اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

مصوب مجمع فوق العاده 90/10/ 4-
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"متن کامل اساسنامه فدراسیون فوتبال"
اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمي ايران در هشت فصل و  85ماده به تصويب
فدراسیون بینالمللي (فیفا) رسیده است.

فصل اول :موارد عمومي
ماده  - 1تعريف فدراسیون

 - 1فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمي ايران كه در اين اساسنامه فدراسیون نامیده
ميشود ،يك نهاد غیردولتي و دارای شخصیت حقوقي است كه بر اساس مشي و اصولي
ورزشي تعیین شده به موجب منشور المپیك ،با مراعات شئون اسالمي و منافع ملي و
به عنوان باالترين مرجع ذيصالح در رشته های ورزشي فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلي
تشكیل شده و در چارچوب اين اساسنامه ،با هماهنگي وزارت ورزش و جوانان و كمیته
ملي المپیك و رعايت قوانین و مقررات مربوطه فعالیت مي نمايد .اين فدراسیون برای
مدت زمان نامحدودی تشكیل شده است .
 - 2فدراسیون از سال  1948عضو فیفا و از سال  1958عضو كنفدراسیون فوتبال آسیا
است.
 - 3مقر فدراسیون در شهر تهران است .آرم ،نام اختصاری ،پرچم و شعار فدراسیون رسماً
به ثبت رسیده و در انحصار فدراسیون است.
ماده  -2اهداف

اهداف فدراسیون به اين شرح است:
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 -1گسترش و توسعه پايدار فوتبال و ساير رشته های مرتبط و همچنین ارتقاء ،نظارت
و كنترل بر برنامه های آن در سراسر كشور با هدف توسعه و تعمیم بازی جوانمردانه،
اتحاد و يگانگي ،ارتقاء ارزش های انساني ،فرهنگي و آموزشي بخصوص از طريق برنامه
توسعه و جوانان.
 -2حمايت از منافع اعضاء.
 -3احترام به مفاد اساسنامه فیفا و جلوگیری از نقض قوانین ،مقررات ،كدهای اخالقي،
دستورالعمل ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط فیفا ،كنفدراسیون و فدراسیون و همچنین
احترام به قوانین بازی و حصول اطمینان از اينكه كلیه اعضا از قوانین ياد شده تبعیت
و پیروی مي نمايند.
 -4جلوگیری از بروز اقدامات و گسترش روش ها و رويه هايي كه تمامیت و يكپارچگي
مسابقات و فعالیتها را به خطر بیندازد و يا به شكلي ،حقوق فدراسیون را تضییع و زير
سؤال مي برد.
 -5مبارزه علیه خشونت ،تباني ،فعالیت های غیرقانوني ،نژادپرستي ،دوپینگ و هر نوع
تبعیض.
 -6حمايت های مادی و معنوی از بازيكنان و ساير دستاندركاران اين رشته.
ماده  :3وظايف فدراسیون

 -1سازماندهي كلیه مسابقات در سطح ملي و برگزاری و نظارت بر كلیه مسابقات رسمي
و دوستانه در سراسر كشور بر اساس قوانین و مقررات مشخص و دقیق .
 -2تدوين قوانین و مقررات فني و عمومي الزم و حصول اطمینان از اجرای آن.
 -3مديريت كلیه ارتباطات بین المللي ورزش كه در ارتباط با فدراسیون است.
 -4میزباني و يا شركت در مسابقات بین المللي و ساير مسابقات در كلیه سطوح.
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 -5حصول اطمینان از اينكه تمامي اعضاء ،باشگاه ها ،بازيكنان فوتبال ،فوتسال و فوتبال
ساحلي ،كادر فني ،مديران ،مديران فني و بدنسازان ،فیزيوتراپها ،آژانس های بازيكنان،
آژانس های برگزاری مسابقات و تمام ديگر افراد مرتبط ،به اساسنامه ،مقررات ،كدهای
اخالقي و دستورالعمل های فدراسیون ،كنفدراسیون و فیفا احترام مي گذارند .
 -6توسعه و نظارت بر مدارس فوتبال.
 -7انطباق مقررات فني و مسابقاتي رشتههای فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلي با
آخرين مقررات بینالمللي كه توسط برد بین المللي به تصويب مي رسد .
 -8برگزاری و نظارت بر كلیه كالس ها و دوره های آموزشي و تكمیلي به منظور ارتقاء
سطح دانش ،تجارب و توانمندی مربیان ،داوران  ،مديران و ساير دست اندركاران.
 -9گزينش ورزشكاران نخبه و طراز اول كشور در رده های سني مختلف به منظور
تشكیل تیم های ملي بر مبنای دستورالعمل های مصوب انتخاب ورزشكاران ملي.
 -10طراحي نظام ملي كشف ،جذب و پرورش استعدادها و نظارت بر اجرای آن.
 -11نظارت بر فرآيند برگزاری لیگ های مختلف در سراسر كشور.
 -12برگزاری يا شركت فعال در مجامع بین المللي ،كنگره های علمي ،تحقیقاتي و
دورههای آموزشي.
 -13تهیه و تدوين برنامه بلندمدت ،میان مدت و تدوين برنامه و تقويم عملیاتي و
اجرای آن.
 -14تعیین مربیان تیمهای ملي و نظارت بر نحوه عملكرد و پشتیباني تیمهای ملي در
ردههای سني مختلف بر اساس دستورالعمل های مربوطه.
 -15توسعه و به روز رساني  ICTو بانك اطالعات و آمار ورزشي.
 -16صدور مجوز و نظارت فني بر فعالیتهای رشته های تحت پوشش در قلمرو ارگان
ها ،نهادها ،موسسات و سازمانهای دولتي و وابسته به دولت ،نهادها و موسسات عمومي
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غیردولتي و باشگاه های خصوصي عضو.
 -17تشكیل كمیتههای دائمي و موقت مختلف در فدراسیون.
 -18انتشار كتب ،جزوات ،نشريات آموزشي و نشر اخبار و ترجمه قوانین بین المللي.
 -19سیاست گذاری ،نظارت و ارزيابي عملكرد هیأت های فوتبال استانها.
 -20انجام فعالیت های بازاريابي ،اقتصادی ،بازرگاني ،تولیدی ،تجاری ،تبلیغاتي و
درآمدزايي به منظور تقويت بنیه مالي فدراسیون.
 -21تالش در جهت جذب كمك های مردمي و خدمات داوطلبانه.
 -22تالش برای پوشش كلیه گروه ها و ورزشكاران رشته مربوطه به عنوان عضو.
 -23تالش جهت كسب كرسي های بین المللي و حفظ آن.
 -24صدور مجوز فعالیت در كلیه زمینه ها در رشته های تحت پوشش برای اعضا.
 -25بررسي صالحیت و صدور مجوز فعالیت متقاضیان نمايندگي های مرتبط با رشته
های تحت پوشش نظیر نقل و انتقاالت ،برگزاری مسابقات و غیره.
ماده  -4بیطرفي و عدم تبعیض

 -1فدراسیون در امور سیاسي و مذهبي اعضا دخالت نخواهد كرد.
 -2هیچ يك از اعضا نمي توانند هیچ نوع تبعیضي در مقابل اشخاص ،گروه ها و ملیتها
در زمینه جنسیت ،زبان ،مذهب ،نژاد و سیاست يا موارد مشابه اعمال نمايند در غیر
اين صورت ،مشمول تعلیق يا اخراج خواهند شد.
ماده  -5گسترش روابط دوستانه

 -1فدراسیون روابط دوستانه خود با ديگر اعضا ،باشگاه ها ،مقامات ،بازيكنان ،موسسات
عام المنفعه و جامعه را در جهت اهداف بشر دوستانه گسترش مي دهد.
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 -2هر يك از اشخاص و سازمان های عضو متعهد به رعايت مفاد اساسنامه ،قوانین و
مقررات و اصول بازی جوانمردانه و همچنین اصول وفاداری ،امانتداری و رعايت اخالق
ورزشي است.
 -3فدراسیون بايد شرايط و امكانات الزم را برای حل هرگونه اختالف و اعتراضات داخلي
كه ممكن است بین اعضا باشگاه ها ،مقامات ،بازيكنان و فدراسیون به وجود آيد ،فراهم
كند.
ماده  -6بازيكنان

 -1هیأت رئیسه فدراسیون بايد قوانین و مقررات مورد نیاز برای تعیین وضعیت بازيكنان
و نقل و انتقاالت آنان را براساس قوانین و مقررات جاری فیفا تنظیم و اجرا نمايد .
 -2ثبت نام بازيكنان بايد براساس مقررات فدراسیون ،انجام شود.
ماده  -7قوانین بازي

فدراسیون و هر يك از اعضای آن براساس قوانین مصوب برد بین المللي ،در مسابقات
حاضر شده و بازی مي نمايند .فقط برد بین المللي صالحیت دارد در مورد وضع قوانین
بازی و يا تغییر آن اقدام نمايد (مقررات وضع شده توسط برد بین المللي از طريق فیفا
ابالغ ميشود).
ماده  -8متعهد بودن اعضا

كلیه مقامات رسمي و اشخاص حقیقي و حقوقي عضو فدراسیون موظف به رعايت مفاد
اساسنامه ،قوانین و مقررات ،دستورالعمل ها ،تصمیمات و همچنین كدهای اخالقي فیفا،
كنفدراسیون و فدراسیون هستند.
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ماده  -9زبان هاي رسمي

زبانهای فارسي و انگلیسي ،زبانهای رسمي فدراسیون ،هستند .كلیه مكاتبات و متون رسمي
بايد به اين زبان ها نوشته شوند (در صورت بروز هرگونه تناقض بین ترجمه متون به
زبانهای مختلف ،متون نوشته شده به زبان فارسي دارای اولويت خواهند بود) .زبان رسمي
مجمع ،زبان فارسي خواهد بود.

فصل دوم :عضويت
ماده  -10اعضاء

 -1كلیه هیأت های فوتبال استانها ،باشگاه ها ،لیگ ها ،اتحاديه ها و كانون های رسمي
بازيكنان ،مربیان و داوران فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلي عالقه مند در سراسر كشور
ميتوانند به عضويت فدراسیون پذيرفته شوند.
-2اشخاص حقیقي و حقوقي بايد درخواست عضويت خود را به دبیركل فدراسیون ارائه
نمايند.
ماده  -11پذيرش ،تعلیق و اخراج

 -1وظیفه پذيرش ،تعلیق و يا اخراج كلیه اعضاء برعهده مجمع عمومي است.
 -2تائید عضويت متقاضي منوط به انجام كلیه وظايف تعیین شده توسط فدراسیون
است.
 -3عضويت از طريق استعفا يا اخراج يك عضو پايان مي پذيرد .پايان عضويت دلیل بر
عدم پرداخت تعهدات مالي عضو مستعفي يا اخراج شده به فدراسیون يا ديگر اعضا
نیست بلكه فقط باعث لغو كلیه حقوق وی در ارتباط با فدراسیون ميشود.
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 -4عالوه بر درخواست كتبي ،ارائه مدارک زير برای پذيرش يك عضو در فدراسیون فوتبال
الزامي است :
 - 4-1تصوير اساسنامه قانوني معتبر و مجوز فعالیت ورزشي (فقط برای اشخاص حقوقي).
 -4-2ثبت قانوني عضو مورد نظر در صورت نیاز.
 -4-3اظهاريهای مبني بر رعايت كلیه مفاد اساسنامه فدراسیون ،قوانین و مقررات و
تصمیمات اتخاذ شده توسط فدراسیون ،فیفا و كنفدراسیون و حصول اطمینان از اينكه
كلیه اعضا شامل باشگاه ها ،مقامات و بازيكنان به قوانین ياد شده احترام خواهند گذاشت.
– 4-4تعهد نامه هايي مبني بر موضوعات ذيل :
الف  :شركت در كلیه مسابقات رسمي فدراسیون .
ب :دارا بودن اختیار تام حقوقي عضو برای اتخاذ تصمیم به صورت مستقل و به دور از
دخالت هرگونه عامل خارجي.
ج :احترام به كلیه قوانین  ،مقررات و دستورالعمل های مسابقات.
د  :كلیه اختالفات و دعاوی را صرفاً در شورای حل اختالف ،اركان قضايي فدراسیون و
دادگاه حكمیت ورزشي ( )CASحل و فصل نمايد و از ارائه دعاوی به دادگاه های
عمومي خودداری نمايد.
ه  :انجام هماهنگي های الزم با فدراسیون برای برگزاری مسابقات يا شركت در هر نوع
رويداد دوستانه.
و  :به رسمیت شناختن دادگاه حكمیت بین المللي ورزشي در لوزان سوئیس ،همانطور
كه در اساسنامه ذكر شده است.
 4-5ارائه لیست مقاماتي كه رسما دارای حق امضا بوده و ميتوانند از نظر حقوقي در
توافقنامه ها و قراردادها امضا داشته باشند (فقط برای اشخاص حقوقي).
 4-6تصوير صورتجلسه آخرين جلسه مجمع عمومي يا مجمع موسسان خود.
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 -5بررسي صحت مدارک ارسال شده بر عهده هیات رئیسه است .
ماده  -12روند پذيرش اعضا

روند پذيرش عضو بر اساس آئین نامه ويژهای است كه به تصويب هیأت رئیسه فدراسیون
رسیده است.
ماده  -13حقوق اعضا

اعضای فدراسیون از حقوق مشروحه ذيل برخوردارند:
 -1دعوت شدن و آگاهي از دستور جلسه مجمع در زمان مقتضي ،شركت در جلسه
مجمع و برخورداری از حق رای.
 -2ارسال نظرات و پیشنهادات برای گنجانده شدن در دستور جلسه مجمع.
 -3معرفي نامزد برای شركت در پست های انتخابي فدراسیون.
 -4اطالع يافتن از جريان امور فدراسیون از طريق مبادی و مراجع رسمي فدراسیون.
 -5شركت در مسابقات و يا هر نوع فعالیت ورزشي ديگر كه توسط فدراسیون برگزار
ميشود.
-6برخورداری از كلیه حقوق تعیین شده در اساسنامه و ديگر آئیننامه ها و دستورالعمل
های مصوب فدراسیون.
ماده  -14تعهدات اعضا

 -1اعضای فدراسیون دارای تعهدات زير هستند:
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 1-1تبعیت كامل از مفاد اساسنامه ،آئین نامه ها و مقررات ،كدهای اخالقي و دستورالعمل
ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط فیفا ،كنفدراسیون و فدراسیون و حصول اطمینان از
اينكه اعضای مرتبط با آن عضو به قوانین و مقررات ياد شده احترام خواهندگذاشت.
 1-2پرداخت حق عضويت
 1-3احترام به قوانین بازی كه توسط برد بین المللي وضع مي شود و حصول اطمینان
از اينكه كلیه اعضای مرتبط با عضو نیز به قوانین ياد شده احترام خواهند گذاشت.
 1-4در نظر گرفتن يك ماده در اساسنامه خود كه عنوان مي دارد رسیدگي به هر گونه
اختالفات و دعاوی عضو و يا نهادهای وابسته به عضو كه در ارتباط با اساسنامه ،قوانین
و مقررات،كدهای اخالقي ،دستورالعمل ها و تصمیمات فیفا ،كنفدراسیون ،فدراسیون يا
لیگ های كشوری است ،صرفا ًاز طريق شورای حل اختالف و يا اركان قضائي فدراسیون،
فیفا و دادگاه حكمیت ورزشي پیگیری و رسیدگي خواهد شد .بديهي است اعضا برای
رسیدگي به دادخواست های خود در هیچ شرايطي نبايد به دادگاه های عمومي مراجعه
نمايند.
 1-5برای ايجاد هرگونه تغییر و اصالحیه در اساسنامه و قوانین و مقررات خود و
همچنین تغییر لیست اعضای رسمي يا اشخاصي كه دارای حق امضا هستند ،با فدراسیون
مكاتبه نمايد.
 1-6عدم برقراری ارتباط ورزشي با نهادهای غیر رسمي و يا اعضايي كه معلق شده و
يا از عضويت فدراسیون بركنار شده اند.
 1-7رعايت اصول وفاداری ،امانت و رفتار مناسب ورزشي به نشانه رعايت اصول بازی
جوانمردانه از طريق وضع يك ماده قانوني مشخص در اساسنامه خود.
 1-8رعايت مفاد قانوني بند  4ماده  11اساسنامه در طول مدت عضويت.
 1-9به روز نمودن لیست اعضا.
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 1-10رعايت كامل ساير تعهدات و وظايفي كه براساس اساسنامه و قوانین و مقررات
فیفا ،كنفدراسیون و فدراسیون تعیین شده است.
 1-11هیچ يك از اعضا نمي توانند بدون مجوز رسمي فدراسیون مبادرت به برگزاری
مسابقات در رشته های تحت پوشش فدراسیون نموده و يا اينكه در مسابقاتي كه بدون
نظارت فدراسیون برگزار مي شود ،شركت نمايند.
 -2سرپیچي از تعهدات ذكر شده باال توسط هر يك از اعضا مي تواند منجر به محرومیت
تعیین شده در اساسنامه شود.
-3اعضای حقوقي برای عضويت در فدراسیون ،بايد الزاماً دارای هیأت مديره انتخابي باشند.
ماده  -15تعلیق

 -1مجمع عمومي مي تواند نسبت به تعلیق عضو اقدام نمايد .در عین حال هیأت رئیسه
نیز مي تواند در صورتي كه يك عضو به صورت مكرر و جدی از تعهدات خود سر باز
زند ،نسبت به تعلیق آن عضو اقدام كند .اين حكم بالفاصله الزم االجراست .تعلیق تا
برگزاری جلسه بعدی مجمع ادامه خواهد داشت مگر اينكه هیأت رئیسه در خصوص
رفع آن ،اتخاذ تصمیم و اقدام نمايد.
 -2تعلیق بايد از طريق رای گیری توسط اكثريت سه چهارم اعضای حاضر در مجمع
تائید شود .چنانچه تعلیق مورد تائید واقع نشود به خودی خود رفع خواهد شد.
 -3عضو معلق شده از كلیه حقوق قانوني عضويت خود محروم خواهد شد .ديگر اعضا
بايد از برقراری ارتباط ورزشي با عضو معلق شده خودداری نمايند .كمیته انضباطي
میتواند جرايم ديگری نیز اعمال نمايد.
-4اعضايي كه به مدت يك سال از شركت در فعالیت های ورزشي فدراسیون خودداری
نمايند از حقوق مندرج در بندهای يك الي سه ماده  13محروم مي گردند.
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ماده  - 16اخراج

 -1مجمع عمومي مي تواند در صورت بروز موارد ذيل ،نسبت به اخراج يك عضو اقدام
نمايد:
 1-1از انجام تعهدات مالي خود نسبت به فدراسیون سر باز زند.
1-2به صورت جدی و مكرر از اساسنامه ،قوانین و مقررات ،دستورالعمل ها  ،تصمیمات
اتخاذ شده يا كدهای اخالقي فیفا ،كنفدراسیون يا فدراسیون تخطي نمايد.
 -2برای بررسي اخراج موقت يك عضو بايد هیأت رئیسه با حضور اكثريت دوسوم اعضا
تشكیل و با رای اكثريت مطلق( )%50+1اعضای حاضر ،موضوع را تصويب و به مجمع
ارجاع نمايد .تا تشكیل مجمع عمومي ،كلیه فعالیت های عضو به حالت تعلیق در خواهد
آمد.
 -3برای بررسي موضوع اخراج ،مجمع با حضور اكثريت مطلق ()%50+1كل اعضاء دارای
حق رای تشكیل و با رای اكثريت سه چهارم اعضای حاضر اتخاذ تصمیم مي نمايد .قبل
از اخراج بايد فرصت دفاع به عضو داده شود .
-4پس از ارجاع موضوع اخراج يك عضو از هیأت رئیسه به مجمع  ،فقط مجمع

مي

تواند راجع به اخراج يا عدم اخراج عضو اتخاذ تصمیم نمايد.
ماده  -17استعفاء يا کناره گیري

 -1يك عضو مي تواند از فدراسیون كناره گیری نمايد .درخواست كتبي كناره گیری بايد
حداقل شش ماه قبل از پايان تقويم كاری سالیانه فدراسیون برای دبیركل فدراسیون
ارسال شود.
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 -2استعفا يا كنارهگیری اعضا در صورت انجام تعهدات مالي و تسويه حساب با فدراسیون
و ساير اعضاء آن قابل پذيرش است.
ماده  -18اساسنامه باشگاه ها،لیگ ها ،اتحاديه ها ،هیأت هاي استاني و صنفي و ديگر
گروه ها

 -1لیگ ها و اتحاديه های سراسری و منطقه ای بايد وابسته به فدراسیون بوده و به
عضويت فدراسیون درآمده باشند .اساسنامه و محدوده وظايف و اختیارات آنها بايد قبل
از ثبت به تصويب هیأت رئیسه فدراسیون برسد.
 -2هیأت های استاني يا صنفي ميتوانند به عضويت فدراسیون پذيرفته شوند .اين هیأت
ها بايستي برابر ضوابط و مقررات تعیین شده از طرف فدراسیون فعالیت نمايند.
 -3كلیه باشگاه های ثبت شده و دارای پروانه بهره برداری در ايران كه بخواهند در
ورزش هايي كه زير نظر و برابر مقررات فیفا انجام مي شود فعالیت نمايند ،بايد به
عضويت فدراسیون درآمده و به رسمیت شناخته شوند .اين باشگاه ها موظفند مقررات
مربوط به اداره اين بخش از فعالیت های خود را تهیه و به تايید هیأت رئیسه فدراسیون
برسانند.
 -4باشگاه های عضو و ديگر بخش های وابسته به فدراسیون بايد استقالل خود را در
روند اتخاذ تصمیمات مربوط به باشگاه و يا بخش مربوطه حفظ نموده و از دخالت
هرگونه عوامل خارجي جلوگیری نمايند.
 -5هیچ يك از اشخاص حقیقي و حقوقي همزمان نمي توانند كنترل و هدايت بیش از
يك باشگاه را بر عهده داشته باشند در غیر اين صورت ،تمامیت يك مسابقه يا مسابقات
را زير سؤال خواهند برد.
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فصل سوم  :رئیس و اعضاي افتخاري

ماده  : 19رئیس و اعضاي افتخاري

 -1مجمع مي تواند عنوان رياست افتخاری يا عضو افتخاری را به جهت خدمات شايان
توجه افراد به فوتبال برای آنان در نظر بگیرد.
 -2هیأت رئیسه ميتواند نامزدها را به مجمع معرفي نمايد.
 -3رئیس يا عضو افتخاری بدون حق رای ميتواند در مذاكرات جلسات مجمع عمومي
شركت نمايد.
 -4آئین نامه نحوه انتخابات اين افراد توسط هیأت رئیسه تهیه و به تصويب مجمع
فدراسیون مي رسد.

فصل چهارم  :تشكیالت
ماده  -20ارکان فدراسیون

 -1مجمع عمومي به عنوان عالي ترين ركن تصمیمگیری فدراسیون شناخته مي شود.
-2هیأت رئیسه به عنوان ركن اجرايي فدراسیون ،تحت رياست رئیس فدراسیون انجام
وظیفه مي كند.
 -3كمیته های تحت پوشش فدراسیون (دائمي و موقت) مشاوره و كمك های الزم را
به هیأت رئیسه ارائه خواهند نمود تا در جهت اجرای وظايف خود از آنها بهره برداری
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نمايد .وظايف ،تركیب و عملكرد اين كمیته ها در اين اساسنامه يا مقررات ويژهای كه
توسط هیأت رئیسه وضع مي شود ،مشخص شده است .
 -4سازمان اداری به عنوان ركن اداری فدراسیون ،زيرنظر دبیركل انجام وظیفه مي نمايد.
 -5ركن قضايي شامل كمیته انضباطي،كمیته استیناف و كمیته اخالقي است.
 -6خزانه دار.
 -7بازرسان مستقل.
 -8اركان فدراسیون صرفاً بر اساس روش های مشخص شده در اين اساسنامه و طبق
چارچوب استاندارد انتصاب يا انتخاب مي شوند.
ماده  -21مجمع

 -1مجمع عمومي به جلسهای گفته مي شود كه با حضور اعضای مجمع فدراسیون
در زمان مقرر به صورت ادواری برگزار مي شود  .مجمع به عنوان باالترين ركن تصمیم
گیری فدراسیون شناخته مي شود.
 -2جلسات مجمع به دو شكل عادی و فوقالعاده تشكیل ميشود.
 -3مجمع مي تواند سه نفر ناظر از بین اعضا را جهت نظارت بر جلسه انتخاب نمايد.
 -4رئیس مجمع مسئولیت اداره جلسات را بر اساس موارد دستور جلسه بر عهده دارد .
-5رئیس و اعضای افتخاری مجمع بدون داشتن حق رای مي توانند در مذاكرات مشاركت
داشته باشند.
ماده  -22اعضاي مجمع و آرا

 -1نمايندگان حاضر در مجمع بايستي نماينده عضو فدراسیون بوده كه از طريق انتخاب
يا انتصاب معرفي شده باشند.
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مجمع از اعضای زير تشكیل شده است:
 1-1وزير ورزش و جوانان (  1نفر) .
 1-2معاون ورزش قهرماني و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان (  1نفر) .
 1-3مديران عامل يا يكي از اعضای هیات مديره هر يك از باشگاه های حاضر در آخرين
دوره فصل مسابقات لیگ برتر.
 1-4مديران عامل يا يكي از اعضای هیات مديره از  8باشگاه دسته اول كه رتبههای اول تا
هشتم را كسب نمودهاند (در صورتي كه مسابقات در چند گروه برگزار شود از هر گروه بطور
مساوی بر اساس رتبه های باالتر انتخاب خواهند شد).
 1-5مديران عامل يا يكي از اعضای هیات مديره از  2باشگاه دسته دوم كه رتبههای اول تا
دوم را كسب كردهاند.
 1-6مديران عامل يا يكي از اعضای هیات مديره از  2باشگاه اختصاصي فوتسال كه باالترين
رتبه ها را در لیگ برتر فوتسال كسب كرده اند.
 1-7مدير عامل يا يكي از اعضای هیات مديره از باشگاه اختصاصي فوتبال ساحلي كه در
باالترين لیگ فوتبال ساحلي آقايان باالترين رتبه را كسب كرده است .
 1-8مدير عامل يا يكي از اعضای هیات مديره از باشگاه اختصاصي فوتسال كه در باالترين
لیگ فوتسال بانوان رتبه اول را كسب كرده است .
 1-9مدير عامل يا يكي از اعضای هیات مديره از باشگاه اختصاصي فوتبال ساحلي كه در
باالترين لیگ فوتبال ساحلي بانوان باالترين رتبه را كسب كرده است .
 1-10مدير عامل يا يكي از اعضای هیات مديره از باشگاهي كه در باالترين لیگ فوتبال
بانوان رتبه اول را كسب كرده است .
 1-11رئیس يا نايب رئیس و يا دبیر هیأت های فوتبال استان ها كه بر اساس اساسنامه
خود انتخاب شده اند.
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 1-12روسا يا دبیران هیات ها يا انجمن های فوتبال در وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و
فنآوری؛ آموزش و پرورش؛ كار و امور اجتماعي؛ ستاد كل نیروهای مسلح و ورزش های
روستائي (در صورتي كه به عضويت فدراسیون در آمده باشند .مجموعاً  5نفر) .
 1-13يك نفر نماينده كانون يا اتحاديه رسمي مربیان (تا زمان تشكیل اين اتحاديه ،سرمربي
ايراني تیم ملي فوتبال بزرگساالن و در صورتي كه ايراني نباشد ،سرمربي ايراني تیم ملي
فوتبال المپیك ).
 1-14يك نفر نماينده كانون يا اتحاديه رسمي داوران (تا زمان تشكیل اتحاديه ،داوری كه
باالترين امتیاز را در لیست داوران بین المللي دارد).
 1-15يك نفر نماينده كانون يا اتحاديه بازيكنان (تا زمان تشكیل اتحاديه ،كاپیتان تیم
ملي فوتبال بزرگساالن).
 1-16هر فرد ايراني كه به عضويت كمیته های اجرايي كنفدراسیون يا فیفا انتخاب شده
و مشغول انجام وظیفه باشد ،در طول دوران عضويت خود ،عضو مجمع فدراسیون خواهد
بود.
 - 2اعضای بند  1-3الي  1-10برحسب نتايج آخرين دوره فصل مسابقات كه به اتمام
رسیده و آخرين رده بندی امتیازات اعالم شده در پايان دوره يك ساله تعیین مي شود.
 -3اولويت برای شركت در جلسه مجمع عمومي با باالترين مقام مسئول شخصیت
حقوقي است كه طبق اين اساسنامه عضو مجمع است و در صورت غیبت ،حضور نفرات
جانشین با ارائه معرفي نامه معتبر با امضای همان مقام امكان پذير است.
-4كلیه اعضای شركت كننده در مجمع از حق رای برابر(يك رأی) برخوردارند .فقط
اعضای حاضر در جلسه مي توانند رای بدهند .ارسال رای از طريق وكالت يا نامه قابل
پذيرش نیست.
-5كلیه اعضای مجمع بايد تابعیت ايراني داشته باشند .
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 -6هیأت رئیسه و دبیركل فدراسیون بدون حق رای در جلسات شركت مي نمايند ،و
در طول مدت خدمت در فدراسیون ،اعضای هیأت رئیسه نمي توانند به عنوان نماينده
يكي از اعضای حقوقي در مجمع شركت نمايند.
-7رئیس مجمع بدون حق رأی در جلسات شركت و مجمع را اداره مي نمايد.
ماده  -23اختیارات مجمع

مجمع عمومي دارای اختیارات زير است:
 -1اصالح اساسنامه ،وضع آئین نامهها و مقررات ناظر بر اجرای اساسنامه.
 -2تعیین سه نفر ناظر از بین اعضاء برای كنترل صورت جلسات مجمع قبلي به منظور
اخذ تائیديه از مجمع و همچنین نظارت بر مجمع فعلي.
 -3انتخاب رئیس فدراسیون ،نواب رئیس ،ساير اعضای هیأت رئیسه ،خزانه دار و بازرس
 -4تعیین سه نفر شمارنده آرا (در مواردی كه رای گیری انجام مي شود).
 -5تصويب گزارش مالي سالیانه.
 -6تصويب برنامه و بودجه سالیانه.
 -7تصويب گزارش سالیانه فعالیت های رئیس فدراسیون.
 -8تعیین بازرس مستقل جهت رسیدگي به گزارش مالي با پیشنهاد هیات رئیسه.
 -9تعیین میزان حق عضويت.
 -10تصمیم گیری در خصوص نامزدهای پیشنهادی هیأت رئیسه برای اعطای عنوان
رياست يا عضو افتخاری به افراد مورد نظر.
 -11پذيرش ،تعلیق يا اخراج اعضاء.
 -12رسیدگي به درخواست اعضا براساس مفاد اين اساسنامه.
 -13انحالل فدراسیون.
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ماده  -24حد نصاب مجمع

 -1مصوبات مجمع زماني معتبر است كه اكثريت مطلق( )%50+1اعضای دارای حق رای
مجمع حضور داشته باشند.
 -2اگر در يك جلسه حد نصاب اعضاء به دست نیايد جهت اتخاذ تصمیم در مورد
موضوع ،مجمع ديگری بايد حداكثر ظرف مدت پانزده روز بعد از اولین جلسه با همان
دستور جلسه تشكیل شود.
 -3حد نصاب برای جلسه دوم نیاز نیست مگر اينكه موضوع دستور جلسه در مورد
اصالح اساسنامه فدراسیون ،انتخاب رئیس ،نواب رئیس و اعضای هیأت رئیسه فدراسیون،
بركناری يك يا تعدادی از اعضای منتخب فدراسیون ،اخراج يكي از اعضای فدراسیون
يا انحالل فدراسیون باشد.
ماده  -25تصمیمات مجمع

 -1به استثنای مواردی كه در اساسنامه گنجانیده شده است ،رای اكثريت مطلق ()%50+1
افراد حاضر در جلسه مجمع برای تصمیم گیری و تائید يا رد يك موضوع معتبر است.
شمارش آرای معتبر مي تواند تعداد دقیق آرا را مشخص نمايد .آرای مخدوش شده يا
سفید ،آرای باطل تلقي شده و در شمارش آرا لحاظ نخواهند شد.
 -2اگر برای تصمیمي نیاز به رای گیری باشد ،برای اين كار اعضا مي توانند با باال بردن
دست ،رای خود را اعالم نمايند .در صورت نیاز رای ها به صورت مكتوب و مخفي جمع
آوری خواهند شد .
ماده  -26انتخابات

 -1برای برگزاری انتخابات ،مجمع بايد با حضور اكثريت دو سوم كل اعضا تشكیل شود.
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 -2انتخابات موضوع بند  3ماده  23اساسنامه با رای كتبي و مخفي انجام مي شود.
 -3برای اين كه يك فرد به استثنای رئیس انتخاب شود ،در دور اول رای گیری ،كسب
اكثريت مطلق( )%50+1آرای اعضای حاضر الزم است در دورهای بعدی رای گیری ،رای
بیشتر ،سرنوشت رای گیری را مشخص مي كند.
 -4در صورتي كه سرنوشت انتخابات در دور اول مشخص نشود ،دو نفر كانديدای دارای
باالترين آرا در دور اول انتخاب و در رای گیری دور دوم شركت مينمايند.
 -5در صورتي كه در دور اول انتخابات  ،بیشتر از دو نفر از كانديداها دارای باالترين آرا
و مساوی با هم باشند ،تمامي افراد دارای باالترين رای برابر به دور بعد راه مي يابند.
 -6در دور دوم چنانچه آرای دو نفر كانديدا مساوی باشد ،فرد منتخب از طريق قرعه
تعیین مي شود.
 -7انتخاب رئیس ،نواب رئیس ،خزانه دار و بازرس به صورت كتبي و انفرادی و برای
پنج نفر عضو ديگر هیأت رئیسه به صورت توامان انجام مي شود.
 -8برای انتخاب رئیس ،كسب اكثريت دو سوم آرای اعضای حاضر مورد نیاز است.
 -9انتخاب رئیس قبل از انتخاب ساير اعضای هیات رئیسه صورت مي گیرد .بعد از مشخص
شدن رئیس فدراسیون ،در مورد نامزدهای پیشنهادی وی برای پست های نايب رئیسي رای
گیری مي شود .در صورتي كه هر كدام از نامزدهای معرفي شده حد نصاب الزم را به دست
نیاوردند ،رئیس ملزم به معرفي فرد ديگری تا حداكثر يك ماه آتي به مجمع خواهد بود .
ماده  -27مجمع عادي

 -1مجمع عادی بايد هر سال يك بار تشكیل شود .
 -2هیأت رئیسه بايد تاريخ و محل جلسه مجمع را حداقل  30روز قبل از تاريخ مجمع
تعیین نمايند.
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 -3دعوتنامه رسمي و كتبي مجمع بايد حداقل  21روز قبل از جلسه برای كلیه اعضا
ارسال شود .به همراه اين دعوتنامه دستور جلسه ،گزارش عملكرد رئیس فدراسیون،
گزارش مالي ،گزارش حسابرسي و ديگر موارد مربوط برای اعضا ارسال خواهد شد.
ماده  -28دستور جلسه مجمع عادي

 -1دبیركل بايد دستور جلسه مجمع را براساس پیشنهادهای دريافت شده از سوی
هیأت رئیسه و ديگر اعضا تنظیم نمايد .چنانچه هر يك از اعضاء ،پیشنهادی برای طرح
در مجمع دارند مي توانند پیشنهاد خود را  45روز قبل از تشكیل مجمع به صورت
كتبي و با ارائه توضیحات مختصری در مورد آن ،برای دبیركل فدراسیون ارسال نمايند.
 -2مجمع ملزم به رعايت دقیق دستور جلسه است .
 -3دستور جلسه مجمع مي بايست شامل موارد الزامي زير باشد:
 3-1اعالم شود كه جلسه مجمع براساس مفاد اساسنامه فدراسیون تشكیل و برگزار مي
شود.
 3-2تائید دستور جلسه .
 3-3سخنراني رئیس .
 3-4تعیین سه نفر ناظر.
 3-5تعیین شمارندگان آرا .
 3-6بررسي تعلیق و اخراج اعضا (در صورت لزوم).
 3-7تصويب صورت جلسات مجمع قبلي.
 3-8گزارش عملكرد رئیس فدراسیون(شامل فعالیت ها از آخرين جلسه مجمع به بعد).
 3-9ارائه ترازنامه مالي و بررسي سود و زيان ترازها .
 3-10تصويب گزارش های مالي سالیانه.
 3-11تصويب برنامه و بودجه سالیانه.
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 3-12پذيرش اعضای جديد (در صورت لزوم).
 3-13رای گیری در مورد اصالح اساسنامه ،وضع قوانین و مقرراتي كه در ارتباط با
اساسنامه و تركیب اعضای مجمع است (در صورت لزوم) .
 3-14بحث در مورد پیشنهادهای ارائه شده توسط اعضا و هیأت رئیسه.
 3-15تعیین بازرسان مستقل (در صورت لزوم) در خصوص رسیدگي به موارد مطرح
شده هیأت رئیسه .
 3-16انتخابات رئیس فدراسیون  ،نواب رئیس و اعضای هیأت رئیسه (در صورت لزوم).
 3-17استیضاح عضو يا اعضای هیأت رئیسه و رای اعتماد مجدد ( در صورت لزوم ).
 -4در صورتي كه حداقل سه چهارم اعضای دارای حق رای حاضر در مجمع درخواست
نمايند ،مي توان دستور جلسه را تغییر داد.
ماده  -29مجمع فوق العاده

 -1هیأت رئیسه ميتواند با رای اكثريت دو سوم اعضای خود در هر زماني مجمع فوق
العاده تشكیل دهد.
 -2در صورتي كه دو پنجم از اعضای مجمع درخواست برگزاری جلسه فوق العاده مجمع
را داشته باشند ،هیأت رئیسه مي تواند بر اين اساس اقدام به برگزاری جلسه نمايد .موارد
دستور جلسه بايد در درخواست اعضا مشخص شده باشد .مجمع فوق العاده بايد حداكثر
دو ماه بعد از دريافت درخواست تشكیل شود .اگر مجمع فوق العاده تشكیل نشود ،اعضای
درخواست كننده مي توانند خود طبق ضوابط امر نسبت به تشكیل جلسه اقدام نمايند.
-3تاريخ ،محل و دستور جلسه مجمع فوق العاده بايد حداكثر  21روز قبل از تاريخ
تشكیل مجمع فوق العاده به اعضاء اعالم شود.
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 -4در صورت درخواست برگزاری جلسه مجمع فوق العاده توسط هیأت رئیسه ،موارد
دستور جلسه توسط هیأت رئیسه مشخص مي شود .در صورت درخواست جلسه توسط
اعضاء ،موارد دستور جلسه توسط ايشان مشخص خواهد شد.
-5دستور جلسه مجمع فوق العاده قابل تغییر نخواهد بود .
ماده  -30اصالح اساسنامه (قوانین و مقررات حاکم بر اجراي اساسنامه و ترتیب آن)

 -1مسئولیت اصالح اساسنامه برعهده مجمع است (در صورت لزوم  ،آئین نامه نحوه
اصالح اساسنامه و ترتیب مقرر بر آن توسط مجمع وضع خواهد شد).
 -2هرگونه پیشنهاد برای اصالح در اساسنامه بايد توسط اعضاء فدراسیون يا هیأت رئیسه
به صورت كتبي با ارائه توضیحات در مورد آن برای دبیركل فدراسیون ارسال شود.
پیشنهاد اصالح اساسنامه زماني معتبر خواهد بود كه حداقل ده نفر ديگر از اعضا از آن
حمايت كرده و تائید خود را به صورت كتبي اعالم نمايند.
 -3برای اينكه رای گیری در مورد اصالح اساسنامه معتبر باشد ،بايد اكثريت مطلق
( )%50+1اعضای دارای حق رای مجمع در جلسه حاضر باشند.
-4برای پذيرش پیشنهادی مبني بر اصالح اساسنامه بايد اكثريت مطلق ( )%50+1اعضای
حاضر در مجمع به آن رای دهند.
 -5هرگونه پیشنهاد برای اصالح آئین نامه نحوه اصالح و اجرای اساسنامه و ترتیب مقرر
بر آن بايد به همراه توضیح در مورد آن پیشنهاد ،توسط اعضای مجمع يا هیئت رئیسه
به صورت كتبي برای دبیركل فدراسیون ارسال گردد.
 - 6برای اتخاذ تصمیم در مورد اصالح آئین نامه ،نحوه اصالح اساسنامه و ترتیب مقرر
بر آن بايد اكثريت مطلق( )%50+1اعضای مجمع در جلسه حاضر باشند و با اكثريت
مطلق ()%50+1اعضای حاضر اتخاذ تصمیم شود.
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ماده  -31مصوبات

مسئولیت نگارش و ثبت مصوبات مجمع به عهده دبیركل فدراسیون است .صورتجلسات
آن بايد توسط ناظراني كه انتخاب مي شوند امضا شده و سپس به تصويب مجمع
بعدی برسد.
ماده  -32تاريخ اجراي مصوبات

مصوبات مجمع بايد حداكثر  30روز پس از پايان مجمع به مورد اجرا گذاشته شود مگر
اينكه مجمع ،تاريخ ديگری را برای اجرای مصوبه در نظر بگیرد.
ماده  -33هیأت رئیسه

 -1هیأت رئیسه شامل  9نفر است :
 1-1رئیس فدراسیون.
 1-2سه نايب رئیس شامل نايب رئیس اول ،نايب رئیس دوم و رئیس كمیته مسابقات و
نايب رئیس سوم و رئیس كمیته بانوان.
 1-3پنج نفر اعضاء ديگر (شامل يك نفر از بین روسای هیئتهای استاني ،يك نفر از بین
مديران عامل باشگاههای لیگ برتر و يا لیگ دسته اول و سه نفر از بین افرادی كه سابقه
مديريت دارند).
-2تمامي اعضای هیأت رئیسه بايد توسط مجمع انتخاب يا بركنار شوند .هريك از
نامزدهای شركتكننده درانتخابات مجمع ،بايد حداقل توسط  5نفر و رئیس توسط 10
نفر از اعضای مجمع پیشنهاد شده باشند.
 -2-1اعضای هیات رئیسه برای ثبت نام در همان پست در دوره بعدی نیازی به اخذ تائیديه
از اعضای مجمع ندارند .
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 -3دوره فعالیت رئیس فدراسیون  ،نواب رئیس و اعضای هیأت رئیسه چهار سال است
(انتخاب مجدد آنها برای دوره های متوالي بالمانع است).
 -4سن اعضای هیأت رئیسه ،در زمان ثبت نام برای انتخابات  ،بايد حداقل  35سال تمام
و حداكثر  65سال تمام باشد .ايشان بايد دارای حداقل مدرک كارشناسي يا معادل آن
و حداقل  5سال سابقه مديريت و فعالیت در حیطه تخصصي مربوطه (به استثنای رئیس)
بوده و فاقد هر گونه سوء پیشینه كیفری و محرومیت اجتماعي بر اساس حكم قضائي و
تأئید مراجع ذيصالح باشند و همچنین دارای تابعیت ايراني بوده و در ايران سكونت داشته
باشند.
 -5نامزدها بايد درخواست كتبي خود را حداقل  20روز قبل از برگزاری مجمع به دبیرخانه
مجمع ارسال نمايند .لیست رسمي نامزدهای تائید شده بايد همراه دستور جلسه برای
اعضای مجمع ارسال شود .نامزدهای پست رياست فدراسیون ،بايد در درخواست كتبي
خود ،اسامي افراد پیشنهادی برای پستهای نايب رئیسي را نیز اعالم نمايند.
 -6عضو هیأت رئیسه نبايد همزمان:
 -6-1دبیر كل فدراسیون باشد.
 -6-2عضو ركن قضايي فدراسیون باشد.
 -6-3عضو شورای حل اختالف فدراسیون باشد.
 -6-4قاضي دادگاه حكمیت ورزشي ( )CASباشد.
 -6-5داور فعال يكي از رشته های ورزشي فدراسیون باشد.
 -6-6مدير آژانس های نقل و انتقاالت باشد.
 -7چنانچه هر يك از اعضای هیأت رئیسه مستعفي ،بركنار يا فوت نمايد ،پست وی تا
مجمع عادی بعدی توسط هیأت رئیسه جايگزين مي شود مگر اينكه در اين اساسنامه،
موارد ديگری پیش بیني شده باشد.
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 -8اعضای مستعفي يا بركنار شده نمي توانند بالفاصله در دوره بعدی انتخابات نامزد
شوند.
 -9نحوه ثبت نام و بررسي مدارک نامزدها براساس دستورالعملي خواهد بود كه ضمیمه
اين اساسنامه ميباشد.
ماده  -34جلسات هیأت رئیسه

 -1هیأت رئیسه بايد حداقل  9جلسه در سال برگزار نمايد.
 -2رئیس فدراسیون بايد جلسه هیأت رئیسه را برگزار نمايد .اگر  50درصد اعضای
هیأت رئیسه درخواست برگزاری جلسه را داشته باشند ،رئیس فدراسیون بايد ظرف مدت
چهارده روز نسبت به برگزاری جلسه اقدام نمايد.
 -3رئیس فدراسیون بايد موارد دستور جلسه را تهیه و تنظیم نمايد .هر عضو هیأت
رئیسه مي تواند موارد مورد نظر را برای درج در دستور جلسه پیشنهاد نمايد .اعضای
هیأت رئیسه بايد پیشنهادهای خود را جهت گنجانده شدن در دستور جلسه حداكثر
 10روز قبل از برگزاری جلسه هیأت رئیسه برای دبیركل فدراسیون ارسال نمايند .دستور
جلسه بايد حداكثر تا هفت روز قبل از جلسه برای كلیه اعضای هیأت رئیسه ارسال شود.
 -4دبیركل در جلسات هیأت رئیسه به عنوان دبیر بدون حق رای حضور مي يابد.
-5جلسات هیأت رئیسه به صورت عمومي برگزار نمي شود .دبیر كل بر اساس پیشنهاد
هیأت رئیسه مي تواند از افراد مطلع نیز دعوت به عمل آورد تا بدون حق رای در مذاكرات
جلسه حضور داشته باشند.
ماده  -35اختیارات هیأت رئیسه

 -1مسئولیت برگزاری و انجام هماهنگي های الزم برای مجامع عادی و فوق العاده.
 -2تصويب روسا و اعضای كمیته های فدراسیون بنا به پیشنهاد رئیس فدراسیون.
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 -3تصويب روسا ،معاونین و اعضای ركن قضايي بنا به پیشنهاد رئیس فدراسیون.
 -4تصويب تشكیل كمیته های موقت در صورت نیاز بنا به پیشنهاد رئیس فدراسیون.
 -5بررسي و تصويب آئین نامه های ارائه شده به وسیله كمیته حقوقي و تدوين مقررات
فدراسیون.
 -6نصب يا عزل دبیركل فدراسیون براساس پیشنهاد رئیس فدراسیون.
 -7معرفي خزانه دار و بازرسان مستقل به مجمع.
 -8تصويب آئین نامه ها و دستورالعمل های الزم برای اداره سازمان اداری و كمیته های
فدراسیون.
 -9حصول اطمینان از اجرای صحیح اساسنامه و هماهنگي های الزم برای اجرا.
 -10تعلیق يا رفع آن از يك عضو يا سازمان وابسته به فدراسیون تا مجمع بعدی.
 -11تفويض بخشي از وظايف و اختیارات هیأت رئیسه به ديگر قسمت های فدراسیون.
 -12اتخاذ كلیه تصمیمات الزم برای اداره فدراسیون كه در اساسنامه به مجمع يا ركن
ديگری تفويض نشده باشد.
 -13تصمیم گیری در خصوص مكان ،زمان و تعداد تیم های شركت كننده در رقابت های
فدراسیون.
ماده  -36مصوبات هیأت رئیسه

 -1جلسات هیأت رئیسه با حضور اكثريت دو سوم اعضا رسمیت پیدا مي كند مگر در
مواردی كه در اساسنامه پیش بیني شده است.
 -2تصمیمات هیأت رئیسه با رای اكثريت مطلق( )%50+1اعضای حاضر اتخاذ ميشود.
در صورت تساوی آرا ،رای رئیس مشخص كننده خواهد بود .اعالم رای به صورت غیابي
امكان پذير نیست.
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 -3در صورتي كه روند تصمیم گیری در مورد يك موضوع در تضاد با منافع بعضي از
اعضای هیأت رئیسه باشد آن اعضا نميتوانند در مذاكرات و رای گیری در مورد آن
موضوع مشاركت داشته باشند.
-4تصمیمات اتخاذ شده در صورت جلسه ثبت خواهد شد.
-5تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت رئیسه مي بايست حداكثر ظرف مدت  48ساعت
به اجرا گذاشته شود مگر آنكه هیئت رئیسه تصمیمي غیر از آن بگیرد.
ماده  -37اخراج اعضاي حقیقي و حقوقي عضو مجمع يا منتخب مجمع

 -1مجمع مي تواند عضو يا اعضای منتخب خود در فدراسیون يا مجمع عمومي را اخراج
كند .هیأت رئیسه مي تواند اخراج عضو را در دستور جلسه مجمع قرار دهد .اخراج عضو
از فدراسیون مي تواند به صورت مشروط باشد .هر عضو هیأت رئیسه مي تواند پیشنهادی
را برای رسیدگي در مورد اخراج اعضا در دستور جلسه هیأت رئیسه يا مجمع قرار دهد.
 -2اخراج عضو بايد بر اساس مدارک مستند هیأت رئیسه صورت پذيرد .اين مدارک بايد
همراه دستور جلسه مجمع برای اعضای مجمع ارسال شود.
 -3عضو مورد سؤال اين حق را دارد تا در دفاع از خود توضیحات الزم را ادا نمايد.
 -4اخراج اعضای منتخب يا عضو مجمع بايد توسط آرای مخفي به تصمیم نهايي برسد.
برای تصويب موضوع ،موافقت اكثريت دو سوم اعضای حاضر مورد نیاز است.
 -5در صورت اخراج دائمي يا موقت ،عضو از انجام كلیه وظايف و مسئولیت هايي كه داشته
است ،كنار گذاشته مي شود .
ماده  -38مسئولیت و اختیارات رئیس فدراسیون

 1-1فعالیت به عنوان نماينده قانوني فدراسیون.
1-2مجری تصمیمات مجمع و هیأت رئیسه از طريق دبیر كل و كمیته های فدراسیون .
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 1-3حصول اطمینان از اينكه اعضا و نهادهای وابسته به فدراسیون فوتبال به وظايف
خود در جهت نیل به اهداف ذكر شده در اسناسنامه به نحوه شايسته عمل مي نمايند.
 1-4نظارت بر فعالیت های سازمان اداری فدراسیون.
 1-5برقراری ارتباط بین فدراسیون با اعضای فدراسیون و ساير سازمان های ملي و
بین المللي (فیفا و كنفدراسیون) .
 1-6پیشنهاد عزل يا نصب دبیركل به هیأت رئیسه .
 1-7برگزاری و اداره جلسات هیأت رئیسه و كمیته های تحت پوشش فدراسیون به عنوان
رئیس جلسات.
 1-8پیشنهاد انتصاب يا انفصال روساء و اعضای كمیته ها.
 1-9پیشنهاد انتصاب يا انفصال روساء ،معاونین و اعضای ركن قضايي.
 1-10صدور يا لغو احكامي كه در اين اساسنامه پیش بیني شده است و تعیین سرپرست
كمیته ها تا معرفي فرد جديد.
 1-11انجام هزينه به نام فدراسیون در چارچوب آئین نامه های مالي و معامالتي فدراسیون
و در صورت لزوم تفويض اين اختیار به نايب رئیس اول ،دبیر كل و ديگر اعضای هیأت
رئیسه.
 -3اگر رئیس فدراسیون غايب باشد ،فوت نمايد و يا به طور دائم يا موقت از انجام
وظايف خود سر باز زند نايب رئیس اول عهدهدار وظايف وی تا زمان رفع غیبت يا
مجمع بعدی خواهد بود .در صورت غیبت يا خودداری نايب رئیس اول ،وظايف به
نواب رئیس بعدی و يا ساير اعضای هیأت رئیسه محول مي شود.
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ماده  -39نامزدهاي پست رياست فدراسیون

 -1رئیس فدراسیون توسط مجمع برای چهار سال انتخاب مي شود .پس از انجام
انتخابات و پايان مجمع ،رئیس انتخاب شده مي تواند كار خود را شروع نمايد (انتخاب
مجدد وی برای دوره های متوالي بالمانع است).
 -2هر نامزد بايد حايز شرايط ذيل باشد :
 2-1تابعیت ايران و سكونت در كشور.
 2-2عدم سو پیشینه كیفری و محرومیت اجتماعي براساس حكم قضايي و تائید مراجع
ذيصالح.
2-3دارا بودن سن حداقل  35سال و حداكثر  65سال تمام در زمان ثبت نام انتخابات.
2-4دارا بودن حداقل مدرک كارشناسي يا معادل آن.
2-5دارا بودن حداقل  10سال سابقه مديريت.
 -3نامزدهای پست رياست ،بايد اسامي پیشنهادی خود برای پست های نواب رئیس را
همراه با درخواست كتبي برای دبیرخانه مجمع ارسال نمايند.
ماده  -40نمايندگي و حق امضاء

-1كلیه مكاتبات اداری با امضای دبیركل فدراسیون ،كلیه قراردادهای رسمي با امضای
رئیس فدراسیون و كلیه اسناد و اوراق تعهدآور و چك و اوراق بهادار با امضای رئیس
فدراسیون و خزانه دار معتبر خواهد بود .در غیاب رئیس ،نايب رئیس اول دارای حق
امضا است.
 -2رئیس فدراسیون مي تواند بخشي از اختیارات خود را به نواب رئیس و دبیركل تفويض
كند.
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ماده  -41کمیتههاي دائمي فدراسیون

 -1كمیته های دائمي فدراسیون كه امر تصمیم سازی را انجام مي دهند ،عبارتند از:
1-1كمیته مسابقات
 1-2كمیته فني و توسعه
 1-3كمیته داوران
 1-4كمیته بانوان
 1-5كمیته جوانان
 1-6كمیته فوتسال
1-7كمیته فوتبال ساحلي
 1-8كمیته پزشكي ورزشي
 1-9كمیته وضعیت بازيكنان
 1-10كمیته رسانه ها
 1-11كمیته آموزش
1-12كمیته بازاريابي
 1-13كمیته حقوقي و تدوين مقررات
 1-14كمیته مطالعات راهبردی
 1-15كمیته مسئولیت های اجتماعي و بازی جوانمردانه
 1-16كمیته امور استانها
 -2رئیس ،معاون و اعضای كمیته های فدراسیون به پیشنهاد رئیس و تصويب هیأت
رئیسه و با حكم رئیس فدراسیون به مدت  4سال منصوب ميشوند (انتصاب مجدد آنها
برای دوره های متوالي بالمانع است).
 -3روسای دپارتمانهای فدراسیون بنا به پیشنهاد دبیركل و حكم رئیس فدراسیون
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منصوب و وظیفه دارند تصمیمات كمیته ها را از طريق دبیر كل اجرايي نمايند و بدون حق
رای در جلسات كمیته های ذيربط حضور داشته باشند.
 -4فعالیت كمیته ها تابع آئین نامه های خاص هر كمیته است كه اين آئین نامه ها بعد
از تهیه در كمیته ها و تايید در كمیته حقوقي و مقررات به تصويب هیأت رئیسه مي
رسد.
 -5كلیه پیشنهادات كمیته ها از طريق دبیركل به هیأت رئیسه تقديم مي شود .
 -6روسای دپارتمانها ملزم به همكاری با دبیركل و اطمینان از اجرای تمامي وظايف محوله
به آن دپارتمان و ارائه گزارش عملكرد به دبیر كل هستند و روسای كمیته ها نیز بايد گزارش
عملكرد خود را به رئیس فدراسیون ارائه دهند.
ماده  -42کمیته مسابقات

كمیته مسابقات ،آئین نامه و مقررات و تقويم برگزاری رقابت های فدراسیون در رده
های سني مختلف در زمینه فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلي را براساس مقررات فیفا و
اين اساسنامه تهیه و به هیأت رئیسه جهت تصويب ارائه مي نمايد .بعد از تصويب بر
اجرای آن نظارت و گزارش مربوطه را به هیأت رئیسه ارائه مي كند .اين كمیته از يك
رئیس ،دو معاون و تا شش عضو تشكیل مي شود.
در صورتي كه مسابقات در رده فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلي به تشكیالت ديگری
(سازمان لیگ) واگذار شود بايد تشكیالت مذكور دارای پروانه ثبت بوده و دارای مكان و
تجهیزات مجزا و ساختار سازماني شامل مجمع عمومي (كه بر اساس اساسنامه مصوب هیأت
رئیسه فدراسیون انتخاب مي شوند) و هیات رئیسه و كمیته های مجزا و هیات منصفه و
نیروی انساني مجرب باشد؛ در اين صورت هر رده از مسابقات مي تواند سازمان لیگ مجزا
داشته باشند .
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ماده  -43کمیته فني و توسعه

كمیته فني و توسعه بايد جنبه های فني ،نظارتي و تحقیقاتي در ارتباط با رشد و توسعه
كمي و كیفي رشته های تحت پوشش فدراسیون و همچنین شاخص های گزينش و ارزيابي
بازيكنان و اعضای كادر فني تیم های ملي را به هیات رئیسه فدراسیون پیشنهاد نمايد.
اين كمیته وظیفه پیشنهاد اعضای كادر فني تیم های ملي به هیأت رئیسه فدراسیون را نیز
بر عهده دارد و از يك رئیس ،يك معاون و تا يازده عضو (كه بر اساس آئین نامه اجرائي
اين كمیته انتخاب مي شوند) تشكیل مي شود.
ماده  -44کمیته داوران

كمیته داوران بايد قوانین بازی را مورد اجرا قرار دهد .اين كمیته داوراني را برای
مسابقاتي كه توسط فدراسیون برگزار مي شود تعیین مي كند .سازماندهي مسائل مربوط
به داوری در داخل كشور با همكاری سازمان اداری فدراسیون ،نظارت بر كار داوران و
برگزاری دوره های آموزشي داوری از جمله وظايف اين كمیته است .پیشنهاد آئین نامه
های مرتبط با انتخاب داوران مسابقات داخلي و يا معرفي به كنفدراسیون و فیفا و
نظارت بر كار داوران به هیأت رئیسه ،به عهده اين كمیته است .اين كمیته از يك رئیس،
يك معاون و تا پنج عضو تشكیل شده است.
ماده  -45کمیته بانوان

كمیته بانوان ،مسئولیت برنامه ريزی ،نظارت و سازماندهي فوتبال ساحلي ،فوتسال و
فوتبال بانوان و توسعه و ارتقای اين ورزش بین بانوان را عهده دار است .اين كمیته از يك
رئیس ،يك معاون و تا پنج عضو تشكیل مي شود.
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ماده  -46کمیته جوانان

كمیته جوانان مسئولیت برنامهريزی ،رشد و ارتقای فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلي
نونهاالن ،نوجوانان و جوانان را به عهده دارد .اين كمیته از يك رئیس ،يك معاون و تا
پنج عضو تشكیل ميشود.
ماده  -47کمیته فوتسال

اين كمیته مسئولیت رشد و ارتقای فوتسال در كشور را به عهده دارد .اين كمیته از
يك رئیس ،يك معاون و تا پنج عضو تشكیل ميشود.
ماده  -48کمیته فوتبال ساحلي

اين كمیته مسئولیت رشد و ارتقای فوتبال ساحلي در كشور را به عهده دارد .اين كمیته
از يك رئیس ،يك معاون و تا پنج عضو تشكیل ميشود.
ماده  -49کمیته پزشكي ورزشي

كمیته پزشكي ورزشي بايد به جنبه های پزشكي فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلي بپردازد.
اين كمیته از يك رئیس ،يك معاون و تا پنج عضو تشكیل مي شود.
ماده  -50کمیته وضعیت بازيكنان

اين كمیته مسائل حقوقي و كار نظارت بر اجرای مقررات مربوط به نقل و انتقاالت
داخلي و خارجي بازيكنان و رابطه آژانسها را براساس قوانین فیفا و آئین نامه های
مصوب فدراسیون برعهده دارد .مشكالت و شكايات مربوط به قراردادهای اعضاء ،بازيكنان،
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مربیان ،مديران ،مسئولین ،كادر مسابقات و آژانسها بايد توسط بخش هیأت اختالف اين
كمیته و بر اساس آئین نامه خاص آن حل و فصل شود .اين كمیته از

يك رئیس ،يك

معاون و تا پنج عضو تشكیل مي شود.
ماده  -51کمیته رسانه ها

اين كمیته مسئولیت پیشنهاد آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به نحوه تعامل با
رسانه های عمومي در جهت رشد فوتبال در افكار عمومي و نحوه حضور و استقرار
نمايندگان رسانه ها در محل كلیه مسابقات فدراسیون به هیأت رئیسه را به عهده دارد.
اين كمیته از يك رئیس ،يك معاون و تا پنج عضو تشكیل ميشود.
ماده  -52کمیته آموزش

اين كمیته مسئولیت نیازسنجي آموزشي ،برنامه ريزی و تطبیق كلیه دوره های آموزشي
مربیگری ،مديريت و دانش افزايي در سطوح و زمینه های مختلف مطابق با استانداردهای
جهاني ،تهیه منابع كمك آموزشي الزم و پیشنهاد آن به هیأت رئیسه را به عهده دارد.
اين كمیته از يك رئیس ،يك معاون و تا پنج عضو تشكیل مي شود.
ماده  -53کمیته بازاريابي

اين كمیته مسئولیت بررسي و ارائه پیشنهاد در خصوص چگونگي ايجاد توانايي در
سطوح فدراسیون ،هیأتها و باشگاه ها در زمینه بازاريابي از جمله تبلیغات ،حامیان مالي
و حقوق چند رسانه ای در سطوح بین المللي و داخلي به هیأت رئیسه را به عهده دارد.
اين كمیته از يك رئیس ،يك معاون و تا پنج عضو تشكیل مي شود.
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ماده  -54کمیته حقوقي و تدوين مقررات

اين كمیته مسئولیت تدوين مقررات و انطباق آن با مقررات ملي و بین المللي را به عهده
دارد .اين كمیته از يك رئیس ،يك معاون با تحصیالت حقوق و تا پنج نفر عضو تشكیل مي
شود .آيین نامه های اجرايي تمامي كمیته های فدراسیون ،پس از تهیه در كمیته مربوطه
بايد به تأئید اين كمیته نیز برسد.
ماده  -55کمیته مطالعات راهبردي

اين كمیته مسئولیت انجام مطالعات راهبردی در مورد راهبردهای كالن توسعه فوتبال،
فوتسال و فوتبال ساحلي و وضعیت اقتصادی ،سیاسي و اجتماعي آن را بر عهده دارد .اين
كمیته از يك رئیس ،يك معاون و تا پنج نفر عضو تشكیل مي شود.
ماده : 56کمیته مسئولیت هاي اجتماعي و بازي جوانمردانه

اين كمیته مسئولیت تهیه آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به رعايت مسائل و شعائر
فرهنگي و بازی جوانمردانه و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد .اين كمیته از يك رئیس،
يك معاون و تا پنج نفر عضو تشكیل مي شود.
ماده  :57کمیته امور استانها

اين كمیته مسئولیت هماهنگي فعالیت ها و رسیدگي به امور هیأت های استاني را بر عهده
دارد .اين كمیته از يك رئیس ،يك معاون و تا پنج نفر عضو تشكیل مي شود.
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ماده -58کمیته هاي موقت

هیأت رئیسه در صورت لزوم ميتواند كمیته های موقتي را برای انجام وظايف خاصي
در يك دوره زماني محدود ايجاد نمايد .هیأت رئیسه مي بايست يك رئیس ،يك معاون
و چند عضو را برای اين كمیته ها در نظر بگیرد .وظايف و نحوه عملكرد اين كمیته ها
به واسطه مقررات ويژه ای كه توسط هیأت رئیسه تدوين مي شود  ،تعريف مي شود.
ماده -59سازمان اداري

 -1سازمان اداری مسئولیت اجرای كلیه فعالیت های اداری و اجرای مصوبات هیات رئیسه
را زير نظر دبیركل به عهده دارد .اين تشكیالت شامل دپارتمان های امور اداری ،امور
مالي ،امور مسابقات ،تشريفات ،بازاريابي ،فوتسال و فوتبال ساحلي ،بانوان ،آموزش،
داوران ،پزشكي ورزشي ،امور حقوقي ،امور تیم های ملي ،روابط عمومي و روابط بین
الملل است.
 -2حراست تحت نظر رئیس فدراسیون است.
-3سازمانهای لیگ های كشور زير نظر نايب رئیس دوم اداره مي شود.
 -4آئین نامه ها ،مقررات ،شرح وظايف و شرايط احراز پستهای مختلف سازمان اداری
(دپارتمانهای فدراسیون) به پیشنهاد دبیركل و توسط هیأت رئیسه تصويب و ابالغ مي
شود.
-5افزايش يا كاهش در دپارتمانها و پست های سازمان اداری با پیشنهاد دبیركل و تصويب
هیأت رئیسه امكان پذير است.
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ماده  -60دبیرکل

 -1دبیركل مسئول ارشد امور اجرايي سازمان اداری فدراسیون است .وی با پیشنهاد رئیس
فدراسیون و تصويب هیأت رئیسه و با حكم رئیس فدراسیون منصوب خواهد شد و
با انعقاد قرارداد معین ،با فدراسیون همكاری خواهد نمود.
 -2دبیركل بايد حائز شرايط و توانمندی های ذيل باشد:
 2-1تابعیت ايران و سكونت در كشور.
 2-2دارا بودن حداقل مدرک كارشناسي يا معادل آن و آشنايي به زبان انگلیسي.
 2-3دارا بودن حداقل ده سال سابقه مديريت كه حداقل پنج سال آن در ورزش باشد.
 2-4بدون سو پیشینه و دارای حسن شهرت باشد.
 2-5به صورت تمام وقت در فدراسیون فعالیت نمايد.
 2-6در هیچ يك از باشگاه های مرتبط با فوتبال مدير نبوده و در هیچ يك از اعضای
حقوقي عضو مجمع فدراسیون مسئولیت نداشته باشد.
 -3وظايف زير به عهده دبیركل است:
 3-1اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط مجمع و هیأت رئیسه براساس مقررات و
آئین نامه های موجود تحت نظارت و هدايت رئیس فدراسیون.
 3-2شركت در جلسات مجمع ،هیأت رئیسه ،كمیته های دائمي و موقت.
 3-3برگزاری جلسات مجمع ،هیأت رئیسه و ديگر ارگان های وابسته به فدراسیون.
 3-4تنظیم صورت جلسه برای جلسات مجمع ،هیأت رئیسه و كمیته های دائمي و
موقت و ابالغ نتايج آن به مراجع ذيربط.
 3-5مديريت و كنترل امور مالي ،دارايي و اموال فدراسیون حسب مقررات مربوطه.
 3-6مكاتبات فدراسیون.
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 3-7برقراری ارتباط با اعضا ،كمیته ها ،فیفا ،كنفدراسیون و ساير سازمان های داخلي
و خارجي.
 3-8سازماندهي سازمان اداری فدراسیون بر اساس تشكیالت مصوب.
 3-9استخدام كاركنان در سازمان اداری فدراسیون و يا خاتمه دادن به خدمت آنها با
هماهنگي رئیس فدراسیون.
 3-10پیشنهاد روسای دپارتمانهای مختلف سازمان اداری به رئیس فدراسیون به منظور
صدور ابالغ.
 -4دبیركل نميتواند عضو مجمع بوده يا مسئولیت هر يك از اركان و بخش های مختلف
فدراسیون را به عهده داشته باشد.
 -5دبیر كل میتواند در امور هماهنگي و اجرائي دارای معاون بوده و در امور حقوقي مشاور
داشته باشد.
ماده  -61رکن قضايي

 -1ركن قضايي فدراسیون به شرح زير است:
 1-1كمیته انضباطي
 1-2كمیته استیناف
 1-3كمیته اخالقي
 -2مسئولیت و وظايف اين ركن قضاوت بر اساس آئین نامه انضباطي خواهد بود كه با
پیشنهاد هیأت رئیسه به تصويب مجمع خواهد رسید .آئین نامه مزبور بايد با مقررات
انضباطي و كدهای اخالقي فیفا و كنفدراسیون مطابقت داشته باشد.
 -3بخش های قضايي فدراسیون دارای استقالل بوده و تصمیمات آنها حسب مقررات
موجود الزم االجرا است.
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-4اعضای ركن قضايي نمي توانند به طور همزمان در بخش های ديگر فدراسیون
مسئولیت داشته باشند.
ماده  -62کمیته انضباطي

 -1كمیته انضباطي شامل رئیس ،معاون و حداكثر پنج عضو است .رئیس و معاون بايد
دارای مدرک كارشناسي يا باالتر در رشته های حقوقي باشند.
 -2وظايف اين كمیته براساس آئین نامه انضباطي تعريف ميشود .كمیته ميتواند با
حضور اكثريت مطلق ( )%50+1اعضاء كه حداقل يكي از آنها رئیس يا معاون كمیته باشد
تشكیل و تصمیمات الزم را در موارد مطروحه اتخاذ نمايد .در برخي از موارد خاص (كه
در آئین نامه انضباطي تصريح شده باشد)رئیس كمیته ميتواند شخصاً تصمیمات الزم را
اتخاذ نمايد.
 -3كمیته ميتواند براساس مفاد اساسنامه فدراسیون و آئین نامه انضباطي ،محرومیت
هايي را برای باشگاه ها  ،آژانس ها ،بازيكنان ،مربیان و مسئولین باشگاه ها در نظر بگیرد.
-4مسئول حقوقي فدراسیون با حفظ سمت دبیر كمیته بوده كه بدون حق رای در
جلسات حضور خواهد داشت .
ماده  -63کمیته استیناف

 -1كمیته استیناف شامل رئیس ،معاون و حداكثر پنج عضو است .رئیس و معاون بايد
دارای مدرک كارشناسي يا باالتر در رشته های حقوقي باشند.
 -2كمیته مي تواند با حضور اكثريت مطلق(  )%50+1اعضا كه حداقل يك نفر از آنان
رئیس يا معاون باشد ،تشكیل و تصمیمات الزم را در موارد مطروحه اتخاذ نمايد .در
برخي از موارد خاص (كه در آئین نامه انضباطي تصريح شده باشد) رئیس كمیته
تواند شخصاً تصمیمات الزم را اتخاذ نمايد .
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مي

 -3مسئول حقوقي فدراسیون دبیر اين كمیته بوده و بدون حق رای در جلسات شركت
مي نمايد.
-4هیچ يك از اعضای كمیته انضباطي نمي توانند عضو اين كمیته باشند.
ماده  -64کمیته اخالقي

اين كمیته كه جزو اركان قضائي فدراسیون محسوب مي شود ،مسئولیت تهیه آئین نامه
ها و دستورالعمل های مربوط به رعايت مسائل اخالقي  ،فرهنگي و بازی جوانمردانه و
پیشنهاد آن به هیأت رئیسه به همراه نظارت بر نحوه اجرای اين آئین نامه ها و
دستورالعمل های مصوب و تصمیم گیری در خصوص موارد عدم رعايت اصول اخالقي،
فرهنگي و بازی جوانمردانه را بر عهده دارد و از يك رئیس ،يك معاون و تا پنج عضو ديگر
تشكیل مي شود.
ماده  -65جرايم انضباطي

 -1براي اشخاص حقیقي و حقوقي
-1-1اخطار.
 -1-2توبیخ .
 -1-3جريمه مالي .
 -1-4پس گرفتن جوايز و مقام.
 -2براي اشخاص حقیقي.

-2-1اخطار كتبي.
 -2-2محرومیت از مسابقات.
 -2-3تعلیق از يك يا چند مسابقه.
 -2-4محرومیت از حضور در اتاق رختكن و جايگاه ذخیره.
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 -2-5محرومیت از ورود به ورزشگاه.
 -2-6عدم اجازه شركت در هرگونه فعالیتي كه مرتبط با فوتبال است .
-3براي اشخاص حقوقي.
 -3-1عدم اجازه نقل و انتقال.
 -3-2انجام بازی بدون حضور تماشاچي.
 -3-3انجام بازی در زمین بيطرف.
 -3-4عدم اجازه بازی در وزشگاه خاص.
 -3-5ابطال نتیجه بازی.
 -3-6اخراج از مسابقات.
 -3-7جريمه (بازنده اعالم كردن).
 -3-8كسر امتیازات.
 -3-9تنزل به دسته پايین تر.
ماده  -66مراجع دادرسي

 -1فدراسیون ،اعضای آن ،بازيكنان ،مربیان و آژانس ها نبايد منازعات مربوط به
امور ورزشي خود را به مراجع قضايي ارجاع نمايند مگر در موارد خاص كه در اساسنامه
و مقررات فیفا اشاره به آن موضوع شده باشد.
 -2در صورت عدم قبول رای صادره از طرف فدراسیون ،هر يك از طرفین مي توانند
جهت قضاوت نهايي به فیفا مراجعه نمايند.
-3فدراسیون موظف به قضاوت در مورد منازعات داخلي و ملي بین اعضای وابسته به
فدراسیون است قضاوت در مورد مسائل بین المللي يعني هرگونه منازعات بین فدراسیون
ها و كنفدراسیون ها بر عهده فیفا خواهد بود.
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ماده  -67دادگاه حكمیت

 -1بر طبق مواد  59و  60اساسنامه فیفا ،هرگونه فرجام خواهي علیه احكام نهايي
صادره توسط فیفا و يا كنفدراسیون بايد در دادگاه بین المللي حكمیت ورزشي CAS
كه در شهر لوزان سوئیس قرار دارد مورد رسیدگي واقع شود .دادگاه حكمیت به مواردی
مانند تخلف از قوانین داوری و تعلیق مسابقات تا چهار بازی يا سه ماه رسیدگي نخواهد
كرد.
-2آرای نهايي صادره از فیفا و دادگاه حكمیت الزم االجرا بوده و فدراسیون ،اعضاء،
بازيكنان ،مربیان و آژانسها ملزم به اجرای آن هستند.
ماده  :68شوراي عالي حل اختالف

 -1در هر گونه اختالف و منازعات بین مقامات رسمي فدراسیون ،اعضا ،مجمع ،بازيكنان،
مربیان ،هیاتهای استانها ،تشكیالت لیگ و آژانسها در كه در آيین نامه انضباطي به آن
اشاره نشده و در محدوده كار ركن قضايي نباشد و يا همچنان مورد اعتراض باشد فدراسیون
از طريق تشكیل شورای عالي حل اختالف به موضوع رسیدگي خواهد نمود .آئین نامه نحوه
تشكیل و اداره اين شورا توسط هیأت رئیسه و بر اساس دستورالعمل های فیفا تصويب مي
شود .اعضای اين شورا بر اساس آئین نامه ابالغي فیفا تعیین مي شوند.
ماده  -69خزانه دار

 -1خزانه دار با پیشنهاد هیات رئیسه و كسب رای اكثريت مطلق ( ) %50+1اعضاء مجمع
عمومي برای يك دوره ( 4ساله ) انتخاب مي شود و مسئولیت اجرايي امور مالي و نگهداری
اموال فدراسیون را به عهده دارد .
 -2خزانهدار بايد واجد شرايط ذيل باشد:
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 -2-1تابعیت و سكونت در ايران.
 -2-2دارا بودن حداقل مدرک كارشناسي يا معادل آن مرتبط با امور مالي.
 -2-3حداقل پنج سال سابقه مديريت مالي.
 2-4عدم سو پیشینه كیفری و محرومیت اجتماعي براساس حكم قضايي و تائید مراجع
ذيصالح.
ماده  -70بازرسان مستقل

 -1بازرسان مستقل از بین موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران با
پیشنهاد هیات رئیسه و كسب رای اكثريت مطلق ( )%50+1اعضای مجمع عمومي انتخاب
مي شوند و بر اساس قوانین حسابرسي ،مسئول رسیدگي و ارائه گزارش عملكرد مالي
فدراسیون به مجمع هستند .بازرسان برای هر سال تعیین مي شوند و انتخاب مجدد
آنها بالمانع است.
 -2مجمع عمومي ،بازرس اصلي و بازرس علي البدل را انتخاب مي نمايد .
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فصل پنجم  -امور مالي
ماده  -71دوره مالي

 -1دوره مالي فدراسیون به مدت يك سال از آغاز روز اول مرداد هر سال تا پايان تیرماه
سال بعد است .
 -2درآمد و مخارج فدراسیون بايد در دوره مالي محاسبه و برآورد گرديده و در قالب
بودجه به مجمع پیشنهاد شود .
 -3خزانه دار موظف است كنترل و تراز حساب های مالي فدراسیون را تا آخر دوره
مالي هر سال (پايان تیرماه) پیگیری و تنظیم نمايد.
 -4كلیه درآمدهای ارزی و ريالي فدراسیون بايد به حساب های بانكي و به نام فدراسیون
واريز و كلیه هزينه ها نیز از محل اين حساب ها انجام پذيرد.
ماده  -72درآمد

درآمد های فدراسیون از منابع زير تامین مي شود:
 -1كمك های مالي سازمان ها و مجامع بین المللي بدون تاثیرپذيری از آنها.
 -2عوايد حاصل از فروش بلیت مسابقات و برنامه های ورزشي و آموزشي.
 -3دريافت كمك های اهدائي.
 -4عوايد حاصل از فروش كتب ،جزوات ،عكس ها ،اساليدها ،فیلم ها ،مقاالت و نشريات
ورزشي.
 -5عوايد حاصل از ساخت ،تولید ،توزيع و فروش لوازم و وسايل ورزشي.
 -6عوايد حاصل از اجاره اماكن ورزشي متعلق به فدراسیون.
 -7عوايد حاصل از دريافت حق عضويت ساالنه اعضا.
 -8عوايد حاصل از دريافت حق اعتراض و جرايم.
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 -9اخذ وام از موسسات اعتباری و سیستم بانكي كشور.
 -10عوايد حاصل از انجام فعالیت های بازرگاني ،تجارتي و خدماتي.
 -11عوايد حاصل از حقوق ورزشي مانند حق پخش تلويزيوني و تبلیغات.
 -12عوايد حاصل از منافع مالي ناشي از حقوق واگذار شده فدراسیون.
 -13دريافت حقوق انحصاری ناشي از برگزاری مسابقات ملي و بین المللي در سطح
كشور.
ماده  -73هزينه

(الف) هزينه هايي كه در بودجه مصوب فدراسیون پیش بیني شده است.
(ب) ساير هزينه هايي كه در قالب بودجه متمم بايد توسط مجمع تصويب شود.
(ج) هزينه های الزم برای تحقق اهداف فدراسیون.
ماده  -74حق عضويت

 -1حق عضويت اعضا به شرح ذيل است:
 1-1حق عضويت اعضای حقیقي و حقوقي كه درآمد سالیانه آنها ثبت مي شود و يا
فدراسیون از آن اطالع دارد ،معادل  %2درآمد شناسايي شده ايشان است.
 1-2برای اعضای حقیقي و حقوقي كه درآمد ثبت شده ندارند  ،حق عضويت ابتدای هر
سال توسط هیأت رئیسه پیشنهاد و در مجمع عمومي تصويب مي شود.
 -2معادل  %20حق عضويت مربوط به اعضای حقیقي و حقوقي در هر استان بايد
توسط فدراسیون به هیأت فوتبال استان مربوطه پرداخت شود.
ماده  -75تسويه حساب

فدراسیون مي تواند از محل مطالبات يا دارايي های اعضا ،برای تسويه بدهي آنها استفاده
نمايد.
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فصل ششم -مسابقات و حقوق فدراسیون
ماده  -76مسابقات داخلي

 -1فدراسیون ،برگزاركننده و هماهنگ كننده كلیه مسابقات رسمي فوتبال ،فوتسال و
فوتبال ساحلي در سراسر ايران است .اين مسابقات شامل كلیه مسابقات تیم های ملي،
لیگ های سراسری و منطقه ای باشگاهي ،جام حذفي و قهرماني كشور است.
 -2فدراسیون مي تواند جهت برگزاری لیگ های سراسری و منطقه ای اختیار برگزاری
مسابقات را به سازمان لیگ و هیأت های استاني واگذار و در اين صورت نماينده مورد
نظر خود را جهت نظارت معرفي نمايد .مسابقات كه توسط سازمان لیگ برگزار مي شود
بايد با ساير مسابقات كه توسط فدراسیون برگزار مي شود از نظر تقويم زماني هماهنگ
باشد.
-3هیأت رئیسه ،آئین نامه برگزاری مسابقات و مقررات ويژه برای تعیین حقوق فدراسیون
را به پیشنهاد دبیركل به تصويب مي رساند.
ماده  -77مجوز باشگاه

 -1فدراسیون بايد طبق اصول و مقررات صدور مجوز باشگاه های كنفدراسیون و فیفا،
سیستم صدور مجوز باشگاه ها را اجرا نمايد.
 -2هدف سیستم صدور مجوز باشگاه ها ،حفاظت از اعتبار و جامعیت مسابقات باشگاهي در
راستای بهبود سطح حرفه ای گری در فدراسیون و ترويج ارزش های ورزشي مطابق با اصول
بازی جوانمردانه و همچنین حفظ فضای ايمن و سالم مسابقات و توسعه شفافیت در امور
مالي ،مالكیت و كنترل باشگاه ها است .
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-3هیأت رئیسه فدراسیون بايد مقررات حاكم بر سیستم صدور مجوز باشگاه ها را پیگیری
نمايد .مقررات صدور مجوز بايد برای باشگاه های مدنظر كامال شفاف سازی شود .سیستم
صدور مجوز باشگاه ها بايد حداقل در باشگاه های طراز باالی كشور كه در مسابقات باشگاهي
كنفدراسیون شركت مي كنند ،اجرائي شود .هیأت های صدور مجوز باشگاه ها بايد از يك
هیأت بدوی و يك هیأت استیناف تشكیل شوند .اعضای اين هیأت ها بايد توسط هیأت
رئیسه منصوب شوند .
ماده  -78حقوق مسابقات

 -1فدراسیون و اعضای وابسته به آن ،بدون در نظر گرفتن هیچ گونه محدوديت زماني
و مكاني و قانوني ،صاحبان اصلي كلیه حقوقي هستند كه ناشي از برگزاری مسابقات و
ديگر رويدادهای رسمي است .اين حقوق شامل هر نوع منافع مالي ،سمعي و بصری و
ضبط راديويي ،حقوق تولید و پخش تلويزيوني ،حقوق چند رسانه ای ،بهره برداری از
آرم ها و نشان ها و همچنین كپي رايت مي شود.
-2در مورد نحوه بهره برداری از كلیه حقوق ياد شده  ،هیأت رئیسه تصمیمات الزم را
اتخاذ و آئیننامه مورد نظر را در اين خصوص وضع خواهد نمود .هیأت رئیسه تصمیم
مي گیرد كه اين حقوق مي تواند به صورت انحصاری مورد بهره برداری قرار گیرد يا
مشتركا با حضور شخص ثالث ديگر و يا به طور كامل از طريق شخص ثالث صورت
پذيرد.
ماده  -79صدور مجوز

مسئولیت صدور مجوز برای بهره برداری از تصوير ،صدا و ديگر اطالعات مرتبط با
مسابقات فوتبال بدون در نظر گرفتن محتوا ،زمان و مكان و ديگر جنبه های قانوني و
فني با توجه به اختیارات قانوني ،به طور انحصاری بر عهده فدراسیون است.
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فصل هفتم  :مسابقات و رويدادهاي بین المللي
ماده  -80مسابقات و رويدادهاي بین المللي

 -1برگزاری مسابقات و رويدادهای بین المللي در سطح تیم های ملي و تیم های
باشگاهي صرفاً با هماهنگي و مجوز فیفا انجام خواهد شد .همچنین بر اساس قوانین فیفا
 ،هیچ مسابقه يا رقابت بین المللي بدون اجازه كمیته اجرايي فیفا برگزار نخواهد شد.
مجوز الزم از سوی كنفدراسیون نیز بايد صادر شود.
 -2فدراسیون مي بايست هماهنگي های الزم را با تقويم مسابقات بین المللي اعالم
شده از سوی فیفا داشته باشد.
ماده  -81مراودات

 -1فدراسیون نمي تواند در مسابقاتي كه توسط فدراسیون های غیر عضو فیفا برگزار مي
شود شركت نمايد و يا با آنها ارتباط ورزشي برقرار نمايد .
 -2فدراسیون برای شركت در مسابقاتي كه با اعضای موقت فیفا ترتیب داده شده است
بايد از كنفدراسیون و فیفا مجوز دريافت نمايد.
ماده  -82تأيیديه

باشگاه ها ،اتحاديه ها يا ديگر گروه های باشگاهي كه وابسته به فدراسیون هستند
نميتوانند به عضويت يك فدراسیون ديگر درآيند يا بدون اجازه و هماهنگي فدراسیون،
كنفدراسیون و فیفا در مسابقات يك كشور ديگر شركت نمايند .
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ماده  -83موارد پیشبیني نشده احتمالي و غیرمترقبه

 -1هیأت رئیسه تصمیم گیری نهايي در مورد رسیدگي به مواردی كه در حالت اضطراری
پیش مي آيد و در اساسنامه پیش بیني نشده است را به عهده دارد.
ماده  -84انحالل فدراسیون

 -1برای انحالل فدراسیون نیاز به تايید اكثريت دو سوم اعضای مجمع است .
-2در صورت انحالل فدراسیون ،كلیه دارايي های آن به وزارت ورزش و جوانان منتقل
خواهد شد .اين وزارتخانه كلیه دارايي های فدراسیون را تا شروع به كار مجدد فدراسیون
به عنوان امانت حفظ خواهد كرد .در عین حال مجمع فدراسیون ميتواند براساس رای
اكثريت دو سوم اعضای حاضر در جلسه ،سازمان يا ارگان ديگری را به عنوان مرجع
حفظ امانات و دارايي فدراسیون انتخاب نمايد.
ماده  -85اجراي اساسنامه

اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمي ايران كه در تاريخ ( 1386/4/11دو جوالی
 )2007توسط هیأت رئیسه انتقالي فدراسیون تدوين شده و به تصويب فیفا رسیده بود،
حسب ماده  32اساسنامه قبلي ،توسط مجمع فوق العاده فدراسیون در تاريخ 1390/10/4
( 26دسامبر  )2011اصالح و به تصويب رسید و الزم االجراست.
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