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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه 

مختلف ف ن مقررات حوزه ه مهمتری زمر از مقررات نقل و ااقتنالت و تعیین وضعیت بازیکنان
ی از ااقتنالت بازیکنان ، اعم از وتبال است هک انظر رب وجوه 

وتبال نیز حساسیت وژیه ای رد خصوص ف فدراسیون جهانی و   گر می باشد ارد مهم دی و م حق آموزش و  ،داد رارارداد ، خاتمه ق تعیین وضعیت ایشان ، انعقاد قر 

وهن تغییر و اصالحی مورد اتکید فیفا ررات داخلی فدراسیون اه بدون رهگ الزامات رد مق  ی از اینده اخش عمب  مقررات  دارد ات جاییکه ورود این وضع و اجرای 

 ت . اس 

عدم مهارت بااگشههای اریانی رد استفاده از  از دیگر سو توهج هب این نکته هک ل و ااقتنالت وقررات نق م عظم اخش ب با توهج هب الزام فیفا رد پذریش بی قید و شرط 

کان حات بال کشور نماید ، رد تهیه مقرر را متوهج فوت   بل توجهیی اقعنومقررات نیب المللی ، می تواند خسارات مادی و م  اضر تالش شده است هک حتی االم

 ا با مقررات نیب المللی تطبیق دهند . ر ان و بااگشهها ، کمک شود ات خود فع نیاز بازیکنرات ضمن  ذریدت پمترین تغییر و اصالح نسبت هب مقررات فیفا صورک 

همچنین حذف بخشهای غیر و تفسیراهی شخصی از مقررات ر  ردیاعمال سلیقه ف  ی ، مسیرلملل  ا انطباق رههچ رتشیب با مقررات نیب گذشته از آنکه 
ا مسدود می نماید 

نیازاهی خود را رد حوزه نقل و ،  ز سررد گمی ات هب سهولت و هب دور ا ا می دهدر  واننده این فرصت هب خ  ،  اند شتهمرتبط هک رد نسخه اهی قبلی این مقررات وجود دا 

 ااقتنالت داخلی ربطرف نماید . 

ا بازیکنان ربای موضوعاتی هک دارای یک بعد تبال داخلی می باشد و بااگشهها ینان رد حوزه فوت بازیک الااقتن وت هک این مقررات ، صرافَ انظر رب نقل بدیهی اس 

و  TMSموضوعات مهمی نظیر  رود هب جزییاتکنان فیفا مراجعه نمایند و عدم ویین وضعیت بازی الت و تع اقتناو  نیب المللی هستند باید مستقیماَ هب مقررات نقل

ITC  . دقیقا هب همین علت بوده است 

 هدی اتجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 رسیی فدراسیون فوتبال                                
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 مقرراتاصطالحات به کار رفته در این تعریف برخی 

 ت رسمینهادی است غیردولتی که بصورت مستقل اداره می شود و باالترین تشکیالفدراسیون :  -1

 فوتبال کشور است .

به  رکت هاشموسسه ای است وابسته به فدراسیون فوتبال که در اداره ثبت :  سازمان لیگ فوتبال -2

شده  اگذارثبت رسیده است و در خصوص برگزاری مسابقاتی که انجام آن به سازمان لیگ فوتبال و

 باشد با رعایت مقررات اقدام می نماید.

ه بکت ها ه کل ثبت شرتاسیس و در ادار کشورتشکیالتی است که بر اساس قوانین جاری باشگاه :  -3

عتبر روانه مباشگاه باید دارای پ. به منظور حضور در رقابتهای رسمی فوتبال ، ثبت رسیده است 

 فعالیت بوده و در عضویت فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال باشد.

 اشند .بکمیته انضباطی ، کمیته اخالق و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال می رکن قضایی :  -4

و بی  اتاق حل اختالف ، محکمه داوری مستقلی بوده که رسیدگی منصفانهاختالف : اتاق حل  -5

 رد.طرفانه را تضمین نموده و به اصل حقوق مساوی بازیکنان و باشگاهها احترام می گذا

آیین نامه  شخصی است که با مجوز فدراسیون فوتبال و بر اساس مقررات ،واسطه نقل و انتقال :  -6

 ی بازیکنمعرف ای تائید شده از سوی مجمع یا هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال باها ، دستور العمل ه

 ارد.داتش مربیان را در حدود اختیار یا مربی اجازه دخالت در امر نقل و انتقال بازیکنان و

 اشد.بفدراسیون مجاز به شرکت در مسابقات از نظر هر بازیکن فوتبال که : )مجاز(بازیکن  -7

گ مان لییافته برگزاری مسابقات رسمی فوتبال است که تحت مدیریت ساز فرآیند سازمانلیگ :  -8

 فوتبال اجرا و نتایج آن به فدراسیون فوتبال گزارش می شود.

 باشگاهی که بازیکن آن را ترک کرده یا در حال ترک آن می باشد .باشگاه قبلی :  -9

 به آن است.باشگاهی که بازیکن به آن پیوسته یا در حال پیوستن باشگاه جدید :  -10

 باشگاهی که بازیکن خود را انتقال می دهد.باشگاه انتقال دهنده :  -11

 باشگاهی است که از باشگاه دیگر ، بازیکن می گیرد.باشگاه انتقال گیرنده :  -12

 فدراسیونی که باشگاه قبلی عضو آن می باشد .فدراسیون قبلی :  -13

 فدراسیونی که باشگاه جدید عضو آن است .فدراسیون جدید:  -14
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بال مسابقاتی است که در چهارچوب مقرارت فیفا و کنفدراسیون فوتسابقات رسمی : م -15

وی سن که از یا آ آسیا و فدراسیون فوتبال ایران و توسط یکی از آنها سازماندهی و برگزار شده باشد

و  وستانهو امتیاز آن در جدول مسابقات لحاظ می شود و شامل مسابقات دآنها رسمیت می یابد 

 نمی شود . آزمایشی

سابقه مخرین آدوره ای است که با برگزاری اولین مسابقه رسمی مربوطه آغاز و با  فصل مسابقات : -16

ی معالم رسمی مربوطه خاتمه می یابد . شروع و خاتمه فصل را سازمان لیگ فوتبال تعیین و ا

یک از می هررسنماید.در صورتی که آغاز و پایان لیگ با جام حذفی منطبق نباشند ،اولین مسابقه 

ذکور مقابت دو رقابت فوق که زودتر شروع شود آغاز فصل  و  آخرین مسابقه رسمی هر یک از دو ر

 که دیرتر خاتمه یابد ، پایان فصل تلقی می شود .

زمان فاصله بین خاتمه مسابقات دور رفت تا شروع دور برگشت که توسط سانیم فصل :  -17

 می شود.لیگ و فدراسیون فوتبال تعیین و اعالم 

 یین میزمانی است که توسط فدراسیون یا سازمان لیگ فوتبال تعدوره نقل و انتقال :  -18

اید ه اول نبمدت زمان دور .بازیکنان در آن فرجه زمانی به باشگاه دیگر منتقل می شوند و شود 

 شد.بیشتر از دوازده هفته و دومین دوره آن در نیم فصل نباید بیشتر از چهار هفته با

سازمان یا موسسه حقوقی مستقل که هدف اولیه و دراز مدت آن آموزش ی : آکادم -19

 ت است ازعبار بازیکنان از طریق تهیه امکانات زیر بنائی و ضروری آموزشی است. این در درجه اول

 ایجاد مراکز آموزشی فوتبال، اردوگاه های فوتبال، مدارس فوتبال و غیره.

ی وب با ل و انتقال بازیکنان مبتنی بر داده هاسیستم نق:  TMSسیستم انطباق انتقال  -20

یت و  شفاف هدف سهولت بخشیدن به فرآینده نقل و انتقاالت بین المللی بازیکنان  ونیز ارتقاء

 گردش اطالعات مربوطه .

 ه است.بازیکنی که هنوز به سن هجده سال تمام نرسیدبازیکن صغیر )زیر سن قانونی(:  -21

ت ت دولزیکنی است دارای شناسنامه و پاسپورت و تابعیاب بازیکن ایرانی داخل کشور : -22

و  ز نقلجمهوری اسالمی ایران بوده که استخدام چنین بازیکنی می بایست در دوره زمانی مجا

 انتقاالت اول فصل و نیم فصل باشد.

بازیکنی است دارای شناسنامه و پاسپورت و ملیت ایرانی بازیکن ایرانی خارج کشور :  -23

ی از کشور های خارجی زندگی و مشغول کار باشد. استخدام چنین بازیکنی می بوده که در یک

 انجام شود . TMSبایست در دوره زمانی اعالم شده به فیفا از طریق 
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یرانی ابازیکنانی است که دارای شناسنامه و پاسپورت و ملیت غیر بازیکنان خارجی :  -24

 ام می شود.انج TMSشده به فیفا از طریق باشند.استخدام چنین بازیکنانی در دوره زمانی اعالم 

رت و بازیکنانی است که دارای شناسنامه و پاسپوبازیکنان خارجی شاغل در ایران :  -25

شغول مگی و ملیت غیر ایرانی بوده و با رعایت قوانین جمهوری اسالمی ایران در داخل کشور زند

و  اول فصل قاالتانی مجاز نقل و انتبکار می باشند. استخدام چنین بازیکنانی می بایست در دوره زم

 نیم فصل اعالم شده از سوی فدراسیون فوتبال صورت پذیرد.

 باشد. به مفهوم پایان دادن یک طرفه به قرارداد فی مابین میفسخ قرارداد :  -26

 به مفهوم خاتمه قرارداد با توافق طرفین می باشد.اقاله :  -27

ا رنده یاه انتقال دهنده و انتقال گیعبارت است از شخصی به غیر از باشگشخص ثالث :  -28

 آنها بوده است . باشگاههای قبلی که بازیکن عضو

سالگی  28در صورتیکه قرارداد قبل از (Protected Period) : شده  حفاظت دوره -29

 زودتر دامک هر سال سه یا فصل سهشامل  زمانی بازیکن منعقد شده باشد ، عبارت است از یک دوره

 بسته بازیکن لگیسا 28 از بعد قرارداد صورتیکه در اما قرارداد شدن االجرا زمال زمان از برسدفرا 

 زمان از ، سدبر زودتر کدام هر سال دو یا فصل دوشامل  زمانی عبارت است از یک دوره ، باشد شده

 . قرارداد شدن االجرا الزم

 (ونث مو   توجه ! کلماتی که اشاره به اشخاص حقیقی دارند ، متوجه هردو جنس ) مذکر -30

 س .هستند . هر واژه ای که برای مفرد بکار می رود برای جمع نیز کاربرد دارد و برعک
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 تعریف و هدف :1ماده 

تعیین  ونتقاالت اقل و مقررات نقل و انتقاالت و تعیین وضعیت بازیکنان ، با رعایت الزامات مقرر در مقررات ن

تفاوت و مسنی  یت ، چگونگی نقل و انتقال بازیکنان در رده هایوضعیت بازیکنان فیفا با هدف تعیین وضع

ترام دم احهمینطور طرق مختلف خاتمه قرارداد و همچنین حل اختالف و چگونگی تنبیه آنان در صورت ع

انتقال  وت نقل و نیز با هدف  یکسان سازی مقررات اصول حاکم بر روابط بین آنها به مقررات و عدم رعای

 وتبال کشور تدوین گردیده است.بازیکنان در ف

 

 بازیکنان حرفه ای یا آماتور –: وضعیت بازیکنان 2ماده 

 .شرکت می کنند به دو دسته حرفه ای و آماتور تقسیم می شوندکنانی که در فوتبال بازی -1

و  ه داشته باشدبعنوان بازیکن حرفه ای با یک باشگا  بازیکن حرفه ای بازیکنی است که قرارداد کتبی -2

مل می ه متحکدرآمدی که بابت فعالیت های فوتبالی اش به او اختصاص می یابد بیش از هزینه هایی است 

ای هزینه ه تر ازشود ، بازیکن آماتور بازیکنی است که دارای قرارداد کتبی آماتوری بوده و درآمد وی کم

 جاری زندگی او می باشد .

 

 : بازگشت به وضعیت آماتور3ماده 

شود ،  اتور ثبتکن آمکه به عنوان بازیکن حرفه ای ثبت شده است ، نمیتواند دوباره به عنوان بازی بازیکنی-1

 مگر آن که سی روز از آخرین بازی او به عنوان بازیکن حرفه ای گذشته باشد.

 پس از بازگشت بازیکن به وضعیت آماتور هیچ گونه حق آموزشی قابل پرداخت نمی باشد. -2

ازیکن به عنوان ب ماه بعد از آن که به عنوان بازیکن آماتور ثبت شد ، مجددا 30ظرف مدت اگر بازیکنی  -3

 ماید.حق آموزش بازیکن را پرداخت ن 23حرفه ای ثبت شود  باشگاه جدید او باید بر اساس ماده 
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 : خاتمه فعالیت4ماده 

ه وری که بیکن آماتخاتمه دهد یا باز خود ای حرفه بازیکن حرفه ای که بعد از پایان قراردادش به فوتبال-1

 (فوتبال  هیات وفعالیتش خاتمه می دهد ) خداحافظی نماید( باید وضعیت او ) در فدراسیون ، سازمان لیگ 

 به مدت سی ماه ثبت شده باقی بماند.

 میآغاز  ه استاین دوره زمانی ) سی ماه ( از آخرین بازی رسمی که بازیکن برای باشگاهش انجام داد -2

 شود.

 

 : ثبت نام بازیکنان 5ماده 

یکن ان بازبه عنو) سازمان لیگ ( یک بازیکن برای بازی کردن در یک باشگاه میبایست در فدراسیون -1

ده می توانند در ثبت شود. تنها بازیکنان ثبت ش مقرراتاین  2حرفه ای یا آماتور ، مطابق با مفاد ماده 

ا ، فیفقررات مو نین ام عمل ثبت ، بازیکن به پیروی از اساسنامه و قوافوتبال شرکت نمایند. با انجمسابقات 

 کنفدراسیون فوتبال آسیا  ، فدراسیون و سازمان لیگ متعهد می شود.

 واحد تنها می تواند با یک باشگاه ، ثبت قرارداد نماید. زمان یک هر بازیکن در -2

 ین مدت ،ار طی اشگاه ، ثبت قرارداد نماید و دیک بازیکن در طول یک فصل ، حداکثر می تواند با سه ب-3

 بازیکن فقط حق حضور در بازی رسمی دو باشگاه از سه باشگاه را دارد .

 فصل های یون بابه عنوان یک استثنا برای این قاعده ، بازیکنی که بین دو باشگاه از دو فدراس تبصره :

ا آغاز یگری بدتابستان یا پاییز و فدراسیون همپوشان جا به جا شود )مثالً یک فدراسیون با آغاز فصل 

ت که تعهدارط آنزمستان یا بهار( می تواند در همان فصل برای باشگاه سوم نیز بازی نماید ، البته به ش

االت ل و انتقصل نقفقراردادی خود را نسبت به دو باشگاه قبلی انجام داده باشد. همچنین مقررات مربوطه به 

 نیز می بایست رعایت شود ) از تاریخ شروع تا انتهای همان فصل( و حداقل زمان قرارداد

یک  مشخص تحت هر شرایطی سالمت ورزشی رقابتها باید مورد توجه خاص قرار داشته باشد . به طور -4

ی کنند مقابت ربازیکن نمی تواند برای بیش از دو باشگاه که در مسابقات لیگ برتر یا جام حذفی با هم 

یون ، فدراس وتبالفمسابقات و در همان فصل بازی کند ، البته با رعایت مقررات بین المللی  درهمان سری از

 میتواند مقررات محدود کننده تری نیز وضع  نماید .
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 : فصل نقل و انتقاالت 6ماده 

 معین می اسیونبازیکنان تنها در یکی از دو دوره زمانی ساالنه ) پیش فصل و نیم فصل ( که توسط فدر-1

 شود ، می توانند ثبت نام شوند .

 ان نقل وام زماز اتم به عنوان یک استثنا برای این قاعده ، بازیکن حرفه ای که قراردادش قبل تبصره :

شود .  ثبت نام یم فصلتمام شده باشد ) بازیکن آزاد ( می تواند در خارج از دو دوره زمانی قبل و نانتقاالت 

ست ازیکنی انین بچگیری از سوء استفاده ، تنها در صورتی مجاز به ثبت نام فدراسیون فوتبال به منظور جلو

ه پیدا (( خاتم موجه که  سالمت ورزشی رقابتها را  مد نظر قرار داده باشد . در صورتیکه قرارداد با ))دلیل

یتواند م اده ،کند ، فدراسیون به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از استثناء مندرج در این م

 اقدامات موقت را اعمال نماید  .

مانی نقل و روز( و دوره ز 84دوره زمانی نقل و انتقاالت پیش فصل به مدت حداکثر دوازده هفته ) -2

و پایان آن  روز ( تعیین می شود . که تاریخ شروع 28انتقاالت نیم فصل به مدت حداکثر چهار هفته ) 

د . این دوره ( ثبت می شو TMSتم انطباق نقل و انتقالت فیفا ) دوازده ماه قبل توسط فدراسیون در سیس

ی فوق وره زماندز دو های زمانی قابل تغییر و تمدید نمی باشند و هر گونه نقل وانتقال و ثبت بازیکن خارج ا

 غیر مجاز می باشد . 6ماده  1به جز استثنای بند 

نها در صورتی ت 6بند یک ماده تبصره ذیل ه در بازیکنان ، با در نظر گرفتن حالت استثنایی مطرح شد -3

اه به باشگ می توانند ثبت نام شوند که تقاضانامه رسمی معتبر در دوره زمانی نقل و انتقاالت توسط

 فدراسیون ارایه و ثبت شود .

نقل و  ه زمانبمقررات مربوط در مورد مسابقاتی که در آن ها فقط بازیکنان آماتور شرکت می کنند ،  -4

ل و ان دقیق نقموظف است زم) سازمان لیگ ( فدراسیون البته . ) به شرح فوق ( حاکم نمی باشد نتقاالت ا

 انتقاالت این مسابقات را با در نظر گرفتن سالمت ورزشی رقابتها مشخص نماید.

 

 : شناسنامه بازیکنان 7ماده 

شد ی می بامل جزییات مشخصات وموظف است شناسنامه فوتبالی بازیکن که شا) سازمان لیگ ( فدراسیون 

را بازیکن  کهباشد  هایی(را به باشگاه جدید ارایه نماید . این شناسنامه همچنین باید دربردارنده نام باشگاه )

نامه در شناسرد، بازیکن بین دو فصل قرار بگی تاریخ تولد اگر . ندکرده اثبت نام سالگی تمام  12از سن 

، درج ست اکرده م تولدش ثبت نادر طول فصل بعد از تاریخ  رااهی که بازیکن ام باشگن ایدبفوتبالی بازیکن 

 شود.
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 نام : تقاضای ثبت 8ماده 

 ، فرصت ستیده ا: باشگاه ها فقط تا پایان وقت اداری آخرین روز که برای نقل و انتقاالت تعیین گرد -1

 ند.لیم نماین ، تسه از قرارداد بازیکیک بازیکن حرفه ای را به همراه یک نسخند تا درخواست  ثبت نام دار

 فه که درات اضاقراردادی و یا توافق این صالحیت را دارد که هر گونه متمم کمیته وضعیت بازیکنان ، -2

 قراردهد.بررسی مالحظه و مورد عد مقرر جهت ثبت ارایه نشده باشد را امو

قررات ع این مخدماتی تابرسانه و کادر ، سرپرستی ) مدیریت ( ، مترجمین ، مدیر کادر فنی ، پزشکی  -3

 .تابع محدودیت زمانی نقل و انتقاالت نمی باشدایشان نیستند و در نتیجه تسلیم قرارداد 

 

 ITC: گواهی بین المللی انتقال  9ماده 

در  وانندتشده اند تنها در صورتی  می  نام بازیکنانی که در یک فدراسیون فوتبال خارجی ثبت -1

 واهی بینگشوند که فدراسیون فوتبال ایران نام ثبت ایران ) سازمان لیگ (  فدراسیون فوتبال

سیون در فدرا نی کهالمللی انتقال ایشان را از فدراسیون سابق دریافت نموده باشد و بالعکس  بازیکنا

نام ت ارجی ثبخمی توانند در یک فدراسیون فوتبال نام شده اند تنها در صورتی فوتبال ایران ثبت 

 ن دریافتایرا که فدراسیون فوتبال مربوطه گواهی بین المللی انتقال ایشان را از فدراسیون شوند

 نموده باشد.

2- ITC ونه بدون هیچ گونه هزینه ای و بدون هیچ شرط و محدودیت زمانی صادر می شود و هرگ

 شود.باطل تلقی می  اینشرطی خالف 

ور یند اداری صدا برای فیفا ارسال نماید. فرآباید یک تصویر از آن ر    ITCفدراسیون صادر کننده  -3

ITC   مقررات نقل و انتقاالت فیفا بیان شده است . 3در پیوست 

 نمی کند .   ITC آزمایشی( درخواست صدور -فدراسیون برای حضور در بازی )تستی  -4

شگاه های با بازیکن حرفه ای را به فدراسیوننام ، ثبت  ITCفدراسیون موظف است بعد از دریافت  -5

 طالع دهد .سالگی تعلیم و آموزش داده اند بصورت مکتوب ا 23تا  12هایی که بازیکن را از سن 

6- ITC .برای بازیکنان زیر ده سال مورد نیاز نیست 
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 : انتقال قرضی )موقت( بازیکنان حرفه ای 10ماده 

ورت صد به توانبازیکن حرفه ای بر اساس یک قرارداد مکتوب بین بازیکن و دو باشگاه مرتبط می  .1

 قرضی انتقال یابد.

ه های و دور قرضی مشمول همان قوانین انتقال دائمی بازیکن ، از جمله مقررات حق آموزشانتقال  .2

 نقل و انتقال می باشد.

 ی بین دو دوره نقل و انتقال است.حداقل مدت زمان انتقال قرضی ، فاصله زمان .3

اه سوم ه باشگگرفته است حق انتقال آن بازیکن بباشگاهی که بازیکن را به صورت قرضی در اختیار  .4

 مجوز کتبی باشگاه قرض دهنده و بازیکن مربوطه ندارد . را بدون

،  ازیکنانبمی دهد نمی تواند کسی را در لیست انتقال باشگاهی که بازیکن خود را بصورت قرضی  .5

 نماید. جایگزین وی

ل دهنده صلی بازیکن با باشگاه انتقاقرارداد ازمان انتقال قرضی ، بخشی از مدت زمان مدت  .6

 محسوب می شود.

 اشد .قرارداد انتقال قرضی ، بازیکن در اختیار باشگاه اولیه می بزمان با انقضای مدت  .7

وافق ترفاً با صضی ، بعد از انتقال قرضی ، بازگشت بازیکن به باشگاه اولیه قبل از انقضای قرارداد قر .8

 کن و باشگاه انتقال گیرنده امکانپذیر است .سه جانبه بین باشگاه اولیه ، بازی

اصول و  وضمیمه گردد   TMSدر انتقال قرضی بین المللی ، قرارداد سه جانبه باید در سیستم  .9

گشت وی به در مورد انتقال قرضی یک بازیکن حرفه ای و همچنین باز ITCمقررات مربوط به صدور 

شگاه کن به بابازی ضی بین المللی و نیز بازگشت اینباشگاه اولیه نیز اعمال خواهد شد. در انتقال قر

 ه اشاره میمتعاقب درخواست ویژه ای خواهد بود که به مفادتوافق قرضی اولی ITCاولیه ، صدور 

 نماید .

 

 : بازیکن های ثبت نشده 11ماده 

شود.  میوب بازیکنی که ثبت نشده باشد و در یک مسابقه رسمی بازی نماید ، حضور او غیر قانونی محس

 ماید.زات نعالوه بر تغییر نتیجه مسابقه ، کمیته انضباطی فدراسیون باید بازیکن و باشگاه را مجا
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 : اجرای مجازاتهای انضباطی 12ماده 

 ازیکن درک بی هر گونه مجازات انضباطی تا چهار بازی یا تا سه ماه که توسط فدراسیون قبلی برای -1

ید توسط اشد باتقال بازیکن به ایران بطور کامل اجرا نشده بزمان اننظر گرفته شده باشد اما در 

 تا مجازات بطور کامل اجرا شود. فدراسیون فوتبال ایران به مورد اجرا گذاشته شود

جرا ازیکن هرگونه محرومیت انضباطی بیش از چهار بازی یا سه ماه که به طور کامل در مورد با -2

ضباطی یته انفدراسیون فوتبال ایران اجرا شود که کمنشده است تنها در صورتی باید به وسیله ی 

 فیفا تایید نماید که مجازات ، دارای اثر جهانی است .

 برای) TMS سیستم طریق از را جدید فدراسیون باید فوتبال ایران فدراسیون ،  ITC صدور هنگام -3

 بطور که نضباطیا  میتمحرو هرگونه از( آماتور بازیکنان برای) کتبی طریق از یا( ای حرفه بازیکنان

 .نماید مطلع اند نشده اجرا کامل

 

 بدهی های معوقه – 13ماده 

انتقال  وافقنامهتباشگاهها متعهد هستند مطابق شرایط مصرحه در قراردادی که با بازیکنان حرفه ای و  – 1

 د .عمل نماین به تعهدات مالی خود در قبال بازیکنان و باشگاههای دیگر ،امضاء کرده اند ، 

 اخیر نمایدپرداخت تعهدات مالی خود تبیش از سی روز در بدون مجوز قراردادی ، هر باشگاهی که  – 2

 همین ماده مجازات می شود . 4مطابق بند 

یگر دباشگاه  اعم از برای اینکه یک باشگاه مطابق این ماده ، دارای بدهی معوقه شناخته شود ، طلبکار ) – 3

 هت اجرایجدهکار بال یک اخطار کتبی و اعطای یک مهلت حداقل ده روزه به باشگاه باید با ارسیا بازیکن ( 

 تعهدات مالی اش ، قصور این باشگاه را اثبات نماید .

ر اه بدهکایه باشگدر صورت وجود شرایط فوق ، کمیته وضعیت بازیکنان ، می تواند مجازاتهای زیر را عل – 4

 ، اعمال نماید :

 اخطار –الف 

 یختوب –ب 

 جریمه نقدی  -ج 

ممنوعیت از ثبت بازیکنان جدید ) اعم از داخلی و / یا بین لمللی ( برای یک یا دو دوره کامل و متوالی  –د 

 ثبت نقل و انتقاالت .
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 مجازاتهای فوق بصورت ترکیبی نیز  قابل اعمال هستند . – 5

قی می ات ، تلوان عامل مشدده مجازتکرار تخلف عدم پرداخت به موقع بدهی توسط باشگاه بدهکار بعن – 6

 شود .

 در این حالت .مجازات ممنوعیت از ثبت بازیکن جدید ) به شرح فوق ( می تواند بصورت تعلیقی باشد  – 7

 اجرای مجازات مذکور به مدت حداقل شش ماه و حداکثر دوسال تعلیق می گردد .

یق وره تعلدصورت تعلیقی بوده است ، در اگر باشگاهی که مجازات ممنوعیت از نقل و انتقال آن ب – 8

ی شود مات اجرا خود به خود رفع و مجاز، ق مجازات قبلی یمجدداَ مرتکب همین تخلف گردد ، تعلمجازات ، 

 . این مجازات به مجازات جدیدی که برای تخلف جدید منظور شده اضافه می گردد .

راجع به ن مقررات ای 18ماده در مجازاتهای مشروحه مانع اجرای ، اعمال مجازاتهای مندرج در این ماده  – 9

 ی نمی باشد .قراردادرابطه فسخ یکطرفه 

 

 :  احترام به قرارداد 14ماده 

 ن می یابد.ه ، پایاوجانبقرارداد بین بازیکن حرفه ای و یک باشگاه تنها پس از اتمام مدت قرارداد و یا توافق د

 

 «موجه دلیل»: فسخ قرارداد به استناد  15ماده 

ت دی ) پرداخ، قرارداد را بدون هیچ گونه پیام «موجه دلیل»وجود  صورت هر یک از طرفین می تواند در

 غرامت و یا مجازات ورزشی ( فسخ نماید.

ن سوولیت آید و مواحد نقل و انتقاالت بدون ورود به ماهیت موضوع ، فسخ قرارداد را ثبت می نماتبصره : 

 . متوجه شخص متقاضی ثبت است

 

 «دلیل موجه ورزشی»: فسخ قرارداد به استناد  16ماده 

د از ه درصبازیکنی که رسماً حرفه ای شناخته می شود ، در صورتیکه در طول فصل در کمتر از د -1

 به،  ش تاریخ انقضای قرارداداز  قبلمسابقات رسمی باشگاهش حضور داشته باشد ، می تواند 

 خود را فسخ کند . قرارداد« دلیل موجه ورزشی» استناد  
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 مورد بررسی و مورد بهقرار گیرد توجه مورد  بازیکنهر  خاص در ارزیابی چنین حالتی باید شرایط -2

 شود.

 .نخواهد شد ، ولی مطالبه غرامت امکانپذیر است   در این حالت مجازات ورزشی اعمال -3

ه فصل ک رسمی آن اساس یک بازیکن حرفه ای تنها ظرف پانزده روز پس از آخرین مسابقه این بر -4

 باشگاهش برگزار کرده است می تواند قرارداد خود را فسخ کند .

مسوولیت  ماید ونواحد نقل و انتقاالت بدون ورود به ماهیت موضوع ، فسخ قرارداد را ثبت می تبصره : 

 آن متوجه شخص متقاضی ثبت است .

 

 : محدودیت در فسخ قرارداد در طول فصل 17ماده 

 داد به صورت یک طرفه قابل فسخ نیست.قات ، یک قراردر طی فصل مساب

 

 : پیامد های فسخ قرارداد بدون داشتن دلیل موجه 18ماده 

 ون داشتن دلیل موجه اعمال می شود :مقررات زیر در صورت فسخ قرارداد بد

ه پرداخت بطرف فسخ کننده قرارداد موظف ،  در همه موارد فسخ قرارداد بدون داشتن دلیل موجه -1

 امت است .غر

 وجه ،با مالحظه مقررات مربوط به حق آموزش بازیکنان ، غرامت ناشی از فسخ بدون دلیل م -2

نشده  د ذکربراساس مفاد قرارداد محاسبه می گردد و در صورتیکه غرامت به طور شفاف در قراردا

وضوعه مات عهدتمقررات راجع به حقوق قراردادها و  باشد ، غرامت فسخ قرارداد با رعایت قوانین و

هر  وباشد کشور ) خصوصاً در حوزه ورزش چنانچه موجود باشد ( در حدیکه مغایر مقررات فیفا ن

ایر ق و سگونه معیار عینی دیگر محاسبه می شود . این معیار ها می تواند از جمله شامل حقو

ه نمخارج و هزی ی ،بلمزایای بازیکن در قرارداد قبلی و قرارداد جدید ، زمان باقی مانده از قرارداد ق

(  ی شودمهای پرداخت شده یا متحمل شده باشگاه سابق ) که به نسبت طول مدت قرارداد تقسیم 

 و اینکه آیا نقض قرارداد در دوره حفاظت شده رخ داده است یا خیر ، باشد .

اخت جبران خسارت نمی تواند به شخص ثالث محول شود . اگر بازیکن حرفه ای موظف به پرد -3

 .ستند هشود آن بازیکن و باشگاه جدیدش ، هر دو به طور تضامنی موظف به پرداخت آن  غرامت

 .شود  میزان غرامت می تواند در قرارداد پیش بینی شود و یا بر اساس توافق طرفین تعیین
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غرامت ،  مرتکب نقض قرارداد گردیده است ، عالوه بر پرداخت شده حفاظت دوره بازیکنی که در -4

های بازی ورزشی نیز خواهد شد . این مجازات ، محرومیت چهار ماهه از شرکت در متحمل مجازات

یت تا شش علل مشدده ، این محروم در صورت وجوداست و  ) اعم از باشگاهی و تیم ملی (  رسمی

 ماه قابل افزایش است .

 به محض این که حکم مجازات ورزشی به بازیکن ابالغ گردید ، باید اجرا شود . -5

فصل  و اولین بازی رسمی جاری ورزشی در فاصله زمانی بین آخرین بازی رسمی فصل محرومیت -6

ی وب نم.) یعنی تعطیالت بین دو فصل مختلف ، جزء دوران محرومیت محسبعد معلق خواهد ماند

 .شود و از آن کسر نمی شود . ( 

ی مللی مین الباشگاهی داخلی و بملی و محرومیت مذکور شامل کلیه مسابقات و رقابتهای رسمی  -7

 باشد .

 لیالمل بین مسابقات نهائی مرحله در ملی چنانچه بازیکن محروم ، عضو موثر تیم ملی باشد و تیم -8

ازی بعی برای در فاصله زمانی بین آخرین بازی فصل و اولین بازی فصل بعد ، مان باشد کرده شرکت

 کردن وی در تیم ملی وجود ندارد .

منجر به  ل موجه یا دلیل موجه ورزشی ، بعد از دوره حفاظت ،قرارداد بدون دلی طرفه نقض یک -9

روز بعد  15مجازات ورزشی نمی شود . اما در صورتیکه مراتب فسخ ، طی اظهارنامه رسمی ، ظرف 

 غرامت ، رداختپاز آخرین بازی رسمی فصل ) لیگ و جام حذفی ( به باشگاه ابالغ نگردد ، عالوه بر 

 را نیز  اعمال نمود.ات انضباطی می توان  تنبیه

غاز آجددا مدر صورتیکه با تجدید قرارداد ، قرارداد سابق تمدید شود ، دوره حفاظت شده  -10

 می شود .

ا تحریک است یا بازیکنی ر گردیده قرارداد نقض مرتکب شده حفاظت دوره در که باشگاهی -11

 د.ش خواهد زنی ورزشی مجازات متحمل ، غرامت پرداخت بر عالوه ، به نقض قرارداد نماید

سخ فش را ادر صورتیکه باشگاهی با بازیکن حرفه ای که بدون دلیل موجه ، قرارداد قبلی  -12

ه نقض بحریک کرده است قرارداد منعقد نماید  ، اینطور فرض می شود که این باشگاه بازیکن را ت

 یکن جدیدیبازر قرارداد نموده است مگر آن که خالفش ثابت شود . این باشگاه از ثبت قرارداد با ه

د وم می شوت محر، چه داخلی و چه بین المللی به مدت دو دوره زمانی کامل و متوالی نقل و انتقاال

یکن ثبت باز در بهو باشگاه فقط بعد از اتمام کامل دوران محرومیت و در دوره نقل و انتقال بعدی قا

 بازیکن ثبت ) مقرراتاین  6ه ماد 1جدید داخلی یا بین المللی می باشد و استثناء مندرج در بند 

اده از حتی با استف ) یعنی در این مورد اعمال نمی گردد .(  انتقاالت و نقل زمانی دوره از خارج آزاد

 این استثناء نیز نمی تواند بازیکن جدید ثبت نماید .(



 

16 
 

هوری تمام اشخاصیکه تابع و مشمول اساسنامه و مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال جم -13

 داد بهایران هستند ، در صورتیکه به طریقی عمل نمایند که تحریک به نقض یک قراراسالمی 

 منظور تسهیل انعقاد قرارداد دیگر تلقی شود ، مجازات خواهند شد.

 

 الزامات ویژه مربوط به قرارداد بین باشگاهها وبازیکنان:  19 ماده

 .کر شودرارداد ذقاشد باید نام او در قرارداد شرکت داشته ب انعقادواسطه ای در مذاکرات برای  اگر -1

مدت  حداقل طول مدت قرارداد از تاریخ اجرایی شدن آن تا انتهای فصل است و حداکثر طول -2

 قرارداد پنج سال می باشد .

ست و هر شرط سال ممنوع ا 18انعقاد قرارداد حرفه ای با مدت بیشتر از سه سال برای افراد زیر  -3

 باشد .خالف این قاعده ، معتبر نمی 

ید ازیکن باه با بد قرارداد با بازیکن حرفه ای را دارد ، پیش از آغاز مذاکراعقانباشگاهی که قصد  -4

 مطلع نماید . "باشگاه فعلی بازیکن را کتبا

ان د او پایراردایک بازیکن حرفه ای تنها در صورتی مجاز به عقد قرارداد با باشگاه دیگر است که ق -5

جازات مول مه پایان آن مانده باشد. هرگونه تخلف از این قاعده مشیافته یا کمتر از شش ماه ب

 متناسب می شود .

 د .ر باشاعتبار یک  قرارداد نمی تواند منوط به موفقیت در تست پزشکی و یا اخذ پروانه کا -6

 14واد مج در اگر بازیکن حرفه ای دارای دو قرارداد با همپوشانی زمانی باشد براساس مفاد مندر -7

 در مورد او تصمیم گیری خواهد شد .مقررات همین  19 لغایت

ت مداد ، تصریح به موضوع قرارد، ارداد ، قید مشخصات کامل طرفین برای معتبر دانستن یک قر -8

و امضای  داختپر نحوه درخصوص توافق و قرارداد مبلغ قید، اعتبار قرارداد ) روز ، ماه ، سال ( 

 طرفین قرارداد الزم و کافی است .

 .پرداخت مالیات و کسورات قانونی براساس مقررات جاری در کشور خواهد بود  نحوه -9

اد می م ثبت قرارداست اما استفاده از بازیکن مستلز معتبرو الزام آور طرفین امضای محض به قرارداد -10

 باشد .
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 به آن وردم در طرفین که قرارداد متمّم یا الحاقیه یا دیگر نامه توافق هرگونه اولیه قرارداد بر عالوه -11

 وکنان برسد در صورتیکه اصالت آن به تایید کمیته نعیین وضعیت بازی شود مکتوب و برسند توافق

ور حفظ ه منظببا این مقررات انطباق داشته باشد ، معتبر تلقی می شود و کمیته وضعیت بازیکنان 

ان در ازیکنعیت بکمیته وضسالمت ورزشی رقابتها باید در این خصوص دقت کافی را اعمال نماید . 

ت مستند بصور اینگونه رسیدگیها مبنا را بر اصالت اسناد ابرازی قرار می دهد مگر آنکه خالف آن

 احراز گردد .

 یدوره زمان دو در میبایست صرفاً قرارداد مدت ثبت تغییرات راجع به مدت قرارداد یا ثبت تمدید -12

 هر در طشرای سایر حذف ، تکمیل ، تغییر. بگیرد صورت( فصل نیم و فصل اول) انتقاالت و نقل

بصورت  جهت بررسی روز15 ظرف و تغییرات ، حداکثر این توافقات که شرطی به بوده مجاز زمان

ضوع ررسی موبکمیته وضعیت بازیکنان اطالع رسانی شود . کمیته وضعیت بازیکنان بعد از  بهکتبی 

واهی می ت ، گدر واحد ثبت نقل و انتقاال به شرح بند فوق و در صورت تایید ، مراتب را جهت ثبت

د ار می دهازی قرکمیته وضعیت بازیکنان در اینگونه رسیدگیها مبنا را بر اصالت اسناد ابرنماید . 

 مگر آنکه خالف آن بصورت مستند احراز گردد .

 .سال می بایست با رضایت رسمی اولیای بازیکن منعقد گردد 18قرارداد با افراد زیر  -13

در حال تحصیل  سال هنگام عقد قرارداد 18ها باید اطمینان حاصل نمایند که بازیکنان زیر باشگاه  -14

 می باشند.

 منطبق بر هم دقیقا و انگلیسی و فارسی زبان دو به باید قرارداد ، متن خارجی بازیکنان در مورد -15

رسی و و هر دو متن به امضای طرفین برسند . در صورت وجود اختالف بین متن فا شود تنظیم

 انگلیسی ، متن فارسی نزد مرجع رسیدگی کننده ایرانی مالک اعتبار خواهد بود .

 

 : نفوذ اشخاص ثالث بر باشگاه 20ماده 

بل ، ه مقاهیچ باشگاهی حق ندارد قراردادی منعقد نماید که به موجب آن ، شخص ثالث یا باشگا -1

ین اعملکرد  ها و کن ، استقالل ، سیاستتوانائی نفوذ و دخالت در عقد قرارداد ،  امور انتقال بازی

 باشگاه را پیدا نماید و بر عکس .

ص ، شخ هیچ بازیکن یا باشگاهی نباید با یک شخص ثالث قراردادی منعقد نماید که بموجب آن -2

 از حیث  صوصاًخثالث در تمام یا قسمتی از حقوق مربوط به انتقاالت بعدی بازیکن به باشگاه دیگر 

 پرداخت سهیم گردد .حقوق مالی قابل 
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ایی که مشمول به بعد اعمال می گردد .  قرارداده 11/2/1394ممنوعیت مقرر در بند قبل از تاریخ  -3

اهند بود ولی منعقد شده اند تا پایان مدت مقرر ، معتبر خو 11/2/1394بند قبل هستند و قبل از 

 تمدید آنها امکانپذیر نیست.

اند ، از  منعقد شده 10/2/1394تا  11/10/1393ن تاریخ این ماده که بی 1توافقات مشمول بند  -4

 تاریخ اجرایی شدن آنها بیش از یکسال اعتبار ندارند .

ثبت   TMSید در این ماده با 1کلیه قراردادهای بین المللی مشمول بند  11/2/1394از پایان تاریخ  -5

ز است و  او ک نها را بی کمشوند . کلیه باشگاههایی که چنین قراردادی را منعقد کرده اند باید آ

،  ربوطهجمله بهمراه ضمایم و اصالحیه های احتمالی به همراه جزییات و مشخصات شخص ثالث م

 ثبت و وارد  نمایند .  TMSمشخصات کامل بازیکن و مدت قرارداد در 

 . مایندن مجازات ننمایند رعایت را الزامات این که هایی باشگاه توانند می فوتبال فدراسیون و فیفا -6

 

 : حمایت از بازیکنان زیر سن قانونی 21ماده 

 ال باشد.جده سنقل و انتقال بین المللی بازیکنان تنها در صورتی مجاز است که بازیکنان باالی ه -1

 به شرح آتی هستند : 1استثنائات بند  -2

ارد ن تعلق دآبه  دالف :  پدر و مادر بازیکن زیر هجده سال به دلیل غیر فوتبالی به کشوری که باشگاه جدی

 مهاجرت نمایند .

ی کند و مکیلومتری از مرزهای ایران با کشور باشگاه مقصد زندگی  50ب: بازیکن در فاصله حداکثر 

کیلومتری از  50باشگاهی که بازیکن قصد پیوستن به آن در کشور همسایه را دارد نیز در فاصله حداکثر 

شگاه در صلی باافاصله بین منزل بازیکن در ایران تا مرکز همین مرز واقع گردیده است بنابراین حداکثر 

هد و ود ادامه دکیلومتر باشد و در چنین مواردی بازیکن باید به زندگی در منزل خ 100کشور خارجی باید 

 هردو فدراسیون مربوطه نیز باید رضایت خود به این انتقال را صراحتاً اعالم نمایند .

صورت سال گذشته را ب 5اده همچنین شامل بازیکن خارجی که این م 1ممنوعیت مقرر در بند  -3

نیز  کرده استداد نپیوسته مقیم ایران نبوده و تا کنون به عنوان بازیکن با باشگاه ایرانی ثبت قرار

 می شود .

و همچنین  3و هر گونه ثبت نام اولیه بر اساس بند  2هر نوع انتقال بین المللی مطابق با بند  -4

سال گذشته را در ایران زندگی  5یه هر بازیکن خارجی زیر سن قانونی که حداقال هرگونه ثبت اول
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کرده منوط به تایید کمیته فرعی زیر مجموعه کمیته وضعیت بازیکنان فیفا است که به همین 

 منظور تشکیل شده است .

ز ااید قبل ب لذکردرخواست چنین تائیدیه ای باید توسط فدراسیون به فیفا ارسال شود. تائیدیه فوق ا -5

 و یا ثبت اولیه بازیکن دریافت شود . ITCدرخواست 

اطی انضب هر گونه تخلف از این قاعده توسط کمیته انضباطی رسیدگی و متخلف بر اساس مقررات  -6

ذکور فیفا مجازات می شود . هرشخصی که در فدراسیون نسبت به درخواست قانونی تاییدیه م

الوه نماید بع ITCتن تاییدیه مذکور مبادرت به صدور کوتاهی کند یا بدون در اختیار داش

ند توسط وده اباشگاههای مربوطه که بدون تاییدیه فیفا در خصوص این انتقال ، قرارداد منعقد نم

 کمیته انضباطی مجازات می شوند .

ه شدت فیفا ذکر مقررات نقل و انتقاال  2آیین نحوه درخواست تاییدیه  از کمیته مذکور در پیوست   -7

 است.

 

 : ثبت و گزارش بازیکنان زیر سن قانونی در آکادمی ها 22ماده 

ی ی یا عملا مالیباشگاه هایی که یک آکادمی فوتبال را اداره می کنند و این آکادمی از نظر حقوقی  -1

ی که در ن قانونسماه موظف اند نام تمام بازیکنان زیر چهار وابسته به این باشگاه می باشد ، هر 

 ها حضور دارند را به فدراسیون فوتبال گزارش دهند.آکادمی آن

ادی یا اقتص فدراسیون فوتبال موظف است از موارد زیر در مورد آکادمی هایی که ارتباط حقوقی و -2

 عملی با باشگاه خاصی ندارند ، اطمینان حاصل نماید.

 وطه شرکتنی مربسملی رده  این آکادمی باید باشگاهی را راه اندازی نماید تا در رقابتهای قهرمانی –الف 

 نماید. نام تمامی بازیکنان این باشگاه باید به فدراسیون فوتبال گزارش شود .

دراسیون ند به فنام تمام بازیکنان زیر سن قانونی نیز که برای تمرین و آموزش در آکادمی حضور دار –ب 

 فوتبال اعالم شود .

ام  و امل نشز باشگاه ها یا آکادمی ها را که فدراسیون فوتبال موظف است گزارش های دریافتی ا -3

 تاریخ تولد بازیکنان زیر سن قانونی می باشد را در دفتر مخصوصی ثبت کند.



 

20 
 

ا و نامه فیفاساس به محض اعالم اسامی به فدراسیون فوتبال ، آکادمی ها و بازیکنان متعهد به رعایت -4

بخشنامه  ،ه ها ین و مقررات ، آیین نامکنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین اساسنامه و کلیه قوان

 وند.می ش ها ، دستورالعملها و تصمیمات فدراسیون فوتبال و نیز ترویج اصول اخالقی فوتبال

 مجازات خواهد شد .  هرگونه تخلف از مقررات این ماده  توسط کمیته انضباطی -5

وتبال گزارش فدراسیون ف به 22و  21 واداسامی بازیکنان خارجی زیر سن قانونی نیز باید مطابق م -6

 شود .

 

 : حق آموزش بازیکنان 23ماده 

سالگی  23ن تا سو سال انجام شده  21تا  12حق آموزش برای آموزشی که از سن ، بعنوان یک قاعده کلی 

ه است . در سالگی به پایان رسید 21قابل مطالبه است مگر اینکه ثابت شود آموزش بازیکن قبل از سن 

ده و شمحاسبه  آموزش فقط تا پایان سنی که ثابت شود آموزش بازیکن واقعا خاتمه یافتهحق ، حالت اخیر 

 در نتقالا اینکه از نظر سالگی می رسد قابل پرداخت است . صرف 23تا پایان فصلی که بازیکن به سن 

 . شود رداختپ آموزش حق باید ، باشد شده واقع بازیکن سابق قرارداد اعتبار مدت انتهای در یا جریان

 حق آموزش در موارد ذیل به باشگاههای ذینفع پرداخت می شود : -1

لد خود (منعقد نماید ؛ سال تو 23زمانیکه بازیکن اولین قرارداد حرفه ای خود را ) تا قبل از پایان فصل  -الف

 )یا(

 سال تولد خود انتقال یابد. 23هرگاه که بازیکن حرفه ای تا قبل از پایان فصل  -ب

 : نیست مطالبه قابل آموزش حق ذیل موارد از هریک رد   -2

 ( قبلی باشگاههای حق تضییع بدون)  موجه دلیل بدون باشگاه توسط قرارداد فسخ-الف

 . شود منتقل داخلی رقابتهای تر پایین(  لیگ)  رده دو به بازیکن-ب

 . باشد یافته تغییر آماتور به انتقال هنگام در ای حرفه بازیکن وضعیت-ج

 تکلیف به پرداخت حق آموزش ، مانع مطالبه غرامت ناشی از نقض قرارداد نیست . --3

وابق مسئولیت پرداخت حق آموزش به باشگاههای قدیم به عهده باشگاه جدید است که بر اساس س-4

قط به فموزش مندرج در شناسنامه فوتبالی بازیکن پرداخت می شود . در صورت وقوع انتقال بعدی ، حق آ

 ود .می ش باشگاه اخیر برای مدت زمانیکه بازیکن واقعا و بطور موثر آموزش دیده است پرداخت همین
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قدیم پرداخت  روز بعد از ثبت قرارداد به باشگاه 30باشگاه جدید می بایست حق آموزش را حداکثر تا -5

 % می باشد . 5نماید در غیر این صورت مشمول جریمه دیرکرد ، به ازای هر ماه 

ذاری گرمایه سصورت انحالل یا ورشکستگی باشگاه ذینفع ، سهم این باشگاه از حق آموزش باید جهت در -6

 در فوتبال پایه به فدراسیون فوتبال پرداخت شود .

 ضباطی برته اندر صورت بی توجهی به مقررات حق آموزش یا نقض آنها توسط باشگاهها و بازیکنان ، کمی-7

 متخلفین برخورد خواهد کرد . انضباطی فیفا با مقرراتاساس 

 

 روش محاسبه حق آموزش:  24ماده 

به چهار گروه  فیفا ، باشگاههای فوتبال ایرانی MAY   2017 26مورخه  1582بخشنامه شماره  عنایت بهبا 

 قل میزانن حداتقسیم می شوند . با توجه به این بخشنامه و  به منظور سهولت محاسبه ، جدول زیر بعنوا

 تدوین گردیده است و بدیهی است توافق بر مازاد آن بالمانع است :سالیانه  حق آموزش

 گروه سنی

 بازیکن

 گروه اول

 ) لیگ برتر(

 گروه دوم

 ) لیگ آزادگان (

 گروه سوم

 ) لیگ دو (

 گروه چهارم

 ) سایر مسابقات(

سال  15تا  12از 

 تمام

میلیون هرسال ده 

 تومان

هشت  هرسال

 تومانمیلیون 

 شش  هرسال

 تومانمیلیون 

چهار  هرسال

 تومانمیلیون 

سال  21تا  16از 

 تمام

بیست و  هرسال

 تومانمیلیون پنج 

بیست  هرسال

 تومان میلیون

             ده  هرسال

 تومان میلیون

هشت  هرسال

 تومان میلیون

 

 : صالحیت های قضایی فدراسیون فوتبال در حوزه نقل و انتقاالت 25ماده 

حدود به ملزاماً اموارد ذیل بوده اما  در حوزه نقل و انتقاالت شاملفدراسیون فوتبال صالحیت های قضایی 

 آنها نیست :

، نقض  اردادهابین بازیکنان و باشگاه ها در خصوص ایفای تعهدات قراردادی ، حفظ ثبات قراختالفات  -1

 ورزشی و تعیین غرامت . مجازاتهایفسخ قراردادها ، قراردادها  ، 

 و تقسیم آن .ات بین باشگاهها در مورد حق آموزش اختالف -2
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ست ه نشده اآنها اشار بین باشگاه ها که در باال بهبه حوزه نقل و انتقاالت مربوطه حقوقی سایر اختالفات  -3

. 

 . شگاههااختالفات سایر اشخاص اعم از مدیران ، کادر فنی ، پزشکی ، خدماتی ، سرپرستی با با -4

ربیان و مبازیکنان و  باو کارگزاران رسمی مسابقات های رسمی نقل و انتقاالت اختالفات واسطه  -5

 باشگاهها.

 رسیدگی به اصالت قراردادها و خاتمه آنها به منظور حفظ سالمت ورزشی رقابتها . -6

 

 : کمیته وضعیت بازیکنان 26ماده 

 نماید . در بعد داخلی ) ملی ( رسیدگی می فوقاین کمیته به تمامی اختالفات  -1

 وند .شاعضای این کمیته بنا بر پیشنهاد رییس فدراسیون و با تصویب هیات رییسه انتخاب می  -2

 عضو می باشد .پنج   نفر شامل رییس و نایب رییس و  7متشکل از حداکثر این کمیته  -3

 موظف است متوجه دلیلی بر وقوع تخلف انضباطی گردد ،، کمیته وضعیت بازیکنان ضمن رسیدگی  اگر- 4

 فدراسیون باطیانض کمیته به ، از طریق دبیرکل فدراسیون  انضباطی رسیدگی درخواست همراه به را پرونده

 .نماید  ارسال

 ار پرونده تموظف اس گردد ، جرمیکمیته وضعیت بازیکنان ضمن رسیدگی ، متوجه دلیلی بر وقوع  اگر - 5

 .ماید ن ارسال ) دادستان (برای مرجع صالح قضاییسیون ، از طریق دبیرکل فدرا اعالم جرم درخواست همراه

میته کقابل طرح و رسیدگی در دعاوی پس از سپری شدن دو سال کامل از تاریخ وقوع اختالف ،  -6

ه باید کاست  د . مرجع تشخیص مرور زمان فوق الذکر ، کمیته وضعیت بازیکناننوضعیت بازیکنان نمی باش

 ه این موضوع رسیدگی و توجه نماید .راسا یا به درخواست طرفین ب

 

 : اتاق حل اختالف 27 ماده

 . نماید می رسیدگی بین المللی بعد در 25 ماده در مندرج اختالفات تمامی به این اتاق-1

ختالفات ابه  دگیآیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر ترکیب اعضا و نحوه انتخاب آنها و آیین رسی -2

ب به تصوی تهیه وو تدوین مقررات ، نامه ای خواهد بود که توسط کمیته حقوقی آیین مطروحه بر اساس 

 هیات رییسه فدراسیون خواهد رسید .
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ظایف وه است ، ل نشدتا زمانیکه این اتاق با رعایت استانداردهای الزامی فیفا در فدراسیون فوتبال تشکی -3

 آن توسط کمیته وضعیت بازیکنان انجام می شود .

 

 : مقررات انتقالی  28 ماده

نقل و  یین نامهساس آهر دعوایی که قبل از الزم االجرا شدن این مقررات نزد فدراسیون اقامه شده باشد بر ا 

ین ریخ تصویب امورد رسیدگی قرار می گیرد. همچنین قراردادهایی که قبل از تا 1393ل انتقاالت مصوب سا

وب سال ت مصنقل و انتقاالسخ آنها براساس آیین نامه مقررات ، فسخ شده باشند به اختالفات راجع به ف

  می شود . رسیدگی 1393

 

  سکوت مقررات   : 29ماده 

 در خصوص فیفا ودر صورت وقوع مسایل یا اختالفاتی که در این مقررات یا سایر مقررات فدراسیون فوتبال 

وین و تدوقی کسب نظر کمیته حقاز کمیته تعیین وضعیت بازیکنان بعد آنها قاعده ای وضع نشده باشد ، 

 خواهد نمود . و تایید هیات رییسه فدراسیون اقداممقررات 

 

 ارزش ضمایم :  30ماده 

 باشد .می قانونی برابر با آن  ضمایم ، جزء الینفک این مقررات و دارای ارزش

 

 : تصویب و اجرا 31 ماده

بالفاصله ید و راسیون فوتبال به تصویب رسدر هیات رئیسه فد 21/3/1396در تاریخ و ضمایم  مقررات این 

و  رالعملها، دستو ، آیین نامه هاالزم االجرا خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات بعد از تاریخ تصویب ، 

 می باشد .و بال اثر مغایر با آن ملغی بخشنامه های 
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 یمل تیمحضور در  برایاز سوی باشگاهها  بازیکنان ترخیص .1

 قرارداد سایر اشخاص به غیر از بازیکنان .2

 لیست اسامی و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام .3

 وضعیت بازیکنان مشمول و شاغل به خدمت .4
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 ضمیمه یک

 ملی حضور در تیم از سوی باشگاهها برای بازیکنان ترخیص

 

 ملی بزرگساالن مردان تیم برای بازیکنان الف : اصول ترخیص

ر در تیم برای حضو فدراسیون سوی از دعوت صورت ف هستند که بازیکنان خود را درباشگاهها موظ .1

یر قابل غوع و ملی مرخص نمایند و هر گونه توافق بین بازیکن و باشگاه بر خالف این قاعده ، ممن

 اجرا است .

بین یم ر تقوترخیص بازیکنان بر اساس شرایط ماده فوق برای تمام دوره های بین المللی مندرج د .2

ت مسابقا ومرحله نهایی جام جهانی فیفا ، جام کنفدراسیونهای فیفا  بعالوه المللی مسابقات 

 قهرمانی تیم های ملی بزرگساالن کنفدراسیونها الزامی است .

 اعالم می شود . وساله تهیه  8یا  4تقویم بین المللی مسابقات فوتبال ، توسط فیفا برای دوره های  .3

ته بعد روزه است که از دوشنبه صبح آغاز و در سه شنبه شب هف 9دوره دوره بین المللی یک  .4

، تیم  دوره خاتمه می یابد و برای فعالیتهای تیم های ملی در نظر گرفته شده است . در طی این

می  ات مربوطهبازی اعم از مسابقات رسمی یا دوستانه برگزار می کنند . مسابق 2های ملی حداکثر 

سابقه من دو هار شنبه برنامه ریزی شود  و حداقل دو روز کامل باید بین ایتواند هر روزی از چ

 فاصله باشد . ) برای مثال : پنج شنبه / یک شنبه یا شنبه / سه شنبه (

ی ه استثنابماید تیم ملی می تواند تنها دو مسابقه در این دوره بین المللی در کنفدراسیون بازی ن .5

ستانه اید دوای باشد که در این صورت یکی از این دو مسابقه بموردی که مسابقه حذفی بین قاره 

 باشد و فاصله بین دو استادیوم نباید متجاوز از مجموعا پنج ساعت پرواز باشد .

ده یک اشاره ما 2 ترخیص بازیکنان در خارج از دوره بین المللی یا غیر از مسابقات نهایی که در بند .6

قات ی مسابشده اجباری نیست همچنین ترخیص هر بازیکن برانشده اما در تقویم بین المللی ذکر 

 نهایی تیم ملی بزرگساالن برای بیش از یک بار در سال اجباری نیست .

سفر بازیکنان در دوره های بین المللی فوق برای ملحق شدن به تیم ملی باید حداکثر قبل از صبح  .7

ین المللی نباید دیرتر از صبح چهارشنبه دوشنبه آغاز شود و برگشت آنان نیز بعد از خاتمه دوره ب

ترخیص  3و  2متعاقب خاتمه دوره بین المللی  باشد . برای مسابقات نهایی مذکور در بندهای 

بازیکنان و مسافرت آنها نباید دیرتر از صبح دوشنبه هفته ماقبل آغاز مسابقات باشد و مراجعت آنان 

 صبح فردای آخرین مسابقه تیم ملی می باشد .
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د ملحق ساعت بعد از پایان دوره ترخیص به باشگاه خو 24ازیکنان موظف هستند حداکثر ظرف ب .8

ساعت  48تا  شوند و در صورتیکه مسابقات در قاره ای غیر از محل استقرار باشگاه باشد این مدت

 از قبل روز 10 مکتوب بصورت باید بازیکنان برگشت و رفت زمانی قابل تمدید می باشد . جدول

عد از ببازیکن  به باشگاهها ابالغ شود . فدراسیون باید اطمینان حاصل نماید که ترخیص دوره آغاز

 مسابقه ، به موقع به باشگاه ملحق خواهد شد .

 

 زنان بزرگساالن ملی تیم برای بازیکنان ترخیص اصول ب : 

 تیم در رحضو برای فدراسیون سوی از دعوت صورت در را خود بازیکنان که هستند موظف باشگاهها .1

 قابل غیر و نوعمم ، قاعده این خالف بر باشگاه و بازیکن بین توافق گونه هر و نمایند ، مرخص ملی

 . است اجرا

 بین قویمت در مندرج المللی بین های دوره تمام برای فوق بند شرایط اساس بر بازیکنان ترخیص .2

نان زتخابی المپیک مرحله نهایی ان ، فازنان فی جهانی جام نهایی مرحله زنان بعالوه مسابقات المللی

 زرگساالنب ملی های تیم قهرمانی مسابقات روز ( و رقباتهای نهایی المپیک زنان و 12)حداکثر 

 . است کنفدراسیون ، الزامی

 سه نوع دوره بین المللی برای ترخیص بازیکنان تیم های بانوان وجود دارد : .3

 و یابد می خاتمه بعد هفته شب شنبه سه در و آغاز صبح شنبهدو از که است روزه 9 دوره یک نوع اول :

 اعم بازی 2 اکثرحد ملی های تیم ، دوره این طی در.  است شده گرفته نظر در ملی های تیم فعالیتهای برای

 برنامه شنبه ارچه از روزی هر تواند می مربوطه مسابقات.  کنند می برگزار دوستانه یا رسمی مسابقات از

 شنبه یک/  شنبه نجپ:  مثال برای. )  باشد فاصله مسابقه دو این بین باید کامل روز دو حداقل و  شود ریزی

 ( شنبه سه/  شنبه یا

 و یابد می خاتمه بعد هفته شب شنبه سه در و آغاز صبح دوشنبه از که است روزه 9 دوره یکنوع دوم : 

ه ر طی این دوراست و د شده گرفته یون در نظردر مسابقات انتخابی کنفدراس ملی های تیم فعالیتهای برای

 میتوان سه مسابقه برگزار نمود . حداکثر

یابد و  می مهخات بعد هفته شب چهارشنبه در و آغاز صبح دوشنبه از که است روزه 10 دوره یکنوع سوم : 

،  هرر طی این دود به رقابتهای دوستانه تیم ملی اختصاص دارد که در فوریه و مارچ هرسال برگزار می شود .

 تیم ملی می تواند حداکثر چهار بازی انجام دهد .
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 اشاره یک ماده 2 بند در که نهایی مسابقات از غیر یا المللی بین دوره از خارج در بازیکنان ترخیص .4

 نیست . اجباری شده زنان ذکر المللی بین تقویم در اما شده

 از قبل حداکثر باید ملی تیم به شدن ملحق برای فوق المللی بین نوع دوره 3 در بازیکنان بانو سفر .5

 نباید دوم و اول نوع برای المللی ، بین دوره خاتمه از بعد نیز آنان برگشت و شود آغاز دوشنبه صبح

 بین دوره خاتمه و برای نوع سوم نباید دیرتر از صبح پنجشنبه متعاقب چهارشنبه صبح از دیرتر

 و یکنانباز انتخابی کنفدراسیون برای المپیک ، ترخیص نهایی مسابقات برای. باشد   المللی

 صبح آنان اجعتمر و باشد قبل از بازی افتتاحیه مسابقات دوشنبه صبح از دیرتر نباید آنها مسافرت

وق ، بازیکنان ف 3و  2برای مسابقات نهایی مذکور در بند .  باشد می ملی تیم مسابقه آخرین فردای

د از ر صبح بعد و دز بازی افتتاحیه مسابقات ، مسافرت خود را آغاز نماینباید صبح چهارده روز قبل ا

 آخرین مسابقه تیم خود باید مرخص شوند .

 ملحق خود باشگاه به ترخیص دوره پایان از بعد ساعت 24 ظرف حداکثر هستند موظف بازیکنان .6

 قابل ساعت 48 تا مدت نای باشد باشگاه استقرار محل از غیر ای قاره در مسابقات صورتیکه در شوند

 آغاز زا قبل روز 10 مکتوب بصورت باید بازیکنان برگشت و رفت زمانی جدول.  باشد می تمدید

 از بعد نبازیک که نماید حاصل اطمینان باید فدراسیون.  شود ابالغ باشگاهها به ترخیص دوره

 . شد خواهد خود ملحق باشگاه به موقع به ، مسابقه

 

 ملی فوتسال تیم برای زیکنانبا ترخیص ج : اصول

 تیم در رحضو برای فدراسیون سوی از دعوت صورت در را خود بازیکنان که هستند موظف باشگاهها .1

 قابل غیر و نوعمم ، قاعده این خالف بر باشگاه و بازیکن بین توافق گونه هر و نمایند ، مرخص ملی

 . است اجرا

 بین قویمت در مندرج المللی بین های دوره تمام برای فوق بند شرایط اساس بر بازیکنان ترخیص .2

 های تیم هرمانیق مسابقات و ، فوتسال فیفا جهانی جام نهایی مرحله فوتسال بعالوه مسابقات المللی

 . است الزامی کنفدراسیونها بزرگساالن ملی

 : دارد وجود بانوان های تیم بازیکنان ترخیص برای المللی بین دوره نوع دو .3

 و یابد می مهخات بعد هفته شب چهارشنبه در و آغاز صبح دوشنبه از که است روزه 10 دوره کی نوع اول :

ر از نوع دارد . در طی این دوره هر تیم ملی می تواند صرف نظ اختصاص ملی های فعالیتهای تیم به

 . مسابقات حداکثر چهار مسابقه و حداکثر در دو کنفدراسیون برگزار نماید 
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 و یابد می مهخات همان هفته شب چهارشنبه در و آغاز صبح یکشنبه از که است روزه 4 رهدو یکنوع دوم : 

 نوع از نظر صرف تواند می ملی تیم هر دوره این طی دارد . در اختصاص ملی های تیم فعالیتهای به

 .  نماید برگزار کنفدراسیون در همان مسابقه دو ، حداکثر مسابقات

 اشاره یک ماده 2 بند در که نهایی مسابقات از غیر یا المللی بین دوره از خارج در بازیکنان ترخیص .4

 . نیست اجباری شده فوتسال ذکر المللی بین تقویم در اما شده

 صبح از قبل ثرحداک باید ملی تیم به شدن ملحق برای فوق المللی بین دوره نوع 2 در بازیکنان سفر .5

 ورهد خاتمه از بعد نیز آنان برگشت و شود ه ( آغازاولین روز دوره بین المللی ) یکشنبه یا دوشنب

 مسابقات برای . باشد  المللی بین دوره خاتمه متعاقب پنجشنبه صبح از دیرتر نباید ، المللی بین

روز قبل از  12باید در صبح  آنها مسافرت و بازیکنان ترخیص ، قهرمانی داخل کنفدراسیون  نهایی

 مسابقات یبرا.  باشد می ملی تیم مسابقه آخرین فردای صبح نآنا مراجعت آغاز مسابقات باشد و

 ، مسابقات حیهافتتا بازی از قبل روز چهارده صبح باید بازیکنان جام جهانی فوتسال فیفا ، نهایی

 . دشون مرخص باید خود تیم مسابقه آخرین از بعد صبح در و نمایند آغاز را خود مسافرت

 ملحق خود باشگاه به ترخیص دوره پایان از بعد ساعت 24 ظرف حداکثر هستند موظف بازیکنان .6

 قابل ساعت 48 تا مدت این باشد باشگاه استقرار محل از غیر ای قاره در مسابقات صورتیکه در شوند

 آغاز زا قبل روز 10 مکتوب بصورت باید بازیکنان برگشت و رفت زمانی جدول.  باشد می تمدید

 از بعد نبازیک که نماید حاصل اطمینان باید فدراسیون.  ودش ابالغ باشگاهها به ترخیص دوره

 . شد خواهد ملحق خود باشگاه به موقع به ، مسابقه

 

 د : ضمانت اجرا و اقدامات انضباطی

 اشگاههایبر به در تمامی موارد فوق در صورتیکه بازیکنان شاغل در باشگاههای ایرانی در موعد مقر .1

 ضمن ست مکتوب باشگاه ، کمیته انضباطی فدراسیون بایدخود مراجعت نکنند در صورت درخوا

ذکور را برای دوره ترخیص بازیکن م ناحیه بازیکن ، از تقصیر احراز صورت در و موضوع به رسیدگی

 دفعات بعدی بین دو تا پنج روز کاهش دهد .

کمیته  ندمایدر صورتیکه باشگاهها ایرانی مقررات راجع به ترخیص بازیکنان را به هر شکل نقض ن .2

ه موضوع دگی بانضباطی فدراسیون باید با استناد به مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ، ضمن رسی

 ، تنبیهات الزم را اعمال نماید .
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 ه : مقررات مالی و بیمه

لی مت ماباشگاهها بابت ترخیص بازیکنان خود براساس مقررات این ضمیمه ، مستحق مطالبه غرا .1

 نیستند .

لی متیم  تعهد است که کلیه هزینه های مسافرت بازیکنان را که مربوط به دعوت بهفدراسیون م .2

 است عهده دار شود .

 وه ترخیص ی دورباشگاه مربوطه متعهد است که بازیکن را در قبال کلیه بیماریها یا حوادث در تمام .3

 .نیز مصدومیتهای مربوط به حضور وی در مسابقات بین المللی تیم ملی بیمه نماید 

ای در صورتیکه یکی از بازیکنان حرفه ای دعوت شده به تیم ملی در طی دوران حضورش بر .4

صورت موقتی بدر اثر سانحه دچار آسیب جسمانی شود و در اثر این سانحه  Aرقابتهای بین المللی 

ز ه باشد ابت شدثتوانایی بازی کردن را ازدست دهد ، باشگاههی که با بازیکن مذکور دارای قرارداد 

رنامه وجب بسوی فیفا غرامت دریافت می کند. شرایط و ضوابط مربوط به این امر توسط فیفا به م

 حفاظت از باشگاهها اطالع رسانی می شود .

 

 و : دعوت بازیکنان به تیم ملی

ور در ان حضبعنوان یک قاعده عمومی و کلی ، تمامی بازیکنان ثبت شده که براساس ملیت خود امک .1

 یرند .ا بپذرند متعهد هستند که دعوت فدراسیون برای حضور و بازی در تیم ملی رتیم ملی را دا

ورت مکتوب از روز قبل از اولین روز دوره بین المللی ، بص 15فدراسیون باید بازیکن مربوطه را  .2

وظف است یون مدعوت به تیم ملی مطلع نماید . در مورد مرحله نهایی مسابقات بین المللی ، فدراس

ون ید .  فدراسیروز قبل از آغاز دوره ترخیص مربوطه بصورت کتبی مطلع نما 15و باشگاه را  بازیکن

باشگاه  .ماید نباید همچنین باشگاه مربوطه را نیز بصورت مکتوب در همان زمان از این دعوت مطلع 

ترخیص  مربوطه باید ظرف مدت شش روز از تاریخ دریافت دعوتنامه فدراسیون و بصورت کتبی ،

 دراسیونفجی ، بازیکن در موعد مقرر را تایید نماید . در مورد بازیکنان حاضر در باشگاههای خار

 نماید  مطلع دعوت این از مکتوب بصورت زمان همان در نیز را ایران باید فدراسیون خارجی مربوطه
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 ز : بازیکنان مصدوم

عوت دذیرش پدومیت یا بیماری قادر به بازیکنی که به تیم ملی فراخوانده شده است چنانچه به عذر مص

ظر نتحت  مذکور نباشد ، در صورت درخواست فدراسیون ، باید جهت انجام معاینات و آزمایشات پزشکی

د اضا نمایند تقپزشک معتمد فدراسیون حاضر گردد . اگر این بازیکن عضو یک باشگاه خارجی باشد ، می توا

 ر مربوطه انجام شود .که این معاینات و آزمایشات در همان کشو

 

 ح : محدودیت در بازی کردن

 باید بر نی کهبازیکنی که به تیم ملی دعوت می شود به هیچ عنوان حق ندارد در دوران ترخیص ) یا دورا

ت ید مگر با موافقروز مازاد بر آن برای باشگاه خود بازی نما 5اساس این مقررات ترخیص می شده ( بعالوه 

غیر  ز بازیکناتفاده استفاده از این بازیکن ، بدون موافقت فدراسیون فوتبال ، مصداق اسفدراسیون فوتبال و 

 مجاز تلقی می شود .
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 ضمیمه دو

 قرارداد سایر اشخاص به غیر از بازیکنان

 

 یریت) مددر سرپرستیمربیان و کادر پزشکی ، کاقرارداد سایر اشخاص به غیر از بازیکنان ، اعم از  - 1ماده 

ین را در ح م خود(، خدمات ، مترجم ، مدیر رسانه ای و یا سایر اعضایی  که مجاز هستند از روی نیمکت تی

ررات تابع مق ازیکناننمی باشد و فقط قرارداد ببازیکنان مسابقه همراهی نماید تابع مقررات نقل و انتقاالت 

 نقل و انتقاالت می باشد .

سایر  ه ای و یاکادر سرپرستی) مدیریت (، خدمات ، مترجم ، مدیر رسان مربیان و کادر پزشکی ، - 2ماده 

رای اخذ تند باعضایی  که مجاز هستند از روی نیمکت تیم خود را در حین مسابقه همراهی نماید مکلف هس

 دی اگرچهرارداکارت شرکت در مسابقات ، قرارداد مکتوب منعقد و به سازمان لیگ ارایه نمایند . چنین ق

ت مد داد ،قرار اقل شامل مشخصات و نشانی طرفین ، موضوعمقررات نقل و انتقاالت نیست اما باید حد تابع

رفین لیف طاعتبار ، میزان دستمزد و شرایط پرداخت آن ،  شرح دقیق شغل ، شرح وظایف و حقوق و تکا

 نسبت به یکدیگر باشد .

تبال راسیون فوایر مقررات آمره فیفا ، کنفدهرشرطی که با مقررات آمره کشور ، اساسنامه و س - 3ماده 

 د .ی باشمآسیا و فدراسیون فوتبال مغایرت نداشته باشد قابل درج در این قرارداد و الزم االجرا 

ازیکنان انتقال ب ثبت قرارداد اشخاص فوق الذکر در هر زمانی حتی خارج از دوره های مجاز نقل و - 4ماده 

 ، امکانپذیر است .

موزش لیه مربیان برای کسب مجوز و کارت شرکت در مسابقات بایستی تاییدیه کمیته آک - 5ماده 

 فدراسیون فوتبال را اخذ نمایند .

زشکی پکلیه کادر پزشکی برای کسب مجوز و کارت شرکت در مسابقات باید تاییدیه کمیته - 6ماده 

 فدراسیون فوتبال را اخذ نمایند .

و  فنی ار کمیتهابتدا سوابق و مدارک معتبر مربیگری خود را در اختی تمامی مربیان خارجی باید -7ماده 

 یت فنی وید صالحقرار گرفته و بعد از تای مورد بررسیفدراسیون فوتبال قرار دهند تا این سوابق  توسعه 

 د.نعلمی اجازه فعالیت را دریافت نمای

ر ق فعالیت دحیون فوتبال می باشند فدراسخارجی که فاقد تاییدیه کمیته فنی و توسعه مربیان  -8ماده 

 فوتبال ایران را نخواهند داشت.
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 ضمیمه سه

 لیست اسامی بازیکنان و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

 

 

 لیست اسامی بازیکنان - 1ماده 

دره از عمل صاهر باشگاهی می بایست بازیکنان واجد شرایط خود را پس از عقد قرارداد ، طبق دستور ال 

جاز نقل مان من لیگ فوتبال که قبل از شروع فصل مسابقات تعیین و اعالم می گردد در مهلت زسوی سازما

 ورات نقل ر مقرو انتقاالت در سازمان لیگ ثبت نماید. دستورالعمل مذکور نمی تواند در هیچ قسمتی مغای

 انتقاالت باشد و در هر قسمتی که مغایر باشد باطل و غیرقابل اجرا تلقی می شود .

 ن خارجی ازیکنابترکیب سنی لیست اسامی بازیکنان و سهمیه قابل استفاده بازیکنان لیگ برتری ،  بصره :ت

گ ازمان لیسد که و نحوه استفاده از بازیکنان امید ، جوانان و نوجوانان بر اساس دستورالعملی خواهد بو

قررات و دوین مکمیته حقوقی و تراسیون فوتبال پیشنهاد می نماید و بعد از تایید بصورت سالیانه به فد

  هیات رییسه فدراسیون قابل اجرا خواهد بود . 

 

 فهرست بازیکنان مازاد  - 2ماده 

 قرارداد دارای یکنانباز لیست ، انتقاالت و نقل مهلت خاتمه از قبل روز 30 تا که اند مکلف ها باشگاه -الف 

 گلی سازمان قاالتانت و نقل واحد ازاد و همچنین بهو مکتوب به بازیکنان م رسمی طور به را خود مازاد اما

، نام  لیست مازاد علیرغم عدم اعالم نام بازیکن در یباشگاه اینصورت و در صورتیکه که غیر در کنند اعالم

 رجمند زایایم و حقوق پرداخت به وی را در لیست بازیکنان جهت ثبت نام به سازمان لیگ ذکر نکند ملزم

 رسد،ب فرا زودتر که امهرکد قرارداد مدت خاتمه یا جدید باشگاه با قرارداد عقد زمان یکن تابه باز قرارداد در

رصد دبیست  به میزان باشگاه مذکور همچنین عالوه بر پرداخت وجوه مذکور به پرداخت غرامت .شد خواهد

 کل حقوق و مزایای قراردادی محکوم خواهد شد .

ام نیز نهت ثبت د اعالم نشده و در لیست اعالمی به سازمان لیگ جبازیکنی که نام وی در لیست مازا  -ب 

 ه انعقادببادرت م، است ، بعد از خاتمه دوره نقل و انتقاالت می تواند ضمن فسخ قرارداد  ارایه نگردیده

 قرارداد با هر باشگاه دیگری بنماید .
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ع وضوع مطلز این مور رسمی و مکتوب ابازیکنی که نام وی در لیست بازیکنان مازاد اعالم گردیده و بط  -ج 

 مهخات یا یدجد اشگاهب با قرارداد عقد زمان شده اما موفق به عقد قرارداد با باشگاه دیگری نگردیده است ، تا

امتی به است اما غر برسد، صرفاً مستحق حقوق و مزایای مندرج در قرارداد فرا زودتر که هرکدام قرارداد مدت

 وی تعلق نمی گیرد .

 

 صدور مجوز شرکت و کارت مسابقهثبت نام و مدارک الزم جهت  - 3اده م

در صورتی  ،بعد از ارسال مدارک و بررسی  و ثبت مدارک در واحد نقل و انتقاالت سازمان لیگ  -الف 

ر سری ، جهت حضور او دشرکت در مسابقات کارت سابقه رسمی بازی نماید که میتواند در مبازیکن 

ختیار در ا توسط سازمان لیگ فوتبال صادر شده باشد . لذا باشگاه تنها در صورت مسابقات فصل مذکور

 می تواند از بازیکن مذکور استفاده کند.بازیکن کارت بازی داشتن 

 ردشرکت کارت د ذیل نسبت به صدورموظف است پس از بررسی موار واحد ثبت نقل و انتقاالت -ب 

 مسابقات بازیکن اقدام نماید.

  تمام صفحات(شناسنامه( 

 کارت ملی 

 مدرک وضعیت خدمت نظام وظیفه یا معافیت 

  سال از مدارس محل فعالیت باشگاه 18گواهی اشتغال به تحصیل برای بازیکنان تا 

  یازنعادی تمام رخ و عکس با پیراهن ورزشی و شماره اختصاص داده شده در صورت  6*4عکس 

 تکمیل و ارائه فرم مشخصات فردی 

 تان برابر دستور العمل فدراسیون برای متقاضیان انتقال از استانفیش خروج از اس 

 ر دستو گواهی مکتوب ارکان قضایی فدراسیون فوتبال ، فقط در خصوص اشخاصی که قبال حکم یا

 موقت مبنی بر ممنوعیت فعالیت آنها صادر شده است .

 ه نمایندرا مشاهد ن چنانچه نواقصیبعد از مالحظه مدارک بازیکنان و مربیاواحد ثبت نقل و انتقاالت   -ج 

د سانده شواشگاه ربمی نماید تا به اطالع مراتب را به دبیر کل سازمان لیگ فوتبال گزارش بدون فوت وقت ، 

. 
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ده ، تکمیل ش اصل قرارداد بازیکنان و مربیان و دیگر کادر باشگاهها به همراه فرم مشخصات فردی  -د 

مان کن کلیه مدارک ضمیمه بخصوص قرارداد ها می بایست در زحاوی اس CDلیست اسامی و همچنین 

 نقل و انتقاالت سازمان لیگ فوتبال ارائه شود .ثبت تعیین شده به واحد 

ور کارت مراتب را جهت صدبدون فوت وقت در صورت تکمیل بودن مدارک ، دبیرکل سازمان لیگ ،   -ه 

 ان لیگ ارجاع می دهد .نقل و انتقاالت سازمثبت شرکت در مسابقات به واحد 
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 ضمیمه چهار

 وضعیت بازیکنان مشمول و شاغل به خدمت

 

دن وضعیت آیین نامه اجرایی قانون خدمت عمومی مدارک مشروحه ذیل روشن ش 50برابر ماده  – 1ماده 

 : نظام وظیفه بازیکنان ضرورت دارد

لی با تحصی یت موقت در زمان مدت اعتبار ، گواهیکارت پایان خدمت ، کارت معافیت دائم ، کارت معاف

موزش و آهای  تایید نظام وظیفه ، گواهی استخدام در نیرو های مسلح ، گواهی تعهد خدمت در وزارتخانه

ی ت ، گواهر غیبپرورش ، بهداشت ، سازمان کشتیرانی و دیگر سازمان های تایید شده ، برگ اعزام بدون مه

 اشتغال به خدمت ضرورت.

سلح مکسب مجوز کتبی از مدیریت تربیت بدنی نیروهای صرفا در صورت بازیکنان مشمول  - 2اده م

 .مایندجمهوری اسالمی ایران می توانند در باشگاهی که با بازیکن ، قرارداد داشته است بازی ن

یر گاه غمجوز کتبی مدیریت تربیت بدنی نیروهای مسلح برای حضور بازیکنان مشمول در باش -3ماده 

 نظامی که با بازیکن قرارداد داشته است ، حداقل برای مدت یک فصل مورد نیاز می باشد.

 ی اسالمیبازیکنان مشمول با کسب مجوز کتبی از مدیریت تربیت بدنی نیروهای مسلح جمهور - 4ماده 

 نمایند. یباز ایران که حداقل یک فصل اعتبار داشته باشد ، می توانند در باشگاههای نظامی و انتظامی

قد شموالن عباشگاه های نظامی و انتظامی نمی توانند بیش از دو فصل )تا پایان خدمت( با م -5ماده 

 قرارداد نموده و آنان را بکار گیرند.

ازی پیش خدمت سرب باشگاه های نظامی و انتظامی نمی توانند قرارداد خود را با بازیکنان در حال - 6ماده 

 نعقد یا تمدید نمایند.از پایان خدمت سربازی م

وره زمانی در دو د "خدمت سربازی در صورت اتمام دوره نظام وظیفه صرفابه بازیکنان شاغل  - 7ماده 

 . مجاز نقل و انتقال می توانند به باشگاه قبلی خود ملحق شوند

ا آنها که ب گاهیبازیکنان شاغل به خدمت سربازی پس از اتمام دوره سربازی صرفا با موافقت باش - 8ماده 

نتظامی امی یا ایم نظقرارداد معتبر دارد می توانند تا پایان نیم فصل اول یا دوم فعالیت خود را در همان ت

 ادامه دهند.

 رخیص باشد.نده از تازدارتبصره : ادامه این فعالیت نمی تواند به بهانه اضافه خدمت ، تنبیه و یا سایر موارد ب
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 شگاه قبلیت سربازی پس از اتمام دوره سربازی در صورت برگشت به باخدمبه بازیکنان شاغل  -9ماده 

 سهمیه لیگ برتری محسوب نمی شوند.

 م ها پیشای سایر تیباشگاه های نظامی و انتظامی می توانند با رعایت سقف تعداد بازیکنان که بر – 10ماده 

از  بت نام ،ثس از پزیکن سرباز جذب و بینی شده در دوره نقل و انتقاالت نیم فصل با رعایت سایر مقررات با

 انها در بازیهای رسمی  استفاده نمایند .

از  الت )قبلل و انتقاباشگاه های نظامی و انتظامی مانند سایر باشگاهها صرفا در دو دوره مجاز نق - 11ماده 

 اقدام به استخدام و یا جذب بازیکن نمایند.می توانند شروع فصل و نیم فصل( 

به  ا ، مشروطباشگاه های نظامی و انتظامی می توانند بازیکن سرباز جذب شده و شاغل خود ر - 12ماده 

 تیم های سایر اخذ مجوز کتبی و جدید از تربیت بدنی نیروهای مسلح و در دوره مجاز نقل و انتقاالت به

 نظامی و انتظامی انتقال دهند .

 ه محسوب نمیی جزو مدت قرارداد با باشگاه اولیدر باشگاه نظامی و انتظامحضور مدت زمان  - 13ماده 

 شود.

 

 


