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 "فوتبال فدراسیون متن کامل اساسنامه"

 

 58 و فصل هشتر د ايران اسالمي جمهوری فوتبال فدراسیون اساسنامه

 است. رسیده (فیفا) المللیبین فدراسیون تصويب به ماده

 عمومي موارد :اول فصل

 فدراسیون تعریف - 1 ماده

 اساسنامه اين در كه ايران اسالمي جمهوری فوتبال فدراسیون - 1

 حقوقي شخصیت داراي و غیردولتي نهاد يك شود،مي نامیده فدراسیون

 منشور موجب به شده تعیین ورزشي اصولي و مشي اساس بر كهاست 

 باالترين عنوان به و ملي منافع و اسالمي شئون مراعات با المپیك،

 ساحلي فوتبال و فوتسال فوتبال، ورزشي های رشته در ذيصالح مرجع

وزارت ورزش و  با هماهنگی اساسنامه، اين چارچوب در و شده تشكیل

 مربوطه مقررات و قوانین رعايت و المپیك ملي كمیته و جوانان

اين فدراسیون برای مدت زمان نامحدودی  .نمايدمی  فعالیت

 ل شده است .تشکی

عضو  1485از سال  و فیفا عضو 1495از سال  فدراسیون - 2

 فوتبال آسیا است. كنفدراسیون

 و پرچم اختصاري، نام آرم، .در شهر تهران است فدراسیون مقر - 3

  .است فدراسیون انحصار در و رسیده ثبت رسمًا به فدراسیون شعار

  اهداف  -2ماده 

 اين شرح است: به فدراسیون اهداف

 و مرتبط هاي رشته ساير و فوتبال پايدار توسعه و گسترش -1

 كشور سراسر در آن هاي برنامهبر  كنترل و نظارت ء،ارتقا همچنین

 ارتقاء يگانگي، و اتحاد جوانمردانه، بازي تعمیم و توسعه هدف با

 و توسعه هایبرنامه  اجراي با آموزشي و فرهنگي انساني، هاي ارزش

 جوانان
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 اعضاء منافع از تحماي -2

 قوانین، نقض از جلوگیري و فیفا اساسنامه مفاد به احترام -3

 توسط شده اتخاذ تصمیمات و ها العملردستو کدهای اخالقی، مقررات،

 و بازي قوانین به احترام همچنین و فدراسیون و کنفدراسیون ،افیف

 و تبعیت شده ياد قوانین از اعضا كلیه اينكه از اطمینان حصول

 .نمايند یم پیروي

 بر كه هايی رويه و ها روش گسترشبروز اقدامات و  از جلوگیري -9

شکلی،  به يا و گذاشته اثر هافعالیت و مسابقات يكپارچگي و تمامیت

 برد. مي سؤال زيرتضییع و  را فدراسیون حقوق

مبارزه علیه خشونت، تبانی، فعالیت های غیرقانونی،  -8

 گ و هر نوع تبعیضنژادپرستی، دوپین

-دستساير  وبازيکنان   از معنوي و ماديهای حمايت   -6

 رشته اين اندركاران

 : وظایف فدراسیون3ماده 

و نظارت بر  برگزاري و ملي سطح در مسابقات كلیه سازماندهي  -1

و  قوانین اساس بر كشور سراسر در رسمی و دوستانه مسابقاتکلیه 

 دقیق و مشخصمقررات 

 از اطمینان حصول و الزمفنی و عمومی  مقررات و قوانین نتدوي  -2

 آن اجراي

 با ارتباط در كه ورزش المللي بین ارتباطات كلیه مديريت  -3

 است. فدراسیون

 مسابقات ساير و المللي بین مسابقاتو يا شرکت در  میزباني  -9

  سطوحکلیه  در

، حصول اطمینان از اينکه تمامی اعضاء، باشگاه ها -8

، مديران، فنیفوتسال و فوتبال ساحلی، کادر  بازيکنان فوتبال،

مديران فنی و بدنسازان، فیزيوتراپها، آژانس های بازيکنان، 
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آژانس های برگزاری مسابقات و تمام ديگر افراد مرتبط، به 

اساسنامه، مقررات، کدهای اخالقی و دستورالعمل های فدراسیون، 

 گذارند .  کنفدراسیون و فیفا احترام می 

 توسعه و نظارت بر مدارس فوتبال -6

 و فوتسال فوتبال، هايرشته مسابقاتي و فني مقررات انطباق  -7

که توسط برد بین  الملليبین مقررات آخرين با ساحلي فوتبال

 المللی به تصويب می رسد .

 تكمیلي و آموزشي هاي دوره و ها كالسکلیه  بر نظارت و برگزاري  -5

،  داوران مربیان، توانمندي و تجارب دانش، سطحء ارتقا رمنظو به

 اندركاران دست ساير ومديران 

 مختلف سني هاي رده در كشور اول طراز و نخبه ورزشكاران گزينش  -4

 مصوب هاي دستورالعمل مبناي بر ملي هاي تیم تشكیل منظور به

 ملي ورزشكاران انتخاب

 بر نظارت و استعدادها ورشپر و جذب كشف، ملي نظام طراحي  -11

 آن  اجراي

 در سراسر کشور مختلف هاي لیگ برگزاري فرآيند بر نظارت  -11

 هاي كنگره المللي، بین مجامع در فعال شركت يا برگزاري  -12

 آموزشي هايدوره و تحقیقاتي علمي،

 و برنامه تدوين و مدت میان بلندمدت، برنامه تدوين و تهیه  -13

 آن اجراي و تيعملیا تقويم

 پشتیباني و عملكرد نحوه بر نظارت و ملي هايتیم مربیان تعیین -19

 های دستورالعملبر اساس  مختلف سني هايرده در ملي هايتیم

 مربوطه

 ورزشي آمار و اطالعات بانكو  ICTتوسعه  و به روز رسانی   -18
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 درش های تحت پوش  رشته هايفعالیت بر فني نظارت و مجوز صدور -16

 به وابسته و دولتي هايسازمان و موسسات نهادها، ها، ارگان قلمرو

 عضو خصوصي هاي باشگاه و غیردولتي عمومي موسسات و نهادها دولت،

 فدراسیون در مختلف موقت و دائمي هايكمیته تشكیل  -17

 ترجمه و اخبار نشر و آموزشي نشريات جزوات، كتب، انتشار  -15

 يالملل بین قوانین

 فوتبال هاي هیأت عملكرد ارزيابي و نظارت گذاري، سیاست -14

 استانها

بازاريابی، اقتصادی، بازرگانی، تجاری،  هاي فعالیت انجام  -21

 فدراسیون مالي بنیه تقويت منظور به تبلیغاتی و درآمدزايی

 داوطلبانه خدمات و مردمي هاي كمك جذب جهت در تالش  -21

 به مربوطه رشته ورزشكاران و ها گروه كلیه پوشش براي تالش  -22

 عضو عنوان

 آن حفظ و المللي بین هاي كرسي كسب جهت تالش  -23

 پوشش تحت هاي رشته در ها زمینه كلیه در فعالیت مجوزصدور   -29

 اعضا براي

 نمايندگی های متقاضیان فعالیت مجوز صدور و صالحیت بررسي  -28

 برگزاري انتقاالت، و نقل نظیر شرشته های تحت پوش با مرتبط

 غیره و مسابقات

 بیطرفی و عدم تبعیض  -4ماده 

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

 اشخاص، مقابل در تبعیضي نوع هیچ توانند نمي اعضا از يك هیچ -2

 سیاست و نژاد مذهب، زبان، جنسیت، زمینه در ها ملیت و ها گروه

 يا تعلیق مشمول ت،صور اين غیر در نمايند اعمال شابهم موارد يا

 شد. خواهند اخراج
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 دوستانه روابط گسترش -5 ماده

 ها، باشگاه اعضا، ديگر با خود دوستانه روابط فدراسیون -1

 جهت در را جامعه و موسسات عام المنفعه، بازيكنان ،مقامات

  .دهدمی  گسترش دوستانه بشر اهداف

 مفاد رعايت به متعهد عضو هاي سازمان و اشخاص از يك هر  -2

 همچنین و جوانمردانه بازي اصول و مقررات و قوانین اساسنامه،

 .است ورزشي اخالق رعايت و داريامانت وفاداري، لواص

 اختالف هرگونه حل براي را الزم امكانات و شرايط بايد فدراسیون  -3

 مقامات، ا،ه باشگاه اعضا بین است ممكن كه داخلي اعتراضات و

 كند. فراهم ،آيد وجود به فدراسیون و بازيكنان

 بازیكنان  -6 ماده

 براي نیاز مورد مقررات و قوانین بايد فدراسیون رئیسه هیأت -1

 و قوانین براساس را آنان انتقاالت و نقل و بازيكنان وضعیت تعیین

 . اجرا نمايد و تنظیم فیفا جاري مقررات

انجام  ن،فدراسیو مقررات براساس دباي بازيكنان ثبت نام  -2

 .شود

 

 بازي قوانین -7 ماده

- بین برد مصوب قوانین براساس آن اعضاي از يك هر و فدراسیون

- بین برد فقط .نمايندمی  بازي و شده حاضر مسابقات در ی،الملل

 اقدام آن تغییر يا و بازي قوانین وضع مورد در دارد صالحیت المللي

 ابالغ فیفا طريق از المللي بین برد توسط شده وضع مقررات) دنماي

 .(دشومي

 اعضا بودن متعهد -8 ماده

 به موظف فدراسیون عضو حقوقي و حقیقي اشخاصمقامات رسمی و  كلیه

 ها، العملدستور مقررات، و قوانین اساسنامه، مفاد رعايت
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 و فدراسیون كنفدراسیون ،فیفا اخالقي کدهای همچنین و تصمیمات

  .هستند

 رسمي هاي زبان -9 ماده

 كلیه .هستند ،نفدراسیو رسمي هايزبان ی،انگلیس و فارسيزبانهای 

 صورت در) دنشو نوشته ها زبان اين به بايد رسمي متون و مكاتبات

 نوشته متون مختلف، هايزبان به متون ترجمه بین تناقض هرگونه بروز

 مجمع، رسمي زبان (.بود دنخواه اولويت داراي فارسي زبان به شده

 بود. خواهد فارسي زبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضویت :دوم فصل

 ءاعضا -11 ماده

، هااتحاديه  ها، باشگاه ،ی فوتبال استانهاها هیأت كلیه -1

 فوتبال، داوران و مربیان ،ی رسمی بازيکنانها كانونو لیگ ها 

 به توانندمی كشور سراسر در عالقه مند ساحلي فوتبال و فوتسال

 شوند. پذيرفته فدراسیون عضويت

 دبیرکل  به را خود عضويت درخواست بايد حقوقي و حقیقي اشخاص -2

 نمايند. ارائه فدراسیون

 پذیرش، تعلیق و اخراج -11ماده 
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 مجمع برعهده کلیه اعضاء اخراج يا و تعلیق پذيرش، وظیفه  -1

 .است عمومي

 توسط شده تعیین وظايف كلیه انجام به منوط متقاضي عضويت تائید -2

 است. فدراسیون

 پايان پذيرد. مي پايان عضو يك اخراج يا استعفا طريق از عضويت -3

 شده اخراج يا مستعفي عضو مالي تعهدات پرداخت عدم بر دلیل عضويت

 وي حقوق كلیه لغو باعث فقط بلكه نیست اعضا ديگر يا فدراسیون به

 .شودمی فدراسیون با ارتباط در

ارائه مدارک زير برای پذيرش يک  ست کتبی،عالوه بر درخوا -9

 عضو در فدراسیون فوتبال الزامی است :

 فقط) ورزشي فعالیت مجوز و معتبر قانوني اساسنامه تصوير - 1-9

 (حقوقي اشخاص براي

 نیاز صورت در نظر مورد عضو قانوني ثبت  -2-9

 فدراسیون، اساسنامه مفاد كلیه رعايت بر مبني ایاظهاريه -3-9

 و فیفا فدراسیون، توسط شده اتخاذ تصمیمات و مقررات و انینقو

 ها، باشگاه شامل اعضا كلیه اينكه از اطمینان حصول و كنفدراسیون

  ت. گذاش خواهند احترام شده ياد قوانین به بازيكنان و مقامات

 تعهد نامه هايی مبنی بر موضوعات ذيل :– 9-9

  یونفدراس رسمي مسابقات كلیه الف : شرکت در

 صورت به تصمیم اتخاذ براي عضو حقوقي تام اختیار بودن داراب: 

 خارجي عامل هرگونه دخالت از دور به و مستقل

ج: احترام به کلیه قوانین ، مقررات و دستورالعمل های 

 مسابقات 

 ناركشورای حل اختالف، ا در صرفاً  را دعاوياختالفات و  كلیهد : 

 و نمايد فصل و حل( CASورزشی ) دادگاه حکمیتو  فدراسیون قضايي

 .خودداری نمايد عمومي هاي دادگاه به دعاوي ارائه از
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 برگزاري برايه : انجام هماهنگی های الزم با فدراسیون 

 دوستانه رويداد نوع هر در شركت يا مسابقات

 لوزان در ورزشي المللي بین حكمیت دادگاهو : به رسمیت شناختن 

 است. شده ذكر اسنامهاس در كه همانطور ،سوئیس

 توانندمي و بوده امضا حق داراي رسما كه مقاماتي لیست ارائه 8-9

 باشند داشته امضا قراردادها و ها نامهتوافق در حقوقي نظر از

 .(حقوقي اشخاص براي فقط)

   د ن خوموسسا مجمع يا عمومي مجمع جلسه آخرين صورتجلسه تصوير 6-9

 ه بر عهده هیات رئیسه است .بررسی صحت مدارک ارسال شد -8

 روند پذیرش اعضا -12ماده 

 هیأت تصويب به كه است ايويژه نامه آئین اساس بر عضو پذيرش روند

 است. رسیده فدراسیون رئیسه

 حقوق اعضا -13ماده 

 :برخوردارند ذيل مشروحه حقوق از فدراسیون اعضاي

 در شركت ضي،مقت زمان در مجمع جلسه دستور از آگاهي و شدن دعوت -1

 راي حق از برخورداري و مجمع جلسه

 جلسه دستور در شدن گنجانده براي تادپیشنها و نظرات ارسال  -2

 مجمع

 فدراسیون پست های انتخابی در شركت براي نامزد معرفي  -3

 مراجع و مبادي طريق از فدراسیون امور جريان از يافتن اطالع -9

 فدراسیون رسمي

 توسط كه ديگر ورزشي فعالیت نوع هر يا و مسابقات در شركت -8

 .شودمي برگزار فدراسیون

-آئین ديگر و اساسنامه در شده تعیین حقوق كلیه از برخورداري -6

 فدراسیون مصوب های دستورالعمل و ها نامه
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 تعهدات اعضا -14ماده 

 :هستند زير تعهدات داراي فدراسیون اعضاي  -1

 مقررات، و ها نامه آئین اساسنامه، مفاد از كامل تبعیت 1-1

 ،افیف توسط شده اتخاذ تصمیمات و ها دستورالعملکدهای اخالقی و 

 با مرتبط اعضاي اينكه از اطمینان حصول و فدراسیون و نفدراسیونک

 خواهندگذاشت. احترام شده ياد مقررات و قوانین به عضو آن

  عضويت حق پرداخت 2-1

 و شود مي وضع المللي بین برد توسط كه بازي قوانین به احترام 3-1

 قوانین به نیز مرتبط با عضو اعضای كلیه اينكه از اطمینان حصول

 گذاشت. خواهند احترام شده ياد

 دارد مي عنوان كهخود  اساسنامه در ماده يك گرفتن نظر در 9-1

 به وابسته نهادهاي يا و عضو دعاوياختالفات و  گونه هر به رسیدگي

 کدهای اخالقی،مقررات، و قوانین اسنامه،اس با ارتباط در كه عضو

 لیگ يا فدراسیون كنفدراسیون، فیفا، تصمیمات و ها دستورالعمل

شورای حل اختالف و يا ارکان  طريق ازًً  صرفا ،است كشوري هاي

رسیدگی  و پیگیري ورزشي حكمیت دادگاه و فیفا فدراسیون،قضائی 

 در خود هاي ستدادخوا به رسیدگي براي اعضا است بديهي .خواهد شد

 نمايند. مراجعه عمومي هاي دادگاه به نبايد شرايطي هیچ

 و قوانین و اساسنامه در اصالحیه و تغییر هرگونه ايجاد براي 8-1

 داراي كه اشخاصي يا رسمي اعضاي لیست تغییر همچنین وخود  مقررات

 ، با فدراسیون مکاتبه نمايد.هستند امضا حق

 اعضايي يا و غیر رسمی نهادهاي با يورزش ارتباط برقراري عدم 6-1

 اند. شده بركنار فدراسیون عضويت از يا و شده معلق كه

 نشانه به ورزشي مناسب رفتار و امانت وفاداري، اصول رعايت 7-1

 در مشخص قانوني ماده يك وضع طريق از جوانمردانه بازي اصول رعايت

 خود اساسنامه
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  عضويت مدت طول در ساسنامها 11 ماده 9 بند قانوني مفاد رعايت 5-1

 اعضا لیست نمودن روز به 4-1

 و اساسنامه براساس كه وظايفي و تعهدات ساير كامل رعايت 11-1

 است. شده تعیین فدراسیون و كنفدراسیون فیفا، مقررات و قوانین

 مبادرت فدراسیون رسمي مجوز بدون توانند نمي اعضا از يك هیچ 11-1

 يا و نمودهفدراسیون  پوشش تحت هاي تهرش در مسابقات برگزاري به

می شود، شرکت  برگزار فدراسیون نظارت بدون كه مسابقاتي در اينكه

 .نمايند

می تواند  اعضا از يك هر توسط باال شده ذكر تعهدات از سرپیچي -2

 شود. اساسنامه در شده تعیین محرومیت به منجر

امًا داراي بايد الز ،اعضاي حقوقي براي عضويت در فدراسیون -3

 هیأت مديره انتخابي باشند .

 تعلیق  -15 ماده

 عین در نمايد. اقدام عضو تعلیق به نسبت مجمع عمومی می تواند -1

 و مكرر صورت به عضو يك كه صورتي در تواند مي نیز رئیسه هیأت حال

 كند. اقدام عضو آن تعلیق به نسبت ،زند باز سر خود تعهدات از جدي

 مجمع بعدي جلسه برگزاري تا تعلیق االجراست. الزم بالفاصله حكم اين

 اتخاذ آن، رفع خصوص در رئیسه هیأت اينكه مگر داشت خواهد ادامه

 نمايد. اقدام و تصمیم

 اعضاي سه چهارم اكثريت توسط گیري راي طريق از بايد تعلیق -2

 به نشود واقع تائید مورد تعلیق چنانچه شود. تائید مجمع در حاضر

 شد. خواهد رفع خود خودي

. شد خواهد محروم خود عضويت قانوني حقوق كلیه از شده معلق عضو -3

 شده معلق عضو با ورزشي ارتباط برقراري از بايد اعضا ديگر

 اعمال نیز ديگري جرايم تواند مي انضباطي كمیته نمايند. خودداري

 نمايد.



12 
 

 ورزشي هاي فعالیت در شركت از سال يک مدت به كه اعضايي -9

 سه الي يك بندهاي در مندرج حقوق از نمايند خودداري راسیونفد

 گردند. مي محروم 13 ماده

 اخراج - 16 ماده

 اخراج به نسبت ذيل، موارد بروز صورت در تواند ميعمومی   مجمع -1

 :يدنما اقدام عضو يك

 . زند باز سر فدراسیون به نسبت خود مالي تعهدات انجام از 1-1

 مقررات، و قوانین اساسنامه، ازرر به صورت جدی و مک2-1

 فیفا،يا کدهای اخالقی  شده اتخاذ تصمیمات ، ها دستورالعمل

 .نمايد تخطي فدراسیون يا كنفدراسیون

 حضور با رئیسه هیأت بايد عضو يكموقت  اخراج بررسي براي -2

 اعضاي %(81+1مطلق) اكثريت راي با و تشكیل اعضادوسوم  اكثريت

 مجمع تشكیل تا نمايد. ارجاع مجمع به و يبتصو را موضوع ،حاضر

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

مطلق  اكثريت حضور با مجمع اخراج، موضوع بررسي براي -3

سه چهارم  اكثريت راي با و تشكیلاء دارای حق رای اعض كل%(1+81)

بايد فرصت قبل از اخراج  .می نمايد تصمیم اتخاذ حاضر اعضاي

 دفاع به عضو داده شود .

 فقط مجمع، به رئیسه هیأت از عضو يك اخراج موضوع ارجاع از پس-9

 تصمیم اتخاذ عضو اخراج عدم يا اخراج به راجع تواند مي مجمع

 نمايد.

 ستعفاء یا کناره گیریا -17 ماده

درخواست  نمايد. گیري كناره فدراسیون ازيک عضو می تواند  -1

 كاري تقويم پايان از قبل ماه شش حداقل بايد گیري كناره کتبی

 شود. ارسال فدراسیون دبیركل براي فدراسیون سالیانه
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 تسويه و مالي تعهدات انجام صورت در اعضا گیريكناره يا استعفا -2

 است. پذيرش قابل آنء اعضا ساير و فدراسیون با حساب

 های استانی هیأت اتحادیه ها، لیگ ها،ها،باشگاه  مهاساسنا -18 ماده

 ها دیگر گروه و صنفی و

 به وابسته بايد منطقه ای و سراسري هاياتحاديه لیگ ها و  -1

 و اساسنامه باشند. درآمده فدراسیون عضويت به و بوده فدراسیون

 هیأت تصويب بهقبل از ثبت  بايد آنها اختیارات و وظايف محدوده

 برسد. فدراسیون رئیسه

 هتپذيرف فدراسیون عضويت به توانندمي صنفي يا استاني هاي هیأت -2

 از شده تعیین مقررات و ضوابط برابر بايستي ها هیأت اين شوند.

 نمايند. فعالیت فدراسیون طرف

 در برداري بهره پروانه داراي و شده ثبت هاي باشگاه كلیه -3

 فیفا مقررات برابر و نظر زير كه هايي ورزش در بخواهند كه ايران

 و درآمده فدراسیون عضويت به بايد نمايند، فعالیت شود مي جامان

 به مربوط مقررات موظفند ها باشگاه اين شوند. شناخته رسمیت به

 رئیسه هیأت تايید به و تهیه را خود هاي فعالیت از بخش اين اداره

 .برسانند فدراسیون

 دباي فدراسیون به وابسته بخش های ديگر و عضو هاي باشگاه -9

 بخش يا و باشگاه به مربوط تصمیمات اتخاذ روند در را خود استقالل

 جلوگیري خارجي عوامل هرگونه دخالت از و نموده حفظ مربوطه

 .نمايند

 و كنترل توانند نمي همزمان حقوقي و حقیقي اشخاص از يك هیچ -8

 ،صورت اين غیر در باشند داشته عهده بر را باشگاه يك از بیش هدايت

 برد. خواهند سؤال زير را مسابقات يا مسابقه يك تتمامی
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 فصل سوم : رئیس و اعضای افتخاری

 : رئیس و اعضای افتخاری 19ماده 

 جهت به را افتخاري عضو يا افتخاري رياست عنوان تواندمجمع می  -1

 بگیرد. نظر در آنان براي فوتبال به افراد توجه شايان خدمات

 نمايد. معرفي مجمع به را مزدهانا تواندمي رئیسه هیأت -2

 جلسات مذاكرات در تواندمي راي حق بدون افتخاري عضو يا رئیس  -3

 نمايد. شركت عمومي مجمع

 به و تهیه رئیسه هیأت توسط افراد اين انتخابات نحوه نامه آئین -9

 رسد. مي فدراسیون مجمع تصويب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم : تشکیالت
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 اسیونارکان فدر -21ماده 

 فدراسیون گیريتصمیم ركن ترين عالي عنوان به عمومي مجمع -1

 شود. مي شناخته

رئیس  رياست تحت فدراسیون، اجرايي ركن عنوان به رئیسه هیأت -2

 .کندوظیفه می  انجام فدراسیون

- كمك و مشاوره (موقت و دائمي) فدراسیون پوشش تحت هاي كمیته -3

 اجراي جهت در تا نمود خواهند هارائ رئیسه هیأت به را الزم هاي

 عملكرد و تركیب وظايف، نمايد. برداري بهره آنها از خود وظايف

 هیأت توسط كه ايويژه مقررات يا اساسنامه اين راين کمیته ها د

 . است شده مشخص ،شود مي وضع رئیسه

 دبیركل زيرنظر ،فدراسیون اداری ركن عنوان بهسازمان اداری  -9

 .نمايدی م وظیفه انجام

استیناف و کمیته اخالقی  كمیتهی،انضباط كمیته شامل قضايي ركن -8

 .است

 دار خزانه -6

 مستقل بازرسان -7

 اين در شده مشخص هاي روش صرفًا بر اساس فدراسیون اركان -5

 .شوند می انتخاب يا انتصابو طبق چارچوب استاندارد  اساسنامه

 مجمع -21ماده 

 مجمع اعضاي حضور با كه شود ای گفته میسهمجمع عمومی به جل -1

 به مجمع .شودمی  برگزار ادواري صورت به مقرر زمان در فدراسیون

  شود. مي شناخته فدراسیون گیريتصمیم ركن باالترين عنوان

 شود.مي تشكیل العادهفوق و عادي شكل دو به مجمع جلسات -2

 بر نظارت جهت را ر از بین اعضاناظ نفر سه تواندمجمع می   -3

  جلسه انتخاب نمايد.
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رئیس مجمع مسئولیت اداره جلسات را بر اساس موارد دستور  -9

 جلسه بر عهده دارد .

 در توانند مي راي حق داشتن بدون مجمع افتخاري اعضاي و رئیس -8

 باشند. داشته مشاركت مذاكرات

 اعضای مجمع و آرا -22ماده 

 بوده فدراسیون عضو نماينده ايستيب مجمع در حاضرنمايندگان   -1

 باشند. شده معرفي انتصاب يا انتخاب طريق از كه

 :است شده تشكیل زير اعضاي از مجمع

 نفر( 1وزير ورزش و جوانان )  1-1

 1معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان )  2-1

 نفر(

مديران عامل يا يکی از اعضای هیات مديره هر يک از  3-1

  برتر لیگهای حاضر در آخرين دوره  باشگاه

باشگاه  8از مديران عامل يا يکی از اعضای هیات مديره  9-1

اند )در  هاي اول تا هشتم را كسب نموده دسته اول كه رتبه

صورتي كه مسابقات در چند گروه برگزار شود از هر گروه بطور 

 .مساوي بر اساس رتبه هاي باالتر انتخاب خواهند شد(

باشگاه  2از مديران عامل يا يکی از اعضای هیات مديره  8-1

 اند. هاي اول تا دوم را كسب کرده دسته دوم كه رتبه

 باشگاه 2 ازمديران عامل يا يکی از اعضای هیات مديره  6-1

 كسب فوتسال برتر لیگ را در ها رتبهباالترين  كه فوتسالاختصاصی 

 اند. كرده

 باشگاه ی هیات مديره ازمدير عامل يا يکی از اعضا 7-1

 بال ساحلی آقايانفوت لیگ باالترين در كهاختصاصی فوتبال ساحلی 

 کرده است . كسب را رتبهباالترين 
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 باشگاه مدير عامل يا يکی از اعضای هیات مديره از 5-1

 را اول رتبه بانوان السفوت لیگ باالترين در كهفوتسال  اختصاصی

 کرده است . كسب

 باشگاه ا يکی از اعضای هیات مديره ازمدير عامل ي 4-1

 بانوانساحلی  فوتبال لیگ باالترين در كه اختصاصی فوتبال ساحلی

 کرده است . كسب را رتبهباالترين 

 در كه یباشگاه مدير عامل يا يکی از اعضای هیات مديره از 11-1

 کرده است . كسب را اول رتبه بانوان فوتبال لیگ باالترين

 ها استان فوتبال هاي هیأتيب رئیس و يا دبیر رئیس يا نا 11-1

 .اند شده انتخاب خود اساسنامه اساس بر كه

روسا يا دبیران هیات ها يا انجمن های فوتبال در  12-1

وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری؛ آموزش و پرورش؛ کار 

و امور اجتماعی؛ ستاد کل نیروهای مسلح و ورزش های روستائی 

 8مجموعًا رتی که به عضويت فدراسیون در آمده باشند. در صو)

 نفر( .

يک نفر نماينده کانون يا اتحاديه رسمی مربیان )تا زمان  13-1

تشکیل اين اتحاديه، سرمربی ايرانی تیم ملی فوتبال بزرگساالن 

و در صورتی که ايرانی نباشد، سرمربی ايرانی تیم ملی فوتبال 

 المپیک (

ده کانون يا اتحاديه رسمی داوران )تا زمان يک نفر نماين 19-1

تشکیل اتحاديه، داوری که باالترين امتیاز را در لیست داوران 

 .بین المللی دارد(

يک نفر نماينده کانون يا اتحاديه بازيکنان )تا زمان  16-1

 تشکیل اتحاديه، کاپیتان تیم ملی فوتبال بزرگساالن( 
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 كنفدراسیونی اجرايی کمیته ها عضويت به كه ايراني فرد هر 16-1

 دوران طول در باشد، وظیفه انجام مشغول و شده انتخاب فیفا يا

 بود. خواهد فدراسیون مجمع عضو ،خود عضويت

 كه مسابقات دوره آخرين نتايج برحسب 1-11الی  1-3اعضای بند  - 2

 پايان در شده اعالم امتیازات بندي رده آخرين و رسیده اتمام به

 شود. مي یینتع ساله يك دوره

 مسئول مقام باالترين با عمومي مجمع جلسه در شركت براي اولويت -3

 صورت در و عضو مجمع است اساسنامه اين طبق كه است حقوقي شخصیت

ی امضا با معتبر نامه معرفي ارائه با جانشین نفرات حضور غیبت،

 است. پذير امكان مقام همان

 )يک رأی(برابر راي حق از مجمع در كننده شركت اعضاي كلیه -3

 بدهند. راي توانند مي جلسه در حاضر اعضاي فقط برخوردارند.

 .نیست پذيرش قابل نامه يا وكالت طريق از راي ارسال

 بايد تابعیت ايرانی داشته باشند .کلیه اعضای مجمع -8

 جلسهمذاکرات  در راي حق بدون فدراسیون دبیركل و رئیسه هیأت -6

 رئیسه هیأت اعضاي ،فدراسیون در خدمت مدت لطو در .نمايند مي شركت

 شركت مجمع در حقوقي اعضاي از يكي نماينده عنوان به توانند نمي

 نمايند.

بدون حق رأی در جلسات شرکت و مجمع را اداره می  مجمع رئیس -7

 نمايد. 

 اختیارات مجمع -39ماده 

 :است زير اختیارات داراي عمومي مجمع

 اجراي بر ناظر مقررات و هانامه آئین ضعو ،اساسنامه اصالح -1

 اساسنامه
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 مجمع جلسات صورت كنترل براي ر ناظر از بین اعضاءنف سه تعیین -2

و همچنین نظارت بر مجمع  مجمع از تائیديه اخذ منظور به قبلي

 فعلی

 رئیسه، هیأت اعضاي ساير رئیس، نواب فدراسیون، رئیس انتخاب -3

 بازرس و دار خزانه

 مي انجام گیري راي كه مواردي در) آرا شمارنده نفر سه ینتعی -9

 .(شود

 سالیانه مالي گزارش تصويب -8

 سالیانه بودجه و برنامه تصويب -6

    فدراسیون رئیس هاي فعالیت سالیانه گزارش تصويب -7

با پیشنهاد  مالي گزارش به رسیدگي جهت مستقل بازرس تعیین -5

 هیات رئیسه

 عضويت حق میزان تعیین -4

 براي هرئیس هیأتپیشنهادی  نامزدهاي خصوص در گیري تصمیم -11

 نظر مورد افراد به افتخاري عضو يا رياست عنوان اعطاي

 اعضاء اخراج يا تعلیق پذيرش، -11

 اساسنامه اين مفاد براساس اعضا درخواست به رسیدگي -12

 فدراسیون انحالل -13

 حد نصاب مجمع -24ماده 

 اعضاي%( 81+1مطلق) اكثريت كه است معتبر زماني عمجم مصوبات -1

 باشند. داشته حضور مجمعدارای حق رای 

 در تصمیم اتخاذ جهت نیايد دست بهء اعضا نصاب حد جلسه يك در اگر -2

 از بعد روز پانزده مدت ظرف حداكثر بايد ديگري مجمع موضوع، مورد

 شود. تشكیل جلسه دستور همان با جلسه اولین
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 جلسه دستور موضوع اينكه مگر نیست نیاز دوم جلسه براي ابنص حد -3

 و رئیس نواب رئیس، انتخاب فدراسیون، اساسنامه اصالح مورد در

 اعضاي از تعدادي يا يك بركناري ،فدراسیون رئیسه هیأت اعضاي

 انحالل يا فدراسیون اعضاي از يكي اخراج فدراسیون، منتخب

 باشد. فدراسیون

 مجمعتصمیمات  -25ماده 

 راي است، شده گنجانیده اساسنامه در كه مواردي استثناي به -1

 گیري تصمیم براي مجمع جلسه در حاضر افراد%( 81+1) مطلق اكثريت

 تواند مي معتبر آراي شمارش است. معتبر موضوع يك رد يا تائید و

 آراي سفید، يا شده مخدوش آرای نمايد. مشخص را آرا دقیق تعداد

 لحاظ نخواهند شد. آرا شمارش در و شده تلقي باطل

 مي اعضا كار اين براي ،باشد گیري راي به نیاز تصمیمي براي اگر -2

در صورت نیاز  .دنماين اعالم را خود راي ،دست بردن باال با توانند

 رای ها به صورت مکتوب و مخفی جمع آوری خواهند شد .

 انتخابات -26ماده 

 كل سوم دو اكثريت حضور با بايد مجمع انتخابات، برگزاري براي -1

 شود. تشكیل اعضا

 مخفي و كتبي راي با اساسنامه 23 ماده 3 بند موضوع انتخابات -2

 شود. مي انجام

 اول دور در شود، انتخاب رئیس استثناي به فرد يك كه اين براي -3

 در است الزم حاضر اعضاي آراي %(81+1مطلق) اكثريت كسب گیري، راي

        مشخص را یگیر راي سرنوشت بیشتر، راي گیري، راي عدیهای بورد

 .دکن می
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 نفر دو نشود، مشخص اول دور در انتخابات سرنوشت كه صورتي در -9

 گیري راي در و انتخاب اول دور در آرا باالترين داراي كانديداي

 .نمايندمی شركت دوم دور

 از نفر دو از بیشتر ، انتخابات اول دور در كه صورتي در -8

تمامی افراد  باشند، هم با مساوي و آرا باالترين داراي كانديداها

 دارای باالترين رای برابر به دور بعد راه می يابند. 

 منتخب فرد باشد، مساوي كانديدا نفر دو آراي چنانچه دوم دوردر  -6

  .می شود تعیین قرعه طريق از

 و كتبي صورت به رسباز ر ودا خزانه رئیس، نواب رئیس، انتخاب -7

 توامان صورت به رئیسه هیأت ديگر عضو پنج نفر برای و انفرادي

 شود. مي انجام

 مورد حاضر اعضاي آراي سوم دو اكثريت كسب رئیس، انتخاب براي -5

 است. نیاز

انتخاب رئیس قبل از انتخاب ساير اعضای هیات رئیسه صورت  -4

در مورد نامزدهای می گیرد. بعد از مشخص شدن رئیس فدراسیون، 

پیشنهادی وی برای پست های نايب رئیسی رای گیری می شود. در 

صورتی که هر کدام از نامزدهای معرفی شده حد نصاب الزم را به 

دست نیاوردند، رئیس ملزم به معرفی فرد ديگری تا حداکثر يک 

 ماه آتی به مجمع خواهد بود .

 مجمع عادی -27ماده 

 . شود تشكیل بار يك الس هر بايد عادي مجمع -1

 روز 31 حداقل را مجمع جلسه دستور و محل تاريخ، بايد رئیسه هیأت -2

 نمايد. تعیین مجمع تاريخ از قبل

 براي جلسه از قبل روز 21 حداقل بايد مجمع كتبي و رسمي دعوتنامه -3

 گزارش جلسه، دستور دعوتنامه اين همراه به .شود ارسال اعضا كلیه
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 موارد ديگر و حسابرسي گزارش مالي، گزارش راسیون،فد رئیس عملكرد

 شد. خواهد ارسال اعضا براي مربوط

 دستور جلسه مجمع عادی -28ماده 

 دريافت پیشنهادهاي براساس را مجمع جلسه دستور بايد دبیركل -1

 از يك هر چنانچه .نمايد تنظیم اعضا ديگر و هرئیس هیأت سوي از شده

 خود پیشنهاد توانند مي دارند مجمع در طرح براي پیشنهادي، اءاعض

 توضیحات ارائه با و كتبي صورت به مجمع تشكیل از قبل روز 98 را

 نمايند. ارسال فدراسیون دبیركل براي ،آن مورد در مختصري

 مجمع ملزم به رعايت دقیق دستور جلسه است . -2

 :باشد زير الزامي موارد شامل بايست مي مجمع جلسه دستور -3

 تشكیل فدراسیون اساسنامه مفاد براساس مجمع جلسه كه شود اعالم 1-3

 .دشو مي برگزار و

  جلسه دستور تائید 2-3

  رئیس سخنراني 3-3

  ناظر نفر سه تعیین 9-3

  آرا شمارندگان تعیین 8-3

  (لزوم صورت در) اعضا اخراج و تعلیقبررسی  6-3

  قبلي مجمع جلسات صورت تصويب 7-3

 جلسه آخرين از ها فعالیت شامل) فدراسیون رئیس ردعملك گزارش 5-3

 (بعد به مجمع

  ترازها زيان و سود بررسي و مالي ترازنامه ارائه 4-3

 سالیانه مالي هاي گزارش تصويب 11-3

  سالیانه بودجه و برنامه تصويب 11-3

 (لزوم صورت درجديد ) اعضای پذيرش 12-3



23 
 

 كه مقرراتي و قوانین وضع ،اساسنامه اصالح مورد در گیري راي 13-3

 ( .لزوم صورت در) است مجمع اعضاي تركیب و اساسنامه با ارتباط در

  رئیسه هیأت و اعضا توسط شده ارائه پیشنهادهای مورد در بحث 19-3

 به رسیدگي خصوص در (لزوم صورت در) مستقل بازرسان تعیین 18-3

  رئیسه هیأت شده مطرح موارد

) در  مجدد اعتماد راي و مجمع انتخابي عضايا يا عضو استیضاح 16-3

 صورت لزوم (

 در) رئیسه هیأت اعضاي و رئیس نواب ، فدراسیون رئیس انتخابات 17-3

 (لزوم صورت

در صورتی که حداقل سه چهارم اعضای دارای حق رای حاضر در  -9

 جلسه را تغییر داد. توان دستور مجمع درخواست نمايند، می

 العادهمجمع فوق  -29ماده 

 هر در خودی اعضا سوم دو اكثريت راي با تواندمي رئیسه هیأت -1

 .دده تشكیل العاده فوق مجمع زماني

 فوق جلسه برگزاري درخواستمجمع  اعضاي از پنجم دو كه صورتي در -2

 اساس اين بر تواند مي رئیسه هیأت باشند، داشته را مجمع العاده

 در بايد جلسه دستوروارد م نمايد. جلسه برگزاري به اقدام

 دوحداکثر  بايد هالعاد فوق مجمع باشد. شده مشخص اعضا درخواست

 العاده فوق مجمع اگر شود. تشكیل درخواست دريافت از بعد ماه

طبق ضوابط امر  خود توانند مي كننده درخواست اعضاي نشود، تشكیل

 نمايند. اقدام جلسه تشكیل به نسبت

 روز 21 حداكثر بايد العاده فوق مجمع جلسه دستور و ، محلاريخت-3

 شود. اعالم ءاعضا به العاده فوق مجمع تشكیل تاريخ از قبل

 هیأت توسط العاده فوق مجمع جلسه برگزاري درخواست صورت در -9

 صورت در .شودمشخص می  رئیسه هیأت توسط جلسه دستور موارد رئیسه،
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 مشخص ايشان توسط لسهج دستور موارد ء،اعضا توسط جلسه درخواست

 شد. خواهد

 . بود نخواهد تغییر قابل العاده فوق مجمع جلسه دستور -8

اصالح اساسنامه )قوانین و مقررات حاکم بر اجرای  -31ماده 

  اساسنامه و ترتیب آن(

 آئین ، لزوم صورت در) است مجمع برعهده اساسنامه اصالح مسئولیت -1

 وضع مجمع توسط آن بر مقرر ترتیب و اساسنامه اصالح نحوه نامه

 .(شد خواهد

 ءاعضا توسط بايد اساسنامه در اصالح براي پیشنهاد هرگونه -2

 مورد در توضیحات ارائه با كتبي صورت به رئیسه هیأت يا فدراسیون

 اساسنامه اصالح پیشنهاد شود. ارسال فدراسیون دبیركل براي آن

 حمايت آن از اعضا از ديگر نفر ده حداقل كه بود خواهد معتبر زماني

 نمايند. اعالم كتبي صورت به را خود تائید و كرده

 بايد باشد، معتبر اساسنامه اصالح مورد در گیري راي اينكه براي -3

 حاضر جلسه در مجمعدارای حق رای  اعضاي%( 81+1) مطلق اكثريت

 باشند.

 مطلق اكثريت بايد اساسنامه اصالح ی مبنی برپیشنهاد پذيرش براي-9

 .ددهن راي آن به مجمع در حاضر اعضاي%( 1+81)

 اجراي و اصالح نحوه نامه آئین اصالح براي پیشنهاد هرگونه -8

 آن مورد در توضیح همراه به بايد آن بر مقرر ترتیب و اساسنامه

 براي كتبي صورت به رئیسه هیئت يا مجمع اعضاي توسط، پیشنهاد

 گردد. ارسال فدراسیون دبیركل

 اصالح نحوه نامه، آئین اصالح مورد در تصمیم خاذات براي - 6

 اعضاي %(81+1)مطلق اكثريت بايد آن بر مقرر ترتیب و اساسنامه

 حاضر اعضاي%(81+1) مطلق اكثريت با و باشند حاضر جلسه در مجمع

 شود. تصمیم اتخاذ
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 مصوبات -31ماده 

 است فدراسیون دبیركل عهده به مجمع مصوبات ثبت و نگارش مسئولیت

 و شده امضا شوند مي انتخاب كه ناظراني توسط بايد آن جلسات صورت.

 برسد. بعدي مجمع تصويب به سپس

 

 تاریخ اجرای مصوبات -32ماده 

 اجرا مورد به مجمع پايان از پس روز 31حداکثر  بايد مجمع مصوبات

 در مصوبه اجراي براي را ديگری تاريخ مجمع، اينكه مگر شود گذاشته

 بگیرد. نظر

 هیأت رئیسه -33ده ما

 نفر است : 4ل شام رئیسه هیأت -1

  فدراسیون رئیس 1-1

و رئیس  دومشامل نايب رئیس اول، نايب رئیس  رئیس نايبسه  2-1

 بانوان کمیته سوم و رئیس و نايب رئیس کمیته مسابقات

يك نفر از بین روساي هیئتهاي  ء ديگر )شاملاعضا نفرپنج  3-1

ديران عامل باشگاهها و سه نفر از استاني، يك نفر از بین م

 ن افرادی که سابقه مديريت دارند(.بی

يا برکنار  انتخاب مجمع توسط بايد رئیسه هیأت اعضايتمامی -2

)به  مجمع انتخاباتدر كنندهشركت نامزدهاي از هريك شوند.

 بايد (س كه توسط رئیس پیشنهاد مي شونداستثناي نواب رئی

 پیشنهاد مجمع اعضاي ازنفر  11وسط و رئیس ت نفر 8 توسط حداقل

 باشند. شده

اعضای هیات رئیسه قبلی برای ثبت نام در دوره بعدی  -1-2

 نیازی به اخذ تائیديه از اعضای مجمع ندارند .
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 رئیسه هیأت اعضاي و رئیس نواب ، فدراسیون رئیس فعالیت دوره -3

 مانعبال متوالي های دوره براي آنها مجدد انتخاباست ) سال چهار

 .(است

در زمان ثبت نام برای انتخابات ،  ،رئیسه هیأت اعضايسن  -9

ايشان بايد  د.باش تمام سال 68 حداكثر و تمام سال 38 حداقل بايد

 سابقه سال 8 حداقل و آن معادل يا کارشناسی مدرك حداقل داراي

 (رئیس استثناي به) و فعالیت در حیطه تخصصی مربوطه مديريت

سوء پیشینه و محرومیت اجتماعی بر اساس  گونه هر فاقدو  بوده

دارای تابعیت  حکم قضائی و تأئید مراجع ذيصالح باشند و همچنین

 .ايرانی بوده و در ايران سکونت داشته باشند

روز قبل از  21د درخواست کتبی خود را حداقل باي نامزدها -8

 رسمي لیست نمايند. ارسال دبیرخانه مجمع بهبرگزاری مجمع 

 مجمع اعضاي براي جلسه دستور همراه بايد شده تائید نامزدهاي

نامزدهای پست رياست فدراسیون، بايد در درخواست  شود. ارسال

کتبی خود، اسامی افراد پیشنهادی برای پستهای نايب رئیسی را 

 نیز اعالم نمايند. 

 :نبايد همزمان رئیسه هیأت عضو -6

 دبیر کل فدراسیون باشد.  -1-6

 باشد. فدراسیون قضايي ركن ضوع -2-6

 باشد. فدراسیون اختالف  حلعضو شورای  -3-6

 باشد.( CASقاضی دادگاه حکمیت ورزشی ) -9-6

 داور فعال يکی از رشته های ورزشی فدراسیون باشد. -8-6

 مدير آژانس های نقل و انتقاالت باشد. -6-6

 فوت اي بركنار ،مستعفي رئیسه هیأت اعضاي از يك هر چنانچه -7

 مي جايگزين رئیسه هیأت توسط بعدي عادي مجمع تا وي پست ،نمايد

 باشد. شده بیني پیش یديگر موارد ،اساسنامه اين در اينکه مگر شود
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 بعدي دوره در بالفاصله توانند نمي شده بركنار يا مستعفي اعضاي -5

 شوند. نامزد انتخابات

 دستورالعملي سبراسا نامزدها مدارك بررسي و نام ثبت نحوه -4

 .باشدمی اساسنامه اين ضمیمه كه بود خواهد

 جلسات هیأت رئیسه -34ماده 

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

 81 اگر نمايد. برگزار را رئیسه هیأت جلسه بايد فدراسیون رئیس -2

 باشند، داشته را جلسه برگزاري درخواست رئیسه هیأت اعضاي درصد

 جلسه برگزاري به نسبت روز چهارده مدت ظرف بايد فدراسیون ئیسر

 نمايد. اقدام

 نمايد. تنظیم و تهیه را جلسه دستور موارد بايد فدراسیون رئیس -3

 دستور در درج براي را نظر مورد موارد تواند مي رئیسه هیأت عضو هر

 را خود پیشنهادهای بايد رئیسه هیأت اعضاي نمايد. پیشنهاد جلسه

 برگزاري از قبل روز 11 حداكثر جلسه دستور در شدن گنجانده جهت

 دستور نمايند. ارسال فدراسیوندبیرکل  براي رئیسه هیأت جلسه

 هیأت اعضاي كلیه براي جلسه از قبل روز هفت تا حداكثر بايد جلسه

 شود. ارسال رئیسه

 حضور راي حق بدوندبیر  عنوان بهه رئیس هیأت جلسات در دبیركل -9

 د.باي يم

جلسات هیأت رئیسه به صورت عمومی برگزار نمی شود. دبیر کل -8

بر اساس پیشنهاد هیأت رئیسه می تواند از افراد مطلع نیز 

دعوت به عمل آورد تا بدون حق رای در مذاکرات جلسه حضور 

 داشته باشند. 

 اختیارات هیأت رئیسه -35ماده 
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 و عادي مجامع براي زمالهای   هماهنگيانجام  و برگزاري مسئولیت -1

  العاده فوق

 رئیس پیشنهاد بنا به فدراسیون هاي كمیته اعضاي و روسا تصويب -2

 فدراسیون

 رئیس پیشنهاد به بنا قضايي ركن اعضاي و معاونین روسا، تصويب -3

 فدراسیون

 رئیس پیشنهاد به بنا نیاز صورت در موقت هاي كمیته تشكیل تصويب -9

 فدراسیون

حقوقي  كمیته وسیله به شده ارائه هاي نامه آئین تصويب و بررسي -8

 و تدوين مقررات فدراسیون

 فدراسیون رئیس پیشنهاد براساس فدراسیون دبیركل عزل يا نصب -6

 مجمع به مستقل بازرسان معرفي -7

 سازمان اداره براي الزم هاي دستورالعمل و ها نامه آئین تصويب -5

 ونفدراسی هاي كمیته و اداري

 براي الزم هاي هماهنگي و اساسنامه صحیح اجراي از اطمینان حصول -4

 اجرا

 تا فدراسیون به وابسته سازمان يا عضو يكيا رفع آن از  تعلیق -11

 بعدي مجمع

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

 فدراسیون هاي

 اساسنامه در كه فدراسیون اداره براي الزم تصمیمات كلیه اتخاذ -12

 باشد. نشده تفويض ديگري ركن يا مجمع به

تصمیم گیری در خصوص مکان، زمان و تعداد تیم های شرکت  -13

 کننده در رقابت های فدراسیون

 مصوبات هیأت رئیسه -36ماده 
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 مي پیدا رسمیت اعضا سوم دو اكثريت حضور با رئیسه هیأت جلسات -1

 ر اساسنامه پیش بینی شده است.ی که دمواردر در مگ كند

 حاضر اعضاي %(81+1)مطلق اكثريت راي با رئیسه هیأت تصمیمات -2

رای رئیس مشخص کننده خواهد  ،آرا تساوي صورت شود. درمي اتخاذ

 بود .اعالم رای به صورت غیابی امکان پذير نیست. 

 با تضاد در موضوع يك مورد در گیري تصمیم روند كه صورتي در -3

 در توانندمین اعضا آن باشد رئیسه هیأت اعضاي از بعضي نافعم

 باشند. داشته مشاركت موضوع آن مورد در گیري راي و مذاكرات

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

 95 مدت ظرف حداكثر بايست مي رئیسه هیئت توسط شده اتخاذ تصمیمات-8

 آن از غیر تصمیمي رئیسه یئته آنكه مگر شود گذاشته اجرا به ساعت

 بگیرد.

 اخراج اعضای حقیقی و حقوقی عضو مجمع یا منتخب مجمع -37ماده 

 مجمع يا فدراسیون در خود منتخب اعضاي يا عضوتواند مجمع می  -1

 دستور در را عضو اخراج تواند مي رئیسه هیأت كند. اخراج را عمومي

 صورت به تواند مي نفدراسیو از عضو اخراج دهد. قرار مجمع جلسه

 براي را پیشنهادي تواند مي رئیسه هیأت عضو هر باشد. مشروط

يا مجمع   رئیسه هیأت جلسه دستور در اعضا اخراج مورد در رسیدگي

 دهد. قرار

 پذيرد. صورت رئیسه هیأت مستند مدارك اساس بر بايد عضو اخراج -2

 ارسال مجمع اعضاي براي مجمع جلسه دستور همراه بايد مدارك اين

 .شود

 الزم توضیحات خود از دفاع در تا دارد را حق اين سؤال مورد عضو -3

 نمايد. ادا را
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 تصمیم به مخفي آراي توسط بايد مجمع عضو يا منتخب اعضاي اخراج -9

 اعضاي سوم دو اكثريت موافقت موضوع، تصويب براي برسد. نهايي

 است. نیاز مورد حاضر

ا موقت، عضو از انجام کلیه وظايف در صورت اخراج دائمی ي -8

 و مسئولیت هايی که داشته است، کنار گذاشته می شود .

 مسئولیت و اختیارات رئیس فدراسیون  -38ماده 

  فدراسیون قانوني نمايندهفعالیت به عنوان  1-1

 یها كمیته دبیر کل و طريق از رئیسه هیأت و مجمع تصمیمات مجري2-1

  فدراسیون

 فدراسیون به وابسته نهادهاي و اعضا اينكه از اناطمین حصول 3-1

 اسناسنامه در شده ذكر اهداف به نیل جهت در خود وظايف به فوتبال

 نمايند.  مي عمل شايسته نحوه به

 فدراسیون نظارت بر فعالیت های سازمان اداری 9-1

 ساير و فدراسیون اعضاي با بین فدراسیون ارتباط برقراري 8-1 

  (كنفدراسیون و فیفا) المللي بین و ملي هاي سازمان

  رئیسه هیأت به دبیركل نصب يا عزل پیشنهاد 6-1

 تحت هاي كمیته و رئیسه هیأتمجمع،  جلسات اداره و برگزاري 7-1

 پوشش فدراسیون به عنوان رئیس جلسات

 ها  كمیته اعضاي و ءروسا انفصال يا انتصاب پیشنهاد 5-1

 قضايي ركن اعضاي و معاونین ،ءوسار انفصال يا انتصاب پیشنهاد 4-1

و  است شده بیني پیش اساسنامه اين در كه احكامي لغو يا صدور 11-1

 تعیین سرپرست کمیته ها تا معرفی فرد جديد

وب آئین نامه های در چارچ انجام هزينه به نام فدراسیون 11-1

و در صورت لزوم تفويض اين اختیار فدراسیون  مالی و معامالتی

 رئیس اول، دبیر کل و ديگر اعضای هیأت رئیسه به نايب 
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 يا دائم طور به يا و فوت نمايد ،باشد غايب فدراسیون رئیس اگر -2

 دارعهده اول رئیس نايب زند باز سر خود وظايف انجام از موقت

 غیبت صورت در بود. خواهد بعدي مجمع يا غیبت رفع زمان تا وی وظايف

و يا ساير  بعدي رئیس نواب به فوظاي اول، رئیس نايب خودداري يا

  شود. مي محولاعضای هیأت رئیسه 

 نامزدهای پست ریاست فدراسیون -39ماده 

 از پس شود. مي انتخاب سال چهار براي مجمع توسط فدراسیون رئیس -1

 كار تواند مي شده انتخاب رئیس ع،مجم پايان و انتخابات انجام

دوره هاي متوالي  )انتخاب مجدد وي براي نمايد شروع را خود

  بالمانع است(.

 : باشد ذيل شرايط حايز بايد نامزد هر -2

  كشور در سكونت و ايران تابعیت 1-2

 تائید و قضايي حكم براساس اجتماعي محرومیت و پیشینه سو عدم 2-2

  ذيصالح مراجع

ثبت  زمان در تمام سال 68 حداكثر و سال 38 حداقلدارا بودن سن  3-2

  انتخاباتنام 

  آن معادل يا کارشناسی مدرك حداقل بودن دارا 9-2

 سال سابقه مديريت  11حداقل  بودن دارا 8-2

نامزدهای پست رياست، بايد اسامی پیشنهادی خود برای پست  -8

های نواب رئیس را همراه با درخواست کتبی برای دبیرخانه 

 مجمع ارسال نمايند. 

 نمایندگی و حق امضاء -41ماده 

با امضای دبیرکل فدراسیون ،کلیه  اداري باتمكات كلیه -1

 اوراق و اسناد كلیه و فدراسیون رئیس امضاي باقراردادهای رسمی 

 خزانه و فدراسیون رئیس امضاي با بهادار اوراق و چك و تعهدآور
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 حق داراياول  رئیس نايب رئیس، غیاب در بود. خواهد معتبر دار

 است. امضا

 نواب به را خود اختیارات از بخشي تواند مي فدراسیون رئیس -2

 .كند تفويض دبیركل و رئیس

  

 های دائمی فدراسیونکمیته -41ماده 

که امر تصمیم سازي را انجام می  فدراسیون دائمي هاي كمیته -1

 : از عبارتند دهند،

  مسابقات كمیته1-1

  توسعه و فني كمیته 2-1

  داوران كمیته 3-1

  بانوان كمیته 9-1

 انجوان كمیته 8-1

  فوتسال یتهکم 6-1

 کمیته فوتبال ساحلی7-1

  ورزشي پزشكي كمیته 5-1

  بازيكنان وضعیت كمیته 4-1

  ها رسانه كمیته 11-1

  آموزش كمیته 11-1

  بازاريابي كمیته12-1

 کمیته حقوقی و تدوين مقررات 13-1

 کمیته مطالعات راهبردی 19-1

 انهکمیته مسئولیت های اجتماعی و بازی جوانمرد 18-1

 کمیته امور استانها 16-1
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 و رئیس پیشنهاد به فدراسیون هاي كمیته اعضاي و معاون رئیس، -2

 منصوبسال  9به مدت  فدراسیون رئیس حكمبا و  رئیسه هیأت تصويب

اب مجدد آنها برای دوره های متوالی بالمانع )انتص ندشومي

 .است(

 حكم و ركلدبی پیشنهاد به بنا روسای دپارتمانهای فدراسیون -3

وظیفه دارند تصمیمات کمیته ها را از  و منصوب فدراسیون رئیس

طريق دبیر کل اجرايی نمايند و بدون حق رای در جلسات کمیته 

 های ذيربط حضور داشته باشند.

 كه است كمیته هر خاص هاینامه آئین  تابع ها كمیته فعالیت  -9

ايید در اين آئین نامه ها بعد از تهیه در کمیته ها و ت

 رسد. مي رئیسه هیأت تصويب بهکمیته حقوقی و مقررات 

 تقديم رئیسه هیأت به دبیركل طريق از ها كمیته اتپیشنهاد كلیه -8

 . شود می

ملزم به همکاری با دبیرکل و اطمینان  دپارتمانهاروسای  -6

و ارائه گزارش  دپارتماناز اجرای تمامی وظايف محوله به آن 

ل هستند و روسای کمیته ها نیز بايد گزارش عملکرد به دبیر ک

 عملکرد خود را به رئیس فدراسیون ارائه دهند.

 کمیته مسابقات -43ماده 

 هاي رقابت برگزاري تقويم و مقررات و نامه آئین مسابقات، كمیته

 و فوتسال فوتبال، زمینه در مختلف سني هاي رده در فدراسیون

 به و تهیه اساسنامه اين و فیفا مقررات براساس را ساحلي فوتبال

 آن اجراي بر تصويب از بعد .نمايدمی  ارائه تصويب جهت رئیسه هیأت

 كمیته اين .کند می ارائه رئیسه هیأت به را مربوطه گزارش و نظارت

 شود. مي تشكیل عضو ششتا  ومعاون   دو رئیس، يك از

در صورتي كه مسابقات در رده فوتبال و فوتسال و فوتبال 

ي به تشكیالت ديگري )سازمان لیگ( واگذار شود بايد ساحل
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تشكیالت مذكور داراي پروانه ثبت بوده و داراي مكان و 

که بر تجهیزات مجزا و ساختار سازماني شامل مجمع عمومي )

( و اساس اساسنامه مصوب هیأت رئیسه فدراسیون انتخاب می شوند

ي انساني هیات رئیسه و كمیته هاي مجزا و هیات منصفه و نیرو

در اين صورت هر رده از مسابقات مي تواند سازمان  ؛مجرب باشد

 لیگ مجزا داشته باشند .

 

 کمیته فنی و توسعه -43ماده 

 در تحقیقاتي و، نظارتی یفن هاي جنبه بايد توسعه و فني كمیته

کمی و کیفی رشته های تحت پوشش   توسعه و رشد با ارتباط

ينش و ارزيابی بازيکنان و فدراسیون و همچنین شاخص های گز

 فدراسیون هیات رئیسه به را اعضای کادر فنی تیم های ملی

اين کمیته وظیفه پیشنهاد اعضای کادر فنی تیم  نمايد. پیشنهاد

 از بر عهده دارد ونیز فدراسیون را  هیأت رئیسههای ملی به 

)که بر اساس آئین نامه  عضوتا يازده  و معاون يك رئیس، يك

  .می شود تشكیل ن کمیته انتخاب می شوند(اجرائی اي

 کمیته داوران -44ماده 

 اين دهد. قرار اجرا مورد را بازي قوانین بايد داوران كمیته

-می  برگزار فدراسیون توسط كه مسابقاتي براي را داوراني كمیته

 داخل در داوري به مربوط مسائل سازماندهيکند.  می تعیین شود

و  اوراننظارت بر کار د ن،فدراسیو اداریسازمان  همكاري با كشور

 است. كمیته اين وظايف جمله ازبرگزاری دوره های آموزشی داوری 

 و داخلي مسابقات داوران انتخاب با مرتبط هاي نامه آئین پیشنهاد

 هیأت به داوران كار بر نظارت و فیفا و كنفدراسیون به معرفي يا

 معاون يك رئیس، يك از یتهكم اين .است كمیته اين عهده به رئیسه،

 است. شده تشكیل عضو تا پنج و
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 کمیته بانوان -45ماده 

 ، نظارت و سازماندهیريزی برنامه مسئولیت بانوان، كمیته

اين  و ارتقای و توسعه بانوان فوتبال و فوتسال فوتبال ساحلی،

ک ي رئیس، يك از كمیته اين ورزش بین بانوان را عهده دار است.

  شود. مي تشكیل عضو نجتا پ و معاون

 کمیته جوانان -46ماده 

، فوتسال فوتبال ارتقاي و رشد ريزي،برنامه مسئولیت جوانان كمیته

 دارد. عهده به را جوانان و نوجوانان نونهاالن، و فوتبال ساحلی

 شود.مي تشكیل معاون و تا پنج عضو يك رئیس، يك از كمیته اين

 کمیته فوتسال -47ماده 

 .رددا عهده به را كشور در فوتسال ارتقاي و رشد مسئولیت كمیته اين

  شود.مي تشكیل معاون و تا پنج عضو يك رئیس، يك از كمیته اين

 کمیته فوتبال ساحلی -48ماده 

 به را كشور در ساحلی البفوت ارتقاي و رشد مسئولیت كمیته اين

 یلتشك معاون و تا پنج عضو يك رئیس، يك از كمیته اين دارد. عهده

  شود.مي

 کمیته پزشکی ورزشی -49ماده 

و  ، فوتسالفوتبال پزشكي هاي جنبه به بايد ورزشي پزشكي كمیته

معاون و تا  يك رئیس، يك از كمیته اين بپردازد.فوتبال ساحلی 

  شود. مي تشكیل پنج عضو

 کمیته وضعیت بازیکنان -51ماده 

 نقل به مربوط اتمقرر اجراي بر نظارت كار و حقوقي مسائل كمیته اين

 براساس را هاآژانس رابطه و بازيكنان خارجي و داخلي انتقاالت و

 مشكالت .دارد برعهده فدراسیون مصوب هاي نامه آئین و فیفا قوانین

 مربیان، بازيكنان، ،ءاعضا قراردادهای به مربوط شكايات و

بخش هیأت  توسط بايد هاآژانس و مسابقات كادر مسئولین، مديران،
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شود.  فصل و حل و بر اساس آئین نامه خاص آن اين کمیته ختالفا

 شود. مي تشكیل معاون و تا پنج عضو رئیس، يك يك از كمیته اين

 ها کمیته رسانه -51ماده 

 هایدستورالعمل  و آئین نامه ها پیشنهاد مسئولیت كمیته اين

 رد فوتبال رشد جهت در عمومي هاي رسانه با تعامل نحوه به مربوط

و نحوه حضور و استقرار نمايندگان رسانه ها در  عمومي افكار

 دارد. عهده به را رئیسه هیأت بهمحل کلیه مسابقات فدراسیون 

 شود.مي تشكیل معاون و تا پنج عضو يك رئیس، يك از كمیته اين

 

 کمیته آموزش -52ماده 

 كلیه تطبیق و ريزي برنامه ،نیازسنجی آموزشی مسئولیت كمیته اين

 و سطوح در ، مديريت و دانش افزايیمربیگري آموزشي هاي ورهد

، تهیه منابع جهاني استانداردهاي بامطابق  مختلف هایزمینه 

 دارد. عهده به را رئیسه هیأت به آن پیشنهاد وکمک آموزشی الزم 

 شود. مي تشكیل معاون و تا پنج عضو يك رئیس، يك از كمیته اين

 کمیته بازاریابی -39ماده 

 ايجاد چگونگي خصوص در پیشنهاد ارائه و بررسي مسئولیت كمیته ينا

 زمینه در ها باشگاه و هیأتها فدراسیون، سطوح در توانايي

 در اي رسانه چند حقوق و مالي حامیان تبلیغات، جمله از بازاريابي

 اين دارد. عهده به را رئیسه هیأت به داخلي و المللي بین سطوح

 شود. مي تشكیل معاون و تا پنج عضو كي رئیس، يك از كمیته

 مقرراتتدوین  کمیته حقوقی و  -54ماده 

ملی اين كمیته مسئولیت تدوين مقررات و انطباق آن با مقررات 

رئیس، يك  بین المللي را به عهده دارد. اين كمیته از يكو 

تشكیل مي شود. آيین نامه های  و تا پنج نفر عضومعاون 
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ای فدراسیون، پس از تهیه در کمیته اجرايی تمامی کمیته ه

 مربوطه بايد به تأئید اين کمیته نیز برسد.

 کمیته مطالعات راهبردی -55ماده 

اين کمیته مسئولیت انجام مطالعات راهبردی در مورد 

و  ، فوتسال و فوتبال ساحلیراهبردهای کالن توسعه فوتبال

اين  وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن را بر عهده دارد.

تشكیل مي  كمیته از يك رئیس، يك معاون و تا پنج نفر عضو

 شود.

 

 

 

 : کمیته مسئولیت های اجتماعی و بازی جوانمردانه 56ماده

هاي  تهیه آئین نامه ها و دستورالعملاين کمیته مسئولیت 

و  مربوط به رعايت مسائل و شعائر فرهنگي و بازي جوانمردانه

دارد. اين كمیته از يك رئیس،  نظارت بر اجرای آن را بر عهده

 تشكیل مي شود. يك معاون و تا پنج نفر عضو

 :  کمیته امور استانها57ماده 

اين کمیته مسئولیت هماهنگی فعالیت ها و رسیدگی به امور 

هیأت های استانی را بر عهده دارد. اين كمیته از يك رئیس، 

 تشكیل مي شود. يك معاون و تا پنج نفر عضو

 های موقت یتهکم -35ماده

 انجام براي را موقتي هاي كمیته تواندمي لزوم صورت در رئیسه هیأت

 مي رئیسه هیأت .نمايد ايجاد محدود زماني دوره يك در خاصي وظايف

 نظر در ها كمیته اين براي را عضو چند و معاون يك رئیس، يك بايست

 ويژه رراتمق واسطه به ها کمیته اين عملکرد نحوه و وظايف بگیرد.

 شود. مي تعريف،  شود مي تدوين رئیسه هیأت توسط كه اي
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 سازمان اداری -59ماده

 اجراي و اداري هاي فعالیت كلیه اجراي مسئولیت سازمان اداری -1

اين  د.دار عهده به دبیركل نظر زير را مصوبات هیات رئیسه

 امور مالي، امور اداري، امور يهادپارتمان  شامل تشکیالت

 ساحلي، فوتبال و فوتسال بازاريابي، تشريفات، ت،مسابقا

 تیم امور حقوقي، امور ورزشي، پزشكي داوران، آموزش، بانوان،

 است. ، روابط عمومی و روابط بین المللملي هاي

 است. فدراسیون رئیس نظر تحت استحر -2

دوم اداره می لیگ های کشور زير نظر نايب رئیس  سازمانهای-3

  شود.

 مختلف پستهای احراز شرايط و وظايف شرح مقررات، مه ها،آئین نا -9

 ل ودبیرك پیشنهاد بهسازمان اداری )دپارتمانهای فدراسیون( 

 شود. مي ابالغ و تصويب رئیسه هیأت توسط

 بادپارتمانها و پست های سازمان اداری  در كاهش يا افزايش-8

 پذير است. امکان رئیسه هیأت تصويب و دبیركل پیشنهاد

 دبیرکل -61اده م

ت. اس فدراسیون سازمان اداری اجرايي امور ل ارشدمسئو دبیركل -1

و با حکم  وی با پیشنهاد رئیس فدراسیون و تصويب هیأت رئیسه

 با ،معین قرارداد انعقاد با و شد خواهد رئیس فدراسیون منصوب

 نمود. خواهد همكاري فدراسیون

 : باشد ذيل یها توانمندي و شرايط حائز بايد دبیركل -2

  كشور در سكونت و ايران تابعیت 1-2

 زبان به آشنايي و آن معادل يا کارشناسی مدرك حداقل بودن دارا 2-2

 انگلیسي
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 در آن سال پنج حداقل كه مديريت سابقه سال ده حداقل بودن دارا 3-2

  باشد. ورزش

  باشد. شهرت حسن داراي و پیشینه سو بدون 9-2

 نمايد. فعالیت فدراسیون در وقت تمام صورت به 8-2

 هیچ در و نبوده مدير فوتبال با مرتبط هاي باشگاه از يك هیچ در 6-2 

 باشد. نداشته مسئولیت فدراسیون مجمع عضو حقوقي اعضاي از يك

 :است دبیركل عهده به زير وظايف -3

 براساس رئیسه هیأت و مجمع توسط شده اتخاذ تصمیمات اجراي 1-3

 فدراسیون رئیس هدايت و نظارت تحت موجود مه هايآئین نا و مقررات

 موقت و دائمي هاي كمیته رئیسه، هیأت مجمع، جلسات در شركت 2-3

 به وابسته هاي ارگان ديگر و رئیسه هیأت مجمع، جلسات برگزاري 3-3

  فدراسیون

 هاي كمیته و رئیسه هیأت مجمع، جلسات براي جلسه صورت تنظیم 9-3

  ذيربط مراجع به آن نتايج غابال و موقت و دائمي

 حسب فدراسیون اموال و دارايي مالي، امور كنترل و مديريت 8-3

  مربوطه مقررات

  فدراسیون مكاتبات 6-3

 ساير و كنفدراسیون فیفا، ها، كمیته اعضا، با ارتباط برقراري 7-3

  خارجي و داخلي هاي سازمان

  مصوب كیالتتش اساس بر فدراسیونسازمان اداری  سازماندهي 5-3

 دادن خاتمه يا و فدراسیون سازمان اداری در كاركنان استخدام 4-3

  فدراسیون رئیس هماهنگي با آنها خدمت به

 رئیس بهسازمان اداری  مختلف هايدپارتمان روسای پیشنهاد 11-3

  ابالغ صدور منظور به فدراسیون
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 و كانار از يك هر مسئولیت يا بوده مجمع عضو تواندنمي دبیركل -9

 .باشد داشته عهده به را فدراسیون مختلف هاي بخش

دارای معاون  هماهنگی و اجرائیدبیر كل میتواند در امور  -5

 بوده و در امور حقوقي مشاور داشته باشد.

 رکن قضایی -61ماده 

 است: زير شرح به فدراسیون قضايي ركن -1

  انضباطي كمیته 1-1

 استیناف كمیته 2-1

 یکمیته اخالق 3-1

 انضباطي نامه آئین اساس بر قضاوت ركن اين وظايف و مسئولیت -2

. رسید خواهد مجمع تصويببه  رئیسه هیأت پیشنهادبا  كه بود خواهد

و  فیفا ی و کدهای اخالقیانضباط مقررات با بايد مزبور نامه آئین

 باشد. داشته مطابقتکنفدراسیون 

 آنها تصمیمات و بوده استقالل داراي فدراسیون قضايي هایبخش   -3

  .است االجرا الزم موجود مقررات حسب

 ديگر بخش های در همزمان طور به توانند قضايی نمی ركن اعضاي -9

 .باشند داشته مسئولیت فدراسیون

 کمیته انضباطی -62ماده 

 و رئیس .است عضو پنج حداكثر و معاون رئیس، شامل انضباطي كمیته -1

 حقوقي ارشناسی يا باالتر در رشته هایک مدرك داراي بايد معاون

 .باشند

 شود.تعريف می انضباطي نامهآئین  براساس كمیته اين وظايف -2

 يكي حداقل كه ءاعضا %(81+1اکثريت مطلق ) حضور با تواندمي كمیته

 در را الزم تصمیمات و تشكیل باشد كمیته معاون يا رئیس آنها از

- آئین در )که خاص موارد از يبرخ . درنمايد اتخاذ مطروحه موارد
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 تصمیمات شخصاً  تواندمي كمیته رئیس(باشد شده تصريح انضباطي نامه

 .اتخاذ نمايد را الزم

 نامه آئین و فدراسیون اساسنامه مفاد براساس تواندمي كمیته -3

 ها، آژانس ، ها باشگاه براي را هايي محرومیت ی،انضباط

 بگیرد. نظر در ها گاهباش مسئولین و مربیان بازيكنان،

 بدون كه بوده كمیته دبیر سمت حفظ با فدراسیون حقوقيمسئول  -3

 . داشت خواهد حضور جلسات در راي حق

 کمیته استیناف -63ماده 

 و رئیس .است عضو پنج حداكثر و معاون رئیس، شامل استیناف كمیته -1

 حقوقي کارشناسی يا باالتر در رشته های مدرك داراي بايد معاون

 .باشند

 حداقل كه اعضا%( 81+1اکثريت مطلق)  حضور با تواند مي كمیته -2

 در را الزم تصمیمات و تشكیل باشد، معاون يا رئیس آنان از نفر يك

- آئین در )که خاص موارد از برخي در نمايد. اتخاذ مطروحه موارد

 تصمیمات شخصاً  تواندمي كمیته رئیس (باشد شده تصريح انضباطي نامه

 .اتخاذ نمايد  را زمال

 در راي حق بدون و بوده كمیته اين دبیر فدراسیون حقوقي مسئول -3

 .نمايد می شركت جلسات

 كمیته اين عضو توانند نمي انضباطي كمیته اعضاي از يك هیچ -9

 باشند.

 کمیته اخالقی  -64ماده 

، که جزو ارکان قضائی فدراسیون محسوب می شود كمیته اين

 رعايت به مربوط هاي دستورالعمل و ین نامه هاآئ تهیه مسئولیت

 هیأت به آن پیشنهاد و جوانمردانه بازي و فرهنگي اخالقی ، مسائل

 و آئین نامه ها اين اجراي نحوه بر نظارت همراه به رئیسه

و تصمیم گیری در خصوص موارد عدم رعايت  مصوب هاي دستورالعمل



42 
 

 از و دارد عهده بر رااصول اخالقی، فرهنگی و بازی جوانمردانه 

 .شود می تشكیل ديگر معاون و تا پنج عضو يك رئیس، يك

 جرایم انضباطی -65ماده 

 حقوقی و حقیقي اشخاص براي -1

  اخطار -1-1

  توبیخ -2-1

 مالی  جريمه -3-1

  مقام و جوايز گرفتن پس -9-1

 حقیقی اشخاص براي -2

  كتبي اخطار -1-2

  مسابقات از محرومیت -2-2

  مسابقه چند يا كي از تعلیق -3-2

 ذخیره جايگاه و رختكن اتاق در محرومیت از حضور   -9-2

  ورزشگاه به ورود محرومیت از  -8-2

 . است فوتبال با مرتبط كه فعالیتي هرگونه در شركت اجازه عدم -6-2

 حقوقي اشخاص براي-3

  انتقال و نقل اجازه عدم -1-3

  تماشاچي حضور بدون بازي انجام -2-3

 طرفبي زمین در بازي جامان -3-3

  خاص وزشگاه در بازياجازه  عدم -9-3

  بازي نتیجه ابطال -8-3

  مسابقات از اخراج -6-3

 جريمه )بازنده اعالم کردن( -7-3

  امتیازات كسر -5-3
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  ترايین پ دسته به تنزل -4-3

 مراجع دادرسی -66ماده 

 نبايد اه آژانس و مربیان بازيكنان، آن، اعضاي فدراسیون، -1

 ارجاع قضايي مراجع به را خود ورزشي امور به مربوط منازعات

 به اشاره فیفا مقررات و اساسنامه در كه خاص موارد در مگر نمايند

 باشد. شده موضوع آن

 طرفین از يك هر فدراسیون، طرف از صادره راي قبول عدم صورت در -2

 .نمايند مراجعه فیفا به نهايي قضاوت جهت توانند مي

 بین ملي و داخلي منازعات مورد در قضاوت به موظف فدراسیون  -3

 المللي بین مسائل مورد در قضاوت است فدراسیون به وابسته اعضاي

 عهده بر ها كنفدراسیون و ها فدراسیون بین منازعات هرگونه يعني

 بود. خواهد فیفا

 دادگاه حکمیت -67ماده 

 علیه خواهي فرجام هرگونه ،افیف اساسنامه 61 و 84 مواد طبق بر -1

 دادگاه در بايد كنفدراسیون يا و فیفا توسط صادره نهايي احكام

 دارد قرار سوئیس لوزان شهر در كه CAS ورزشي حكمیت المللیبین 

 از تخلف مانند مواردي به حكمیت دادگاه شود. واقع رسیدگي مورد

 رسیدگي ماه سه يا بازي چهار تا مسابقات تعلیق و داوري قوانین

 كرد. نخواهد

 و بوده االجرا الزم حكمیت دادگاه و فیفا از صادره نهايي آراي -2

 به ملزم آژانسها و نمربیا بازيكنان، ،ءاعضا فدراسیون،

 .هستند آن اجراي

 : شورای عالی حل اختالف68ماده 

هر گونه اختالف و منازعات بین مقامات رسمي فدراسیون، در  -1

تشكیالت  مربیان، هیاتهاي استانها، اعضا، مجمع، بازيكنان،
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ها در كه در آيین نامه انضباطي به آن اشاره  لیگ و آژانس

نشده و در محدوده كار ركن قضايي نباشد و يا همچنان مورد 

فدراسیون از طريق تشكیل شوراي عالي حل اختالف  ،اعتراض باشد

به موضوع رسیدگي خواهد نمود. آئین نامه نحوه تشكیل و اداره 

اين شورا توسط هیأت رئیسه و بر اساس دستورالعمل های فیفا 

تصويب می شود. اعضای اين شورا بر اساس آئین نامه ابالغی 

 فیفا تعیین می شوند.

 دار خزانه -93ماده 

 امور اجرايي تمسئولی و انتخاب عمومي مجمع توسطدار  خزانه -1

 . دارد عهده به را فدراسیون اموال نگهداري و مالي

 : باشد ذيل شرايط واجد بايد دارخزانه -2

  ايران در سكونت و تابعیت -1-2

 امور با مرتبط آن معادل يا كارشناسي مدرك حداقل بودن دارا -2-2

  مالي

  مالي مديريت سابقه سال پنج حداقل -3-2

  پیشینه سوء نداشتن -9-2

 

 

 بازرسان مستقل -71ماده 

ی عضو جامعه حسابداران از بین موسسات حسابرس مستقل بازرسان -1

 قوانین اساس برو  گردند مي تعیین مجمع سوي از رسمی ايران

 به فدراسیون مالي عملكرد گزارش ارائه و رسیدگي مسئول حسابرسي،

 مجدد انتخاب و می شوند تعیین سال هر براي بازرسان .هستند مجمع

 .است بالمانع آنها

-می  انتخاب را بدلال علي بازرس و اصلي بازرس عمومي، مجمع -2

 . نمايد
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 امور مالی  -فصل پنجم

 دوره مالی -71ماده 

 هر مرداد اول روز آغاز از سال يك مدت به فدراسیون مالي دوره -1

 . است تا پايان تیرماه سال بعد سال

 برآورد و محاسبه مالي دوره در بايد فدراسیون مخارج و درآمد -2

 . شود پیشنهاد مجمع به دجهبو قالب در و گرديده

 را فدراسیون مالي هاي حساب تراز و كنترل است موظف دار خزانه -3

 نمايد. تنظیم و پیگیري (ماهتیر پايان) سال هر مالي دوره آخر تا

 بانكي هاي حساب به بايد فدراسیون ريالي و ارزي درآمدهاي كلیه -9

 حساب اين محل از یزن اههزينه    كلیه و واريز فدراسیون نام به و

 پذيرد. انجام ها
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 درآمد -72ماده 

 :شود مي تامین زير منابع از فدراسیون هاي درآمد

 تاثیرپذيري بدون المللي بین مجامع و ها سازمان مالي هاي كمك -1

 از آنها

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

 ئياهدا هاي كمك دريافت -3

 ها، فیلم اساليدها، ها، عكس جزوات، كتب، فروش از حاصل عوايد -9

 ورزشي نشريات و مقاالت

 ورزشي وسايل و لوازم فروش و توزيع تولید، ساخت، از حاصل عوايد -8

 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 دعواي -5

 كشور بانكي سیستم و اعتباري موسسات از وام اخذ -4

 خدماتي و تجارتي بازرگاني، هاي 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

- بین و ملي مسابقات برگزاري از ناشي انحصاري حقوق دريافت -13

 كشور سطح در المللي

 هزینه -73ماده 

 است. شده بیني پیش فدراسیون مصوب بودجه در كه هايي هزينه (الف)

 مجمع توسط بايد متمم بودجه قالب در كه هايي هزينه ساير (ب)

 شود. تصويب

 رای تحقق اهداف فدراسیون)ج( هزينه های الزم ب

 حق عضویت -74ماده 

 : است ذيل شرح به اعضا عضويت حق -1
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 مي ثبت آنها سالیانه درآمد كه حقوقي و حقیقي اعضاي عضويت حق 1-1

 شده شناسايي درآمد% 2 معادل دارد، اطالع آن از فدراسیون يا و شود

 است. ايشان

، حق  ندارند دهش ثبت درآمد كه ی و حقوقیحقیق اعضاي براي 2-1

عضويت ابتدای هر سال توسط هیأت رئیسه پیشنهاد و در مجمع 

 عمومی تصويب می شود.

 هر در حقوقي و حقیقي اعضاي به مربوط عضويت % حق21معادل  -2

 مربوطه استان فوتبال هیأت به فدراسیون توسط بايد استان

 .شود پرداخت

 تسویه حساب -75ماده 

 براي اعضا، هاي دارايي يا الباتمط محل از تواند مي فدراسیون

 نمايد. استفاده آنها بدهي تسويه

 

 

 مسابقات و حقوق فدراسیون -فصل ششم

 مسابقات داخلی -76ماده 

 رسمي مسابقات كلیه كننده هماهنگ و كنندهبرگزار فدراسیون، -1

ت. اين اس ايران سراسر در ساحلي فوتبال و فوتسال فوتبال،

 و سراسري هاي لیگ ملي، هاي تیم بقاتمسا كلیه شامل مسابقات

 .است كشور قهرماني و حذفي جام باشگاهي، اي منطقه

 اي منطقه و سراسري هاي لیگ برگزاري جهت تواند مي فدراسیون -2

 استاني هاي هیأت و لیگ سازمان به را مسابقات برگزاري اختیار

 معرفي ارتنظ جهت را خود نظر دمور نماينده صورت اين در و واگذار

 ساير با بايد شود مي برگزار لیگ سازمان مسابقات که توسط .نمايد

 زماني تقويم نظر از شود مي برگزار فدراسیون توسط كه مسابقات

 .باشد هماهنگ
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 براي ويژه مقررات و مسابقات برگزاري نامه آئین رئیسه، هیأت  -3

 .رساندمی تصويب  به دبیركل پیشنهاد به را فدراسیون حقوق تعیین

 مجوز باشگاه -77ماده 

های  فدراسیون بايد طبق اصول و مقررات صدور مجوز باشگاه -1

کنفدراسیون و فیفا، سیستم صدور مجوز باشگاه ها را اجرا 

 نمايد. 

هدف سیستم صدور مجوز باشگاه ها، حفاظت از اعتبار و  -2

جامعیت مسابقات باشگاهی در راستای بهبود سطح حرفه ای گری 

در فدراسیون و ترويج ارزش های ورزشی مطابق با اصول بازی 

جوانمردانه و همچنین حفظ فضای ايمن و سالم مسابقات و توسعه 

 شفافیت در امور مالی، مالکیت و کنترل باشگاه ها است .

هیأت رئیسه فدراسیون بايد مقررات حاکم بر سیستم صدور  -3

صدور مجوز بايد مجوز باشگاه ها را پیگیری نمايد. مقررات 

برای باشگاه های مدنظر کامال شفاف سازی شود. سیستم صدور 

مجوز باشگاه ها بايد حداقل در باشگاه های طراز باالی کشور 

که در مسابقات باشگاهی کنفدراسیون شرکت می کنند، اجرائی 

شود. هیأت های صدور مجوز باشگاه ها بايد از يک هیأت بدوی و 

ل شوند. اعضای اين هیأت ها بايد توسط يک هیأت استیناف تشکی

 هیأت رئیسه منصوب شوند .

 حقوق مسابقات -78ماده 

 گونه هیچ گرفتن نظر در بدون آن، به وابسته اعضاي و فدراسیون -1

 هستند حقوقي كلیه اصلي صاحبان قانوني، و مكاني و زماني محدوديت

 اين .است رسمي رويدادهاي ديگر و مسابقات برگزاري از ناشي كه

 حقوق راديويي، ضبط و بصري و سمعي مالي، منافع نوع هر شامل حقوق

 آرم از برداري بهره اي، رسانه چند حقوق تلويزيوني، پخش و تولید

 شود. مي رايت كپي همچنین و ها نشان و ها
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 رئیسه هیأت ، شده ياد حقوق كلیه از برداریبهره  نحوه مورد در -2

 وضع خصوص اين در را نظر مورد نامهآئین و اتخاذ را الزم تصمیمات

 به تواند مي حقوق اين كه گیرد مي تصمیم رئیسه هیأت نمود. خواهد

 حضور با مشتركا يا گیرد قرار برداریبهره  مورد انحصاري صورت

 پذيرد. صورت ثالث شخص طريق از كامل طور به يا و ديگر ثالث شخص

 صدور مجوز -79ماده 

 ديگر و صدا تصوير، از برداري بهره براي مجوز صدور مسئولیت

 زمان محتوا، گرفتن نظر در بدون فوتبال مسابقات با مرتبط اطالعات

 اختیارات به توجه با فني و قانوني هاي جنبه ديگر و مكان و

 .است فدراسیون عهده بر انحصاري طور به قانوني،

 

 

 

 

 

 المللیمسابقات و رویدادهای بین  فصل هفتم :

 المللیمسابقات و رویدادهای بین  -81 ماده

 و ملي هاي تیم سطح در المللي بین رويدادهاي و مسابقات برگزاري -1

 .شد خواهد انجام فیفا مجوز و هماهنگيصرفًا با  باشگاهي های تیم

 المللي بین رقابت يا مسابقه هیچ ، فیفا قوانین اساس بر همچنین

 از الزم مجوز .شد نخواهد اربرگز فیفا اجرايي كمیته اجازه بدون

 شود. صادر بايد نیز كنفدراسیون سوي

 بین مسابقات تقويم با را الزم هاي هماهنگي بايست مي فدراسیون  -2

 .باشده داشت فیفا سوي از شده اعالم المللي

 مراودات -81ماده 
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 غیر هاي فدراسیون توسط كه مسابقاتي در تواند نمي فدراسیون -1

و يا با آنها ارتباط ورزشی  نمايد شركت شود مي رگزارب فیفا عضو

 برقرار نمايد .

 ترتیب فیفا موقت اعضاي با كه مسابقاتي در شركت براي فدراسیون -2

 نمايد. دريافت مجوز فیفا و كنفدراسیون از بايد است شده داده

 تأییدیه -82ماده 

 به وابسته كه باشگاهي هاي گروه ديگر يا هااتحاديه  ها، باشگاه

 درآيند ديگر فدراسیون يك عضويت به توانندنمی  هستند فدراسیون

 در فیفا و كنفدراسیون فدراسیون، هماهنگي و اجازه بدون يا

 . نمايند شركت ديگر كشور يك مسابقات

 

 

 

 

 سایر مقررات -تمشفصل ه

  بینی نشده احتمالی و غیرمترقبهموارد پیش -83ماده 

 در كه مواردي به رسیدگي مورد در نهايي گیری تصمیم رئیسه هیأت -1

يد و در اساسنامه پیش بینی نشده است آ مي پیش ت اضطراریحال

 دارد. عهده به را

 انحالل فدراسیون -84ماده 

 مجمع اعضاي سوم دو اكثريت تايید به نیاز فدراسیون انحالل براي -1

 . است

وزارت ورزش  به نآ هاي دارايي كلیه فدراسیون، انحالل صورت در -2

 هاي دارايي كلیه وزارتخانه . اينشد خواهد منتقل و جوانان

 حفظ امانت عنوان به فدراسیون مجدد كار به شروع تا را فدراسیون

 راي براساس تواندمی فدراسیون مجمع حال عین در .كرد خواهد
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 به را ديگري ارگان يا سازمان جلسه، در حاضر اعضاي سوم دو اكثريت

 .نمايد انتخاب فدراسیون دارايي و امانات حفظ مرجع عنوان

 اجرای اساسنامه  -85ماده 

اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ايران که در تاريخ 

( توسط هیأت رئیسه انتقالی فدراسیون 2117)دو جوالی  11/9/1356

 32تدوين شده و به تصويب فیفا رسیده بود، حسب ماده 

سط مجمع فوق العاده فدراسیون در تاريخ اساسنامه  قبلی، تو

( اصالح و به تصويب رسید و الزم 2111دسامبر  26) 9/11/1341

 االجراست.

 


