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فدراسیونرئیسههیات 



• رئیسه فدراسیون فوتبالهیات 

راجلسه8،مجموعا99شهریورپایانتاجاریسالفروردینازفوتبالفدراسیونرئیسههیاتاعضای•
کردندبرگزار

.بودسهرئیهیاتجلساتثابتمواردجزوآنهاتمامیدرانتخاباتیمقرراتواساسنامهاصالحموضوعکههایینشست•
هیاتاعضاهماهنگیبانبیمحمدمهدی،نخستنشستدرکهشدآغازامسالفروردین6ازرئیسههیاتجلسات•

اعضاینشستدومیندرکهاستحالیدراین.شدمنصوبفوتبالفدراسیوندبیرکلیسرپرستعنوانبهرئیسه
مهدی،اعضاءکلیهمثبتنظربا،شدبرگزارفروردین18روزکههمجاریسالدرفوتبالفدراسیونرئیسههیات
.شدانتخابفدراسیونجدیددبیرکلعنوانبهنبیمحمد

برگزارفدراسیونمحلدرکه99سالدرفدراسیونرئیسههیاتنشستدومینوفروردین18جلسهدرهمچنین•
نتخاباتیامقرراتاساسنامه،تصویبمراحلدقیقبندیزمانجدولفوتبالفدراسیوندبیرکل،نبیمحمدمهدی،شد

اینتصویببانهایتدروکردارائهرئیسههیاتاعضایبهرافدراسیونمجامعبرگزاریالعملدستورهمچنینو
.شودارسال(فیفا)فوتبالالمللیبینفدراسیونبهمتعاقبامباحثگردیدمقررموضوع

:استذیلشرحبهاخیرهایماهدرفوتبالفدراسیونسهئیرهیاتجلساتمصوباتبرخی
.آتیفصلدرفوتبالبازیکنانانتقاالتونقلسقف_1
اشتنداختیاردرعدمبهتوجهباکشورباشگاههایکلیهدرآتیفصلبرایخارجیمربیوبازیکنجذبممنوعیت-2

.ارزانتقالونقلهایمحدودیتوارزیمنابع
تیکهصوردرواستبالمانعاندداشتهقراردادباشگاههاباقبلفصولازکهخارجیمربیانوبازیکنانقراردادادامه-3

تفاهمتوانندنمیردیگثالثباشگاهباوکنندتمدیدتوانندمیخودفعلیباشگاهبافقطباشدرسیدهاتمامبهآنهاقرارداد
.رسانندامضابهقراردادییاکنند

هایآپشنسایردربایستمیهستندخودباشگاهباریالیقرارداددارایکهاستثنابدونداخلیمربیانوبازیکنانکلیه-4
.نماینددرجطرفینتفاهمبهوتوافقطبق(تومانیاریال)ملیپولواحدنیزقرارداد

.باشدمیاالجراالزمقبلیمصوباتمطابقفوتبالبرترلیگمسابقاتعضویتحقتخصیص-5
.قانونیالزاماترعایتبافوتسالبازیکنانوضعیتتعیینوانتقالونقلمقرراتتصویب_6
.اروبینصورتبهکشورداخلمربیانبرایالمللیبیننامصاحبمربیانحضورباآموزشیهایدورهبرگزاری_7
.فدراسیونمالیهایصورتومالیتقویم،عملکردتصویب_8
.گرددارائهرییسههیاتبهایدورهصورتبهجلساتگزارششدمقرر2027آسیاهایملتجاممیزبانیدرباره_9
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فوتباللیگ سازمان 



• سازمان لیگ فوتبال

آنندانمعالقهوپرطرفدارورزشاینبینکوتاهگرچهایفاصلهایجادسببکروناویروسشیوعکهزمانایندرشاید
بشرمروزازندگیازالینفکیجزءبهفوتبالکهگفتسخناینازبیشتریشهامتبابتوانگردیده،جهانسراسردر

دریناامیدویأسازپرهیزوعمومینشاطوشورزندگی،بودنساریوجاریمظاهرازیکیواقعبهواستشدهتبدیل
.استانسانامروزحیات
رداندنبازگومسابقاتادامهبرگزاریجهتراشرایط،کشورهاازبرخیفوتباللیگسازمانوفدراسیونتالشکهحال

دربقاتمساکنندهبرگزارنهادعنوانبهنیزایرانفوتباللیگسازماننموده،فراهمآنشورپرمندانعالقهخانهبهفوتبال
نجستبهرهباتااستصدددرمسابقات،سرگیریازجهتمربوطههایارگانسویازالزممجوزهایاخذازپسکشور،

ها،پروتکلگرفتننظردرهمچنینودنیادرفوتبالمرجعباالترینعنوانبهفیفارهنمودهایوهادستورالعملاز
رزشووزارت،بهداشتوزارتهمچونبهداشتیوپزشکیترتخصصیهایبخشوارگانهاهایتوصیهوهادستورالعمل

بهسبتنمسابقاترساندنانجامبهبرایایمن تربهداشتیشرایطایجادضمن...وورزشیپزشکیفدراسیونجوانان،و
.نمایداقدامآیندهفصلمتعاقباًوجاریفصلماندهباقیدیدارهایبرگزاری

درومختلفهایدستورالعملوهاپروتکلبررسیوکارشناسیکارساعت هاازپس،سازماناینکارشناسانروایناز
اجراییتکلپرو،کشورفوتبالدرموجودهایپتانسیلوهاباشگاهشرایطوامکاناتجملهازگوناگونجوانبگرفتننظر

درمانوبهداشتوزارتسویازصادرهبهداشتیپروتکلتبعبه19-کوویدویروسپاندمیشرایطدررامسابقاتبرگزاری
وناسبمتمقرراتوقوانینتدوینوایجادنیازمندفعلیخاصشرایطدرمسابقاتاجرایاستبدیهی.اندنمودهتدوین

سیبآازهمچنینورساندهحداقلبهراویروسسرایتاحتمالهاآنکمکبهبتوانکهاستالزاماتیاستقرارهمینطور
گرفتندسرزاراخودفعالیتهایتیمی،تمریناتازدوریطوالنینسبتاًدورهیکطیازپسکهبازیکنانجسمانیدیدگی

.شودپیشگیریممکنحدتا

اقدامات موثر

متشکلکهبرآننظارتومسابقاتدربهداشتیهایپروتکلدقیقاجرایجهتبهفوتبالدرکرونابامبارزهستادتشکیل•
باتبالفولیگسازمانوفوتبالفدراسیوننمایندگانومسابقاتاجراییهایواحدوورزشیومتخصصپزشکانازاست

.فدراسیوندبیرکلریاست

کروناییروزهایسختشرایطو1399سالابتدایازروایناز•
محولهوظایفانجامضمنکردتالشایرانفوتباللیگسازمان

اطارتبوسایلازموثرومفیداستفادهونوینهایروشباسازمانی
بهرهسازمانمختلفهایبخشدرمجازیفضایویاینترنتجمعی

انجاموناظرانبرایآموزشیهایدورهبرگزاریمثالطوربهببرد
برایآموزشیهایکارگاهآنالین،صورتبهمسابقاتکشیقرعه

هیاتعمومیروابطمدیرانبرتری،لیگهایتیمایرسانهمدیران
وسردبیرانوهاباشگاهفرهنگیمسئوالناستانی،فوتبالهای

زاایگزیدهبهادامهدرکه....ومجازیصورتبههارسانهخبرنگاران
.میشوداشارهآن
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سازمان لیگ فوتبال•

:مسابقاتبرگزاریالزامات

تدوینیبهداشتهایپروتکلبراساسمسابقاتبرگزارینامهآیینتدوین•

فوتبالدرکرونابامبارزهملیستادوذیصالحمراجعشده

آندقیقاجرایبرنظارتواجراجهتباشگاههاکلیهبهابالغ•

ترعایجهتبهباشگاههامدیرانبرایآنالینآموزشیجلساتبرگزاری•

نامهآیین

کردهاربرگزراذیلمسابقاتکروناشرایطدرسالابتدایازلیگسازمان•

:است

بازی73:برترلیگ

بازی4:حذفیجام

بازی73:اولدستهلیگ

استشدهانجامبازی69:دومدستهلیگ.

استشدهانجامبازی80سومدستهلیگ.

استشدهانجامبازی54ساحلیفوتبالبرترلیگ.

هفتهدرکروناویروسشیوعبهتوجهبابانوانفوتبالبرترلیگ

برگزاریعدمبرمبنیهاتیمدرخواستوبانوانلیگنوزدهم

درموضوع،جدولصدرتیمامتیازاختالفبهتوجهبامسابقات

بههتوجباقهرمانتیماعالمبابازیهاشدمقررومطرحیسهئراتهی

رددگاعالملیگتعطیلیازپیشمسابقاتجدولدرهاتیمجایگاه

.

:مسابقاتبرگزاریمحلبندیمنطقه

مسابقهزمینمحوطهوچمن:1ناحیه/منطقه•
ورزشگاهسکوهای:2ناحیه/منطقه•
ورزشگاهبیرونمحوطه:3ناحیه/منطقه•

8



• سازمان لیگ فوتبال

:آنالینبرگزاری نشست های خبری و ویدیو کنفرانس  به صورت 

باال  هرمسابقه بعد از شروع مجدد لیگ برتر فوتدر •

ایران حضور یک نماینده از روابط عمومی ساازمان 

نظار  لیگ تا پایان کنفرانس خبری بعد از باازی در 

یکای ازمهمتارین وظاایف ایان    .گرفته شده اسات 

نماینده دریافت ساوال هاای خبرنگااران و مطارح     

کااردن آن باارای ساارمربی در کنفاارانس خبااری و 

ت سپس تنظیم خبر و بارگاذاری آن بار روی ساای   

.سازمان لیگ فوتبال ایران است

9

قابله با توجه به پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مبا •

عکاساان،  کرونا در ورزش حضور محدود خبرنگااران، 

ه هاای  گزارشگران و تصویربرداران تلویزیونی و شابک 

اینترنتی  در ورزشگاه هاا ، رواباط عماومی ساازمان     

انی لیگ تصمیم گرفت که با ایجاد کانال اطاالع رسا  

ک را  اخبار و عکس های مسابقات لیگ برتر و لیگ ی

به صورت یکسان بارای تماامی رساانه هاای سراسار      

.کشور ارسال کند

.گردیدار صورت ویدئو کنفرانس و آنالین در تمامی کشور برگزبه های خبری قبل و بعد از مسابقه سرمربیان نشست •

ساابقات  در زمینه فرهنگی نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی مراسامی پایش از م  •

روزهاای  لیگ برتر نیز مانند بزرگداشت شهدای مدافع سالمت، قدردانی از زحمات کادر درمانی سراسر کشور، گرامیداشات 

.برگزار شدوتقویمی 



سازمان لیگ فوتبال•

کرونا صفر  –1راه اندازی کمپین فوتبال 

مدیران راه اندازی شد بازیکنان ، مربیان و( ایفمارک)در این کمپین که توسط بخش پزشکی سازمان لیگ 
له عامل لیگ حرفه ای فوتبال ایران با ارسال پیام هایی عموم مردم را به رعایت بهداشت فردی ، حفظ فاص

.  اجتماعی و ماندن در خانه دعوت کردند 

درکرونابامبارزهستادولیگسازمانپزشکیواحدستادیاقدامات
فوتبال

روزانهمنظمهاینشستبرگزاری•
ساحلیفوتبالوسه،دو،یکدسته،برترهایلیگبرایبهداشتیمختلفهایپروتکلاجرای•
فوتبالدرکرونابامبارزهستادبهداشتیناظرانمجازیآموزش•
روزیشبانهصورتبهکرونامثبتمواردبهرسیدگیمجازیهاینشستبرگزاری•
هاردهکلیهپزشکانپیراوپزشکانبامجازیهایگروهتشکیل•

پزشکیتشکیل گروه ناظران 

تدوین فرم چک لیست ناظران

PCRانجام و نظارت بر تست های غربالگری 

از تمامی داوران، ناظران و نمایندگان سازمان لیگPCRانجام تست 

حضور مستمر ناظران پزشکی سازمان لیگ در کلیه مسابقات

اجرای پروتکل نظارت در روز مسابقه 

کنترل تب و عالیم حین ورود به استادیوم

ضد عفونی محل های مختلف استادیوم  
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• سازمان لیگ فوتبال

تدوین اظهارنامه روزانه
19-کوویدعالیم 

تدوین فرم آنالین
19-کووید ثبت موارد مثبت 

تدوین فرم معاینات پیش از فصل
برای مسابقات  19-کوویددر شرایط 

فوتبال ساحلی  

اجرای فاصله گذاری فیزیکی در نیمکت تیم ها 

رعایت قوانین پزشکی بازی حضور آمبوالنس و بیماربران

برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاگران در تمامی مسابقات
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سازمان لیگ فوتبال•

فوتبال ساحلی

زاری برگا چگاونگی از تشکیل جلسه کارشناسای در خصاوص بررسای    پس 

نظاارات 19-کوویاادمسااابقات فوتبااال ساااحلی در شاارایط شاایوع بیماااری 

ارساال  کارشناسی از طریق انجام مکاتبات با ستاد مقابله با کروناا در ورزش 

گردید و نهایتا منجر به صادور مجاوز آغااز تمریناات و متعاقاب آن انجاام       

که از سوی ستاد مقابله با کرونا گردیدتیرماه2برگزاری مسابقات در تاریخ 

باه صاورت   تیرماه 8تاریخ سازمان لیگ در سه ئیربا طرح موضوع در هیات 

. ردیاد رسمی به باشگاههای لیگ برتر فوتبال ساحلی ایان موضاوع اباالغ گ   

ل ساحلی سپس جلسه هم اندیشی با مدیران عامل تیم های لیگ برتر فوتبا

ری اخذ و طی جلسه دیگا باشگاهها نظراتبه صورت مجازی برگزار و نقطه 

سای  در هیات رییسه سازمان لیگ موضوع روش برگزاری مسابقات مورد برر

قرار گرفت که نهایتا مصوب گردید باا توجاه باه محادودیت زماانی جهات      

لیگ برتر فوتباال سااحلی کشاور   1399برگزاری مسابقات ، مسابقات سال 

تیمی و به صورت رفت و برگشات انجاام   12که پیشتر به صورت یک گروه 

3و در ( تیمای  4گاروه  3)می گرفت به صورت مجتماع رفات و برگشات    

ود و مرحله برگزار گردد تا از حد نصاب تعداد مسابقات تیم هاا کاساته نشا   

جه باه  با تو... مسابقات در شرایط کنترل شده تری از حیث میزان سفرها و 

. برگزار گردد19سخت افزارهای موجود در شرایط کووید 

در نهایت با همکاری واحد پزشکی ایفماارک جلساه آموزشای در خصاوص     

با سرپرستان 19-کوویدموارد بهداشتی مربوط به فعالیت ورزشی در شرایط 

 .تیم ها در جلسه قرعه کشی مسابقات باه صاورت مجاازی برگازار گردیاد     

با برگزارکنندگان 99/5/19همچنین جلسه بعدی این واحد در روز یکشنبه

مسابقات در خصوص شرایط برگزاری در شرایط کروناا باه صاورت مجاازی    

مساابقات مرحلاه   . است که آموزش های الزم در این خصوص نیز داده شود

.تیمی آغاز شد4گروه 3در 99/05/20اول از تاریخ 

باا وناا   های بهداشتی در شرایط کرپروتکل ضمن رعایت برگزاری مسابقات 

وتکل ها کنترل حسن انجام پرو تشکیل جلسه مجازی توجیهی با باشگاهها 

ضادعفونی کاردن  ،سانجی انجاام تاب   ، PCRانجاام تسات هاای    : همانند 

.صورت گرفتتغییر ساختار استادیوم ها وورزشگاهو ها رختکن

جلسه آموزشی در خصوص موارد بهداشتی
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• سازمان لیگ فوتبال

بازیکنانانتقالونقل

ارتباطیپلعنوانبه(ایمیل)مجازیفضایاندازیراهوایجادباکنونتا1399سالابتدایازانتقاالتونقلواحد•

استادهدانجامغیرحضوریبصورتراکشورسراسرهایباشگاهبهدهیخدماتکلیه،هاباشگاهولیگسازمانبین

.دومدستهلیگواولدستهلیگ،برترلیگازاعممختلفسطوحدرهاپروندهبررسیوثبت:جملهاز

.پایهسنیردهدربازیکنپنججذبخصوصدرمقتضیاقداماتانجام•

.کشورسراسرساحلیفوتبالهایباشگاههتوجیخصوصدرمجازیجلسهمرحلهدودرشرکتوبرگزاری•

.اولدستهلیگوبرترلیگهایپروندهکلآماریبازبینی•

.انتقاالتونقلاطالعاتثبتسیستمروزرسانیبه•

ازدرصد25احتسابجهتکشورفوتبالدرکرونابامبارزهستادبهمختلفهایردههایباشگاهاسامیلیستارائه•

.هاباشگاهلیست

وهاباشگاهاعضایآمارواسامیلیستتحلیلوفوتبالدرکرونابامبارزهستادجلساتتمامیدرشرکت•

.آنهارسانیروزبه
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فوتساللیگ سازمان 



انسازمرئیسههیاتاعضاینشستبرگزاری•
اینمحلدرماهفروردین27تاریخدرلیگ

سازمان

نیمیزبابهرئیسههیاتنشستبرگزاری•
پسندگیتیورزشیفرهنگیباشگاه

ماهخرداد29تاریخدراصفهان

رئیسههیاتاعضاینشستبرگزاری•
میزبانیبهتیرماه5تاریخدرلیگسازمان
سونگونمسورزشیفرهنگیباشگاه
5وتیرماه16هایتاریخدروورزقان

فوتساللیگسازمانمحلدرماهمرداد

هکمیتاعضاءبامشترکجلسهبرگزاری•
والفوتستوسعهوفنیکمیتهوفوتسال
یونفدراسدبیرکلحضورباساحلیفوتبال

ماهاردیبهشت31تاریخدر

کمیتهرییسمشترکجلسهبرگزاری•
الفوتسملیهایتیمفنیکادروفوتسال

ورکشفوتسالمسابقاتریزیبرنامهجهت
31درتاریخ1399-1400مسابقاتیفصلدر

تیرماه
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• سازمان لیگ فوتسال



مرحلهمسابقاتهماهنگیجلسهبرگزاری•
درکشورفوتسالبرترلیگآفپلینهایی
بیماریشرایطدر98-99مسابقاتیفصل

استانفوتبالهیأتمحلدر19-کووید
ماهخرداد13درتاریخشرقیآذربایجان

مرحلهمسابقاتهماهنگیجلسهبرگزاری•
دررکشوفوتسالبرترلیگآفپلینهایی
بیماریشرایطدر98-99مسابقاتیفصل

جوانانوورزشکلادارهمحلدر19-کووید
ماهخرداد21تاریخدراصفهاناستان

حاضرهایباشگاهمحترمعاملمدیراناندیشیهمجلسهبرگزاریجهتالزمهایهماهنگی•
بهماهمرداد20تاریخدر1399-1400مسابقاتیفصلدرکشورفوتسالبرترلیگمسابقاتدر

ورامینستارگانورزشیفرهنگیباشگاهمیزبانی

همرحلمسابقاتهماهنگیجلسهبرگزاری•
درورکشفوتسالبرترلیگآفپلینهایی
بیماریشرایطدر98-99مسابقاتیفصل

جهانگردیهتلمحلدر19-کووید
ماهخرداد27تاریخدرکرمانشهرستان
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سازمان لیگ فوتسال•



تربرلیگآفپلینهاییمرحلهبرگزاری•
98-99مسابقاتیفصلدرکشورفوتسال

ورزقانسونگونمستیمقهرمانیو

لفوتسابرترلیگرقابتهایبرگزاری•
و98-99مسابقاتیفصلدرکشوربانوان

رفسنجانمستیمقهرمانی

پلیمرحلههماهنگیجلسهبرگزاری•
فوتسالاولدستهلیگمسابقاتآف

در98-99مسابقاتیفصلدرکشور
لیگسازمانمحلدرماهمرداد9تاریخ

فوتسال

لیگدرتهرانفودکایتیمقهرمانی•
فوتسالاولدسته
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• سازمان لیگ فوتسال



های ملیتیم دپارتمان



• تیم ملی فوتبال بزرگساالن

تیم ملی درراه رقابت های انتخابی 
قطر2022جام جهانی 

.کشوربهملیتیممربیانوسرمربیعزیمتجهتهماهنگی(1
ریزیامهبرنپیرامونملیتیمسرمربیبامتعددجلساتبرگزاری(2

دبیرورحضبابزرگساالنفوتبالملیتیمدوستانهبازیهایواردوها
.کل

وفاهمتمنظوربهسرمربیدستیارانبامختلفجلساتبرگزاری(3
.قراردادعقد

درروشکیکارلوسباتلفنیوتصویریبارهچندینمذاکره(4
.فیفاصادرهرایفصلوحلجهتکلدبیرمعیت

داردیبرگزاریجهتازبکستانفوتبالفدراسیونباهماهنگی(5
.مهر17تاریخدردوستانه

درانایرفوتبالملیتیمتمرینیکمپبرگزاریجهتهماهنگی(6
.مهرماه23تا19ازآنتالیا

فوتبالملیهایتیمدوستانهدیداربرگزاریجهتهماهنگی(7
.آنتالیادرماهمهر22تاریخدرمالیوایران

وصخصدرمختلفهواپیماییهایشرکتبامکاتبهوپیگیری(8
.ترکیهوازبکستانکشورهایبهملیتیمچارترپرواز

ملیتیمفنیکادراعضایقراردادانعقادومذاکرههماهنگی،(9
.بزرگساالنفوتبال

هتجفوتبالملیتیمبازیکنانبرایکشورازخروجمجوزاخذ(10
.ترکیهوازبکستاندرحضور

هایماهدرملیتیماردوهایبرگزاریجهتریزیبرنامه(11
.آبانومهرشهریور،

نفتعتصنباشگاهوملیتیمسرمربیاختالفموضوعپیگیری(12
اینردفدراسیونکلدبیرحضورباجلسهچندینبرگزاریوآبادان

.خصوص
اتمسابقدرحضورمنظوربهملیهایتیممربیانباهماهنگی(13

.مسابقاتآنالیزوکشورداخلیهایلیگ
اتتمریندرحضورمنظوربهملیهایتیممربیانباهماهنگی(14

.نوجوانانوجوانانملیهایتیمتدارکاتیمسابقاتو
.فنیکادرتوسطبحرینملیهایتیممسابقاتآنالیز(15
انسرمربیتوسعه،وفنیکمیتهبامتعددجلساتبرگزاری(16
.لیمهایتیمبازیکنانباتماسبرقراریوبرتریلیگهایتیم
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الدپارتمان فوتس/کمیته



سالدرفوتسالعملکردگزارشتهیه•
AFAPپروژهجهت2019

AFCبهارسالیتقویمطبقکه2019سالدرعملکرداعالم
شدنعملیاتیواقعدرمزبورگزارشوشدهبودجهدرخواست

.دهدمینشانرا2019سالدرفوتسالهایفعالیت

• فوتسال

تتورنمنبرگزاریخصوصدراولیهوالزماقدامات
وگرفتهصورتکیشجزیرهدرالمللیبین

سالاراروپاییوآسیاییکشورچندبههادعوتنامه
پانسراسومسابقاتمیزبانبااولیهمذاکرات.گردید

لبدلی.پذیرفتصورتالمللیبینرویداداین
مانزبهتورنمنتاینبرگزاریکروناویروسشیوع

.شدموکولدیگری
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برگزاری اردوهای تدارکاتی تیم ملی فوتسال بزرگساالن  •

محل برگزاری
تعداد  

کادر فنی 
تعداد  

بازیکنان  تاریخ پایان اردو 
تاریخ شروع  

اردو 

هتل آکادمی  8 16 1399/4/6 1399/4/3

آکادمیهتل  8 19 1399/4/26 1399/4/23

هتل استقالل 8 19 1399/5/10 1399/5/7

هتل آکادمی  8 19 1399/6/8 1399/6/5

فوتسال•

شهریورماه    و سال در مرداد 20تیم ملی فوتسال زیر انتخابی اردویمرحله 4برگزاری •

ملیستادهایپروتکلرعایتباآسیا2020فوتسالقهرمانیمسابقاتازقبلبزرگساالنفوتسالملیتیمتدارکاتیاردوهای-
.شدبرگزارکرونا
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1399سالابتدایازشدهانجاماقداماتسایر•

.بانوانوآقایانبخشدرفوتسالفعالیتخصوصدرAFCبهالزمهایگزارشارسال-

.فوتسالبخشدرهافدراسیونارزیابیهایشاخصهایفرمتکمیل-

جدولاساسبرسالپایانلغایت1399سالابتدایازبزرگساالنفوتسالملیتیمفنیکادرقراردادتمدید-

.فنیکادرقراردادتمدید

.1399-1400فصلدرمسابقاتبرگزارینحوهخصوصدرفوتساللیگسازمانبافنیکادرجلساتبرگزاری-

شورمانکفوتبالملیتیمهمراهبهاختصاصیپروازباایرانفوتسالملیتیمحضورخصوصدرالزمهماهنگی-

.تاشکنددرازبکستانفوتسالملیتیمبادوستانهدیداربرگزاریجهت

.ازبکستاندرحضورجهتفوتسالملیتیمبازیکنانبرایکشورازخروجمجوزاخذ-
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• فوتسال



واندپارتمان بان/کمیته



• بانوان

ا در خصوص  انجام مکاتبات با کمیته بانوان کنفدراسیون فوتبال آسی•
مصوبات جدید این کمیته در بخش بانوان

 

 

I.R. Iran Football Federation 

 Senior Women Football league (2019-2020) 

 

 

Pos Team 
Number 

of 
matches 

W D L GA GF GD Pts 

1 SHAHRDARI BAM 18 18 0 0 83 6 77 54 

2 VOCHAN KORDESTAN 18 16 0 2 63 6 57 48 

3 SHAHRDARI SIRJAN 18 13 2 3 71 16 55 41 

4 SEPAHAN ESFAHAN 18 12 2 4 71 20 51 38 

5 PALAYESH GAZ ILAM 18 11 2 5 39 18 21 35 
6 HEIAT FOOTBALL ALBORZ 18 8 1 9 32 30 2 25 

7 MALAVAN BANDARANZALI 18 6 2 10 23 44 -21 20 
8 ZOBAHAN ESFAHAN 18 6 0 12 18 45 -27 18 

9 HAMYARI A.GHARBI 18 5 1 12 12 57 -45 16 

10 ZAGROS SHIRAZ 18 4 1 13 11 62 -51 13 
11 AVISA KHOZESTAN 18 2 1 15 18 70 -52 7 

12 NAMAIANDEH BOUSHEHR 18 1 0 17 11 78 -67 3 
 

 

15زیروبزرگسالملیهایتیمهایستارهباعفونیضدچالشموضوعباکلیپتهیه•
ونکنفدراسیاینستاگرامصفحهوورزشوزارتبهارسالجهتبانوانفوتسالسال

آسیافوتبال

بهنسبتاینستاگرامدرفوتسالیستوفوتبالیستورزشکارانهایتوصیهارسال•
بانوانکمیتهدرخواستبابمانیمخانهدرچالش

وصخصدرآسیافوتبالکنفدراسیونبهکاملگزارشارائه•
سازمانهمکاریباایراندربانوانفوتبالفعالهایلیگ
فوتباللیگ

هببانوانملیهایتیمهایبرنامهوهافعالیتازگزارشارسال•
(19کوویدازبعدوقبل)آسیافوتبالکنفدراسیون
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بانوان•

یملهایتیمشدهانجاممسابقاتازمستنداتوگزارشارسال•
بودجهدریافتجهت2019سالاولماههسهدربانوانفوتبال
AFAP

وزارتبهبانوانفوتسالوفوتبال1398سالعملکردارائه•
جوانانوورزش

جوانان،سالبزرگفوتبالملیهایتیمبازیکنانآنالینتمریناتانجامپیگیری•
هایعکسارسالوهاتیممربیانهماهنگیباکرونازماندرنوجوانانو

فدراسیونبانوانکمیتهتوسطآنانجامحسنبهنظارتوتمرینی

ورئیسنایب،دبیرکلتوسطجلسه10ازبیشبرگزاری•
اخذوصخصدرذیربطمسئولینسایروبانوانکمیتهرئیس
هاورزشگاهبهبانوانورودمجوز

26



وسالفوتبرترلیگسازمانجلساتدربانواندپارتمانمسئولحضور•
لیگآفپلیمسابقاتبرگزاریینحوهبهنسبتنهاییگیریتصمیم

بانوانفوتسالبرتر

بامبارزهستادجلساتدربانواندپارتمانحضورمسئول•
درخصوصالزمتصمیماتاخذجهتگزارشارائهوکرونا

انبانوفوتسالوفوتبالملیهایتیماردوهایبرگزاری

اباناستعدادیباپایهواستعدادیابیمسئولهماهنگیوارتباط•
زماندرپایهبازیکنانسازیمنظورآمادهبهکشورهایاستان
کرونا

:سایر موارد

.رایزنی در رابطه با برگزاری مسابقات تدارکاتی بین المللی با توجه به تغییر زمان بازی های رسمی-
به منظور 99سال از مهرماه20سال و زیر 17فوتبال زیر و نمودن اردوهای تیم های ملی فوتسال بانوان عملیاتی -

.آسیاحضور در مسابقات مقدماتی بانوان 
سال فوتبال بانوان در مسابقات رده سنی  20سال و زیر17آمادگی به منظور حضور تیم های ملی فوتبال زیر اعالم -

(.در تغییر رده های سنیAFCطبق مصوبه کمیته بانوان )جدید در کنفدراسیون فوتبال آسیا 
.ملیم برگزاری جلسات متعدد با مربی تیم ملی فوتسال بانوان به منظور برنامه ریزی اردوها و برنامه های تی-
.مربوطهتنظیم فرم های عقد قرارداد مالی تیم ملی فوتسال بانوان و تنظیم پیش نویس قراردادهای -
.بانوانپیگیری مشکالت بازیکنان تیم های ملی و انتظارات خانواده ها توسط نایب رئیس -
.فوتسالبررسی رزومه مربیان تیم ها ی ملی بانوان جهت طرح در کمیته های فنی فوتبال و -

.دراسیون فبررسی گزینه های پیشنهادی مدیران تیم های ملی بانوان و ارسال اسامی نفرات برگزیده به دبیرکل -
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• بانوان



یساحلدپارتمان فوتبال /کمیته



.2021ساحلیفوتبالملتهایجاممسابقاتدرحضوربمنظوربهآمادگیاعالمارسال*

تدارکاتیهایبازیوملیتیماردوهایدریافتبمنظورساحلیفوتبالملیتیمفنیکادرباجلساتبرگزاری*

.آسیاساحلیفوتبالملتهایجاممسابقاتازپیشتا

ارزیابیورمنظبهکشورساحلیفوتبالبرترلیگمسابقاتدرساحلیفوتبالملیتیمفنیکادرحضور*

.بازیکنان

.ساحلیفوتبالملیتیمفنیکادرقراردادتمدید*

زاریبرگنحوهخصوصدرفوتباللیگسازمانبافنیکادروساحلیفوتبالکمیتهجلساتبرگزاری*

.مسابقاتیجدیدفصلدرمسابقات

• ساحلی فوتبال 
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اندپارتمان جوان/کمیته



• جوانان

تاناسهایاستعدادیابگزینشوبیناربرگزاری•
(1399تیرماه)نوبتدوتهران

استانهایجوانانهایکمیتهروسایوبیناربرگزاری•
1399تیرماه4فدراسیوندبیرکلحضورباکشور

اب  سراستعدادیو برگزاری وبینار گزینش  استعدادیاب ها •
های استان مرکزی
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•Monitoringانجوانتانونهاالنفوتبالملیهایتیمبازیکنانجسمانیوضعیت
مستمرصورتبهملیهایتیممربیانتوسط

(1399یرماهتوخردادماه)فیفاسیستماکوآنالیزطرحفیفاباکنفرانسویدئوبرگزاری•
باریتصویکنفرانسفیفاسیستماکوآنالیزطرحدرحضورجهتایرانفوتبالفدراسیوندرخواستخصوصدر•

.گردیدزاربرگمحمدیاکبرومحصصمرتضیومولرروتهاریکوسوئیفتاستوآرتآقایانفیفانمایندگانمشارکت
فیفابهآکادمیمدیریتیچارتهمراهبهکشوربرترهایباشگاههایآکادمیهایفرمارائه•

بهایهپفوتبالسنیهایردهاصالحخصوصدرفوتبالفدراسیوندبیرکلنامهارسال•
کشوراستانهای

کودکانازحفاظتبرنامهAFCنمایندهباجوانانکمیتهکنفرانسویدئوجلسهبرگزاری•
تاکنونماهاردیبهشت

پایهبالفوتمراقبتی-حفاظتیهایفعالیتبانیدیدهواحدتشکیلطرحتدوینجهتکارشناسیجلسهبرگزاری•
فوتبالدرآزمایشیصورتبهطرحاندازیراهنویسپیشتهیه•
پایهفوتبالدرمراقبتیوحفاظتیهایفعالیتمقرراتونامهآیینکتابچهتهیه•
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جوانان•

واناننظارت بر عملکرد مربیان تیم های ملی فوتبال نونهاالن، نوجوانان و ج•



AFCباجوانانکمیتهکنفرانسویدئوبرگزاری• Youth Scheme(تیرماهوخردادماه
1399)

سپاهانفوتبالآکادمیکلیبرنامهارسالونخبهجوانانبرنامهنویسپیشتهیه•
گزینشویاستعدادیابراستایدرفلسفهایننمودناجرایینحوهوفوتبالفدراسیوندرفوتبالتوسعهفلسفهارائه•

ملیهایتیمدرمستعدبازیکنان
AFCدرخواستیاصالحاتخصوصدرکنفرانسویدئودومنوبتبرگزاری•

فوتبالمدارسنامهآیینبازنگری•
فوتبالمدارسجدیدنامهآیینتدوینخصوصدرکارشناسیمتعددجلساتبرگزاری•

واننوجوانفوتبالملیهایتیمسازیآمادهجهتدوستانهتورنمنتواردوبرگزاری•
جوانان

فوتبالملیمرکز–مردادماه12لغایتتیرماه27نوجوانانملیتیمسازیآمادهاردویبرگزاری•
فوتبالملیمرکز-مردادماه18لغایت6جوانانملیتیمسازیآمادهاردویبرگزاری•
فوتبالملیمرکز–شهریور5لغایتمرداد21نوجوانانملیتیمسازیآمادهاردویبرگزاری•
فوتبالملیمرکز–شهریور6لغایتمرداد22جوانانملیتیمسازیآمادهاردویبرگزاری•
پیکانامیدودانشجویانونوجوانانوجوانانملیهایتیمحضورباجانبه4تورنمنتبرگزاری•
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• جوانان



دپارتمان آموزش/کمیته



• آموزش

ایهکارگروهقالبدراستانهاآموزشمسئولینومربیگریمدرسینسازماندهی-1
مجازی
هبریرتحتآپواتساجتماعیشبکهبستردرمجازیکارگروههایقالبدراستانهاآموزشمسئولینومدرسینسازماندهی

ارتقاءوظحفجهتدرآموزشیوعلمیمنابعاطالعات،افکار،تبادلمنظوربهپیشکسوتمدرسینوفدراسیونآموزشکمیته
مربیگریکالسهایآموزشیمحتوایوبرنامهتدوینواستانهاآموزشمسئولینومدرسیندانش

مجازیهایکارگروهقالبدرمربیانسازماندهی-2
آموزشکمیتهرهبریتحتآپواتساجتماعیشبکهبستردرمجازیهایکارگروهقالبدرکشورسراسرمربیانسازماندهی
مربیاندانشارتقاءوحفظجهتدرآموزشیوعلمیمنابعاطالعات،افکار،تبادلمنظوربهپیشکسوتمدرسینوفدراسیون

هایکالسمدرسینوبیناربرگزاری-3
استانهاآموزشمسئولینومربیگری

ماهمرداد29روزدرمربیگریهایکالسمدرسینوبیناربرگزاری-
ماهمرداد30روزدراستانهاآموزشمسئولینوبیناربرگزاری-
رکزمشمال،دراستانهاآموزشمسئولینآموزشیوبیناربرگزاری-
ماهشهریور13و12روزدرکشورجنوبو
سرئی-ونگرآرسنآموزش،کمیتهمشترکوبیناربرگزاری-

ایرانفوتبالمربیانبرایفیفادرفوتبالجهانیتوسعه

ورکشفوتبالبزرگساالناولدستهوبرترلیگسرمربیانوبیناربرگزاری-4
1399/4/2دوشنبه:برگزاریتاریخ

اردشیرجاللی،مجیدجباری،غالمرضاماجدی،میرشادسیدمحصص،مرتضیمحمدنبی،مهدی:وبیناردرحاضرین-
ادی،مهابداودتارتار،مهدیفکری،محمودصادقی،ابراهیممحمدی،گلیحییالری،شیخاحدنوعی،قلعهاردشیرپورنعمت،

امیدبا،شهقاسمربیعی،محمدکریمیان،مهردادافاضلی،هومناستکی،حسنالهامی،ساکتنصرتی،محمدنشان،دستنادر
هراتیانزهرهدکتروشهابعلیرضادکتربرقی،سیفتوحیددکترروانخواه،
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دپارتمان داوران/کمیته



• داوران

(1399ماهمرداد14)AFCداوریدپارتماننمایندگانباوبیناربرگزاری•
AFCدگاننماینوآسیاداوریتوسعهمسئولبافوتبالفدراسیونداوراندپارتمانوضعیتارزیابینهاییجلسهدر
نبیداورانارتقاشیوهودپارتمانوکمیتهوظایفونقشساختار،ایران،داوریتوسعههایبرنامهخصوصدر

.شدپرداختهنظرتبادلوبحثبهجهانوآسیاسطحدرالمللی
مقررکهنهاییجلسه.شدبازدیدداوراندپارتمانوضعیتازحضوریصورتبهمرحلهدوطیگذشتهسالدوطی
بهامسالماهمرداددروافتادتعویقبهکروناویروسشیوعدلیلبهاماشود،برگزارگذشتهسالماهاسفنددربود

.شدبرگزارآنالینصورت

(1399تیر ماه 22)برگزاری وبینار آموزشی برای ناظران داوری فوتبال ساحلی •

(1399مرداد ماه 11-12)ساحلی برگزاری وبینار آموزشی برای داوران فوتبال •
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چیدمان داوری مسابقات لیگ برتر فوتبال•

وان چیدمان داوری مسابقات لیگ برتر فوتسال بان•
(مسابقه3)مرحله پلی آف نیمه نهایی و فینال 

آقایانفوتسالبرترلیگمسابقاتداوریچیدمان•
اولدستهلیگمسابقاتو(مسابقه2)فینالمرحله

(مسابقه6)فینالوآفپلیمرحلهآقایانفوتسال

چیدمان داوری مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال•
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داوران•



فوتبالبرترلیگداورنروزهیکسمیناربرگزاری•
1399تیرماه2تاریخدر

نفدراسیوداورانکمیتهاعضاجلسهبرگزاری•
1399ماهتیر29وخرداد25

(1399تیر ماه 2)از داوران لیگ برتر PCRبرگزاری تست •

(تیرماه22و 10)برگزاری جلسه آنالیز ویدئویی •
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• داوران



دپارتمان پزشکی/کمیته



(مجازیوحضوری)مقرراتتدوینوشرایطبررسیایدورهومنظمجلساتبرگزاری•

ویملمختلفهایردهدرکروناپاندمیزماندرفوتبالمسابقاتبرگزاریپروتکلتدوین•
باشگاهی

ایرانفوتبالملیمرکزدرملیاردوهایبرگزاریپروتکلتدوین•

مسابقاتازبعدوحینقبل،اقداماتارزیابیلیستچکتدوین•

پروتکلصحیحاجرایبرنظارتوهابازیناظرانآموزشوتعیین•

مداومصورتبهآنهارفعوهاپروتکلاجرایهایکاستیونواقصشناسایی•

باشگاهیهایتیمبرایمحافظتیبهداشتیاقالمارسالوتهیه•

مخاطبانعموموپرسنلبازیکنان،مربیان،برایآموزشیهایدورهبرگزاری•

ملیمرکزوفوتبالفدراسیونپرسنلیکلیه(اظهاریخود)غربالگری•

آنهادادنقراراختیاردروپرسنلبرایفردیمحافظتیوبهداشتیاقالمتهیه•

نیازموردحداقلبهپرسنلوکاریساعاتکاهشوکارمحلدرمحافظتیتغییراتاعمال•

دریباشگاهوملیهایتیموبازیکنانپرسنل،سواالتومشکالتبهساعته24پاسخگویی•
کروناباارتباط

نلپرسوداورانفنی،کادربازیکنان،ها،تیماعضایکلیهازایدورهPCRگیریتستونظارت•
پشتیبان

آنهاپیگیریومبتالکادروبازیکنانثبتوشناساییاظهاری،خودهایفرمتدوین•

BREAKTHECHAINدرمانکادرازAFCحمایتیکمپین•

• پزشکی
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تشکیل ستاد کرونا در فوتبال با ریاست دبیرکل فدراسیون فوتبال و 
برگزاری جلسات منظم به صورت حضوری و مجازی جهت تدوین پروتکل های بهداشتی و تصمیم های 

مرتبط با نحوه برگزاری مسابقات رشته های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در ایام کرونا 

و تیم های ملی  وبینارهای آموزشی برای مربیان لیگ برتر و لیگ یک

ار برگزاری وبینار آموزشی برای پزشکان چه
2020تیم حاضر در لیگ قهرمانان آسیا 

42

پزشکی•



تیم های فوتبال در لیگ های مختلفانجام تست های ارزیابی کرونا، پی سی آر و سرولوژی

"سه شنبه های آموزشی"برگزاری الیو اینستاگرام با عنوان  

ونینصب بنر های آموزشی و اقالم ضد عفونی در استادیوم ها وتونل های ضد عف
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• پزشکی



و توسعهفنی کمیته 



99سالابتدایدرفوتبالتوسعهوفنیکمیتهاقداماتاهم

برنامهبررسیمنظوربهماهخرداد16و11،14،15هایتاریخدرفوتبالتوسعهوفنیکمیتهجلساتبرگزاری
جوانانفوتبالملیتیمسرمربیگریهاینامزدهای

پرویزوعبدیحسینهایبرنامهبررسیازپسنهایتدروبرگزارماهخرداد28تاریخدرکمیتهایننشست
.شدندانتخابجوانانونوجوانانفوتبالملیهایتیمسرمربیعنوانبهفوقنفراتمظلومی،

درجوانانفوتبالملیتیمسرمربیباوکردبرگزارماهخرداد31تاریخدررانشستیتوسعهوفنیکمیته
.پرداختنظرتبادلوبحثبهتیمایناردوییوتدارکاتیهایبرنامهخصوص

ایندروبرگزارماهمرداد5تاریخدرتوسعهوفنیکمیتهنشستمحمدنبیمهدیوبهاروندحیدرحضوربا
.شدندمعرفینوجوانانوجوانانملیهایتیمکادراعضایکلیهجلسه

13روزتاانانجوونوجوانانهایتیمهایبرنامهبررسیبهایجلسهتشکیلبافنیکمیتهاعضاینیزماهمرداد
.پرداختندآسیاقهرمانیرقابتهای

• کمیته فنی و توسعه
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بین المللدپارتمان روابط 



لیگ در ایام کروناجهت شروع مجدد AFCمکاتبه دبیرکل فدراسیون با 

• روابط بین الملل

نمایندگانحضوربمنظورهماهنگیجلساتبرگزاری
سیونفدرادبیرکلریاستباآسیاقهرمانانلیگدرایران

کلدبیرانکنفرانسویدیوبرپایی
ژاپنوایرانفوتبالفدراسیون های
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مکاتبات بین المللی
تهیه مکاتبات و ارسال نامه ها و ایمیل های انگلیسی

(Clearance)پاسخ به نامه های استعالم وضعیت بازیکنان •
بابت قهرمانی پرسپولیس و عید قربانAFCتهیه پاسخ به نامه تبریک ریاست •
(Release)تهیه نامه های آزادسازی بازیکنان ایرانی شاغل در خارج از ایران •
نوانتهیه نامه های درخواست بازی های دوستانه تیم های ملی فوتبال و فوتسال در رده های مختلف آقایان و با•
99شهریور 24برای ادامه مسابقات در دوحه از 2020نامه نگاری با باشگاههای حاضر در لیگ قهرمانان آسیا •
مکاتبات امور مربوط به اخذ مکانیسم مشارکت آقای علیرضا جهانبخش و سایر بازیکنان  •
اسیون  برگزاری جلسات هماهنگی مرتبط با لیگ قهرمانان آسیا با حضور نمایندگان باشگاه ها و دبیرکل فدر•
2020پیگیری امور مربوط به از سرگیری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا •
تهیه پاسخ دبیرکل و ریاست محترم به نامه های تبریک عید فطر و قربان •
تهیه پاسخ به نامه های همدردی و ابراز حمایت فدراسیون ها از زمان شروع همه گیری کرونا•
تهیه پاسخ دبیرکل و ریاست فدراسیون به نامه های تبریک ماه رمضان  •
AFCتهیه نامه های تسلیت به فدراسیون های بولیوی و ونزوئال و پاسخ تسلیت های دریافتی از فیفا و •

لمانتهیه طرح گرافیکی تبریک عید قربان و عید فطر دبیرکل فدراسیون و ایمیل به فدراسیون های مس•

ترجمه اسناد
ترجمه تمام اسناد، نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، رای ها و قرارداد ها از انگلیسی به فارسی و بالعکس

انگلیسیبهفوتبالفدراسیونانضباطینامهآیینترجمه•
ویلموتسآقایپروندهبامرتبطمکاتباتکلیهترجمه•
کرونادوراندرFIFAمقرراتبخشنامهبندیصفحهوترجمه•
جهتملیتیمهاینیازموردالبسهلیستترجمه•
AFCوفیفاازدریافتیهایایمیلوهانامهازبرخیومسابقاتآنالیزشرکتقراردادترجمه•

«فوتبالدرکودکانازحفاظتچگونگیFIFA»کتابچهترجمه•
FIFAوAFCازانضباطیهایپروندهوهارایترجمه•

گیریهمهشیوعزمانازکروناخصوصدرFIFAوAFCهایدستورالعملوهانامهترجمه•
کروناویروسشیوعخصوصدرFIFAرئیسویدئوییپیامترجمه•
2020ژوئن-(مکررسواالت)کرونادوراندرFIFAمقرراتبخشنامهبندیصفحهوترجمه•
فوتبالمیراثالمللیبینآژانسدعوتنامهترجمه•
رویدادهاومسابقاتبرگزاریخصوصدرAFCوFIFAازدریافتیمکاتباتوهابخشنامهترجمه•
کرونادوراندرAFCمسابقاتبرگزاریپروتکلبندیصفحهوترجمه•
بازیکنانانتقاالتونقلالکترونیکهایسیستماجرایخصوصدرFIFAبخشنامهترجمه•
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روابط بین الملل•



هاتوافقنامه،قراردادهاها،فرم
توافقنامهفرمتنمودنروزبهبرایآنهانظراتاخذومختلفهایواحدباجلسهبرگزاری•
انسازمازدریافتینظراتاساسبرهدففدراسیونهایباخواهرخواندگیقراردادهایجدیدنسخهکردننهایی•

فدراسیونذیربطواحدهایولیگ
همکارینامهتفاهمتمدیدبرایایتالیاوژاپنهایفدراسیونبامکاتبه•

داورانحوزهدرالمللبینامورانجام
آسیافوتبالکنفدراسیونبهلیستدرآمادهالمللیبینداورانمعرفی•
آسیافوتبالکنفدراسیونهایابالغبهداورانآمادگیاعالم•
داورانآکادمیهایدورهدرداورانآمادگیاعالم•
VARپروژههماهنگی•

جوانانبامرتبطالمللبینامور
بحرینمیزبانیبهآسیاسال16زیرمسابقاتنهاییمرحلهمکاتباتوتدارکاتامور،انجام•
ازبکستانمیزبانیبهآسیاسال19زیرمسابقاتنهاییمرحلهمکاتباتوتدارکاتامور،انجام•
فوتبالجهانیسازمانبهفوتبالآکادمی13فرمارسالوتکمیل•

تیم های ملیامور 
AFC(AFCAS)نام کادر جدید تیم ملی بزرگساالن در سیستم اداری ثبت •
فوتبالجهانیجامانتخابیمسابقاتبرگزاریمحلوساعتبهمربوطهایفرمارسال•
بانواناموربامرتبطمکاتباتانجام•
فوتبالملیتیممربیانکمکقراردادهایانگلیسیبافارسیمتنمطابقتوبازبینی•
فوتسالوفوتبالملیتیمدوستانهمسابقاتقراردادهایتنظیموتهیه•

2027میزبانی جام ملت های آسیا 
آسیاهایملتجاممسابقاتمیزبانیدرخواستاولفازجهتAFCبهمدارکارسالونیازموردمدارکتکمیلپیگیری•

2027

آموزشحوزهدرالمللبینامورانجام
ایراندرAFCایحرفهمدرسبعنوانمحصصمرتضیتدریساجازهدرخواست•
AFCآنالینهایدورهبرایمربیگریمدرسانمعرفی•

AFCمربیگریکنوانسیونتحتمربیگریهایگواهیصدوراجازهدرخواست•

AFCازمربیگریمدارکسازیمعادلپیگیریودرخواست•

AFCبهمربیانRECCمدارکوهافرمپیگیریوارسال•

مربیانبرایآموزشدپارتمانوبیناربرگزاریجهتونگرآرسنآقایازدعوتفرایندپیگیریومکاتباتانجام•
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یاجرایکمیتهجلسهچهارمین•
ویدیوصورتبهسیافای

جوالی23مورخکنفرانس

آموزشیدورهوبیناربرگزاری•
99ماهمرداد21هارسانه

برایالزمهایهماهنگی•
برایونگرآرسنازدعوت
آموزشیوبیناردرحضور
ماهدرکهکشورمربیان

.شدبرگزارسپتامبر

FIFAو AFCشرکت در وبینارها و جلسات آنالین 

فوتبالوکروناوبینار•
باو2020جون24مورخ

ونفدراسیدبیرکلحضور
فوتبال

جوانانپنلنهمین•
AFCجوالی1تاریخدر
2020

هایکنفرانسبرگزاری•
فافیباآنالینویدیویی

پروژهپیگیریجهت
FIFA Clearing

House

جلسهدرشرکت•
هایفدراسیونهماهنگی

مسئولینباآسیاعضو
AFCچگونگیبرای

مسابقاتبرگزاری
ACL2020ماهدر

آوریل

یانهسالبررسیآنالینجلسه•
صورتبه2019فیفاحقوق

23و22مورخآنالینوزنده
2020جون

ونفدراسیکلدبیرانجلسه•
مرکزوجنوبمنطقههای
کلدبیرحضورباآسیا

4ختاریدرفوتبالفدراسیون
2020جون5و

برایالزمهایهماهنگی•
محترممسئولینشرکت

جلسهدرفدراسیون
حضورباویدئوییکنفرانس

AFCرئیس،FIFAرییس

CAFAاعضاءو

نفدراسیونمایندگانحضور•
روزهپنجآنالیناجالسدر
10الی6تاریخازای

2020جوالی

TMSو ITCامور  

بازیکنانITCهایدرخواستدریافت•
وایرانیهایباشگاهازفوتسالوفوتبال

یاصدورجهتسوابقپیگیریوخارجی
ITCدریافت

رسانیروزبهبرایالزمپیشنهاداتارائه•
جلساتبرگزاریوITCصدورداخلیفرایند
ذیربطهمکارانبانیازمورد
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: اه هارسیدگی  به پرونده های انضباطی، ثبت و پیگیری و پرداخت بدهی باشگ
Disciplinary Cases

دبیرکلرحضوباهستندفیفادرانضباطیبازپروندهدارایکههاییباشگاهکلیهباهماهنگیجلسهبرگزاری•
جهتدراطیانضبهایپروندهپیگیریچگونگیبرایفدراسیوننظراتنقطهاعالموهاباشگاهنمایندگانومحترم

آنهارساندنحداقلبه
مربیانوانبازیکنباقراردادعقدازممانعتجهتهاباشگاهبهنیازموردمکاتباتارسالومربوطهصورتجلسهتهیه•

جاریهایپروندهفصلوحلزمانتاجدید
ایحرفهمجوزصدوربخشبامرتبطارجاعیامورپیگیری•
سپاهانمبارکهفوالدپدیده،استقالل،پرسپولیس،هایباشگاهبدهیپرداختثبتوپیگیری•
ملیتیمهایپروندهوفدراسیونانضباطیجرایمپیگیری•
ابالغوفیفاوضعیتتعیینوانضباطیهایکمیتهدرمربوطهباشگاه30انضباطیپرونده120حدودثبت•

نیازموردهایپیگیریانجاموهامحرومیت
مقررموعددرCASدادگاههایهزینهپرداختوپیگیری•
فیفاوAFCبرایارسالومذکورهایپروندهبامرتبطمدارکواسنادکلیهترجمه•
ویلموتسمارکپروندهپیگیریبراینیازموردجلساتدرشرکت•
بابطمرتانضباطیهایپروندهبامرتبطامورپیگیریبرایفدراسیونوکالیباموردنیازهایهماهنگیانجام•

فدراسیون
موردمکاتباتجامانواسکوچیچدراگانملیتیمسرمربیعلیهبرآباداننفتصنعتشکایتبامرتبطامورپیگیری•

نیاز
وحلیسافوتسال،بزرگساالن،جوانان،ازاعم)مختلفملیهایتیممسابقاتبرنامهواطالعاتآوریجمعوتهیه

FIFAبهارسالجهت2020و2018،2019سالهایدرلیگو(بانوان
اتوماسیوندرثبتودبیرخانهبهارسالجهتهاایمیلروزانهدریافت
روشکیکارلوسازپروندهکاملگزارشتهیه
ویلموتسمارکپروندهازکاملگزارشتهیه
هااستادیومدربانوانحضورپروندهازکاملگزارشتهیه
وفیفاطریقازفدراسیونمالیامورپیگیریبرایشدهانجاممکاتباتازکاملگزارشتهیهAFC
فدراسیونمجامعبرگزاریدستورالعملوانتخاباتیقوانینفدراسیون،اساسنامهترجمه
فیفابااساسنامهبامرتبطمکاتباتکلیهانجام
وفدراسیونمسئولینحضورباتلفنیکنفرانسجلسهچندبرگزاریFIFAوAFCهایهماهنگیانجامبرای

اساسنامهمورددرنیازموردمذاکراتوالزم
ملیهایتیممربیانقراردادترجمهوتدوینوتهیهامردرهمکاری
هاشرکتومؤسساتباهمکاریقراردادهایترجمه
هاواسطهبامرتبطمقرراتوقوانینمورددرالزمپیشنهاداتارائه
هاواسطهبامرتبطامورپیگیریبرایهماهنگیمختلفجلساتدرشرکت
تأکیدموردگزارشاخذبرایالزمهایپیگیریوهاهماهنگیانجامFIFAانتشاروهاواسطهعملکردمورددر

فدراسیونسایتوبدرآن
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• روابط بین الملل



و تدوین مقرراتحقوقی کمیته 



• کمیته حقوقی و تدوین مقررات

اساسنامهتدوینجهتدبیرکلحضوربامقرراتتدوینوحقوقیکمیتهمتعددجلساتبرگزاری•

اتیانتخابمقرراتتدوینجهتدبیرکلحضوربامقرراتتدوینوحقوقیکمیتهمتعددجلساتبرگزاری•

یاحتمالاصالحاتواجرابررسیجهتفدراسیوندرمرتبطهایبخشسایربااندیشیهمجلسهبرگزاری•

آنهاباهمکاریوهاواسطهفعالیتبرناظرمقررات

مجوزصدورملیمقرراتتصویبجهتایحرفهمجوزصدوردپارتمانبااندیشیهمجلسهبرگزاری•

کشورفوتساللیگسازمانسویازارسالی،فوتسالانتقاالتونقلمقرراتتطبیقوبررسی•

واتمقرردرنیازمورداصالحاتبررسیجهتاخالقوانضباطیهایکمیتهبااندیشیهمجلساتبرگزاری•

اخالقنامهآیین

قوقیحمشکالتومسایلوهااستعالمبهپاسخگویی،جهتهاباشگاهوفوتبالهایهیاتبامستمرارتباط•

آنها
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نبازیکناوضعیت کمیته 



مطروحههایپروندهبهنسبترأیصدوروهاباشگاهعواملوبازیکنانمالیدعاویبهرسیدگی•
انتقاالتونقلهایواسطهبهمربوطدعاویبهرسیدگی•
هاباشگاهبینتیمامتیازدراختالفبهرسیدگی•
طرفینحضوربا(رسیدگیجلسه100بربالغ)رسیدگیجلساتبرگزاری•
هاباشگاهبهرسیدگیدرحالهایپروندهفهرستودیونفهرستروزبهومستمرارائه•
اربدهکباشگاههایممنوعیترفعوبرقراریدرلیگسازمانمسابقاتواستینافانضباطی،هایکمیتهباهماهنگی•
بازیکنانوهاواسطهمابینفیمنعقدهقراردادهایدرابهاماتبهپاسخ•
انتقاالتونقلهایواسطهآزمونبرگزاری•
اریهمکباحضوریمراجعاتکاهشمنظوربههاهزینهآنالینواریزودادخواستثبتجهتشکایاتثبتسامانهاندازیراه•

ITدپارتمانکاملهماهنگیودقیق

• وضعیت بازیکنان

صدور آراء

ازپرونده200رببالغکشورساحلیفوتبالوفوتسالوفوتبالسومودومویکدستهلیگ،برترهایلیگآراءابالغوصدور•
.99سالابتدای

تفکیکبههاباشگاهبهPDFواکسلفایلقالبدربازیکنانوضعیتکمیتهصادرهدیونابالغوتهیه•
.رسیدگیجلسه100بربالغعواملیابازیکنانوباشگاهمابینفیمتعددجلساتبرگزاری•

عملکرد کمیته وضعیت درنقل و انتقاالت در رابطه با واسطه ها

اطالعات واسطه هاراه اندازی سامانه ثبت•
تهیه و ثبت و به روز رسانی و شفاف سازی آخرین قراردادهای  مالی واسطه ها با بازیکنان و ارسال آن به فیفا•

99/05/29در تاریخ واسطه ها  برگزاری آزمون 

طریقازباشگاههاازمستنداتدریافت•
ودهپرونتشکیلوفوتباللیگسازمان

(پرونده150بربالغ)لوایحتبادل
ازبلقتاباشگاههادیونتسویهپیگیری•

افتدریضمنانتقاالتیونقلفصلنیم
الزمتضامین

هکمیتبهاعالموصادرهآراءرسانیروزبه•
89مادهاعمالواجراءجهتانضباطی

دهپرونبررسیبمنظورنشست3برگزاری•
ضورحبافیفانزدهاباشگاهانضباطیهای

فدراسیوندبیرکل
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انضباطیکمیته 



.نیسهایردهکلیهدرفوتسالوفوتباللیگهایسازمانسویازواصلهگزارشاتبهرسیدگی•

.اکاذیبنشروافترا،توهینبرمبنیانضباطیمقررات71مادهنقضمربوطدعاویبهرسیدگی•

مادهاعمالوبازیکنانوضعیتکمیتهسویازصادرهآراءاجرایعدمازناشیتخلفاتبهرسیدگی•

.انضباطیمقررات89

.غیرمجازبازیکنانخصوصدرهاباشگاهدعاویبهرسیدگی•

جهتفوتسالوفوتباللیگهایسازمانوبازیکنانوضعیتاستیناف،هایکمیتهباهماهنگی•

.صادرهآراءدقیقاجرای

قیقدگزارشاتارائهوحساسدیدارهایدرحضورجهتباتجربهوزبدهانضباطیناظرینازاستفاده•

.شدهحادثوقایعاز

فوتبالهایهیأتاعضاءهمچنینوهواداران،رجوعاناربابابهاماتوسواالتبهپاسخگویی•

.هااستان

هبکروناویروسشیوعبهباتوجهالیحهتبادلو«ابالغیه120»ارسالورسیدگیجلساتحذف•

.پروندهطرفین

.رسیدگیپرونده129تشکیلوشدهتعیینمجاریطریقازگزارشاتوشکایتاخذ•

.واصلهشکایاتوتخلفاتبهرسیدگیدادنامه174صدور•

.هاتیمعواملوبازیکنانسویازگرفتهصورتتخلفاتازناشیموقتدستوررأیپنجصدور•

.انضباطیمقررات71مادهرعایتعدمازناشیرأیششصدور•

.99سالابتدایازپرونده25تعدادنمودنمختومهورسیدنسرانجامبه•

وجهمطالبه»آراءاجرایعدمخصوصدرباشگاه31جهتانضباطیمقررات89مادهاعمال•

.بازیکنانوضعیتکمیتهسویازصادره«بازیکنان

وجهمطالبه»آراءاجرایعدمبرمبنیبازیکن10جهتانضباطیمقررات89مادهاعمال•

.بازیکنانوضعیتکمیتهسویازصادره«هاواسطه

.انضباطیمقررات71مادهرعایتعدمازناشیرأی9صدور•

.99سالابتدایازپرونده25تعدادنمودنمختومهورسیدنسرانجامبه•

• کمیته انضباطی
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کمیته اخالق 



• کمیته اخالق

استایردرهمینطوروالمللیبینابعاددرودرکشورفوتبالخوشنامیازحراستویکپارچگیحفظمنظوربهاخالقکمیته
درو93سالدرفوتبالفدراسیوناساسنامهاستنادبهFIFAفوتبالجهانیفدراسیونقوانینوموازینبهعملوسازییکسان

:استگردیدهتاسیسذیلاهدافبافدراسیونقضاییارکانزمره
.فوتبالورزشمحیطسازیسالم-1
.آمدهبدستنتایجبودنسالمازاطمینانومسابقاتسالمتبهکمک-2
.کشورفوتبالاندرکاراندستخوشنامیجهتدرتالش-3
.فوتبالورزشعواملکلیهفیمابینسالمارتباطاتتوسعه-4
وبازیکنانرسمی،مقاماتجملهازحقوقیوحقیقیاشخاصازاعماجراییحوزهوفوتبالایحرفهاخالقازپشتیبانی-5

واردلطمهرکشوفوتبالاعتباروتمامیتبهتواندمیکهرفتارهاییواخالقیقوانیننقضخصوصدررسمیهایواسطههمچنین
.کند

.هاناپاکیازفوتبالپاالیش-6

:اهم اقدامات 
طرفینسویازالیحهارسالصورتبهحضوریحالتازکمیتهاینرسیدگیجلساتبرگزاریکروناویروسشیوعدلیلبه

.کردپیداتغییرهاپرونده
لفنیتصورتبهشخصشناساییازپسرجوعاربابسواالتبهپاسخگوییوپروندهطرفینتوسطهاپروندهپیگیری.
وفوتبالسهودودسته،یکدسته،برترلیگپایانیهایهفتهرقابتهایالخصوصعلیمسابقاتبرویژهنظارتواخباررصد

.بانوانوآقایانردهدرفوتسال
مهمبرگزاری جلسات هم اندیشی اعضاء کمیته اخالق به صورت مستمر جهت تبادل نظر و همفکری در خصوص پرونده های.
این خصوص از نظر کارشناسان خبرره در حروزه   بررسی و رسیدگی پرونده هایی که شائبه تبانی در آنها متصور می باشد که در

.مربوطه استفاده گردید
ارها ، پیام هرا  نظارت برصفحات مجازی بازیکنان و اهالی فوتبال و تشکیل پرونده و صدور احکام متناسب برای اشخاصی که رفت

.نامتعارف داشتند و باعث برهم زدن آرامش در حوزه فوتبال می شوند... و 
ون فوتبال بررسی و رسیدگی به پرونده هایی که در آن مصاحبه های جنجالی و بیان مطالب خالف واقع علیه مسئوالن فدراسی

. بیان شده است 

رفتار غیر 

اخالقی

6%

تبانی  

3%

اخذ وجوه غیر 

متعارف 

28%

جعل 

12%

ا توهین و افتر

27%

ضرب وشتم 

3%

مصاحبه و  

تشویش اذهان

عمومی

15%

شرط بندی

6%

40, کل پرونده ها 

28, پرونده های مفتوح 

12, پرونده های مختومه
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گزارش عملکرد
99سال نیمه اول 

گزارش عملکرد به تفکیک موضوعات 
99سال نیمه اول 
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حقوقیدپارتمان امور 



• امور حقوقی

:اییقضمجامعدرفوتبالفدراسیونازدفاعوشکایاتپیگیریوثبت(الف
هاییپروندهچه،کیفریوحقوقیهایپروندهدرفدراسیونحقوقازدفاعوجلساتدرحضور،دادخواستوشکایتثبت

.باشدمیدعویطرففوتبالفدراسیونکههاییپروندهچهونمودمطرحشاکییاخواندهعنوانتحتفوتبالفدراسیونکه

قراردادهاتنظیم(ب
محیطیتبلیغاتقراردادتنظیموبررسی،تحلیل-1

کانستراکتفیدقراردادتنظیموبررسی،تحلیل-2

بزرگساالنفوتبالملیتیمسرمربیقراردادمتمموقراردادتنظیم-3

بزرگساالنفوتبالملیتیمسرمربیاسکوچیچآقایخارجیدستیارانقراردادتنظیم-4

اینترنتیباندپهنایتأمینقراردادبررسیوتحلیل-5

فراگسترافزارنرمپشتیبانیخدماتارائهقراردادبررسیوتحلیل-6

بانوانبزرگساالنفوتسالملیتیمکادراعضایقراردادتنظیموبررسی،تحلیل-7

سال20زیربانوانبزرگساالنفوتسالملیتیمکادراعضایقراردادتنظیموبررسی،تحلیل-8

.سال23زیربانوانفوتبالملیتیمکادراعضایقراردادتنظیموبررسی،تحلیل-9

:اقداماتسایر(ج
بازنشستگانبکارگیریمنعقانونموضوعیتباارجاعیمواردخصوصدرنظراعالموبررسیپیگیری،:ج-1

پرسپولیسواستقاللهایباشگاهباساختمانیاختالفحلپیرامونورزشوزارتجلساتدرشرکت:ج-2

دقیقوجامعبررسیازپسقضاییمراجعتوسطشدهاستعالممواردبهپاسخارائه:ج-3

آکادمیهتلموضوعیتسبزباصادقکوثرشرکتوفوتبالفدراسیونقراردادموضوعپیگیری:ج-4

وتبریزازیستراکتورهایباشگاهوتریداسبوشرکتقراردادیاختالفخصوصدرطریقارائهوبررسی،پیگیری:ج-5

خوزستاناستقالل

ملیهایتیمالبسهتأمینموضوعباآلشپرتشرکتباقراردادبهمربوطجلساتدرحضور:ج-6

انتخابیوکالیتوسطآناجرایپیگیریوبرایتونباشگاهازجهانبخشعلیرضاآقایمشارکتحققراردادتنظیم:ج-7

ابی  تنظیم قرارداد حق مشارکت آقای کریم انصاری فرد  از باشگاه السیلیه و پیگیری اجرای آن توسط وکالی انتخ: ج -8

جلسات متعدد با وکالی داماش تهران در خصوص حق رشد علیرضا جهانبخش: ج -9

.پیگیری پرونده شستا : ج -10
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استانهاامور کمیته 



:اقداماتاهم

99/2/28مورخقمالعادهفوقعمومیمجمعبرگزاری
99/4/4مورخاصفهانعمومیمجمعبرگزاری
99/4/30مورخالبرزانتخاباتیمجمعبرگزاری

99/5/7مورخالبرزعمومیمجمعبرگزاری
99/6/4مورخقزوینانتخاباتیمجمعبرگزاری
مازندران/کرمان/قزوین/البرز/قم/سمناناستانهایکلمدیرانباجلسهبرگزاری
هااستانعملکردارزیابیدرمشترکمباحثخصوصدرمسابقات/آموزش/داورانهایکمیتهبامشترکجلسهبرگزاری
استانهافوتبالهایهیاتروسایازبرخیفیمابینفنیوتخصصیجلساتبرگزاری

ارزیابیوعملکردبررسیبرمبنیالبرز/تهران/قم/اصفهان/کرماناستانهایازمیدانیبازرسی

• کمیته امور استانها

مجمع عمومی اصفهان با رعایت پروتکل بهداشتی

مجمع عمومی البرز با رعایت پروتکل بهداشتی
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فوتبالمرکز ملی 



الت در پی مواجه کشور با ویروس منحوس کرونا و و بروز مشک
ناشی از آسیب های جسمی و روانی این ویروس بر ماردم، باه  

ر مواجاه  ملی فوتبال دمرکز دستور دبیرکل محترم فدراسیون، 
ناان و باا   با این مشکل فراگیر با تأکید بر حفاظ ساالمت بازیک  

ا شعار فوتبال زنده است ، بعاد از برگازاری چنادین جلساه با     
ت کلیاه  مسئولین و سرپرستان تیم های ملی و تأکید بر رعایا 

منای و  نکات و پروتکل بهداشتی و سالمتی به منظور حفاظ ای 
ال ، سالمت تمامی کارکنان و تیم هاای ملای فوتباال و فوتسا    

نساابت بااه ایجاااد محیطاای اماان و سااالم در جهاات برگاازاری 
ه باه  اردوهای آمادگی و تمرینی بازیکنان و تمام امورات وابسات 

. ایشان تالش نمود

مرکزملاای فوتبااال بااا برگاازاری اردوهااای مااد نظاار  تاااکنون 
مااه آغاازین   5اردو تدارکاتی طی مدت 7فدراسیون ، توانسته 

. برگزار نماید99سال 

• مرکز ملی فوتبال

فوتبال در همین راستا برگزاری اردوها نیاز به ایجاد محیطی به دور از آلودگی می باشد که مرکز ملی
ظاارت بار   تواسته این مهم را قبل از تشکیل هر اردو و حین برگزاری با استقرار وسایل ضد عفاونی ، ن 

جهات  رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز تمرینی و خوابگاه و نیاز آماوزش کارکناان و بازیکناان    
ادر فنای و  رعایت فاصله اجتماعی وپوشش ماسک و سایر امورات مربوط به ایمنی یکایک بازیکنان و ک

. نیز کارکنان مرکز محقق گرداند

عفونی تمامی اماکن مهمانسرای مرکز ملای اعام از رساتوران، خوابگااه ، البای و سارویس هاای        ضد 
( قبل و حین حضور تیم ) بهداشتی 

اجرای پروتکل های بهداشتی در مهمانسرای مرکز ملی فوتبال 
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جتماعی آموزش به کارکنان مرکز ملی و بازیکنان  جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله ا•

اجرای منظم پروتکل های بهداشتی با آموزش به اعضاء تیم های ملی در هر اردو •
استفاده از ماسک در زمان های غیر از تمرین -1
ضدعفونی کفش ها قبل از ورود به سالن بدنسازی -2
رعایت فاصله اجتماعی -3
رعایت نکات بهداشتی -4
استفاده از اسپری ضدعفونی در زمان حضور در سالن بدنسازی -5
عبور از تونل ضدعفونی قبل از حضور در زمین چمن و سالن بدنسازی -6

ضد عفونی مکرر تجهیزات آشپزخانه مرکز ملی جهت
ملی جهت سرو غذا تیمهای حضور ایمن بازیکنان 

ی سرو غذای گرم در ظروف یکبار مصرف برای اعضاء تیم های ملی با رعایت پروتکل های بهداشت

یناتضد عفونی نمودن کلیه وسایل تمرینی قبل از شروع تمر
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مرکز ملی فوتبال•

ازقبلبازیکنانملیهایتیمبازیکنانجهتعفونیضدتونلاستقرار•
اینازبایستمی(چمنزمینیاوبدنسازیسالن)تمریناتشروع

.نمایندعبوردستگاه



زاتتجهی،بدنسازیسالنتمرینیوسایلکلیهعفونیضد•
دریملتیمبازیکنانحضورازبعدوقبلپکساختمانورزشی

اردوهر

فونیضدعموادقراردادندسترسدروهفتگیصورتبهملیمرکزکارکنانهایاتاقنمودنعفونیضد•
ملیهایتیمبازیکنانوکارکنانجهت

باارزهمبدربهداشترعایتوکنترلجهتاطالعیههایتابلوونامهبخشمحیطیهایبنرنصب•
فوتبالملیمرکزمختلفاماکندرکروناویروس
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امور حراست



های موضوعی پیرامون مباحث شرط بندی و عملکرد شرکت های هولادینگ فعاال در ایان حاوزه در خاارج از      بررسی . 1
های فعال دراین راستا نیز برخی از سایت. کشور ، به عنوان یکی از دغدغه های فدراسیون و انعکاس آن به مبادی ذیربط 
.شناسایی و برای برخورد حقوقی به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شده است 

یی سیستماتیک به پیشنهاد تشکیل کارگروه و نشست تخصصی در خصوص مبارزه با شرط بندی به دلیل کنترل پولشو. 2
.مقام عالی وزارت با حضور دستگاههای ذیربط و وزارتخانه های مرتبط که با موافقت ایشان درحال پیگیری است

ار ساماندهی و سازماندهی حوزه هواداری باشگاهها تحت مدیریت معاونت فرهنگای باشاگاهها نسابت باه شناسانامه د     . 3
ان و نمودن لیدرها و بهره مندی از این پتانسیل  موجود برای کنترل سکوها با همکاری و همااهنگی وزارت ورزش و جوانا  

.نیروی انتظامی 

اده هاای  رصد مدارس فوتبال فاقد مجوز به عنوان پایگاههای اصلی استعدادیابی و جلوگیری از انحرافاات و ساوء اساتف   . 4
ص پیگیری مدارس فوتبال و تهیه بخشنامه برای کلیه حراست های استان نسبت به همکاری با هیات های استانی درخصو

.اجرای پروتکل های بهداشتی در راستای صیانت از سالمت نوآموزان فوتبال 

ها، نام پیشنهاد راه اندازی سامانه جهت شناسنامه دار شدن حوزه مدارس فوتبال ، به منظور صدور مجوز ، فرآیند ثبت. 5
ذیربطشناسنامه دار کردن آکادمی ها در قالب آیین نامه مدون و سامانه جامع با همکاری سایر کمیته های 

بات  آسیب شناسی پیرامون حوزه نقل و انتقاالت و رصد تخلفات پیرامون این حاوزه و درخواسات راه انادازی ساامانه ث    . 6
.فعالیت واسطه ها با همکاری سایر ارکان فدراسیون

طراحی جدید آی دی کارت مسابقات با ایجاد الیه های امنیتری و ییسسرت جهرت شناسرایی و کنتررل ترردد عوامرل       . 7
، صدور آی دی کارت مسابقات از سوی ایرن اداره  98-99الزم به توضیح است از نیم فصل دوم لیگ ) اجرایی، خبرنگاران 

.( صورت می پذیرد

.واکاوی پیرامون تالش برخی جریانات قومی گرایی جهت نفوذ در حوزه ورزش و همچنین تیم ها. 8

واسرت  برنامه ریزی اعزام نماینده حراست فدراسیون در مسابقات حساس لیگ فوتبرال و فوتسرال کشرور ، حسرب درخ    . 9
.سازمان لیگ

ایل کاهش و جبران خسرارت بره وسر   -تهیه پیش نویس آیین نامه های اجرایی تخلیه ورزشگاهها در مواقع اضطراری. 10
ورالعمل رزرو و پیش فروش بلیت مسرابقات جهرت برروز رسرانی دسرت     -نقلیه و تاسیسات ورزشگاهها در مسابقات ورزشی

(شاک)اجرایی برگزاری مسابقات ورزشی 

بروز رسانی دوربین های مداربسته فدراسیون و مرکز ملی فوتبال. 11
نظارت و کنترل بر صدور آی دی کارت لیگ فوتسال. 12

• حراست
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و کمیته مسئولیت های اجتماعی
بازی جوانمردانه



برنامه ها فهرست 

گلیسازمانازاعمفدراسیونمجموعهزیرهایسازمانبهابالغجهتفرهنگیهایبرنامهوهابخشنامهنویسپیشتهیه
هااستانفوتبالهایهیاتوفوتساللیگسازمانفوتبال،

 پیگیری بخشنامه های فرهنگی از مسئولین فرهنگی زیر مجموعه
مکاتبات و ارسال گزارشات مستمر فرهنگی به حوزه فرهنگی وزارت ورزش و جوانان
 مدیریت و پیگیری اجرای پویش و کمپین بزرگcorona 2+ با جلب مشارکت آحااد جامعه فوتبال
ساماندهی محیطی و فضاسازی فرهنگی در مناسبت های ملی و مذهبی در مرکز ملی فوتبال ایران
اجرای برنامه های کوچینگ فرهنگی کلیه تیم های ملی ایران
اجرای آزمایشی طرح اخالق مدار هفته در مسابقات پایانی لیگ برتر فوتبال کشور در سال جاری
ساماندهی گروه تواشیح و مدیحه سرایی از پرسنل فدراسیون و مجموعه های ذیربط
سازماندهی طرح والنتیر و افراد داوطلب در قالب همیار فرهنگی
ساخت کلیپ و نماهنگ

تعامل و همکاری با نهادها و ارگانها

 (جهت استقرار مقبره الشهداء در مرکز ملی فوتبال)بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس
معاونت اجتماعی شهرداری تهران و مناطق بیست و دو گانه
 (ساخت یادمان شهدا در مرکز ملی)امور ایثارگران شهرداری
معاونت فرهنگی کمیته ملی المپیک و پاره المپیک
معاونت فرهنگی فدراسیون های ورزشی
معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
جمعیت حامیان هواداران فوتبال
سازمان بسیج ورزشکاران
مرکز فرهنگی هنری حارا
سازمان تبلیغات اسالمی
 غدیربنیاد بین المللی

مدیریت و پیگیری اجرای پویش و کمپینcorona+2  با جلب مشارکت آحاد جامعه
فوتبـال کشور

 فدراسیون فوتبال
سازمان لیگ فوتبال
سازمان لیگ فوتسال
هیأت های فوتبال
پیشکسوتان فوتبال
مربیان و سرمربیان تیم های سراسر کشور
بازیکنان تیم های ملی و باشگاهی

• مسئولیت های اجتماعی و بازی جوانمردانه
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ملیتیم های مربیان تیم های ملی بازیکنان/ مربیان باشگاه های لیگ برتر  / پیشکسوتان فوتبال•

corona+ 2جلب مشارکت در کمپین 

(اینستاگرام)مجازییشبکهدرخبریپوششمجازیهایشبکهوهارسانهدرخبریپوشش•
فوتبالسرشناسهایچهرهتوسط

مذهبیوملیهایمناسبتجهتفوتبالملیمرکزدرفرهنگیسازیفضاجهتهماهنگیوریزیبرنامه•
بندیآذین•
هایپرچممیلهومختلفابعاددرایراناسالمیجمهوریهایپرچمهفتگیتعویضونصبجهتهماهنگی•

(پیکواداریساختمانهتل،مقابل،تمرینهایزمینوورودیمبادی)افراشته
پرچمچوبوپرچممیلرویبرAFCوFIFAهایپرچمتعویضونصبجهتهماهنگی•
مذهبیوملیهایمناسبتومراسماتدربنرنصبجهتهماهنگی•
مذهبیوملیهایمناسبتپوسترنصبجهتهماهنگی•
رنگیایپارچههایریسهوبیتیاهلوالوانهایپرچمنصبجهتهماهنگی•
LEDبرقیریسهباچراغانیونصبجهتهماهنگی•
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ایرانفوتبالملیمرکزدرملیهایتیماردوهایدرفرهنگیکوچینگهایبرنامهاجرای
فوتبالملیمرکزدرشهدایادمانبهملیهایتیماحترامادای
فوتبالملیمرکزدرمجازیفضایدرآموزشیکانالایجاد
مذهبیوملیهایمناسبتومراسماتاجرای
کتابخوانیمسابقهاجرای

با حضور تیم های حاضر در اردو    
 مرداد ماه سال جاری12تیر ماه لغایت 27اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان از تاریخ
 مرداد ماه سال جاری10لغایت 7اردوی تیم ملی فوتسال بزرگساالن از تاریخ
 مرداد ماه سال جاری  18لغایت 6اردوی تیم ملی فوتبال جوانان از تاریخ

چارت طرح کوچینگ فرهنگی

به  جوانان و نوجوانانادای احترام تیم های ملی فوتبال 
یادمان شهدا در مرکز ملی فوتبال ایران

سط  اهدای تابلو فرش تیم ملی فوتبال به موزه آستان قدس رضوی تو
های  وزیر ورزش در حاشیه برگزاری فینال جام حذفی فوتبال بین تیم

استقالل و تراکتور  
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عضوگیریکمیته 



.عضویتسامانهدرتعرفه188تعدادبه1399سالبهمربوطعضویتهایتعرفهکلیهثبت•

برایورعبرمزوکاربرینامارائهجهتمختلفهایلیگبهمربوطاطالعاتارسالبرایهالیگکلیهباهماهنگی•

.رسیدخواهدباشگاه3600بربالغتعدادبهجدیدسالبرایکههاردههمهدرهاباشگاه

.تبالفومدارسعضویتحقپرداختبهمربوطاطالعاتثبتبرایاستانیهیاتهایهمهبهنامهارسالوهماهنگی•

.عضویتسامانهازپرداختدرگاههایکلیهبهمربوطاطالعاتدریافت•

:لحاظبهاطالعاتفناوریدپارتمانهمکاریباعضویتسامانهایراداترفع•

.بانکهایدرگاهدرپرداختایرادرفع•

.آموزشصفحاتبهمربوطایرادرفع•

.استانیهیاتهایبهعبوررمزوکاربرینامارسالجهتهماهنگی•

.فوتبالمدارسثبتبهمربوطایرادرفع•

.سامانهآموزشصفحاتبهمربوطایرادرفع•

.عضویتحقمحاسبهواعضاثبتصفحاتبهمربوطایرادرفع•

.عضویتسامانهاعضایبرایپیامکارسالامکانایجاد•

:شاملآنهارفعپیگیریواصالحاتدرخواستهایارسال•

.انتقاالتونقلپنجرهایرادرفعپیگیری•

تهایپرداخازجلوگیریوکاربرانبهبهترخدماتارائهمنظوربهعضویتسامانهدرگروهیپرداختامکان•

.هابخشهمهبرایتکی

.سامانهدربخشاینایجادومسابقاتکارتهایصدورومربیگریهاینامهگواهیصدورپیگیری•

:شاملعضویتحقوقدریافت•

فوتبالوفوتسالوفوتباللیگسازمانهایبهعبوررمزوکاربرینامارائهباوهالیگمسابقاتبهمربوط•

:ساحلی

.انتقاالتونقلهایواسطهبهمربوط•

.آموزشیهایدورهبهمربوط•

.فوتبالمدارسبهمربوط•

.بانکیهایفیشطریقازاستانسطحدرفوتبالمدراسواستانیمسابقاتعضویتحقوقجذب•

• عضوگیری
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تهیه طرح جامع بیمه فوتبال

اولیهحطرتهیهوسنجیامکانبررئیسههیاتتصمیمدنبالبه•
وآغازفدراسیوندرذیربطهایکمیتهباجلساتبرگزاریبیمه،
مه،بیشرکتهایباجلساتبرگزاریاولیه،کارهایانجامازپس
...ویورزشپزشکیفدراسیونازفوتبالشدگانبیمهتعداداخذ

تقدیماجرایبرایملزوماتهمراهبهوتهیهآناولیهطرح
.شدفوتبالفدراسیونمحترمدبیرکل

هکلیهمراهبهآناجرایزمانبندیبرنامهطرحاینتهیهازپس•
تجهپیشنهاداتیهمراهبهذیربطمبادیازشدهاخذمستندات

.گردیدارائهوتهیهپروژهاینبهتراجرای

سامانه واسطه ها

،بازیکنانوضعیتهایکمیتههمکاریباهاواسطهسامانهتهیهRFPتهیه•
.اطالعاتفناوریومالیالملل،بینحراست،
هایواسطهنامهآیینکاملمطالعهازپسشدهتهیهطرحایندر•

جاریفرآیندهایبازمهندسیوسیستمطراحیفرآیندانتقاالتونقل
طهواسنامهآییندرمندرجمقرراتوقوانینبامطابقکمیتهایندر

تاییدازپسوکاملRFPقالبدرآنجامعطرحتهیهازپسوانجام
ارائهمقتضیدستورجهتفدراسیوندبیرکلبهذیربطهایکمیته
.گردید

ونقلهایواسطهبهمربوطاطالعاتجذبکارگروهدرهمکاری•
هاواسطههایخوداظهاریدریافتبرایاولیهطرحتهیهوانتقاالت

اتاطالعثبتجهتذیربطمبادیازپیگیریوشدهتهیهسامانهدر
.هاواسطهتوسط

دپارتمانتحویلآنکاملطرحوآمدهمقابلشکلدرطرحاینخالصه-
.استشدهاطالعاتفناری
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تهیه و ارائه طرح بلیط فروشی

درورکشفوتبالفعالیتسازییکسانراستایدر•
واهیباشگوملیمسابقاتدربلیطفروشزمینه
سالهمانندکهفوتبالبزرگمسابقاتبویژه

آسیاملتهایجاموجهانیجاممانندگذشته
هبمسابقاتبلیطفروشنیازمندوشدبرگزار

نظردرباوکشورازخارجوکشورداخلایرانیان
وتهیهطرحاین...ومختلفارزهاینرخگرفتن

.گردیدارائه

.استروبروشرحبهطرحایناولیهشماتیک•

تهیه طرح جامع هواداری فوتبال

اقدامکمیتهنایشود؛ارائهوتهیهکشورفوتبالهواداریطرحتاداشتنظردرفرهنگیکمیتهوفوتبالفدراسیونآنجاییکهاز•
.نمایندمبذوولراالزماقداماتآناجرایبهنسبتمربوطههایکمیتهتاشدمقررونمودآنارائهواولیهطرحتهیهبه

.استروبروشرحبهطرحایناولیهشماتیک•
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دپارتمان فناوری اطالعات



زیر ساخت سخت افزاری
فوتبالملیمرکزدرسروراتاقاولیهاندازیراه.1

مرکزهایساختمانمابینارتباطیساختاراصالح.2
نتمبینشرکتباقراردادانعقاد.3
اینترانتواینترنتخدماتتغییر.4
رانتاینتبستردرملیمرکزبافدراسیونارتباطنمودنپایدار.5
مینتاجهتبهفدراسیوندرسیمبیارتباطیساختزیراصالح.6

نیازموردهایافزارسخت
فدراسیونسرور15رسانیروزبهونگهداری.7
امکاناتدرحد)فدراسیونهایسرورازپشتیباننسخهتهیه.8

(افزاریسختموجود
فدراسیونتلفنسانترالرسانیروزبهونگهداری.9

اخلدبهفدراسیونازخارجمیزبانیهایفضایانتقالوتجمیع.10
هزینهدرجوییصرفهوامنیتسازی،مجتمعجهتدر)فدراسیون

(فدراسیونهای

• فناوری اطالعات

اصالح ساختار مکاتبات اداری وهدایت. 1
به سمت فرآیندهای بدون کاغذ

درصد85حذف مکاتبات کاغذی تا حدود •
ایجاد قالب های پیش فرض برای دپارتمان•

های فدراسیون در جهت تسریع مکاتبات
یران تدبیر در پیش بینی امضاهای متنوع مد•

و ساده فارسی ساده انگلیسی: ارشد شامل 
همراه داشتن مهر فدراسیون

آموزش عمومی و اختصاصی در حوزه •
مکاتبات  

تخصیص دبیرخانه های تخصصی •
اصالح و استاندارد سازی شماره های  •

اندیکاتور

از انتقال سرور ایمیل رسمی فدراسیون. 2
آمریکا به داخل کشور

امکان اختصاص فضای نامحدود به هر ایمیل•
اسکن ایمیل ها از هرگونه ویروس و هرزنامه •

.در هر زمان قابل انجام است
ا رفع نگرانی در رویت اطالعات شخصی و ی•

پیام های محرمانه که توسط اشخاص خارج از
سازمان

اطالعات در ایمیل سرور داخلی ذخیره و •
محافظت می شود

امکان ایجاد ایمیل به صورت نامحدود•

زیر ساخت نرم افزاری
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زیر ساخت نرم افزاری

سامانه واسطه های نقل و انتقاالت فدراسیون3.

ثبت نام آزمون واسطه ها•
پرداخت هزینه آزمون واسطه•
ثبت و خود اظهاری قرارداد های واسطه ها•
امکان پرداخت حق عضویت واسطه ها•

خدمات یکپارچه فدراسیون در بستر پورتال 4.
داخلی

سامانه داخلی منابع انسانی•
حذف فیش حقوقی کاغذی برسنل•
رتالارایه آنالین فیش حقوقی در بستر پو•

ر  دفترجه تلفن آنالین فدراسیون در بست•
پورتال

خدمات جلسات آنالین5.
المللیبینوداخلیجلساتدرشرکت-1

تسخساختزیراستنیازآنالینجلساتدرشرکتبرای
آننیازموردافزارونرم.گرددآمادهقبلروزیکازافزاری
درشرکتحیندرو.گرددتستنصبازپسوتامین
.باشیمهمکاراندرکنارآنالینجلسه

اصاختصخودبهدپارتمانازباالییساعتنفرموضوعاین
.میدهد

المللیبینوداخلیهایوبیناربرگزاری-2

وخودهایتوانمندیاساسبراطالعاتفناوریدپارتمان
هایرویدادبرگزاریپیشنهادفدراسیونتعالیراستایدر

محترمدبیرکلتاییدباونمودمطرحراداخلیآنالین
.گردیدبرگزارذیلهایگروهحضورباهانشست

کشورفوتبالبرترلیگسرمربیان•

کشوریکدستهسرمربیان•

کشورساحلیفوتبالناظرانوداوران•

استانهاجوانانکمیتهنمایندگان•
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نگهداری و پشتیبانی

نگهداری و بهینه سازی نرم افزار آموزش1.

رفع برخی از ایرادات نرم افزار عضویت2.

نگهداری سرور ایمیل3.

نگهداری اتوماسیون اداری4.

نگهداری پورتال داخلی فدراسیون5.

نگهداری شبکه و زیرساخت فدراسیون  6.

نگهداری شبکه و زیرساخت مرکز ملی7.

....و8.

تحلیل، ارزیابی و اصالح فرآیند

اسیونفدرقضاییارکانسامانهتحلیلوبررسی-1

بازیکنانوضعیتکمیته•

انضباطیکمیته•

اخالقکمیته•

استینافکمیته•

ایشیشهیخانه»سیستمتحلیلوبررسی-2
«فیفا

امانجسیستمایناولیههایتحلیل•
حالدراولیههایفرمواستشده
.باشدمیپیاده

سایر امور مرتبط

(از وزارت صنعت معدن و تجارت)www.ffiri.irدریافت نماد اعتماد الکترونیکی  بر روی سایت 1.

...(دامنه های اینترنتی و )افزایش و نگهداری دارایی های دیجیتال 2.
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FIFA Clearing House Project-( خانه شیشه ای فیفا)پروژه سامانه اطالعاتی منحصر به فرد . 6

اطالعاتدرشفافیت•
فوتبالعناصرکلیهشناسایی•
یکتاشناسهتولید•
درقانونیصالحذیهایسازماندرآنالیناصالتتاییدوهویتاحراز•

کشور
فوتبالدرعنصرهربهیکتاشناسهاعطای•
تابعهسازمانهایوفدراسیوندرمحتواسازییکپارچه•

وفیفافنیکارشناسانباآنالینجلسه5خصوصایندرنتیجهحصولبرای
.استگردیدهبرگزارکارشناسیومدیریتیسطحدرجلسه12

تبادل

واسطه

مدارس

سامانه 

قضایی

نقل 

وانتقاالت

عضویت

بررسی ساختار و چارت پروژه



امور اداری و تشریفات



محورمنابع انسانی شایسته تأمین 1.

آموزش و توسعه منابع انسانی. 2
کارکنانومدیرانتوانمندسازیبمنظورگروهیوتخصصیخدمتضمنآموزشهایدورهبینیپیش-1-2

اجرای نظام جبران خدمت. 3
سالمصوبمشاغلبندیطبقهطرحوکارعالیشورایمصوباتبرابر1399سالدرکارکناندستمزدوحقوقرسانیروزبه-1-3

(مرحلهدو)فوتبالفدراسیون1391

کارکنانتواناییوشایستگیبراساسنظاماینماهیانهاجرایوکارانهدستورالعملرسانیروزبه-2-3

دستمزدوحقوقفرآیندتوسعهبمنظورراهکارانکارگزینیافزارنرمسازیپیادهوبینیپیش-3-3

امور روابط کار و تأمین اجتماعی. 4
اداریعدالتدیوانواجتماعیتأمینسازمانکار،اداراتازاعمقضاییمراجعدرحقوقیهایپروندهوضعیتپیگیری-1-4

تخلفاتبهرسیدگیبمنظورکارکنانکارانضباطیکمیتهجلساتتشکیل-2-4

رفاهوکارتعاون،وزارتمصوباتبرابرملزوماتاجرایدربازنگریوهمکاریحالدرهایپروندهوضعیتمجددبررسی-3-4

اجتماعی

اجرای نظام ورود و خروج کارکنان. 5
وریتمأموکارکنان،کاریاضافهانجامواداریکارساعاتمصوبهایدستورالعملبرابرغیابوحضورافزارنرمرسانیروزبه-1-5

حراستواحدهمکاریبامرخصی

فوتبالملیمرکزوفوتبالفدراسیونساختمانغیابوحضورافزارنرمسازییکپارچه-2-5

سبزبرگافزارنرمرسانیروزبه-3-5

مجازمقاماتتأییدازپسدستمزدوحقوقپرداختبمنظورماهیانهکارکردلیستصدور-4-5

اداریامور•

• امور اداری و تشریفات
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اداریامور•

بازنگری و اجرای نظام مهندسی فرآیندها. 6
مصوباتآخرینبرابرهادستورالعملصحیحاجرایبرنظارت-1-6
آمدهبعملهایبررسیوهادرخواستبرابرهادستورالعملاجراییفرآیندرسانیروزبه-2-6
سازمانیپُرتالافزارنرمبروزرسانیدرهمکاری-3-6
بررسیحالدرهایدستورالعملفرآیندطراحیدرهمکاری-4-6

سایر موارد. 7
اداریپوششنمودنمندنظامبمنظورآقایانوبانوانبرایاداریفرملباسخریدوتهیهبینیپیش-1-7
سوابقبایگانیوضعیتتوسعهوپرسنلیهایپروندهرسانیبروز-2-7
آماریگزارشاتوآنالیزهاتهیه-3-7

رفاهیامور•

تامربوطهازمانسبافیمابینقراردادتمدیدجهتمواردبینیپیشازاعمکارکنانتکمیلیبیمهبهمربوطامورکلیهانجام1.
مربوطهنسخدریافتوارسالوهادرخواستکلیهازپشتیبانی

پرسنلورزشیخدماتجهتریزیبرنامهوبینیپیش2.

رمضانماهدرپرسنلبهغیرنقدیهایکمکبینیپیشوهیهت3.
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کشورهایباشگاهدرشاغلخارجیاتباعمرزیبرونشورایهایمجوزتمدید•
کشورهایباشگاهدرشاغلخارجیاتباعمرزیبرونشورایمجوزاخذ•
ازبکستانکشوربهبزرگساالنفوتبالملیتیمسفرمجوزاخذبمنظورمکاتبه•

شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان

اخذ روادید ورود به کشور

هاباشگاهدرشاغلخارجیاتباعکشوربهورودروادیداخذ•
بزرگساالنفوتبالملیتیمفنیکادرورودروادیداخذ•

تشریفاتامور•

هایتیموبرترلیگبازیکنانبرایناجاعمومیوظیفهخدمتبهاعزامدرتعویقدرخواست•
ملی

سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا

هاباشگاهدرشاغلخارجیاتباعکارپروانهاخذ•
هاباشگاهدرشاغلخارجیاتباعکارحقباروادیدتبدیلاخذ•

اداره کار و اشتغال اتباع خارجی

بزرگساالنفوتبالملیتیمفنیکادرومربیسرروادیدتمدید•

اداره پلیس گذرنامه

رزرو هتل و اسکان
بزرگساالنفوتبالملیتیمفنیکادراقامترزرو•
مختلفهایردهدرفوتسالوفوتبالملیهایتیماقامترزرو•

مکاتبات اداری بخش تشریفات

سازمانهایطریقازاجراورعایتبمنظورجوانانوورزشوزارتازواردههایبخشنامهارسالوتنظیم•
تابعههایباشگاهبهفوتسالوفوتباللیگ

تنظیم اسناد
....ومسافرتیهایآژانسهاهتلبهمربوطتشریفاتیاسنادتنظیم•
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سازمان اقتصادی فوتبال



انتخابعمومیمزایدهفراخوانبرگزاریوایرانفوتبالملیهایتیمبازاریابیودرآمدزاییهایفرصتاحصاء•
فوتبالفدراسیوناقتصادیکارگزار

اقتصادیزارکارگانتخاببهنسبتفوتبالاقتصادیسازمانپیشنهادبهایراناسالمیجمهوریفوتبالفدراسیون•
ساحلیوتبالفوفوتسالفوتبال،ملیتیم هایتبلیغاتیفرصت هایواسپانسریفضاهایازتجاریبهره برداریجهت
مزایدهبرگزاریطریقازوفوتبالفدراسیونمعامالتیومالیآئین نامهوفق(بانوانوآقایان)سنیرده هایتمامی

.نموداقدامعمومی

• سازمان اقتصادی 

ایرانفوتبالبرترلیگمسابقاترسمیتوپقراردادعقد

گرفتهرارقفوتبالاقتصادیسازمانعملکردذیلاخیرسالدرکههاییفعالیتچارچوبدرفوتباللیگسازمانبازاریابیواحد
بالیگپروتوپینبهترکنندهتولیدکهاستاردربیشرکتایران،بافوتبالمسابقاتاستانداردتوپتامینمنظوربهرواینازاست

سازمانابقاتمستوپتامینقراردادقانونیتشریفاتکلیهرعایتباباشدمیبلژیکو،آلمانهلندهایلیگدرفیفااستاندارد
.نمودعملیوپیگیریراایرانفوتباللیگ
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عمومیدپارتمان روابط 



• روابط عمومی

وهافعالیتها،سیاستاهداف،انعکاسبرایمناسبهایشیوهکاربردوریزیبرنامهاری،ذسیاستگ
نمهمتریزمرهدرکشورورزشیغیروورزشیجامعهها،رسانهمخاطبان،بهدستگاهمواضعوهابرنامه

.استفوتبالفدراسیونعمومیروابطفعالیتهای

99سالابتدایازعمومیروابطدپارتماناقداماتاهم

بالفوتفدراسیونالکترونیکیمجلهاولینتدوینوتهیه•
جهتاماینستاگروفدراسیونسایتدرفوتبالرادیوتاسیس•

ونفدراسیاموربهمربوطکهمختلفینکاتومصاحبهارائه
.باشدمیفوتبال

طرواباختصاصیفعالالکترونیکیپستیصندوقایجاد•
.عمومی

.وتبالفاطالعاتیبانکوفدراسیونسایترسانیروزبه•
وتلویزیون رادیو،،مطبوعاتبامطلوب ارتباطایجاد•

 اطالع رسانی برایآنهاازبهره برداری وخبرگزاری ها
رسمیسایتوبرویبرخبریگزارشخبر،ارسال•

اینستاگراموآنالینصورتبهفوتبالفدراسیون
جامبرایایراننامزدینماهنگنخستینانتشار•

2027آسیاملت های
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ورحضباوبینارصورتبهایرسانهقوانینآموزشیکارگاهدورهدومینبرگزاری•
(ماهمرداددومنیمه)رسانهاصحابوAFCمدرس-کالینآقای
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بال،فوتملیهایتیمواستانی های فعالیتزمینه دررسانه هاهای دیدگاهونظرهاتحلیل وجمع بندی •
.فدراسیونمسئولینبه آن ارائه وساحلیفوتبالوفوتسال

یالمللبینرویدادهایومسابقاتبرگزاریملی،تیماردوهایجلسات،برگزاریمربوطاخبارپوشش•
مربیانوفافیدرفوتبالجهانیتوسعهونگر،رئیسآموزش،آرسنکمیتهمشترکوبینارازایرسانهپوشش•

کشورمانفوتبال
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و پوشش اخبار اردوهای تیم های ملی فوتسال؛ فوتبال جوانان-

سال20نوجوانان و فوتسال زیر 

spssبه روش جراید و بولتن خبری تهیه بریده-

تهیه آرشیوی از مطبوعات، نشریات،عکس و فیلم-

دسازی   سفارش  ساخت  فیلم در راستای انعکاس  و مستنتولید و-

رنامه های عملکرد فدراسیون فوتبال، تمرینات تیم ملی فوتبال، ب

مختلف کمیته ها

ات از فضای مجازی در زمینه ارائه اطالعات، نقطه نظراستفاده -

ه مسئوالن فدراسیون و همچنین بررسی و ارزیابی این فضا ب

همراه سایر بخش های فدراسیون

روز رسانی سایت فدراسیون و بانک اطالعاتی فوتبالبه -

ارتباط الکترونیکی بصورت مداومایجاد -
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