
 
 

 

 

 
 

 

 "کمیسیًن يرزشکاران فدراسیًن تکًاودي دستًرالعمل" 

 

 مقدمٍ:  

دس  اساسٌاهِ فذساسيَى ّاي ٍسصشي آهااوَسي خوْاَسي اسا هي اناشاى      13د بِ هفاد هادُ با استٌا

دس فعاليت ّاي  وىَاًذٍّويت هشاسوت ٍسصشىاساى فعال ّاي وخصصي ٍ اخصَص وشىيل وويسيَى 

خوَْسي اس هي انشاى دس چااسچَ    فذساسيَى وىَاًذٍبذنٌَسيلِ وويسيَى ٍسصشىاساى  فذساسيَى

 وشىيل هي گشدد: دستَسالعولاني هفاد 

 تعریف عملیاتي ياژگان:مادٌ یک : 

 العادُ(  فَق –اًتخاباوي –س خلسِ هدوع ساالًِ) با وَخِ بِ دستَهدوع: هدوع عوَهي فذساسيَى  -1

  وويسيَى ٍسصشىاساى فذساسيَى وىَاًذٍدستَس العول : دستَسالعول  -2

 فذساسيَى : فذساسيَى ٍسصشي آهاوَسي وىَاًذٍ -3

 سئيس هدوع : سئيس هدوع عوَهي فذساسيَى  -4

 دبيش هدوع : دبيش ول فذساسيَى وىَاًذٍ  -5

  يَى وىَاًذٍٍسصشىاساى فذساسوويسيَى : وويسيَى  -6

 عضَنت دس وويسيَى ٍسصشىاساى فذساسيَى داٍعلب نا داٍعلباى : داٍعلب نا داٍعلباى  -7

  عضَنت دس وويسيَىثبت ًام ٍ اع م آهادگي داٍعلبيي  فشم : فشم -8

 اعضاي حاضش   حذاوثش هغلك آساء : ًصف بِ ع ٍُ نه آساء -9
 

 اَداف ي شرح يظایف: مأمًریت،:  ديمادٌ 

ٍظاانف رنال  هوهَسنات اسائاِ دناذگاُ ّاا ٍ بيااى اظْااسً شا          ٍ اّذاف با  ساىوويسيَى ٍسصشىا

 :داسدبش عْذُ سا  فذساسيَى وىَاًذٍٍسصشىاساى دس 

 .بِ وويسيَى فذساسيَىاسواى سَي اص  اسخاعيبشسسي ٍ اسائِ ً شا  واسشٌاسي دس اهَس  -1

س ساساتاي وقماك   د فذساسيَىوشغيب ٍسصشىاساى ٍ هعشفي آًاى بشاي ششوت دس فعاليت ّاي  -2

 وَسعِ ّوگاًي ٍ لْشهاًي وىَاًذٍ دس الصي ًماط وشَس



 
 

 

 

 فذساسيَى وىَاًذٍهدوع بِ  اص بيي اعضاي وويسيَى اًتخا  ٍ هعشفي ًوانٌذگاى ٍسصشىاساى -3

 هشبَعِ.بشابش همشسا  

دس آى بتَاًٌاذ آساء ٍ ً اشا    وِ ٍسصشىاساى اص عشنك حضاَس   هشَسوي يبشگضاسي ّوانش ّا -4

 وشَس هغشح ًوانٌذ. وىَاًذٍتاي وَسعِ خَد سا دس ساس

هشاى   ٍ  هفااّين هاشوبظ باا سفاع      دس خصَص فذساسيَىپيشٌْاد ساّىاسّاي هٌاسب بِ  -5

 هشوبظ با ٍسصشىاساى بِ هٌ َس بشسسي ٍ عٌذالضٍم الذاها  الصم يحمَلهسائل 

اسج اص هياذاى  انذُ ّاي خذنذ ٍ پشٍطُ ّاني وِ اص ٍسصشىاساى پان دس داخل ٍ خاسائِ ششوت فعال دس  -6

 هسابمِ هقاف ت ٍ حوانت هي وٌٌذ.

 : ترکیب ي شرایط اعضاء کمیسیًن   سٍمادٌ 

باش  ساال   دٍاي هذ  خَاّذ بَد وِ بشاص ٍسصشىاساى ًفش  بيست ٍ نهوعذاد اعضاء وويسيَى  -1

  .اًتخا  هي شًَذ هادُاني  4بٌذ اساس 

  :ُلابل ووذنذ است. دنگش لسا 1 اني هذ  صهاى بشاي دس صَس  وانيذ سئيس فذساسيَىوبصش            

  ٍ سيضدُ ًفش اص آلاناى باشٌذ.  ًفش اص باًَاى ّشتًفش عضَ    بيست ٍ نهاص  -2

هذال ًفش  2پَهسِ/ هذال آٍس ًفش  5ويَسٍگي/ هذال آٍس ًفش  13وشويب اعضاي وويسيَى اص  -3

 وشىيل هي شَد.  ّاًواداًگ هذال آٍس ًفش 1وىَاًذٍ/ پاساآٍس 

 خذ ششانظ بشاي عضَنت دس  وويسيَى ٍسصشىاساى  عباسوٌذ اص: ٍسصشىاساى ٍا -4

 الوپيه/ پاسالوپيه)بضسگساالى( دٍسُ اخيش 5هذال آٍساى الف  

 دٍسُ اخيش لْشهاًي خْاى ويَسٍگي)بضسگساالى( 4هذال آٍساى      

 دٍسُ اخيش باصنْاي آسياني ويَسٍگي)بضسگساالى( 2هذال آٍساى ج     

 دٍسُ اخيش الوپيه)ًَخَاًاى( 2هذال آٍساى د      

 دٍسُ اخيش باصنْاي آسياني پاساوىَاًذٍ ٍ پَهسِ)بضسگساالى( 2هذال آٍساى ع  ٍ ًمشُ ُ       

 دٍسُ اخيش لْشهاًي خْاى پاساوىَاًذٍ ٍ پَهسِ)بضسگساالى( 2هذال آٍساى ع  ٍ ًمشُ ٍ      

 ساالى(دٍسُ اخيش لْشهاًي آسيا ويَسٍگي )بضسگ 2هذال آٍساى ص      

 دٍسُ اخيش لْشهاًي آسيا پاساوىَاًذٍ ٍ پَهسِ )بضسگساالى( 2هذال آٍساى ع  ٍ ًمشُ ح     



 
 

 

 

 دٍسُ اخيش هسابما  لْشهاًي خْاى ّاًواداًگ)بضسگساالى( 2هذال آٍساى ع  ٍ ًمشُ ط     

  دٍسُ ّاي هٌتْي بِ واسنخ وشىيل وويسيَى هي باشذ. "اخيش"هٌ َس اص  :1وبصشُ 

 حذ بِ صَس  دس. شَد هي وشىيل "الف" بٌذ ٍسصشىاساى اص ٍسصشىاساى وويسيَى: 2وبصشُ 

 شذ. خَاٌّذ عضَ وشويب بِ بعذي بٌذّاي ششانظ ٍاخذ افشاد وعذاد  ًشسيذى ًصا 

 وساٍي  صَس  دس اها  است ٍسصشىاس شذُ وسب هذال باالوشني عضَنت : ه ن3وبصشُ 

 هذال ول وعذاد هدذد وساٍي صَس  دس. دشَ هي همانسِ )دسّواى بٌذ(ٍسصشىاس دٍم هذال

 .بَد خَاّذ عضَنت ه ن وساٍي هَسد بٌذ دس ٍسصشىاس شذُ وسب ّاي

پس اص آى  ٍ بعذي بٌذ شذُ وسب هذال باالوشني ابتذا هدذد  وساٍي صَس  : دس4وبصشُ 

 وعذاد ول هذال ّاي وسب شذُ بٌذ بعذي ه ن هي باشذ.

 .باشذ شذُ بشگضاس حضَسي صَس  بِ حتوا بانذ هذً ش سٍنذادّاي: 5وبصشُ 

داشتِ سال سي  50ٍ حذاوثش سال  20حذالل اعضاي وويسيَى دس صهاى صذٍس حىن بانستي  -5

 باشذ. يٍ داساي وابعيت انشاً

ٍسصشىاساى هتماضي عضَنت دس وويسيَى بانذ داساي ووذنذ عضَنت سالياًِ سااهاًِ باًاه    -6

 ىَاًذٍ استاى خَد باشٌذ.اع عا  فذساسيَى ٍ هعشفي ًاهِ اص سَي ّيا  و

ّشگض ًبانذ دس اسوباط با لاًَى خْااًي هبااسصُ باا    ٍسصشىاساى هتماضي عضَنت دس وويسيَى  -7

 هقشٍهيتي سا دسنافت وشدُ باشٌذ. ًَعدٍپيٌگ ّيچ 

ٍسصشىاساى هتماضي عضَنت دس وويسيَى ًبانذ داساي حىن هقشٍهيت لغعي وويتِ اًضباعي  -8

 دس حال بشسسي باشٌذ. فذساسيَى ٍ نا پشًٍذُ اًضباعي 

 

   وحًٌ تشکیل کمیسیًن:  چُارمادٌ 

 حذالل ّش سِ هاُ نىباس وشىيل خلسِ هي دّذ.   بِ دعَ  دبيش وويسيَى ٍ وويسيَى  -1

 بِ اعضا اع م هي شَد. عشنك ًاهِنه ّفتِ لبل اص بشگضاسي خلسِ حذالل صهاى ٍ هىاى  -2

 خلسا  وويسيَى با حضَس حذالل دٍسَم اعضاء سسويت خَاّذ داشت.  -3



 
 

 

 

دبيش وويسيَى بانستي ًسبت بِ ثبت خ صِ هششٍح هزاوشا  ّش خلسِ با رواش هصاَبا  ٍ    -4

 اهضا حاضشني الذام ٍ ًسبت بِ بانگاًي صَسودلسِ الذام ًوانذ. 

چاَى اساتعفاء     دس صَس  عذم ششوت ّش نه اص اعضاء هٌتخب اني وويسيَى بِ دالنلي ّو -5

وِ باعث لغَ عضَنت انشااى   دستَسالعولنظ هٌذسج دس اني اسماط ششاوٌاسُ گيشي ٍ فَ  ٍ 

 خلسِ دس عَل ناه ساال فعاليات وويسايَى     سِدس وويسيَى هي شَد ٍ نا غيبت بيش اص 

 هي شَد.اًدام اعضاء علي البذل وشهين وويسيَى وا پاناى ّواى دٍسُ وَسظ   هَخِبذٍى عزس

البذل اني وويسيَى بش اساس ضَابظ وشويب اعضاء هٌذسج دس اني آنيي ًاهاِ  باش    اعضاء علي -6

 وعييي هي شًَذ. 3هادُ  4هبٌاي سدُ بٌاذي ًتانح حاصل اص هذال ّاي وسب شذُ بٌذ 

 سئيس فذساسيَى بشسذ.  استعفاي ّش نه اص اعضاي وويسيَى بانستي بِ وانيذ  -7

 

 : ارکان کمیسیًن يرزشکارانپىج مادٌ 

 وويسيَى ٍسصشىاساى سئيس -1

 ًانب سئيس وويسيَى -2

 دبيش وويسيَى -3

 باشاي آساء حاضاش    حذاوثش هغلكسئيس ٍ ًانب سئيس وويسيَى اص سَي اعضاي وويسيَى با   -1

 سال اًتخا  خَاّذ شذ.  نههذ  

 ب هاًع است. سئيس ٍ ًانب سئيس وويسيَى  اًتخا  هدذد -2

فذساسايَى  َعاِ اص ساَي دبيشوال    وويسيَى خْت پيگيشي اهَس اداسي ٍ اخشاناي هشب  دبيش  -3

 هعشفي هي شَد. وىَاًذٍ

وبصشُ: دبيش وويسيَى هي وَاًذ اص بيي افشاد غيشعضَ وويسيَى اًتخاا  شاَد  دس اناي صاَس  دس     

 خلسا  ٍ ساي گيشي ّا بذٍى حك ساي هي باشذ. 

بوٌ َس هشاسوت فعال استاى ّا  وويسيَى هي وَاًذ دس ّاش اساتاى ّساتِ ّااي هشاَسوي       -4

 عِ خَد سا وشىيل دّذ.  صنشهدوَ

وويسيَى ٍ ّستِ ّا بِ ّيچ ٍخِ خانگاُ اداسي ٍ اخشاني ًذاسًذ ٍ بِ ًَعي اص خاٌس وشاىل    -5

 ّاي هشدم ًْاد ولمي هي شًَذ. 



 
 

 

 

خز  ٍ بىاسگيشي ًيشٍي اًساًي حمَق بگيش وقت ّش عٌَاى وَسظ وويسايَى ٍ ّساتِ ّاا     -6

 هوٌَع است. 

 وويسيَى هوٌَع است. خز  ٍ خوع آٍسي ووىْاي هالي ٍ پَلي وَسظ  -7

 تعییه اعضاي کمیسیًنچگًوگي : ششمادٌ 

ٍسصشىاس بشوش حائض شاشانظ وَساظ سااصهاى      (بشابش 3ًفشُ) 63   ليست2هادُ  4بش اساس بٌذ  -1

 اع م هي شَد. بِ وشويب اٍلَنت وين ّاي هلي فذساسيَى

ِ سااعت   48هي وَاًٌذ ظشف  ٍسصشىاساى  بِ ليست اٍليِ دس صَس  ٍخَد شىانت -2 صاَس    با

 ًوانٌذ.  اع مفذساسيَى  وويتِ باصسسيبِ  هىتَ  هشاوب سا 

ٍ اعا م ًتيداِ ًْااني باِ      سٍص 3شىانت ظاشف   بشسسيوويتِ باصسسي فذساسيَى هَظف بِ  -3

 اني ً ش ًافز ٍ غيشلابل اعتشاض است. دبيشول فذساسيَى هي باشذ. 

 َد. حائضني ششانظ وَسظ ساصهاى وين ّاي هلي اع م هي ش ليست ًْاني -4

 3ظاشف هاذ      حائضني ششانظ عضَنت دس وويسيَى ٍسصشىاساى 4پس اص اع م اساهي بٌذ   -5

ضوي هشاخعِ بِ فذساسيَى وىَاًذٍ  آهادگي خَد سا اص عشنك وىويل فشم دسخَاست سٍص واسي 

 ( اع م هي داسًذ. 1 فشم شواسُعضَنت دس وويسيَى ٍسصشىاساى)

  ساصهاى وين ّاي هلاي ضاوي وغبياك شاشانظ     نظحائض ششا ٍسصشىاساىپس اص اع م آهادگي  -6

  ظاشف  2هاادُ   4افشاد داٍعلب  ليست ًْاني اعضاي وويسيَى سا با وَخِ بِ وبصشُ ّاي بٌذ 

 سٍص اع م هي ًوانذ.  10هذ  حذاوثش 

بشاباش افاشاد    2دس صَس  بِ حذ ًصا  ًشسيذى داٍعلبااى عضاَنت دس وويسايَى  ليسات      -7

ًتيدِ  وَسظ سااصهاى واين ّااي هلاي      وا حصَل ّويي هادُ 6وا  1با عي بٌذّاي  باليواًذُ 

 اع م هي شَد.

 صادس هي شَد.  وَسظ سئيس فذساسيَى اعضاي وويسيَى  احىام -8
 

 :  َفتمادٌ 

( وبصشُ با پيشٌْاد ّيو  سئيسِ فذساسيَى وْيِ ٍ وذٍني ٍ دس 7( هادُ ٍ )6اني دستَسالعول دس )

 .نخ ناد شذُ الصم االخشا هي باشذدوع سسيذ ٍ اص واسه بِ وونيذ ٍ وصَنب اعضاي 8/8/1400واسنخ 

 



 
 

 

 

 عضًیت در کمیسیًن يرزشکاران فدراسیًن تکًاوديفرم اعالم آمادگي 

 الف( هشخصا 

 شواسُ هلي:   ًام پذس:   ًام خاًَادگي:   ًام:

  سشتِ وقصيلي:          آخشني هذسن وقصيلي:     استاى:     واسنخ وَلذ:

 ولفي:                  آدسس هقل واس:

 ولفي:                      آدسس هٌضل:

 ولفي ّوشاُ:                                                                                        (:e-mailپست الىتشًٍيه )

 دستَسالعول( 3هادُ  4هذال ّاي وسب شذُ)بِ وشويب بش اساس بٌذ (  

 وسب شذُ همام واسنخ ٍ هقل بشگضاسي سدُ سٌي عٌَاى هسابما  سدنف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 

 سساًذ: ضوٌا بِ اع ع هي

( ٍ ... اص وشاَسّاي ثالاث سا داسم        PR(  واًادا )GREEN CARDّاي الاهتي آهشنىا ) وابعيت هضاعف  واس 

ت باِ حازف   صذالت دس بياى هَضَع فَق  هشاخع رنصا ح حاك داسد ًساب   ًذاسم      ٍ دس صَس  اثبا  عذم 

 الذام ًوانذ. اص وويسيَىانٌداًب 

 تاریخ، امضاء ي اثر اوگشت:

 

------------------------------------------------------------------------- 

 سسيذ:

ساصهاى وين شاُ سانش هذاسن ثبت ًام دس ساعت .... سٍص .... هَسخ ............ بِ شَد وِ فشم داٍعلبي آلا/خاًن ................ بِ ّو گَاّي هي

 وقَنل گشدنذ. ّاي هلي فذساسيَى وىَاًذٍ

 ًام ٍ ًام خاًَادگي:                                                                                                

 واسنخ:                                                                         هْش ٍ اهضاء                شواسُ ثبت:               

 

1فرم شمارٌ   


