فدارسیون ورزشهای همگانی

انجمن بازیهای فکری

دستورالعمل برگزاری
کارگاه های آموزشی و دوره های مربیگری

بازی های فکری

تهیه و تنظیم :
فدارسیون ورزش های همگانی
انجمن بازی های فکری

0

ماده  – 1تعریف
به استناد مفاد آیین نامه آموزشی فدراسیون ورزش های همگانی و به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه برگزااری
دوره های آموزشی بازی های فکری در سطح کشور دستورالعمل برگااری کارگاه های آموزشی و دوره هزای
مربیگری تهیه و تدوین گردیده است.
ماده  – 2اهداف
 .1تربیت و آموزش مربیان جهت آموزش بازی های فکری
 .2هماهنگی و یکسان سازی در آموزش تئوری و عملی مربیان
ماده  -3سطوح و ساختار دوره های آموزشی :
 -1-3دوره توجیهی مربیگری  :این دوره جهت متقاضیان آشنایی با نحوه آموزش بازی های فکری برگاار
می گردد که پیش نیاز دوره کارگاه های آموزشی بازی های فکری می باشد.
 -2-3کارگاه هاای آموزشای  :در قالز کارگزاه هزای آموزشزی بزازی هزای فکزری پزازلی ( Puzzle
 )Gamesو کارگاه آموزشی بازی های فکری رومیای ( )Board Gamesبرگاار می گردد .این دوره پیش
نیاز دوره مربیگری درجه  3می باشد.
 -3-3دوره های مربیگری  :در قال

دوره های مربیگری درجا  3بزازی هزای فکزری برنامزه ریزای و

برگاار می گردد.
 -4-3دوره آموزش داوری  :در بازی های فکری رقابتی و با نظر انجمن بازی های فکری به منظور تربیت
نیروی انسانی متخصص جهت امر قضاوت در مسابقات برگاار می گردد .
 -5-3دوره های تخصصی  :در قال برگااری دوره هزای تخصصزی و کارگزاه هزای دانزش افاایزی بزازی
فکری برگاار می گردد.
ماده  – 4برنام کارگاه های آموزشی و دوره های مربیگری
برنامه های آموزشی دوره ها در دو بخش تئوری و عملی با توجه به سطح دوره مدنظر در جزداو مربوهزه در
گردیده است .
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ماده  -5شرایط عمومی شرکت کنندگان :
 -1-5متدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور .
 -2-5پذیرش قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالم ایران .
 -3-5عدم اعتیاد به مواد مخدر .
 -4-5عدم سوء پیشینه کیفری .
 -5-5روشن بودن وضعیت نظام وظیفه و نداشتن منع قانونی برای آقایان .
 -6-5داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه .
ماده  - -6دوره توجیهی مربیگری:
الف – سرفصل دروس دوره توجیهی مربیگری:
 -1دروس تئوری :شامل اصو کلی و اختصاصی بازی ها و ...که جمعا  10ساعت می باشد( .جدو شماره)1

 -2هو مدت دوره  10ساعت می باشد.
جدول شماره  – 1دروس دوره توجیهی مربیگری
ردیف

عنوان درس

ساعت آموزشی

1

تاریخچه و اهداف بازی های فکری

2

2

اصو کلی و اختصاصی بازی های فکری

2

3

ایدهپردازی در زمینه هراحی رویدادها با محوریت بازی های فکری

4

4

بازی های فکری و گروه های سنی

2
10ساعت

جمع ساعات آموزش
ماده  – 7شرایط دریافت گواهی شرکت در دوره توجیهی مربیگری:
 -1-7حضور مستمر در دوره

 -2-7ارائه مدارک مورد نیاز( دوقطعه عکس  ،4 × 3فتوکپی برابر اصل کارت ملی و شناسزنامه  ،فتزوکپی برابزر
اصل آخرین مدرک تحصیلی)

2

ماده  – 8کارگاه آموزشی بازی های فکری پازلی (: )Puzzle Games
الف – شرایط اختصاصی :
 -1-8داشتن حداقل  20سا
 2-8داشتن گواهی شرکت دوره توجیهی مربیگری
ب – دروس کارگاه آموزشی بازی های فکری پازلی:
 -1دروس تئوری :شامل تاریخچه پاز ها ،و  ...که جمعا  14ساعت می باشد ( .جدو شماره)2

 -2دروس عملی  :شامل اصو و راهبردهای بازی های پازلی و ...که جمعا  26ساعت می باشد .

(جدو شماره )3

 -3هو مدت کارگاه  40ساعت می باشد.
جدول شماره  – 2دروس تئوری کارگاه آموزشی بازی های فکری پازلی
ردیف

ساعت آموزشی

عنوان درس

1

تاریخچه پاز ها

2

2

کالس بندی پاز ها (منطقی  ،الگویی و)...

2

3

هراحی پاز ها و مخترعین آن

2

4

کاربرد پاز در علوم مختلف

2

5

مسابقات مربوط به پاز ها

2

6

آشنایی مقدماتی با اصو و نحوه هراحی اتاق فرار

4
 14ساعت

جمع ساعات آموزشی

جدول شماره  – 3دروس عملی و تخصصی کارگاه آموزشی بازی های فکری پازلی
ردیف

عنوان سرفصل

1

پاز های چرخشی

2

پاز های مکانیکی

ساعت

توضیحات
آموزش و راهبرد های حل مکع روبیک 3×3
مکع روبیک  ،2×2مکع

 ،4×4مکع

مگا مینکس ،پیرامینکس ،مکع

 ، 7×7اسکیوب

آموزش کار با مار جادویی

جمع ساعات آموزشی
جمع کل دورس تئوری و عملی  40 :ساعت

3

،5×5

22
4
26

ماده  – 9شرایط دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی بازی های فکری پازلی:
 -1-9حضور مستمر در کالس های تئوری و عملی
 -2-9کس

حداقل نمره (  14از  )20در دروس تئوری و عملی

تبصره  : 1نمره هر درس بر اساس حضور فعا شرکت کننده در جلسات کارگزاه ،نتزای امتحانزات پایزان دوره،
ارائه تکالیف که توسط مدرس دوره تعیین می گردد .
تبصره  :2افرادی که در خاتمه کارگاه آموزشی موفق به کس

نمره قبولی در کارگزاه مزذکور شزدند  ،پزس از

هی مراحل اداری؛ گواهینامه ایشان از سوی فدراسیون ورزش های همگانی صادر می گردد .
 -3-9ارائه مدارک مورد نیاز( دوقطعه عکس  3در  ، 4فتوکپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه ،فتزوکپی برابزر
اصل آخرین مدرک تحصیلی )
 -4-9تعداد نفرات شرکت کننده در کارگاه حداکثر  35نفر تعیین می گردد.
ماده  : 10کارگاه آموزشی بازی های فکری رو میز(: )Board Games
الف – شرایط اختصاصی :
 -1-10داشتن حداقل  20سا
 2-10داشتن گواهی شرکت دوره توجیهی مربیگری
ب – دروس کارگاه آموزشی بازی های فکری رو میز:
 -1دروس تئوری :شامل تاریخچه بازی های رومیا و  ...که جمعا  12ساعت می باشد ( .جدو شماره )4
 -2دروس عملی  :شامل بازی های رومیای کالسیک و ...که جمعا  30ساعت می باشد ( .جدو شماره )5
 -3هو مدت کارگاه  42ساعت می باشد .
جدول شماره – 4دروس تئوری کارگاه آموزشی بازی های فکری رو میز
ردیف

ساعت آموزشی

عنوان درس

1

تاریخچه بازی های رومیا

2

2

کالس بندی بازی های رومیا (استراتژیک  ،کاشی کاری  ،کارتی ) ...،

2

3

بازی های رومیای کالسیک و مدرن

2

4

انواع مکانیک بازی

2

5

مسابقات بازی های رومیای

2

6

جایگاه بازی های رومیا ی در جهان

2
 12ساعت

جمع ساعات آموزشی
4

جدول شماره  – 5دروس عملی و تخصصی کارگاه آموزشی بازی های فکری رو میز
ردیف

توضیحات

عنوان سرفصل

آموزش بازی های فکری روی میز
Connecting Board Games
پنتاگو ،کوارتو ،گابلت ،بالک آس ،هگز
All Queens ،Tic-tac-toe ،LOA

بازی های روی میای کالسیک

1

(استراتژیک با قوانین ساده)

ساعت
20

آموزش بازی های فکری روی میز

بازی های رومیای انتااعی

2

War Board games
اتللو ،ببر و قوچ ،بدوک  ،تفل ( )Taflو...

جمع ساعات آموزشی

10
30

جمع کل دروس تئوری و عملی  42 :ساعت
ماده  – 11شرایط دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی بازی های فکری رو میز:
 -1-11حضور مستمر و فعا در کالس های تئوری و عملی
 -2-11کس

حداقل نمره (  14از  )20در دروس تئوری و عملی

تبصره  : 1نمره هر درس بر اساس حضور فعا شرکت کننده در جلسات کارگزاه ،نتزای امتحانزات پایزان دوره،
ارائه تکالیف که توسط مدرس دوره تعیین می گردد .
تبصره  :2افرادی که در خاتمه کارگاه آموزشی موفق به کس

نمره قبولی در کارگاه مذکور شدند  ،پس از هی

مراحل اداری؛ گواهینامه ایشان از سوی فدراسیون ورزش های همگانی صادر می گردد .
 -3-11ارائه مدارک مورد نیاز( دوقطعه عکس  3در  ، 4فتوکپی برابزر اصزل کزارت ملزی و شناسزنامه ،فتزوکپی
برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی )
 -4-12تعداد نفرات شرکت کننده در کارگاه حداکثر  35نفر تعیین می گردد.
ماده  – 12دوره های مربیگری درج  3بازی های فکری :
الف – شرایط اختصاصی :
 -1-12داشتن حداقل  20سا
 2-12داشتن گواهی شرکت در دوره کارگاه بازی های فکری پازلی و رومیای
ب – دروس دوره مربیگری درج  3بازی های فکری:
-1

دروس تئوری تخصصی  :شامل تاثیر و کاربرد بازی ها و ...که جمعا  30ساعت می باشد ( .جدو شماره )6

 -2دروس عملی  :شامل بازی های مهارتی و سرعتی و ...که جمعا  34ساعت می باشد ( .جدو شماره )7
 -3دروس تئوری مربیگری درجه  : 3شامل آناتومی عمومی و ...که جمعا  60ساعت می
5

باشد( .جدو شماره )8

جدول شماره  – 6دروس تئوری تخصصی دوره مربیگری درج  3بازی های فکری
ردیف

عنوان درس

سرفصل مطال

ساعت آموزشی

1

تاثیر و کاربرد بازی ها

کاربرد علمی
روانشناسی (هوش های چند گانه و هوش عاطفی ،حافظه و )...
خالقیت در بازی ها
هوش اجتماعی و همکاری در بازی ها
صنعت تولید بازی ها و اقتصاد
کاربرد در آموزش مفاهیم درسی

16

2

تکنولوژی آموزشی

آشنایی اولیه طراحی فضای بازی
رشد ذهنی مهارت فکری
آشنایی با استاندارد های جهانی

8

3

خالقیت در مربیگری

خالقیت و ابتکار در بازی ها
تغییر بازی ها و طراحی بازی های جدید
جذابیت های آموزشی

6
 30ساعت

جمع ساعات آموزشی

جدول شماره  – 7دروس عملی دوره مربیگری درج  3بازی های فکری
ردیف
1
2
3
4
5

عنوان سرفصل

توضیحات

بازی های پازلی

آموزش و راهبرد های حل سرعتی انواع مختلف

)(Puzzle Games

روبیک  ،سودوکو ،جدو کلمات متقاهع

بازی های فکری رو میا و گروهی

تمام استراتژیک با قوانین پیچیده تر
بازی های صفحه ایی گروهی

)(Board Games
بازی های کارتی

ساعت
8
8

)(Card Games
بازی های مهارتی و سرعتی

Comparing card games
Accumulating games

4

جنگا ،کاپوچینو ،دکتر اکتشاف ،تیابین

8

بازی های فکری نوین

آشنایی با  3بازی فکری جدید

6

جمع ساعات آموزشی

6

34

جدول شماره  – 8دروس تئوری دوره مربیگری درج 3
ردیف

عنوان سرفصل

ساعت

1

آناتومی و فیایولوژی عمومی

12

2

برنامه ریای و هراحی تمرین () 1

6

3

نقش مربی ( اصو مربیگری)

6

4

رشد و تکامل حرکتی

6

5

مبانی آمادگی جسمانی

8

6

تغذیه ورزشی

4

7

ایمنی در ورزش

4

8

روان شناسی ورزشی

6

9

مبانی تربیت بدنی

4

10

تجریه و تحلیل مهارتها

4
60

جمع ساعات آموزشی
ماده  – 13شرایط دریافت گواهینام مربیگری درج  3بازی های فکری:
 -1-13حضور مستمر و فعا در کالس های تئوری و عملی
 -2-13کس

حداقل نمره (  14از  )20در دروس تئوری و عملی

تبصره  : 1نمره هر درس بر اساس حضور فعا شرکت کننده در جلسات دوره ،نتای امتحانات پایان دوره ،ارائه
تکالیف که توسط مدرس دوره تعیین می گردد .
تبصره  :2افرادی که در خاتمه دوره آموزشی موفق به کس

نمره قبزولی در دوره مزذکور شزدند  ،پزس از هزی

مراحل اداری؛ گواهینامه ایشان از سوی فدراسیون ورزش های همگانی صادر می گردد .
 -3-13ارائه مدارک مورد نیاز( دوقطعه عکس  3در  ، 4فتوکپی برابزر اصزل کزارت ملزی و شناسزنامه ،فتزوکپی
برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی )
 -4-13تعداد نفرات شرکت کننده در دوره مربیگری درجه  3حداکثر  35نفر تعیین می گردد.

7

ماده  - 14دوره های تخصصی ب تفکیک بازی ها (بصورت کارگاه دانش افاایی)
 1-14به منظور ارتقا سطح دانش عملی و تئوری مربیان و متقاضیان بازی های فکری ،دوره های تخصصی رشته
های بازی های فکری برگاار می گزردد .در ایزن دوره هزا بصزورت اختصاصزی آمزوزش یکزی از رشزته هزا بزه
متقاضیان صورت می پذیرد.
ماده  : 15دوره داوری رشت های تخصصی
الف – شرایط اختصاصی :
 -1-15داشتن حداقل  20سا
 2-15دارا بودن حداقل کارت مربیگری توجیهی بازی های فکری و دوره تخصصی رشته مربوهه
 3-15ارائه گواهی مبنی بر حداقل سه سا همکاری مستمر با کمیته متناظر از هیئت های استانی یا انجمن بزازی
های فکری فدراسیون
 4-15دوره های داوری تخصصی بنا به پیشنهاد کمیته تخصصی هر بازی به انجمن بازی هزای فکزری ارائزه و بزا
تایید نهایی کمیته آموزش فدراسیون برگاار خواهد شد.
 4-15مدت دوره تئوری حداقل  8ساعت و عملی حزداقل  24سزاعت مزی باشزد .همچنزین شزرکت در  2دوره
کارورزی (در زمان برگااری مسابقات) الاامی می باشد.
فدراسیون ورزش های همگانی
انجمن بازی های فکری

8

