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 تعاریف

 استفاده شده اند: واژگان زیر در معانی گفته شده

IRIFF :ل جمهوری اسالمی ایران.فدراسیون فوتبا 

FIFA :.فدراسیون بین المللی فوتبال 

AFC :.کنفدراسیون فوتبال آسیا 

 اسیونیک فدراسیون فوتبال به رسمیت شناخته شده توسط فیفا و کنفدراسیون مربوطه. فدر :فدراسیون
 عضوی از فیفا می باشد مگر آنکه معنی دیگری از متن برداشت شود . 

شود  یزار مبرگ رانیا یاسالم یفوتبال جمهور ونیاست که توسط فدراس یمسابقاتور(: لیگ)حرفه ای یا آمات
جمهوری  کشور قلمرو در) . ندینما یدر آن شرکت م ونیفدراس اراتیوابسته به آن در حوزه اخت یو باشگاه ها

 اسالمی ایران (

 فدراسیون است. وابسته بهسازمانی که : های استانی هیات

قه منط ای)قاره  کیکه متعلق به  فایشناخته شده توسط ف تیبه رسم یها ونیاز فدراس یگروهکنفدراسیون: 
 ( باشند.مشابه ییایجغراف

به یگ لیک  کنفدراسیون مربوطه است ( یا یک عضوعضو فدراسیون) که عضو فیفا و  یک یک عضوباشگاه: 
 د.فدراسیون که حداقل یک تیم در مسابقات داررسمیت شناخته شده توسط یک 

ت اری مسابقامسوولین برگز ،کنان دبیرکل و کار کمیته ها،اعضای اعضای هیات رییسه،  هریک ازمقام رسمی: 
 ،گاه هاباش رعاملیو مد رهیمد اتیهاعضای غیره،  و(  ستیموارد ن نی)که محدود به ا داور و کمک داوراز جمله 

شگاه و با ها ، لیگ، هیات هانفدراسیون، فدراسیونو کلیه اعضای کادر فنی، کادر پزشکی و اداری فیفا، کان مربی
ی م دراسیونو ففوتبال آسیا کنفدراسیون فیفا، تعهد به رعایت اساسنامه به عالوه هر شخص دیگری که مها 

 ) به استثنای بازیکنان و واسطه ها(.باشد.

 ه است.ثبت شد رانیا یاسالم یجمهورفوتبال فدراسیون  توسطیک بازیکن فوتبال که بازیکن: 

 رکن عالی و قانونگذار فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران است. مجمع عمومی: 
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 د.می شو انتخابعمومی  مجمعفوتبال جمهوری اسالمی ایران که توسط رکن اجرایی فدراسیون  هیات رییسه:

یرفته پذ رانیا یاسالم یجمهورفوتبال به عضویت فدراسیون  عمومی مجمعیک شخص حقوقی که توسط عضو: 
 شده است.

 می باشد.عمومی ی که نماینده قانونی عضو در مجمع شخصی حقیقیک نماینده: 

کنترل و  ها ونیسفدرا ایها  ونیکنفدراس فا،یف لهیفوتبال و به وس یکه بر اساس مقررات باز یا یبازفوتبال: 
 شود. یبرگزار م

بط در اساسنامه فوتبال( ، بر اساس مقررات مرت یالملل نیبرد ب)IFABهستند که توسط  ینیقوان :قوانین بازی
 شوند. یمتدوین  فایف

IFAB : فوتبال یالملل نیبرد ب . 

 .کنند یم یدگیرس یو خصوص یعموم ی( که به اختالفات حقوقیکشور)دادگستر یدادگاه هادادگاه عمومی: 

CAS :سوییس(.ورزش در لوزان ) یداور وانید 

 ره باشند. )زن و مرد( می حقیقی اشاره می کنند، شامل هر دو جنسیت واژه هایی که به شخص: قابل توجه 
 داللت بر جمع و بالعکس دارد .واژه مفرد 
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  عمومی مقرراتاول :  بخش

 یحقوقشکل نام ، مقر ،  -1ماده 

 تیشخص یو دارا یدولتری، غ یانتفاعریغ مستقل ، یموسسه ا رانیا یاسالم یفوتبال جمهور ونیفدراس -1
 .شده است لیمدت نامحدود تشک یو برا رانیا یاسالم یاست که مطابق مقررات جمهور یحقوق

 می باشد.فوتبال در تهران  فدراسیون مقر -2
 می باشد. AFCو   FIFA وتبال جمهوری اسالمی ایران ، عضوفدراسیون ف -3
یران به هوری اسالمی اری در جمسمبل، نام اختصاری و لوگوی فدراسیون برابر تشریفات قانونی جا پرچم ، -4

 ثبت رسیده است.

 

 اهداف -2ماده 

 اهداف فدراسیون فوتبال عبارتند از:
اس بازی ایران بر اس توسعه بازی فوتبال ، ترویج ، ساماندهی و کنترل آن در سرزمین جمهوری اسالمی -1

ه های رنامبیژه از طریق دوستانه آن به وحدت بخش ، آموزشی ، فرهنگی و بشرجوانمردانه و ارزش های و
  توسعه و جوانان .

ین ذاری برگزاری اواگ نیاز به در صورت ،در سطح ملی در تمام اشکال آنفوتبال  مسابقات برگزاری  -2
 شود .  عریفباید حدود اختیارات و وظایف آن بخش به دقت ت ها لیگرقابت ها به 

 . آنهاجرای ا اطمینان ازها و حصول مقررات و آیین نامه تدوین  -3
 از منافع اعضای فدراسیون . صیانت -4
 و AFC, FIFA اتمی، دستورالعمل ها و تصم نیاز هرگونه نقض اساسنامه ، قوان جلوگیریاحترام و  -5

موارد  نیه اب زین ونیفدراس یاعضا نکهیاز ا نانیفوتبال و حصول اطم یباز نیقوان نیو همچن ونیفدراس
 گذارند. یاحترام م

نند فساد، مارویه هایی  ویری از کلیه اقدامات اخالق و بازی جوانمردانه به منظور جلوگ سالمت ، ترویج -6
یون عضای فدراسو ا رسمی مقامات، مسابقات ، رقابت ها ، بازیکنان که ممکن است سالمت  یتبان یا نگیدوپ

 . احلی شودیا منجر به سوء استفاده از فوتبال، فوتسال و فوتبال س را به مخاطره اندازد
 یران.امهوری اسالمی جقلمرو در  در تمام اشکال آنکنترل و نظارت بر برگزاری کلیه مسابقات دوستانه  -7
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 یالملل نیو ب یاعم از مل یمسابقات فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحل هیو نظارت برکل یکنترل ، برگزار -8
 AFCو  FIFA و مقررات مرتبطر اساس اساسنامه ب رانیا یاسالم یدر محدوده کشور جمهور

 .اشکال آنروابط ورزشی بین المللی مرتبط با فوتبال در تمام مدیریت  -9
 سطوح. و دیگربین المللی در سطح میزبانی مسابقات  -10
 صدور ،یگاهدور مجوز باشص کنان،یثبت باز نگ،یمبارزه با دوپ ،یمرتبط با داور لیمسا هیکل یسامانده -11

 یت ضرورسابقاکه به منظور حفظ سالمت م یاقدامات هیو کل یاخالق یجمله سوءرفتارها از یاحکام انضباط
 است.  

 نی کشور.هبرد ورزش همگاتوسعه همگانی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی منطبق با را -12

 

 و عدم تبعیض استقالل ،بی طرفی -3ماده

  بی طرف است. در مسایل سیاسی و مذهبی، فدراسیون -1
مور اسیون باید فدرا اجتناب نماید. سیاسی غیرموجهراسیون باید مستقل باشد و از هرگونه مداخله فد -2

رار قص ثالثی امور فدراسیون تحت تاثیر هیچ شخاطمینان حاصل نماید که  اداره و به طور مستقلرا خود 
 نمی گیرد.

 دید و باحترام بگذارا یالملل نیشناخته شده ب تیحقوق بشر به رسم یمتعهد است که به تمام ونیفدراس -3
از  یگروه ای یقیکشور ، شخص حق کی هیعل ضی. هرگونه تبعدیحقوق تالش نما نیاز ا انتیص جیترو یبرا

ت ادمذهب، اعتقا ، زبان، یناتوان ت،یجنس ،یاجتماع ای یاصالت مل ت،ینژاد، رنگ پوست ، قوم لیمردم به دل
طلقا م،  گریبه هر علت د ای گرید تیتولد و هرگونه وضع تیعوض ،، ثروت گریو هرگونه اعتقاد د یاسیس

 .   شوند یم یانضباط هاتیتنب ایاخراج و/  ت،یقاعده ، مشمول محروم نیاز ا نیممنوع بوده و متخلف

 

 ترویج روابط دوستانه -4 ماده

 ز در سطحین نان  وبازیک ، یمقامات رسمفدراسیون باید روابط دوستانه را بین اعضای خود ، باشگاه ها ،  -1
 جامعه ، با اهداف بشردوستانه ، ترویج نماید.

انه به بازی جوانمرد اساسنامه ، مقررات ، اصول با فوتبال ، متعهد است که مرتبطو سازمان هر شخص  -2
 رعایت نماید.را  جوانمردی عالوه اصول وفاداری ، سالمت اخالقی و
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ین ب که ممکن است از را برای حل و فصل اختالفات داخلیمورد نی سازمانی امکانات فدراسیون باید -3
 نماید. را فراهم  ایجاد شود فدراسیون مقامات رسمی و بازیکناناعضاء ، باشگاه ها ، 

 

 بازیکنان -5ماده 

طابق با م، ه فدراسیون توسط هیات رییسوضعیت بازیکنان و نقل و انتقاالت آنها باید  مقررات ناظر بر -1
 فیفا ، تصویب شود.  وضعیت بازیکناننقل و انتقاالت و  جاریمقررات 

 شوند. مقررات فدراسیون ، ثبت  بازیکنان باید مطابق -2

 

 بازی  قوانین -6ماده 

برگزار  المللی فوتبال د بینمقررات مصوب بررا مطابق  فوتبال مسابقات ،اعضای آنهریک از راسیون و فد -1
  .الح نمایدرا وضع و یا اصقوانین بازی فوتبال می تواند ل ، د بین المللی فوتبابرصرفا  می کنند.

وتبال ات فوتسال و فمقرررا مطابق مسابقات فوتسال و فوتبال ساحلی  ،اعضای آن هریک ازفدراسیون و  -2
  .یدصالح نمااو یا  را وضع قوانین بازی فوتسال و فوتبال ساحلی فقط فیفا می تواند.  برگزار می کنندساحلی 

 

 ارکان و مقامات رفتار -7ده ما

 ،اآیین نامه ه مقررات ،، خود ، اساسنامه  فعالیت هایمکلف هستند که در و مقامات فدراسیون ، کلیه ارکان 
  رعایت نمایند. و فدراسیون راکنفدراسیون فوتبال آسیا فیفا ،  یو مقررات اخالق تصمیمات

 زبان های رسمی  -8ماده 

بان ها ز زبان / ه اینبباید و متون  رسمی ن، فارسی و انگلیسی می باشد. اسنادهای رسمی فدراسیو زبان -1
ن ه زبابنوشته شوند. در صورت هرگونه تعارض در تفسیر متون به زبان های مختلف، متن نوشته شده 

 فارسی معتبر شناخته می شود.
 ، زبان فارسی می باشد.عمومی مجمعزبان رسمی  -2
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 دوم : عضویت  بخش

 

 پذیرش ، تعلیق و اخراج  -9ه ماد

   نماید. می تصمیم گیریتعلیق و یا اخراج اعضا ،  ذیرشدر مورد پعمومی  مجمع -1
اساسنامه  ردمقرر  طیشرا یتمام زیحا،  یشود که متقاض یم رفتهیپذ یصورت در تیدرخواست عضو -2

 باشد. ونیفدراس
ر برابر د ینجام تعهدات مالا، عضو را از  تیاتمه عضوابد. خی یمپایان  اخراج ایاستعفا  نتیجهدر  تیعضو  -3

 شود.  یم ونیفدراس ارتباط بادر  یحقوق و هیکند اما موجب سلب کل یاعضا معاف نم ریسا ایو  ونیفدراس
 

 

  رشیپذاعضاء و  -10 ماده

 عبارتند از : ونیفدراس یاعضا -1
 باشگاه ها – الف
  (آقایان و بانوان سال و فوتبال ساحلی)شامل لیگ های فوتبال، فوتسازمان لیگ – ب
 استان ها هیات های فوتبال – ج
 بازیکنان ) به عنوان اشخاص حقیقی ( –د 
 شخاص حقیقی (اداوران ) به عنوان  –ه 
 شخاص حقیقی (امربیان ) به عنوان  –و 
 آموزیبخش فوتبال فدراسیون ورزش های دانش  –ز 
 شگاهیدراسیون ورزش های دانفبخش فوتبال  -ح 
 سلحمنیروهای  بخش فوتبال تربیت بدنی -ط 
 تبال فدراسیون ورزش های کارگریبخش فو - ی
 فوتبالزمان های مردم نهاد فعال در اتحادیه ها، کانون ها و سا – ک

 
نه خادبیر میسلخود را ت یدرخواست کتب دیبا دیدرآ ونیفدراس تیاست به عضو لیکه ما یهر شخص حقوق -2

  .دینما ونیفدراس
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 باشند : تیدرخواست عضو مهیضم دیباالزاما  رزی مستندات و مدارک  -3 
 .زشی عالیت ورفبه همراه مجوز معتبر  و سایر مقررات آن یو معتبر شخص حقوق یاساسنامه قانون تصویر – الف
و  فای، ف ونیفدراس ماتیتصمو مقررات ، اساسنامه تیبه رعا یبر متعهد بودن متقاض مبنی اظهارنامه – ب

 ورسمی مات مقا موارد توسط اعضا ، باشگاه ها ، نیا تیرعاحصول اطمینان از و فوتبال آسیا  ونیکنفدراس
 .تیعضو یوابسته به متقاض کنانیباز
 ی فوتبال وبین الملل مصوب بردجاری  یبازقوانین  تیبه رعا یبر متعهد بودن متقاض مبنی اظهارنامه – ج

 مصوب فیفا. یحلفوتبال سافوتسال و  یباز قوانین
 فیفا ،ی لعمل هاساسنامه، مقررات، تصمیمات و دستورااظهارنامه ای مبنی بر اینکه جهت تفسیر و اجرای ا – د

فیفا ، ات مراجعه نمی کند مگر اینکه مقرری عمومی به دادگاه ها ونیفدراسو فوتبال آسیا راسیون کنفد
  موده باشد.نملی چنین اقدامی را تجویز یا تصریح یا قوانین امری  ونیفدراس ،فوتبال آسیا کنفدراسیون 

 یداور نوایشناختن د تیو به رسم ونیفدراس ییشناختن ارکان قضا تیبر به رسم مبنی ای اظهارنامه – ه
 شده است .  حیاساسنامه تصر نیهمچنان که در ا ،در لوزان  (CAS)ورزش

 دهیه ثبت رسبواقع شده و  رانیا یاسالم یمهوردر کشور ج تیعضو یمتقاض نکهیبر ا مبنی ای اظهارنامه –و 
  به ثبت ( ازیاست . ) در صورت ن

 یسالما یجمهور در قلمرو ، یخانگ یمسابقات رسم یبر متعهد بودن عضو به انجام تمام مبنی ای اظهارنامه –ز 
 . رانیا

ر از ه ستقلممیمات را قانونی متقاضی به شکلی است که اتخاذ تص مبنی بر اینکه ساختارای اظهارنامه  – ح
 نتصاباانتخابات یا از و کاری که استقالل کامل شخص ثالثی ، تضمین می کند و مقامات آن بر اساس س

 می شوند. تضمین می کند، انتخاب یا منصوبرا اشخاص 

 هستند.  قراردادهای الزام آور با اشخاص ثالثانعقاد و اتی که مجاز به امضاء اسناد لیست مقام – ط

 دوستانه سابقاتم ون،یفدراس یشود که صرفا با مجوز قبل یمتعهد م ،یمتقاض نکهیبر ا یمبن یاظهارنامه ا – ی
 .دیدر آنها شرکت نما ایرا برگزار و 

 یا صورتجلسه مجمع موسسین.می عمو مجمعتصویر صورتجلسه آخرین   - ک
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 درخواست عضویت و فرآیند آن  -11ماده 

، عضویت ضیمتقایک  پذیرشیا عدم  پذیرشکه در خصوص  تقاضا نماید عمومی عمجماز باید هیات رییسه  -1
 اید.رایه نماعمومی می تواند استدالل خود برای درخواست عضویت را به مجمع . متقاضی  تصمیم گیری نماید

 نمایندگان شود. یک عضوقوق و تکالیف دارای کلیه حباید عضو جدید ، تبه محض پذیرش درخواست عضوی -2
 بود.خواهند  در انتخابات نامزدیر به اعالم رای و قادبالفاصله ی و

 

 حقوق اعضا  -12ماده 

 دارای حقوق ذیل می باشند : فدراسیونمجمع اعضای  -1

ور جلسه دست دریافت، این اساسنامه ( 22) با رعایت شرایط مقرر در ماده عمومی  مجمعشرکت در  –الف 
ی دادن در و حق رادر زمان مقرر عمومی  مجمع دعوت به، مه اعضاء ( ) ه قبل از تشکیل مجمععمومی  مجمع
 .اساسنامه ( نیا 22مقرر در ماده  طیشرا تی) با رعاعمومی  مجمع

 .) همه اعضاء (عمومی مجمعارایه پیشنهادات برای درج در دستورجلسه  –ب 

 .) همه اعضاء (فدراسیون  تمام ارکان انتخاباتبرای  نامزدهاپیشنهاد  –ج 

 .) همه اعضاء (رسمی آن ارکان آگاهی از امور فدراسیون از طریق  –د 

 .) همه اعضاء (سایر فعالیت های ورزشی فدراسیون  شرکت در مسابقات و –ه 

 .) همه اعضاء (فدراسیون مقررات اساسنامه و  ناشی ازاز کلیه حقوق بهره مندی  –و 

مقررات قابل اعمال  ریاساسنامه و سا نیمقرر در ا طیشرا ریحقوق، منوط به فراهم بودن سا نیشدن ا ییاجرا -2
داوران،  کنان،یباشند ) باز یم ونیفدراس یکه عضو مجمع عموم یقیاشخاص حق تیباشد . حقوق عضو یم

 .دشو یاساسنامه اعمال م نیا 22آنان به شرح ماده  ندگانینما قی( از طرانیمرب

 تعهدات اعضاء  -13ماده 

 ن دارای تعهدات ذیل می باشند : اعضای فدراسیو -1

تصمیمات فیفا ،  و دستورالعمل ها، ود و اعضایشان، اساسنامه، مقرراتاعضاء همواره متعهد هستند که خ –الف 
 رعایت و اجرا نمایند. به طور کامل و فدراسیون را فوتبال آسیا کنفدراسیون 
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  ( هر چهار سال یک بار) حداقل  نهاد های تصمیم گیر آنها انتخاباز  اطمینان  -ب 

 شرکت در مسابقات و دیگر فعالیت های ورزشی که توسط فدراسیون سازماندهی می شود. –ج 

 پرداخت حق عضویت. –د 

حلی مصوب فوتبال سا ال وبازی فوتس قوانینو  مصوب برد بین المللی فوتبال،  قوانین بازی فوتبالاحترام به  –ه 
  ند.کقررات می مایشان را ملزم به رعایت این اعض ، آنها قررات اساسنامهمحصول اطمینان از اینکه  و فیفا 

ع راجه آن که بعضو و اعضای وابسته هرگونه اختالف ،  صریح می نمایدتکه  در اساسنامهتصویب یک ماده  – و
 اههای آن گون و لیفدراسی، فوتبال آسیاو تصمیمات فیفا ، کنفدراسیون  دستورالعمل هاات ، به اساسنامه ، مقرر

به صارا انحت ، شده اس اشارههمچنانکه در اساسنامه فیفا و فدراسیون باشد ، و مستلزم رسیدگی و حل اختالف 
طور  بهمومی و مراجعه به دادگاه های عورزش که مقر آن در لوزان سوییس است ارجاع می شود  داوریدیوان 

 اید .را نقض ننم آمره نینمشروط بر اینکه قوااست  کلی ممنوع

این اساسنامه متاثر از  17اداره امور خود با استقالل کامل و حصول اطمینان از اینکه امور آنها مطابق ماده   – ز
 هیچ شخص ثالثی نمی باشد. 

ا راب اشخاص که استقالل کامل انتخابات یا انتص فرآیندیآن بر اساس  اطمینان از اینکه ارکان حصول –ح 
 می شوند. منصوبتضمین می کند، انتخاب یا 

صاحبان  وه لیست مقامات ییرات مربوط بهرگونه اصالحیه در اساسنامه و مقررات داخلی خود را بعالوه تغ -ط 
دراسیون به ف نندکمضاء قراردادها و اسناد الزام آور را با اشخاص ثالث ا امضاء مجاز و نیز اشخاصی که می توانند

 اعالم نماید.

 وند،خته نمی شتعلیق یا اخراج شده یا به رسمیت شنا کهی ا اشخاصورزشی باهیت دارای منه ارتباط هیچگو– ی
 برقرار ننماید.

انه از وانمردج یبه عنوان اساس باز یو رفتار حسنه ورزش یرفتار ،ی، سالمت اخالق یاصول وفادار تیرعا – ک
 در اساسنامه. یماده قانون کی بیو تصو ینیب شیپ قیطر

 این اساسنامه در طول مدت عضویت خود.  10ماده  3ی مندرج در بند عایت موارد الزامر – ل

 اعضاء و به روز رسانی لیست اعضاء. ثبت نام – م

 تصویب اساسنامه منطبق با الزامات مندرج در اساسنامه فدراسیون فوتبال. – ن
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 یاوتبال آسف کنفدراسیون ا ،مقررات فیف و سایررعایت کامل و دقیق سایر الزامات و وظایفی که از اساسنامه  -س 
 و فدراسیون ناشی می شود. 

 .شودامه مندرج در این اساسن تنبیهاتر به منجمی تواند ، فوق الذکر بوسیله هریک از اعضاء نقض تعهدات -2

  

 تعلیق -14ماده 

ی را د عضوبا این حال هیات رییسه می توان. می باشد  عمومی علیق یک عضو فدراسیون از اختیارات مجمعت -1
زم فاصله اله بالبه صورت جدی تعهدات خود را نقض می کند ، تعلیق نماید و تصمیم هیات رییس یا /که مکررا و

ییسه رهیات  نکهمگر ای می ماندبه قوت خود باقی بعدی عمومی این تعلیق تا زمان مجمع  .االجراء خواهد بود 
 . تعلیق را لغو نماید، طی این مدت

ی بعد عمومی در مجمعرای واجد شرایط و حاضر  اعضای اکثریت سه چهارمبوسیله  تعلیق یک عضو باید -2
  رفع می شود .خود  ی. در صورت عدم تایید ، تعلیق به خودتایید شود 

راری سایر اعضای فدراسیون حق برق .ضو تعلیق شده ، کلیه حقوق ناشی از عضویت را از دست می دهد ع -3
ر ق ، منظوضو معلندارند. کمیته انضباطی می تواند مجازات های بیشتری برای عارتباط ورزشی با عضو معلق را 

 نماید. 

در  ای ورزشی فدراسیون شرکت ننمایند ، حق رای دادنهدر فعالیت  دو سال متوالیاعضایی که به مدت  -4
 نمیهم ن ان ایشا، نمایندگ نماینداجراء نخود در این خصوص را  را ندارند و تا زمانی که تعهداتعمومی مجمع 
 ، انتخاب یا منصوب شوند. توانند

 

 اخراج -15ماده 

 می تواند تحت شرایط ذیل ، یک عضو را اخراج نماید:عمومی مجمع  -1

 اگر تعهدات مالی خود در قبال فدراسیون را انجام ندهد.  –الف 

 اسیون راو فدر سیافوتبال آ یونتصمیمات فیفا ، کنفدراس یا، دستورالعمل ها اسنامه ، مقرراتاسمکررا اگر  –ب 
 نقض نماید.
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نین الزم االجرای و قوااردی که مقررات مگر در مو مراجعه نمایدعمومی اگر برای حل یک اختالف به دادگاه  –ج 
 د.رده باشرا تجویز یا تصریح کعمومی مراجعه به دادگاه یا فدراسیون  فوتبال آسیا فیفا، کنفدراسیون

رای در  رایطشواجد اعضای (  %50) بیش از  که اکثریت فا در صورتی ممکن استاخراج یک عضو ، صر - 2
 ذه برسد.آرای معتبر ماخو سه چهارماکثریت ویب تصبه  باید اخراج پیشنهادحاضر باشند و عمومی مجمع 

 

 استعفاء  -16ماده 

اجرایی  ،ه فصل مسابقاتعد از خاتمو این استعفا ب از عضویت در فدراسیون استعفا دهدیک عضو می تواند  -1
   د.سلیم شوتبه دبیرخانه فدراسیون  فصل مسابقاتاستعفانامه باید حداقل شش ماه قبل از خاتمه . می شود

ر سیون و سایفدرا در قبالمتقاضی استعفاء، کلیه تعهدات مالی خود ا زمانی معتبر خواهد بود که عضو استعف -2
  .ه باشددادانجام را اعضاء 

 قالل اعضاء و ارکان آنهااست -17ماده

 اداره نماید. تاثیرپذیری از اشخاص ثالثر عضو باید امور خود را مستقال و بدون ه -1

تقالل کامل دموکراتیک که اسفرآیندی رکان اعضاء باید انتخاب یا منصوب شوند. در اساسنامه اعضاء باید ا -2
 اشد.انتخاب یا انتصاب ارکان را تضمین می کند، پیش بینی شده ب

توسط تی باشند موقکه  هرچندنشده باشند،  منصوبانتخاب یا  2هریک از ارکان اعضاء که مطابق بند  -3
 شوند.نمی فدراسیون به رسمیت شناخته 

به رسمیت شناخته  فدراسیون توسطنشده باشند،  منصوبانتخاب یا  2ارکان اعضاء که مطابق بند مصوبات  -4
 د.شونمی 

 و سایر گروه هاه ها ، لیگ ها ، هیات ها باشگا وضعیت -18ماده 

سایر گروه های وابسته به فدراسیون باید به وسیله فدراسیون به رسمیت  یاباشگاه ها ، لیگ ها ، هیات ها  -1
به عنوان  گیل کیفقط  دیبا رانیا یاسالم یفوتبال جمهور ونیدر قلمرو فدراسشناخته شده و تابع آن باشند. 

لیگ ها ، این اساسنامه، حدود صالحیت، حقوق و تکالیف این باشگاه ها .وجود داشته باشد یترده مسابقا نیباالتر
و گروه ها را مشخص می کند. اساسنامه و مقررات آنها باید به تایید هیات رییسه فدراسیون برسد.  هیات ها، 

ثبت بازیکنان، مجوز دهی  مرتبط با داوری، مبارزه با دوپینگ، واردم تنظیمولیت اصلی فدراسیون فوتبال مسو
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فتارهای اخالقی و همچنین تمهیدات مورد نیاز برای محافظت از رسوء انضباطی شامل  اقدامات اعمالباشگاهی، 
 مسابقات را برعهده دارد.  سالمت

ن می ت در فدراسیوعضوی راجع بهباشگاه ها و گروه های عضو فدراسیون باید در اتخاذ تصمیمات خود که  -2
 دارد. نتاثیری در این تعهد سازمانی آنها ساختار  .اقدام نمایند  بیرونینهاد قل از هر باشد مست

 از کیالمت هر سکه  یطیدر شرا(  رمجموعهیتابعه و ز ی) از جمله شرکت هاشخص حقیقی یا حقوقی  هیچ -3
 ارد.ندرا وه ا گریحق کنترل یا اداره بیش از یک باشگاه عنوان تحت هیچ شود،  دیرقابت ها و مسابقات تهد

 

 

 بخش سوم : رییس افتخاری و عضو افتخاری

 

 رییس افتخاری و عضو افتخاری -19ماده 

اری یا تبال ، عنوان رییس افتخمی تواند به منظور تقدیر از خدمات ارزشمند یک شخص به فوعمومی مجمع  -1
 عضو افتخاری را به وی اعطاء نماید.

 شوند. یم شنهادیپ سهییر اتینامزدها توسط ه نیا -2

ارکت در مباحث ، مشآنها می توانند  نمایند. شرکتعمومی س و عضو افتخاری می توانند در مجمع ریی -3
   نمایند اما حق رای ندارند.

تور جوانان به علت جایگاهی که دارد عضو افتخاری مجمع عمومی است و حق دارد تا دس وزیر ورزش و -4
 مجمع شرکت نماید اما حق رای ندارد.  جلسه مجمع را دریافت و در مباحث
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 بخش چهارم : ساختار

 

 ارکان فدراسیون -20ماده 

 است. ونیو قانونگذار فدراس یرکن عالمجمع عمومی ،  -1

 یات رییسه ، رکن اجرایی فدراسیون است. ه -2

و  یف ، ترکیبمیته های دایمی و موقت به هیات رییسه در انجام وظایف کمک و مشورت می دهند. وظاک -3
 ی شود. م، تعریف د ات رییسه می رسسایر مقرراتی که به تصویب هییا کارکرد آنها در این اساسنامه و 

  می باشد.فدراسیون  اداریرکن اداری ،  سازمان -4

شامل  ،ارکان مستقل ارکان مستقل، امور خود را مطابق این اساسنامه و مقررات مربوطه انجام می دهند. -5
 ای مستقل و ارکان قضایی می باشد.کمیته ه

 میته های مستقل شامل کمیته حسابرسی و کمیته های انتخاباتی می باشد.ک -6

 استیناف ، ارکان قضایی فدراسیون هستند. اخالق و کمیتهکمیته ، کمیته انضباطی  -7

 فدراسیون می باشد.  مجوز ، مسوول صدور مجوز باشگاهی دررکن صدور  -8

،  خارجیوذ نفهیچگونه ن فدراسیون باید منطبق با فرآیند مشروح در این اساسنامه و بدون ارکااعضای  -9
 تیوولبا مس ریکه مغا کیفریمحکومیت سابقه راسیون نباید هیچگونه انتخاب یا منصوب شوند . اعضای ارکان فد

 .داشته باشند  د ،آنها باش

ات و ن باید از شرکت در مذاکری ارکان فدراسیووجود تعارض منافع ، اعضا احتمالدر صورت وجود یا  -10
تعارض  مورد فیفا در ییون باید همواره از مقررات اخالقتصمیم گیری خودداری نمایند. اعضای ارکان فدراس

ری و له خوددایف محو) به عنوان مثال از انجام وظا.تنظیم نمایند رفتار خود را بر اساس آنمنافع آگاه بوده و 
  ن قبیل.(ای حتمالی آگاه نموده و اقداماتی ازتعارض منافع ارییس خود را از 
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 عمومی مجمع مبحث اول:

 عمومیتعریف و ترکیب مجمع  -21ماده 

مجمع  . دعمومی جلسه ای است که با حضور اعضای فدراسیون به صورت منظم برگزار می شومجمع  -1
مومی مجمع ع فدراسیون است. ونگذاریقانو  مرجع عالیحداقل سالی یک مرتبه تشکیل می شود و عمومی 

 فقط در صورتی صالحیت تصمیم گیری دارد که به شکل مقرر در اساسنامه تشکیل شده باشد.

 فوق العاده تشکیل می شود.   یابه دو صورت عادی عمومی مجمع  -2

به عهده ع مجم دستورالعمل برگزاریاین اساسنامه و مجمع عمومی را مطابق ریاست ،  رییس فدراسیون -3
 .دارد

ظر در مجمع عمومی شرکت نکند که بدون حق رای و اظهار  تعیینتواند ناظرانی را مجمع عمومی می  -4
 نمایند.  

نند کشرکت مباحث  در می توانندروسا و اعضای افتخاری می توانند در مجمع عمومی شرکت نمایند. آنها  -5
 .نمی باشندحق رای دارای ولی 

 

 

 ن و آراء نمایندگا -22ماده 

 .می باشد ذیل متشکل از اعضایمجمع عمومی فدراسیون  -1

 .یحق را کیا ب ندهینما کیهر کدام  . فوتبال بزرگساالن آقایان حرفه ایهریک از باشگاه های لیگ  -الف

ع مجم فصل منتهی بهدر  فوتبال بزرگساالن آقایان کشور اول حاضر در لیگ دسته اول باشگاههشت  – ب
 .یحق را کیبا  ندهینما کیکدام هر  عمومی.

به مجمع  در فصل منتهی فوتبال بزرگساالن آقایان کشوردسته دوم رقابت های لیگ  اولباشگاه چهار  – ج
 .یحق را کیبا  ندهینما کیهر کدام  عمومی.

 کیهر کدام  منتهی به مجمع عمومی.در فصل کشور  انیبزرگساالن آقافوتسال لیگ برتر  باشگاه اول سه – د
 .یحق را کیبا  ندهینما
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ی به مجمع منته فصل در ،بزرگساالن آقایان کشور فوتبال ساحلیلیگ برتر رقابت های  اولباشگاه  دو – ه
 .یحق را کیبا  ندهینما کیهر کدام  عمومی.

ر ه جمع عمومی.در فصل منتهی به م ،بزرگساالن کشور فوتسال بانوانلیگ برتر های رقابت  اولباشگاه  دو –و
 .یحق را کیبا  ندهینما کیدام ک

 کی .جمع عمومیمنتهی به م فصلدر  ،کشوربزرگساالن  بانوان رقابت های فوتبال ساحلی اولباشگاه  - ز
 .یحق را کیبا  ندهینما

ر ه جمع عمومی.منتهی به م فصل در ،بزرگساالن کشور فوتبال بانوانلیگ برتر های  رقابت اولباشگاه دو  – ح
 .یحق را کیبا  ندهینما کیکدام 

 .یحق را کیبا  ندهینما کیهر کدام  . هیات فوتبال جزیره کیشو   هیات های فوتبال استان های کشور – ط

 کیام هر کد .های ورزش دانش آموزی، دانشگاهی، کارگری و نیروهای مسلح  بخش فوتبال فدراسیون – ی
 .یحق را کیبا  ندهینما

بال ملی فوتای هتیم کلیه ( دوم تانیکاپ ،یاصل تانیامکان دعوت از کاپدر صورت عدم )اصلی  های کاپیتان – ک
شش نفر هر  مجموعآ .نبه عنوان نماینده بازیکنا بزرگساالندر رده )آقایان و بانوان( ، فوتسال و فوتبال ساحلی 

 .یحق را کیبا  دامک

 یم های ملیتان و سرمربیان فوتسال و فوتبال ساحلی آقایفوتبال، بزرگساالن ملی  های تیم انسرمربی – ل
 های تیمز هریک ا . اگر سرمربیبه عنوان نماینده مربیان بانوانو فوتبال ساحلی رگساالن فوتبال و فوتسال بز

 رای. با یک حق نفر هر کدام ششمجموعآ وی جایگزین او در مجمع می شود. ایرانی ملی ، ایرانی نبود دستیار 

عال بین داوران ف در رنکینگ فعال وکه در فوتبال ایران  فر از داوران آقاخانم و یک ن از داوران ک نفری  –م
 .یحق را کینفر هر کدام با  دومجموعآ المللی در باالترین رتبه هستند. 

 .یحق را کیبا  یک نماینده تحادیه باشگاه های فوتبال.ا – ن

نی رجع قانوم و نیز باید توسط ده دارندرا بر عهگی از آن عضوی باشند که نمایند متعلق بهنمایندگان باید  -2
وضوع این م همچنین باید قادر باشند در صورت درخواست، مدارک شده باشند. صوبانتخاب یا من ،عضو مذکور

 را ارایه نمایند. 
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پذیر  کاناموکیل  ارسال نامه یااز طریق دادن رای ند . حق رای دار یمجمع عمومفقط نمایندگان حاضر در  -3
ن ت عدم امکااعالم می شود. در صورمدیرعامل و رای هیات ها توسط رییس هیات توسط باشگاه ها  ایرنیست. 

ب ناییات، هو در صورت عدم امکان حضور رییس باشگاه  رهیمد اتیه یاعضایکی از حضور مدیر عامل باشگاه 
ی ی حاضر مجمع عموممگزین در به عنوان جایرایه معرفی نامه معتبر از باشگاه یا هیات، اهیات، با یا دبیر  رییس
  شوند. 

ران مسوولیت در دونند و هیات رییسه و دبیرکل فدراسیون بدون حق رای در مجمع عمومی شرکت می ک -4
 نمی توانند به عنوان نماینده اعضای مجمع عمومی منصوب شوند. در فدراسیون خود 

زمان  فصل مسابقاتی که تا قبل از نیآخر اتجدول امتیازاین ماده بر اساس  ح لغایتاعضای بند های الف  -5
 خاتمه یافته باشد تعیین می شوند. مجمع ، 

وی و بر ه طور مسا، از هر گروه بمجمع عمومیدر صورتی که مسابقات در چند گروه برگزار شود، نمایندگان  -6
 اساس رتبه های باالتر انتخاب خواهند شد. 

ه ، باشگاهستند  مجمع عمومیعضو  ین اساسنامهاکه بر اساس ی در صورت انحالل هریک از باشگاه های -7
 خواهد شد.  جایگزین، یفصل مسابقات نیآخربعدی بر اساس جدول امتیازات 

 باید تابعیت ایرانی داشته باشند.  مجمع عمومیکلیه نمایندگان  -8

 حدود اختیارات مجمع عمومی -23ماده 

  اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :

 مع . مج برگزاری لعملو دستورا مقررات انتخاباتی ،ویب یا اصالح اساسنامه فدراسیونتص -ف ال

 مع عمومیمجصورتجلسه و تایید صورتجلسه به منظور بررسی  مجمع عمومینفر از اعضای  سه انتصاب -ب 
 قبلی.

 ی.ه های راوزیع برگگان آراء به منظور شمارش آراء و کمک به دبیرکل در تشمارش کنندسه نفر تعیین  –ج 

 انتخاب یا عزل رییس ، نواب رییس و اعضای هیات رییسه فدراسیون. -د 

ان ارکو رسی، کمیته های انتخاباتی کمیته حسابارکان مستقل)و اعضای  معاونانتخاب یا عزل رییس ،  - ه
 به پیشنهاد هیات رییسه . (قضایی
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 .تصویب صورت های مالی - و

 بیرونی. مستقلتصویب گزارش حسابرس  –ز 

 تصویب بودجه. -ح

 . سالیانه تصویب گزارش عملکرد - ط

  .یشنهاد هیات رییسه به پسال (  دو) برای مدت انتصاب حسابرس مستقل بیرونی  - ی

 .ه ت به پیشنهاد هیات رییستصویب مبلغ حق عضوی - ک

 .به پیشنهاد هیات رییسه فتخاریاعطای عناوین رییس افتخاری و یا عضو ا - ل

 .تعلیق یا اخراج اعضاء، پذیرش - م

 عزل اعضای ارکان فدراسیون. - ن

 فدراسیون. انحالل - س

عاتی م گیری در خصوص موضوبه درخواست هر یک از اعضاء منطبق با این اساسنامه یا تصمیتصمیم گیری  - ع
 واگذار شده است.  مجمع عمومیکه به موجب این اساسنامه به 

 ه پیشنهاد هیات رییسه.انتصاب خزانه دار ب – ف

 

 حد نصاب مجمع عمومی -24ماده 

ای ، رواجد شرایط اعضای  ( %50) بیش از  صوبات مجمع عمومی فقط در صورتی معتبر هستند که اکثریتم -1
 در مجمع عمومی حاضر باشند.

 لسهبا همان دستور جساعت  24ظرف مدت  دوم، مجمع عمومییکه حد نصاب فوق حاصل نشود ، در صورت -2
 تشکیل می شود.قبلی 

دوم ، نیازی به حصول حد نصاب فوق نیست مگر اینکه یکی از موارد مندرج در دستور  مجمع عمومیدر  -3
هر یک ، انتخاب اعضای نایب رییس و اعضای هیات رییسه جلسه ، اصالح اساسنامه فدراسیون ، انتخاب رییس ،
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 انحاللان فدراسیون ، اخراج یک عضو فدراسیون یا ارکیکی از اعضای از ارکان مستقل فدراسیون، عزل 
 فدراسیون باشد.

 تصمیمات مجمع عمومی -25ماده 

یری وسیله رای گ در مواردی که نیاز به رای گیری باشد ، اعالم رای از طریق باال بردن دست یا به -1
ف امال شفاکنحو  بهن دست ، یک پیشنهاد به وسیله باال برد در مورد الکترونیکی صورت می گیرد. اگر رای گیری

 اءالفب فحرو به ترتیب مجمع عمومینتیجه بخش نباشد ، رای گیری از طریق قرائت نام نمایندگان اعضای 
 صورت می گیرد. 

ر این کافی است مگر اینکه دمعتبر ماخوذه ( آراء  %50) بیش از  اکثریتکسب ، برای اعتبار یک مصوبه  -2
ست در طریقی ه به ه. آرای سفید ، آرای باطله یا آرای الکترونیکی ک یح شده باشداساسنامه به گونه دیگری تصر

 نمی شوند.   در نظر گرفته،  محاسبه اکثریت به هنگام، کاری شده باشند بعالوه آرای ممتنع 

 

 انتخابات  -26ماده 

 رای مخفی انجام می شود.  از طریقو سمت انتخابات بر اساس  -1

ی انتخابات اتمقررباید بر اساس  و اعضای اعضای فدراسیونون ، اعضای فدراسیون انتخابات فدراسی -2
 انجام شود.   فدراسیون،

است . اگر برای پست  تبر ماخوذه مورد نیازاز آرای مع ( %50از  بیشاکثریت ) کسب ،برای انتخاب رییس  -3
ای مرحله برد نن رای را کسب می نمایکه کمتری از دو نامزد وجود داشته باشد ، کسانی ریاست فدراسیون بیش

لیل د) به ها ز نامزدااول، بیش از دو نفر مرحله در صورتیکه در  د تا فقط دو نامزد باقی بماند.نحذف می شو دوم
که  وم نامزدیددر مرحله .  دوم راه می یابند مرحلهبه  باالترین رای شوند، تمامی آنهاحایز تساوی آراء( 
  ماید، رییس فدراسیون خواهد بود.را کسب ن بیشترین رای

بعد از انتخاب رییس، مجمع عمومی باید در مورد نامزدهای معرفی شده توسط رییس برای پست های نایب  -4
آرای معتبر  (%50بیش از اکثریت )برای انتخاب نواب رییس ، کسب رییس اول، دوم و سوم رای گیری کند. 

انتخاب  (%50بیش از )چند نفر از این نامزدها را با اکثریت یا یک  مجمع عمومیاگر ماخوذه مورد نیاز است. 
عمومی جهت تاریخ خاتمه مجمع  از سه ماهظرف مدت حداکثر نامزدهای دیگری را نامزد/ نکند، رییس باید 
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خاباتی فوق العاده برگزار انت مجمع عمومیا هیات رییسه باید یک معرفی نماید. متعاقب مجمع عمومیانتخاب به 
 ماید.ن

 کرده اند ت مورد نظر کسببرای انتخاب سایر اعضای هیات رییسه ، نامزدهایی که بیشترین رای را برای پس - 5
 انتخاب می شوند.  

 نتخاباتی وا) کمیته حسابرسی، کمیته های  فدراسیونمستقل ارکان و اعضای  معاون، ب رییسبرای انتخا -6
  شوند. انتخاب می، برای پست مورد نظر کسب نمایند  را ای، نامزدهایی که بیشترین ر ارکان قضایی (

 شود. انتخاب شخصنهایت یک ابد تا در یادامه می این اساسنامه  مطابق رای گیریدر صورت تساوی آراء ،  -7

 یرا طید شراواجکه بات فقط در صورتی معتبر است که حداقل دو سوم نمایندگان اعضای مجمع اانتخ -8
 شرکت داشته باشند.مربوطه  نتخاباتیادر مجمع هستند 

 

 مجمع عمومی عادی -27ماده 

 جمع عمومی عادی باید هرسال برگزار شود.م -1

باید  یمجمع عمومرا تعیین می کند. اعضای خ و محل برگزاری مجمع عمومی یهیات رییسه فدراسیون ، تار -2
 طلع شوند.مصورت کتبی  به مجمع عمومی از تاریخ و مکان،  مجمع عمومیروز قبل از برگزاری  هفتادحداقل 

ل شود. ای اعضاء ارسارب، مجمع عمومیقبل از تاریخ برگزاری دعوت نامه رسمی باید حداقل بیست و یک روز  -3
 ایدبجلسه  و سایر مدارک مربوط به دستور ، گزارش حسابرس، گزارش عملکرد ، صورت های مالی دستور جلسه

 د.همراه این دعوت نامه ارسال شو

 

 دستور جلسه مجمع عمومی عادی – 28ماده 

عضوی که  ادات هیات رییسه و اعضاء تنظیم می کند. هر، دستور جلسه را بر اساس پیشنهدبیرکل فدراسیون -1
، مکتوب ه صورتبا با توضیحی مختصر ارایه نماید باید پیشنهاد خود ر مجمع عمومیمایل است پیشنهادی را به 

 تسلیم نماید. دبیرخانه مجمع مجمع عمومی به برگزاری ز تاریخ روز قبل ا پنجاهحداقل 

 : ( به ترتیب زمانذیل باشد. )  الزامی ور جلسه مجمع عمومی باید شامل موارددست -2
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 اساسنامه فدراسیون .  طبقاعالم رسمیت یافتن جلسه و تشکیل آن  –الف 

 .تصویب دستور جلسه –ب 

 سخنرانی رییس فدراسیون. –ج 

 .مجمعنفر از میان اعضای مجمع جهت بررسی صورتجلسه سه یین تع –د 

 . آراء ش کنندگانشمارتعیین سه نفر  –ه 

 . تعلیق یا اخراج اعضاء ) در صورت لزوم (، پذیرش–و 

 تصویب صورتجلسه مجمع عمومی قبلی . –ز 

 لی ( .عمومی قب) شامل فعالیت های صورت گرفته از تاریخ مجمع و تصویب آنگزارش عملکرد ارایه  –ح 

 .شده و صورت سود و زیان تجدید ارایه ومالی تلفیقی صورت های ارایه  –ط 

 .حسابرسی شده تصویب صورت های مالی –ی 

 .  و تصویب آن بودجهارایه برنامه و  –ک 

ر ) د .خاباتیو مقررات انت مجمع دستورالعمل برگزاری،اصالحات اساسنامه پیشنهاد ر مورد رای گیری د –ل 
 ( .وجود اصالحات ورت ص

 ج در بندمات مندر، با رعایت الزابحث در مورد پیشنهادات ارایه شده توسط هیات رییسه فدراسیون و اعضا  –م 
 همین ماده . 1

 ) در صورت لزوم (بنابر پیشنهاد هیات رییسه .  انتصاب حسابرس مستقل بیرونی –ن 

 ) در صورت لزوم ( اعضای ارکان فدراسیونعزل  –س 

 ) در صورت لزوم (رییس و اعضای هیات رییسه فدراسیون .  نوابانتخاب رییس ،  –ع 

 ) در صورت لزوم ( . سهییر اتیه شنهادیبنابر پ انتخاب اعضای ارکان قضایی –ف 

 ) در صورت لزوم (.  سهییر اتیه شنهادیبنابر پحسابرسی انتخاب اعضای کمیته  –ص 

 ) در صورت لزوم ( .سهییر اتیه شنهادیبنابر پ یاتانتخابهای انتخاب اعضای کمیته  –ق 
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 .هسییر اتیه شنهادیبنابر پ انتصاب خزانه دار -ر 

 ماید. نکه در دستور جلسه قید نشده است تصمیم گیری تواند در مورد موضوعاتی مجمع عمومی نمی  – 3

 ع عمومیمجمی حاضر در اعضاتغییر است که سه چهارم  لدستور جلسه مجمع عمومی صرفا در صورتی قاب – 4
 دستور جلسه موافقت کنند . ، با پیشنهاد تغییر واجد شرایط رای هستند که 

 

 مجمع عمومی فوق العاده  – 29ماده 

شکیل مبادرت به ت سه فدراسیون می تواندهیات رییهرگاه دو سوم اعضای هیات رییسه درخواست نمایند،  -1
 مجمع عمومی فوق العاده نماید. 

اشند می بایست بفوق العاده  مجمع عمومیمتقاضی برگزاری ،  مجمع عمومیاعضای  پنجم دو رتیکهدر صو -2
کر ذلعاده افوق  یدر دستورجلسه مجمع عموم دیکه باپیشنهادی  مواردا تصریح به درخواست مکتوب خود را ب

اریخ وز از تر هفتادف مجمع عمومی فوق العاده باید ظرم سازمان اداری فدراسیون نمایند تسلی، منفردا شود
عاده را لوق افمجمع عمومی  وصول درخواست فوق ، تشکیل شود. اگر با وجود رعایت الزامات فوق ، هیات رییسه

ود وانند خکه متقاضی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بوده اند ، می ت مجمع عمومیاعضای تشکیل ندهد ، 
 را از تاریخ و مومیعمجمع ا آنها باید هیات رییسه و همه اعضای راست در اینراسا مبادرت به تشکیل آن نمایند . 

رای ایشان بهمین ماده  3محل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مطلع نموده و دستور جلسه را مطابق بند 
سیا آفوتبال  راسیونبه عنوان آخرین راه حل ، نمایندگان اعضای مجمع می توانند از فیفا و کنفد. ارسال نمایند

  درخواست مساعدت نمایند .

برگزاری  و دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید حداقل بیست و یک روز قبل از تاریخ تاریخ ، محل -3
 . ابالغ شود مجمع عمومیبه صورت کتبی به کلیه اعضای  مجمع عمومی

ورت صباشد ، در این ر صورتی که تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به درخواست هیات رییسه فدراسیون د -4
 ده بهکه مجمع عمومی فوق العا یدر صورت دستور جلسه آن نیز به وسیله هیات رییسه تعیین می شود.

 اشد. ایشان ب مطرح شده توسطموارد  حاویباشد ، دستور جلسه نیز باید  مجمع عمومیدرخواست اعضاء 

 است. غیرقابل تغییر  ه مجمع عمومی فوق العاده ،دستور جلس -5
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 و مقررات انتخاباتی مجمع دستورالعمل برگزاری ،مه اصالح اساسنا -30ماده 

  مع عمومی است.از اختیارات مج و مقررات انتخاباتیمجمع  یدستورالعمل برگزار ، اصالح اساسنامه -1

 به وه صورت کتبی بدر مورد اصالح اساسنامه باید  مجمع عمومیهرگونه پیشنهاد هیات رییسه یا اعضای  -2
عضو ک اصالحات پیشنهادی یفدراسیون شود.  سازمان اداریهمراه توضیحات مختصری در مورد آن تسلیم 

 ونفردا محداقل ده عضو دیگر مجمع عمومی نیز مجمع عمومی است که  در صورتی قابل طرح در مجمع عمومی
  به صورت مکتوب از آن حمایت کنند .

 ررات انتخاباتیو مقمجمع  یدستورالعمل برگزار ،اصالحات اساسنامه رای گیری در خصوص اینکه برای  -3
 ع عمومیمجمدر رای هستند  واجد شرایطکه  مجمع عمومی( اعضای %50)بیش از  اکثریتباید  معتبر باشد،
 .حاضر باشند

 تیفقط در صورتی و مقررات انتخابامجمع  یدستورالعمل برگزار،  اساسنامه اصالحبرای  پیشنهادیک   -4
ن موافقت آبا هستند رای  واجد شرایطکه  مجمع عمومیحاضر در اعضای دو سوم از بیش که شود ، می تصویب 
 نمایند .

 

 صورتجلسه  -31ماده 

له دبیرکل فدراسیون مسوول ثبت صورتجلسه مجمع عمومی است . صورتجلسه مجمع عمومی باید به وسی
 .  ا در جلسه بعدی به تصویب مجمع عمومی برسدشده و نهایت بررسی مجمع عمومیاعضای تعیین شده 

 

 ی شدن مصوبات یاجرا زمان -32ماده 

 این دره زم االجرا خواهند بود مگر اینک، ال مجمع عمومیخاتمه بعد از  شصت روزمصوبات مجمع عمومی 
 ماید. ن عییناساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد یا مجمع عمومی تاریخ دیگری را برای اجرای مصوبات ت
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 مبحث دوم: هیات رییسه

 ترکیب هیات رییسه -33ماده 

 :  می باشدبه شرح ذیل ه حداقل یکی از آنها بانو می باشد ( ) کعضو  11شامل هیات رییسه فدراسیون  -1

 رییس فدراسیون . –الف 

نایب  ،( هست نیز رییس کمیته مسابقات)که نایب رییس اول ، نایب رییس دوم سه نایب رییس ، شامل  –ب 
 .(و باید یک بانو باشد نیز هست رییس کمیته بانوان )کهرییس سوم

ل یران عامبین مد نفر اعضاء دیگر شامل دو نفر از بین روسای هیات های فوتبال استان ها، دو نفر از هفت –ج 
 ارند.دباشگاه های لیگ برتر و یا لیگ دسته اول و سه نفر از بین افرادی که سابقه مدیریت ورزشی 

 ده اندشر اساس پستی که برای آن نامزد اعضای هیات رییسه ب وپیشنهادی س رییس فدراسیون ، نواب ریی -2
مجمع  نفر از اعضایپنج هریک از نامزدهای پست ریاست باید از توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند . 

نایب  دهای پستفر را به عنوان نامزهریک از نامزدهای پست ریاست باید سه ند. نتاییدیه اخذ نمای، عمومی 
ر نامزدهای سایو ی شنهادیپ سیینواب ر د.نرییس اول، دوم و سوم در فرم درخواست نامزدی خود معرفی نمای

  د.ننفر از اعضای مجمع عمومی تاییدیه اخذ نمای دوباید از هیات رییسه 

ن مدت سال می باشد و ای یسه ، چهاردت زمان مسوولیت رییس فدراسیون ، نواب رییس و اعضای هیات ریم -3
 سهش از ند بیبعد از خاتمه مجمع عمومی که ایشان را انتخاب نموده است آغاز می شود . هیچ شخصی نمی توا

 ضایسایر اعا ، نایب رییس یرییس) چه به عنوان فدراسیون باشد در هیات رییسه دوره متوالی یا متناوب ، 
  .هیات رییسه(

ن اساسنامه، در زمان ای 20ماده  9باید عالوه بر شرایط مندرج در بند  هیات رییسهضای اعو  نواب رییس -4
ر سابقه عالوه ب دنواب رییس و اعضاء بای .ایران باشندجمهوری اسالمی ایرانی و ساکن دارای تابعیت ثبت نام 

نامه یک اساس ضمیمهبه شرح مندرج در  ورزشی سابقه مدیریتسال  4 حداقل فعالیت در فوتبال همچنین
  داشته باشند.

باید درخواست نامزدی )رییس، نواب رییس و اعضاء( کلیه اشخاصی که تمایل به نامزدی در انتخابات دارند  -5
دبیرخانه تسلیم برابر فرم های مندرج در مقررات انتخاباتی، روز قبل از مجمع عمومی ،  پنجاهخود را حداقل 

مزدهای انتخابات به همراه دستور جلسه مجمع عمومی ، برای اعضای نااسامی لیست رسمی نمایند .  مجمع
 مجمع ارسال می شود . 
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ل رکان مستقاعضو یکی از رییس، معاون یا هیچ یک از اعضای هیات رییسه نمی توانند به صورت همزمان  -6
ال ال، فوتسفوتب عالداور ف، ندبیرکل فدراسیو فدراسیون، نماینده یکی از اعضای فدراسیون در مجمع فدراسیون،

زیکنان ضعیت باوعضو کمیته رییس ، معاون یا  ،، واسطه نقل و انتقاالت ، کارگزار مسابقات یا فوتبال ساحلی
  باشد .فدراسیون 

شخص /  ، سهییر اتیشود ه یبالتصد سهییر اتیه یپست ها %50تا  ایاز پست ها  یکیکه  یدر صورت -7
تا در   ، دینما یم نیگزی، جا یبعد یمجمع عموم یور تا هنگام برگزارپست مذک یتصد یرا برا یگریاشخاص د

 مانده ، انتخاب شوند. یمدت باق یبرا نیگزیبه عنوان جا یشخص / اشخاص یبعد یمجمع عموم

والی متجلسه  چهاراز  و یا غیبت بیشناتوانی دایمی  ، فوت عزل، استعفاء، هیات رییسه در صورتعضو پست  -8
 بالتصدی تلقی می شود . هیات رییسه ،در جلسه عادی 

مومی باید مجمع ع راسیوندبیرکل فداز پست های هیات رییسه بالتصدی شوند ،  پنجاه درصداگر بیش از  -9
 . دبرگزار نمای ی مدت باقی مانده ،به منظور انتخاب اشخاص جایگزین براظرف مدت زمان مشخص فوق العاده را 

 ون حضورنواب رییس و اعضای هیات رییسه به صورت پاره وقت در فدراسیرییس به صورت تمام وقت و  –10
 دارند. 

 

 جلسات هیات رییسه -34ماده 

 جلسه در سال برگزار نماید . نههیات رییسه باید حداقل  -1

ات رییسه از اعضای هی یک سومبرگزاری جلسات هیات رییسه بر عهده رییس فدراسیون است . اگر  -2
 ی جلسهرگزارمبادرت به ب چهارده روزجلسه نمایند ، رییس فدراسیون باید ظرف مدت درخواست برگزاری 
ای هیات یر اعضننماید ، سا اقدام به برگزاری جلسه مدت مذکوراگر رییس فدراسیون ظرف هیات رییسه نماید و 

 می نمایند . سا جلسه را برگزار ، رارییسه

ند ییسه می توانت رییسه است . هریک از اعضای هیات ررییس فدراسیون مسوول تعیین دستور جلسه هیا -3
ای ود را برادی خمواردی را برای درج در دستور جلسه پیشنهاد نمایند . اعضای هیات رییسه باید موارد پیشنه

ه باید ور جلسنمایند. دستسازمان اداری فدراسیون ده روز قبل از جلسه تسلیم  حداقل درج در دستور جلسه ،
 قبل از جلسه برای اعضای هیات رییسه ارسال شود . وزهفت رحداقل 
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 . اگرهیات رییسه شرکت نماید در جلسات ربه عنوان دبیو بدون حق رای در نقش مشاور دبیرکل باید  -4
هت جخود  دبیرکل قادر به شرکت در جلسه هیات رییسه نباشد می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده

 می باشد .رییس تایید به  موکول ،شرکت شخص مذکور در جلسه واید نم پیشنهادشرکت در جلسه 

 اددبیرکل به پیشنهممکن است  لسات هیات رییسه به صورت غیر علنی برگزار می شود و در عین حالج -5
فا ند و صرنماید . اشخاص ثالث بدون حق رای در جلسه شرکت می کناشخاص ثالث را به جلسه دعوت  ، رییس

 حق اظهار نظر دارند . ت رییسه هیابا اجازه 

شخیص رییس پذیر نباشد، به ت چنانچه امکان برگزاری جلسات هیات رییسه به صورت حضوری امکان -6
رس باشد ه در دستهرگونه تکنولوژی ارتباطی دیگر کیا و فدراسیون می توان جلسات را از طریق ویدیو کنفرانس 

   معتبر است . برگزار کرد و مصوبات آن همچون سایر جلسات،

الی چهار جلسه متوبیش از طی در فدراسیون  اعضای هیات رییسه یانواب رییس  هریک از در صورتی که - 7
 بالتصدی تلقی می شود. ایشانهیات رییسه غایب شوند، پست عادی 

 

 اختیارات هیات رییسه  -35ماده 

 عمومی و یا سایر ر صالحیت مجمعصمیم گیری در خصوص مواردی که بر اساس مقررات و اساسنامه دت -1
 فدراسیون نمی باشد . ارکان 

 مع عمومی عادی و فوق العاده فدراسیون . مج تشکیلو  فراهم نمودن مقدمات -2

 . فدراسیون ه پیشنهاد رییسبو اعضای کمیته های دایمی  ینمعاونانتصاب رییس ،  -3

 ر زمان . در صورت نیاز و در ه یته های موقتکم تصمیم به تشکیل -4

 .عمومی ه مجمعو اعضای ارکان مستقل فدراسیون ب ین، معاونسپیشنهاد ریی -5

تصویب  وموقت  کمیته های دایمی و ارکان قضایی، کمیته حسابرسی، مورد نیاز برایمقررات  تصویب -6
 اساسنامه هیات های فوتبال استان ها.

 . دبیرکل ، به پیشنهاد رییس فدراسیون  عزل یاانتصاب  - 7

 مومی . به مجمع ع سال ( ) برای مدت دوبیرونی پیشنهاد حسابرس مستقل  - 8
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مع تا هنگام برگزاری مجسابرسی حکمیته  ت های خالی شده در ارکان قضایی وتعیین جانشین برای پس - 9
 عمومی بعدی . 

 رگزار میسیون بر فدراناظر بر برگزاری و شرکت در مسابقاتی که زیر نظ و آیین نامه های مقررات تصویب – 10
 شوند . 

 .  فدراسیون بر اساس پیشنهاد رییس مربیان تیم های ملیسر انتصاب  - 11

 فدراسیون.  ر داخلی داره امواسازماندهی و مورد نیاز برای و آیین نامه های تصویب مقررات  -12

  اجرای آن . مورد نیاز برای مقدمات اجرایی اساسنامه و تمهیدرای حصول اطمینان از اج -13

ام برگزاری نگتا همجمع یک عضو تعلیق موقت  یا ) به استثنای اعضای ارکان مستقل ( اشخاصموقت زل ع -14
  .مجمع عمومی بعدی

 .ز وظایف و اختیارات هیات رییسه به دیگر بخش های فدراسیون اتفویض بخشی  -15

 دون حق رای . باظهارنظر و بدون حق ناظرین برای شرکت در مجمع عمومی تعیین ناظر یا  -16

 .عمومی معجهت ارایه و تصویب در مج دجهوبرنامه و بی، مال یصورت هاتصویب  -17

 شود .  یممنصوب عمومی و تصویب مجمع  سهییر اتیهتایید رییس، با پیشنهادخزانه دار -18

 تسال وتبال، فوتصمیم گیری در خصوص تعداد تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ های کشوری فو – 19
 فوتبال ساحلی.

 ی، معامالتی و استخدامی فدراسیون.کلیه مقررات و آیین نامه های مالتصویب  -20

 

 تصمیم گیری در هیات رییسه  -36ماده 

 لسه هیات رییسه در صورت حضور حداقل دو سوم اعضای هیات رییسه رسمیت دارد . ج -1

، ورت تساوی آرا صر اتخاذ می شوند. د آرای معتبر ماخوذه(  %50بیش از تصمیمات هیات رییسه با اکثریت ) -2
اینده ، کیل و نمویا ، مالک خواهد بود . ارسال رای از طریق نامه  ) در غیاب وی رای نایب رییس (رای رییس 

  مجاز نیست . 
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 10بند ر که د ضای هیات رییسه در صورت وجود یا احتمال وجود تعارض منافع ، باید به نحویهر یک از اع -3
 . کرات و رای گیری ، خودداری نمایداز شرکت در مذااین اساسنامه توضیح داده شده  20ماده 

 .در صورتجلسه ، ثبت شود بیرکلتوسط دمصوبات هیات رییسه باید  -4

ی این رییسه بالفاصله الزم االجراء هستند مگر اینکه هیات رییسه در خصوص زمان اجرا مصوبات هیات -5
 . نمایدگیری ت به نحو دیگری تصمیم مصوبا

 

   عضو یکی از ارکان زلع -37ماده 

اعضای ارکان  ه می تواندیس. همچنین هیات رینماید عزلرا رکن  کیعضو ومی می تواند مجمع عم -1
ه ه انجام شدهیات رییس که توسط موقت عزل. نماید عزلموقتا را به استثنای اعضای ارکان مستقل  فدراسیون

زل عییسه ر، هیات عمومی شود مگر اینکه قبل از برگزاری مجمع تاییدید بوسیله مجمع عمومی بعدی است با
رهای معیا دندارا بوبه شرط )مذکور، مجمع انتخاباتی باشد شخص را لغو نماید. اگر مجمع عمومی بعدیموقت 

 عمومی در مجمعنهایی م به تصمیاست  و این منوط نامزد انتخابات شودبه صورت مشروط  ( می تواندصالحیت
  .قبل از انتخابات گرفته شودباید ه ک ،وی  عزلخصوص 

مع مجاعضای   یا /ای هیات رییسه وو به همراه دستور جلسه برای اعض مستدل بودهباید  عزلپیشنهاد  -2
 عمومی فدراسیون ارسال شود .

 د . د دفاع نمایاز خورییسه  و/ یا هیاتعمومی  در مقابل مجمعد تا حق دارعضو رکن مورد بحث ،   -3

اشد . بباید به صورت مکتوب و مخفی عمومی  در هیات رییسه و/ یا مجمع عزلرای گیری درمورد پیشنهاد  -4
  در صورتی تصویب می شود که دو سوم آرای معتبر ماخوذه به آن رای مثبت دهند . عزلپیشنهاد 

 .ه از مسوولیت خود برکنار می شوندند بالفاصلمی شو عزل) به صورت دایمی یا موقت ( اشخاصی که  -5
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 مبحث سوم: رییس فدراسیون

 رییس فدراسیون  -38ماده 

) چک، اریکلیه اسناد تج ،کلیه قراردادها دراسیون است . فنماینده قانونی به طور کلی رییس فدراسیون ،  -1
 اهد بود. معتبر خو، و خزانه دار رییس مشترک اوراق بهادار با امضای سفته، برات(، اوراق تعهدآور و 

 رییس فدراسیون مسوول موارد ذیل می باشد : -2

 . سازمان اداری فدراسیوناجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات رییسه از طریق  –الف 

 ساسنامه.اموثر ارکان مختلف فدراسیون به منظور نیل به اهداف مندرج در این اطمینان از عملکرد  –ب 

 . سازمان اداری فدراسیونعملکرد نظارت بر  –ج 

 مان ها.سایر ساز وسیاسی نهاد های  ، فوتبال آسیا بین فدراسیون و اعضای آن ، فیفا ، کنفدراسیونارتباط  –د 

 . را دارد دبیرکلو عزل ون حق پیشنهاد انتصاب فقط رییس فدراسی -3

ها ه هایی که وی به عنوان رییس آنتکمیو جلسات مجمع عمومی ، هیات رییسه رییس فدراسیون ، ریاست  -4
 انتخاب شده است را بر عهده دارد . 

تعیین  ،رای رییس  و در صورت تساوی آراء می باشدعادی رای یک سیون در هیات رییسه دارای رییس فدرا -5
 خواهد بود .کننده 

ایر س،  یبت ایشانغو در صورت  نایب رییس اول ر صورتی که رییس غایب باشد و یا در دسترس نباشد ،د -6
  د بود . نعهده دار وظایف وی خواهجایگاه نواب رییس به ترتیب 

ود، پست شجلسه متوالی هیات رییسه غایب  ششدر صورتی که رییس فدراسیون بدون عذر موجه در  -7
 ریاست فدراسیون بالتصدی تلقی می شود.

ر و د ب رییس اولنایبعدی ، عمومی جمع ام برگزاری مست فدراسیون بالتصدی شود ، تا هنگاگر پست ریا -8
ییسه، رو هیات و در صورت عدم امکان، با سابقه ترین عض جایگاهصورت عدم امکان سایر نواب رییس به ترتیب 

 دت باقیم برای جدید فدراسیون رییس، در مجمع عمومی بعدی د . ون را انجام می دهوظایف رییس فدراسی
ه نها خاتملیت آایط، نواب رییس به کار خود ادامه می دهند تا دوره مسوومانده انتخاب می شود و در این شر

 .یابد
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 یداخل در مقررات دیاساسنامه نباشد، با نیا ریکه مغا یدر حد ونیفدراس سییر شتریب اراتیهرگونه اخت -9
 ذکر شود. ونیفدراس

 

  نامزدهای پست ریاست فدراسیون -39ماده 

د از وی بعدوران مسوولیت  ع عمومی و برای مدت چهارسال انتخاب شود.ط مجمرییس فدراسیون باید توس -1
ع ر مجموانتخاب شده است شروع می شود. انتخاب مجدد رییس بالمانع است ولی دخاتمه مجمعی که در آن 

 رییس باشد.دوره  سهنمی تواند بیش از 

اد سیون را پیشنهت ریاست فدرافدراسیون فوتبال می توانند نامزدهای تصدی پس عمومی مجمعاعضای فقط  -2
بی کتصورت  ومی بهروز قبل از تاریخ مجمع عم پنجاه اعضاء باید نام نامزد ریاست فدراسیون را حداقل نمایند.

 نمایند.  به سازمان اداری فدراسیون اعالم

 ت و یکسبیرا حداقل دستور جلسه مجمع همراه به ازمان اداری فدراسیون باید نام نامزدهای پیشنهادی س -3
 نماید. ، اعالم به اعضا مجمععمومی مجمع  تاریخ روز قبل از

 :دارای شرایط ذیل باشد 20ماده  9عالوه بر شرایط مندرج در بند د نامزد ریاست فدراسیون بای -4

 و سکونت در جمهوری اسالمی ایران.ایرانی تابعیت دارا بودن  –الف 

 گواهی مراجع صالح قانونی و قضایی.سابقه محکومیت کیفری بر اساس وجود عدم  –ب 

رح مندرج در سال سابقه مدیریت ورزشی به ش 4باید عالوه بر سابقه فعالیت در فوتبال همچنین حداقل  – ج
  داشته باشند.ضمیمه یک اساسنامه 
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 کمیته های دایمی: چهارم مبحث 

 کمیته های دایمی -40ماده 
 از :های دایمی فدراسیون عبارتند کمیته  -1

 کمیته بانوان -الف

 کمیته مسابقات - ب

 کمیته فنی و توسعه -ج 

 کمیته داوران -د 

 کمیته تدوین و تطبیق مقررات -ه 

 جوانان کمیته -و

 فوتسال کمیته -ز

 پزشکی کمیته -ح

 بازیکنان وضعیت کمیته -ط

 اجتماعی مسوولیت و جوانمردانه بازی کمیته -ی

 رسانه کمیته -ک 

 ردیراهب کمیته  -ل 

 تلویزیون و بازاریابی کمیته -م

 ها استان امور کمیته - ن

 آموزش کمیته -س

   ساحلی فوتبال کمیته - ع
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 میمنصوب ن فدراسیوت رییسه اعضای کمیته های دایمی به پیشنهاد رییس و تصویب هیاو  معاونرییس ،  -2
ه های دایمی برای و اعضای کمیت معاونرییس،   باشد . بانویک عضو حداقل هر کمیته دایمی باید دارای شوند . 

 مدت چهار سال تعیین می شوند.

ر امو ،یسه هیات ری مصوبوسای کمیته ها به نمایندگی از کمیته مربوطه و با رعایت کامل مقررات سازمانی ر -3
را ی ایمهای د ه کمیتهوط بهای مرب مقررات و آیین نامههیات رییسه فدراسیون ، می کنند .  کمیته را اداره

 تصویب می نماید .

،  ظایفوسن اجرای حو با اطمینان از روسای کمیته ها تاریخ برگزاری جلسات را با هماهنگی دبیرکل تعیین  -4
 نمایند . می گزارش عملکرد کمیته مربوطه را به هیات رییسه ارایه 

ییسه ربه هیات دبیرکل  از طریقخود را  کمیتهمقررات  د اصالحات مربوط بهنمی توانکمیته های دایمی  -5
 د.نپیشنهاد ده

 ییس، معاون و اعضای کمیته ها به صورت پاره وقت در فدراسیون حضور دارند.ر -6

 

 کمیته مسابقات  -41ماده 

ز یک اشد و این کمیته مسوول سازماندهی مسابقات فدراسیون، منطبق با اساسنامه و مقررات مربوطه می با
ان ت به سازممسابقا یامر برگزار یدر صورت واگذار  عضو تشکیل می شود. نجحداکثر تا پ و معاونیک رییس، 

ه و ارت نمودنها نظآمسابقات ، بر عملکرد  ییبدون مداخله در امور اجرا تهیکم نی، ا یگرید التیهر تشک ای گیل
گ نیز لیان ضمنا رییس کمیته مسابقات می تواند رییس سازم . دینما یم سهییر اتیه میگزارش خود را تسل

 باشد.

 

 کمیته فنی و توسعه  -42ماده 

 نها نظارتو بر آ را تجزیه و تحلیل ، فوتسال و فوتبال ساحلیو توسعه فوتبالفنی این کمیته جنبه های اساسی 
 عضو تشکیل می شود.  حداکثر تا پنج و معاونمی نماید. این کمیته از یک رییس ، یک 

 

 

 

36 

 

 کمیته داوران -43ماده 

ان خاب داوری و انتاری، برنامه ریزاستگذسیبازی فوتبال می باشد. مسوولیت  قوانینمسوول اجرای  کمیته داوران
ه داوران کمیتت. ه تحت نظر فدراسیون برگزار می شود بر عهده این کمیته اسک برای مسابقاتی داوریناظران  و

انتخاب  ی می کند وزماندهسا با همکاری سازمان اداری فدراسیونفدراسیون  دررا مسایل مختلف داوران 
از یک رییس ،  کمیته داوران  بر عهده این کمیته است.آموزش و تمرینات داوران  نظارت بر وداوری مدرسین 

 عضو تشکیل می شود . حداکثر تا پنج و  معاونیک 

 

 کمیته تدوین و تطبیق مقررات -44ماده 

امل تکامه ، اساسن تدوینمسوولیت به فوتبال،  موضوعات حقوقی اساسی مربوطکمیته ضمن تجزیه و تحلیل این 
کلیه مقررات  .ه دارد را بر عهد و اعضاء فدراسیونمربوط به ، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های  اساسنامه

یات هویب در رح و تصقبل از طنیز سایر بخش ها ، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های پیشنهادی 
کمیته . ه برسدباید از حیث انطباق با مقررات ملی و بین المللی به تایید این کمیت عمومی عرییسه یا مجم

  تشکیل می شود.عضو  پنج حداکثر تاو  معاونتدوین و تطبیق مقررات از یک رییس، یک 

 کمیته بانوان -45ماده 

فوتسال و  ،ط به فوتبال کلیه مسائل مربوولیت رسیدگی، برنامه ریزی، نظارت و سازماندهی مسواین کمیته 
 یها میت انیربمیته این کم فوتبال ساحلی بانوان را برابر این اساسنامه و سایر مقررات مربوطه بر عهده دارد .

ال ، فوتسالفوتب یابیاستعدادظارت بر ، نبانوان  یمل یها مینظارت بر تمسوول دهد و  یم شنهادیبانوان را پ یمل
.  اشدب یمکشور  در سراسربانوان  ، فوتسال و فوتبال ساحلیمدارس فوتبالرت بر نظا،  و فوتبال ساحلی بانوان

 شود. یم لیمعاون و حداکثر تا پنج عضو تشک کی س،ییر کیاز ن کمیته ای

 

 کمیته جوانان -46ماده 

 و فوتبالبی استعدادیا نظارت برهمچنین  انیآقا هیفوتبال پا یمل یها مینظارت بر ت جوانان مسوولکمیته 
می  نهادرا پیش انآقایمربیان تیم های ملی پایه . این کمیته می باشد در سراسر کشور  نظارت بر مدارس فوتبال

 شود. یم لیمعاون و حداکثر تا پنج عضو تشک کی س،ییر کیاز  تهیکم نیا. د. نمای
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 کمیته فوتسال -47ماده 

ظارت و ن تسالفو یابینظارت بر استعداد نیهمچن آقایان تسالفو یمل یها میمسوول نظارت بر ت فوتسال تهیکم
 یم ادشنهیا پر آقایانفوتسال  یمل یها میت انیمرب تهیکم نیباشد . ا یدر سراسر کشور م فوتسالبر مدارس 

 شود. یم لیمعاون و حداکثر تا پنج عضو تشک کی س،ییر کیاز  تهیکم نیا. . دینما

 

 کمیته پزشکی -48ماده 
 نیا د .می باش، فوتسال و فوتبال ساحلی نبه های پزشکی فوتبالبه کلیه ج یته پزشکی مسوول رسیدگیکم
 شود. یم لیمعاون و حداکثر تا پنج عضو تشک کی س،ییر کیاز  تهیکم

 

 کمیته وضعیت بازیکنان -49ماده 

 و رات نقلنطباق با مقرکمیته وضعیت بازیکنان باید بر وضعیت بازیکنان و نقل و انتقاالت آنها از حیث ا -1
ال دراسیون فوتبفبازیکنان وضعیت تعیین و و مقررات نقل و انتقاالت بازیکنان فیفا وضعیت تعیین و انتقاالت 

هیات رییسه  فدراسیون فوتبال تعیین نماید.مختلف و وضعیت بازیکنان را برای شرکت در رقابت های  تنظار
یته ماید. کمصالحیت آنها را تصویب می نو حدود  بازیکنان کمیته وضعیت بر ویژه حاکمفدراسیون، مقررات 

 تشکیل می شود. عضو پنج  حداکثر تاو  معاوناز یک رییس، یک  بازیکنان وضعیت

وط به ختالفات مربا قراردادی و استخدامی، کمیته وضعیت بازیکنان مرجع رسیدگی و حل اختالفات مالی، -2
و نیز  ااسطه هون، مقامات، کارگزاران مسابقات، ، بازیکنابین اعضای فدراسیونحق آموزش و مکانیزم مشارکت 

ل و و حدود صالحیت آن به شرح مندرج در مقررات نق شرح وظایفاست که بین فدراسیون و اعضای آن 
 رسد.  یون میآیین دادرسی مربوطه می باشد که به تصویب هیات رییسه فدراسوضعیت بازیکنان و  الت وانتقا

 

 انه و مسوولیت اجتماعیکمیته بازی جوانمرد -50ماده 

وط به مرب موضوعاتفرهنگی ، اجتماعی و تمامی مسایل ارتقاء و رشد  ،اری گذسیاستته مسوول یاین کم
 کیاز  تهیکم نیاو ترویج بازی جوانمردانه می باشد .  ، فوتسال و فوتبال ساحلیمسوولیت اجتماعی در فوتبال

 ود.ش یم لیمعاون و حداکثر تا پنج عضو تشک کی س،ییر
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 کمیته رسانه -51ماده 

 ورات ملی بق با مقرمطارا کشور ، فوتسال و فوتبال ساحلی به امور رسانه در فوتبالمربوط  یراهبردهااین کمیته 
 شود. یم لیمعاون و حداکثر تا پنج عضو تشک کی س،ییر کیاز  تهیکم نیاتدوین می نماید. بین المللی 

 

 کمیته راهبردی -52ماده 

بردهای ده از راهبا استفافدراسیون را  راهبردیفوتبال در کشور و برنامه راهبردهای توسعه وین تداین کمیته 
 شود. یم لیتشک معاون و حداکثر تا پنج عضو کی س،ییر کیاز  تهیکم نیاجهانی توسعه فوتبال بر عهده دارد. 

 

 و تلویزیونبازاریابی کمیته  -53ماده 

 وت داده هیات رییسه مشوربه بازاریابی و تلویزیونی  یراردادهااین کمیته در خصوص تنظیم و اجرای ق
ن و معاو کی س،ییر کیاز  تهیکم نیاراهبردهای بازاریابی و تلویزیونی جدید را تجزیه و تحلیل می کند. 

 شود. یم لیحداکثر تا پنج عضو تشک

 

 کمیته امور استان ها -54ماده 

 ه مشاورهت رییساستان ها و تسهیل امور و فعالیت آنها به هیا در خصوص هماهنگی با هیات فوتبالاین کمیته 
حداکثر  معاون و کی س،ییر کیاز  تهیکم نیا. و فرآیند انتخابات آنها نظارت می کندبر مدیریت مطلوب  و داده

 شود. یم لیتا پنج عضو تشک

 

 کمیته فوتبال ساحلی  –55ماده 

و  لیبال ساحوتف یابیاستعداد بر، نظارت  یفوتبال ساحل یمل یها مینظارت بر ت، مسوول فوتبال ساحلی تهیکم
قایان آساحلی  مربیان تیم های ملی فوتبالمی باشد. این کمیته سراسر کشور نظارت بر مدارس فوتبال ساحلی 

 شود. یم لیمعاون و حداکثر تا پنج عضو تشک کی س،ییر کیاز  تهیکم نیا را پیشنهاد می دهد.
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 شکمیته آموز -56ماده 

 یطرح ها و کالس های آموزشی مربیان در سطوح مختلف و حوزه هابرگزاری در خصوص  آموزش تهیکم
 نانیطما یلمللا نیب یدوره ها با استانداردها نیاز انطباق ا باید وبه هیات رییسه مشورت می دهد گوناگون 

 شود. یم لیمعاون و حداکثر تا پنج عضو تشک کی س،ییر کیاز  تهیکم نیا . حاصل نماید

 کمیته های موقت  -57ماده 

مانی دوره ز هیات رییسه می تواند برای انجام وظایف خاص ، کمیته های موقت را برای یک، در صورت لزوم 
 . شرح و اعضای این کمیته ها توسط هیات رییسه منصوب می شوند معاونمحدود تاسیس نماید . رییس ، 
کمیته موقت  .راتی خواهد بود که به تصویب هیات رییسه می رسد اساس مقروظایف و کارکرد این کمیته ها بر

 باید گزارش خود را مستقیما به هیات رییسه ارایه نماید . 

 

 

 سایر ارکان :پنجممبحث 

 

 رکن صدور مجوز  -58ماده 

فدراسیون و  صدور مجوزمنطبق با مقررات فدراسیون ، صدور مجوز باشگاهی در ، مسوول این رکن -1
 می باشد . فوتبال آسیا یون کنفدراس

بدوی و  های هیات هریک از .استیناف می باشد  هیاتبدوی و  هیاتمتشکل از  ، رکن صدور مجوز -2
ب و با تصوی به پیشنهاد رییس فدراسیون  و تا سه عضو می باشند که معاونیک  ،رییساستیناف شامل یک 

 ، راسیوننمی توانند در سایر بخش های فد و هیچ یک از آنهاهیات رییسه فدراسیون منصوب می شوند 
 داشته باشند . در آنها ا هیچگونه فعالیتیداشته ی عضویتباشگاه ها و لیگ سازمان 

ا این اساسنامه منطبق ب (CAS)ورزش فقط در دیوان داوری  ،صدور مجوزرکن استیناف  هیاتتصمیمات  -3
 دیدنظرخواهی می باشد. قابل تج (CAS) ورزش یداور وانید و اساسنامهو مقررات 

فوتبال فیفا و کنفدراسیون منطبق با الزامات را قررات صدور مجوز باشگاهی هیات رییسه فدراسیون، م -4
 . می نمایدتصویب آسیا 
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 ارکان مستقل :ششممبحث 

 استقالل سازمانی  -59ماده 

 منطبقیشه و هم و در عین حال کمیته های مستقل و اعضای آنها باید فعالیت ها و وظایف خود را کامال مستقل
 با مقررات و اساسنامه و در جهت منافع فدراسیون انجام دهند. 

 

 کمیته حسابرسی  -60ماده 
ورد مرا بیرونی قل و گزارش حسابرس مست یقیتلف یمال ی، صورت ها یمال یصورت ها دیبا تهیکم نیا -1

 کیاز  یبرسحسا تهی.کم دیحاصل نما نانیاطم یمال یقرارداده و از کامل بودن و اعتبار حسابدار ینیبازب
ه داشت یقوقو ح ینقانو ایو /  یدر امور مال یمعاون و حداکثر تا سه عضو که دانش و تجربه کاف کی،  سییر

 میصمتاز  کی چیتوانند در ه ینم یحسابرس تهیکم ی، معاون و اعضا سییشود . ر یم لیباشند تشک
 مداخله داشته باشند . ونیراسفد ییمرتبط با امور اجرا یها یریگ

بوطه مالی مرقررات کمیته حسابرسی باید هیات رییسه را در نظارت بر مسایل مالی و رعایت دقیق م -2
یون فدراس سازمان اداریمساعدت نموده و به آنها مشورت دهد . این کمیته همچنین بر عملکرد مالی 

 ازبینیرا مورد ب بیرونی رش حسابرس مستقلو گزا تلفیقی می نماید و باید صورت های مالینظارت 
بر سی حسابرته کمی . دیحاصل نما نانیاطمفدراسیون  یمال یاز کامل بودن و اعتبار حسابدارقرارداده و 

ه ده نیاز بمل آمعاجرای دقیق مقررات مالی در فدراسیون ، نظارت می نماید و چنانچه در نتیجه نظارت به 
 دات خود را به ارکان صالح فدراسیون ارایه نماید .اقدامی باشد می تواند پیشنها

ر مقررات دآن داخلی ماهنگی های آیین رسیدگی و نحوه ه ،این کمیته  جزییات مسوولیت های -3
 .  می شودفدراسیون فوتبال تصریح مربوطه 

 ب می شوند وانتخا عمومی و اعضای این کمیته برای مدت چهارسال و توسط مجمع معاونرییس ،  -4
از  هیچ یک امکان پذیر است و هیچ یک از آنها نمی توانند عضوعمومی برکناری آنها فقط توسط مجمع 

 بخش های دیگر فدراسیون باشند . 

طی چهار سال منتهی به فعالیت هر زمان در این کمیته باید مستقل باشند . چنانچه  معاونرییس و  -5
، اتنی ، والدین ، خواهر و برادر زند ، فرزند خوانده یا فرزند نآنها ، خود یا اعضای خانواده شان ) همسر ، فر

 شرایط ذیل شوند ، دیگر عنوان مستقل ندارند :  یکی از( واجد  همسروالدین همسر و خواهر و برادر 
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ان ا و سازمو شرکت ه)فوتبال آسیا در فدراسیون و/ یا هریک از باشگاه ها، لیگ ها، اعضاء یا کنفدراسیون  –الف 
ه ق الزحمحباشد که برای آن ()مستقیم یا غیر مستقیمیقراردادسمت یا ای های زیرمجموعه آنها( دارای ه

 . پرداخت گردد حق الزحمههرگونه پرداخت می شود و یا دارای سمتی داوطلبانه باشد که برای آن 

سطه ه به وادر حسابرسی فدراسیون فوتبال چه به واسطه استخدام توسط مشاور حقوقی مستقل و چ –ب 
 رس فدراسیون مداخله داشته باشد .استخدام توسط حساب

ی آن، در سازمانی غیرانتفاعی دارای سمت رسمی یا داوطلبانه باشد که فدراسیون فوتبال، اعضا –ج 
 کنند. رداخت میالر پد، لیگ ها یا باشگاه ها به آن سازمان، سالیانه معادل حداقل هزار فوتبال آسیا کنفدراسیون

ولیت طی دوران مسو دررا یا هریک از اعضای کمیته حسابرسی ، انجام وظایف رسمی خود  معاوناگر رییس،  -6
مان تا ز د، هیات رییسه می بایست شخص دیگری را جهت انجام وظایف مربوطهنبه صورت دایمی متوقف نمای

 بعدی جایگزین نماید. عمومی برگزاری مجمع 

 

 کمیته های انتخاباتی -61ماده 

تخاباتی ررات انمطابق با مق ،کمیته های انتخاباتی، مسوول سازماندهی و نظارت بر فرآیند انتخابات -1
ی منتخابات ناف افدراسیون می باشند. کمیته های انتخاباتی متشکل از کمیته بدوی انتخابات و کمیته استی

 د. نباش

سالمی بال جمهوری اتی فدراسیون فوتترکیب و عملکرد کمیته های انتخاباتی براساس مقررات انتخابا -2
 ایران می باشد. 

و سه عضتا اکثر و کمیته استیناف انتخابات از یک رییس ، یک معاون و حد بدوی انتخاباتکمیته  -3
 عمومی همچنین دو عضو علی البدل نیز به پیشنهاد هیات رییسه و با تصویب مجمعتشکیل می شوند. 

 می شوند. انتخاب
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 ارکان قضایی :هفتم مبحث 

 

 ارکان قضایی -62ماده 

 ارکان قضایی فدراسیون فوتبال عبارتند از :  -1

 کمیته انضباطی  -الف

 کمیته اخالق -ب

 کمیته استیناف  -ج

 شند.عضو دیگر با حداکثر تا پنجو  معاونیک ارکان قضایی باید متشکل از یک رییس،  -2

را از نی خصصی موردتجربه ت دانش، توانایی وه اعضاء ترکیب ارکان قضایی می بایست به نحوی باشد ک -3
 اشند.بقوق ح لیسانسبرای اجرای وظایفشان داشته باشند. اعضای ارکان قضایی باید حداقل دارای مدرک 

 مومیع دوره مسوولیت همه اعضای ارکان قضایی چهار سال می باشد. انتخاب مجدد آنها توسط مجمع
 د. اقدام نمای هامی تواند در هر زمانی نسبت به برکناری آنبالمانع می باشد و مجمع عمومی 

 ط مجمع عمومیو اعضای ارکان قضایی بنابر پیشنهاد هیات رییسه فدراسیون و توس معاونرییس،  -4
  .اشند بانتخاب می شوند و هیچ یک از آنها نمی توانند در سایر بخش های فدراسیون عضویت داشته 

نیاز  یه شرایط موردباید کل ،و کمیته استیناف  کمیته اخالقمیته انضباطی ،کو اعضای  معاونرییس،  -5
کمیته ن معاوکه برای رییس و اساسنامه  60ماده  5برای احراز وصف استقالل به شرح مندرج در بند 

 دارا باشند. را حسابرسی ذکر شده 

 سوولیت به صورتمطی دوران  در رااعضای ارکان قضایی انجام وظایف رسمی خود  و معاوناگر رییس،  -6
مان د، هیات رییسه می بایست شخص دیگری را جهت انجام وظایف مربوطه تا زندایمی متوقف نمای

 بعدی جایگزین نماید.عمومی برگزاری مجمع 

ون فدراسی یاخالق در مقررات انضباطی و مقرراتعملکرد ارکان قضایی به شرح مذکور مسوولیت ها و  -7
 می باشد.  
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 اخالقکمیته  کمیته انضباطی و -63 ماده

 اشد. وتبال بدراسیون فف یقررات انضباطی و اخالقباید تابع م اخالقکمیته کمیته انضباطی و کارکرد  -1

و  مقررات انضباطی ومذکور در اساسنامه  در خصوص اعالم تنبیهات اخالقکمیته و کمیته انضباطی  -2
ی رسمزاران کارگ وت نقل و انتقاال رسمی ه ها، واسطه هایباشگابازیکنان، علیه اعضاء، مقامات ،  یاخالق

 د.  نصمیم گیری می کنتمسابقات 

ء را ا اخراج اعضایاین مقررات، اختیارات مجمع عمومی و هیات رییسه فدراسیون در خصوص تعلیق  -3
 تحت تاثیر قرار نمی دهد. 

 یقاخالانضباطی و  با اصول مقرراتبق فدراسیون فوتبال که باید منط یمقررات انضباطی و اخالق -4
 فیفا باشد، توسط هیات رییسه فدراسیون به تصویب می رسد. 

 دیگر ر عضونف پنج حداکثر تا و معاونرییس، یک  کمیته انضباطی و کمیته اخالق متشکل از یک -5
شد اتخاذ با  ونمعاد و تصمیمات با حضور حداقل سه نفر که یکی از آنها الزاما باید رییس یا نمی باش

طی و انضبا تهیکم سییشود ر یکه در مقررات مربوطه به آنها اشاره م یخاص یدر پرونده ها می شود. 
  .دنینما میاتخاذ تصم یید به تنهانتوان یمرییس کمیته اخالق 

 

 کمیته استیناف -64ماده 

و ت ت نقل و انتقاالاو مقرر یاخالق، مقررات کارکرد کمیته استیناف باید تابع مقررات انضباطی  -1
و  معاون متشکل از یک رییس، یککمیته استیناف فدراسیون فوتبال باشد. بازیکنان تعیین وضعیت 
ز ل سه نفر اتنها زمانی می تواند تصمیم گیری نماید که حداقمی باشد و دیگر عضو  حداکثر تا پنج

قررات مخاصی که در  د. در پرونده هایباشنباشد حاضر معاون یا یکی از آنها الزاما باید رییس  کهاعضاء 
 . نماید مربوطه به آنها اشاره می شود رییس کمیته استیناف می تواند به تنهایی اتخاذ تصمیم

،  کمیته اخالق ،کمیته استیناف مسوول رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیته انضباطی -2
، یون فدراس ات به موجب مقررات مربوطهاست به شرط آنکه این تصمیم کمیته وضعیت بازیکنانو 

 قطعی نباشند. 

لوزان سوییس قابل اعتراض  در(CAS) استیناف فقط در دیوان داوری ورزش تصمیمات کمیته -3
 هستند.
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 تنبیهات انضباطی -65ماده 

 تنبیهات انضباطی عبارتند از :

 برای اشخاص حقیقی و حقوقی: -1

 اخطار –الف 

 توبیخ –ب 

 یجریمه نقد –ج 

 استرداد جوایز –د 

 برای اشخاص حقیقی: -2

 اخطار  –الف 

 اخراج –ب 

 محرومیت از مسابقه –ج 

 محرومیت از حضور در رختکن یا نشستن روی نیمکت ذخیره ها –د 

 محرومیت از ورود به استادیوم –ه 

 هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محرومیت از –و 

 فعالیت اجتماعی –ز 

 قی:برای اشخاص حقو -3

 محرومیت از نقل و انتقاالت –الف 

 مسابقه بدون حضور تماشاگران –ب 

 مسابقه در زمین بی طرف  –ج 

 مسابقه در استادیوم خاصمحرومیت از انجام   –د 

 ابطال نتیجه مسابقه –ه 
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 اخراج از رقابت ها –و 

 بازنده کردن  –ز 

 کسر امتیاز –ح 

 سقوط به دسته پایین تر –ط 

 قهمساب تکرار –ی 

 

 سازمان اداری: هشتممبحث 

 

 سازمان اداری -66ماده 

 اصی که درد . کلیه اشخدبیرکل می باشمدیریت تحت کلیه امور اداری فدراسیون سازمان اداری عهده دار 
 اید وظایفبو هستند  فدراسیونداخلی ه رعایت مقررات سازمانی فعالیت می نمایند متعهد ب، سازمان اداری

 .انجام دهند یترا با حسن ن محوله

 

 دبیرکل  -67ماده 

 فدراسیون می باشد .سازمان اداری ارشد اجرایی مدیر دبیر کل ،  -1

اعد قوادی که تابع به موجب قراردبا پیشنهاد رییس و تصویب هیات رییسه منصوب می شود و دبیر کل  -2
رفه ای حدارای شرایط با فدراسیون همکاری می کند و باید به صورت تمام وقت می باشد صی حقوق خصو

صیلی مدرک تح حداقل تابعیت ایرانی، سکونت در ایران، دارا بودنباشد که اهم آنها عبارت است از  مورد نیاز
صالح  مراجع یبر اساس گواه یفریک تیعدم سابقه محکومبه زبان انگلیسی، آشنایی  ،نلیسانس یا معادل آ

 .  ییو قضا یقانون

دیریت ورزشی به شرح سال سابقه م 4 همچنین حداقل، بقه فعالیت در فوتبال دبیرکل باید عالوه بر سا -3
 د. داشته باش ضمیمه یک اساسنامهج در مندر

 می باشد :  زیر کل مسوول موارددبیر -4
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 یون .، تحت نظارت و با هماهنگی رییس فدراسعمومی مجمعاجرای تصمیمات هیات رییسه و  –الف 

 ، کمیته های دایمی و کمیته های موقت . هیات رییسه ، یعموم مجمعجلسات در شرکت  –ب 

 . و سایر ارکان فدراسیونهیات رییسه جلسات و عمومی  مجمعبرگزاری  –ج 

  موقت .کمیته های کمیته های دایمی و ، ، هیات رییسه  عمومی مجمعصورتجلسات تهیه  –د 

 سب مقررات مربوطه.امور مالی، دارایی و اموال فدراسیون ح نظارت برمدیریت و –ه 

 مکاتبات فدراسیون . –و 

سیون های عضو سایر فدرا، ها ،کنفدراسیونفیفا  ، کمیته ها، لیگ ها ،ارتباط با اعضای فدراسیون –ز 
 و سازمان های ورزشی اعم از ملی و بین المللی. فیفا 

 اداره سازمان اداری فدراسیون. –ح 

 .راسیونبا هماهنگی رییس فد زمان اداری فدراسیونانتصاب یا اخراج کارمندان سااستخدام،  –ط 

رگزاری بجهت  یانتخاباتهای نی و امکانات لجستیک و اجرایی برای کمیته فراهم کردن پشتیبا –ی 
 انتخابات.

ریح فدراسیون تص سایر وظایف و مسوولیت های محوله به دبیرکل بایستی در مقررات سازمانی داخلی -5
  .  شود

 ونای دیگر فدراسییا عضو هیج یک از بخش هعمومی واند نماینده یکی از اعضای مجمع تدبیرکل نمی  -6
ا ی دراسیونذینفعان فدر هیچ یک از اعضاء یا  کارکردیمسوولیت یا تواند هیچگونه باشد. دبیرکل نمی 

 دیگری در خود فدراسیون داشته باشد.  کارکرد مسوولیت یا هیچگونه

و  یابیبازار فات،یر، تش بین المللی مسابقات ،یمال ،یامور ادار یان هاشامل دپارتم یسازمان ادار -7
 ،یروابط عموم ،یمل یها میت ،یحقوق ،یآموزش، داوران، پزشک ،یفوتسال، بانوان، فوتبال ساحل ون،یزیتلو

و  تیضوععات، اطال یفن آور ،یراهبرد ،یاجتماع تیجوانمردانه و مسوول یالملل، جوانان، باز نیروابط ب
 یم زایورد نم نیو مشاورمعاون هماهنگی و اجرایی و معاون پشتیبانی  می باشد. دبیرکل دارای مشتریان

 یس وید ری، تایرکلیدب شنهادیبا پ یسازمان ادار یکاهش در دپارتمان ها و پست ها ای شیباشد. افزا
 است. ریامکان پذ سهییر تایه بیتصو
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ل، عزاخراج، ستعفا، فدراسیون به هر دلیل از جمله ادیگر  هریک از پست هایدبیر کل یا پست هرگاه  -8
اه ، مدت سه م هب حداکثرفوت و تعلیق، بالتصدی شود، رییس فدراسیون می تواند، برای آن پست، 

 مگر اینکه در این اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. سرپرست تعیین نماید.

 فدراسیون می باشد.  دبیرکلر در غیاب وی تحت نظو  حراست ، تحت نظر رییس -9

 .عقد می شوندمنرک دبیرکل و رییس فدراسیون قراردادهای استخدامی فدراسیون با امضای مشت -10

 

 داوری  -68ماده 

ن و ، بازیکناای باشگاه هااختالفات درون فدراسیون یا اختالفات لیگ ها، اعضای لیگ ها، باشگاه ها، اعض -1
ورزش وری دافدراسیون( به دیوان دادرسی در نی بعد از طی کلیه مراحل ) یع آخرین مرحلهدر  مقامات
(CAS) ینکه د مگر احل و فصل می نمایاه ها ارجاع می شود که اختالفات را به صورت قطعی خارج از دادگ

 صراحتا بوسیله مقررات جمهوری اسالمی ایران منع شده باشد. 

 راسیونفیفا و کنفد و تصمیمات مقررات، دستورالعمل ها اختالفات بین المللی که ناشی از اساسنامه، -2
یا وتبال آسفسیون یا مربوط به آنها باشد، در آخرین مرحله و مطابق اساسنامه فیفا و کنفدرا فوتبال آسیا

 ارجاع می شود. (CAS)فقط به دیوان داوری ورزش 

 

  صالحیت -69ماده 

ه ن یا وابسته بات بین اشخاصی که عضو فدراسیواختالف مانندملی و داخلی رسیدگی به اختالفات  -1
 در صالحیت فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران است.  فدراسیون هستند،

فدراسیون ها و/ یا کن رسیدگی به اختالفات بین المللی مانند اختالفات بین اشخاصی که عضو فدراسیون -2
 اشد. بمی یا فوتبال آس فیفا و/ یا کنفدراسیوندر صالحیت  مربوطههای مختلف هستند، مطابق با مقررات 

هستند  که در محدوده صالحیت آن اشخاصیایران و همه فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی  -3
را به طور دقیق  (CAS)و دیوان داوری ورزش فوتبال آسیا له فیفا، کنفدراسیون تصمیمات نهایی صادره بوسی

 و کامل اجرا می کنند. 
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 ر مالی: اموپنجبخش 

 

  دوره مالی -70ماده 

    شود و   یممرداد ماه آغاز  یاز ابتدا وسال است  کی رانیا یاسالم یفوتبال جمهور ونیفدراس یدوره مال -1      
 .ابدی یماه سال بعد خاتمه م ریت 31در 

ی ایفاوند. ش مالی تراز که در طی دوره درآمدها و هزینه های فدراسیون باید به گونه ای مدیریت شوند، -2
 وظایف اصلی فدراسیون در آینده باید از طریق ایجاد ذخایر مالی تضمین شوند. 

یر زفدراسیون با نه ساال، برنامه و بودجه و صورت های تلفیقی  صورت های مالیتنظیم مسوول دبیرکل  -3
 می باشد. آبان  30تا  مجموعه های آن

 

 درآمدها -71ماده 

 به ویژه از منابع زیر تامین می شود: درآمدهای فدراسیون فوتبال

 ء .حق عضویت سالیانه اعضا -الف

 حقوق متعلق به فدراسیون فوتبال. و واگذاری زاریابی درآمدهای ناشی از با -ب

 .رایم مالی تعیین شده به وسیله ارکان صالح ج -ج

  که در راستای اهداف فدراسیون فوتبال باشد. حق عضویت هاییسایر درآمدها و  -د

 کمک های مالی. -ه

 رگونه درآمد دیگری که مربوط به فعالیت های فوتبالی باشد. ه -و

 

 هزینه ها -72ماده 

 هزینه های فدراسیون فوتبال عبارتند از :

 هزینه های تعیین شده در بودجه. -الف
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ارات خود می شود یا هیات رییسه می تواند در حدود اختی عمومی مجمعه به وسیله سایر هزینه هایی ک -ب
 .متحمل شود

 فدراسیون باشند.ایر هزینه هایی که در راستای اهداف ترسیم شده س -ج

 

 حسابرس مستقل بیرونی -73ماده 

منصوب  هاد هیات رییسهنعمومی و بر اساس پیش مجمعن که به وسیله حسابرس مستقل بیرونی فدراسیو
انه رت سالیول حسابداری و مالی، به صورا بر اساس اصحساب ها و صورت های مالی مصوب می شود، باید 

 بمنصول سادو حسابرسی نموده و گزارش آن را هرسال به مجمع ارایه نماید. حسابرس باید برای مدت 
 بالمانع است.  حسابرسانتصاب مجدد د. شو

 

 خزانه دار – 74ماده 

 :مسوول موارد ذیل می باشدکه برای مدت چهار سال منصوب می شود، خزانه دار  -1

  نظارت بر امور مالی   -الف

 .اموال فدراسیوننگهداری نظارت بر   -ب

س شترک رییمامضای  و اوراق بهادار با )چک، سفته، برات(کلیه اسناد ، اوراق تعهد آور ، اسناد تجاری -ج
  معتبر می باشد .فدراسیون و خزانه دار 

قل ، حدا یمال تیریمد ای یحسابدار یهااز رشته  یکیدر  لیسانسحداقل مدرک  یدارا دیخزانه دار با -2
و  یونمراجع صالح قان یبر اساس گواه یفریک تیعدم سابقه محکومو  یمال تیریهشت سال سابقه مد

 باشد.   یرانیا تیتابع یو دارا رانی، ساکن ا ییقضا

 

 حق عضویت -75ماده 

د برای سال مورد اعضای جدید. حق عضویت سالیانه پرداخت شو قبل از آغاز مسابقاتحق عضویت باید  -1
 . ت شودی که عضویت آنها را پذیرفته پرداخعموم نظر باید ظرف مدت سی روز از تاریخ خاتمه مجمع
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 ی شود. تعیین معمومی  مجمعمیزان حق عضویت، هرسال بنابر پیشنهاد هیات رییسه و توسط  -2

هیات رییسه  هرسال با تصمیممیزان سهم هیات فوتبال استان ها از حق عضویت استان مربوطه،  -3
 فدراسیون مشخص می شود.

 

 تسویه حساب -76ماده 

 فدراسیون فوتبال می تواند دیون اعضاء را از محل دارایی آنها تسویه نماید. 

 

 حق شرکت در مسابقات -77ماده 

 اخذ نماید. حق شرکت در مسابقات فدراسیون فوتبال می تواند از اعضاء 

 

 دادها و حقوق مربوط به آنها: مسابقات، رویششبخش 

 

 مسابقات -78 ماده

هنگ ماندهی و همافدراسیون فوتبال، مسابقات رسمی زیر را داخل کشور جمهوری اسالمی ایران، ساز -1
 می کند:

مامی رده ، در تمامی سطوح و تتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی فو متمرکز و حذفی ،کلیه مسابقات لیگ -الف
 انوان.های سنی آقایان و ب

ور به داخل کشدر AFC  و FIFAتوسط برگزاری آنها مدیریت و مسابقات بین المللی که مسوولیت  کلیه -ب
قدماتی انی، مجهجام  بقات لیگ قهرمانان آسیا، مقدماتیفدراسیون فوتبال واگذار شده است از قبیل: مسا

 جام ملت ها و غیره. 

اری مسابقات را بر اساس توافقنامه به لیگ های زیر هیات رییسه فدراسیون می تواند اختیار برگز -2
مجموعه خود واگذار نماید. مسابقاتی که به وسیله لیگ ها برگزار می شوند نباید تداخلی با مسابقاتی که 

 و در صورت تداخل، اولویت با مسابقات فدراسیون است.  فدراسیون برگزار می شوند داشته باشند وسیلهب
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 نماید.  تصویباند مقررات ویژه ای به این منظور هیات رییسه می تو -3

 صدور مجوز باشگاهی: -79ماده 

ها  کت باشگاهصدور مجوز باشگاهی ناظر بر شرساز و کار مقررات راجع به تصویب هیات رییسه فدراسیون، 
 که نهانگوهمی ز باشگاهقل استاندارد های سیستم صدور مجودر مسابقات فدراسیون فوتبال را با رعایت حدا

 د. با مقررات صدور مجوز فیفا تصویب کرده است بر عهده دار قمطابفوتبال آسیا کنفدراسیون 

 

 حقوق -80ماده 

ستند هرویدادهایی  صاحبان اصلی کلیه حقوق ناشی از مسابقات و دیگرفدراسیون فوتبال و اعضای آن  -1
 شود. زار میبرگون هیچگونه محدودیت بدکه در حوزه صالحیت آنها در هر زمان ، مکان و با هر محتوایی 

قوق ید، حضبط رادیویی و سمعی و بصری، حق پخش و بازتول این حقوق اعم است از هرگونه حقوق مالی،
کپی انون قی از ناشحقوق غیر مادی نظیر نماد، لوگو و حقوق چند رسانه ای، حقوق بازاریابی و تبلیغات و 

    رایت.

آن را  رات مربوط بهو میزان اعمال این حقوق تصمیم گیری نموده و مقر هیات رییسه در مورد چگونگی -2
 تصویب می نماید.

 

 یصدور مجوز بهره بردار -81ماده 

 ملاح ایربهره برداری و پخش حقوق سمعی و بصری و سصدور مجوز برای فدراسیون فوتبال و اعضای آن 
دودیت ونه محا برگزار می شود، بدون هیچگه تحت صالحیت آنهمسابقات فوتبال و رویدادهایی ک های داده

حیت زمانی، مکانی و بدون هیچگونه محدودیت از حیث محتوا ، فنی و جنبه های حقوقی دارای صال
 انحصاری می باشند.
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 بخش هفت: مسابقات و رقابت های بین المللی

 

 مسابقات و رقابت های بین المللی -82ماده

ا و/ ، باشگاه هابقات و رقابت های بین المللی بین تیم های ملی، لیگ های و برگزاری مساختیار سازمانده -1
می  مربوطه مطلقا در صالحیت فیفا و کنفدراسیون ها و/ یا فدراسیون هایتیم های منتخب موقتی ، یا 

بر ه ای مربوطهراسیون هیچ مسابقه یا رقابتی بدون اجازه قبلی فیفا، کنفدراسیون ها و/ یا فدبرگزاری باشد.. 
 اساس مقررات ناظر بر مسابقات بین المللی فیفا امکان پذیر نیست.

فا ه وسیله فیتبال جمهوری اسالمی ایران متعهد است که از تقویم بین المللی مسابقات که بفدراسیون فو -2
 تهیه می شود، پیروی نماید.

 

 

 اتارتباط -83ماده 

د با ات، نبایمسابق گزارانرتقاالت و کانه های نقل و اط، واسمقامات، بازیکنان، آن، اعضای فوتبال فدراسیون
 اط ورزشیارتب فدراسیون هایی که عضو فیفا نیستند یا با اعضای موقت کنفدراسیون ها ، بدون مجوز فیفا

 برقرار کرده یا مسابقه برگزار نمایند. 

 

 تاییدیه -84ماده 

ر صورت دو  ابسته به فدراسیون فوتبال فقطاشگاه ها، لیگ ها و یا هر گروه دیگری از باشگاه های وب -1
و فیفا  ربوطهماجازه فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون فوتبال مقصد، کنفدراسیون های 

 می توانند به فدراسیون فوتبال کشور دیگری ملحق شوند.

یگ ها و یا هر گروه دیگری از باشگاه ها، لبر اساس مقررات فیفا ناظر بر برگزاری مسابقات بین المللی،   -2
سیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران و اجازه فدران فوتبال، نمی توانند بدون باشگاه های وابسته به فدراسیو

ت هایی که سیون فوتبال کشور)های( مربوطه، فیفا و کنفدراسیون)های( مرتبط، در رقاببدون اجازه فدرا نیز
 ی برگزار می شود شرکت نمایند.فدراسیون فوتبال کشور دیگردر قلمرو 
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  پایانیبخش هشت: مقررات 

 

 فورس ماژوروقایع پیش بینی نشده و  -85ماده 

ین اده در هستند و نیز موارد پیش بینی نش فورس ماژورتصمیم گیری در خصوص کلیه مواردی که مصداق 
لت و عدا وبا قوانین  اساسنامه در صالحیت هیات رییسه فدراسیون است. چنین تصمیماتی بایستی منطبق

 اتخاذ شوند. فوتبال آسیا در فیفا و کنفدراسیون نیز بر اساس مقررات مربوطه 

 

 انحالل -86ماده 

 دو سوم اکثریت آرایوتبال، مستلزم موافقت رگونه تصمیم گیری در خصوص انحالل فدراسیون فه -1
 کسب شود.یل می شود ، ی که به این منظور تشکعموم اعضای فدراسیون است که باید در مجمع

قل می می ایران منتدر صورت انحالل فدراسیون، دارایی های آن به کمیته ملی المپیک جمهوری اسال  -2
ایید و با ت گروهی متشکل از پنج نفر که به پیشنهاد هیات رییسهکارتحت نظر شود. کمیته ملی المپیک 

دراسیون ی خود و تا هنگام تاسیس مجدد فمطابق وظایف حرفه ا انتخاب می شوند،عمومی مجمع آخرین 
ا بی تواند ممومی ع مجمعفوتبال، این دارایی ها را به صورت امانت نگهداری می نماید. با این وجود، آخرین 

 دو سوم آراء، مرجع دیگری را برای نگهداری دارایی های فدراسیون انتخاب نماید.اکثریت 

 

 موقت  شکل حقوقی -87ماده 

شده  ینیب شیپ اساسنامه نیا 1ماده  1، همچنان که در پاراگراف  رانیا یاسالم یال جمهورفوتب ونیفدراس
 یقوقح تیشخص یو دارا یدولت ری، غ یانتفاع ریمستقل ، غ یشود : موسسه ا فیتعر نگونهیا دیاست با

 : دیبا دیجد یحقوق تیماه نیشده است . ا لیتشک رانیا یاسالم یاست که مطابق مقررات جمهور

 یالدیسال م انیاپکه مقرر است تا فدراسیون  دیجد سهییر اتیسال بعد از انتخابات ه کیظرف مدت  -1
 .شودمی برگزار شود ، الزم االجرا  2020

 و فایف یبا همکار رانیورزش باشد که توسط دولت و مجلس ا یقانون مل بازنگریبه موجب  دیبا -2
 .ردیگ یصورت م ایفوتبال آس ونیکنفدراس
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 دیبا نرایا یماسال یفوتبال جمهور ونی، فدراس ظرف زمان مقررورزش  یقانون مل بازنگریهنگام انجام  تا
 شود . فیمستقل تعر یحقوق تیشخص یموسسه دارا کیقانونا به عنوان 

 

 اجرا  -88ماده 

این  ازد و ش تصویبتهران فدراسیون فوتبال در  عمومی مجمعتوسط  1399آذر  8 این اساسنامه در تاریخ
 د.الزم االجرا می باش تاریخ

 

 

 

 یدر بهاروندح                                                        مهدی محمدنبی                  

 وتبالففدراسیون  سرپرست                          فدراسیون فوتبال                  دبیرکل
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کی مهیضم  

 
 سوابق مدیریت ورزشی1

 

 یورزش تیریکه به سوابق مد رانیا جمهوری اسالمیفوتبال  ونیاساسنامه فدراس یدر هر کجا -1
 :باشد یم ریفرد مذکور به شرح ز یتیریاشاره شده است، منظور سوابق مد

 

  ای ک؛یلمپا یمل تهیکم ای یاستان یورزش تایه کیباشگاه،  کی ،یورزش ونیفدراس کی سهییر تای( عضو هالف

  ای ؛یورزش ونیفدراس کیمستقل(  ای یمی)دا تهی( عضو کم  ب

 یمل تهیکم ،یاستان یورزش تایه ایباشگاه  کی ،یورزش ونیفدراس کی یارشد در بخش ادار تیری( مد  ج
 وزارت ورزش ای کیالمپ

 

  :شود یمحسوب م یورزش تیری( سال سابقه مد4معادل چهار ) ریموارد ز -2

 :کنانیباز

  ایفوتسال؛  گیل ایزنان،  گیل ایمردان  یحرفه ا گیدر ل یل بازفص 4( حداقل الف

 .مردان و زنان یفوتبال، فوتسال و فوتبال ساحل یمل میدر ت ی( باز ب

 :انیمرب

 ایفوتسال؛  گیل ایزنان  گیل ایمردان،  یحرفه ا گیدر ل یگریفصل مرب 4( حداقل الف

  .زنان و مردان یتبال ساحلفوتبال، فوتسال و فو یمل یها میدر ت یگری( مرب  ب

                                                           
. این ضمیمه توسط فیفا تهیه شده است1  
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 :داوران

  ای؛ باشدده کر یفوتسال داور گیل ایزنان  گیل ایمردان  یحرفه ا گیدر لفصل  4( حداقل الف

  .یالملل نیداوران ب ستیسال حضور در ل 4( حداقل   ب

 

  شوند یم دییتا لیسوابق فوق الذکر از طرق ذ   -3

 .ینیارگزبالغ)حکم( انتصاب و حکم کبا استناد به ا یدر مورد مناصب دولت -الف

 فای، ف کیالمپ تهیه ها، کماستان ها ، باشگا یها اتیها ، ه ونیفدراس) یدر مورد مناصب ورزش -ب
 . ( با استناد به حکم انتصابونیوکنفدراس

 لرکیطح مدسدر  یو لشکر ی، حکومت ی، مادام که در مناصب دولت مهیضم نیاز اشخاص موضوع ا کی چیه -ج
. ندیت نماشرک ونیاز ارکان فدراس کی چیتوانند در انتخابات ه یدارند ، نم تیباالتر ، مسوول ایعادل آن و م

 . داده باشند یرسم یعفاانتخابات از سمت خود است یدر هنگام ثبت نام برا دیاشخاص با نگونهیا
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