنویسم(برد و باخت ندارد 

آفساید: 11قانون 

ندارد

ر منطقه آفساید قرار دارند تذکرات الزم را بدهندمربیان باید جهت آموزش بهتر به بازیکنانی که د.
داوران جوان جهت آموزش بهتر آفساید را به بازیکن اعالم کنند.

خطا و رفتار ناشایست: 12قانون 

مطابق با قوانین فیفا 

پاس به عقب براي دروازه بان خطا محسوب می گردد.
زیکنان توضیح دهندداور، مربی و یا والدین باید تمام خطاها را براي با.
از کارت زرد و قرمز استفاده نمی شود.

ضربات آزاد: 13قانون 

متر را رعایت کرده 5که هنگام ضربات آزاد بازیکنان حریف باید حداقل فاصله مطابق با قوانین فیفا، به استثناء این
.باشند

ضربه پنالتی: 14قانون 

.متري زده خواهد شد8از فاصله مطابق با قوانین فیفا با این تفاوت که ضربه 

)عبور توپ از خط(پرتاب اوت : 15قانون 

مطابق با قوانین فیفا

ضربه دروازه: 16قانون 



مودشیاریوبوصمریغ- لآیین نامه مدارس فوتبا

٢۶

. در هر جاي منطقه دروازه می توان زده شود

.متر رعایت شود5بازیکنان تیم مقابل باید خارج از منطقه دورازه و حفظ فاصله حداقل 

ضربه کرنر: 17قانون 

.متر فاصله را رعایت کرد5ابق با قوانین فیفا با این تفاوت که هنگام زدن ضربه باید حداقل مط
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سال12زیر 

زمین بازي: 1قانون 

.زمین بازي باید مستطیل شکل باشد:ابعاد

متر70متر                 حداکثر 50طول    حداقل 

متر50متر                  حداکثر 40عرض    حداقل 

عالمت گذاري زمین

.متر باشد4دایره وسط زمین به شعاع 

)سانتی متر12(اینچ 5پهناي خطوط باید ضخامتی یکسان معادل 

5متر کشیده می شود سپس به طول 5/3از هر تیر دروازه به سمت بیرون یک خط راست به طول :منطقه دروازه
ه زاویه قائمه بسازد رسم می کنیم در نهایت یک خط موازي متر یک خط به نحوي که با انتهاي خط هاي کشیده شد

فاصله محدود شده بین این خطوط و خط دروازه، . جهت اینکه ضلع چهارم مستطیل کامل گردد ترسیم می کنیم
)شکل. (منطقه دروازه نامیده می شود

متر می باشد12متر و طول 5به شکل مستطیلی به عرض :منطقه جریمه

ردندا:تیر پرچم

مطابق با قوانین فیفا:قوس کرنر

متر2متر، ارتفاع از زمین 5فاصله بین تیرهاي عمودي :دروازه ها

نوع قابل حمل آنها تنها زمانی که الزامات این قانون را . دروازه ها باید ایمن و محکم به زمین متصل شوند:ایمنی
.رعایت نمایند قابل استفاده می باشند

توپ: 2قانون

.استفاده می شود5) نمره(رده سنی از توپ شماره در این
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تعداد بازیکنان: 3قانون 

تعداد نفرات هر (گردد می باشند برگزار می) با احتساب دروازه بان(بازیکن 9مسابقه توسط دو تیم که هریک داراي 
).نفر می باشد15تیم با احتساب افراد ذخیره  

.نیاز به توقف بازي نیست ولی حتما باید اول بازیکن زمین را ترك کند تا نفر ذخیره وارد زمین شود:تعویض ها

بدون محدودیت صورت می گیرد.
در مجموع هر بازیکن باید حداقل نیمی از زمان بازي داخل زمین باشد.

تجهیزات بازیکنان: 4قانون

مطابق با قوانین فیفا

و تصمیم مسئوالن برگزاري مسابقات امکان تغییر وجود داردبر اساس شرایط آب و هوایی.
داور: 5قانون 

.از داوران جوان استفاده شود

کمک داور: 6قانون

ندارد

مدت زمان بازي: 7قانون

اي قابل افزایش دقیقه30با توافق مسوالن برگزاري تا دو وقت (دقیقه اي به طول می انجامد 25هر مسابقه در دو وقت 
)است

.دقیقه می باشد5/7زمان استراحت بین دو نیمه 

شروع و شروع مجدد بازي: 8قانون 

.متر باشد7به استثناء هنگام شروع مجدد که فاصله از توپ باید حداقل : مطابق با قوانین فیفا

توپ داخل و خارج از بازي: 9قانون 

مطابق با قوانین فیفا
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روش امتیاز دهی: 10قانون 

)توضیح بیشتر بنویسم(ندارد برد و باخت

آفساید: 11قانون 

ندارد

مربیان باید جهت آموزش بهتر به بازیکنانی که در منطقه آفساید قرار دارند تذکرات الزم را بدهند.
داوران جوان جهت آموزش بهتر آفساید را به بازیکن اعالم کنند.

خطا و رفتار ناشایست: 12قانون 

مطابق با قوانین فیفا 

داور، مربی و یا والدین باید تمام خطاها را براي بازیکنان توضیح دهند.
از کارت زرد و قرمز استفاده نمی شود.

ضربات آزاد: 13قانون 

متر را رعایت کرده 7که هنگام ضربات آزاد بازیکنان حریف باید حداقل فاصله مطابق با قوانین فیفا، به استثناء این
.باشند

پنالتیضربه: 14قانون 

.متري زده خواهد شد9مطابق با قوانین فیفا با این تفاوت که ضربه از فاصله 

)عبور توپ از خط(پرتاب اوت : 15قانون 

مطابق با قوانین فیفا

ضربه دروازه: 16قانون 

. توان زده شوددر هر جاي منطقه دروازه می

.متر رعایت شود7له حداقل بازیکنان تیم مقابل باید خارج از منطقه دورازه و حفظ فاص
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ضربه کرنر: 17قانون 

.متر فاصله را رعایت کرد7مطابق با قوانین فیفا با این تفاوت که هنگام زدن ضربه باید حداقل 
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:3ضمیمه شماره 
فرم ارزشیابی مدارس فوتبال



آکادمی ملی فوتبال ایران

فرم ارزشیابی مدارس فوتبال
:نام شهرستان:نام استان

فصلیدایمی:نوع مدرسه فوتبال:نام مدرسه فوتبال

ممتاز درجه یک دودرجه :طبقه مدرسه فوتبال

:تلفن:سه فوتبالرآدرس زمین تمرین مد

:ساعات تمرینی:آدرس دفتر مدرسه فوتبال

:تعداد کل فوتبال آموزان:پست الکترونیک:فاکس

:فوتبالمؤسس مدرسه مشخصات 

: فوتبال مربیگريمدرك :مدرك تحصیلی با ذکر رشته:ینام و نام خانوادگ

:سابقه تدریس و مربیگري:سن

:وضعیت تاهل: شماره تلفن همراه 

: هیئتبا ناظر) مدیر مدرسه فوتبال(حسن همکاري موسس 

)0(بسیار ضعیف )10(ضعیف ) 30(متوسط ) 40(خوب )  50(بسیار خوب

)امتیاز600حداکثر ( جمع امتیازات 

بخش

مجموع
ك ي ط ح ز و د چ ج ب الف

حسن همکاري 

موسس

. . . . . . . . . . . . .  . . . .: تاریخ 

. . .. . . .. . . . . . . . .: شماره 



)امتیاز85(تمرینزمین :الف
.نظر گرفته نمی شودداشتن زمین چه به صورت تملکی یا استیجاري الزامی می باشد و در غیر این صورت امتیازي در : توجه

)0(ضعیف ربسیا)1(ضعیف ) 3(متوسط ) 4(خوب )  5(بسیار خوب

):اندازه و تراکم چمن(کیفیت زمین بازي 

:)مدارسی که در روز تمرین می کنند امتیاز کامل میگیرند(نور زمین

:)20*40حداقل )بازیکن24براي هر ( ابعاد زمین و دروازه ها

:محدوده زمیندقیق و واضح بودن 

:عدم وجود اشیاء خطرناك در اطراف زمین

:وجود حفاظ براي عدم خروج توپ از ورزشگاه

)0(دورهکمتر از یک )                        25(کامل دورهاستیجاري براي یک )               50(ملکی :مالکیت

)1(خاکی )                                3(چمن مصنوعی )                5(چمن طبیعی :نوع زمین بازي

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

)امتیاز55( امکانات و تجهیزات ) ب

)0(ضعیف اربسی)1(ضعیف ) 3(متوسط ) 4(خوب )  5(بسیار خوب

:تیرهاي دروازه

:تور مناسب

:پرچم کرنر

:به ازاي هر دو نفرتوپ استاندارد بازي

:لوازم کمکی براي تمرین

:دروازه متحرك

:رنگهاي مختلفکاور در 

:سرویس ایاب و ذهاب براي فوتبال آموزان



کارت (و صدمات مربیان و فوتبال آموزانورزشی بیمه حوادث
):فدراسیون پزشکی ورزشی مورد قبول است

:لباس و  تجهیزات شخصی فوتبال آموزان

:عالیم تقسیم بندي زمین

)امتیاز45(وضعیت رختکن ها )ج

)0(ضعیف ربسیا)1(ضعیف ) 3(متوسط ) 4(خوب )  5(بسیار خوب

:تعداد رختکن ها

:صندلی یا نیمکتها

):عدد11حداقل (کمد براي لوازم ورزشی 

:تخته وایت برد و ماژیک

:سیستم تهویۀ مناسب

):ماساژ(تخت پزشکی 

:بهداشت عمومی رختکن

):عدد4حداقل (دوش 

):عدد3حداقل (سرویس بهداشتی 

)امتیاز44(معرفی استعداد ها) چ

)0(بسیار ضعیف )8(ضعیف ) 12(متوسط ) 16(خوب )  22(بسیار خوب

معرفی استعدادهاي برتر به باشگاهها

:معرفی استعدادهاي برتر به تیم هاي ملی



)امتیاز50(تسهیالت)د

)امتیاز25(مربیان و کادر فنیظاهري وضعیت )و

)0(بسیاز ضعیف )1(ضعیف ) 3(متوسط ) 4(خوب )  5(بسیار خوب
:)ظاهر مربیان(لباس و کفش مربیان

:قابلیت نمایش حرکات مربیان

:طرح درس

:مربیان و شخصیتیتاییدیه سالمت جسمانی

:کیفیت آموزش

)0(ضعیف ربسیا)1(ضعیف ) 3(متوسط ) 4(خوب )  5(بسیار خوب

:اعطاي پایان دوره به فوتبال آموزان

:فوتبال آموزانو شناسنامه پزشکی ورزشی تشکیل پرونده 

:تهیه جزوات، فیلم و سی دي هاي آموزشی فوتبال

:نشان دادن فیلم هاي آموزشی فوتبال حداقل سه نوبت در طول ترم

:تهیه فیلم از مراحل آموزش و تمرینات دانش آموز

:وسائل سمعی و بصري

:ورزشیو تغذیه استفاده از مشاورین روانشناسی 

:  حداقل سه نوبت در یک ترمدر باالترین رده استانی دیدار از مسابقات قهرمانی 

:حق التدریس مربیان براساس میزان تعیین شدهبه موقعپرداخت

:تشکیل انجمن اولیا و مربیان



)امتیاز64(وضعیت حقوقی و اداري باشگاه ) ز

)0(بسیار ضعیف )4(ضعیف ) 10(متوسط ) 14(خوب )  17(خوببسیار 
::ثبت اطالعات صحیح مدرسه فوتبال در بانک اطالعات

دارا بودن کارت عضویت مدیر، مربیان و فوتبال آموزان

)0(بسیار ضعیف )     2(ضعیف )      4(متوسط )     6(خوب )     8(بسیار خوب 

::دفتر اداري

)0(ندارد )                                6(دارد : کارمند اداري 

)0(ندارد )                                 6(دارد : )آرم(لوگو

)2(سال 3تا 1)              5(سال 5تا 3)                     10(سال 5بیش از :مدرسه فوتبالسابقۀ 

)امتیاز100حداکثر (کادر فنیمدارك مربیگري و تحصیلی) ح

درجه و مدرك

نام و نام خانودگی

مدرك تحصیلیدرجه مربیگري

A

)امتیاز8(

B

)امتیاز6(

C

)امتیاز4(

d

)2
)امتیاز

فوق لیسانس و 
)8(باالتر 

لیسانس

)6(

دیپلم و 
فوق

)3(دیپلم 

زیر دیپلم 

)1(

مجموع

مجموع

)13(تدارکات )                             17(پزشک )                             20(سرپرست 

.امتیاز بیشتر دریافت می کنند2دارندگان مدرك تحصیلی رشته تربیت بدنی در هر قسمت : تبصره



)امتیاز21(اداريملزومات) ط

پرینتراسکنرکمد لوازمدستگاه کپیرایانهدستگاه فاکسخط تلفن

)3(دارد 

)0(ندارد 

)امتیاز31(مدرسه فوتبالوضعیت و رتبۀ ) ي

)7(فصلی )                         15(دایمی :  گذشتهسالدر مدرسه فوتبالوضعیت 

: شرکت در مسابقات و فستیوالهاي مدارس فوتبال سال گذشته 

)4(شهرستانی)8(استانی )12(منطقه اي )16(کشوري  

)امتیاز30(رده هاي مختلف تعداد فوتبال آموزان در )ك
)امتیاز6(سال 16-14)  6(سال12-13)       6(سال 11-10) 6(سال8-9)    6(سال8زیر 

امتیاز و اگر تعداد 4نفر باشد 24تا  18اگر تعداد فوتبال آموزان بین . فوتبال آموز ثبت نام شده باشند تا امتیاز کامل تعلق گیرد24در هر رده باید حداقل 
.نفر قوتبال آموز امتیازي تعلق نمی گیرد12به رده هاي کمتر از . امتیاز تعلق می گیرد2نفر باشد 17تا12فوتبال آموزان در هر رده بین 

)این بخش امتیازي ندارد( مشخصات کلی ) ل
داراي حامی مالی می باشد؟مدرسه فوتبالآیا . 1

.وجود نام ببرید؟ در صورت فعال است به غیر از فوتبال در رشته هاي دیگر نیز این مدرسه آیا . 2

دارد؟فعالیت در ردة بانوان نیز مدرسه فوتبالآیا .3

هر فوتبال آموز چه میزان است ؟میزان شهریه اخذ شده از -4

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

.می باشد. . . . . . . . . . . . . موسس مدرسه فوتبال. . . . . . . . . . . . . .  صحت مندرجات فوق مورد تأیید اینجانب 

امضاء

.....              دبیر هیئت فوتبال استان  :مسئول کمیته جوانان هیئت استان
و امضانام و نام خانوادگی مسئولین ارزیابی 

امضاءامضاء


