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ی   عا ه    س
  بآ،آبهاي آزاد و ورزش هاي در شناي موزون ،واترپلوشنا، شيرجه، مدارس و اداره سيس دستورالعمل تأ

*****************  
  مقدمه: 

سـتيابي د دي آدمي اسـت.ابعاد وجو رشد و تكامل همه جانبهاعتالي نيازهاي مادي و معنوي و دستيابي به هدف اساسي از تعليم و تربيت، 
  ن امر مهم مي بايست در تمامي امور تربيتي اعم از جسماني، ذهني و رواني شكل پذيرد. به اي

لـوم ورزشـي و ه متخصصـان عشنا بعنوان يك ورزش پايه كه بر ديگر رشته هاي ورزشي نيز اثرگذار است مورد تأئيد و تأكيد همگان به ويـژ
ن حفظ جان انسانها م مورد توجه قرار دارد بلكه در زمينه تضميرگذار بر سالمتي عموم مردعليهذا شنا نه فقط يك ورزش اث پزشكي مي باشد،

  در برابر خطرات ناشي از آب، از اهميت ويژه اي برخوردار است. 
نظر به تصويب دستورالعمل تاسيس شرايط اختصاصي باشگاه هاي شنا، شيرجه و واترپلو و ساير رشته هـاي تحـت پوشـش 

 لـذا بدينوسـيله  31/3/1396ص مـورخ /7308/5صلي ماده پنج وزارت ورزش و جوانان طي نامـه شـماره توسط كميسيون ا
  فدراسيون شنا دستورالعمل تاسيس و اداره مدارس ذيل خود را حسب دستورالعمل فوق تدوين نموده است.

وق الـذكر فبه اهداف دن مي تواند در رسي ونتحت پوشش فدراسيتأسيس و بهره برداري از مراكز آموزش مهارتهاي شنا تحت عنوان مدارس 
جامعـه را  تفريحـي درازي سـغني اوقات فراغت و از ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي موجبات افزايش زمينه هاي كمك شاياني نموده و بغير 

در ابعـاد  وسـعه شـنا راتطـرح همراستا با كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث ناشي از خفگي در آب را شاهد گرديم، ضمن آنكه اهداف جامع 
   همگاني، تفريحي و قهرماني نيز تأمين خواهد كرد.

  تعريف -1ماده
 ل تحت عنوان كه منبعد جهت تسهيل در دستورالعم شنا، شيرجه، واترپلو، شناي موزون،آبهاي آزاد و ورزش هاي در آبمدرسه 

فتـه كت سازمان ياوسط اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بصورت مشاركه تفرهنگي و ورزشي است  ،آموزشي واحديمدرسه شنا بيان مي شود، 
يگر ورزشـها شنا بصورت مستقيم و د رشته هاي تحت پوشش فدراسيونبخش خصوصي، دولتي و تعاوني جهت توسعه و ارتقاي جايگاه 
رت عاليه ها و با نظا اناي استهاي شن زيرنظر هيأت علمي، تخصصي هاي  بصورت غيرمستقيم در دو بخش آقايان و بانوان با رعايت آموزش

نمايد، اطـالق  ي دريافت ميو مطابق اهداف و ضوابط و دستورالعمل هاي فدراسيون شنا جمهوري اسالمي ايران تأسيس و پروانه بهره بردار
  .مي شود
  اهداف -2ماده

   (در دو بخش بانوان و آقايان)توسعه كمي و كيفي  -2-1
  ، تخصصيعلميصحيح، ترويج آموزش هاي رسمي، -2-2
  وكارشناسان  ورزشي، مربيان شرايط اشتغال نيروهاي متخصص و تحصيل كرده تربيت بدني، علوم راهم نمودنف -2-3
   مستعدينشناسايي نخبگان و  -2-4
  فراهم ساختن زمينه هاي مناسب براي رشد و تعالي نخبگان  -2-5
  م آشنايي با شنا در آبكاهش حوادث ناشي از عدي  و افزايش سواد مهارتفراهم ساختن زمينه هاي مناسب براي  -2-6
  زمينه هاي مناسب براي توسعه ابعاد قهرماني  ساختنفراهم  -2-7

   سال) 14-5گروه هدف ( با اولويتترويج و گسترش نهضت شناآموزي  -2-8         
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  :مدارس شناباشگاه ها و امور ساماندهي كميسيون  -3ماده

  ز اسـتاي حمايـت اركت مـردم و دسـتگاههاي دولتـي و غيردولتـي تحـت عنـوان افـراد حقيقـي و حقـوقي در رابه منظور بسط و توسعه مش
مدارس شـنا، در  وباشگاه ها ره بمنظور تأسيس و ادا )استخرهاي مناسب و استانداردباشگاه هاي شنا(داراي سرمايه گذاري در ايجاد و تأسيس 

  ذيل فدراسيون شنا با شرايط زير تشكيل گرديد. ،فوق الذكردو بخش بانوان و آقايان، كميسيون 
  مدارس فدراسيون شنا باشگاه ها وامورساماندهي تركيب اعضاي كميسيون  -3-1
  رئيس  -
  دبير  -
  رشته هاي تحت پوشش فدراسيوني فني مسئولين كميته ها -
  نفر با نظر رئيس فدراسيون2 -

  سيون شنا صادر خواهد گرديد.احكام اعضاء كميسيون با امضاء رئيس فدرا :1تبصره 
  وظايف و اختيارات كميسيون -3-2
 مـدارس شـنا در چـارچوب سياسـتهاي صـدور مجـوز پروانـهتسهيل در انجام مراحل دستورالعمل هاي مورد نياز جهت تهيه و تصويب  -

  فدراسيون 
ز مراجـع ريق تحقيق و بررسي و استعالم اي (فني) متقاضيان (موسسين و مديران فني) تأسيس مدارس شنا از طتأئيد صالحيت تخصص -

  قانوني ذيربط
  مجوز پروانه تأسيس و بهره برداري مدارس شنايا تفويض صدور  -
  استانيهيأتهاي  با همكارينظارت بر عملكرد مدارس شنا  -
  يو ابالغ آن به هيات هاي استان تعيين تعرفه و شهريه مدارس شنا -
  س شناارزيابي و نظارت بر عملكرد مدارتدوين آئين نامه انضباطي و نحوه  -
  وزارت ورزش) 5عايت اجراي ضوابط دستورالعمل شرايط اختصاصي تاسيس باشگاه هاي شنا(مصوب كميسيون ماده ر -

  اء است.رياست فدراسيون قابل اجر تاييدپس از شنا مدارس  باشگاه ها وامور ساماندهيكليه مصوبات كميسيون  :2تبصره 
كـل  انها بـه ادارهيك نسخه از مصوبات كميسيون جهت استحضار و مساعدت به وزارت ورزش و جوانان و در اسـتلزوم ت در صور :3تبصره 

   ورزش و جوانان ارجاع مي گردد.
  .باشدمي  ن قابل ارجاع به فدراسيوموضوع و بخشنامه هاي كميسيون، در صورت اعتراض متقاضيان به آئين نامه ها  :4تبصره 
اد امعـه سـني، تعـدجهـاي:  در ابتداي هر سال توسط كميسيون با توجه بـه شـاخصشنا ثر تعداد صدور مجوز پروانه مدارس حداك :5تبصره 
  شد.مي با و رياست فدراسيونكميسيون  با، ميزان تقاضا در استان تعيين مي گردد كه تأئيد نهايي )استخرباشگاه(
  قابل دريافت مي باشد. فدراسيونمالي  نامه آئين برهزينه صدور مجوز مدارس شنا برا: 6تبصره 
مصـوب  ه هـاي شـنادستورالعمل تاسـيس باشـگا حسبتنها براي باشگاه هاي شنا داراي پروانه رسمي شنا مجوز تاسيس مدارس : 7تبصره 

  صادر خواهد گرديد. 31/3/96ص مورخ /7308/5كميسيون اصلي ماده پنج وزارت ورزش به شماره  
   مدارس شنا شرايط احراز مؤسس -4ماده

  تابعيت جمهوري اسالمي ايران -4-1
   دين مبين اسالم و يا يكي از اديان رسمي كشوراعتقاد و التزام عملي به  -4-2
  التزام عملي به قانون اساسي و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران -4-3
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  نداشتن سوء پيشينه كيفري از مراجع رسمي -4-4
  حداقل مدرك تحصيلي ديپلم  -4-5
  مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه عمومي (ويژه آقايان) -4-6
  عدم اعتياد به مواد مخدر (گواهي عدم اعتياد از مراجع رسمي) -4-7

ديده بايد شان معرفي گردر صورتي كه موسس يا موسسان شخص يا اشخاصي حقوقي باشند فرد يا افرادي كه به عنوان نماينده اي :8تبصره 
  اين ماده باشند. داراي شرايط فوق الذكر در

  وظايف موسس مدارس شنا -5ماده
  هيأتهاي شناي استانها وفدراسيون شنا  ازاخذ مجوز رسمي تأسيس مدارس شنا (پروانه بهره برداري)  -5-1
   كساليتضمين منابع مالي الزم جهت تأمين هزينه هاي مدرسه شنا حداقل براي مدت  -5-2
 وزشيتجهيزات رفاهي و كمك آم) استخرباشگاه شنا(رسه اعم از تأمين فضا و امكانات استاندارد مد -5-3

ر اختيـار ت اجـاره اي دچنانچه در مالكيت موسس نباشد مي توانـد بصـور )استخرباشگاه شنا( فضاي آموزشي موردنياز و همچنين :9 تبصره
   مدرسه قرار گيرد.
و ... طبـق پزشـك  اسـتعدادياب، مشـاور،، ربيان رسميتأمين نيروهاي متخصص فني در دو بخش بانوان و آقايان اعم از م -5-4

  مذكور دستورالعملضوابط و مقررات 
   بخش بانوان و آقايان مدرسه در دو (فني)پيشنهاد دو نفر واجد شرايط احراز مديريت داخليارائه  -5-5

  .است انض هيات شناي استفويتو در صورت  تنها مرجع صدور پروانه تأسيس مدارس شنا در كشور فدراسيون شنا :10تبصره 
  عدم واگذاري مجوز صدور تأسيس و بهره برداري مدرسه شنا به غير -5-6
  تضمين شعائر اسالمي و رعايت اصول اخالقي و فرهنگي در اداره امور مدرسه شنا -5-7
  نظارت بر عملكرد اجرايي پرسنل مدرسه شنا -5-8
  جهت ثبت عنوان مدرسه تهيه و ارائه لوگو، مهر و نام مناسب و معتبر  -5-9

  واهد بود.شعبات نيز براساس الزامات دستورالعمل تاسيس مدارس خ افزايشضوابط و مقرارت  -5-10
 بر عهده موسس آن خواهد بود. و پاسخگويي كليه مسئوليت هاي مدرسه: 11تبصره 

  مدرسه  شرايط احراز مدير -6ماده 
  تابعيت جمهوري اسالمي ايران -6-1
  دين مبين اسالم و يا يكي از اديان رسمي كشورالتزام عملي به  اعتقاد و -6-2
  التزام عملي به قانون اساسي و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران -6-3
  نداشتن سوء پيشينه كيفري از مراجع رسمي -6-4
  گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از مراجع رسمي -6-5
  انجام وظيفه مربوطه داراي سالمت رواني و جسماني متناسب با -6-6
  داراي مدرك تحصيلي ليسانس (ترجيحاً تربيت بدني يا مديريت) -6-7
  سال سابقه فعاليت در امور ورزشي 3داراي حداقل  -6-8
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  (ويژه آقايان)داراي كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت -6-9
  )2درجه  ررشته شناحداقل مربيگري(د مرتبط با عنوان مدرسهفدراسيون  3داشتن مدرك مربيگري درجه  -6-10

  معاف مي باشند. 8از بند ملي بزرگساالن در مسابقات بين المللي رسمي  ورزشكاران :12تبصره 
از   سـال گذشـته10در  بزرگسـاالن رده سني كشور قهرمانان، فدراسيون شنا با توجه به ويژگي هاي خاص تيم هاي ملي بانوان :31تبصره 

  اهند بود.خومعاف مدرك دانشگاهي 
  مديران (مديره/مدير) مدرسه شنا: شرح وظايف -7ماده 

  آموزشي و تمرينيبرنامه ريزي و سازماندهي  -7-1
  حوادث) رزشي و بيمه مسئوليت مدني در قبالوكارت بيمه اخذحفظ سالمت و شادابي نوآموزان با رعايت اصول ايمني و بهداشتي ( -7-2
  مختلف مدرسهمربيان سطوح  ظارت بر عملكرد ن -7-3
  رعايت دقيق شعائر اسالمي و اخالقيات در انجام امور محوله مدرسه -7-4
  مدارس شنا (تأئيد صالحيت مديريت فني) در محل ديد عمومنصب پروانه تأسيس  -7-5
  يهاي بازآموز بكارگيري از مربيان مجرب داراي كارت رسمي مربيگري از فدراسيون شنا با رعايت حضور در دوره -7-6
  رعايت دقيق آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به مدارس شنا (ابالغي از فدراسيون شنا) -7-7
  سه به هيأت شناي استان (فدراسيون شنا)درارائه گزارشات ماهانه و فصلي از عملكرد م -7-8
  حسن رعايت روشهاي آموزشي ابالغي فدراسيون(سطح بندي آموزش ) -7-9

  نا:ت موردنياز براي صدور مجوز مدارس شامكانات و تسهيال -8ماده 
حسـب رشـتهمطروحه ساعته در هفته  5/1جلسه 3حداقل دارا بودن استخر روباز يا سرپوشيده به صورت اجاره و يا مالكيت  -8-1

 به شرح حداقل ابعاد جدول ذيل:

  ورزش درآب  شناي موزون  واترپلو  شيرجه  شنا كاربري مدرسه
  مترمربع60يا  6×10  آموزشي

  متر1تا  0,7عمق با
  مترمربع 7×13

  متر 3با عمق 
  مترمربع10×10

  متر1,70با عمق 
  مترمربع12×12

  متر2,30با عمق 
  متر 2×10

  متر0,8با عمق 
  متر 25×2  تمريني

  متر1تا  0,7باعمق 
  مترمربع 7×13

  متر3با عمق 
  مترمربع 15×20

  متر1,70با عمق 
  مترمربع25×12

  متر2,30با عمق 
  متر 2×10

  متر0,8با عمق 
 )استخرگاه(باشاست مالك  پس از پايان مدت اجاره و يا فسخ قرارداد به هر نحو ممكن، مجوز صادر شده ابطال مي شود. بديهي :14تبصره 

  از مراجع ذيربط مي باشد.مجدد در زمان اجاره به فرد ديگر ملزم به اخذ مجوز 
  مدرسه صورت پذيرد.درج تبليغات و آگهي مي بايست براساس واقعيت هاي  :15تبصره 

  انجام امور ثبت نام و مديريت مدرسه  برايمناسب  اداريمكان  -8-2
  دارا بودن خط تلفن ثابت  -8-3
، بـديهي ه اعطاء مي گرددبه نوآموزان گواهي نامه پايان دور مصوبهاي  قبولي در آزمون پس ازدر پايان هر ترم آموزشي  -8-4

  .شته خواهد شدصادر و در اختيار مديران مدارس گذايا هيات شناي استان ن شنا است اين گواهي نامه از طريق فدراسيو
  ت پذيرد.توسط مدرسه بايستي با رعايت شئونات اسالمي و اخالقي صور ،جزوات و يا نمايش فيلم ،ارائه فيلم :16تبصره 
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  :فدراسيونساختار و تشكيالت مدارس  -9ماده 
  باشد.صلي مدرسه، مسئول و پاسخگوي ا 4شرايط مطروح در ماده  ضمند ي گفته مي شوشخصبه  موسس مدرسه: -9-1
مسـئوليت نظـارت و ،  6ده در مـا شـرايط مطـروح ضمن(اعم از خانم يا آقا) گفته مي شود كه شخصيبه  مدير مدرسه: -9-2

  .بر عهده دارد نيزهماهنگي اداره امور فني و اجرايي مدرسه 
ــــه: -9-3 ــــرمربي مدرس ــــه  س ــــي شخصــــيب ــــه م ــــه  گفت ــــود ك ــــدركش ــــاالترين م ــــري  ب    درمربيگ
مه فني مدرسه در زمينه برنا داشته باشد و مسئوليت با مدرك مربيگري الزاميسابقه فعال  سال 2 تجربه  با حداقل مورد تقاضارشته 

  ارد.ده رسه بر عهدمد مديررا زير نظر و كارشناسان ريزي آموزشي و تمريني، انتخاب مربيان نخبه و نظارت بر كار مربيان 
ت بـوده و مسـئوليدر رشته مطروحـه  3ت مربيگري درجه به فردي گفته مي شود كه حداقل داراي كار :آموزشي مربي -9-4

  .ورزشكاران (نوآموزان) را بر عهده دارد  مهارتهاي پايه آموزش 
 تمـرينه و مسـئوليت بـوددر رشته مطروحـه  3 به فردي گفته مي شود كه داراي كارت مربيگري درجه :تمريني مربي -9-5

  مي باشد). 2(مدرك مربيگري ويژه رشته شنا حداقل درجه را بر عهده دارد  ورزشكاران
كـارت دني ومدرك تحصـيلي كارشناسـي تربيـت بـبه فردي گفته مي شود كه حداقل داراي  :كارشناس استعدادياب -9-6

جـذب،  ظارت برمراحـلو ن شناساييو مسئوليت  امي است)الز 2(در رشته شنا حداقل درجه بودهدر رشته مطروحه  3مربيگري درجه 
  را بر عهده دارد. پرورش و نگهداشت مستعدين رشته هاي تحت پوشش

عنـوي از ركت بين اولياء و حمايـت هـاي مـالي و ماين انجمن به منظور ايجاد زمينه هاي مشا انجمن اولياء و مربيان: -9-7
  د.تشكيل مي شوو كادر فني نوآموزان و مربيان 

م وظيفـه ته و زيرنظر مديريت مدرسه انجافردي است كه مسئوليت امور مالي مدرسه را بر عهده داش مسئول امور مالي: -9-8
  مي نمايد.

كادر فنـي  ومربيان  ،تيباني از نوآموزانبه فردي اطالق مي گردد كه كليه امور مربوط به حمايت و پش مسئول تداركات: -9-9
  .بعهده دارد مدرسهرا در 

ي انجام معاينات بـالين براي حسب ضرورتبه فردي اطالق مي گردد كه داراي مدرك پزشكي بوده و  مشاور پزشكي: -9-10
ي آنهـا اقـدام المت جسماناز نوآموزان با هماهنگي با مديريت و سرمربي مدرسه پرونده پزشكي نوآموزان را تكميل و در راستاي س

  نمايد.
كارشناس ارشد روانشناسـي بـوده و  دي اطالق مي گردد كه حداقل داراي مدرك تحصيليبه فرمشاور روانشناسي:  -9-11

كي نوآموزان ي و روانپزشانجام مصاحبه با نوآموزان با هماهنگي با مديريت و سرمربي مدرسه پرونده روانشناس حسب ضرورت براي 
  سالمت جسماني آنها اقدام نمايد.را تكميل و در راستاي 

  شنا:فدراسيون مدارس وظايف  -10ماده 
  در اولويت فراگيري شنا سال 14الي  5هاي سني  مهيا نمودن زمينه و شرايط در حد استاندارد براي جذب نوآموزان گروه -10-1
  انجام تبليغات و اطالع رساني (برحسب واقعيت)  -10-2
زوم خصص و صـالحيت هـاي مـورد لـفتن تبكارگيري نيروهاي متعهد و دلسوز بعنوان كادر مدرسه با رعايت در نظر گر -10-3

  براي ارائه خدمت به كودكان و نوجوانان
  نا).شب دستورالعمل هاي ابالغي فدراسيون (حسبرنامه ريزي آموزشي و تمريني مهارتهاي صحيح رشته هاي ذيل مدرسه -10-4
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ارتقـاي وضـعيت  كت بيشتر خانواده ها درارجلسات با اولياء نوآموزان و تشكيل كميته اولياء و مربيان بمنظور مش برگزاري-10-5
  مدرسه

  ر مدرسه دحضور ايشان ويقي جهت حفظ حمايت و پشتيباني از مربيان دلسوز و متعهد با ايجاد بسته هاي انگيزشي و تش -10-6
  با مراكز ذي صالح آموزشهاي ضمن خدمت و ارتقاي علمي و مهارتي مربيان مدرسههماهنگي در راستاي  -10-7
  الت جديدالع از آئين نامه ها و مقررات و تسهيو يا فدراسيون جهت اط شناي استان مستمر با هيأتهماهنگي و ارتباط  -10-8
  هاي سني(ويژه مدراس تمريني) گروهدرتيم هاي منتخب تشكيل  -10-9

  يني)(ويژه مدارس تمراستان يا كشور شنايشركت در مسابقات گروههاي سني مدارس  -10-10
  فدراسيون شنا يااستان  شناي كشف نخبگان و معرفي آنها به هيأتايي وشناس -10-11
  مالي مدرسه جهت تأمين نيازهايانجام فعاليتهاي اقتصادي سالم و مطابق شرع و قوانين  -10-12

  :فدراسيون شناانواع مدارس  -11ماده 
  فكيك مي شوند:ف ذيل تبشرح تعاري )، يك(سه، دومدارس شنا، مشمول اين آئين نامه به سه درجه  -11-1

  دارا مي باشد. اين آئين نامه را 8مدارسي كه داراي حداقل امكانات و تسهيالت مندرج در ماده  :3الف) مدارس درجه 
  3 مدرسه درجه
  شيرجه

  تجهيزات استخر  تجهيزات سالن  ابعاد سالن تمرين  عمق استخر  ابعاد استخر  كاربري استخر
 متر 1سكوي ثابت   شك ايمنيت -تاتامي  ***  ترم3  مترمربع 7×13 آموزشي،تمريني

 

  3 مدرسه درجه
  ورزش در آب 

  تجهيزات استخر  تجهيزات سالن  ابعاد سالن تمرين  عمق استخر  ابعاد استخر  كاربري استخر
 2تا  0,8  مترمربع2×10 آموزشي،تمريني

  متر
سيستم -وايت برد  نفر20براي 

سايل و-صوتي
  تخصصي

تخته شنا،دوقلو، 
 نودل،دمبل

  آبي،ديسك آبي
 

  3 مدرسه درجه
  واترپلو 

  تجهيزات استخر  تجهيزات سالن  ابعاد سالن تمرين  عمق استخر  ابعاد استخر  كاربري استخر
دروازه حداقل يك عدد   ****  ****  متر1,5  مترمربع12×20 آموزشي،تمريني

نفر يك 4توپ واترپلو(هر-
  توپ)

 

  هستند: ، امكانات زير را نيز دارا3ت و تسهيالت مدارس درجهمدارسي كه ضمن داشتن امكانا :2ب) مدارس درجه 
  (آزمون هاي ادواري)كارگيري از مشاورين پزشكي و روانشناسي ورزشيب -2  معي نوآموزانسرويس اياب و ذهاب ج -1
  ركت در جشنواره ها و مسابقات  (با گواهي تاييد هيات)ش -4نمايش فيلم هاي آموزشي -3
  و حوزه آموزش و تمرينفعاليت در د -6    ذيلبراي هر رشته ورزشي طبق جدول عاد استخر ابدراختيار داشتن  -5
 (دررشـته شـنا)و بـاالتر  2ز مربيـان درجـه بهره گيـري ا -8نفر درهركالس(به ازاء يك مربي)     15پذيرش حداكثر  -7

  يتهاي خارج از آب نوآموزانضاي مناسب براي انجام فعالف-9 ودرساير رشته ها با توجه به درجه برگزار شده.
  

 مدرسه درجه
  شيرجه2

  تجهيزات استخر  تجهيزات سالن  ابعاد سالن تمرين  عمق استخر  ابعاد استخر  كاربري استخر
-شك ايمنيت -تاتامي  مترمربع 15×10  متر4  مترمربع 20×25  آموزشي،تمريني

  ميني ترامپولين
- متر 1سكوي ثابت 

خته فنر ت-متر1تخته فنر 
  متر3



7 

 

  

 ه درجهمدرس
2  

  ورزش درآب

ابعاد   كاربري استخر
  استخر

ابعاد سالن   عمق استخر
  تمرين

  تجهيزات استخر  تجهيزات سالن

 متر2×10  آموزشي،تمريني
  مربع

 –كم عمق  0,8
  عميق متر2,5

سيستم  -وايت برد  نفر20براي 
وسايل  -صوتي

  تخصصي

تخته شنا،دوقلو، نودل،دمبل 
  .آبي،ديسك آبي

  

  2 مدرسه درجه
  رپلووات 

  تجهيزات استخر  تجهيزات سالن  ابعاد سالن تمرين  عمق استخر  ابعاد استخر  كاربري استخر
 وپ واترپلوت -دروازه   وزنه  ****  متر1,7  مترمربع15×20 آموزشي،تمريني

  

  2 مدرسه درجه
  شناي موزون

  تجهيزات استخر  تجهيزات سالن  ابعاد سالن تمرين  عمق استخر  ابعاد استخر  كاربري استخر
  سيستم صوتي  وزنه، نودل،دوقلو،كِش  ****  متر2,5  مترمربع25×12 آموزشي،تمريني

 

  2 مدرسه درجه
  شنا

  تجهيزات استخر  تجهيزات سالن  ابعاد سالن تمرين  عمق استخر  ابعاد استخر  كاربري استخر
تا  0,7باعمق   مترمربع25×5 آموزشي،تمريني

  متر1
 خط آب،    ****

  ،تختهدوقلو،كِش
  

  ، امكانات زير را دارا هستند:دومدارسي كه ضمن داشتن امكانات و تسهيالت مدارس درجه  :1درجه ج) مدارس 
وزيع جزوات و بسته هاي ت -3صري بآموزشي داراي وسايل سمعي و مناسب فضاي  -2توزيع بسته غذايي به نوآموزان     -1

    )ويژه پسران يني (روند آموزشيي مراحل مختلف آموزشي و تمرطتهيه فيلم از نوآموزان در  -4 آموزشي
ذيل راختيار داشتن ابعاد استخر براي هر رشته ورزشي طبق جدول د -6   ي آرم مدرسه )وتوزيع بسته ورزشي (ساك و البسه حا -5 
  شتن تيم و حضور در مسابقات استاني و كشوريدا -8فعاليتهاي فوق برنامه فرهنگي تربيتي      -7
  نفر درهركالس(به ازاء يك مربي)     15اكثر پذيرش حد - 9          

  

 مدرسه درجه
1  
  شنا

  تجهيزات استخر  تجهيزات سالن  ابعاد سالن تمرين  عمق استخر  ابعاد استخر  كاربري استخر
  مترمربع 10×50  آموزشي،تمريني

  
 0,7باعمق 

  متر1تا 
ديسن م-وزنه  مترمربع 20×10

،تجهيزات بال
  بدنسازي،كش

خط آب، سكو 
اعت استارت، س
  تمريني

  
  

  
 1 مدرسه درجه
  شيرجه

ابعاد سالن   عمق استخر  ابعاد استخر  كاربري استخر
  تمرين

  تجهيزات استخر  تجهيزات سالن

 20×25  آموزشي،تمريني
  مترمربع

 20×10  متر 80/4
  مترمربع

ميني - تشك ايمني -تاتامي
كمربندهاي - ترامپولين-ترامپولين

ط تجهيزات مربو-چاله ابر-ايمني
  ي جسمانيبه آمادگ

تخته -متر 1سكوي ثابت 
- متر3خته فنر ت-متر1فنر 

  متر10و  5/7، 5/3سكوي 
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 1 مدرسه درجه
  ورزش درآب

ابعاد سالن   عمق استخر  ابعاد استخر  كاربري استخر
  تمرين

  تجهيزات استخر  تجهيزات سالن

كم عمق  0,8  مترمربع2×10  آموزشي،تمريني
 متر2,5 –

  عميق

تم يسس-وايت برد  نفر20براي 
سايل و-صوتي

  - تخصصي

تخته شنا،دوقلو، نودل،دمبل 
آبي،ديسك آبي،دستگاههاي 
  آبي(تردميل،دوچرخه،استپ)

 

 مدرسه درجه
1  

  واترپلو

  تجهيزات استخر  تجهيزات سالن  ابعاد سالن تمرين  عمق استخر  ابعاد استخر  كاربري استخر
 واترپلو توپ -زه دروا  ديسن بالم-وزنه  ****  متر1,9  مترمربع30×20  آموزشي،تمريني

 

  1 مدرسه درجه
  شناي موزون

ابعاد سالن   عمق استخر  ابعاد استخر  كاربري استخر
  تمرين

  تجهيزات استخر  تجهيزات سالن

وزنه، نودل،دوقلو،كِش،توپ   نفر10براي   متر2,5 مترمربع25×12 آموزشي،تمريني
مديسن بال، وسايل تمريني 

  ژيمناستيك

سيستم 
صوتي،بلندگوي 

  زيرآب،
  

ر امـو هـده كميسـيون(بعنحـوه امتيـازدهي و ارزيـابي مـدارس شـنا  دستورالعملشنا براساس فدراسيون نحوه ارزشيابي مدارس  :18تبصره 
  گردد. تعيين مي) ساماندهي باشگاهها و مدارس

  ي گردد.اريف ذيل تفكيك ممي (ساالنه) بشرح تعبه دو نوع مدرسه فصلي و دائ دستورالعملمدارس شنا مشمول اين  -11-2
) ..و .. مهدكودك ها(استخرهاي روباز و يا استخرهاي سرپوشيده مجاز داراي  فصليباشگاه هاي مدارسي كه در  الف) مدارس فصلي:

  ، اختصاص مي گردد.فعاليت مي كنندماه از سال را  3-4كه حداكثر 
 9حـداقل (سـال  رهاي سرپوشيده كه در طـولاستخ مجاز كه دارايدايمي باشگاه هاي  مدارسي كه در ب) مدارس ساالنه (دائمي):

   ، اطالق مي گردد.فعال هستند )ماه
در هـر نا شـمـدارس  تبارمجوزاعبه منزله اعتبار دائمي آن نخواهد بود. لذا يكساله بوده فدراسيون شنا  توسطصدور مجوز مدرسه  :19تبصره 

  اهد بود.سال جديد منوط به تمديد مجوز، مطابق آخرين آئين نامه و مصوبات خو
ز اهـاي ابالغـي  ه كـه مـدارس ملـزم بـه رعايـت تعرفـهدريافت هر گونه شهريه برحسب نوع مدرسه و درجه آن تعيين گرديـد :20تبصره 

  فدراسيون شنا خواهند بود.
  نحوه عضوگيري در مدارس فدراسيون شنا : - 12ماده 

در رشـته  لي و مهـارتي نوآمـوزاصل شناسنامه و تعيين سطح عمثبت نام از نوآموز در مدرسه بر حسب تعيين رده سني با رويت  -12-1
  مذكور خواهد بود.

زان هـم سـال ا ديگر نوآمودر صورت امكان هر نوآموز با همساالنش طبقه بندي گردد در صورتي كه نوآموزي از نظر جثه و قد ب :21تبصره 
  ميم گردد.ثه نوآموز تعجبايستي شرايط منطبق با قد و  ،نبودو يا با توجه به ارتفاع و عمق استخر آموزشي هم خواني و متناسب خود 



9 

 

ت بايسـتي صـورو پزشـكي م ي تكميل فرم ثبت نـاط ايشان و ارائه رضايت كتبي سرپرست قانونياز نوآموزان با حضور  ثبت نام -12-2
ايشان با رونـد  واهد شد كهخين توزيع پذيرد. بديهي است در هنگام ثبت نام بروشور اهداف و فرآيند اجرايي مدرسه جهت اطالع به والد

  و نحوه كار و سياست مدرسه آشنا شده و در اين خصوص مشاركت فعال داشته باشند.
افت هرگونه دري درسه بايستي صورت پذيرد.مدرجه  متناسب باتعرفه هاي ابالغي فدراسيون شنا  برابردريافت شهريه از نوآموزان  -12-3

  نوع است.ي نوآموز ممن شده به بهانه هاي مختلف و يا با تعهد به فراهم نمودن شرايط ويژه براشهريه مازاد بر نرخ هاي تعيي
 دارسمان و مربيان هاي مدارس شنا در سطح كشور جلسات هم انديشي و گردهمايي مدير هرساله بمنظور يكسان سازي فعاليت :22تبصره

  زار خواهد شد.شنا حداقل يكبار در سال توسط هيات ها و يا فدراسيون برگ
  :الزامات قانوني و موارد انضباطي -13ماده 

  ي باشد.صويب الزم االجرا متمي باشد و از تاريخ ره امور مدارس ااد نحوهتأسيس و مالك عملكرد مدارس شنا، دستورالعمل -13-1
  است. الزامي بخشنامه هاي ارسالي از طريق فدراسيون شنا به هيأت هاي استان و مدارس شنا رعايت دقيق -13-2
كل قـانوني و نـه صـوري حـق شـمدارس شنا غيرقابل انتقال بوده و موسس يا موسسين مدارس متعهد گرديدند كه نـه بـه  -13-3

   واگذاري يا انتقال به غير حتي بستگان نسبي را ندارند.

  مايند.ابجا يا عزل و نصب نجرا  هرسمد(خانم/آقا) مديران  ،اطالع و هماهنگي  هيأت شناي استان باموسس متعهد مي گردد  -13-4
  .داعمال نمايوسس متعهد مي گردد كه رعايت دقيق شئونات اسالمي و اخالقي را در كليه امور اجرايي و تبليغاتي م -13-5
ترويج،  از توزيع، اعم هممنوع يتعهد مي گردد براي حفظ اعتبار معنوي و سالمتي نوآموزان در قبال مواد نيروزامموسس  -13-6
وسس و وص با ممطلقاً ممنوع مي باشد. بديهي است مسئوليت پاسخگويي در اين خصروش و استعمال در محيط مدرسه ف

  مديرخواهد بود.
ر محيط دمداربسته  وربين هايبانوان نسبت به عدم استفاده از د با هماهنگي به عمل آمده با مديرموسس متعهد مي گردد  - 13-7

ممانعت نمايد  الهم جداًت و امثلهمچنين ورود هر گونه دوربين، تلفن همراه، لب تاب، نت بوك، تب داخلي استخر و ديگر واحدها و 
  و بديهي است در صورت بروز شكايت و تعيين مغاير آن پاسخگو به مراجع ذيصالح باشد.

ور ي مشمول صداختصاص ر فضايبديهي است د .مايدنرا در محيط مدرسه ايجاد ن مرتبطموسس متعهد مي گردد فعاليت غير - 13-8
  د.موجب ابطال پروانه تأسيس مدرسه خواهد بو مرتبطمجوز مدرسه در صورت مشاهده هرگونه فعاليت غير

رسنل و الي، جذب پمن منابع از نظر تأمي برابر مدت اعتبار مجوزموسس متعهد مي گردد زمينه و شرايط فعاليت مدرسه را  - 13-9
  يد.اهم نماآموزشي، فضاي مناسب بهداشتي، امكانات ايمني و رفاهي را فرپرداخت حق الزحمه ايشان، امكانات 

ان مدرسه، ان و مديرط به مربيموسس متعهد مي گردد الزامات قانوني مربوط به بيمه مسئوليت مدني در قبال حوادث مربو -13-10
عايت ضوابط قانون رسنل با رپاد با رعايت قرارد ) و مربيان،داراي اعتبار در سال جاريبيمه نوآموزان (دارا بودن كارت بيمه ورزشي 

نصب  اهانه آن،جهيز مكار و بيمه تأمين اجتماعي، نصب جعبه كمك هاي اوليه و تجهيز هفتگي آن، نصب كپسول اكسيژن و ت
ح، كارت الداشتي ذيصاكز بهپروانه تأييد بهداشت استخر صادره از مراكز بهداشتي ذيصالح، پروانه بهداشت بوفه صادره از مر

دارس ماداره حوه نيس و تأس حسب دستورالعملسالمت فردي پرسنل صادره از مراكز بهداشتي ذيصالح و ديگر موارد تعيين شده 
  .دهندرا تهيه و در محل ديد عموم قرار 

هاد پيشنفي و سبت به معرظرف مدت يك هفته ن (خانم/آقا)موسس متعهد مي گردد در صورت عدم تأييد صالحيت مديران  -13-11
 تهاي مديران، بعهدهيه مسئوليايي، كلبديهي است درزمان انتظار و تاييد نه رايط احراز در آئين نامه اقدام نمايد.شنفر جايگزين با 

  موسس مي باشد.
محل  نوان تنهاروانه به عپمحل مدرسه مندرج در  آدرسموسس متعهد مي گردد از مجوز پروانه تأسيس دريافتي فقط در  -13-12

ا يوسط هيات ترقانوني غيشعبات اطالع از . در غير اينصورت در صورت استفاده نمايد و تمريني اي فعاليت هاي آموزشيرجا
  .تنخواهد داشديگر هيچگونه اعتراضي نسبت به ابطال پروانه صادره از سوي فدراسيون كميسيون، موسس 
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موزان لياء و نوآاو رويتدرسه به را در حين ثبت نام در محل م آنانگردد كه كادر فني و درجه مربيگري  موسس متعهد مي -13-13
  برساند.
استاي ران مدرسه در در صورت مشاهده هرگونه تخلف اخالقي و اشاعه فساد در مدارس ضمن معرفي موسس و مدير -13-14

يز در اين دراسيون نظامي، فصالح و تشكيل پرونده و رسيدگي به تخلفات ايشان در محاكم قضايي و انت تعيين جرم به مراجع ذي
  خصوص اقدامات انضباطي و قانوني را اعمال خواهد نمود.

فاتر اسناد دميل و در نامه آمده تكموسس متعهد مي گردد كليه مقررات و ضوابط مطروحه در آئين نامه را كه در برگه تعهد -13-15
  رسمي گواهي امضاء نمايد.

اتخاذ  طه نسبت بهضباطي رشته مربوه نوع تخلف و در نظر گرفتن مقررات فني و انفدراسيون شنا مي تواند با توجه ب -13-16
اصله از موسس، وو شكايات  زارشاتتصميم مناسب با شئون اخالقي و اسالمي اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا درآورد. رسيدگي به گ

  شنا خواهد بود. فدراسيون كميته انضباطيمربيان، مديران و عوامل اجرايي مدارس توسط 
  سيون رسيد.به تصويب رياست فدرا 22/06/1396در تاريخ  پيوست1 و تبصره 22- بند  96 -ماده 13دستورالعمل فوق در**

                                                                              
                                                              

 

  
  حسن رضواني م                                                                                                  

  رئيس فدراسيون شنا،شيرجه و واترپلو                                              
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