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 شرایط آزمون کمربند زرد:

ماه    آموزش : استقرار بوکس ) رقص پا .سرش طرفین .گارد مناسب .بستن بانداژدست( 3مدت زمان تمرین   

 شرایط آزمون کمربند نارنجی :

آموزش : شناخت مهره های شطرنج و اصول بازی مقدماتی شطرنج و آموزش ضربات دست چپ مستقیم و  ماه   6مدت زمان تمرین: 

 ضربات راست مستقیم .

 شرایط آزمون کمربند سبز و پایان دوره مقدماتی :

وزش ضربات ماه   آموزش : شطرنج سرعتی با آمو ختن لگاریتم های شطرنج و عالمت های اختصاری مهره ها و آم 9مدت زمان تمرین 

 هوگ و آپرگات و آموزش طناب زنی .

 شرایط آزمون کمربند آبی : 

ساید استپ  –داکت  –آموزش فینت  666ماه   آموزش : شرکت در مسابقات شطرنج و بدست آوردن ریتینگ  21مدت زمان تمرین   

 شرایط آزمون کمربند بنفش : 

آموزش بوکس  : شروع کیسه زنی و میت زنی   066و بدست آوردن ریتینگ ماه   آموزش شطرنج  : آزمون ریتینگ  21مدت زمان تمرین 

 به منظور سرعتی کردن دستها .

 شرایط آزمون کمربند قرمز و پایان دوره متوسطه:

آموزش بوکس :یادگیری اصول مبارزه و دادن مبارزات با شگاهی و   166ماه   آموزش شطرنج و داشتن ریتینگ  21مدت زمان تمرین 

ر مسابقات استانی . شرکت د  

 شرایط آزمون کمربند قهوهای :

و شرکت در مسابقات شطرنج استانی  آموزش بوکس : شرکت در  916ماه    آموزش شطرنج و بدست آوردن ریتینگ   12مدت زمان تمرین 

عدد  ( 21عدد  بارفیکس :  16عدد  شکم :  66مسابقات کشوری بوکس شطرنج  و آمادگی جسمانی بدنی باال  )شنا :  

 شرایط آزمون کمربند مشکی و پایان دوره پیشرفته : 

و شرکت در مسابقات کشوری بوکس شطرنج  در ایندوره چس  2666ماه   آموزش شطرنج و بدست آوردن ریتینگ  12مدت زمان تمرین :

  بارفیکس(عدد 266عدد  شکم  06بوکسر باید از لحاظ بدنی و آمادگی جسمانی بسیار خوب باشد ) شنا : 
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و شروع دوره عالی : 1شرایط آزمون کمربند مشکی دان   

عدد  266عدد  شکم  06شرکت در مسابقات کشوری و آمادگی جسمانی باال) شنا :  2166ماه ریتینگ شطرنج   36زمان تمرین  مدت

عدد (  2666عدد طناب  16بارفیکس   

:  2شرایط آزمون کمربند مشکی دان   

عدد 3عدد و کشوری 1تعداد شرکت در بازی های رسمی بوکس شطرنج  استانی 2116طرنجماه ریتینگ ش 26مدت زمان تمرین   

:  3شرایط آزمون کمربند مشکی دان   

عدد . 1تعداد شرکت در بازی های رسمی بوکس شطرنج کشوری  2366ماه ریتینگ شطرنج  66مدت زمان تمرین   

و پایان دوره عالی :  4شرایط آزمون کمربند مشکی دان   

و آمادگی جسمانی باال و شرکت در بازی های آسیایی و جهانی . 2266ماه ریتینگ شطرنج  12مان تمرین مدت ز  

 

و شروع دوره ممتاز :  5شرایط آزمون کمربند مشکی دان   

ی .و آمادگی جسمانی باال و شرکت در مسابقات آسیایی و جهان 2166سال به باال  ریتینگ شطرنج 36ماه سن : 216مدت زمان تمرین   

 ممتحن دوره : مدرس فدراسیون بوکس شطرنج جهان 

: 6شرایط آزمون کمربند مشکی دان   

و آمادگی جسمانی باال شرکت در مسابقات آسیایی و  2666سال به باال  ریتینگ شطرنج 31سال( سن : 21ماه ) 222مدت زمان تمرین 

 جهانی . ممتحن دوره : مدرس فدراسیون بوکس شطرنج جهان 

: 7آزمون کمربند مشکی دان شرایط   

و آمادگی جسمانی باال  2066سال به باال ریتینگ شطرنج  31سال ( سن :  21ماه ) 216مدت زمان تمرین   

 ممتحن دوره : مدرس فدراسیون بوکس شطرنج جهان 

و پایان دوره ممتاز بوکس شطرنج : 8شرایط آزمون کمربند مشکی دان   

و آمادگی جسمانی باال  2166سال به باال ریتینگ شطرنج  36( سن : سال  16ماه ) 126مدت زمان تمرین   
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 ممتحن دوره : مدرس فدراسیون بوکس شطرنج جهان

الزامی میباشد . 2داشتن مدرک فنی مشکی دان  3تبصره :  اقدام برای مدرک مربی گری و داوری درجه   

الزامی میباشد . 3فنی مشکی دان داشتن مدرک  1:  اقدام برای مدرک مربی گری و داوری درجه 1تبصره  

الزامی میباشد. 2داشتن مدرک فنی مشکی دان  2:اقدام برای مدرک مربی گری و داوری درجه3تبصره  

: 1336اشل قیمت سال   

 

 نوع کمربند مبلغ کمربند سهم انجمن استان سهم مربی سهم انجمن  کشور
لایر166666 لایر11666  لایر11666  لایر116666   زرد 

لایر612666 لایر26666  لایر06666  لایر316666   نارنجی 
تومان326666 لایر16666  لایر96666  لایر216666   سبز 
لایر316666 لایر66666  لایر226666  لایر116666   آبی  
لایر216666 لایر06666  لایر236666  لایر616666   قرمز 
لایر116666 لایر 16666  لایر216666  لایر016666   بنفش 
لایر66666 لایر96666  لایر266666  لایر116666   قهوه ای  

لایر0366666 لایر266666  لایر206666  لایر2666666   مشکی 

لایر2166666 لایر2166666 ---------------- --------------  2مشکی دان    

لایر2166666 لایر2166666 ------------------ ---------------  1مشکی دان    

لایر1666666 لایر1666666 ----------------- ------------------  3مشکی دان    

لایر1166666 لایر1166666 ----------------- ------------------  2مشکی دان    

لایر2166666 لایر2166666 ---------------- -----------------  مربی گری عملی  
3درجه  

لایر1166666 لایر1166666 ----------------- -----------------  مربی گری عملی  
1درجه   

لایر3666666 لایر3666666 ---------------- -----------------  مربی گری عملی  
2درجه  

 

دکتر فریدون پویا        با کمال تشکر وسپاس فراوان                                                          

 

انجمن بوکس شطرنجرییس   
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