بسمه تعالی

فدراسیون شطرنج جمهوری اسالمی ایران

آیین نامه تأسیس و نحوه فعالیت مدارس شطرنج

این آییننامه با  31ماده و  8تبصره به پیشنهاد کمیته مدارس در جلسه هیئت

رییسته فدراستیون شتطرنج

مورخ  02/33/02به تصویب رسید.

 .1تعریف

مدرسه شطرنج استاندارد عبارت اس

از مرکز آموزش شطرنج برای سنین  6سال بته بتاک کته بتا طتواب

مندرج در این آیین نامه مجوز فعالی

را با معرفی هیئ شطرنج استان به اداره کل ورزش و جوانتان استتان

مربو ه و تأیید نهایی فدراسیون شطرنج برای مدت یکسال دریاف میکند.
 .2هدف

 -0-3توسعه و تعمیم شطرنج در میان کودکان و نوجوانان
 -0-0آموزش پایه و علمی شطرنج
 -0-1شناخ و زمینه سازی برای شکوفایی استعدادهای برتر در سنین پایین
 -0-4پرکردن اوقات فراغ کودکان و نوجوانان
 -0-5ایجاد محیطی جذاب و سالم برای کودکان و نوجوانان
 -0-6ایجاد بستر مناسب برای رشد ذهنی هنرجویان
 .3شرایط مؤسس

متقاطیان تاسیس مدرسه شطرنج می بایس واجد شرای زیر باشند:
 -1-3عدم سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر و مسکرات
 -1-0حسن شهرت
 -1-1داشتن کارت پایان خدم یا معافی دایم برای آقایان
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 -1-4داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
 -1-5سابقه اخذ درجه بینالمللی حداقل 0222
 -1-6دارا بودن کارت مربیگری درجه یک با هف سال سابقه مربیگری مفید
 -1-7داشتن حداقل  05سال سن
 -1-8عدم محکومی به مجازات محرومی از شرک در مسابقات ،دورههتای داوری و مربیگتری از ستوی
کمیته انضبا ی فدراسیون و یا در صورت محکومی  ،سپری شدن حداقل پتنج برابتر متدت محرومیت از
تاریخ اتمام آن و با تأیید کمیته انضبا ی فدراسیون
 -1-0عضوی در سیتم جامع فدراسیون الزامی اس .
تبصره  :1متقاطیان دیپلمه چنانچه حداقل دارای سه سال سابقه عضوی ثاب در تیم ملی بزرگساکن باشند و یتا
به اخذ یکی از عناوین قهرمانی کشور ،استاد بزرگ ،استاد بینالمللی و استاد فیده نایل آمده باشند با ستابقه اختذ
درجه بینالمللی  ،0122از ارایه مدرک تحصیلی کارشناسی معاف خواهند بود.
تبصره  :2استادان بزرگ و استادان بینالمللی الزامی به ارایه سابقه مربیگری ندارند.
تبصره  :3در استانهایی که فاقد تعداد  5نفر با مدرک مربیگری درجه  3و عناوین استاد بزرگی و استاد بینالمللی
و افراد با سابقه اخذ درجه بینالمللی  0122می باشند ،به مربیان درجه  0با داشتتن حتداقل هفت ستال ستابقه
مربیگری مفید در صورتی که حایز سایر شرای باشند ،مجوز تاسیس مدرسه شطرنج اعطا خواهد شد.
تبصره  :4باشگاه ها و کانونهای ورزشی و نهادهای دولتی یا عمومی حایز شرای متیتواننتد جهت کستب مجتوز
فعالی

نسب به معرفی یک شخص حقیقی به عنوان مدیر فنی اقدام نمایند .در این صتورت متدیر فنتی معرفتی

شده باید تمامی شرای موسس مندرج در این آییننامه را دارا باشتد .همچنتین متدیر فنتی متذکور دارای کلیته
مسئولی های موسس خواهد بود.
تبصره  :5کلیه مسئولیتهای مدرسه شطرنج بر عهده موسس می باشد.
 .4شرایط و صالحیت مربیان

 -4-3دارا بودن مدرک مربیگری معتبر فدراسیون شطرنج
 -4-0ظاهر آراسته و منطبا با شئونات اسالمی
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 -4-1دارا بودن سالم کامل روحی و توانایی جسمانی مورد نیاز جه تدریس
 -4-4دارا بودن حسن شهرت
 -4-5عضوی در سیستم جامع الزامی میباشد.
 .5حداقل نیروی انسانی مورد نیاز برای هر مدرسه

 -5-3موسس
 -5-0کارمند دفتری (حداقل یک نفر)
 -5-1مسئول پشتیبانی و تدارکات (یک نفر)
 -5-4در صورت عدم حضور مؤسس حضور مدیر فنی که حایز شرای مندرج در بند  1باشد ،الزامی اس .
 .6میزان شهریه

میزان شهریه مدارس براساس درجه بندی آنها ،ابتدای هر سال از سوی فدراسیون تعیین و از ریتا هیئت
استانها به مدارس ابالغ خواهد شد .رعای تعرفه ابالغی ،الزامی خواهد بود.
 .7مدت اعتبار مجوز و شرایط تمدید آن

مجوز فعالی مدارس شطرنج پس از احراز شرای یادشده برای مدت یک سال اعطا خواهد شد و تمدید آن
منوط به بقای تمامی شرای کزم همچنین رعای دقیا این آییننامه ی دوره یتک ستاله قبتل میباشتد.
همچنین هرگاه موسس فاقد هریک از شروط کزم اولیه گردد مجوز لغو خواهد شد.
چنانچه فقدان شرای کزم مربوط به مدیر فنی معرفیشده از سوی باشگاه باشد ،باشگاه مکلت بته معرفتی
جایگزین حایز شرای خواهد بود.
تبصره  :1متقاطیان تمدید مجوز باید نسخه ارزشیابی دوره گذشته را ارایه نمایند.
تبصره  :2ارایه گواهی حسن انجام فعالی از هیئ استان مربو ه برای تمدید مجوز الزامی اس .
 .8وظایف مدارس شطرنج:

 -8-3ایجاد محیطی مناسب و امن برای شکوفایی استعدادها
 -8-0آموزش اصول پایهای براساس رح درس ابالغی از سوی کمیته آموزش فدراسیون
3

 -8-1انجام تبلیغات براساس واقعی های قابل ارایه در ول آموزش و تأیید آن الزاماً قبل از انتشار توست
هیئ شطرنج استان مربو ه
 -8-4ذکر عناوین و سم های رسمی همکاران شاغل در فدراستیون و هیئ هتا در تبلیتم متدارس مجتاز
نخواهد بود.
 -8-5تشکیل پرونده برای هریک از هنرجویان به شرح ذیل:
ال ) تکمیل فرمهای مشخصات فردی
ب) رطای نامه اولیا
ج) اخذ دو قطعه عکس ،کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی
د) اصل برگ پرداخ شهریه
ه) پایان نامه آموزش دورههای تحصیلی قبل
 -8-6مدارس موظفند جه عضوی هنرجویان در سیستم جامع فدراسیون و اخذ شتماره عضتوی بترای
آنها همچنین اخذ کارت بیمه ورزشی به نام هنرجویان اقدام نمایند.
 -8-7حداکثر شرک کنندگان در یک کالس  30نفر میباشد.
 -8-8مدارس در پایان هر دوره نسب به برگزاری آزمون و صدور گتواهی پایتان دوره بترای قبولشتدگان
اقدام نمایند.
 -8-0در معرض دید عموم قرار دادن تعرفه ابالغی با ذکر تلفن هیئ استان مربو ه به عنوان تلفن شکایات
 .9وظایف و اختیارات کمیته مدارس

اهم وظای کمیته مدارس به شرح زیر میباشد:
 -0-3نظارت بر کلیه فعالی های مدارس شطرنج
 -0-0صدور مجوز تاسیس و تمدید آن
 -0-1درجهبندی مدارس شطرنج
 -0-4نظارت بر حسن اجرای مفاد آییننامه موجود
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 -0-5کنترل تصادفی آزمونهای پایان دوره مدارس
 0-6اعزام ناظر به مدارس شطرنج سراسر کشور جه ارزیابی عملکرد در اجرای مفاد آییننامه
 .11تخلفات و جرائم

 -32-3تخل از شهریه ابالغی
 -32-0استفاده از مربیان فاقد صالحی
 -32-1تخل در استفاده از حداقل درجه و تعداد مربیان که مطابا درجهبندی مدرسه استفاده از آنها الزامی
اس
 -32-4تغییر مکان مدرسه بدون هماهنگی با کمیته مدارس
 -32-5عدم نصب لیس شهریه ابالغی در معرض دید عموم
 -32-6عدم رعای شئونات اخالقی
 -32-7تبلیم خالف واقع
 -32-8تبلیم بدون هماهنگی با هیئ استان مربو ه
 -32-0صدور گواهی پایان دوره خالف واقع
 -32-32تخل از رعای

رح درس ابالغی از سوی کمیته آموزش فدراسیون

مجازات هریک از تخلفات فوق حسب مورد با عنای به شدت و تکرار آن ،توبیخ کتبی تا تعطیل موق و دایم
مدرسه تعیین خواهد شد.
 .11مدارس با شعب متعدد

مدارس درجه یک و دو با رعای کلیه مقررات این آییننامه و انجام هماهنگیهای کزم بتا کمیتته متدارس و
اداره کل ورزش و جوانان استان مربو ه میتوانند شعب دیگری افتتاح نمایند.
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 .12نوع و طبقه بندی مدارس

مدرسه درجه  :3دارا بودن حداقل  1کالس ،حداقل  1مربی درجه  3که در این مدارس تدریس مینمایند.
مدرسه درجه  :0دارا بودن حداقل  0کالس ،حداقل  0مربی درجه  3که در این مدارس تدریس مینمایند.
مدرسه درجه  :1دارا بودن حداقل  0کالس ،حداقل  3مربی درجه  3که در این مدارس تدریس مینمایند.
دارا بودن کارت مربیگری معتبر از فدراسیون شطرنج برای سایر مربیان الزامی متی باشتد و دارنتدگان کتارت
مربیگری درجه  1صرفا امکان تدریس در کالسهای مقدماتی را دارند.
تبصره :مربیان خارجی برای فعالی در مدارس شطرنج ملزم به اخذ مجوز از فدراسیون میباشند.
شرایط فیزیکی مدرسه
تعداد کالس

تعداد سالن

(حداقل)

( حداقل)

درجه 1

1

3

322

درجه 2

1

3

85

درجه 3

0

3

75

نوع مدرسه

متراژ بنا

کادر مربیان
نوع مدرسه

مربی درجه 1

میزان کار هر مربی

(حداقل)

(حداقل)

درجه 1

1

حداقل  1ساع مفید در هفته الزامی اس

درجه 2

0

حداقل  1ساع مفید در هفته الزامی اس

درجه 3

3

حداقل  1ساع مفید در هفته الزامی اس
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شیوه طبقه بندی مدارس
درجه مدرسه

درجه 3

درجه 2

درجه 1

ریتینگ موسس

2222

2222

2222

عنوان ( )Titelموسس

__

__

عنوان بین المللی

مدرک مربیگری موسس

درجه 1

درجه1

درجه 1

مدرسین

حداقل یک مربی درجه 1

حداقل دو مربی درجه 1

حداقل  3مربی درجه 1

متراژ بنا

 57مترمربع

 57مترمربع

 122مترمربع

 2کالس

 3کالس

 3کالس

سالن مسابقات

1

1

1

سایت اینترنت

حداقل یک کامپیوتر و

حداقل یک کامپیوتر و

حداقل  2کامپیوتر و

امکان دسترسی به اینترنت

امکان دسترسی به اینترنت

امکان دسترسی به اینترنت

حداقل ها

تعداد و شرایط کالسها

(تعداد کامپیوتر)

 .13میزان شهریه

میزان شهریه براساس جدول ذیل محاسبه میگردد .بدیهی اس شهریه دریافتی براساس یک جلسه یتک
ساع و نیم محاسبه و میزان شهریه ترم معادل مبلم هر جلسه طرب در تعداد جلسات آن ترم میباشد.
سال 1391
درجه مدرسه
کالس

عمومی ( 5تا  12نفر)
نیمه خصوصی
( 3تا  6نفر)

درجه سه

درجه یک

درجه دو

حداقل هر جلسه

حداکثر هر

حداقل

حداکثر

حداقل

حداکثر

(ریال)

جلسه (ریال)

(ریال)

(ریال)

(ریال)

(ریال)

12/222

42/222

45/222

62/222

62/222

322/222

15/222

55/222

55/222

82/222

82/222

302/222
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