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 1398 -کمیته آموزش 



 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان

 

 هدف:

عملی مربیان و یکسان نمودن آموزش آنان در سطوح  و دانش تئوریسطح ارتقاء ساماندهی شرایط ورود به عرصه مربیگری و به منظور 

 :مختلف مربیگری ، دستورالعمل دوره های آموزشی و ارتقاء مربیان به شرح ذیل تدوین می گردد

 
 مربیان آموزش و ارتقاءفرآیندتعریف  :ماده یک 

آموزش  ،فضای یادگیریتا با همکاری هیئتهای استانی و شهرستانی  استتالش در فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران  -

  و ارتقاء را برای تمامی مربیان کشور مهیا ساخته و باالترین استانداردهای ممکن را در جهت آموزش حرفه ای تثبیت نماید.

 
 برای شرکت در دوره های مربیگری الزم شرایط عمومی : ماده دو

 بانوان برای آقایان و  سال تمام 20حداقل سن  - 1-2

 داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم )صادره از وزارت آموزش و پرورش( - 2-2

 )سالمت جسمانی و روانی )به استناد گواهی پزشک معتمد - 3-2

 عدم سوءپیشینه )به استناد گواهی مراجع ذیصالح ( - 4-2

 )عدم اعتیاد به مواد مخدر  )به استناد گواهی پزشک معتمد  - 5-2

 کارت پایان خدمت  سربازی یا گواهی اشتغال به تحصیل یا کارت معافیت )برای آقایان( - 6-2

 شرکت و موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی ویژه مربیان – 7-2

 (در سطح شهرستان)ارائه کارت شرکت در مسابقات الزامی میباشد سابقه بازیحداقل  - 8-2

عدم محکومیت قطعی به محرومیت از کلیه فعالیتهای مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در هنگام ثبت نام برای  – 9-2

 دوره.

 حضور فعال و مستمر در تمام طول دوره - 10-2

 گذرنامه ایدو قطعه عکس  - 11-2

 کارت شناسایی ملی - 12-2

 گذرنامهیا  شناسنامه - 13-2

و مجاز  خواهند بود مجاز به انتخاب و شرکت در یکی از رشته ها ی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی "داوطلبان صرفا تبصره یک :

 .اشندببه تغییر رشته ورزشی نمی

 (قبل از شروع دوره ها) میباشند و مالی ، پزشکیانضباطی تعهدنامه داوطلبان مکلف به امضاء تبصره دو:
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 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان

 

 شرایط اختصاصی الزم برای شرکت در دوره های مربیگری فوتبال: ماده سه

 میباشد: شرایط اختصاصی الزم برای شرکت در دوره های مربیگری فوتبال به شرح ذیل -
 

 شرایط اختصاصی الزم  نوع دوره ردیف

1 D  ارائه مدارک و مستندات اشاره شده در شرایط عمومی الزم برای شرکت در دوره ها 

2 C گواهینامه معتبر مربیگری درجهD   حداقل یکسال فعالیت مربیگری در سطح مربوطه / 

4 B   گواهینامه معتبر مربیگری درجهC اخذ   / حداقل دو سال فعالیت مربیگری در سطح مربوطه /

 )طبق فرم امتیازدهی و اولویت بندی(  Bحداقل امتیاز الزم برای شرکت در دوره های 

5 A   گواهینامه معتبر مربیگری درجهB  حداقل دو سال فعالیت مربیگری در سطح مربوطه / اخذ حداقل /

 (بندی اولویت و امتیازدهی فرم طبق) Aامتیاز الزم برای شرکت در دوره های 

6 PRO  گواهینامه معتبر مربیگری درجهA سال فعالیت مربیگری در سطح مربوطه / اخذ  / حداقل سه

 (بندی اولویت و امتیازدهی فرم طبق) PROحداقل امتیاز الزم برای شرکت در دوره های 

 / حداقل یکسال فعالیت مربیگری در سطح مربوطه Dگواهینامه معتبر مربیگری درجه  آمادگی جسمانی ایران 7

 / حداقل یک سال فعالیت مربیگری در سطح مربوطه Bگواهینامه معتبر مربیگری درجه  آسیا 1آمادگی جسمانی سطح   9

در  آسیا / حداقل دو سال فعالیت مربیگری 1گواهینامه معتبر مربیگری آمادگی جسمانی سطح  آسیا 2آمادگی جسمانی سطح   10

 سطح مربوطه

 / حداقل یکسال فعالیت مربیگری در سطح مربوطه Dگواهینامه معتبر مربیگری درجه  دروازه بانی ایران 11

 حداقل یک سال فعالیت مربیگری در سطح مربوطه / Cگواهینامه معتبر مربیگری درجه  آسیا 1دروازه بانی سطح  13

آسیا / حداقل دو سال فعالیت مربیگری در سطح  1مربیگری دروازه بانی سطح  گواهینامه معتبر آسیا 2دروازه بانی  سطح  14

 مربوطه

آسیا / حداقل دو سال فعالیت مربیگری در سطح  2گواهینامه معتبر مربیگری دروازه بانی سطح  آسیا 3دروازه بانی  سطح  15

 مربوطه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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 فوتسال و فوتبال ساحلی مربیگری های دوره در شرکت برای الزم اختصاصی شرایطماده چهار: 

 

 فوتسال و فوتبال ساحلی به شرح ذیل میباشد: مربیگری های دوره در شرکت برای الزم اختصاصی شرایط -
 

 شرایط اختصاصی الزم  نوع دوره ردیف

 ارائه مدارک و مستندات اشاره شده در شرایط عمومی الزم برای شرکت در دوره ها  ایران و فوتبال ساحلی فوتسال 1

 ایران/ حداقل یکسال فعالیت مربیگری در سطح مربوطه یا فوتبال ساحلی فوتسالگواهینامه معتبر مربیگری  سطح یک آسیا 2

گواهینامه معتبر مربیگری سطح یک آسیا / حداقل دو سال فعالیت مربیگری در سطح مربوطه / اخذ  سطح دو آسیا 3

 حداقل امتیاز الزم برای شرکت در دوره های سطح دو آسیا )طبق فرم امتیازدهی و اولویت بندی( 

گواهینامه معتبر مربیگری سطح دو آسیا / حداقل دو سال فعالیت مربیگری در سطح مربوطه / اخذ حداقل  سطح سه آسیا 4

 (بندی اولویت و امتیازدهی فرم طبق)امتیاز الزم برای شرکت در دوره های سطح سه آسیا 

 ایران / حداقل یکسال فعالیت مربیگری در سطح مربوطه فوتسال یا فوتبال ساحلیگواهینامه معتبر مربیگری  بدنسازی ایران 5

 گواهینامه معتبر مربیگری سطح یک آسیا / حداقل یک سال فعالیت مربیگری در سطح مربوطه بدنسازی سطح  یک آسیا 6

 ح مربوطهگواهینامه معتبر مربیگری بدنسازی سطح یک آسیا / حداقل دو سال فعالیت مربیگری در سط دو آسیا بدنسازی سطح 7

 گواهینامه معتبر مربیگری بدنسازی سطح دو آسیا / حداقل دو سال فعالیت مربیگری در سطح مربوطه سه آسیا بدنسازی سطح 8

 ایران / حداقل یکسال فعالیت مربیگری در سطح مربوطه فوتسال یا فوتبال ساحلیگواهینامه معتبر مربیگری  دروازه بانی ایران 9

 گواهینامه معتبر مربیگری سطح یک آسیا / حداقل یک سال فعالیت مربیگری در سطح مربوطه یک آسیا دروازه بانی سطح 10

 گواهینامه معتبر مربیگری دروازه بانی سطح یک آسیا / حداقل دو سال فعالیت مربیگری در سطح مربوطه دروازه بانی  سطح دو آسیا 11

 ربیگری دروازه بانی سطح دو آسیا / حداقل دو سال فعالیت مربیگری در سطح مربوطهگواهینامه معتبر م دروازه بانی  سطح سه آسیا 12

 

 

 : شرایط قبولی در دوره های مربیگری فوتبالپنجماده 

 

 میباشد.   شصت درصدو در آزمونهای تئوری، شفاهی و قوانین بازی  هفتاد درصدآزمونهای عملی اخذ حداقل نمره قبولی در  - 5-1

را کسب نماید گواهی قبولی دریافت خواهد  حد نصاب قبولیامتحان عملی و تمام امتحانات تئوری  دودر  کنندهشرکت اگر  -2-5

 نمود. 

امتحانات تئوری، قوانین بازی یا  یکی یا تمامرا کسب نماید اما در  حد نصاب الزمامتحان عملی  دوشرکت کننده در اگر  - 3-5

در آزمون مربوطه که هر شش ماه یک بار توسط  "مجددا می بایست و شده شروطکسب ننماید، مرا  حد نصاب الزم شفاهی 

صادر گواهی قبولی در صورت موفقیت در آزمون مربوطه بدیهی است .  کمیته آموزش فدراسیون برگزار می گردد شرکت نماید

 .خواهد شد

در دوره دیگری ثبت نام  "مجددا مردود شده و بایستی ننمایدرا کسب  حد نصاب الزم امتحان عملی  دودر  شرکت کنندهاگر  - 4-5

 .و شرکت نماید
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          : شرایط قبولی در دوره های مربیگری فوتسال / فوتبال ساحلی / بدنسازی و دروازه بانی فوتبال / بدنسازی و ماده شش

 دروازه بانی  فوتسال و فوتبال ساحلی

 شصت درصد و در آزمونهای تئوری، شفاهی و قوانین بازی اخذ  هفتاد درصدآزمونهای عملی اخذ حداقل نمره قبولی در  - 1-6

 میباشد. 

را کسب نماید قبول و گواهی قبولی دریافت  حد نصاب نمره الزم در تمام امتحانات عملی، تئوری و شفاهی  شرکت کنندهاگر  - 2-6

 خواهد نمود.

 شفاهی یا بازی قوانین تئوری، امتحانات تمام یا یکی در اما نماید کسب را الزم نصاب حد عملی امتحان دو در کننده شرکت اگر  - 3-6

 کمیته توسط بار یک ماه شش هر که مربوطه آزمون در "مجددا بایست می و شده مشروط ننماید، کسب را  الزم نصاب حد

 خواهد صادر مربوطه آزمون در موفقیت صورت در قبولی گواهی است بدیهی.  نماید شرکت گردد می برگزار فدراسیون آموزش

 .شد

در دوره دیگری ثبت  "مجددا بایستی مردود شده و ننمایدرا کسب حد نصاب الزم در یکی از امتحانات عملی  شرکت کنندهاگر  - 4-6

 .شرکت نمایدنام و 

 ریزی دوره ها: برنامه ماده هفت
 آقایان و بانوان از اعم مختلف های زمینه و سطوح در مدیریت و مربیگری آموزش های دوره برگزاری با موافقت و درخواست -7-1

 . بود خواهد ذیل مراحل شرح به و فوتبال فدراسیون سامانه طریق از "صرفا

 رمرداد ه 15 لغایت 1 ،بهمن  15 لغایت 1)  سال نیمه هر شروع از قبل روز 60 حداکثر و روز 45 حداقل استانی های هیئت -2-7

 این به و درج ضمیمه فرم در(  فوتبال فدراسیون آموزش کمیته راهبردی برنامه طبق)  را خود نیاز مورد کالسهای( سال

 فدراسیون به شده تعیین مهلت انقضای از پس استان هیئت درخواست صورتیکه در است بدیهی. نمایند ارسال فدراسیون

 . بود نخواهد اقدام و بررسی قابلبه هیچ وجه  گردد واصل

 .شد خواهد داده ارجاع فدراسیون آموزش کمیته به پس از تایید دبیرکل  استانی های هیئت ارسالی فرمهای - 7-3

 فدراسیون آموزش کمیته راهبردی برنامه طبق)  را نیاز مورد های دوره ارسالی، فرمهای بررسی ضمن فدراسیون آموزش کمیته - 7-4

 مراجعه با استانی های هیئت  .مینماید درج فوتبال فدراسیون سامانه در سال نیمه هر شروع از قبل روز 30 و مشخص(  فوتبال

  .دنمینمای اقدام مربوطه دوره در شرایط واجد افراد مدارک و اطالعات ثبت به نسبت فوتبال فدراسیون سامانه به

 از پس استانی هیئتهای.نمود خواهند استفاده  db.ffiri.irآدرس  از فوتبال فدراسیون سامانه به ورود برای استانی هیئتهای - 5-7

 فدراسیون به مکتوب بصورت دوره شناسه و نام ذکر با را ثبت خاتمه فدراسیون، سامانه در مدارک و اطالعات کامل ثبت

 .نمود خواهند اعالم فوتبال

 مربوطه، دوره در کنندگان شرکت مدارک و اطالعات ثبت خاتمه بر مبنی هیئت نامه وصول از پس فدراسیون آموزش کمیته-6-7

 و تعیین به نسبت  تجهیزات و امکانات کنندگان، شرکت از اعم شرایط کلیه بودن فراهم صورت در و معمول را الزم بررسیهای

 . نمود خواهد اقدام دوره مدرسین و برگزاری تاریخ اعالم

 از طریق هیئتهای استانی ارسال گردد. "درخواستها میبایست صرفا :یکتبصره 

کالسهای   چنانچه؛ در مرکز استان برنامه ریزی و برگزار خواهد شد "کالسهایی که هیئتهای استانی مجری آن هستند صرفا :دوتبصره 

)  به تایید کمیته آموزش فدراسیون فوتبال رسیده باشد.می بایست از قبل   برنامه ریزی شده باشد، خارج از مرکز استان مورد نظر در

 ( 20طبق جدول درج شده در ماده 
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 در تقویم منظور میشود.کمیته آموزش تعیین و نظر دوره های منطقه ای و ملی طبقمیزبانی  :سهتبصره 

شرکت نمایند  Cمحاسبه میگردند که  میبایست در دوره های  Dمعادل ایران  Cیا  3دارندگان مدارک مربیگری درجه  :چهارتبصره 

. 

 منتفی میباشد.) به استثناء بازیکنان تیمهای ملی بزرگساالن فوتبال ت از دوره های آموزشی به هر مدرک و عنوانیمعافی :پنجتبصره 

ساحلی فوتبال فوتسال و فوتبال ساحلی که به ترتیب از فوتسال و معاف و بازیکنان تیمهای ملی  Dکه از دوره مربیگری 

 ایران معاف میباشند(.      

 

 ) چک لیست ( مسئولیتهای مجری برنامه: هشتماده 

 از برگزاری دوره:قبل چک لیست  -8-1

تحت اختیار ، توپ به تعداد حداقل  ، سالن و زمین فوتبال ساحلی وزمین چمن مناسبپیش بینی تمهیدات الزم اعم از   -1-1-8

عدد در دو رنگ ، کاور در رنگهای مختلف )حداقل در چهار رنگ و از هر رنگ حداقل  40عدد ، کونز به تعداد حداقل  24

، نوت بوک ، تلویزیون ،   DVD وVCDعدد( ، دروازه متحرک به تعداد حداقل دو عدد ، ویدئو پروژکتور ،دستتتتگاه  24

سب ، اورهد ، تخته و سب و دسته دار ، کالس تئوری منا صندلی منا ایت برد ، ماژیک وایت برد در چند رنگ، فلیپ چارت، 

سب ، پیش بینی پزشک و آمبوالنس برای  سم افتتاح و اختتام منا سب ، پیش بینی مرا شی منا شی و گرمای سرمای ستم  سی

و ذهاب مناستتب برای دوره  ، صتتبحانه ، دو وعده  حضتتور در کارهای عملی دوره  ،  امکان تکثیر و تایپ ، پیش بینی ایاب

ست اندرکاران دوره ، محل  سایر د سیون و  ستیار ، نماینده فدرا شرکت کنندگان ، مدرس ، د شام برای  میان روز ، ناهار و 

ست  ست اندرکاران دوره ، یک د سایر د شرکت کنندگان  و  سیون ،  ستیار  ، نماینده فدرا سکان مدرس ،  د سب برای ا منا

لوز و شلوار گرمکن ، دو عدد تی شرت ، دو عدد پیراهن ورزشی ، دو عدد شورت ورزشی ، دو جفت جوراب ورزشی ، یک ب

سها اجبارا شرکت کنندگان، چیدمان کال سب برای هر یک از  شی منا ساک ورز شی و یک عدد  صورت  "جفت کفش ورز ب

   شکل باشد. Uکنفرانس و یا 
 برآورد هزینه ها - 2-1-8

 تعیین شهریه ورودی براساس هزینه ها -3-1-8

 مقررات طبقانتخاب افراد واجد شرایط  -8-1-4

ستورالعمل ) -8-1-5 صهای مرتبط اقدام وفق ماده هفت این د ص شرکت کنندگان در دوره های مربیگری فوتبال و تخ حداقل تعداد 

دگان در دوره های مربیگری نفر خواهد بود. حداقل تعداد شترکت کنن  24نفر و حداکثر  18اعم از دروازه بانی و بدنستازی 

 (نفر خواهد بود.  15نفر و حداکثر  12فوتسال، فوتبال ساحلی و تخصصهای مرتبط اعم از دروازه بانی و بدنسازی  

بصورت فیش نقدی همزمان با  ارائه کلیه مدارک  این دستورالعمل 13طبق جدول ماده  شهریه ورودی از شرکت کنندگان -8-1-6

 از مبلغ واریزی کسر و الباقی عودت داده خواهد شد.   درصد پنجاهشرکت کنندگان  . در صورت انصراف،الزامیست

ناظر کمیته آموزش فدراستتتیون فوتبال طبق ابالا صتتتادره، یک هفته قبل از شتتتروع دوره ها برای ارزیابی نهائی امکانات،  -9-1-6

 مجوز شروع دوره صادر خواهد شد. و اعالم به کمیته آموزش، تجهیزات و ... به محل برگزاری دوره اعزام و در صورت تایید
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 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان

 حین برگزاری دوره:چک لیست  -8-2

از کارشناسان خبره برای ارائه موضوعاتی از جمله تئوری علوم ورزشی تخصصی، قوانین داوری و  میتوانندبرگزار کنندگان  -8-2-1

 . عوت به همکاری نماینددوره د طیغیره در 

جزوات آموزشتتتی و مربیگری فدراستتتیون که در کمیته آموزش نندگان مطابق با رهنمودهای مقرر، نشتتتریات، برگزار ک -8-2-2

 اندهی دوره ها میباشند.ملزم به سازمفدراسیون موجود است، 

طبق جزوات آموزشتتی مربیگری یا نشتتریات آموزشتتی  "ارائه محتوای دوره، موضتتوعات، مدت و ارزشتتیابی ها باید دقیقا -8-2-3

فدراسیون باشند و در آنها دخل و تصرفی نشود هرگونه افزایش به محتوا و یا مدت دوره باید قبل از شروع کالس به اطالع 

 .  رسانده شودفدراسیون 

شی آموزش مربیانید برای جلوگیری از هرگونه تخلف برگزار کنندگان با -8-2-4 شیوه کار و خط م شریات جزوات،    ،به محتوای  ن

 .  نمایندتوجه الزم مبذول  AFCمربیگری فدراسیون و 

سیون فوتبال و  -8-2-5 صورت بروز تخلف، فدا شده را  AFCدر  صادر  باطلاین حق را دارند که دوره یا دوره های برگزار  و گواهی 

 .  ننمایند

 بعد از خاتمه دوره : چک لیست  -8-3

در سامانه بانک  روز 14مقررات طی  طبقبعد از پایان دوره، برگزار کنندگان و مدرسین باید تمام گزارش ها و نتایج دوره را  -8-3-1

به کمیته آموزش  ستتتامانهموارد ویژه را بصتتتورت مکتوب و خارج از اطالعاتی فدراستتتیون فوتبال ثبت و در صتتتورت لزوم 

 فدراسیون ارسال نماید . 

برای قبول شتتتدگان  AFCبعد از دریافت گزارش ها یا مدارک از طریق برگزار کنندگان و مدرستتتین دوره ، فدراستتتیون یا  -8-3-2

 . نمودگواهی قبولی صادر خواهد 

 صادر نمایند. برای شرکت کنندگان برگزار کنندگان می توانند گواهی حضور در کالس  -8-3-3

رگزار کننده  فقط بعد از کستتتب تدییدیه از مرجع باالتر می تواند نتایج کالس را اعالم کند و قبل از آن نباید به هیچ وجه ب -8-3-4

 .  رسانده شودنتایج به اطالع شرکت کنندگان 

 

 : نظارت بر صحت برگزاری دوره های آموزشینهماده 

 بود .ناظران کانال ارتباطی بین سیاستگذاران و مجریان خواهند  -9-1

کنفدراسیون، فدراسیون و هیئت های استانی بنا به صالحدید خود و برای نظارت بر صحت برگزاری کالس های مربیگری ناظر  -2-9

معتبری را به کشور، استان یا شهرستان متبوع اعزام می کند. همچنین کنفدراسیون یا فدراسیون بنا به صالحدید، مدرسین 

 لکرد کالس های مربیگری اعزام می دارد . نخبه را برای نظارت فنی بر عم
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 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان

 

 : نحوه صدور گواهینامه های مربیگری دهماده 

 نمود.را صادر خواهند  ( Diploma ) و فدراسیون فوتبال کلیه گواهیهای قبولی کنفدراسیون فوتبال آسیا -10-1

 شد. خواهدفوتبال صادر  توسط فدراسیون ( Licence ) مربیگری مجوز  -2-10

 مربیگری سه سال تمام میباشد.مجوزهای اعتبار کلیه  -3-10

 

 مستمرطرح آموزش :  یازدهماده 

فدراسیون فوتبال برای فعال نگه داشتن مربیان، طرح آموزش مداوم را ارائه داد تا آنها برای ارتقاء و  و  کنفدراسیون فوتبال آسیا -

حفظ دانش به مربیان کمک نمایند . طرح آموزش مداوم همچنین استمرار در افزایش دانش و دسترسی به ابزار مختلف در جهت 

 د . نمربیگری  میباشمجوزهای مسئول تمدید شده ذکر جع امر .مربیگری را تضمین می کند مجوزحفظ اعتبار 

 

 مربیگری مجوزهایروند تمدید اعتبار :  دوازدهماده 

 مراجعه نماید. مجوزمربیگری بایستی حداقل سه ماه قبل از پایان اعتبار گواهینامه خود به صادر کننده  مجوزدارنده  -12-1

مربیگری  مجوزبررسی الزم را معمول و در صورت تکمیل مدارک و سوابق نسبت به تمدید اعتبار  میبایست مجوزصادر کننده  -12-2

 و ثبت در اطالعات مربیان اقدام نماید.

ضای  مجوزدارندگان  -12-3 سه از  2خود حداقل  مجوزمربیگری که پس از انق سه  3جل شی و دانش افزاییجل که در طول  هم اندی

 جلسه معلق خواهند بود.  2به حداقل  نسه سال برگزار خواهد شد را حضور نداشته باشند تا زمان رسید

کمیته مربیگری منوط به رعایت اخالق حرفه ای و شتتترکت در فعالیتهای پیش بینی شتتتده توستتتط  مجوزهایتمدید اعتبار  -12-4

جلسه  2هر سال که مربیان بایستی حداقل  یا خرداددیبهشت ) شامل جلسات آموزشی یک روزه در ماه ار آموزش فدراسیون

 که در طول سه سال برگزار خواهد شد را حضور داشته باشند( خواهد بود. هم اندیشی و دانش افزاییجلسه  3از 

 مجوز ننماید، شتترکت آموزش کمیته شتتده بینی پیش های برنامه در متوالی دوره دو مربیگری، مجوز دارای مربی چنانچه -13-4

 .  شد خواهد تعلیق بعدی افزایی دانش و اندیشی هم دوره در شرکت تا ایشان مربیگری
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 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان

   یورود هیشهردریافت و  یو عوامل برگزار نیو حق الزحمه مدرس سیحق التدرپرداخت : سیزدهماده 
پرداخت حق التدریس و حق الزحمه مدرسین و عوامل برگزاری و دریافت شهریه ورودی از شرکت کنندگان به شرح  -

  جدول ذیل میباشد:

 
 

 پزشک ، تدارکات ، سرپرست ، نماینده ، دستیاران ، مدرسین شهری بین و شهری درون ذهاب و ایاب و تغذیه ، اسکان به مربوط های هزینه کلیه:  یک تبصره

 .بود خواهد دوره کننده برگزار بعهده ها دوره کلیه  IT مسئول و

یک میلیون  تدریس جلسه هر برای عملی اعم از بدنسازی، دروازه بانی، تمرینات ذهنی، رسانه، پزشکی، داوری و ... و تئوری عمومی دروس مدرسین :دو  تبصره

 .نمود خواهند دریافت التدریس حق بعنوان ریال

 .میشود محسوب روز یک ای دقیقه نود تدریس جلسه چهار یا کار ساعت هشت هر :تبصره سه 

  فوق پس از کسر مالیات محاسبه و پرداخت خواهد شد.داخل جدول پرداختی مبالغ  :تبصره چهار 

و در سایر  ریال هزار چهارصد روزانه تهران شهر در ها دوره برگزاری عوامل و مدرسین، دستیاران ذهاب و ایاب ، آژانس قبض ارائه عدم صورت در : پنج تبصره

 میشود. پرداخت و استانها طبق تعرفه مصوب صنف مربوطه محاسبه

 حق التدریس مدرسان خارجی برابر توافق بصورت دالری پرداخت خواهد شد. تبصره شش :

   ریال از هر مربی اخذ نماید.  000/550/2مبلغ کنوانسیون  وز مربیگریمجاز است بابت صدور مجفدراسیون فوتبال  تبصره هفت :

 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه گردد.  9به شهریه های ورودی جدول فوق می بایست تبصره هشت: 
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D1/650/0002/750/0002/900/0001/450/000720/000600/000500/000600/0002/900/000 فوتبال  -  فوتسال و فوتبال ساحلی ایران1

2

دروازه بانی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی ایران -

  C فوتبال  - بدنسازی  فوتبال،

فوتسال و فوتبال ساحلی ایران - سطح یک فوتسال آسیا  - دروازه بانی 

و بدنسازی سطح یک فوتسال آسیا - سطح یک، دو و سه فوتبال ساحلی 

آسیا - دروازه بانی و بدنسازی سطح یک، دو و سه فوتبال ساحلی آسیا

1/800/0003/000/0003/200/0001/600/000800/000660/000550/000660/0003/200/000

3
 B فوتبال -  سطح دو فوتسال آسیا - دروازه بانی سطح دو و سه فوتبال 

و فوتسال آسیا- بدنسازی سطح یک و دو فوتبال آسیا - بدنسازی سطح 

دو و سه فوتسال آسیا

2/250/0003/300/0003/500/0001/750/000900/000720/000620/000720/0003/500/000

A5/000/0004/000/0002/000/0001/000/000800/000700/000800/0004/000/000 فوتبال  - سطح سه فوتسال آسیا4

PRO10/000/000 فوتبال5
توافق 

دالری با 

مدرس

4/000/0001/050/000850/000750/000850/0004/000/000

1/500/0003/000/000720/000600/000500/000600/0005/000/000دوره های دانش افزایی6 5/000/000



 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیاندستورالعمل                                                           

 

 

 چشم انداز حداقل گواهینامه مورد نیاز برای مربیگری در سطوح مختلف فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلیماده چهارده: 

جدول چشم انداز حداقل گواهینامه مورد نیاز برای مربیگری و مدیریت در سطوح مختلف فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی به شرح  -

 ذیل میباشد:

شرایط توجه به به هیئت رئیسه هیئت فوتبال استانهای غیر برخوردار اجازه داده می شود با  ماده چهارده 5و  4در خصوص ردیفهای  تبصره:

 با یک درجه تقلیل اعمال نظر گردد. مربوطه  ی و اجتماعی استاناقتصاد
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 ردیف سطح و رده سنی فوتبال فوتسال و فوتبال ساحلی

دروازه 

 بانی

 سرمربی مربی بدنساز دروازه بانی سرمربی مربی بدنساز

سطح سه 

 آسیا

تیمهای ملی و برتر کشور  A PRO سطح دو آسیا سطح سه آسیا سطح سه آسیا سطح دو آسیا سطح سه آسیا

بزرگساالن و امید –  

1 

سطح سه 

 آسیا

تیمهای ملی و برتر کشور  B A سطح دو آسیا سطح سه آسیا سطح سه آسیا سطح دو آسیا سطح سه آسیا

جوانان و نوجوانان –  

2 

سطح سه 

 آسیا

تیمهای ملی و برتر کشور  B A سطح دو آسیا سطح سه آسیا سطح سه آسیا سطح دو آسیا سطح سه آسیا

نونهاالن و خردساالن –  

3 

سطح دو 
 آسیا

تیمهای غیر برتر کشور و  B A سطح دو آسیا سطح سه آسیا سطح دو آسیا سطح یک آسیا سطح دو آسیا
بزرگساالن و  –برتر استان 

 امید

4 

سطح دو 

 آسیا

تیمهای غیر برتر کشور و  C B سطح یک آسیا سطح دو آسیا سطح دو آسیا سطح یک آسیا سطح دو آسیا

جوانان و  –برتر استان 
 نوجوانان

5 

سطح دو 

 آسیا

تیمهای غیر برتر کشور و  C B سطح یک آسیا سطح دو آسیا سطح دو آسیا سطح یک آسیا سطح دو آسیا

نونهاالن و  –برتر استان 

 خردساالن

6 

دروازه بانی 
 ایران

فوتسال یا  ایران بدنسازی
 فوتبال ساحلی

 ایران

دروازه بانی  سطح یک آسیا
 ایران

تیمهای غیر برتر استان و  D C ایرانبدنسازی 
 –برتر شهرستان 

 بزرگساالن و امید

7 

دروازه بانی 

 ایران

فوتسال یا  ایران بدنسازی

 فوتبال ساحلی
 ایران

 بانی دروازه سطح یک آسیا

 ایران

تیمهای غیر برتر استان و  D C ایران بدنسازی

جوانان و  –برتر شهرستان 
 نوجوانان

8 

دروازه بانی 

 ایران

 یا فوتسال ایران بدنسازی

 ساحلی فوتبال

 ایران

 بانی دروازه سطح یک آسیا

 ایران

تیمهای غیر برتر استان و  D C ایران بدنسازی

نونهاالن  –برتر شهرستان 

 و خردساالن
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 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان

 

 بر اساس چشم انداز گواهینامه معتبر مربیگری و مدیریت مورد نیاز برای مربیگری و مدیریت در سطوح و زمینه های مختلفحداقل برنامه زمانبندی اجرای : ماده پانزده

 :جداول ذیل میباشدبه شرح بر اساس چشم انداز ی مختلف حداقل گواهینامه معتبر مربیگری و مدیریت مورد نیاز برای مربیگری و مدیریت در سطوح و زمینه ها اجرایبرنامه زمانبندی  -

 )در آینده به این ماده اضافه خواهد شدنیز جداول دیگری  "ضمنا(

به  آقایان بزرگساالن و امید سنی های ردهدر کشور  فوتبال برتر و ملی تیمهای در مدیریت و مربیگری برای نیاز مورد مدیریت و مربیگری معتبر گواهینامه حداقلاجرای برنامه زمانبندی  -1-15

 جدول ذیل میباشد:شرح 
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 اجراشروع سال 

 مسئولیت

1397 1398 1399 1400 1401  

    مدیریت - - مدیر تیم

    A A PRO   سرمربی

    A A A مربی

آسیا  یک سطح مربی دروازه بانی  

 یا

بانی دروازه سابقه+   B 

 آسیا  یک سطح

 یا

 B بانی دروازه سابقه+ 

 آسیا سه سطح آسیا دو سطح آسیا دو سطح آسیا دو سطح

آسیاسطح یک  مربی بدنساز  

 یا

 B + لیسانس تربیت بدنی

آسیاسطح یک   

 یا

 B + لیسانس تربیت بدنی

آسیا یک سطح  

 یا

بدنی تربیت لیسانس+   B 

آسیا یک سطح  

 یا

بدنی تربیت لیسانس+   B 

آسیا دو سطح   



 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و ارتقاء مربیاندستورالعمل نظام هماهنگ 

 

به  آقایان جوانان و نوجوانان سنی های کشور در رده فوتبال برتر و ملی تیمهای در مدیریت و مربیگری برای نیاز مورد مدیریت و مربیگری معتبر گواهینامه حداقلبرنامه زمانبندی اجرای  -2-15

 شرح جدول ذیل میباشد:
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اجرا شروع سال  

 مسئولیت

1398 1399 1400 1401 1402 1403 

     مدیریت  مدیر تیم

     B A سرمربی

     C  B مربی

 آسیا  یک سطح مربی دروازه بانی

 یا

C  +بانی دروازه سابقه  

 آسیا  یک سطح

 یا

C +بانی دروازه سابقه 

آسیا  یک سطح  

 یا

 + Cبانی دروازه سابقه 

آسیا دو سطح آسیا دو سطح  آسیا سه سطح   

 آسیا یک سطح مربی بدنساز

 یا

 C   +لیسانس تربیت بدنی 

 آسیا یک سطح

 یا

C   +بدنی تربیت لیسانس 

 آسیا یک سطح

 یا

C   +بدنی تربیت لیسانس 

 سطح دو آسیا

 یا

B لیسانس تربیت بدنی + 

آسیا دو سطح   



 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان

 

 

 

به شرح جدول  قایاننونهاالن آ سنی های کشور در رده فوتبال برتر و ملی تیمهای در مدیریت و مربیگری برای نیاز مورد مدیریت و مربیگری معتبر گواهینامه حداقلبرنامه زمانبندی اجرای  -3-15

 ذیل میباشد:
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 سال شروع اجرا

 مسئولیت

 

1398 

 

1399 

 

1400 

  مدیریت - مدیر تیم

   B A   سرمربی

   C  B مربی

 آسیا  یک سطح مربی دروازه بانی

 یا

 C  +بانی دروازه سابقه 

 آسیا  یک سطح

 یا

 C +بانی دروازه سابقه 

آسیا دو سطح  



 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان

 

 

 

 

امید و بزرگساالن  سنی های کشور در رده فوتبال برتر و ملی تیمهای در مدیریت و مربیگری برای نیاز مورد مدیریت و مربیگری معتبر گواهینامه زمانبندی اجرای حداقلبرنامه  -4-15

 به شرح جدول ذیل میباشد: بانوان
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 اجراشروع سال 

 مسئولیت

1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 

تیممدیر       مدیریت - - - 

 B B B A  A  A  A  PRO سرمربی

 C C C B  B  B  B  A مربی

 + سابقه دروازه بانی C مربی دروازه بانی

 یا

 دروازه بانی ایران 

C سابقه دروازه بانی + 

 یا

 دروازه بانی ایران 

+ Cبانی دروازه سابقه 

 یا

 ایران بانی دروازه

 دروازه بانی آسیا  یک سطح

 

سطح دو دروازه بانی  سطح دو دروازه بانی  آسیا یک دروازه بانی آسیاسطح 

 آسیا

سطح سه دروازه بانی 

 آسیا

 C + لیسانس تربیت بدنی مربی بدنساز

 یا

بدنسازی ایران   

 C+ لیسانس تربیت بدنی

 یا

 بدنسازی ایران

C لیسانس تربیت بدنی + 

 یا

 بدنسازی ایران

B لیسانس تربیت بدنی + 

 یا

 ایراندنسازی ب

 + B  بدنی تربیت لیسانس 

 یا

  ایران بدنسازی

 بدنسازی آسیا سطح یک 

 

 سطح یک بدنسازی

 آسیا

 

سطح دو بدنسازی 

 آسیا



 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان

 

نوجوانان و جوانان  سنی های ردهدر  کشور فوتبال برتر و ملی تیمهای در مدیریت و مربیگری برای نیاز مورد مدیریت و مربیگری معتبر گواهینامه حداقلبرنامه زمانبندی اجرای  -5-15

 به شرح جدول ذیل میباشد: بانوان
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سال شروع 

 اجرا

 مسئولیت

1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 

       مدیریت - - - مدیر تیم

    C C C B B B A سرمربی

    D D D C C C B مربی

مربی دروازه 

 بانی

 Dسابقه دروازه بانی + 

 یا

 دروازه بانی فوتبال ایران 

 Dسابقه دروازه بانی + 

 یا

 دروازه بانی فوتبال ایران 

C سابقه دروازه بانی + 

 یا

 دروازه بانی فوتبال ایران

C سابقه دروازه بانی + 

 یا

 دروازه بانی فوتبال ایران

 

یک سطح 

دروازه بانی 

 فوتبال آسیا

سطح یک 

دروازه بانی 

 فوتبال آسیا

سطح یک 

دروازه بانی 

 فوتبال  آسیا

سطح دو 

دروازه بانی 

 فوتبال  آسیا

سطح دو 

دروازه بانی 

 فوتبال  آسیا

سطح سه 

دروازه بانی 

 فوتبال  آسیا

 D + لیسانس تربیت بدنی مربی بدنساز

 یا

 بدنسازی فوتبال ایران

+ لیسانس تربیت بدنی  D 

 یا

 بدنسازی فوتبال ایران

C لیسانس تربیت بدنی + 

 یا

 بدنسازی فوتبال  ایران

C لیسانس تربیت بدنی + 

 یا

 بدنسازی فوتبال  ایران

 سطح یک 

بدنسازی فوتبال 

 آسیا

 یا 

B  لیسانس + 

 تربیت بدنی

 

 سطح یک 

بدنسازی 

 فوتبال آسیا

 یا 

B  لیسانس +

 تربیت بدنی

 

سطح یک 

بدنسازی 

 آسیا فوتبال 

 

سطح یک 

بدنسازی 

 فوتبال آسیا

سطح یک 

بدنسازی 

 فوتبال آسیا

سطح دو 

بدنسازی 

 فوتبال آسیا



 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان

 

 

 

به  نونهاالن بانوان سنی های ردهدر  کشور فوتبال برتر و ملی تیمهای در مدیریت و مربیگری برای نیاز مورد مدیریت و مربیگری معتبر گواهینامه حداقلبرنامه زمانبندی اجرای  -6-15

 شرح جدول ذیل میباشد:
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 سال شروع اجرا

 

 مسئولیت

1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 

      مدیریت - - - مدیر تیم

 D D D C C C B B A سرمربی

 D D D C C C C C B مربی

مربی دروازه 

 بانی

D سابقه دروازه بانی + 

 یا

 دروازه بانی فوتبال ایران 

D سابقه دروازه بانی + 

 یا

 دروازه بانی فوتبال ایران 

D سابقه دروازه بانی + 

 یا

 دروازه بانی فوتبال ایران 

دروازه بانی   یک سطح

 فوتبال آسیا

 یا

C  سابقه دروازه بانی + 

 

دروازه بانی   یک سطح

 فوتبال آسیا

 یا

C   سابقه دروازه +

 بانی

دروازه بانی   یک سطح

 فوتبال آسیا

 یا

C   سابقه دروازه +

 بانی

سطح یک 

دروازه بانی 

 فوتبال  آسیا

 یکسطح 

دروازه بانی 

 فوتبال  آسیا

سطح دو 

دروازه بانی 

 فوتبال  آسیا



 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان

 

 هرم پیشرفت مربیگری فوتبال و تخصصهای مرتبط اعم از بدنسازی و دروازه بانی: شانزدهماده 

 بانی به شرح هرم ذیل میباشد: دروازه و بدنسازی از اعم مرتبط تخصصهای و فوتبال مربیگری پیشرفت هرم -
 

 

                                                                                                    

                                                                                               

                                                                              

               

                                                                                                
                                                                                                 PRO     

 ( مرحله 4 طی وزر 63)                                        

 
 

         سطح دو آسیابدنسازی سطح سه آسیا         دروازه بانی                                                                                      

 ( مرحله 2طی  روز 12)                   روز (  7)                                                                                                      

                                                                                                                                

 

 

 بدنسازی سطح یک آسیا                  A             دروازه بانی سطح دو آسیا                                                                           

 (مرحله 2طی   روز 10 مرحله  (       ) 2طی  روز 26)  روز (                   7)                                                                              

  

 

  B        دروازه بانی سطح یک آسیا                                                                                  

         (                    طی دو مرحله روز 20)                      روز ( 6)                                                                              

                                    

                              

 ایرانبدنسازی                                               C                                        دروازه بانی ایران                                          

 روز ( 6)                                              روز (      13)                             روز (                            6)                                 

 

 
D                                                                                             

 روز ( 7)                                                                                         

 

 

سین کلیه دوره های فوق الذکر و دانش افزایی ست مدر صره: الزم به ذکر ا صرفا تب سوی  "مربوطه  از 

   تعیین و معرفی خواهند شد. فدراسیون فوتبال کمیته آموزش 
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 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان                                                            

 

 و تخصصهای مرتبط اعم از بدنسازی و دروازه بانی فوتسال، فوتبال ساحلیهرم پیشرفت مربیگری : هفدهماده 
 به شرح هرم ذیل میباشد: بانی دروازه و بدنسازی از اعم مرتبط تخصصهای و ساحلی فوتبال فوتسال، مربیگری پیشرفت هرم -

 

 

                                                                                                    

                                                                                             

                                                                            

                                                                                           

                                                                 

 سطح سه آسیا                                                                                                  

 وز ( 14)                                                

 

 

 

 

 دروازه بانی سطح                                            بدنسازی سطح                                                                                   

  روز (   6روز(                                           سه آسیا )  5سه آسیا )                                                                                    

                                 

  

                                         

 دروازه بانی سطح دو آسیا                                       بدنسازی سطح دو آسیا                                                      

 روز ( 6)       روز (                                                         5)                                                                   

 سطح دو آسیا                                                           
 روز ( 7)                                                                                                                          

 دروازه بانی سطح یک آسیا                                          بدنسازی سطح یک آسیا                                                                                   

 روز( 6)                                   روز (                                5)                                                                                  

                                                                                                        
                                                                                            

 دروازه بانی ایران                      سطح یک آسیا                  بدنسازی ایران                                                     

 روز( 6روز(                           )  6روز(                                 )  5)                                                          

 

                                                                                            

 سطح یک ایران                                                                                                

 روز( 5)                                                                                                     

 

 

سین کلیه د ست مدر صره: الزم به ذکر ا صرفاتب سوی  "وره های فوق الذکر و دانش افزایی مربوطه  از 

   تعیین و معرفی خواهند شد. فدراسیون فوتبال کمیته آموزش 
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 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان

 

مربیگری فوتبال و تخصصهای مرتبط اعم از آموزش ی دوره ها و عملی ، شفاهیامتحانات تئوری تعداد ،مدت : هجدهماده 

 بدنسازی و دروازه بانی

   و بدنسازی از اعم مرتبط تخصصهای و فوتبال مربیگری آموزش های دوره عملی و شفاهی تئوری، امتحانات تعداد ، مدت -

 به شرح جدول ذیل میباشد: بانی دروازه

کل  تعداد روزها نوع دوره ردیف

 ساعات

ساعات 

 عملی

ساعات 

 تئوری

ارائه 

 مقاله

امتحان 

 عملی

امتحان 

 تئوری
1 D 7 2+1 2 تت 22 34 56 روز بدون تعطیلی 

2 C 13  روز با یک روز تعطیلی در روز

 هفتم

 2+1 3 تت 36 60 96

3 B 20  روز با دو روز تعطیلی در روزهای

 هفتم و چهاردهم

144 86 58 1 3 2 

4 A 26  روزه با یک  13روز طی دو مرحله

  روز تعطیلی در روز هفتم هر مرحله
192 116 76 1 3 2 

5 PRO 63  2+1 3 +)تز( 1 266 107 385 مرحله   چهارروز طی 

 1 1 1 28 20 48 روز بدون تعطیلی 6 ایرانبدنسازی  6

روز طی دو مرحله پنج روزه با  10 آسیا 1سطح   بدنسازی 8
 حداقل یکسال فاصله بین دو مرحله

80 30 50 1 1 1 

روزه با  ششروز طی دو مرحله  12 آسیا 2سطح   بدنسازی 9

 ل یکسال فاصله بین دو مرحلهقحدا

96 36 60 1 1 2 

 1 1 - 20 28 48 روز بدون تعطیلی 6 ایران دروازه بانی 11

 1 2 ت 20 28 48 روز بدون تعطیلی 6 آسیا 1دروازه بانی سطح  13

 1 2 1 22 34 56 روز بدون تعطیلی 7 آسیا 2دروازه بانی  سطح  14

 1 2 1 22 34 56 بدون تعطیلیروز  7 آسیا 3دروازه بانی  سطح  15
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 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان

 

 

 مربیگری فوتسال و فوتبال ساحلی مدت ، تعداد امتحانات تئوری، شفاهی و عملی دوره های آموزش: نوزدهماده 

ذیل جدول مدت ، تعداد امتحانات تئوری، شفاهی و عملی دوره های آموزش مربیگری فوتسال و فوتبال ساحلی به شرح  -

 میباشد:

کل  تعداد روزها نوع دوره ردیف

 ساعات

ساعات 

 عملی

ساعات 

 تئوری

ارائه 

 مقاله

امتحان 

 عملی

امتحان 

 تئوری
 1+ 1 1 - 20 20 40 روز بدون تعطیلی 5 ایرانفوتسال یا فوتبال ساحلی  1

 1+1 1 تت 20 28 48 بدون تعطیلیروز  6 سطح یک آسیا 2

 2 2 1 26 30 56 روز بدون تعطیلی 7 سطح دو آسیا 3

 2 3 + تز1 38 58 96 هفتم  روز تعطیلی در روز یکروز با  13 سطح سه آسیا 4

 1 1 - 28 20 48 روز بدون تعطیلی 6 بدنسازی ایران 5

 1 1 - 28 20 48 روز بدون تعطیلی 6 بدنسازی سطح یک آسیا 6

 1 1 - 28 20 48 روز بدون تعطیلی 6 بدنسازی سطح دو آسیا 7

 1 1 - 28 20 48 روز بدون عطیلی 6 بدنسازی سطح سه آسیا 8

 1 1 - 20 20 40 روز بدون تعطیلی 5 دروازه بانی ایران 9

 1 1 - 20 20 40 روز بدون تعطیلی 5 دروازه بانی سطح یک آسیا 10

 1 1 - 20 20 40 روز بدون تعطیلی 5 آسیا دودروازه بانی سطح  11

 1 1 - 20 20 40 روز بدون تعطیلی 5 آسیا سهدروازه بانی  سطح  12
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 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیاندستورالعمل نظام 

 

سازماندهی و برگزاری دوره های آموزش مربیگری و مدیریت: بیستماده   

 سازماندهی و برگزاری دوره های آموزش مربیگری و مدیریت به شرح جدول ذیل میباشد: -
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 مجری برنامه برنامه ریز و ناظر عنوان برنامه ردیف 

 فدراسیون فوتبال AFC -فدراسیون فوتبال  مدیران به خارج از کشور اعزامهای احتمالی مدرسین ، مربیان و 1 

 فدراسیون فوتبال AFC -فدراسیون فوتبال  شناسایی ، جمع آوری ، تدوین و به روز نگه داری مطالب و منابع آموزشی 2

 فدراسیون فوتبال AFC -فدراسیون فوتبال  جلسات احتمالی کمیته آموزش فدراسیون فوتبال و کارگروههای تخصصی 3

 فدراسیون فوتبال AFC -فدراسیون فوتبال  دانش افزایی مدرسین فوتبال 4

 فدراسیون فوتبال AFC -فدراسیون فوتبال  دانش افزایی مدرسین فوتسال 5

 فدراسیون فوتبال AFC -فدراسیون فوتبال  دانش افزایی مدرسین فوتبال ساحلی 6

 فدراسیون فوتبال AFC -فدراسیون فوتبال  فوتسالدانش افزایی مدرسین بدنسازی  7

 فدراسیون فوتبال AFC -فدراسیون فوتبال  دانش افزایی مدرسین بدنسازی فوتبال ساحلی 8

 فدراسیون فوتبال AFC -فدراسیون فوتبال  دانش افزایی مدرسین دروازه بانی فوتبال 9

 فدراسیون فوتبال AFC -فدراسیون فوتبال  دانش افزایی مدرسین دروازه بانی فوتسال 10

 فدراسیون فوتبال AFC -فدراسیون فوتبال  دانش افزایی مدرسین دروازه بانی فوتبال ساحلی 11

 فدراسیون فوتبال AFC -فدراسیون فوتبال  تربیت مدرس فوتبال 12

 فدراسیون فوتبال AFC -فدراسیون فوتبال  تربیت مدرس فوتسال 13

 فدراسیون فوتبال AFC -فدراسیون فوتبال  مدرس فوتبال ساحلیتربیت  14
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 فدراسیون فوتبال AFC -فدراسیون فوتبال  فوتبال PROدانش افزایی مربیان  21

 فدراسیون فوتبال AFC -فدراسیون فوتبال  فوتبال  Aتربیت مربی  22

 فدراسیون فوتبال AFC -فدراسیون فوتبال  تربیت مربی سطح سه فوتسال آسیا 23
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  اصالح و به روز گردانی دستورالعمل حاضرماده بیست و یک: 

کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ضمن بازبینی سالیانه این دستورالعمل اصالحات احتمالی را اعمال، بروز  -

 .برگزار کنندگان دوره ها و مربیان خواهد رساندرسانی و به اطالع 
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 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان                                                            

 

 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیانم های پیوست فر                      

 مسئول تکمیل عنوان فرم ردیف
 ها داوطلبان شرکت در دوره و پزشکی مالی، فرم تعهدنامه انضباطی 1

 آموزش هیئت فوتبال شهرستان / استانکمیته   فوتبال Bمربیگری  فرم امتیازدهی و اولویت بندی داوطلبان شرکت در دوره های 2

 کمیته آموزش هیئت فوتبال استان / فدراسیون فوتبال  فوتبال Aفرم امتیازدهی و اولویت بندی داوطلبان شرکت در دوره های مربیگری  3

 فوتبالکمیته آموزش فدراسیون   فوتبال PROفرم امتیازدهی و اولویت بندی داوطلبان شرکت در دوره های مربیگری  4

 کمیته آموزش هیئت فوتبال شهرستان / استان فرم امتیازدهی و اولویت بندی داوطلبان شرکت در دوره های مربیگری سطح دو فوتسال و فوتبال ساحلی آسیا 5

 هیئت فوتبال استان / فدراسیون فوتبال کمیته آموزش فوتسال و فوتبال ساحلی آسیا سطح سهفرم امتیازدهی و اولویت بندی داوطلبان شرکت در دوره های مربیگری  6

 شرکت کنندگان دوره ها فرم ارزشیابی دوره ها 7

 کمیته آموزش فدراسیون فوتبال مربیگری ایران نمونه گواهینامه 8

فوتبال فدراسیون آموزش کمیته فوتبال Dنمونه دیپلم مربیگری درجه  9  

فوتبال فدراسیون آموزش کمیته فوتبال Cمربیگری درجه  نمونه دیپلم 10  

فوتبال فدراسیون آموزش کمیته فوتبال Bدیپلم مربیگری درجه  نمونه 11  

فوتبال فدراسیون آموزش کمیته فوتبال Aنمونه دیپلم مربیگری درجه  12  

فوتبال فدراسیون آموزش کمیته فوتبال Bنمونه مجوز مربیگری درجه  13  

فوتبال فدراسیون آموزش کمیته فوتبال Aنمونه مجوز مربیگری درجه  14  

 کمیته آموزش فدراسیون فوتبالپیشنهاد دهندگان: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

اعضای هیئت رئیسه محترم  با حضوراین دستورالعمل  ،ن فدراسیون فوتبالضمن تاکید و رعایت کردن آیین نامه ها، مقررات و قوانی 

              14/6/98یم و به تصویب رسید که از تاریخ  تبصره تنظ هجدهو  در بیست و یک ماده  13/6/98در جلسه مورخ  فدراسیون

 اجرا میگردد.

 

 :فدراسیون نام و امضاء اعضای هیئت رئیسه

 

 

 



 

 

 

 

 و پزشکی مالی ،تعهدنامه انضباطیفرم 

 داوطلبان شرکت در دوره های آموزش مربیگری و مدیریت

 

                                                                            صادره از                                    به شماره شناسنامه                       فرزند                            اینجانب   

یر را در طی ز و پزشکی مالی ،متعهد میگردم موارد انضباطیبه شماره ملی                                               

در آموزش مربیگری درجه                                         که از تاریخ                      لغایت                     دوره 

 برگزار خواهد شد را رعایت نمایم.          شهر                    

 رعایت نمودن شئونات اسالمی-1

رفتار نسبت به مدیر، استاد، سایر شرکت کنندگان  و برگزار کنندگان دوره و رعایت ادب، اخالق و حسن -2

 همکاری الزم جهت بهتر برگزار شدن دوره

 حضور منظم، بموقع و بدون غیبت در کالسهای تئوری و عملی و همکاری الزم با مربیان-3

 رعایت بهداشت شخصی و استفاده از لباس و کفش مناسب-4

 لبی و عروقی و مسریعدم داشتن بیماری ق-5

 مطلع نمودن مدیر کالس در صورت بیماری و موارد دیگر قبل از شروع کالس-6

حق اعتراض نسبت به  اینجانبنتیجه امتحانات دروس تئوری و عملی همان است که مدرسین اعالم مینمایند و -7

 را ندارم.نتیجه امتحانات 

 از درصد پنجاه )به هر دلیل( برگزار کننده دوره مجاز به کسراینجانب از شرکت در این دوره  انصراف صورت در-8

 .  بود خواهد واریزی مبلغ

 

   

 

 و اثر انگشت شرکت کننده  امضاءتاریخ،                                                                                                            

 

 

 

 



 

 

 

 فوتبال Bمربیگری درجه  های دوره در شرکت داوطلبان بندی اولویت و امتیازدهی فرم

 

 

 توضیحات الزم  :

نه(، آشنایی با زبان انگلیسی، آشنایی با مهارتهای کامپیوتر ، شخصیت و رفتار حرفه ای )با توجه به سوابق انضباطی ، اخالقی و عدم سوء پیشی -

زامی امتیاز  از امتیازات زیر برای داوطلبان ال  "45"و کسب حداقل   Cفعالیت مربیگری بعد از اخذ مجوز مربیگری درجه هجده ماه حداقل داشتن 

 میباشد.

   نام و نام خانوادگی 
   شماره ملی

   تاریخ تولد )شمسی و میالدی(
   شماره تلفن

    C مجوز مربیگری درجهشماره سریال 

   سایز لباس
   سایز کفش

   شهرستان مربوطهاستان و 

 آخرین مدرک تحصیلی

   (10دکتری )
   (8فوق لیسانس )

   (6لیسانس )
   (5دیپلم )فوق 

   (4دیپلم )
  Cمجوز مربیگری درجه محل ، سمت و مدت فعالیت مربیگری بعد از اخذ 

 سال ( چهار)به ازای هر سال و تا سقف 

   ( 8برتر شهرستان یا کمک مربی لیگ برتر استان) سرمربی لیگ 

   ( 4کمک مربی لیگ برتر شهرستان  )
   امتیاز( 5امتیاز و حداکثر امتیاز هر سال  10)به ازای هر روز دو امتیاز تا سقف  C مجوز مربیگری درجهشرکت در کالسهای توجیهی فدراسیون و هیئتها ی استانی بعد از اخذ 

   امتیاز( 18بوده )  Cچنانچه جزو نفرات برتر )توصیه شده ( دوره 

 هر سال و تا سقف چهار سال(باالترین سابقه بازیگری )به ازای 

   (5تیم ملی بزرگساالن و امید )
   (4تیم ملی جوانان و نوجوانان )

   (3لیگ برتر و دسته اول بزرگساالن کشور)
   (2بزرگساالن استان ) برتر لیگ دسته دوم و سوم بزرگساالن کشور و لیگ

  C مجوز مربیگری درجه باالترین عنوان کسب شده در سمت مربیگری پس از اخذ 

 )به ازای هر سال و تا سقف دو سال(

   (5دو تیم اول لیگ برتر استان  )
   (3دو تیم اول لیگ برتر شهرستان )

   (100جمع امتیازات )حداکثر
نه( و صحت اطالعات و سوابق داوطلب فوق آشنایی با زبان انگلیسی، آشنایی با مهارتهای کامپیوتر ، شخصیت و رفتار حرفه ای )با توجه به سوابق انضباطی ، اخالقی و عدم سوء پیشی

 مورد تایید می باشد.                 

                              

                                                      

 امضاء مسئول آموزش استان                          امضاء رئیس هیئت فوتبال استان                        امضاء داوطلب                                                   



 

 

 

 فوتبال A مربیگری درجه های دوره در شرکت داوطلبان بندی اولویت و امتیازدهی فرم

  توضیحات الزم  :
فعالیت مربیگری بعد از  دو سال، آشنایی با مهارتهای کامپیوتر ، شخصیت و رفتار حرفه ای )با توجه به سوابق انضباطی ، اخالقی و عدم سوء پیشینه( ، داشتن حداقل آشنایی با زبان انگلیسی -

 امتیاز برای داوطلبان زن  الزامی می باشد.  50امتیاز  از امتیازات زیر برای داوطلبان مرد و   55و کسب حداقل  B مجوز مربیگری درجهاخذ 

 امتیاز ویژه دریافت خواهند نمود. 15بازیکنان ستاره عالوه بر امتیازات کسب شده در این فرم،  -

 سمی در تیم ملی بزرگساالن داشته باشند. بازی ر 15بازیکنان ستاره  به بازیکنانی گفته میشود که حداقل  -

   نام و نام خانوادگی 
   شماره ملی

   تاریخ تولد )شمسی و میالدی(
   شماره تلفن

    B مجوز مربیگری درجهشماره سریال 

   سایز لباس
   سایز کفش

   استان , شهرستان مربوطه

 آخرین مدرک تحصیلی

   (10دکتری )
   (8فوق لیسانس )

   (6لیسانس )
   (5فوق دیپلم )

   (4دیپلم )

  Bمجوز مربیگری درجه محل ، سمت و مدت فعالیت مربیگری بعد از اخذ 

 )به ازای هر سال و تا سقف چهار سال (

   (10بزرگساالن کشور ) دسته اولمربی لیگ کمک 
   (9بزرگساالن کشور ) دوممربی لیگ دسته کمک 
   (8بزرگساالن کشور) سوممربی لیگ دسته کمک 

   (7سرمربی لیگ برتر بزرگساالن و امید استان )
  (6کمک مربی لیگ دسته اول امید و جوانان کشور )

   ( 5کمک مربی لیگ دسته دوم و سوم امید و جوانان کشور ) 
   ( 4سایر )

   امتیاز ( 4امتیاز و حداکثر امتیاز هر سال   8ز تا سقف )به ازای هر روز دو امتیا B مجوز مربیگری درجهشرکت در کالسهای توجیهی فدراسیون و هیئتها ی استانی بعد از اخذ 
   امتیاز( 14بوده ) Bچنانچه جزو نفرات برتر )توصیه شده ( دوره 

 هر سال و تا سقف چهار سال(باالترین سابقه بازیگری )به ازای 

   (5تیم ملی بزرگساالن و امید )
   (4تیم ملی جوانان و نوجوانان )

   (3لیگ برتر و دسته اول بزرگساالن کشو)
   (2بزرگساالن استان )برتر لیگ دسته دوم و سوم بزرگساالن کشور و لیگ 

  B مربیگری درجهمجوز باالترین عنوان کسب شده در سمت مربیگری پس از اخذ 

 )به ازای هر سال و تا سقف دو سال(

   (4سه تیم اول لیگ دسته اول بزرگساالن کشور )
   (3سه تیم اول لیگ دسته دوم و سوم بزرگساالن کشور )

   (2دو تیم اول لیگ برتر بزرگساالن و امید استان )
   (100جمع امتیازات )حداکثر

بق داوطلب فوق مورد ، آشنایی با مهارتهای کامپیوتر، شخصیت و رفتار حرفه ای )با توجه به سوابق انضباطی ، اخالقی و عدم سوء پیشینه( و صحت اطالعات و سواآشنایی با زبان انگلیسی 

 تایید می باشد.                      

                                                                                     

  بال استان امضاء رئیس هیئت فوت                        امضاء ارزیاب نام و نام خانوادگی و                                       امضاء داوطلب                                 
                               

 



 

 

 

 

 فوتبال PRO مربیگری درجه های دوره در شرکت داوطلبان بندی اولویت و امتیازدهی فرم

 توضیحات الزم
 و عدم سوء پیشینه( ، آشنایی با مهارتهای کامپیوتر ، شخصیت و رفتار حرفه ای )با توجه به سوابق انضباطی ، اخالقیآشنایی با زبان انگلیسی -

 امتیاز برای داوطلبان زن الزامی می باشد. 55امتیاز از امتیازات زیر برای داوطلبان مرد و  60کسب حداقل  -

 امتیاز ویژه دریافت خواهند نمود. 15فرم مربیان ستاره عالوه بر امتیازات کسب شده در این  -

 کشور داشته باشند.دسته اول  یک بار قهرمانی در لیگ برتر یامربیان ستاره  به مربیانی گفته میشود که حداقل  -

 امتیاز ویژه دریافت خواهند نمود. 10بر امتیازات کسب شده در این فرم وه و باالتر عال B مدرسان -

 موفقیت در مصاحبه کمیته آموزش -

   نام و نام خانوادگی
   شماره ملی
   تاریخ تولد

   نام پدر
   استان و شهرستان مربوطه

 آخرین مدرک تحصیلی

   (10دکتری )
   (8فوق لیسانس )

   (6لیسانس )
   (5فوق دیپلم )

   (4دیپلم )

مجوز مربیگری محل ، سمت و مدت فعالیت مربیگری بعد از اخذ 

 )به ازای هر سال و تا سقف چهار سال (  Aدرجه 

وره های روز تدریس مدرسین در د 6توضیح : به ازای هر 

یاز و در دوره های مربیگری متا 5/0مربیگری کنفدراسیون آسیا 

 امتیاز تعلق خواهد گرفت 15امتیاز تا سقف  . /25ایران 

   (9سرمربی لیگ برتر بزرگساالن و امید کشور / ملی بزرگساالن و امید )
   (8سر مربی لیگ دسته اول بزرگساالن و امید کشور/ برتر جوانان کشور / ملی جوانان و نوجوانان )

   (7امید ) مربی لیگ برتر بزرگساالن و امید کشور / ملی بزرگساالن و
   (6سر مربی لیگ دسته دوم بزرگساالن و امید کشور/ نونهاالن ملی / نونهاالن و نوجوانان برتر کشور )

   (4مربی لیگ دسته اول بزرگساالن و امید کشور/ برتر جوانان کشور / ملی جوانان و نوجوانان )
   (3نوجوانان دسته دوم کشور )سر مربی لیگ دسته سوم بزرگساالن و امید کشور / جوانان و 

 امتیاز( 5امتیاز و حداکثر امتیاز هر سال  10)به ازای هر روز دو امتیاز تا سقف  A مجوز مربیگری درجهشرکت در کالسهای توجیهی فدراسیون  بعد از اخذ 

  
  

 امتیاز( 14بوده ) Aچنانچه جزو نفرات برتر )توصیه شده ( دوره 

  
  

 بازیگری )به ازای هر سال و تا سقف چهار سال(باالترین سابقه 

   (5تیم ملی بزرگساالن و امید )
   (4تیم ملی جوانان و نوجوانان )

   (3لیگ برتر و دسته اول)
   (2لیگ دسته دوم و سوم بزرگساالن کشور )

مجوز باالترین عنوان کسب شده در سمت مربیگری پس از اخذ 

  A مربیگری درجه

   (6اول جام قهرمانی باشگاههای آسیا و جام ملتهای آسیا )سه تیم 
   (4سه تیم اول لیگ برتر و قهرمان جام حذفی بزرگساالن کشور )

   (2سه تیم اول لیگ دسته اول بزرگساالن کشور )

   (100جمع امتیازات )حداکثر

رفتار حرفه ای )با توجه به سوابق انضباطی ، اخالقی و عدم سوء پیشینه( و صحت اطالعات و سوابق فوق آشنایی با زبان انگلیسی، آشنایی با مهارتهای کامپیوتر ، شخصیت و 

 گواهی میگردد.

 

 امضاء رئیس هیئت فوتبال استان                                                                   نام و نام خانوادگی و امضاء ارزیاب                                                        امضاء داوطلب                   
 



 

 

 

 

 

 

 فرم ارزشیابی دوره های آموزشی

رکت کننده عزیز : خواهشمند است با دقت نظر کامل به سئواالت ذیل پاسخ دهید و نظر خود را در ش

 )بدون ذکر نام(مورد این دوره مرقوم فرمایید . 

ارزیابی 

 سئواالت شونده

 نمره

 ضعیف متوسط خوب

ره
دو

ده 
کنن

ر 
زا

رگ
ب

 

       بود ؟محل تشکیل کالس تئوری از نظر فضا ، نور ، برودت و ... چگونه 

       محل تشکیل و تدارکات کالس عملی چگونه بود ؟

       وسایل کمک آموزشی تا چه حدی فراهم بود ؟

       نحوه برخورد و پاسخگویی مسئولین برگزار کننده دوره چگونه بود ؟

       نحوه مدیریت و هماهنگی در اجرای دوره چگونه بود ؟

س
در

م
 

       چگونه بود ؟ محتوای علمی دوره

       مطالب ارائه شده در دوره تا چه حد در افزایش معلومات شما موثر بوده است ؟

       میزان اطالعات و نحوه تدریس استاد چگونه بود ؟

       استفاده از وسایل کمک آموزشی در چه حدی بود ؟

       کنندگان چگونه بود ؟میزان توانایی مدرس در ایجاد انگیزه در بین شرکت 

       توانایی مدرس در برقراری ارتباط با شرکت کنندگان چگونه بود ؟

       میزان آمادگی مدرس در تفهیم مطالب چگونه بود ؟

       امکان وجود بحث و تبادل نظر تا چه حدی فراهم بود ؟

       ارزیابی میکنید ؟قابلیت مدرس را در اجرای مهارتهای تکنیکی چگونه 

       تناسب اندام و آمادگی جسمانی مدرس را چگونه ارزیابی میکنید؟ 

 لطفا" چنانچه نظر ، پیشنهاد و انتقادی دارید در زیر و پشت همین برگه مرقوم نمایید.

 



 

 

 

 

 آسیا و فوتبال ساحلی سطح دو فوتسالآموزش مربیگری  های دوره در شرکت داوطلبان بندی اولویت و امتیازدهی فرم

 

 توضیحات الزم  :
نه( ، داشتن حداقل دو سال آشنایی با زبان انگلیسی، آشنایی با مهارتهای کامپیوتر ، شخصیت و رفتار حرفه ای )با توجه به سوابق انضباطی ، اخالقی و عدم سوء پیشی -

 لزامی میباشد.امتیاز  از امتیازات زیر برای داوطلبان ا 45و کسب حداقل   آسیاسطح یک  مجوز مربیگریفعالیت مربیگری بعد از اخذ 

   نام و نام خانوادگی 
   شماره ملی

   تاریخ تولد )شمسی و میالدی(
   شماره تلفن

   سطح یک  مجوز مربیگریشماره سریال 

AFC ID   

   سایز لباس
   سایز کفش

   شهرستان مربوطهاستان و 

 آخرین مدرک تحصیلی

   (10دکتری )
   (8فوق لیسانس )

   (6لیسانس )
   (5فوق دیپلم )

   (4دیپلم )

 سطح یک آسیا مجوز مربیگریمحل ، سمت و مدت فعالیت مربیگری بعد از اخذ 

 )به ازای هر سال و تا سقف چهار  سال (

   (10کمک مربی لیگ غیر برتر بزرگساالن کشور )سرمربی لیگ برتر بزرگساالن استان یا 
   ( 8) کشور امید و جوانان برتر غیر لیگ مربی کمک یا استان امید و جوانان برتر لیگ سرمربی

   ( 6) استان بزرگساالن برتر لیگ مربی کمک یا شهرستان بزرگساالن برتر لیگ سرمربی
  ( 4) استان امید و جوانان  برتر لیگ مربی کمک یا شهرستانامید و جوانان  برتر لیگ سرمربی

  ( 2) سایر

   امتیاز( 4امتیاز و حداکثر امتیاز هر سال  8ه ازای هر روز دو امتیاز تا سقف )ب سطح یک آسیا مجوز مربیگریشرکت در کالسهای توجیهی فدراسیون و هیئتها ی استانی بعد از اخذ 
   امتیاز( 14سطح یک بوده )چنانچه جزو نفرات برتر )توصیه شده ( دوره 

 )به ازای هر سال و تا سقف چهار سال(باالترین سابقه بازیگری 

   (5تیم ملی بزرگساالن و امید )
   (4تیم ملی جوانان و نوجوانان )

   (3لیگ برتر و دسته اول بزرگساالن کشور)
   (2لیگ دسته دوم و سوم بزرگساالن کشور و لیگ بزرگساالن استان )

  سطح یک آسیا مجوز مربیگریباالترین عنوان کسب شده در سمت مربیگری پس از اخذ 

 )به ازای هر سال و تا سقف دو سال(

   (4) غیر برتر کشور یا برتر استانتیم اول لیگ  دو
   (3) غیر برتر استان یا برتر شهرستانتیم اول لیگ  دو

   (100جمع امتیازات )حداکثر
 ابق داوطلب فوق مورد تایید می باشد.                 ، آشنایی با مهارتهای کامپیوتر ، شخصیت و رفتار حرفه ای )با توجه به سوابق انضباطی ، اخالقی و عدم سوء پیشینه( و صحت اطالعات و سوآشنایی با زبان انگلیسی

                              

                                                      

 امضاء داوطلب                          امضاء مسئول آموزش استان                          امضاء رئیس هیئت فوتبال استان                                          



 

 

 

 

 آسیا سطح سه فوتسال و فوتبال ساحلیآموزش مربیگری  های دوره در شرکت داوطلبان بندی اولویت و امتیازدهی فرم

  توضیحات الزم  :
سطح دو  مجوز مربیگرینه( ، داشتن حداقل دو سال فعالیت مربیگری بعد از اخذ آشنایی با زبان انگلیسی، آشنایی با مهارتهای کامپیوتر ، شخصیت و رفتار حرفه ای )با توجه به سوابق انضباطی ، اخالقی و عدم سوء پیشی -

 امتیاز  از امتیازات زیر برای داوطلبان الزامی می باشد.   50آسیا  و کسب حداقل 

 امتیاز ویژه دریافت خواهند نمود. 10بازیکنان ستاره عالوه بر امتیازات کسب شده در این فرم،  -

  بازی رسمی در تیم ملی بزرگساالن داشته باشند. 15بازیکنان ستاره  به بازیکنانی گفته میشود که حداقل  -

   نام و نام خانوادگی 
   شماره ملی

   تاریخ تولد )شمسی و میالدی(
   شماره تلفن

   سطح دو  مجوز مربیگریشماره سریال 

AFC ID   

   سایز لباس
   سایز کفش

   شهرستان مربوطهاستان و 

 آخرین مدرک تحصیلی

   (10دکتری )
   (8فوق لیسانس )

   (6لیسانس )
   (5فوق دیپلم )

   (4دیپلم )

  سطح دو آسیا مجوز مربیگریمحل ، سمت و مدت فعالیت مربیگری بعد از اخذ 

 )به ازای هر سال و تا سقف چهار سال (

   (   10سرمربی لیگ غیر برتر یا کمک مربی لیگ برتر بزرگساالن کشور ) 
   ( 8سرمربی لیگ غیر برتر یا کمک مربی لیگ برتر امید و جوانان کشور ) 

   ( 7سرمربی لیگ برتر استان یا کمک مربی لیگ غیر برتر بزرگساالن کشور ) 
   (6) کشور امید و جوانان برتر غیر لیگ مربی کمک یا استان برتر لیگ سرمربی

   (5سرمربی لیگ برتر شهرستان یا کمک مربی لیگ برتر بزرگساالن استان ) 
   (4) استان امید و جوانان برتر لیگ مربی کمک یا شهرستان برتر لیگ سرمربی

  ( 3سایر ) 

   امتیاز ( 4امتیاز و حداکثر امتیاز هر سال  8)به ازای هر روز دو امتیاز تا سقف  سطح دو آسیا مجوز مربیگریشرکت در کالسهای توجیهی فدراسیون و هیئتها ی استانی بعد از اخذ 
   امتیاز( 14سطح دو آسیا  بوده )چنانچه جزو نفرات برتر )توصیه شده ( دوره 

 باالترین سابقه بازیگری )به ازای هر سال و تا سقف چهار سال(

   (5تیم ملی بزرگساالن و امید )
   (4تیم ملی جوانان و نوجوانان )

   (3برتر و دسته اول بزرگساالن کشو) لیگ
   (2سوم بزرگساالن کشور و لیگ بزرگساالن استان )لیگ دسته دوم و 

  سطح دو آسیا مجوز مربیگریباالترین عنوان کسب شده در سمت مربیگری پس از اخذ 

 )به ازای هر سال و تا سقف دو سال(

   (4سه تیم اول لیگ دسته اول بزرگساالن کشور )
   (3سه تیم اول لیگ دسته دوم و سوم بزرگساالن کشور )

   (2دو تیم اول لیگ برتر بزرگساالن و امید استان )
   (100جمع امتیازات )حداکثر

نه( و صحت اطالعات و سوابق داوطلب فوق مورد تایید آشنایی با زبان انگلیسی، آشنایی با مهارتهای کامپیوتر ، شخصیت و رفتار حرفه ای )با توجه به سوابق انضباطی ، اخالقی و عدم سوء پیشی 

 می باشد.                      

 

 امضاء رئیس هیئت فوتبال استان                         مسئول آموزش استانامضاء                             امضاء داوطلب                                         
                               



 

 

ایران مربیگری  گواهینامه هاینمونه 









 

 



                                                                                                                               

   

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

  


