
 ایران اسالمی جمهىری همگاوی های رزشو فدراسیىن ورزشی های اوجمه فعالیت هوحى وامه آئیه

ریشی ٍ تعوین ٍ ثوٌظَر ثزًبهِتخػػی کِ  اًجوي ٍرسضی تحت پَضص فذراسیَى ٍرسش ّبی ّوگبًی ، تطکیالتی است ٍرسضی ٍ

ٍرسضی هزثَعِ  ّبی آهَسضی ٍ هسبثقبت ٍرسضی اس افزاد هتخػع ٍ عالقوٌذ ثِ اهز رضتِدٍرُ الخػَظگستزش رضتِ هزثَعِ علی

تبییذ اداری، هبلی ٍ فٌی فذراسیَى ثب اّذاف ٍ ضزح ٍظبیف سیز ٍ ثب  ّبیًبهِثب رعبیت ضَاثظ، قَاًیي ٍ هقزرات ، اسبسٌبهِ ٍ آئیي

 .گزددٍرسش ٍ جَاًبى تحت ًظبرت فذراسیَى ٍرسضْبی ّوگبًی تطکیل هی ٍسارت

ریشی ٍ تعوین ٍ تخػػی کِ ثوٌظَر ثزًبهِ اًجوي ٍرسضی تحت پَضص فذراسیَى ٍرسش ّبی ّوگبًی ، تطکیالتی است ٍرسضی ٍ

ٍرسضی هزثَعِ  ػع ٍ عالقوٌذ ثِ اهز رضتِّبی آهَسضی ٍ هسبثقبت ٍرسضی اس افزاد هتخدٍرُ الخػَظگستزش رضتِ هزثَعِ علی

اداری، هبلی ٍ فٌی فذراسیَى ثب اّذاف ٍ ضزح ٍظبیف سیز ٍ ثب تبییذ  ّبیًبهِثب رعبیت ضَاثظ، قَاًیي ٍ هقزرات ، اسبسٌبهِ ٍ آئیي

 .گزددٍرسش ٍ جَاًبى تحت ًظبرت فذراسیَى ٍرسضْبی ّوگبًی تطکیل هی ٍسارت

 : اّذاف اًجوي ّبی ٍرسضی عجبرتٌذ اس

 کطَر سزاسز در هزثَعِ ٍرسضی رضتِ  فزاّن ًوَدى سهیٌِ تعوین ٍ گستزش

 (تزثیت ًیزٍی اًسبًی هَرد ًیبس جْت تَسعِ ٍ تعوین )هذیزاى ، هذرسبى ، هزثیبى ٍ داٍراى

 حضَر آًْب در فعبلیت ّبی ٍرسضی حفظ ٍ ارتقبء سغح سالهتی اقطبر ٍ سٌیي هختلف ٍ سًبى ٍ هزداى جبهعِ ثب تزغیت

 ارتقبی سغح کیفی ٍ کوی رضتِ ٍرسضی

 ایجبد سهیٌِ ّبی السم ثزای عزاحی ،سبخت ٍ تَلیذ تجْیشات ٍ لَاسم ٍرسضی استبًذارد

 کطف ٍ جذة استعذاد ّب ٍ تَاًوٌذی ّبی ٍرسضی

 ضتِ ٍرسضی در عزغِ ٍرسش داخلی ٍ ثیي الوللیایجبد سهیٌِ هٌبست ثزای ضزکت قْزهبى ، هزثیبى ، داٍراى ، هذرسبى ٍ هذیزاى ر

 : ٍظبیف اًجوي ٍرسضی تحت پَضص فذراسیَى ٍرسش ّبی ّوگبًی عجبرتٌذ اس

 تْیِ ٍ تذٍیي ضَاثظ ٍ هقزرات رضتِ ٍرسضی ثزاسبس قَاًیي فذراسیَى ّب یب اًجوي ّبی جْبًی یب آسیبیی

 اًتخبثی ٍ لیگ ( ردُ ّبی سٌی هختلفثزگشاری هسبثقبت ٍ جطٌَارُ ّبی ) هٌبسجتی ، قْزهبًی ، 

 ( ثزگشاری کالس ّبی آهَسضی ) تَجیْی ، هزثیگزی ، داٍری ٍ کبرگبُ ّبی آهَسضی

 (... تْیِ ٍ تٌظین تقَین ٍرسضی عولیبتی سبالًِ ) هسبثقبتی ، آهَسضی ، فزٌّگی ، پژٍّطی ، ثزٍى هزسی، اردٍّب ٍ

 ّبی ثیي الوللی ، جْبًی ٍ آسیبیی ثب ّوبٌّگی فذراسیَى ثزقزاری ارتجبط ٍ حضَر فعبل در هجبهع ٍ سویٌبر

 تْیِ ٍ تٌظین ثزًبهِ ّبی اجزایی اًجوي ّز سِ هبُ یکجبر ثزاسبس تقَین ٍرسضی ٍ ثب ّوبٌّگی فذراسیَى

 ّوبٌّگی ٍ ّوکبری سبسًذُ ثب فذراسیَى ٍ کویتِ ّبی هختلف آى ٍ ّیبت ّب ٍ کویتِ ّبی ٍرسضی استبى ّب

 جزایی ثِ فذراسیَى در اجزای هسبثقبت ، جطٌَارُ ّب ٍ دٍرُ ّبی آهَسضی رضتِ ٍرسضی هزثَعِکوک ّبی فٌی ٍ ا

 تْیِ ثبًک اعالعبتی اس آهبر ٍرسضکبراى ، هزثیبى ، داٍراى ٍ ثزًبهِ ّب ٍ فعبلیت ّبی اًجوي ٍ ارائِ ثِ فذراسیَى

 ... ٍ فیلن ،  ًٌذ کتت ، جشٍات، ثزٍضَر ، ثٌزتْیِ، تٌظین ٍ تَسیع رسبًِ ّبی ًَضتبری ، دیذاری ٍ ضٌیذاری آهَسضی هب

ثزگشاری جلسبت ٍ گزدّوبئی سزاسزی سبالًِ، ثب حضَر هسئَلیي کویتِ ّبی استبًی ثب تػَیت، دستَرجلسِ ٍ اعتجبرات هَرد ًیبس 

 تَسظ فذراسیَى

 عزاحی ٍ ایجبد سبیت ٍ پبیگبُ ایٌتزًتی اًجوي ثب ًظز فذراسیَى ٍ ثِ رٍس کزدى اعالعبت آى

تذارکبتی ٍ در ًْبیت اعشام تین هلی ثِ هسبثقبت  ٍ آهبدُ سبسی تین هلی) الف ٍ ة ( ثب ثزپبیی رقبثت ّبی اًتخبثی ٍ اردٍّبی گشیٌص

 ثزٍى هزسی ثزاثز تقَین ٍرسضی

 ثزآٍرد اعتجبرات هَرد ًیبس اجزای فعبلیت ّب ٍ ثزًبهِ ّبی اًجوي ٍ پیص ثیٌی هٌبثع هبلی جْت اجزای آى

 عبهل ثب حبهیبى هبلی ٍ ضزکبی تجبری ٍ سبسهبى ّب ٍ ارگبى ّب ثِ هٌظَر تبهیي هٌبثع هبلی ٍ هبدی اًجويّوبٌّگی ٍ ت



اًجوي ٍرسضی تحت پَضص فذراسیَى کلیِ ثزًبهِ ّب ٍ فعبلیت ّبی هػَة ضذُ خَد را ثبیذ ثب ّوبٌّگی فذراسیَى : ۱تجػزُ 

 .اًجبم دّذ

 رئیس .۱

 ًبیت رئیس .۲

 دثیز .۳

 سکبرپزدا .۴

 ثبسرس .۵

 رٍسبی کویتِ ّبی فٌی ٍ تخػػی ضبهل .۶

 کویتِ هسبثقبت، ّوبیص، جطٌَارُ .۷

 (کویتِ آهَسش )هزثیبى، هذرسبى، داٍراى

 کویتِ فٌی ٍ اًضجبعی

 کویتِ هزثیبى

 کویتِ داٍراى

 (الوللیکویتِ رٍاثظ عوَهی، )داخلی ٍ ثیي

 . خػع ، عالقوٌذ ٍ هذیز ٍهذثز اًتخبة ٍ هٌػَة هیگزددرئیس اًجوي تَسظ رئیس فذراسیَى اس ثیي افزاد هت: ۱تجػزُ

 .گزددثبسرس ٍ کبرپزداس اًجوي تَسظ رئیس فذراسیَى اًتخبة ٍ هٌػَة هی: ۲تجػزُ 

 .گزددهی غبدر فذراسیَى رئیس  احکبم اًتػبة ًبیت رئیس ٍ دثیزثب پیطٌْبد رئیس اًجوي ٍ اهضبء: ۳تجػزُ 

 .گزدًذس اًجوي هٌػَة هیسبیزارکبى اًجوي تَسظ رئی: ۴تجػزُ

 .هذت اًتػبة ارکبى اًجوي دٍ سبل ثَدُ ٍ قبثل توذیذ است: ۵تجػزُ 

 .ّبی دیگزی را جْت تطکیل ثِ فذراسیَى پیطٌْبد ًوبیذتَاًذ در غَرت ًیبس کویتِرئیس اًجوي هی: ۶تجػزُ 

 .ة گزددیکی اس ارکبى اًجوي )دثیز یب ًبیت رئیس( ثبیذ اس ثیي ثبًَاى اًتخب: ۷تجػزُ 

 

 تبثعیت جوَْری اسالهی ایزاى

 حسي ضْزت ٍ تقَا ٍ ًذاضتي سَء سبثقِ کیفزی

 رٍضي ثَدى ٍضعیت ًظبم ٍظیفِ

 داضتي حذاقل هذرک تحػیلی لیسبًس

 هحَلِ ٍظبیف ثِ تَجِ ثب هتٌبست فٌی ٍ علوی تَاى  داضتي

 

 :رئیس اًجوي: ۶/۲ثٌذ 

 ّبی آهَسضی ٍ ٍرسضی ثِ تفکیک آقبیبى ٍ ثبًَاىّبی هختلف ٍ تٌظین ثزًبهِتطکیل جلسبت ثب کویتِ

 .ضزکت در جلسبت فذراسیَى ، کویتِ ّب ٍ جلسبتی کِ اس عزف فذراسیَى اثالغ هی گزدد

 (بالًِتٌظین ٍ ارائِ ثزًبهِ ّبی یکسبلِ اًجوي ثزهجٌبی ردیف ثَدجِ اًجوٌْب ٍ درآهذّب )تقَین ٍرسضی س

 ارائِ ثیالى ٍ گشارش فعبلیت ّبی اًجوي ثِ فذراسیَى

 فذراسیَى ثِ  پیطٌْبد سبیز ارکبى اًجوي جْت غذٍر حکن

 اقذاهبت ٍ پیگیزی ّبی السم جْت تبهیي ثَدجِ هَرد ًیبس فعبلیت ّبی اًجوي

 ّبی ٍرسضی ٍ آهَسضیًظبرت دقیق ثز اجزای فعبلیت



 اهضبی اسٌبد اداری ٍ هبلی اًجوي

 :ًبیت رئیس:  ۶/۲ ثٌذ

 کلیِ ٍظبیف ًبیت رئیس در غیبة رئیس ٍاًجبم اهَر هحَلِ

 :دثیز اًجوي: ۶/۳ثٌذ 

 اجزای دستَرات رئیس اًجوي

 پیگیزی اهَرات جبری اًجوي

 تْیِ ٍ تٌظین دستَر ، سهبى ٍ دعَتٌبهِ ّبی جلسبت ثب ّوبٌّگی رئیس اًجوي

 اًجويّوبٌّگی ٍ ضزکت در جلسبت کویتِ ّبی فذراسیَى ٍ 

 اعضبء سبیز ٍ فذراسیَى ثِ آى ارائِ ٍ اًجوي  تْیِ ٍ تٌظین غَرتجلسبت

 تْیِ گشارش عولکزد اًجوي

 تٌظین ثزًبهِ ّب ٍ فعبلیت ّب سبالًِ اًجوي ثِ غَرت تقَین ٍرسضی

 پیگیزی هػَثبت جلسبت اًجوي ٍ فذراسیَى

 پیطٌْبد ٍ هعزفی رٍسبی کویتِ ّب ثِ رئیس اًجوي

 هبلی ٍ اداری هذارک  ْذاری سَاثقتْیِ ، تٌظین ٍ ًگ

 :کبرپزداس:  ۶/۴ثٌذ 

 .ضَد هی هٌػَة فذراسیَى هبلی کویتِ اعضبی ثیي اس  فذراسیَى  کبرپزداس تَسظ رئیس

 :ٍظیفِ کبرپزداس

 ّبّوبٌّگی ثب اهَر هبلی ٍ رئیس اًجوي ٍ رعبیت قَاًیي ٍ هقزرات هبلی جْت پزداخت ّشیٌِ

 ثزاثز ضَاثظ هبلی ٍ تٌظین اسٌبد ٍ کلیِ قزاردادّبی هبلیگزداى ٍ ّشیٌِ آى اخذ تٌخَاُ

 ّوبٌّگی ثب رئیس اًجوي ٍ ٍاریش کلیِ درآهذّب ثِ حسبة فذراسیَى

 :ثبسرس:  ۶/۵ثٌذ 

 ضزکت در جلسبت ّیبت رئیسِ اًجوي ثِ عٌَاى ًوبیٌذُ فذراسیَى

 اظْبر ًظز درثبرُ غحت اعالعبت ٍ گشارضبت ارائِ ضذُ اس سَی اًجوي

 ٍ رسیذگی السم ثزرٍی اسٌبد اداری ٍ هبلی ، هذارک ٍ اعالعبت هزثَط ثِ اًجويثزرسی 

 اعالم ّزگًَِ تخلف ٍ تخغی اس آئیي ًبهِ ّب ٍ دستَرالعول ّبی فذراسیَى تَسظ اعضبی اًجوي

 :رٍسبی کویتِ ّبی اًجوي:  ۶/۶ثٌذ 

 ّبی هحَلِ ثب تَجِ ثِ ٍظبیف کویتِ هزثَعِاجزاء ٍ ًظبرت کلیِ هسئَلیت

 ضزکت در جلسبت اًجوي ثزاسبس ثزًبهِ تٌظیوی

 ارائِ ًقغِ ًظزات کبرضٌبسی در جلسبت

 تْیِ گشارش اس هطکالت هختلف کویتِ ٍ ارائِ راّکبر ثزای حل آى

 ارائِ گشارش عولکزد اهَر کویتِ

 ضزکت در سویٌبر ّب ٍ کٌگزُ ّب ٍ ًطست ّبی علوی فٌی ٍ تخػػی

 اى علوی ٍ فٌی کویتِارائِ راّکبرّبی علوی جْت افشایص تَ

ّبی فذراسیَى ٍ ضزح ٍظبیف کویتِ ّبی هختلف اًجوي را ثز هجٌبیاًجوي هَظف است ظزف یکوبُ ضزح ٍظبیف کویتِ رئیس

 .تْیِ ٍ جْت تػَیت ثِ فذراسیَى ارائِ ًوبیذ الوللی رضتِ هزثَعِقَاًیي ٍ هقزرات ثیي

 



 

 


