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 تعاریف و اصطالحات 
 فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی                            فدراسیون 

 فدراسیون بین المللی فوتبال                                                فیفا 

 کنفدراسیون فوتبال آسیا                            کنفدراسیون 

 هیات بین المللی وضع قوانین بازی فوتبال  برد بین المللی                             

 دادگاهی که حکمیت ورزشی را بعهده دارد                   دیوان داوری ورزش 

 کدهای انضباطی فیفا که در موارد انضباطی مالک عمل قرار می گیرد                   مقررات انضباطی فیفا 

 یون یک سازمان استانی یا صنفی وابسته به فدراس                                  هیات ها 

 رسیده                 وزارت ورزش  به ثبت  تشکیالتی که برای فعالیت ورزشی طبق قانون تجارت و                                   باشگاه 

 یک سازمان وابسته به فدراسیون که برای فعالیت اجرایی دارای پروانه است .                                   لیگ 

 درآمده باشد .باشگاه فرد حقیقی که به عضویت                                    بازیکن

 .فدراسیون  تصمیم گیری ترین رکن عالی                                            مجمع 

 .رکن اجرایی فدراسیون  عالی ترین                       هیات رئیسه

 یک فرد حقوقی که به عضویت فدراسیون در آمده باشد .                                عضو 

 و استیناف می باشد . ، اخالق شامل کمیته های انضباطی                  رکن قضایی 

 که به دعاوی عمومی و خصوصی قضایی زیر نظر قوه قضائیه رسیدگی می کند . نهادی                مرجع قضایی

 و براساس قوانین داوری برگزار می گردد . بین المللی و داخلییک بازی که تحت مقررات                               مسابقه

عهده دار می شوند قل و انتقال بازیکنان و مربیان را اشخاص حقیقی یا حقوقی که مسئولیت ن                             واسطه

 . 

 (%05) بیش از اعضاء یا آراء %05+ 1                              مطلق اکثریت

 سه چهارم اعضاء یا آراء                             نسبی اکثریت

 دو سوم اعضاء یا آراء                            اکثریت دو سوم 

 موارد اضطراری که از کنترل فدراسیون خارج باشد .              غیر مترقبه 
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 فوتبال" فدراسیون اساسناهممتن کامل "

 عمومی موارد :اول فصل
 نام و تشکیالت حقوقی فدراسیون – 1 ماده

 غیردولتي نهاد يك شود،مي نامیده فدراسیون اساسنامه اين در كه ايران اسالمي جمهوری فوتبال فدراسیون - 1

 با المپیك، منشور موجب به شده تعیین ورزشي اصول و مشي اساس بر كهاست  حقوقي شخصیت دارای و

 فوتسال فوتبال، ورزشي های رشته در صالح ذی مرجع باالترين عنوان به و ملي منافع و اسالمي شئون مراعات

 ملي كمیته و وزارت ورزش و جوانان با هماهنگي اساسنامه، اين چارچوب در و شده تشكیل ساحلي فوتبال و

اين فدراسیون برای مدت زمان نامحدودی  .نمايدمي  فعالیت بین المللیملی و مقررات و قوانین رعايت و المپیك

 تشكیل شده است .

 فوتبال آسیا است. كنفدراسیونعضو  1491از سال  و فیفا عضو 1491از سال  فدراسیون - 2

 در و رسیده ثبت رسماً به فدراسیون شعار و پرچم اختصاری، نام آرم، .در شهر تهران است فدراسیون مقر - 3

  می باشد . فدراسیون انحصار

  اهداف  -2ماده 

 به شرح زير است: فدراسیون اهداف

 های برنامهبر  كنترل و نظارت ء،ارتقا همچنین و مرتبط های رشته ساير و فوتبال پايدار توسعه و گسترش -1

 فرهنگي انساني، های ارزش ارتقاء يگانگي، و اتحاد جوانمردانه، بازی تعمیم و توسعه هدف با كشور سراسر در آن

 .جوانان و توسعه هایبرنامه  اجرای با آموزشي و

 .اعضاء منافع از حمايت -2
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 تصمیمات و ها العملردستواخالقي،  مباني مقررات، قوانین، نقض از جلوگیری و فیفا اساسنامه مفاد به احترام -3

 اين از اطمینان حصول و بازی قوانین به احترام همچنین و فدراسیون و كنفدراسیون ،افیف توسط شده اتخاذ

 .نمايند يم پیروی و تبعیت شده ياد قوانین از اعضا كلیه كه

 هافعالیت و مسابقات يكپارچگي و تمامیت بر كه هايي رويه و ها روش گسترشبروز اقدامات و  از جلوگیری -9

 برد. مي سؤال زيرتضییع و  را فدراسیون حقوقشكلي،  به يا و گذاشته اثر

 .مبارزه علیه خشونت، تباني، فعالیت های غیرقانوني، نژادپرستي، دوپینگ و هر نوع تبعیض -9

 .رشته اين اندركاراندستساير  و اعضا ، از معنوی و مادیهای حمايت   -6

 فدراسیون  ماموریت هایو  وظایف :3ماده 

 های فدراسیون به شرح زیر است : وظایف و ماموریت

 سراسر در رسمي و دوستانه مسابقاتو نظارت بر كلیه  برگزاری و ملي سطح در مسابقات كلیه سازماندهي  -1

 .دقیق و مشخصو مقررات  قوانین اساس بر كشور

 .آن اجرای از اطمینان حصول و الزمفني و عمومي  مقررات و قوانین تدوين  -2

 است. فدراسیون با ارتباط در كه فوتبال المللي بین ارتباطات كلیه مديريت  -3

  .سطوحكلیه  در مسابقات ساير و المللي بین مسابقاتو يا شركت در  میزباني  -9

، مديران، فنيفوتسال و فوتبال ساحلي، كادر  حصول اطمینان از اينكه تمامي اعضاء، باشگاه ها، بازيكنان فوتبال، -9

برگزاری مسابقات و تمام ديگر افراد مرتبط،  کارگزاران ، واسطه های بازیکنان، كادر پزشكيسازان،  مديران فني و بدن

 سیون و فیفا احترام مي گذارند كنفدرابه اساسنامه، مقررات، كدهای اخالقي و دستورالعمل های فدراسیون، 

 .  و مدارس فوتبالآکادمی های باشگاه ها توسعه و نظارت بر  -6

كه  الملليبین مقررات آخرين با ساحلي فوتبال و فوتسال فوتبال، هایرشته مسابقاتي و فني مقررات انطباق  -7

 به تصويب مي رسد . یا هیات رییسه فیفاتوسط برد بین المللي 
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 و تجارب دانش، سطحء ارتقا منظور به تكمیلي و آموزشي های دوره و ها كالسكلیه  بر نظارت و برگزاری  -1

 .اندركاران دست ساير و، مديران  داوران مربیان، توانمندی

 بر ملي های تیم تشكیل منظور به مختلف سني های رده در كشور اول طراز و نخبه ورزشكاران گزينش  -4

 . ملي ورزشكاران انتخاب مصوب های دستورالعمل مبنای

 آن . اجرای بر نظارت و استعدادها پرورش و جذب كشف، ملي نظام طراحي  -11

 در سراسر كشور. مختلف های لیگ  مسابقات برگزاری فرآيند بر نظارت  -11

 .آموزشي هایدوره و تحقیقاتي علمي، های كنگره المللي، بین مجامع در فعال شركت يا برگزاری  -12

 .آن اجرای و عملیاتي تقويم و کوتاه مدت،  مدت میان بلندمدت، برنامه تدوين و تهیه  -13

بر  مختلف سني هایرده در ملي هایتیم پشتیباني و عملكرد نحوه بر نظارت و ملي هایتیم مربیان تعیین -19

 مربوط. های اساس دستورالعمل

 .ورزشي آمار و اطالعات بانكو  ICTتوسعه  و به روز رساني   -19

 و موسسات نهادها، ها، ارگان قلمرو درهای تحت پوشش   رشته هایفعالیت بر فني نظارت و مجوز صدور -16

 .عضو خصوصي های باشگاه و غیردولتي عمومي موسسات و نهادها دولت، به وابسته و دولتي هایسازمان

 . طبق مصوبه هیات رییسه موقت کمیته هایوطبق اساسنامه فدراسیون  دائمي هایكمیته تشكیل  -17

 المللي بین قوانین ترجمه و اخبار نشر و آموزشي نشريات جزوات، كتب، انتشار  -11

 ها استان فوتبال های هیأت عملكرد ارزيابي و نظارت گذاری، سیاست -14

 مالي بنیه تقويت منظور به ، تبلیغاتي و درآمدزايييابي، اقتصادی، بازرگاني، تجاری بازار های فعالیت انجام  -21

 .فدراسیون

 .داوطلبانه خدمات و مردمي های كمك جذب جهت در تالش  -21

 .عضو عنوان به مربوط رشته ورزشكاران و ها گروه كلیه پوشش برای تالش  -22

 .آن حفظ و المللي بین های كرسي كسب جهت تالش  -23

 .اعضا برای پوشش تحت های رشته در ها زمینه كلیه در فعالیت مجوزصدور   -29
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 .مسابقات برگزاریو بازيكنان انتقال و نقل در امور واسطه ها فعالیت مجوز صدور و صالحیت بررسي  -29

 طرفی و عدم تبعیض بی  -4ماده 

 . كرد نخواهد دخالت اعضا مذهبي و سیاسي امور در فدراسیون -1

 جنسیت، زمینه در ها ملیت و ها گروه اشخاص، مقابل در تبعیضي نوع هیچ توانند نمي اعضا از يك هیچ -2

 خواهند اخراج يا تعلیق مشمول ت،صور اين غیر در نمايند اعمال مشابه موارد يا سیاست و نژاد مذهب، زبان،

 . شد

 دوستانه روابط گسترش -0 ماده

 جامعه و ، موسسات عام المنفعهبازيكنان ،مقامات ها، باشگاه اعضا، ديگر بارا  خود دوستانه روابط فدراسیون -1

  . دهدمي  گسترش دوستانه بشر اهداف جهت در

 بازی اصول و مقررات و قوانین اساسنامه، مفاد رعايت به متعهد عضو، های سازمان و اشخاص از يك هر  -2

 . است ورزشي اخالق رعايت و داریامانت وفاداری، لواص همچنین و جوانمردانه

 بین است ممكن كه داخلي اعتراضات و اختالف هرگونه حل برای را الزم امكانات و شرايط بايد فدراسیون  -3

 . كند فراهم ،آيد وجود به فدراسیون و بازيكنان مقامات، ها، باشگاه  یاعضا

 بازیکنان  -6 ماده

 را آنان انتقال و نقل و بازيكنان وضعیت تعیین برای نیاز مورد مقررات و قوانین بايد فدراسیون رئیسه هیأت -1

 . اجرا نمايد و تصویب ،فیفا جاری مقررات و قوانین براساس

 .انجام شود ،ن فوتبال مصوب می نمایدفدراسیو هیات رییسه کهي مقررات براساس بايد بازيكنان ثبت نام  -2

 بازی قوانین -7 ماده

مي  بازی و شده حاضر مسابقات در ي،الملل بین برد مصوبات براساس آن اعضای از يك هر و فدراسیون -1

 .نمايند
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 وضع مقررات) دنماي اقدام آن تغییر يا و بازی قوانین وضع مورد در دارد صالحیت المللي بین برد فقط -2

اما مسابقات فوتسال و فوتبال ساحلی براساس قوانین  دشومي ابالغ فیفا طريق از المللي بین برد توسط شده

 . (مصوبه هیات رییسه فیفا برگزار می شوند

 اعضا بودن متعهد -8 ماده

 مقررات، و قوانین اساسنامه، مفاد رعايت به موظف فدراسیون عضو حقوقياشخاص  ومقامات رسمي  كلیه

 فدراسیون رفتاریمبانی وآسیا  كنفدراسیون ،فیفا اخالقي انضباطي و كدهای همچنین و تصمیمات ها، العملدستور

  .مي باشند

 رسمی های زبان -9 ماده

 اين به بايد رسمي متون و مكاتبات كلیه .هستند نفدراسیو رسمي هایزبان ي،انگلیس و فارسيزبان های  -1

 نوشته متون مختلف، هایزبان به متون ترجمه بین تناقض هرگونه بروز صورت در) دنشو نوشته ها زبان

 (.بود دنخواه اولويت دارای به شرط چاپ صحیح فارسي زبان به شده

 مي باشد . فارسي زبان مجمع، رسمي زبان -2 

 عضویت :دوم فصل

 ی مجمعاعضا -15 ماده

 ،بازيكنان واجد شرايط از قبیلی رسمي ها كانون، و هااتحاديه  ها، باشگاه ،ی فوتبال استان هاها هیأت كلیه -1

 فوتبال فدراسیون عضويت به توانندمي سراسركشور در ساحلي فوتبال و فوتسال فوتبال، داوران و مربیان

 شوند. پذيرفته

 نمايند. ارائه فدراسیون دبیركل به را خود عضويت درخواست بايد حقوقي اشخاص -2
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 پذیرش اعضای مجمعروند  -11 ماده

 .است  عمومي مجمع عهدهپذيرش كلیه اعضا به  -1

 . ر اساس آیین نامه ای است که به تصویب هیات رییسه فدراسیون رسیده استب کلیه اعضاء پذیرشمراحل   -2

 یسه است .مدارک ارسال شده بر عهده هیات ري بررسي صحت -3

آن از حق رای برخوردار  بدست می آورد و نمایندهیک عضو را عضو جدید به محض تصویب عضویت ،حقوق قانونی  -9

 د شد .خواه

 است. فوتبال فدراسیون توسط شده تعیین وظايفو   مراحل  كلیه انجام به منوط متقاضي عضويت تائید -9

 تعهدات پرداخت عدم بر دلیل عضويت پايان پذيرد. مي پايان عضو يك اخراج يا استعفا طريق از عضويت -6

 عضو حقوق كلیه لغو باعث فقط بلكه نیست اعضا ديگر يا فدراسیون به شده اخراج يا مستعفي عضو مالي

 .شودمي فدراسیون با ارتباط در

 عالوه بر درخواست كتبي، ارائه مدارک زير برای پذيرش يك عضو در فدراسیون فوتبال الزامي است : -7

 . ورزشي فعالیت قانوني و مجوزهایمعتبر قانوني اساسنامه اگهي تاسیس وتصويرارايه  -الف     

    مقررات و دستورالعمل های مسابقات و قوانین فدراسیون، اساسنامه مفاد كلیه رعايت بر مبني ایاظهاريه  -ب    

 .فیفا و كنفدراسیون فدراسیون، ارکان توسط شده اتخاذ تصمیماتو

 خواهند احترام شده ياد قوانین به بازيكنان و مقامات ها، باشگاه شامل ،اعضا كلیه اينكه از اطمینان حصول -ج  

 ت . گذاش

 قراردادها و ها نامهتوافق در حقوقي نظر از توانندمي و بوده امضا حق دارای رسما كه مقاماتي لیست ارائه- د 

 . باشند داشته امضا

 مربوط به صاحبان امضاهای مجاز . تغییرات آخرين صورتجلسه تصوير -ه

 .فدراسیون رسمي مسابقات كلیه شركت در هايي مبنيتعهد نامه ارايه  -و

 دخالت عامل هرگونه از دور به و مستقل صورت به تصمیم اتخاذ برای عضو حقوقي تام اختیار بودن دارا -ز

 .  خارجي
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 و مراجعی که در این فدراسیون قضايي كنحل اختالف و ر ملیشورای  در صرفاً را دعاویاختالفات و  كلیه  -ح

 .خودداری نمايد مراجع غیر ورزشی به دعاوی ارائه از و نمايد فصل و حل مشخص  شده است اساسنامه

 مسابقات . های ات و دستورالعملرمقر احترام و رعايت به قوانین ، -ط

 ورزشي . رويداد نوع هر در شركت يا مسابقات برگزاری برایانجام هماهنگي های الزم با فدراسیون -ی

 ورزش همان طور كه در اساسنامه ذكر شده است . ديوان داوریبه رسمیت شناختن  -ک

 حقوق اعضا -12ماده 

 :برخوردارند ذيل مشروحه حقوق از فدراسیون اعضای

 .مجمع جلسه در شركت مقتضي، زمان در مجمع جلسه دستور از آگاهي و شدن دعوت -1

 . رای حق از برخورداری  -2

 .مجمع جلسه دستور در شدن گنجانده برای تادپیشنها و نظرات ارسال -3

 .فدراسیون پست های انتخابي در شركت برای هادنامز معرفي -9

 .فدراسیون رسمي مراجع و مبادی طريق از فدراسیون امور جريان از يافتن اطالع -9

 .شودمي برگزار فدراسیون توسط كه ديگر ورزشي فعالیت نوع هر يا و مسابقات در شركت -6

 .فدراسیون مصوب های دستورالعمل و ها نامهآئین و اساسنامه در شده تعیین حقوق كلیه از برخورداری -7

 تعهدات اعضا -13ماده 

 :هستند زير تعهدات دارای فدراسیون اعضای

 ،افیف توسط شده اتخاذ تصمیمات و ها دستورالعملكدهای اخالقي و  مقررات، و ها نامه آئین اساسنامه، مفاد از كامل تبعیت -1

 خواهندگذاشت احترام شده ياد مقررات و قوانین به عضو آن با مرتبط اعضای اينكه از اطمینان حصول و فدراسیون و نفدراسیونك

                                                                                                                  و رعايت خواهند نمود .

 .عضويت حق پرداخت -2

 از اطمینان حصول و شود مي وضع هیات رییسه فیفايا  المللي بین برد توسط كه بازی قوانین به احترام -3

 . گذاشت خواهند احترام شده ياد قوانین به،  نیز مرتبط با عضو اعضای كلیه اينكه
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به تمام مصوبات مجمع عمومی و هیات رییسه  دارد می عنوان کهخود  اساسنامه در ماده یک گرفتن نظر در -4

 فدراسیون فوتبال احترام خواهند گذاشت .

 دعاویاختالفات و  گونه هر به رسیدگي دارد مي عنوان كهخود  اساسنامه در ماده يك گرفتن نظر در -9

 دستورالعمل اخالقي،انضباطي وكدهای مقررات، و قوانین اساسنامه، با ارتباط در كه وابسته نهادهای يا و عضو

حل اختالف  ملیشورای  يا قضائي رکن طريق زا صرفا است، فدراسیون كنفدراسیون، فیفا، تصمیمات و ها

 .صورت خواهد گرفت فدراسیون،

 های دادخواست به رسیدگي برایكه عضو دارد مي عنوان كهخود  اساسنامه در ماده يك گرفتن نظر در  -6

 نمايند. مراجعه عمومي های دادگاه به نبايد خودورزشي 

 لیست تغییر همچنین وخود  مقررات و قوانین و اساسنامه در اصالحیه و تغییر هرگونه ايجاد برای -7

 د.نماياطالع رسانیفدراسیون مكاتبه  و  دبیرخانه  ، باهستند امضا حق دارای كه اشخاصي يا رسمي اعضای

 فدراسیون عضويت از يا و شده معلق كه اعضايي يا و غیر رسمي تشکیالت ورزشی با ارتباط برقراری عدم -1

 اند. شده بركنار

 طريق از جوانمردانه بازی اصول رعايت نشانه به ورزشي مناسب رفتار و امانت وفاداری، اصول رعايت -4

 .خود اساسنامه در مشخص قانوني ماده يك وضع

 .عضويت مدت طول در اساسنامه 11 ماده 6 بند قانوني مفاد رعايت 11

 . اعضا لیست نمودن روز هب 11

 و كنفدراسیون فیفا، مقررات و قوانین و اساسنامه براساس كه وظايفي و تعهدات ساير كامل رعايت 12

 است. شده تعیین فدراسیون

 .شرکت در مسابقات و دیگر فعالیت های ورزشی که توسط فدراسیون ،کنفدراسیون و فیفا سازماندهی شده است 13

 های رشته در مسابقات برگزاری به مبادرت فدراسیون رسمي مجوز بدون توانند نمي اعضا از يك هیچ 19

مي شود، شركت  برگزار فدراسیون نظارت بدون كه مسابقاتي در اينكه يا و نمودهفدراسیون  پوشش تحت

 .نمايند
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 ز سوی باشگاه ها به تیم های ملی فوتبال،فوتسال و فوتبال ساحلی .در اختیار گذاشتن بازیکنان دعوت شده ا 10

 انتخابي باشنديا هیات ريیسه بايد الزاماً دارای هیأت مديره  ،برای عضويت در فدراسیوناعضا  16

 در شده تعیین محرومیت به مي تواند منجر اعضا از يك هر توسط باال شده ذكر تعهدات از سرپیچي 17

 شود. اساسنامه

 یا رفع آن تعلیق  -14 ماده

 صورتي در تواند مي نیز رئیسه هیأت حال عین در نمايد. اقدام عضو تعلیق به نسبت مجمع عمومي مي تواند -1

 .نمايد اقدام عضو آنموقت  تعلیق به نسبت ،زند باز سر خود تعهدات از جدی و مكرر صورت به عضو يك كه

 اين مگر داشت خواهد ادامه مجمع بعدی جلسه برگزاری تاموقت   تعلیق و االجراست الزم بالفاصله حكم اين

 نمايد. اتخاذ ديگری تصمیم تا قبل از جلسه مجمع، آن رفع خصوص در رئیسه هیأت كه

 تعلیق چنانچه شود. تائید مجمع در حاضر اعضای سه چهارم اكثريت توسط گیری رای طريق از بايد تعلیق -2

 شد. خواهد رفع خود خودی به نشود واقع تائید مورد

 برقراری از بايد اعضا ديگر. وشد خواهد محروم خود عضويت قانوني حقوق كلیه ازی كه تعلیق مي شود عضو -3

 نمايد. اعمال نیز ديگری جرايم تواند مي انضباطي كمیته نمايند. خودداری شده معلق عضو با ورزشي ارتباط

 مندرج حقوق از نمايند خودداری فدراسیون ورزشي های فعالیت در شركت از سال يك مدت به كه اعضايي -9

 گردند. مي محروم 12 ماده در

 اخراج - 10 ماده

 :يدنما اقدام عضو يك اخراج به نسبت ذيل، موارد بروز صورت در تواند ميعمومي   مجمع

 .خودداری نماید  فدراسیون به نسبت خود مالی تعهدات انجام از -1

يا كدهای  شده اتخاذ تصمیمات ، ها دستورالعمل مقررات، و قوانین اساسنامه، ازه صورت جدی و مكرر ب -2

 .نمايد تخطي فدراسیون يا كنفدراسیون فیفا،اخالقي 
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 رای با و تشكیل ،اعضادوسوم  اكثريت حضور با رئیسه هیأت بايد عضو يكموقت  اخراج بررسي برای -3

 تشكیل تادر آن صورت  نمايد. ارجاع مجمع به و تصويب را موضوع ،حاضر اعضای (%91+1مطلق) اكثريت

 . آمد خواهد در تعلیق حالت به عضو های فعالیت كلیه ،عمومي مجمع

 راجع تواند مي مجمع فقط مجمع، به رئیسه هیأت از عضو يك اخراج پیشنهاد  موضوع ارجاع از پس -9

 . نمايد تصمیم اتخاذ عضو اخراج عدم يا اخراج به

 قبل از اخراج بايد فرصت دفاع به عضو داده شود . -9

 و تشكیلاء دارای حق رای اعض كل (%91+1مطلق ) اكثريت حضور با مجمع اخراج، موضوع بررسي برای -6

  . مي نمايد تصمیم اتخاذ حاضر اعضایسه چهارم  اكثريت رای با

 ستعفاء ا -16 ماده

 نمايد. گیری كناره فدراسیون عضويتازيك عضو مي تواند  -1

 فدراسیون سالیانه كاری تقويم پايان از قبل ماه شش حداقل بايد گیری كنارهبرای  درخواست كتبي  -2

 شود ارسال فدراسیون دبیركل برای

 آنء اعضا ساير و فدراسیون با حساب تسويه و مالي تعهدات انجام صورت در اعضا گیریكناره يا استعفا -3

 است. پذيرش قابل

 ها دیگر گروه و صنفی کانون های  اتحادیه ها، ، های استانی ها، هیأتباشگاه  مهاساسنا -17 ماده

 بهقبل از ثبت  بايد منطقه ای و ، و كانون های صنفي باشگاه ها اختیارات و وظايف محدوده و ساسنامها -1

  باشند. درآمده فدراسیون عضویت به و بوده فدراسیون باید تحت نظارت آن ها. برسد فدراسیون رئیسه هیأت تصويب

 زير كه هايي ورزش در بخواهند كه ايران در برداری بهره پروانه دارای و شده ثبت های باشگاه كلیه  -2

 به و درآمده فدراسیون عضويت به بايد نمايند، فعالیت شود مي انجام فیفا مقررات برابر و فدراسیوننظر

  . شوند شناخته رسمیت

 را مراعات كرده باشد . 13الزامات ماده  برابر اساسنامه هیات های فوتبال بايد -3
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 اتخاذ روند در را خود استقالل بايد فدراسیون به وابسته حقوقیاشخاص ديگر و عضو های باشگاه  -9

  نمایند جلوگیری خارجی عوامل هرگونه دخالت از و نموده حفظ مربوطه بخش يا و باشگاه به مربوط تصمیمات

در  را باشگاه يك از بیش هدايت و كنترل توانند نمي همزمان حقوقي يا  حقیقي اشخاص از يك هیچ -9

 .ببرند  سؤالزير اگر انسجام آن مسابقات را  باشند داشته عهده برمسابقات  از یک سری

 فصل سوم : رئیس و اعضای افتخاری 
 افتخاری : رئیس یا عضو 18ماده 

 ،فوتبال به افراد توجه شايان خدمات جهت به را افتخاری عضو يا افتخاری یسري عنوان تواندمجمع مي  -1

 اعطا نمايد . آنان برای

 نمايد. معرفي مجمع به را ی مربوطنامزدها مي تواند رئیسه هیأت -2

 نمايد. شركت عمومي مجمع جلساتو  مذاكرات در رای حق بدون تواندمي افتخاری عضو يا رئیس -3

 رسد مي تصويب به فدراسیون مجمع درو ايیدت رئیسه هیأت توسط افراد اين انتخابات نحوه نامه آئین -9

 فصل چهارم : تشکیالت
 ارکان فدراسیون -19ماده 

 ارکان فدراسیون فوتبال به شرح زیر است :
 .فدراسیون گیریتصمیم قانون گذاری و ركن ترين عالي عنوان به ، عمومی مجمع -1

 .نمايدوظیفه مي  انجام فدراسیونرئیس  رياست تحت ن كهفدراسیو اجرايي ركن عنوان به ،رئیسه هیأت -2

   فدراسیون پوشش تحت تموق و دائمی های کمیته -3

 .نمايندمي  وظیفه انجام دبیركل زيرنظركه  ،فدراسیون اداری کنر عنوان به سازمان های اداری -9

 . ي، اخالق و استیناف انضباط های  كمیته شامل قضایی رکن -9
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 عمومی  مجمع -25ماده 

 صورت به مقرر زمان در فدراسیون مجمع اعضای حضور با كه شود ای گفته ميمجمع عمومي به جلسه -1

 .شودمي  برگزار ادواری

  شود. مي شناخته فدراسیون گیریتصمیم ركن باالترين عنوان به مجمع  -2

 . شودمي تشكیل العادهفوقمجمع عمومي  و عادیمجمع عمومي  شكل دو به مجمع جلسات -3

مندرج موارد  ، مسئولیت اداره جلسات را بر اساسو بدون حق رای رئیس فدراسیون بعنوان ريیس مجمع -9

 بر عهده دارد ، دستور جلسه در

 . باشند داشته مشارکت مذاکرات در توانند می رای حق داشتن دوناعضای هیات رییسه  ب -0

 .باشند داشته مشارکت مذاکرات در رای حق داشتن دونب مي توانند افتخاری اعضای و رئیس -6

 . هیات رییسه می تواند ناظرینی را بدون حق رای و حق اظهار نظر به جلسه مجمع دعوت نماید  -7

 اعضای مجمع و آرا -21ماده 

ده ش معرفی کتبیبوده كه از طريق انتخاب يا انتصاب  عضو فدراسیون نماينده بايستي مجمع در حاضرنمايندگان   

 باشند .

  :و دارای حق رای مي باشند  است شده تشكیل زير اعضای  نفر 76 از مجمع

 . وزير ورزش و جوانان ) ا رای( -1

 . معاون ورزش قهرماني و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ) ا رای( -2

 رای( 16)فوتبال كشور  برتر لیگهای حاضر در  باشگاههر يك از  مدير عامل يا عضو هیات مديره -3

جدول چیدمان را در  هشتمهای اول تا كه رتبهكشورباشگاه دسته اول  هشت مدير عامل يا عضو هیات مديره -9

 رای (. 8)اند نموده كسب شده

كسب  جدول چیدمان شدههای اول تا دوم را درباشگاه دسته دوم كه رتبه چهار مدير عامل يا عضو هیات مديره -9

 . رای( 4) اندكرده
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 كرده كسب فوتسال برتر لیگ را در ها رتبهباالترين  كه فوتسال باشگاهدو مدير عامل يا عضو هیات مديره -6

  رای( 2)      .اند

 را رتبهمربوط باالترين  لیگ باالتريندر كه فوتبال ساحلي آقايان باشگاهيك  مدير عامل يا عضو هیات مديره -7

 رای (. 1) كرده است  كسب

ساحلي باالترين  فوتبال لیگ باالترين در بانوان كه فوتبال ساحلي باشگاه مدير عامل يا عضو هیات مديره -1

 ) ا رای (كرده است  كسب را رتبه

 كسب را اول رتبهمربوط  السفوت لیگ باالترين در كه بانوانفوتسال  باشگاه مدير عامل يا عضو هیات مديره -4

 رای ( 1) كرده است 

 1)كرده است  كسب را اول رتبه بانوان فوتبال لیگ باالترين در كه يباشگاه مدير عامل يا عضو هیات مديره 11

 رای (

 انتخاب خود اساسنامه اساس بر كه ها استان فوتبال های هیأت يكي از اعضای هیات ريیسه دبیر يا ريیس يا 11

 رای (  32)  اند شده

ال )تا زمان تشكیل اين اتحاديه، مربي ايراني تیم ملي فوتب فعال يك نفر نماينده كانون يا اتحاديه رسمي مربیان 12

 رای (1)  ( بزرگساالن و در صورتي كه ايراني نباشد، مربي ايراني تیم ملي فوتبال المپیك

كه داوری ، مذكور  اتحادیهکانون یا  فقدانزمان  یا درفعاليك نفر نماينده كانون يا اتحاديه رسمي داوران  13

 رای ( 1)  بین المللي دارد يا كمك داوران در لیست داوران باالترين امتیاز را

وتبال كاپیتان تیم ملي ف،مذكور اتحاديه در زمان فقدانمرد يا  فعالاينده كانون يا اتحاديه بازيكنان يك نفر نم 19

 رای (1) بزرگساالن  

ا ی کاپیتان تیم ملی فوتبال ، مذکوریا در زمان فقدان اتحادیه زن  فعال یک نفر نماینده کانون یا اتحادیه بازیکنان 10

 .رای (1بزرگساالن بانوان  ) فوتسال 
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16 
 

روسا يا نمايندگان هیات يا انجمن فوتبال وزارتخانه های آموزش و پرورش ،كار و امور اجتماعي  و علوم،تحقیقات  16

 باشندفعال فوتبال در مسابقات  در صورتي كه و فن آوری اطالعات  و نماينده فوتبال ستاد كل نیروهای مسلح 

 رای ( 4) جمعا   ،

 مجمع می تواند عضویت برخی اعضای حقوقی دیگر را درجلسات  مجمع عمومی و بدون حق رای مصوب نماید  17

 شرایط عمومی برای اعضای مجمع  -22ماده 

 كلیه اعضای مجمع بايد تابعیت ايراني داشته باشند . -1

 برخوردارند. برابر رای حق از مجمع در كننده شركت اعضای كلیه -2

 و قابل واگذاری به غیر نیست .است معرفی کتبی شده توسط اشخاص حقوقی ی است که حق رای، قائم به فرد -3

 .نیست پذيرش قابل وكالت نامه يا طريق از رای ارسالو بدهند رای توانند مي جلسه در حاضر اعضای فقط -9

 . اعضا باید در صورت درخواست فدراسیون حق عضویت مصوب را پرداخت نمایند  -9

 .نمایند می شرکت اتجلسمذاکرات و  در رای حق بدون فدراسیون دبیرکل و رئیسه هیأتس و اعضای ریی -6

 اين طبق كه است حقوقي شخص مسئول مقام باالترين با عمومي مجمع جلسه در شركت برای اولويت -7

 همانی امضا با معتبر نامه معرفي ارائه با جانشین نفرات حضور غیبت، صورت در مجمع استعضو  اساسنامه

 . است پذير امكان مقام

 امتیازات بندی رده آخرين و رسیده اتمام به كه مسابقات دوره آخرين نتايج برحسب 11الي  9اعضای بند  -1

 . شود مي تعیین ساله يك دوره پايان در شده اعالم

 حقوقي اعضای از يكي نماينده عنوان به توانند نمي ،فدراسیون در خدمت مدت درطول رئیسه هیأت اعضای -4

 . نمايند شركت مجمع در

 . بدون حق رأی در جلسات شركت و مجمع را اداره مي نمايد مجمعفدراسیون بعنوان ريیس  رئیس-11

 اختیارات مجمع -23ماده 

می تواند نسبت به کلیه امور فدراسیون به جز آنچه بر طبق این اساسنامه به دیگران واگذار   فدراسیون عمومی مجمع

 امور زیر است :، شده ،اتخاذ تصمیم نماید از جمله اختیارات مجمع 
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 .يا الحاق به آن  اساسنامهموادی از  اصالح تصويب  يا تغییر يا -1

جلسات  آن  و تايید صورت جلسات صورت كنترل نظارت بر مجمع و برای ر ناظر از بین اعضاءنف سه تعیین -2

 قبلي .

 . شود مي انجام گیری رای كه مواردی در آرا شمارنده نفر سه تعیین -3

و  رئیسه هیأت اعضای ساير ، پیشنهادی از سوی رییس فدراسیون رئیس نواب فدراسیون، رئیس انتخاب -9

 حسابرس مستقل .

 و اتخاذ تصمیم نسبت به آن . سالیانه مالي گزارش رسیدگي به -9

 . سالیانه بودجه رسیدگي -6

 .   فدراسیون های فعالیت سالیانه گزارش رسیدگي -7

 با پیشنهاد هیات رئیسه . مالي گزارش به رسیدگي جهت مستقل بازرس تعیین-1

     افتخاری عضو يا رياست عنوان اعطای برای هرئیس هیأتپیشنهادی  نامزدهای خصوص در گیری تصمیم -4

 .نظر مورد افراد به

 .اعضاء اخراج يا ، رفع تعلیقتعلیق پذيرش،تصويب  --11

 .اساسنامه اين مفاد براساس اعضا درخواست به رسیدگي-11

 .فدراسیون انحالل -12

 عادی عمومی مجمعجلسات  -24ماده 

 . شود تشكیل بار يك سال هر بايد عادی مجمع  -1

 نمايد. تعیین ،مجمع تاريخ از قبل روز 10 حداقل را مجمع جلسه دستور و محل تاريخ، بايد رئیسه هیأت -2

 .نمايد  ارسال اعضا كلیه برای جلسه از قبل روز 15 حداقل بايد را كتبي و رسمي دعوتنامهدبیر کل  -3

 ديگر و حسابرسي گزارش مالي، گزارش فدراسیون، عملكرد گزارش جلسه، دستور نامه دعوت اين همراه به -9

 . شد خواهد ارسال اعضا برای مربوط موارد
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 عادی عمومی دستور جلسه مجمع -20ماده 

 مختصری توضیحات ارائه با و كتبي صورت به مجمع تشكیل از قبل روز 25 را خود داتپیشنها اعضا مي توانند -1

 نمايند. ارسال فدراسیون دبیركل برای ،آن مورد در

، توسط اعضا شده ارايه پیشنهادهای براساس دستور جلسه مجمع را بر طبق مصوبه هیات ريیسه يا  دبیركل -2

  ارسال مي نمايد . ، برای اعضاهرئیس هیأت سوی ازتنظیم و پس از طرح در هیات ريیسه ، در صورت تصويب 

مي توان دستور  در صورتي كه حداقل سه چهارم اعضای دارای حق رای حاضر در مجمع درخواست نمايند، -3

 جلسه را تغییر داد.

 عمومی عادی  مجمعو مصوبات حد نصاب  -26ماده 

 مجمعدر ،دارای حق رای  اعضای( %05+1) مطلق اکثریت که است معتبر زمانی مصوبات عادی ، مجمعدر جلسات  -1

  باشند داشته حضور

 موضوع، مورد در تصمیم اتخاذ جهت نیايد دست بهء اعضا نصاب حد عادی جلسه يك برای تشكیلاگر -2

 شود. تشكیل جلسه دستور همان با جلسه اولین از بعد روز پانزده مدت ظرف حداكثر بايد ديگری مجمع

 . نیست نیاز، مجمع غیر انتخابي  دوم جلسه تشكیل برای موضوع بند يك نصاب حد -3

اما  دنماين اعالم را خود رای ،دست بردن باال با توانند مي اعضا ،باشد گیریرای به نیاز تصمیمي برای اگر -4

 .را بصورت مکتوب و مخفی نیز جمع آوری و شمارش نمود تصویب دو سوم اعضای حاضر می توان آرا در صورت 

اعضای حاضر الزامی است و در صورت عدم حصول حدنصاب   05+1برای تصویب یک موضوع در دور اول آرای مثبت  -0

 مشخص می سازد . مذکور در دور دوم، آرای بیشتر نتیجه را

 تصویب انتخاب حسابرس مستقل پیشنهادی توسط هیات رییسه در این مجمع و با شرایط آن، امکان پذیر است. -6

 (انتخاباتی) عادی عمومیحد نصاب و مصوبات مجمع  -27ماده 

ضع کند یا مودر زمانی که مقرر است در مجمع عمومی ، انتخابات برگزار شود یا اساسنامه اصالح یا تغییر پیدا  - -1

تعلیق یا اخراج یک عضو یا انحالل فدراسیون مدنظر باشد  ، باید اکثریت نسبی ) دو سوم( اعضا حضور داشته  

                                                                                                                                                                                                                                                                                ( مصوبه یا انتخاب  مورد نظر را رسمیت می بخشد . 05+1باشند  که در آن صورت کسب آرای )
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 موضوع، مورد در تصمیم اتخاذ جهت محقق نشودی حاضر اعضا نصاب حد مجمع انتخاباتی يك در اگر -2

  شود.مي  تشكیل جلسه دستور همان با و جلسه اولین از بعد روز پانزده مدت ظرف حداكثر ديگری مجمع

 .اما در هر حال برای شروع و رسمیت جلسه ،حضور اکثریت نسبی ) دو سوم اعضا ( الزامی است

 شود. مي انجام مخفي و كتبي رای با در مجمع عمومي  انتخابات -3

 قبل از انتخاب ساير اعضای هیات رئیسه صورت مي گیرد. ،انتخاب رئیس -4

بعد از مشخص شدن رئیس فدراسیون، در مورد نامزدهای پیشنهادی وی برای پست های نايب رئیسي رای  -0

گیری مي شود. در صورتي كه هر كدام از نامزدهای معرفي شده حد نصاب الزم را به دست نیاوردند، رئیس 

در آن صورت  يا تا حداكثر يك ماه آتي به مجمع بعد خواهد بود در همین جلسهملزم به معرفي فرد ديگری 

برای آن سمت ، سرپرست تعیین از بین اعضای هیات رییسه   یرییس منتخب می تواند تا تشکیل مجمع بعد

 نماید 

و در  است. نیاز مورد حاضر اعضای آرای (سوم دو نسبي) اكثريت كسبدر دور اول  رئیس، انتخاب برای -6

د فقط دو نفر كه بیشترين رای را به خود در دور اول به اين حد نصاب نرس نامزدها رای مثبت آصورتي كه 

  ( 91+1در دور دوم اكثريت مطلق )ین تكلیف مي شوند كه در آن صورت تعیبعد اختصاص داده اند در دور 

ن ريیس فدراسیو، رای بیشتر ، برابر شود در دور سوم ، آرای ماخوذه نیاز مي باشد و در صورتي كه مجددا آرا 

 را مشخص مي سازد . 

 اكثريت كسب گیری، رای اول دور در شود، انتخاب رئیس استثنای به فرد يك كه اين برای -7

 انتخاب سرنوشت بیشتر، رای گیری، رای های بعدیورد در است الزم حاضر اعضای آرای (%91+1مطلق)

 .مشخص  مي كند را

 در آرا باالترين دارای كانديدای نفر دو نشود، مشخص اول دور در انتخابات سرنوشت كه صورتي در -8

 .نمايندمي شركت دوم دور گیری رای در و انتخاب اول دور

 هم با مساوی و آرا باالترين دارای كانديداها از نفر دو از بیشتر ، انتخابات اول دور در كه صورتي در -9

 . به دور بعد راه مي يابند، تمامي افراد دارای باالترين رای برابر  باشند،
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 .مي شود تعیین قرعه طريق از منتخب فرد باشد، مساوی كانديدا نفر دو آرای چنانچه دوم دوردر  -15

 به رئیسه هیأت ديگر عضو پنج نفر برای و انفرادی و كتبي صورت به رئیس، نواب رئیس، انتخاب -11

 شود. مي انجام توامان صورت

 العادهفوق بطور   عمومی مجمع -28ماده 

  .دده تشكیلرا  العاده فوق مجمع خودی اعضا سوم دو اكثريت رای با تواندمي زماني هر در رئیسه هیأت -1
 توسطنیز جلسه دستور موارد رئیسه، هیأت توسط العاده فوق مجمع جلسه برگزاری درخواست صورت در -2

  .شودمشخص مي  رئیسه هیأت

 از پنجم دو باشند، داشته را العاده فوق مجمع جلسه برگزاری درخواست كه صورتي درنیز  مجمع اعضای -3

 . به هیات ريیسه ارسال مي نمايند ودرخواست را امضا ، اعضای مجمع

امضا  توسطنیز جلسه دستور موارد ،اعضا  توسط العاده فوق مجمع جلسه برگزاری درخواست صورت در -9

 برگزاری به اقدام درخواست اين اساس بر تواند مي رئیسه هیأت .شودمشخص مي ، كنندگان درخواست

                                                                                               نمايد. مجمع عمومي فوق العاده جلسه
 العاده فوق مجمع اگر شود. تشكیل،  اعضا درخواست دريافت از بعد ماه دوحداكثر  بايد هالعاد فوق مجمع . -9

 نمايند اقدام جلسه تشكیل به نسبتطبق ضوابط امر  خود توانند مي كننده درخواست اعضای نشود، تشكیل

 شود. اعالم ءاعضا به تشكیل تاريخ از قبل قل دو هفتهحدا بايد العاده فوق مجمع جلسه دستور و ، محلاريخت -6

 شد. خواهد مشخص ايشان توسط جلسه دستور موارد ءاعضا توسط جلسه درخواست صورت در -7

 . بود نخواهد تغییر قابل ،العاده فوق مجمع جلسه دستور -1

  اصالح اساسنامه )قوانین و مقررات حاکم بر اجرای اساسنامه و ترتیب آن( -29ماده 

 است. عمومي مجمع برعهدهيا هرگونه تغییر و اصالحات اساسنامه  تصویب  مسئولیت -1

هیات ريیسه پیشنهاد و در   توسط ،آن بر مقرر ترتیب و اساسنامه اصالح نحوه نامه آئین ، لزوم صورت در  -2

 . شد خواهد مصوب مجمع
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پیشنهاد  ء ،اعضا ازنفر حداقل ده  توسط، يا  رئیسه هیأت توسط بايد اساسنامه در اصالح برای پیشنهاد هرگونه -3

  گردد

 دردارای حق رای  اعضایدو سوم  اكثريت بايد باشد، معتبر اساسنامه اصالح مورد در گیری رای اينكه برای -9

 باشند حاضرمجمع  جلسه

 در حاضر اعضای( %91+1) مطلق اكثريت بايديا الحاق موادی به آن ،  اساسنامه، تغییر   اصالح پذيرش برای -9

 .ددهن مثبت رای آن به مجمع

 مصوبات -35ماده 

 .  است فدراسیون دبیركل عهده به مجمع مصوبات ثبت و نگارش مسئولیت -1

 . شود امضا ،شوند مي انتخاب كه ناظراني ريیس فدراسیون و دبیركل وتوسط  بايد مجمع جلسات صورت -2

 تاریخ اجرای مصوبات -31ماده 

 گذاشته اجرا مورد به مجمع پايان از پس روز 31تاوحداكثر  از جلسه  بعد اول هفتهحداقل از   بايد مجمع مصوبات

 گرفته باشد . نظر در مصوبه اجرای برای را ديگری تاريخ مجمع، اينكه مگر شود 

   هیأت رئیسه -32ماده 

 است : به شرح زير نفر 4ل شام كه دارای حق رای در جلسات مربوط مي باشند رئیسه هیأت 

 فوتبال  فدراسیون رئیس -1

 شامل : رئیس نايب نفرسه  -2

  نایب رئیس اول 

  نايب رئیس دوم و رئیس كمیته مسابقات. 

 بانوان امور سوم و رئیس کمیته نایب رییس . 

 : ء ديگر شاملاعضا نفر پنج -3

 عضو از بین روسای هیات های استان ها . يك نفر 

 فدراسیون (دربدون حق اداره کمیته  )عضو از بین مديران عامل باشگاه های حاضر در مسابقات  يك نفر 
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 كه سابقه مديريت دارند. عضو یا غیر عضو مجمعن افراد از بیسه نفرعضو 

 را به اعضای هیات رییسه  واگذار نمود .  کمیته ها ریاستمی توان یس فدراسیون و تصویب هیات رییسه به پیشنهاد ری -9

 يا بركناری مي شوند. انتخاب عمومي مجمع توسطفقط  رئیسه هیأت اعضایاز هر يك -9

مجامع دربه عضویت هیات رییسه انتخاب می شود ، حق رای وی  سپس  را داشته و عضویت مجمعابتدا که  شخصی -6

 می شود اما این حق برای تشکیالت حقوقی که وی نمایندگی آن را داشته محفوظ می ماند .  آتی لغو 
س كه توسط رئیس پیشنهاد مي )به استثنای نواب رئی مجمع انتخاباتدر كنندهشركت نامزدهای از هريك-7

 باشند. شده پیشنهاد مجمع اعضای ازنفر  11توسط ياست فدراسیون رنامزد و  نفر 9 توسط حداقل بايد (شوند

ذ دوره بعدی نیازی به اخدر همان پست دراعضای هیات رئیسه قبلي برای ثبت نام در  پس از پايان دوره فعالیت،-1

 تائیديه از اعضای مجمع ندارند .

 برای آنها مجدد انتخاباست و سال چهار رئیسه هیأت اعضای و رئیس نواب ، فدراسیون رئیس فعالیت دوره-4

 . است بالمانع متوالي های دوره

و سن آنهادر زمان  .باید دارای تابعیت ایرانی بوده و در داخل کشور سکونت داشته باشند ،رئیسه هیأت نامزدهای  -11

 نباشد . تمام سال 75 سال و بیشتر از 35کمتر از ثبت نام برای انتخابات ، 

 و آن معادل ياتايیده شده از مراجع ذی صالح  كارشناسي مدرک حداقل دارایبايد  ،رئیسه هیأت نامزدهای -11

 باشند . و فعالیت در حیطه تخصصي مربوط مديريت سابقه سال 9 حداقل

 نایب رییس سوم از بین بانوان انتخاب می شود . -12

سوء پیشینه و محرومیت اجتماعي بر اساس حكم قضائي و تأئید  گونه هر فاقدبايد  ،رئیسه هیأتنامزدهای   -13

  .صالح باشند  مراجع ذی

 ارسال فدراسیوندبیرخانه  بهروز قبل از برگزاری مجمع  21د درخواست كتبي خود را حداقل باي نامزدها  -19

 شود. ارسال مجمع اعضای برای جلسه دستور همراه بايد شده تائید نامزدهای رسمي لیست نمايند.

، بايد در درخواست كتبي خود، اسامي افراد پیشنهادی در زمان ثبت نام  رياست فدراسیون سمتنامزدهای  

 نايب رئیسي را نیز اعالم نمايند تا تشريف اخذ صالحیت آنها از مراجع ذی صالح استعالم گردد های سمت برای 
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های انتخابی باید در روز ثبت نام شخصا حضور یابند در غیر این صورت نامزدی آنها  کلیه نامزدهای متقاضی سمت -19

 .منتفی تلقی خواهد شد 

 :نبايد همزمان رئیسه هیأت عضو -16

 . دبیر كل فدراسیون باشد   -الف

 باشد. فدراسیون قضايي ركن عضو -ب

 حل اختالف فدراسیون باشد.  ملي عضو شورای -ج

 باشد.( CASقاضي دادگاه حكمیت ورزشي ) -د            

 داور فعال يكي از رشته های ورزشي فدراسیون باشد. -ه

 . باشد واسطه برگزاری مسابقاتواسطه نقل و انتقال یا  -و

 بعدی عادی مجمع تا وی سمت ،نمايد فوت يا بركنار ،مستعفي رئیسه هیأت اعضای از يك هر چنانچه -17

 موارد ،اساسنامه اين در اينكه مگر شود مي جايگزين رئیسه هیأت با تصويببه پیشنهاد ريیس فدراسیون و 

 . باشد شده بیني پیش یديگر

 شوند. نامزد ، انتخابات بعدی دوره در بالفاصله توانند نمي شده بركنار يا مستعفي اعضای  -11

                اساسنامه اين ضمیمه كه بود خواهد دستورالعملي براساس نامزدها مدارک بررسي و نام ثبت نحوه  -14

 .باشدمي 

 

 جلسات هیأت رئیسه -33ماده 

 جلسه در سال برگزار نمايد. 4 حداقل بايد رئیسه هیأت -1

  نمايد.و هدايت  برگزار را رئیسه هیأت ساتجل فدراسیون رئیس -2

 . اداره جلسه را عهده دار است ،در غیاب رییس فدراسیون نایب رییس اول -3

 بايد فدراسیون رئیس باشند، داشته را جلسه برگزاری درخواست رئیسه هیأت اعضای درصد 91 اگر -9

 نمايد. اقدام جلسه برگزاری به نسبت روز چهارده مدت ظرف
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 . نمايد تنظیم و تهیه را جلسه دستور موارد بايد فدراسیون رئیس -0

 اين نمايد. پیشنهاد جلسه دستور در درج برای را نظر مورد موارد تواند مي رئیسه هیأت عضو هر -6
     هیأت جلسه برگزاری از قبل روز11 حداكثر جلسه دستور در شدن گنجانده جهت بايد پیشنهادات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         شود . ارسال فدراسیوندبیركل  برای رئیسه
 رئیسه هیأت اعضای كلیه برایتوسط دبیر كل  جلسه از قبل روز هفت تا حداكثر بايد جلسه دستور -7

 شود. ارسال

 د.باي مي حضور رای حق بدون جلسه و دبیر عنوان بهه رئیس هیأت جلسات در دبیركل -8

 جلسات هیأت رئیسه به صورت عمومي برگزار نمي شود.  -9

ز دعوت نی روسای کمیته ها یا دپارتمان هاو دبیر كل بر اساس پیشنهاد هیأت رئیسه مي تواند از افراد مطلع  -15

 رای در مذاكرات حضور داشته باشند.به عمل آورد تا بدون حق 

 اختیارات هیأت رئیسه -34ماده 

 . العاده فوق و عادی عمومي مجامع  برگزاری برای الزمهای   هماهنگيانجام  و برگزاری مسئولیت -1

 . فدراسیون رئیس پیشنهاد بنا به فدراسیون های كمیته اعضای و روسا انتصاب تصويب -2

یا  فدراسیون رئیس پیشنهاد به بنا قضایی رکن اعضای و معاونین روسا، بررسی صالحیت و تصویب انتصاب  -3

 ها . عیین سرپرست برای سمت های آنت

 . فدراسیون رئیس پیشنهاد به بنا نیاز صورت در موقت های كمیته تشكیل تصويب -9

مسابقات  ، داوران ، آموزشی ، فنی و توسعه ، نقل گزاری بر انضباطی ، اخالق ، های نامه آئین تصویب و بررسی -0

و انتقال بازیکنان  ، مسئولیت های اجتماعی ،پزشکی ورزشی  بازاریابی و امور اقتصادی ،امور رسانه ، واسطه ها 

 . فدراسیوناجرایی در  و سایر آیین نامه های

 .فدراسیون رئیس پیشنهاد براساس فدراسیون دبیركل عزل يا نصب -6

 .خزانه دار به پیشنهاد رییس فدراسیون  عزل  یا نصب -7

 .پیشنهاد حسابرس مستقل به مجمع عمومی -8
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 .فدراسیون های كمیته و اداری سازمان اداره برای الزم های دستورالعمل و ها نامه آئین تصويب -4

                                                                                                                                                                                                                                               .اجرا برای الزم های هماهنگي و اساسنامه صحیح اجرای از اطمینان حصول -11
 .بعدی مجمع تا فدراسیون به وابسته سازمان يا عضو يكاز  تعلیقيا رفع  تعلیق

 .فدراسیون های قسمت ديگر به رئیسه هیأت اختیارات و وظايف از بخشي فويضت -11

 نشده تفويض ديگری ركن يا مجمع به اساسنامه در كه فدراسیون اداره برای الزم تصمیمات كلیه اتخاذ -12

 باشد.

كان م يا تصويب  رقابت های فدراسیونكلیه تصمیم گیری در خصوص تعداد تیم های شركت كننده در  -13

 وزمان برگزاری مسابقات

 تعیین میزان حق عضويت برای اعضای فدراسیون -19

 مصوبات هیأت رئیسه -30ماده 

كه در اساسنامه ی مواردر در مگ كند مي پیدا رسمیت اعضا سوم دو اكثريت حضور با رئیسه هیأت جلسات -1

 . پیش بیني شده است

، رای رئیس  ،آرا تساوی صورت شود. درمي مصوب حاضر اعضای بیشتر رای با رئیسه هیأت تصمیمات -2

 مشخص كننده خواهد بود .اعالم رای به صورت غیابي امكان پذير نیست . 

 رئیسه هیأت اعضای از بعضي منافع با تضاد در موضوع يك مورد در گیری تصمیم روند كه صورتي در -3

 . باشند داشته مشاركت موضوع آن مورد در گیری رای و مذاكرات در توانندمين اعضا آن ،باشد

 . شد خواهد ثبت جلسه صورت در شده اتخاذ تصمیمات -9

 شود گذاشته اجرا به ساعت 91 مدت ظرف حداكثر بايست مي رئیسه تاهی توسط شده اتخاذ تصمیمات -9

 . گرفته باشد آن از غیر تصمیمي رئیسه تاهی كه آن مگر

 اخراج اعضای حقیقی و حقوقی عضو مجمع یا منتخب مجمع استیضاح یا-36ماده 

                    كند. اخراج استیضاح يارا عمومي مجمع يا فدراسیون در خود منتخب اعضای يا عضوتواند مجمع مي  -
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 از عضو اخراج دهد. قرار مجمع جلسه دستور در را عضو اخراج استیضاح ياتواند مي رئیسه هیأت -1

 رسیدگي برای را پیشنهادی تواند مي رئیسه هیأت عضو هر باشد. مشروط صورت به تواند مي فدراسیون

 دهد. قراريا مجمع   رئیسه هیأت جلسه دستور درعضو   اخراج مورد در

 دستور همراه بايد مدارک اين پذيرد. صورت رئیسه هیأت مستند مدارک اساس بر بايد عضو اخراج -2

 .شود ارسال مجمع اعضای برای مجمع جلسه

 را الزم توضیحاتتا دو برابر فرصت سوال كننده ، خود از دفاع در تا دارد را حق اين سؤال مورد عضو  -3

 نمايد. ادا

 تصويب برای برسد. نهايي تصمیم به مخفي آرای توسط بايد مجمع عضو يا منتخب اعضای اخراج  -9

 است. نیاز مورد حاضر اعضای سوم دو اكثريت موافقت موضوع،

در صورت اخراج دائمي يا موقت، عضو از انجام كلیه وظايف و مسئولیت هايي كه داشته است، كنار   -9

 گذاشته مي شود .

 مسئولیت و اختیارات رئیس فدراسیون  -37ماده 

 فوتبال .  فدراسیون قانوني نمايندهانجام فعالیت به عنوان  -1

 . فدراسیون یها كمیته دبیر كل و طريق از رئیسه هیأت و مجمع تصمیمات مجری -2

 به نیل جهت در خود وظايف به فوتبال فدراسیون به وابسته نهادهای و اعضا اينكه از اطمینان حصول -3

 نمايند. مي عمل شايسته نحوه به سنامهااس در شده ذكر اهداف

 . فدراسیون كلدپارتمان ها از طريق دبیر نظارت بر فعالیت های  -9

 و فیفا) المللي بین و ملي های سازمان ساير و فدراسیون اعضای با بین فدراسیون ارتباط برقراری -9

 .(كنفدراسیون

 .رئیسه هیأت به دبیركل عزل يا  نصب پیشنهاد -6

 تمان های فدراسیون که توسط دبیر کل پیشنهاد می شوندرصدور ابالغ روسای دپا -7
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پوشش فدراسیون به عنوان رئیس  تحت های وكمیته رئیسه هیأتمجمع،  جلسات اداره و برگزاری           -1

 . جلسات

 . ها كمیته اعضای و ءروسا انفصال يا انتصاب پیشنهاد -4

 .ات رییسهبه هی قضایی رکن اعضایو  معاونین ،ءروسا پیشنهاد -15

 . است شده بیني پیش اساسنامه اين در كه احكامي لغو يا صدور -11

 .تا معرفي فرد جديد  لیگ سازمان و هاتعیین سرپرست كمیته  -12

انجام هزينه به نام فدراسیون در چارچوب آئین نامه های مالي و معامالتي فدراسیون و در صورت لزوم  -13

 . ويض اين اختیار به نايب رئیس اولتف

 انجام از ) حداقل سه ماه (موقت يا دائم طور به يا و فوت نمايد ،باشد غايب فدراسیون رئیس اگر -19

 بعدی مجمع تا  غیبت رفع زمان تا وی وظايف دارعهده اول رئیس نايب زند باز سر خود وظايف

مسن به و يا  بعدی رئیس نواب به وظايف اول، رئیس نايب خودداری يا غیبت صورت در بود. خواهد

 . شود مي محول،  هیأت رئیسه  ترین عضو

 نامزدهای پست ریاست فدراسیون -38ماده 

 د بايد دارای شرايط زير باشد :شو مي انتخاب سال چهار برای عمومي مجمع توسطكه  فدراسیون رئیس

 . كشور در سكونت و ايران دولت جمهوری اسالمي تابعیت  -1

 . صالح ذی مراجع تائید و قضايي حكم براساس اجتماعي محرومیت و پیشینه سو عدم  -2

 . انتخاباتثبت نام  زمان در تمام سال 71 حداكثرسال و  31حداقل دارا بودن  -3

 . آن معادل يا كارشناسي مدرک حداقل بودن دارا  -9

 سال سابقه مديريت . 11حداقل  بودن دارا -9

پیشنهادی خود برای پست های نواب رئیس را همراه با درخواست  افراد نامزدهای پست رياست، بايد اسامي -6

 كتبي برای دبیرخانه مجمع ارسال نمايند

  نمايد شروع را خود كار تواند مي منتخب رئیس ع،مجم پايان و انتخابات انجام از پس -7
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  .رای دوره های متوالي بالمانع استب ريیس انتخاب مجدد  -1

 نمایندگی و حق امضاء -39ماده 

 تعهدآور اوراق ، اسناد كلیه و فدراسیون رئیس امضای با پروتکل های همکاریو رسمي ه قراردادهای كلی -1

 نايب رئیس، غیاب در بود. خواهد معتبر فدراسیون رئیسو دار  خزانه امضای با بهادار اوراق و چك ،

 است. امضا حق دارایاول  رئیس

 .نمايد  تفويض دبیركل يا رئیس نواب به را خود اختیارات از بخشي تواند مي فدراسیون رئیس -2

 ، ايشان صادر مي شود  امضایبا  را دريافت و مكاتبات خروجي اداری مكاتبات كلیهدبیركل فدراسیون  -3

 های دائمی فدراسیونکمیته -45ماده 

 می نماید  مشخص رئیسه هیأت را کمیته مورد نیازهر اعضای تمامی کمیته ها دارای رییس و معاون بوده ولی تعداد -1

انتصاب مجدد و ندشومي منصوبسال  9به مدت  فدراسیون رئیسبا ابالغ ريیس و معاون و اعضای كمیته ها  -2

 .رای دوره های متوالي بالمانع استآنها ب

 اعضای هیات رییسه به عنوان رییس کمیته ها از سوی رییس فدراسیون به هیات رییسه معرفی می شوند  -3

تايید در تنظیم واين آئین نامه ها بعد از  كه است كمیته هر خاص هاینامه آئین  تابع ها كمیته فعالیت -9

 .رسد مي رئیسه هیأت تصويب بهكمیته تدوين مقررات 

می شود تا پس از ارایه به هیات رییسه   دبیرکل طریق از ها کمیته و مصوبات اتپیشنهاد ،سیاست گذاری ها کلیه -9

 .  شوند اجرایی ،تصویب 

 کمیته ها  حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه می دهند . -6

گزارش عملكرد خود را به رئیس فدراسیون  وامر تصمیم سازی را انجام مي دهندكمیته های دايمي كه  -7

 به شرح زير مي باشند : ارائه دهند

 مسابقات كمیته  

 توسعه و فني كمیته  

 داوران كمیته 
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 بانوان امور كمیته 

 فوتسال یتهكم  

 ورزشي پزشكي كمیته 

 بازيكنان وضعیت كمیته 

 كمیته رسانه ها 

 امور اقتصادی .و  بازاريابي كمیته  

  فوتبال  تدوين مقرراتكمیته. 

  مسئولیت های اجتماعي فرهنگي وكمیته 

  كمیته آموزش مربیان. 

 كمیته امور استان ها. 

 كمیته فوتبال ساحلي. 

 مسابقات  کمیته -41ماده 

شخاص ابه طور مستقیم يا از طريق مسئول برگزاری مسابقات فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلي  مسابقات، كمیته -1

 است ثالث 

تصويب  توسط اين كمیته پیشنهاد و پس از  مختلف سني های رده درمسابقات  كلیه برگزاریتقوم و تاريخ  -2

 هیات ريیسه به عوامل اجرايي ابالغ مي شود .

ه ببا تصويب هیات ريیسه و و سیاست گذاری اين كمیته ند برگزاری مسابقات را با نظارت فدراسیون مي توا -3

 فدراسیون واگذار نمايد. وابسته به  موسسات يا شركت های به ثبت رسیده 

اگذار شود ووابسته و فوتسال و فوتبال ساحلي به موسسات يا  شركت های  صورتي كه مسابقات در رده فوتبال در -9

مكان و تجهیزات مجزا و ساختار سازماني شامل مجمع عمومي و  ت مذكور دارای پروانه ثبت بوده ،بايد تشكیال

 ند.مجزا و نیروی انساني مجرب باش ايي فرعياجر هایواحد و مديره هیات 
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سه یات ريیبايد به تايید ههستند برگزاری مسابقات  متقاضي وابسته كه شركت ها و موسساتاساسنامه  -9

 .فدراسیون فوتبال برسد 

ه شركت های ب موسسات يا طور مجزا به را بههر رده از مسابقات  فدراسیون مي تواند با تصويب هیات ريیسه   -6

 واگذار نمايد . ،و وابسته به خودثبت رسیده 

یار در اختد توسط فدراسیون تهیه وكلیه قوانین و شیوه های برگزاری مسابقات و آيین نامه های مربوط باي -7

 موسسه يا شركت برگزار كننده قرار گیرد .

 شیوه برگزاری ، ازكمیته مسابقاتموسسه يا شركت های برگزاری مسابقات بايد برای هر گونه تغییر در روش و -1

 و هیات ريیسه فدراسیون فوتبال كسب مجوز نمايند .

ته به و تشكیالت وابسمتقاضیان واگذاری برگزاری مسابقات به فدراسیون فوتبال در رد يا قبول هیات ريیسه  -4

 دارای اختیار كامل مي باشد .خود 

 کمیته فنی و توسعه -42ماده 

ر د تیم های ملیمربیان و پیشنهاد و انتخاب حوزه فني فوتبال در كشور  امر سیاست گذاری  اين كمیته -1

و سازماندهي تیم های پايه و به هیات ريیسه  جوانان و نوجوانان ،رده المپیك تمامي رده های بزرگساالن ، 

ین و تعیفوتبال های آکادمی مرتبط با توسعه فوتبال و تعیین خط مشي مراكز آموزشي و  مطالعات راهبردی

  .را عهده دار است صالحیت مربیان خارجي شاغل در كشور

  اجرایی می شوند، ، آکادمی و امور جوانان مان های تیم های ملی  دپارت از طریق این کمیته مصوبات  -2

 کمیته داوران -43ماده 

مي كند.  تعیین شودمي  برگزار فدراسیون توسط كه مسابقاتي برای را و كمك داوران داوران ،كمیته اين -1

برگزاری دوره های آموزشي و  اوراننظارت بر كار د ،كشور داخل در داوری به مربوط مسائل سازماندهي

 است. كمیته اين وظايف جمله ازداوری 

ی برای قرارگیر داوران و كمك داوران بین الملليپیشنهادی فهرست  داوران به كنفدراسیون آسیا و معرفي  -2

 .بايد به تايید هیات ريیسه فدراسیون فوتبال برسد  در لیست فیفا 
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 بانوان امور  کمیته -44ماده 

و توسعه و ارتقای  بانوان فوتبال و فوتسالفوتبال ساحلي،  ريزی، نظارت و سازماندهي برنامه مسئولیت ،اين كمیته

 عهده دار است. ، اين ورزش بین بانوان را 

  کمیته فوتسال -40ماده 

 . رددا عهده به را كشور در فوتسال توسعهو رشدگذاری برای  سیاست مسئولیت كمیته اين

 کمیته پزشکی ورزشی -46ماده 

  ردازد.مي پ و فوتبال ساحلي  ، فوتسالفوتبالو كنترل دوپینگ در   پزشكي های جنبه به ورزشي پزشكي كمیته

 کمیته وضعیت بازیکنان -47ماده 

 و داخلي های انتقال و نقل به مربوط مقررات اجرای بر نظارتامر پیشنهاد و و حقوقي مسائل كمیته اين -1

  .دارد برعهده فدراسیون مصوب های نامه آئین و فیفا قوانین براساس را واسطه هاامور  و بازيكنان خارجي

واسطه  و مسابقات كادر مسئولین، مديران، كادرفني  بازيكنان، قراردادهای به مربوط شكايات و مشكالت -2

 شود. مي  فصل و حل و بر اساس آئین نامه خاص آن اختالف شورای عالي حل  توسط ها

 ها کمیته رسانه -48ماده 

عهده دار  عمومي افكار ل درفوتبا و توسعه رشد را برای گروهي های بارسانه تعامل نحوه مسئولیت كمیته اين

 .است 

  امور اقتصادیو  بازاریابی کمیته -49ماده 

 و ها هیأت فدراسیون، سطوح در توانايي ايجاد چگونگي درخصوص پیشنهاد ارائه و بررسي مسئولیت كمیته اين

 سطوح در ای رسانه چند حقوق و مالي حامیان ، بازرگانی و امور اقتصادی ، تبلیغات ،بازاريابي زمینه در ها باشگاه

 دارد. عهده به رئیسه هیأت بهرا  داخلي و المللي بین
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 فوتبال  تدوین مقرراتکمیته  -05ماده 

آيین نامه های انضباطي ، اخالق ، نقل و انتقال بررسي  اين كمیته مسئولیت تدوين ، تغییر واصالح اساسنامه ، 

 رد.را به عهده دا مرتبط و انطباق آنها با مقرراتفوتبال بازيكنان  و ساير آيین نامه های اجرايي فدراسیون 

 مسئولیت های اجتماعی  فرهنگی و : کمیته 01ماده 

های مربوط به رعايت مسائل و شعائر فرهنگي و بازی آئین نامه ها و دستورالعمل اجرایاين كمیته مسئولیت 

  عهده دار است .و نظارت بر اجرای آن را  جوانمردانه

 آموزش مربیان :  کمیته 02ماده 

و برگزاری دوره های آموزشي مرتبط با مربیان فوتبال ، هماهنگي نیاز سنجي آموزشي ، اين كمیته مسئولیت 

 تغذيه و روانشناسي را با هماهنگي كمیته فني و توسعه بر عهده دارد . فني ، امور تسال و فوتبال ساحلي از حیثفو

 امور استان ها:  کمیته 03ماده 

و برگزاری دوره های مديريت ساختار  آن هارشد و توسعه فوتبال مسئولیت ،  استان ها با انجام هماهنگياين كمیته 

 تشكیالت فوتبال و مباني اداره باشگاه ها را تحت عنوان چشم انداز فوتبال ايران عهده دار است .

 فوتبال ساحلی:  کمیته 04ماده 

 . رددا عهده به را كشور در ساحليبال فوت توسعهو رشدسیاست گذاری برای  مسئولیت كمیته اين

 های موقت کمیته -00ماده 

 يك در خاص وظايف انجام مسابقات خاص يا برای را موقتي های كمیته تواندمي لزوم صورت در رئیسه هیأت -1

 نماید. ایجاد ، تصویب و حداکثر چهار سال  محدود زمانی دوره

 .به هیات ريیسه پیشنهاد مي نمايد  را عضو چند و معاون يك رئیس، يك برای كمیته موقت ريیس فدراسیون  -2

 رئیسه هیأت توسط كهاست  ای ويژهآيین نامه  واسطه به ها كمیته اينتعريف شده  عملكرد نحوه و وظايف  -3

 ،  شود مي مشخص
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 (اداریهای واحددپارتمان ها )  -  06ماده

 زیر نظر دبیر کل اداره می شوند.  واحد های اداریکلیه  -1

 را  کمیته های مربوطو  مصوبات هیات رئیسه اجرای و اداری های فعالیت كلیه اجرای مسئولیت اداری واحد -2

 د.دار عهده به دبیركل نظر زير

بدون حق رای در  و منصوب فدراسیون رئیس حكم و دبیركل پیشنهاد به بنا روسای دپارتمان های فدراسیون -3

 از طريق دبیر كل اجرايي مي نمايند . تصمیمات كمیته ها راشركت مي كنند و ربط  جلسات كمیته های ذی

 ،فوتسال امور مسابقات ،بازاريابي، تشريفات، ،حقوقي امور مالي، امور اداری، امور شامل های دايميدپارتمان . -9

امور  ،ملي های تیم امور ورزشي، پزشكي داوران، ،مطالعات راهبردی  مربیان ، آموزش بانوان، ساحلي، فوتبال

 .است  روابط عمومي و روابط بین الملل ، امور استان ها جوانان ،

دپارتمان موقت در برای اجرایی نمودن موضوعی خاص ت ريیس فدراسیون ممكن اسبا تشخیص دبیر كل و   -0

 .در یکدیگر ادغام شوند  دپارتمان هایا برخی ار فدراسیون ایجاد گردد 

های فدراسیون(  سازمان اداری )دپارتمان مختلف های پست احراز شرايط و وظايف شرح مقررات، آئین نامه ها، -6

  شود. مي ابالغ و تصويب رئیسه هیأت توسط تايید كمیته تدوين مقرراتل ودبیرك پیشنهاد به
 امكان رئیسه هیأت تصويب و دبیركل پیشنهاد باها و پست های سازمان اداری  دپارتمان رد كاهش يا افزايش -7

 پذير است.

 سازمان لیگ مركب از برگزاركنندگان مسابقات زير نظر نايب ريیس دوم اداره مي شوند . -8

 است. فوتبال فدراسیون رئیس نظر تحت استحر -4

 دبیرکل -07ماده 

و با  پیشنهاد رئیس فدراسیون و تصويب هیأت رئیسه ت بهاس فدراسیون اجرايي امور ل ارشدمسئوكه ل دبیرك 

 توانمندی حائز بايد وی نمود خواهد همكاری فدراسیون با ، معین قرارداد انعقاد با و حكم رئیس فدراسیون منصوب

 رايي نمايد :زير بوده و اين وظايف را اج شرايط ها و

  كشور در سكونت و ايران تابعیت  -1
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 خارجه . زبان به آشنايي و آن معادل يا كارشناسي مدرک حداقل بودن دارا  -2

  باشد. ورزش در آن سال پنج حداقل كه مديريت سابقه سال ده حداقل بودن دارا  -3

  باشد. شهرت حسن دارای و پیشینه سو بدون  -9

 نمايد. فعالیت فدراسیون در وقت تمام صورت به  -9

 مسئولیت فدراسیون مجمع عضو حقوقي اعضای یالت مربوط به باشگاه ها يا سايرتشكاز يك هیچ در -6

 باشد. نداشته

 تحت موجود آئین نامه های و مقررات براساس رئیسه هیأت و مجمع توسط شده اتخاذ تصمیمات -7

 . ، اجرايي نمايد  فدراسیون رئیس هدايت و نظارت

 نمايد. شركت به عنوان دبیر کمیته موقت و دائمي های كمیته و رئیسه هیأت مجمع، جلسات در -1

  فدراسیون به وابسته های ارگان ديگر و رئیسه هیأت ،عمومي مجمع جلسات برگزاری -4

 آن نتايج ابالغ و موقت و دائمي های كمیته و رئیسه هیأت مجمع، جلسات برای جلسه صورت تنظیم -11

 .اجرایی نمودن از طریق دپارتمان هاو  ذيربط مراجع به

 .مربوط مقررات حسب فدراسیون اموال و دارايي مالي، امور كنترل و مديريت -11

 . فدراسیون ورودی و خروجي مكاتباتانجام  -12

 بین المللي . و داخلي های سازمان ساير و كنفدراسیون فیفا، با ارتباط برقراری -13

 . مصوب تشكیالت اساس بر فدراسیوندپارتمان ها وسازمان اداری  سازماندهي -19

 رئیس هماهنگي با آنها خدمت به دادن خاتمه يا و فدراسیون سازمان اداری در كاركنان استخدام  -19

 . فدراسیون

 .ابالغ صدور منظور به فدراسیون رئیس بهسازمان اداری  مختلف های دپارتمان روسای پیشنهاد  -16

 را فدراسیون مختلف های بخش و اركان از يك هر مسئولیت يا بوده مجمع عضو تواندنمي دبیركل  -17

 . باشد داشته عهده به

 . باشددبیر كل مي تواند در امور هماهنگي و اجرائي دارای معاون بوده و در امور حقوقي مشاور داشته  -11
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 رکن قضایی -08ماده 

 .استیناف مي باشد  كمیتهو،كمیته اخالق  انضباطي كمیتهشامل  فدراسیون قضايي ركن -1

میته ک و اعضای قضایی بخش و روسای بخش تحقیقات و انضباطي و استینافهای كمیته  روسا و معاونین و اعضای -2

 .مي شوند  منصوب هیات ريیسه  به پیشنهاد ريیس فدراسیون وبا تصويباخالق 

به  رئیسه هیأت در كه بود خواهد و آیین نامه اخالق  انضباطی نامه آئین اساس بر ركن اين وظايف و مسئولیت -3

و برخی و كنفدراسیون  فیفا ي و كدهای اخالقيانضباط مقررات با بايد مزبور ها نامه آئین . رسید خواهد تصویب

 . باشد داشته مطابقت مرتبط ، مقررات ملی

 د .ناعضای کمیته های رکن قضایی توسط هیات رییسه مشخص می شو دتعدا -9

  .است االجرا الزم ،موجود مقررات حسب آنها تصمیمات و بوده استقالل دارای فدراسیون قضايي ركن -9

  .باشند داشته مسئولیت فدراسیون ديگر بخش های در همزمان طور به توانند قضايي نمي ركن اعضای -6
 در مجموعه فوتبال را ندارد .و جریمه نقدی محرومیت چ تشکیالت دیگر حق اعمال تنبیه ، ، هی قضایی بجز رکن -7

 کمیته انضباطی -09ماده 

كمیته انضباطي به موارد تخلف در حین برگزاری مسابقات براساس آيین نامه مربوط رسیدگي وتصمیم گیری  -1-

  مي نمايد

كارشناسي  مدرک بوده وهای فوتبال  در حوزهقبلی سوابق و تجربیات  دارایابتدا  بايداين كمیته  معاون و رئیس -2

 .باشند داشته حقوق يا باالتر در رشته های

 .در حوزه فوتبال باشند ورزشیسایر اعضا باید دارای سوابق  -3

كه در هیات خواهد بود  انضباطي نامهآئین  براساس و شیوه تشكیل جلسات و صدور احكام كمیته اين وظايف -9

 .ريیسه مصوب مي شود 

 تصمیمات شخصاً تواندمي كمیته رئیس باشد شده تصريح انضباطي نامه آئین در كه خاص موارد از برخي در  -9

 . اتخاذ نمايد به تنهاييرا الزم
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واسطه  ، ها باشگاه برای را تنبیهاتی ي،انضباط نامه آئین و فدراسیون اساسنامه مفاد براساس تواندمي كمیته -6

 بگیرد. نظر در ها باشگاه مسئولین و مربیان بازيكنان، ،ها

 باشند. كمیته اين عضو توانند نمي اخالق و استیناف  كمیته اعضای از يك هیچ -7

 کمیته اخالق -65ماده 

اهالی فوتبال حرفه ای بررسی و تحقیق و بررسی و صدور حکم در مورد کلیه رفتارهای خالف اخالق  مسئولیت -1

 این به عهده دارد ، داخل زمینارتباط کمی با و در خارج از زمین رخ می دهد یا  بوده مغایر کدهای رفتاریکه 

 .می باشد   کمیته

 .کمیته اخالق دارای دو بخش مستقل تحقیقات و قضایی و هر دو بخش دارای رییس و معاون و اعضای مجزا می باشند    -2

 انتشارآیین نامه اخالق و کدهای اخالقی مربوط را عهده دار است .وظیفه تصویب  و ،   هیات رییسه  -3

 تصمیمات به تنهایی تواندمی این کمیته بخش قضایی رئیس ، شده تصریح نامه آئین در که خاص موارد از برخی در -9

 .اتخاذ نماید  را الزم

 اشخاص معترض به احکام کمیته اخالق به کمیته استیناف مراجعه می نمایند . -9

 باشند. کمیته این عضو توانند نمیو استیناف  انضباطی کمیته اعضای از یک هیچ -6

 کمیته استیناف -61ماده 

 بوده و سوابق و تجربیات قبلی در حوزه های فوتبال دارای بايد ستینافا كمیتهو اعضای  معاون و رئیس -1

 .باشند داشته حقوق كارشناسي يا باالتر در رشته های مدرک

 .سایر اعضای کمیته باید دارای سوابق ورزشی در حوزه فوتبال باشند  -2

 شخصاً باشد شده تصريح انضباطي نامه آئین در كه خاص موارد از برخي در تواند مي كمیته ريیس -3

 .اتخاذ نمايد  را الزم تصمیمات

یوان داشخاص معترض به احکام کمیته انضباطی می توانند به کمیته استیناف مراجعه و اشخاص  معترض به آرا استیناف در  -4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     نمایند . می ورزش تقاضای تجدنظر داوری

 باشند. کمیته این عضو توانند نمی و شورای حل اختالف  و اخالق انضباطی کمیته اعضای از یک هیچ -0

 ابالغ می شود .آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال در هیات رییسه مصوب و برای اجرا  -6
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 انضباطی تنبیهات -62ماده 

 حقوقی و حقیقی اشخاص برایتنبیهات    -الف

  اخطار -1

 توبیخ -2

 مالي جريمه -3

 مقام و جوايز گرفتن پس -9

 حقیقی اشخاص برای تنبیهات -ب 

 . كتبي اخطار -1

 .مسابقات از محرومیت -2

 .مسابقه چند يا يك از تعلیق -3

 .ذخیره جايگاه و رختكن اتاق در محرومیت از حضور  -9

 ورزشگاه به ورود محرومیت از -9

 . است فوتبال با مرتبط كه فعالیتي هرگونه در شركت اجازه عدم -6

  نجام فعالیت اجتماعیا -7

 حقوقی اشخاص برایتنبیهات  -ج

  انتقال و نقل اجازه عدم -1

 تماشاچي حضور بدون بازی انجام -2

 طرفبي زمین در بازی انجام -3

 خاص وزشگاه در بازیاجازه  عدم -9

 بازی نتیجه ابطال -9

 تمسابقا از اخراج -6
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 كردنبازنده  -7

 تامتیازا كسر -1

 ترايین پ دسته به تنزل -4

 تکرار مسابقه -11

 مراجع دادرسی -63ماده 

 مراجع به را خود ورزشي امور به مربوط منازعات نبايد واسطه ها و مربیان بازيكنان، آن، اعضای فدراسیون، -1

 آن بهداخلي و بین المللي  مقررات و اساسنامه در كه خاص موارد در مگر نمايند ارجاعغیر ورزشي قضايي 

 .است  شده اشاره

 .است فدراسیون به وابسته اعضای بین ملي و داخلي منازعات مورد در قضاوت به موظف فدراسیون -2

 ورزش  دیوان داوری -64ماده 

 .دمراجعه نماینآخرین مرجع رسیدگی بعنوان  ورزش  دیوان داوریاشخاص معترض به احکام کمیته استیناف می توانند به  -1

 ماه سه محرومیت تایا بازی چهار تا مسابقات از  تعلیق و فوتبال  داوری قوانین از تخلف مانند مواردی به دیواناین  -2

 کرد. نخواهد رسیدگی

 ، فنی و پزشکیکادر  بازیکنان، ،ءاعضا فدراسیون، و بوده االجرا الزم ورزشیوان داوری د و فیفا از صادره نهایی آرای -3

 .هستند آن اجرای به ملزم واسطه ها مقامات رسمی و

 حل اختالف ملی: شورای 60ماده 

بازیکنان، کادر فنی ، کادر پزشکی ، کادر پشتیبانی ، مشاورین و طرفین قرارداد بین  مالی و قراردادیهر گونه اختالف  -1

در آيین نامه انضباطي به آن اشاره نشده و در  كه واسطه هاتشکیالت لیگ و،  با باشگاه ها و هیات های استانی

 شد.الف به موضوع رسیدگي خواهد شورای ملي حل اخت ده كار ركن قضايي نباشد از طريقمحدو

نامه انضباطی را فراهم می آیین تنبیهات مندرج در کمیته انضباطی ضمانت اجرایی آرای صادره این شورا از طریق -2

 نماید.
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یسه در هیات ري اداره اين شورا توسط هیأت رئیسه و بر اساس دستورالعمل های فیفاآئین نامه نحوه تشكیل و  -3

 تصويب مي شود.  فدراسیون،

 دار خزانه -66ماده 

 انتخاب رییس فدراسیون توسطدارد عهده به را فدراسیون اموال نگهداری و مالي امور اجرايي تمسئولیکه  دار  خزانه

 بايد دارای شرايط زير باشد  به هیات رییسه معرفی می شودو

 . ايران در سكونت و تابعیت -1

 .مالي امور با مرتبط آن معادل يا كارشناسي مدرک حداقل بودن دارا -2

 .مالي مديريت سابقه سال پنج حداقل -3

 به تايید مراجع ذی صالح . پیشینه سو هر گونه  نداشتن -9

 مستقل حسابرسان -67ماده 

ريیس فدراسیون  سوی از حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايراناز بین موسسات  مستقلحسابرسان  -1

 .پس از انتخاب به مجمع عمومی معرفی می شوند  و گردند مي به  هیات ريیسه پیشنهاد

 فدراسیون مالي عملكرد گزارش ارائه و رسیدگي مسئول حسابرسي، قوانین اساس بر حسابرسان مستقل -2

 .هستند

 .است بالمانع آنها مجدد انتخاب و مي شوند تعیین سال هر برای اين حسابرسان -3

 امور مالی  -فصل پنجم
 دوره مالی -68ماده 

 . است تا پايان تیرماه سال بعد سال هر مرداد اول روز آغاز از سال يك مدت به فدراسیون مالي دوره -1

 پیشنهاد مجمع به بودجه قالب در و گرديده برآورد و محاسبه مالي دوره در بايد فدراسیون مخارج و درآمد -2

 . شود
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 (ماهتیر پايان) سال هر مالي دوره آخر تا را فدراسیون مالي های حساب تراز و كنترل است موظف دار خزانه -3

 نمايد. تنظیم و پیگیری

 و واريز اعالم ومشخص مي سازد فدراسیون كه های حساب به بايد فدراسیون ريالي و ارزی درآمدهای كلیه -9

 پذيرد. انجام ها حساب اين محل از نیز اههزينه  كلیه

 درآمد -69ماده 

 :شود مي تامین زير منابع از فدراسیون های درآمد

 .از آنها تاثیرپذيری بدون المللي بین مجامع و ها سازمان مالي های كمك -1

 .آموزشي و ورزشي های نامهبر و مسابقات بلیت فروش از حاصل عوايد-2

 .اهدائي های كمك دريافت -3

 .ورزشي نشريات و مقاالت ها، فیلم اساليدها، ها، عكس جزوات، كتب، فروش از حاصل عوايد -9

 .ورزشي وسايل و لوازم فروش و توزيع تولید، ساخت، از حاصل عوايد -9

 .فدراسیون به متعلق ورزشي اماكن اجاره از حاصل عوايد -6

 .اعضا ساالنه عضويت حق دريافت از حاصل عوايد -7

 .جرايم و اعتراض حق دريافت از حاصل عوايد -1

 .كشور بانكي سیستم و اعتباری موسسات از وام اخذ -4

 .خدماتي و تجارتي بازرگاني، های فعالیت انجام از حاصل عوايد -11

 .تبلیغات و تلويزيوني پخش حق مانند ورزشي حقوق از حاصل عوايد -11

 .فدراسیون شده واگذار حقوق از ناشي مالي منافع از حاصل عوايد -12

 .كشور سطح در المللي بین و ملي مسابقات برگزاری از ناشي انحصاری حقوق دريافت -13

 ها هزینه -75ماده 

  : موارد زير مي باشد ينه های فدراسیون شاملهز

 است. شده بیني پیش فدراسیون مصوب بودجه در كه هايي هزينه -1
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 مصوب شده است . متمم بودجه قالب در كه هايي هزينه -2

 . شده است  تعیین برای تحقق اهداف فدراسیون كههزينه های  -3

 حق عضویت -71ماده 

 :است ذيل شرح به كه توسط هیات ريیسه تعیین مي گردد عضويت حق 

 اطالع آن از فدراسیون يا و شود مي ثبت آنها سالیانه درآمد كه حقوقي و حقیقي اعضای عضويت حق -1

 است. ايشان شده شناسايي درآمد %2 معادل دارد،

ابتدای هر سال توسط هیأت  ، ، حق عضويت ندارند شده ثبت درآمد كه ي و حقوقيحقیق اعضای برای -2

 رئیسه پیشنهاد و در مجمع عمومي تصويب مي شود.

 هیأت به فدراسیون توسط بايد استان هر در حقوقي و حقیقي اعضای به مربوط عضويت حق %21معادل  -3

 شود. پرداخت مربوطه استان فوتبال

 تسویه حساب -72ماده 

 نمايد. استفاده آنها هایي بده تسويه برای اعضا، های دارايي يا مطالبات محل از تواند مي فدراسیون

 مسابقات و حقوق فدراسیون -فصل ششم
 مسابقات داخلی -73ماده 

 در ساحلي فوتبال و فوتسال فوتبال، رسمي مسابقات كلیه كننده هماهنگ و كنندهبرگزار فدراسیون، -1

 ای منطقه و سراسری های لیگ ملي، های تیم مسابقات كلیه شامل مسابقاتت. اين اس ايران سراسر

 .است در رده های مختلف  كشور قهرماني و حذفي جام باشگاهي،

شرکت  به را مسابقات برگزاری اختیار ای منطقه و سراسری های لیگ برگزاری جهت تواند مي فدراسیون -2

فدراسیون   صورت آندركه نمايد واگذار استاني های هیأت يا  و موسسات به ثبت رسیده و وابسته به خود ها

 .نمايد معرفي نظارت جهت را خود نظر دمور نماينده
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 مي برگزار فدراسیون توسط كه مسابقات ساير با بايد شود مي برگزار لیگ سازمان مسابقات كه توسط -3

 .باشد هماهنگ زماني تقويم نظر از شود

 پیشنهاد به را فدراسیون حقوق تعیین برای ويژه مقررات و مسابقات برگزاری نامه آئین رئیسه، هیأت -9

 رساندتصويب مي  به كمیته های مسابقات ، بازاريابي و تدوين مقررات 

 مجوز باشگاه -74ماده 

 اید. نم ایجاد و اجراسیستم صدور مجوز باشگاه ها را کنفدراسیون و فیفا، فدراسیون باید طبق اصول و مقررات   -1

هدف سیستم صدور مجوز باشگاه ها، حفاظت از اعتبار و جامعیت مسابقات باشگاهي در راستای بهبود  -2

بازی جوانمردانه و همچنین سطح حرفه ای گری در فدراسیون و ترويج ارزش های ورزشي مطابق با اصول 

 حفظ فضای ايمن و سالم مسابقات و توسعه شفافیت در امور مالي، مالكیت و كنترل باشگاه ها است .

 نظارت نماید . مقررات حاكم بر سیستم صدور مجوز باشگاه ها را بر هیأت رئیسه فدراسیون بايد  -3

 شفاف سازی شود.كامال ،مقررات صدور مجوز بايد برای باشگاه های مدنظر   -9

سیستم صدور مجوز باشگاه ها بايد حداقل در باشگاه های طراز باالی كشور كه در مسابقات باشگاهي   -9

 كنفدراسیون شركت مي كنند، اجرائي شود.

 هیأت های صدور مجوز باشگاه ها باید توسط هیأت رئیسه منصوب شوند .  -6

 حقوق مسابقات -70ماده 

 قانوني، و مكاني و زماني محدوديت گونه هیچ گرفتن نظر در بدون آن، به وابسته اعضای و فدراسیون -1

 اين .است رسمي رويدادهای ديگر و مسابقات برگزاری از ناشي كه هستند حقوقي كلیه اصلي صاحبان

 حقوق تلويزيوني، پخش و تولید حقوق راديويي، ضبط و بصری و سمعي مالي، منافع نوع هر شامل حقوق

 شود. مي رايت كپي همچنین و ها نشان و ها آرم از برداری بهره ای، رسانه چند

 مورد نامهآئین و اتخاذ را الزم تصمیمات رئیسه هیأت ، شده ياد حقوق كلیه از برداریبهره  نحوه مورد در -2

 صورت به تواند مي حقوق اين كه گیرد مي تصمیم رئیسه هیأت نمود. خواهد وضع خصوص اين در را نظر
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 طريق از كامل طور به يا و ديگر ثالث شخص حضور با مشتركا يا گیرد قرار برداریبهره  مورد انحصاری

 پذيرد. صورت ثالث شخص

 صدور مجوز -76ماده 

 نظر در بدون فوتبال مسابقات با مرتبط اطالعات ديگر و صدا تصوير، از برداری بهره برای مجوز صدور مسئولیت

 بر انحصاری طور به قانوني، اختیارات به توجه با فني و قانوني های جنبه ديگر و مكان و زمان محتوا، گرفتن

 .است فدراسیون عهده

داهی نیب  فصل هفتم :  المللیمسابقات و رویدا
 المللیمسابقات و رویدادهای بین  -77ماده 

 هماهنگيصرفاً با  باشگاهي های تیم و ملي های تیم سطح در المللي بین رويدادهای و مسابقات برگزاری -1

 بدون المللي بین رقابت يا مسابقه هیچ ، فیفا قوانین اساس بر همچنین .شد خواهد انجام فیفا مجوز و

 شود. صادر بايد نیز كنفدراسیون سوی از الزم مجوز .شد نخواهد برگزار فیفا اجرايي كمیته اجازه

ه داشت فیفا سوی از شده اعالم المللي بین مسابقات تقويم با را الزم های هماهنگي بايست مي فدراسیون -2

 .باشد

 مراودات -78ماده 

و  نمايد شركت شود مي برگزار فیفا عضو غیر های فدراسیون توسط كه مسابقاتي در تواند نمي فدراسیون -1

 يا با آنها ارتباط ورزشي برقرار نمايد .

 كنفدراسیون از بايد است شده داده ترتیب فیفا موقت اعضای با كه مسابقاتي در شركت برای فدراسیون -2

 نمايد. دريافت مجوز فیفا و

 تأییدیهاخذ  -79ماده 

 يك عضويت به توانندنمي  هستند فدراسیون به وابسته كه باشگاهي های گروه ديگر يا هااتحاديه  ها، باشگاه
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 مسابقات در فیفا و كنفدراسیون فدراسیون، هماهنگي و اجازه بدون يا درآيند دیگر تشکیالتيا  فدراسیون 

 . نمايند شركت ديگر كشور

 ساری مقررات -فصل هشتم
  بینی نشده احتمالی و غیرمترقبهموارد پیش -85ماده 

يد و در آ مي پیش ت اضطراریحال در كه مواردی به رسیدگي مورد در نهايي گیری تصمیم ، رئیسه هیأت

 دارد. عهده به اساسنامه پیش بیني نشده است را

 انحالل فدراسیون -81ماده 

 . است مجمع اعضای سوم دو اكثريت تايید به نیاز فدراسیون انحالل برای  -1

 وزارتخانه . اينشد خواهد منتقل وزارت ورزش و جوانان به آن های دارايي كلیه فدراسیون، انحالل صورت در -2

 عین در .كرد خواهد حفظ امانت عنوان به فدراسیون مجدد كار به شروع تا را فدراسیون های دارايي كلیه

 ديگری ارگان يا سازمان جلسه، در حاضر اعضای سوم دو اكثريت رای براساس تواندمي فدراسیون مجمع حال

 .نمايد انتخاب فدراسیون دارايي و امانات حفظ مرجع عنوان به را در داخل کشور

 اجرای اساسنامه تصویب و-82ماده 

( توسط هیأت رئیسه 2557)دوم جوالی  11/4/1386فوتبال جمهوری اسالمی ایران که در تاریخ  اساسنامه اولیه فدراسیون

 به تصویب هیات دولت نیز رسیده 1386مرداد  24انتقالی فدراسیون تدوین شده و به تصویب فیفا رسیده بود در تاریخ 

دسامبر  26برابر با 4/15/1395تاریخ  اساسنامه  قبلی، توسط مجمع فوق العاده فدراسیون در 32است که حسب ماده  

در زوریخ با مقامات فیفا و  2514اکتبر  7آن صورت گرفت و هم اکنون نیز پس جلسه هماهنگی در   اتاولین اصالح 2511

در هیات رییسه تایید و در 1394هر ماه م 26 در تاریخ ،گردیده  به روز رسانی اعمال برخی اصالحات ضروری 

                 ه  و از این تاریخ الزم االجراست .به تصویب رسیدماده  82فصل و  6با در مجمع عمومی .1394 ...............تاریخ

 کفاشیان                  علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               دکتر علی رضا اسدی                         
 رسیی فدراسیون فوتبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  دبیر کل فدراسیون فوتبال 
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