
 

 آییه وامٍ آکادمی َای يالیبال
 

  مقدمٍ

اهشٍصُ ٍسصؽ ٍالیجبل جْبى اص هحذٍدُ صهیي ٍثبؿگبُ كشاتش سكتِ اػت. ّش سٍص ؿبّذ پیـشكت 

ٍتَػؼِ ّوِ جبًجِ ایي سؿتِ ٍسصؿی دس دًیب ّؼتین. ثشگضاسی هؼبثوبت لیگ جْبًی دس ّش ػبل 

ختلق ایي سؿتِ، ًضدیي ؿذى ػغح سهبثت ثیي ًـَسّبی هٍّوچٌیي الوپیي ٍ تَسًوٌت ّبی 

دسایي سٍیذادّب، پیچیذگیْب ٍ هؼبدالت خبف حبًن ثشایي گًَِ هؼبثوبت، ؿشایظ ٍیظُ ایی سا حبضش 

حضَس هشثیبى ٍتین هشثیگشی هذستوٌذ، هذیشیت ثشای ًـَسّبی حبضش دسایي كشآیٌذ سهن صدُ اػت. 

تَاًوٌذ ٍ ثشگضاسًٌٌذگبى هتخلق ٍحبهیبى ٍ گشدؽ هبلی ثبال ٍ... ّوِ حبًی اص ثٌبسگیشی اكشادی 

ثبتجشثِ، حشكِ ایی ٍتحلیلٌشدُ دس صهیٌِ ٍالیجبل پبیِ ٍالیجبل حشكِ ای اػت ًِ ایي جشیبى سا اص 

اثتذا ٍثب یي ػبختبس ًظبهٌذ ّذایت هی ًوبیٌذ. ٍالیجبل ایشاى ًیض اًٌَى ثیؾ اص ّشصهبى دیگشی 

بم سدُ ثبتَجِ ثِ سؿذ ٍهَكویت ّبی ًؼت ؿذُ ٍثبدسًظش گشكتي جبیگبّی ًِ دس آػیب ٍجْبى دستو

ّبی ػٌی ثِ آى سػیذُ اػت ًیبصهٌذ تَجِ ثیؾ اص پیؾ ثِ اهش آهَصؽ ٍیبددّی آًبدهیي ٍػلوی 

ٍالیجبل ثِ هشثیبى ٍ ٍالیجبل آهَصاى پبیِ ثب ثشخَسداسی اص اهٌبًبت ٍتٌٌَلَطی هذسى ٍتذاثیش هذیشیتی 

اػتشاتظی ّبی  ػبصهبى یبكتِ هی ثبؿذ. لزا دس ساػتبی اجشای ثشًبهِ ّبی ػولیبتی ثشخبػتِ اص

هحَلِ ثِ ًویتِ آًبدهی ٍهبهَسیت ّبی آًبدهی ّبی كذساػیَى ٍالیجبل جوَْسی اػالهی ایشاى 

ّبی ٍالیجبل ٍّوچٌیي جْت یٌپبسچِ ػبصی آهَصؽ ّبی پبیِ دس ٍالیجبل ًـَس، آییي ًبهِ آًبدهی 

ػشاػش ًـَس ًگبسؽ ؿذُ ٍپغ اص تلَیت دس ّیئت سئیؼِ هحتشم كذساػیَى دس  93ٍالیجبل دس ػبل 

آًبدهی ٍالیجبل ثب اػتلبدُ اص ًظشات ًبسؿٌبػبى ٍهؼئَالى الصم االجشا هی گشدد. ایي آییي ًبهِ 

تٌظین ؿذُ اػت ًِ اًـبء اهلل ثتَاًذ پبػخگَی ثخؾ اػظن ًیبصّبی جبهؼِ ٍسصؿی ٍالیجبل ًـَس 

َس گشدد. دسایٌجب ثَدُ ٍ ثِ ػْن خَد هَجت تَػؼِ ٍالیجبل دس اػتبى ّب ٍثِ تجغ آى دس ػشاػش ًـ

الصم اػت اص صحوبت ثی دسیؾ ًلیِ ّوٌبساى دس كذساػیَى ٍالیجبل، آًبدهی هلی ٍالیجبل، ّیبتْبی 

تذٍیي ایي آییي ًبهِ تالؿْبی هجذاًِ ثؼول آٍسدُ اًذ، ٍالیجبل ٍػبیش ًبسؿٌبػبى اهش، ًِ دس ساُ 

 توذیش ٍتـٌش ًوبیین. 

 

 



 

 

 : تعزیف  1مادٌ 
اسد ًِ دسایي آییي ًبهِ اص ایي پغ ثِ اختلبس آًبدهی ٍالیجبل ًبهیذُ هی ؿَد آًبدهی ٍالیجبل اػتبًذ

ػبل ًِ عجن ضَاثظ  18تب  6ػجبست اػت اص هشًض آهَصؽ ٍالیجبل ثشای ًَدًبى ًٍَجَاًبى ػٌیي 
هٌذسج دسایي آییي ًبهِ هجَص كؼبلیت اص اداسُ ًل ٍسصؽ ٍجَاًبى ٍّیئت ٍالیجبل اػتبى ثشای هذت 

 ت هی داسد. یي ػبل دسیبك
: آًبدهی ٍالیجبل ثبًَاى، آًبدهی ٍالیجبل ػبحلی ًیض هی ثبیؼت دسچبسچَة ایي آییي ًبهِ 1تجلشُ 

 هجَص كؼبلیت دسیبكت ًوبیٌذ. 
 

 : اَداف 2مادٌ 
 آًبدهی ٍالیجبل ثشای تحون اّذاف صیش تبػیغ هی گشدد : 

 گؼتشؽ ٍتَػؼِ ٍسصؽ ٍالیجبل دسهیبى ًَدًبى ًٍَجَاًبى -1
 پبیِ ٍػلوی ٍالیجبل  آهَصؽ-2
 ؿٌبػبیی ًٍـق اػتؼذادّبی ثشتش دسػٌیي پبییي ٍصهیٌِ ػبصی ثشای ؿٌَكبیی آى -3
 پشًشدى اٍهبت كشاؿت ًًَْبالى ًٍَجَاًبى ثبایجبد هحیغی ػبلن، جزاة ٍؿبد ثب ٍالیجبل ثشای آًبى -4
 پـتَاًِ ػبصی تین ّبی هلی سدُ ّبی ػٌی ٍثبالتش -5
 

 اسیس آکادمی يالیبال : شزایط متقاضی ت3مادٌ 
 اسائِ گَاّی كالحیت اخالهی ٍػَء پیـیٌِ ثِ تبییذ ّیئت ٍالیجبل اػتبى 

  تشجیحبً دس سؿتِ تشثیت ثذًی داؿتي هذسى تحلیلی حذاهل ًبسؿٌبػی
 داؿتي هذسى هشثیگشی ثیي الوللی 

 ػبل ػي  30داساثَدى حذاهل 
ی ٍالیجبل ؿیش تشثیت ثذًی ثب ؿذ هی دسكَستی ًِ هذسى تحلیلی هتوبضی تبػیغ آًبده :1تبصزٌ 

 ثبیؼتی ًخجِ ٍالیجبلی ثبؿذ )ثبصیٌي ٍهشثی اػجن یب كؼلی تین ّبی هلی( 
 ًویتِ اػتؼذادیبثی ٍآًبدهی كذساػیَى تلوین هی گیشد.  پیؾ ثیٌی ًـذُدس هَاسد 
 ًلیِ هؼئَلیت ّبی آًبدهی ٍالیجبل ثشػْذُ هَػغ آى خَاّذ ثَد.  :2تبصزٌ 

 
 



 

 ات يتسُیالت مًرد ویاس بزای تاسیس آکادمی يالیبال : امکاو4مادٌ 
ػبلي ػشپَؿیذُ هٌبػت )ًق پَؽ، ًَس، هیلِ ٍتَس ٍالیجبل، ایوٌی دیَاسّب، ػیؼتن گشهبیـی 

 ٍػشهبیـی( 
 داؿتي ٍػبیل ًوي آهَصؿی )تَح، تَس، هبًغ، تَح هذیؼي، ثبل، تـي، عٌبة ثبصی، ًؾ ٍ...(

 آهَصاى دس ػغَح هختلق دس تشًیت سًگی هتلبٍت لجبع هتحذالـٌل ثشای ًلیِ ٍالیجبل 
 اسائِ ؿٌبػٌبهِ ثبصیٌٌبى ًٍبست ؿٌبػبیی ثشای ٍالیجبل آهَصاى 

 

 : وحًٌ عضًگیزی )ثبت وام( آکادمی َای يالیبال 5مادٌ 
 ًِ دسػبل جبسی گشكتِ ؿذُ ثبؿذ.  4دس 3هغؼِ ػٌغ  4 
 یي ػشی كتًَپی ًبهل اص توبم كلحبت ؿٌبػٌبهِ  
 ی پشداخت ؿْشیِ اكل كیؾ ثبًٌ 
 تٌویل كشم ثجت ًبم تَػظ اٍلیبء ٍسضبیت ًبهِ ًتجی ٍلی یب ػشپشػت هبًًَی  
 دسیبكت گضاسؽ كؼبلیت اص دثیش ٍسصؽ هذسػِ ٍالیجبل آهَص  
 اكل گَاّی ػالهت اص پضؿي هؼتوذ  
 اكل ًبست یب گَاّی ثیوِ ٍسصؿی هؼتجش ّوبى ػبل  
ت جؼوبًی، سٍاًی ًِ تَػظ آًبدهی تٌویل كشم هـخلبت كشدی، كشم پیٌشؿٌبػی ٍٍضؼی 

 ٍالیجبل اسائِ هی ؿَد. 
كتًَپی هلذم گَاّیٌبهِ پبیبى دٍسُ آهَصؽ دسكَستی ًِ ٍالیجبل آهَص ػبثوِ ؿشًت دس  

 دٍسُ ّبی هجل سا داؿتِ ثبؿذ. 

 

 : دستًرالعمل وام گذاری آکادمی َای يالیبال 6مادٌ 
ذع جوَْسی اػالهی ثٌبسگیشی ثِ جْت حلظ كشٌّگ اكیل ایشاًی ٍثبتَجِ ثِ ًظبم هو 

 ػٌبٍیي ثیگبًِ ثب كشٌّگ ًـَس، هوٌَع ثَدُ ًٍبم آًبدهی ثبیؼتی كبسػی ثبؿذ. 
 پیـٌْبد هی ؿَد اص ًبم ثضسگبى ٍالیجبل ٍپیـٌؼَتبى اػتلبدُ ؿَد.  
ثشای ؿٌبػبیی ّشچِ ثْتش كذساػیَى اص ًبهگزاسی آًبدهی ّبی ٍالیجبل ثلَست تٌشاسی  

 خَدداسی گشدد. 



 

ٍاػتلبدُ اص ًبم ٍاهتیبص ًوبیٌذگی ثبؿگبُ ّبی خبسجی كوظ ثب اسائِ گَاّی ثبؿگبُ ادػب  
 هشثَعِ ٍتبییذ اهَس ثیي الوللی كذساػیَى ٍالیجبل جوَْسی اػالهی هجبص هی ثبؿذ. 

دسخلَف آًبدهی ّبی ٍالیجبل هشثَط ثِ اسگبى ّب ًٍْبدّب ٍیبؿشًت ّبی دٍلتی یب ٍاثؼتِ  
 بد ثبالتشیي هشجغ هشثَعِ ثالهبًغ خَاّذ ثَد. ًبهگزاسی آًبدهی ثب پیـٌْ

اػتلبدُ اص اػبهی ثبؿگبُ ّبی كبحت ًبم ٍلیگ ثشتش ًـَس )اػتوالل، پیشٍصی، پیٌبى، ٍ...(  
 هٌَط ثِ هَاكوت ًبهِ ًتجی هذیشػبهل ثبؿگبُ اكلی خَاّذ ثَد. 

 

 : يظایف آکادمی يالیبال 7مادٌ 
 ایجبد هحیغی ػبلن، هلشح ٍثْذاؿتی ثشای ؿٌَكبیی اػتؼذادّب  -1
آهَصؽ اكَل ٍتٌٌیي ّبی پبیِ دس ٍالیجبل ثشاػبع ثشًبهِ ّبی تذٍیي ؿذُ اص ػَی ًویتِ  -2

 آًبدهی ّب 
 صهیٌِ ػبصی ثشای ًـق ٍپشٍسؽ اػتؼذادّبی ثشتش دس سؿتِ ٍالیجبل  -3
ییذ ًویتِ آًبدهی ّبی ّیئت ٍالیجبل اػتبى اػغبی گَاّیٌبهِ پبیبى دٍسُ آهَصؽ ًِ ثِ تب -4

 هشثَعِ سػیذُ ثبؿذ. 
هؼشكی اػتؼذادّبی ثشتش ثِ ثبؿگبُ ّب ًِ یٌی اص هؼیبس ّبی هْن اسصؿیبثی آًبدهی ٍالیجبل  -5

 خَاّذ ثَد. 
ًلش هی ثبؿذ ٍاص ثیي  7تـٌیل ّیئت اهٌبء دس آًبدهی ٍاًجوي اٍلیب ٍهشثیبى هتـٌل اص حذاًثش  -6

لیجبل آهَصاى ثبؿذ تـٌیل هی ؿَد ٍسیبػت آى ًیض ثِ ػْذُ یٌی اص اٍلیب خَاّذ ثَد. اٍلیبی ٍا
ّلتِ ثؼذ اص ؿشٍع كؼبلیت آًبدهی، اػضب ٍسئیغ  2آًبدهی ّبی ٍالیجبل هٌللٌذ ّوِ ػبلِ ظشف 

 اًجوي اٍلیب ٍهشثیبى خَد سا ثِ ًویتِ آًبدهی ّبی ّیئت ٍالیجبل اػتبى هؼشكی ًوبیٌذ. 
 هوشسات، دػتَسالؼول ّب ٍثخـٌبهِ ّبی ًویتِ آًبدهی ّبی ٍالیجبل ایشاى سػبیت ًلیِ  -7
 ًظبست ثشپَؿؾ هٌبػت ٍالیجبل آهَصاى  -8
 هوٌَػیت پزیشؽ ٍالیجبل آهَصاى ثذٍى داؿتي ًبست ثیوِ ٍسصؿی  -9

 ًظبست ثشػذم اػتؼوبل دخبًیبت دس هحَعِ آًبدهی ٍالیجبل  -10
 دهی ٍالیجبل ؿْشػتبى، اػتبى ًٍـَس ؿشًت دسجـٌَاسُ ّب ٍهؼبثوبت آًب -11
 
 



 

 : امًر مالی آکادمی يالیبال )دریافت شُزیٍ( 8مادٌ
 هیضاى دسیبكت ؿْشیِ اص ٍالیجبل آهَصاى دس آًبدهی ٍالیجبل ثِ ؿشح ریل خَاّذ ثَد : 

 سیبل هی ثبؿذ.  000/200/1ٍحذاًثش  000/400ؿْشیِ حذاهل 
 : حذاهل ٍحذاًثش ؿْشیِ هٌَط ثِ ؿشایظ ریل ّؼت 

 دسجِ هشثی ٍػَاثن ایـبى  -1
 داؿتي هشثیبى ثذى ػبص ٍیظُ، طیوٌبػتیي  -2
تـزیِ )اسائِ ثشًبهِ ػبیش كَم ثشًبهِ ّب : آهَصؽ صثبى ٍصثبى تخللی، ؿٌب، اسدٍّبی یي سٍصُ،  -3

 ؿزایی( سٍاًـٌبػی
 

 شزایط ي صالحیت مزبیان فعال در آکادمی يالیبال -9مادٌ 
 داؿتي كالحیت اخالهی 
 هذسى تحلیلی لیؼبًغ تشثیت ثذًی ٍ ػلَم ٍسصؿی حذاهل 

دس كَستی ًِ هذسى تحلیلی هشثیبى كؼبل آًبدهی ٍالیجبل ؿیشتشثیت ثذًی  :1تبصزٌ  

 ثبؿذ هی ثبیؼتی ًخجِ ٍالیجبلی ثبؿذ )ثبصیٌي ٍ هشثی اػجن یب كؼلی تین ّبی هلی( 
 ثشای ػشهشثی هی ثبؿذ .  1حذاهل دسجِ هشثیگشی دسجِ  

 هشثیگشی ًوي هشثی هی تَاًذ دسجِ پبییي تش اص یي ثبؿذ .  هذسى :2تبصزٌ  

 داؿتي ػَاثن آهَصؽ دس ػغَح پبیِ  

 

 چگًوگی ي شزایط بزوامٍ َای آمًسشی ي تمزیىات -11مادٌ 
 اجشای آهَصؽ هْبستْب عجن عشح دسع آًبدهی ّب  
 بىثجت ٍ ًگْذاسی كشآیٌذ سؿذی ٍالیجبل آهَصاى ٍ ایجبد ثبًي اعالػبتی كشدی ثبصیٌٌ 
 ًلش 30ًلش ٍالیجبل آهَص یي هشثی ٍ تؼذاد حذاًثشی ّش ًالع  15حضَس ثِ اصای ّش  
تب  11/10/77تَجِ ثِ ؿشایظ ػٌی اثالؽ ؿذُ اص ػَی كذساػیَى )ثشای هثبل هتَلذیي  

11/10/79) 

 
 



 

 وحًٌ فعالیت اکادمی يالیبال -11مادٌ 
بل كؼبل ثبؿٌذ . ّش آًبدهی آًبدهی ٍالیجبل هـوَل ایي آییي ًبهِ هی ثبؿذ دس توبم كلَل ػ

دهیوِ( ثب سػبیت  90ٍالیجبل ، هَظق اػت حذاهل ػِ جلؼِ توشیي دس ّلتِ ّش جلؼِ )حذاهل 
 ػشكلل ّبی اهَصؿی كذساػیَى ٍالیجبل ثشگضاس ًوبیذ. 

 ّیچ یي اص آًبدهی ٍالیجبل ًوی تَاًٌذ ثِ كَست كللی ٍ هَهت كؼبلیت ًوبیٌذ .  :1تبصزٌ 
 

 قی آکادمی َای يالیبال با يالیبال آمًسان : رابطٍ حق12ًمادٌ 
آًبدهی ّبی ٍالیجبل هی تَاًٌذ ًؼجت ثِ ػوذ هشاسداد هبًًَی ثب ٍالیجبل آهَصاًی ًِ دس آى آًبدهی 
ثَدُ اًذ، دس ّیأت ٍالیجبل اهذام ًوبیٌذ. )ثبیؼتی سضبیت ٍلی ٍالیجبل آهَص ثلَست هحضشی ضویوِ 

 ؿَد( .

د كی هبثیي ٍالیجبل آهَص ٍ آًبدهی ٍالیجبل دٍ عشف هلضم ثِ پزیشؽ ٍ ثؼذ اص اهضبی هشاسدا :1تبصزٌ 
 اجشای توبهی ثٌذّبی هشاسداد هی ثبؿٌذ . 

 

 سایز الشامات قاوًوی  -13مادٌ 
 آًبدهی ّبی ٍالیجبل حن ادؿبم دٍسُ ّبی آهَصؿی ٍ سدُ ّبی ػٌی هختلق ثب یٌذیگش سا ًذاسد  -1

دُ ی ػٌی ًٍالع هخلَف خَد ٍ ثِ ّوشاُ ّوؼبالًؾ ثِ ًحَی ًِ ّش ٍالیجبل آهَص ثبیذ دس س
 اهَصؽ ثجیٌذ . 

ثجت ًبم اص ٍالیجبل آهَص ٍ تؼییي سدُ ػٌی اٍ ثب سٍیت اكل ؿٌبػٌبهِ اؽ كَست هی گیشد ٍ  -2
چٌبًچِ ؿٌبػٌبهِ ٍالیجبل آهَص داسای تَضیحبت ػٌی اػن اص كـش ػي ٍ ؿیشُ ثبؿذ پزیشؽ اٍ دس 

 تبییذ ًویتِ جَاًبى ّیئت ٍالیجبل اػتبى هشثَط كَست خَاّذ گشكت.آًبدهی ٍالیجبل ثب تـخیق ٍ 
كذٍس هجَص آًبدهی ٍالیجبل ثشای یي ػبل اص ػَی ّیأت ٍالیجبل اػتبى ضوي ّوبٌّگی ثِ اداسُ  -3

ًل ٍسصؿی ٍ جَاًبى ، ثِ هٌضلِ اػتجبس دائوی آى ًخَاّذ ثَد لزا كؼبلیت آًبدهیْبی ٍالیجبل دس ّش 
 توذیذ هجَص ،هغبثن آخشیي آییي ًبهِ ٍ هلَثبت خَاّذ ثَد. ػبل جذیذ هٌَط ثِ 

 اًجبم ّشگًَِ هؼبثوبت ٍالیجبل ، هغبثن دػتَسالؼول ٍیظُ ای كذساػیَى خَاّذ ثَد.  -4
 
 
 



 

 وظارت ي ارسیابی -14مادٌ 
 ًظبست ثش كؼبلیت آًبدهی ٍالیجبل اص عشین ًْبدّبی صیش ثِ ػول هی آیذ : 

 اٍلیب ٍ هشثیبى  ًظبست ٍ ثبصدیذ تَػظ اًجوي -1
ًظبست تَػظ ًویتِ آًبدهی ّبی ّیئت ٍالیجبل اػتبى هشثَعِ ًِ سأػب یب ثب هبهَسیت ٍیظُ اص  -2

 ٍالیجبل هغبثن ثب كشم اسصؿیبثی آًبدهی ٍالیجبل اػوبل خَاّذ ؿذ. ػَی ًویتِ آًبدهی ّبی 
سػوی كذساػیَى ثِ ًظبست ٍ اسصیبثی تَػظ ًویتِ ّبی آًبدهی ّبی ٍالیجبل ٍ یب ػبیش اسگبى  -3

 دػتَس سئیغ كذساػیَى ٍالیجبل كَست هی گیشد . 
 

ثِ پیـٌْبد ًویتِ آًبدهی  5/10/1393تجلشُ دس تبسیخ  6هبدُ ٍ  14ایي آییي ًبهِ دس  -15مادٌ 

ّبی ٍالیجبل ایشاى تَػظ ّیئت سئیؼِ كذساػیَى ٍالیجبل جوَْسی اػالهی ایشاى تلَیت گشدیذُ 
اػش ًـَس هبثل اجشا هی ثبؿذ. ًلیِ ّیئت ّبی ٍالیجبل هلضم ثِ اثالؽ ٍ ػبل دس ػش 1اػت ٍ ثِ هذت 

 اجشای ایي آییي ًبهِ هی ثبؿٌذ . 
 

 

 فدراسیًن يالیبال         


