آئیه وبمٍ مقدمبتی لیگ برتر ببشگبٌ َبی کشًر سبل 9317
بخش  - 9مقررات عمًمی:
-

ٔسبثمبت ثب  8تیٓ (سٕٙبٖٔ ،طوعیٕٞ ،ساٖ ،تٟطاِٖ ،طستبٖ ،آشضثبیجبٖ غطثی ،آشضثبیجبٖ ضطلی  ٚلٓ )زض یه ٌط ٜٚثصٛضت ضفت  ٚثطٌطت ٔتٕطوزع ثطٌزعاض
ذٛاٞس ضس.زض پبیبٖ ٔسبثمبت ز ٚتیٓ ثِ ٝیً زست ٝیه سمٛط ذٛاٙٞس وطز.

-

ضتج ٝثٙسی ٟ٘بیی ثط اسبس أتیبظ ٞبی وست ضس ٜزض ٔسبثمبت ضفت  ٚثطٌطت ذٛاٞس ثٛز.

-

وّیٞ ٝعی ٝٙضفت  ٚثطٌطت ،ثؼٟس ٜتیٓ ٞبی ضطوت وٙٙس ٜذٛاٞس ثٛز.

-

ٞعی ٝٙتغصی ٝتیٓ ٞب  ٚػٛأُ ضطوت وٙٙس ٜث ٝػٟس ٜفسضاسی ٖٛذٛاٞس ثٛز.

-

تساضن ٔحُ اسىبٖ ثط ػٟسٔ ٜیعثبٖ ٔی ثبضس (زض صٛضت ػسْ ضضبیتٔ ,یٕٟبٖ ذٛز ٔٛظف ث ٝتساضن ٔحُ اسىبٖ ٔی ثبضس).

-

پطزاذت حك ضضس ثط اسبس ٔمطضات ٔطثٛعٛٔ ٝجٛز زض سبیت فسضاسیٞ ٖٛبوی اِعأی است.

-

زض صٛضت ػسْ اتٕبْ لطاضزاز ثب ٞیئت یب ثبضٍب ٜلجّی  ،اضائ ٝضضبیت ٘بٔ ٝفسد لطاضزاز فؼّی اِعأی است.

-

زض صٛضت ا٘ؼمبز لطاضزاز ثب ٞئیت یب ثبضٍبٞی غیط اظ ٞئیت سبظ٘س ، ٜاضائ ٝضضبیت ٘بٔ ٝا٘ؼمبز لطاضزاز جسیس اظ ٞئیت سبظ٘س ٜاِعأی است .ضٕٙب ثزبظیىٗ
آظاز (ثبظیىٙی و ٝتحت لطاضزاز ٞیچ ثبضٍبٞی ٕ٘ی ثبضس  ٚیه ثبض  ٓٞحك ضضس ٚی ثٞ ٝئیت سبظ٘س ٜپطزاذت ضس ٜاست) ٘یبظ ثٔ ٝطحّٔ ٝصوٛض ٘ساضز.

-

لطاضزاز ثبظیىٙبٖ  ٚاػضبء تیٓ پس اظ ثجت زض ٞئیت استبٖ عجك تبضید ثرطٙبٔ ٝحضٛضا ث ٝفسضاسی ٖٛتحٛیُ ٌطزز.

-

ثبظیىٙبٖ  ٚوبزض تیٓ ثبیس وبضت ثیٕ ٝحٛازث ٚضظضی ٔؼتجط اظ فسضاسی ٖٛپعضىی زاضت ٝثبضٙس (ثٕٞ ٝطا ٜزاضتٗ وبضت اِعأی است).

-

وّی ٝثبظیىٙبٖ ّٔعْ ث ٝاستفبز ٜاظ تجٟیعات لب٘٘ٛی ٔصٛة فسضاسی ٖٛثیٗ إِّّی ٞبوی و ٝزض وتبة لٛا٘یٗ شوط ضسٔ ٜی ثبضٙس ٔ ٚسئِٛیت ػسْ تبئیس آٟ٘زب ثزٝ
ػٟس ٜذٛز تیٓ ضطوت وٙٙسٔ ٜی ثبضس.

-

ٞط تیٓ ٔی تٛا٘ٙس حساوثط اسبٔی  11ثبظیىٗ ثؼال ٜٚسطپطست ،جب٘طیٗ سطپطستٔ ,طثزی ،وٕزه ٔطثزی ،فیعیزٛتطاح  ٚزوتزط جٟزت صزسٚض آیزسی وزبضت ثزٝ
فسضاسیٔ ٖٛؼطفی ٕ٘بیس٘ .ح ٜٛحضٛض آٟ٘ب زض ٘یٕىت تیٓ ثط اسبس لٛا٘یٗ ٞبوی ٔی ثبضس.

-

اػضبء تیٓ ثبیس وتجبً تٛسظ ٞیئت ٞبوی استبٖ تبئیس ٔ ٚؼطفی ض٘ٛس.

-

اضسبَ  1لغؼ ٝػىس  3×4ضٍ٘ی ظٔی ٝٙسفیس  ٚیه ثطي وپی ضٙبسٙبٔ ,ٝوپی وبضت ّٔی ٔ ٚسضن ٘ظبْ ٚظیفٔ ٝطتجظ زض لبِت یه سی زی جٟت صزسٚض آیزسی
وبضت اِعأیستٍٙٞ( .بْ ٚضٚز ثٔ ٝحُ ٔسبثمبت اػٓ اظ ظٔیٗ ثبظیٔ ،حٛع ٝفٙی  ٚجبیٍب ٜتٕبضبچیبٖ ٕٞ ... ٚطا ٜزاضتٗ آیسی وبضت ثطای وّی ٝاػضزبی تزیٓ
اِعأیست)

-

اضسبَ تؼٟس ٘بٔ ٝسطپطست ،جب٘طیٗ سطپطستٔ ,طثی ،وٕه ٔطثی ,ثبظیىٙبٖ ِ ٚیسزت اػضزبء تزیٓ ثٕٟزطا ٜتؼٟس٘بٔز ٝضزطوت زض ٔسزبثمبت وّیز٘ ٝفزطات ثزٝ
فسضاسی ٖٛاِعأیست.

بخش  - 2مقررات فىی:
-

ٔسبثمبت ثصٛضت ٞبوی زاذُ سبِٗ  ٚثطاسبس آذزطیٗ لزٛا٘یٗ فسضاسزی ٖٛثزیٗ إِّّزی ٞزبوی ٔٛجزٛز زض سزبیت فسضاسزی ٖٛثطٌزعاض ذٛاٞزس ضزس  ٚوّیزٝ
سطپطستبٖٔ ،طثیبٖ ،ثبظیىٙبٖ  ٚاػضب ،تیٓ ّٔعْ ث ٝضػبیت ٔمطضات ثٛز ٚ ٜثبظیىٙبٖ زض عٞ َٛط ٔسبثم ٝثبیس ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ سالٔت سزبیط ثبظیىٙزبٖ ایفزبی
٘مص وٙٙس.

-

ثط٘بٔ ٝثبظیٟب زض ٔحُ فسضاسی ٚ ٖٛثط اسبس اص َٛاستب٘ساضز تٟی ٝذٛاٞس ضس.

-

ٞط تیٓ ٔی تٛا٘س حساوثط  3ثبظیىٗ ّٔی پٛش غیط ثٔٛی زض تطویت  11ثبظیىٗ ذٛز زاضت ٝثبضس.

-

استفبز ٜاظ ثبظیىٙبٖ ّٔی پٛش استبٖ ذّّی زض ایٗ لب٘ ٖٛایجبز ٕ٘ی وٙس .زض ضطایغی و ٝتؼساز ثبظیىٙبٖ ّٔی پٛش ثٔٛی  2یزب ثیطزتط اظ آٖ اسزت اسزتفبز ٜاظ
ثبظیىٙبٖ ّٔی پٛش غیطثٔٛی ث ٝحساوثط ٔ 2حسٚز ٔی ضٛز .استفبز ٜاظ ایٗ لب٘ٛٙٔ ٖٛط ث ٝزضیبفت ضضبیت ٘بٔ ٚ ٝپطزاذت حك ضضس است.

-

ٔجٙبی ّٔی پٛش ثٛزٖ ،حضٛض زض ٔسبثمبت جبْ جٟب٘ی  2018ثطِیٗ إِٓبٖ و ٝزض سبَ  61ثطٌعاض ٌطزیس ٔی ثبضس.

-

ٞط تیٓ ثبیس حسالُ ز ٚزست ِجبس وبُٔ ثب ضً٘ ٞبی ٔرتّف زاضت ٝثبضس.

-

ٔطثیبٖ تیٓ ٞب اِعأبً ثبیس زاضای وبضت ٔطثیٍطی ٞبوی زضج 2 ٝثبضٙس (اضائ ٝتصٛیط وبضت اِعأی است).

-

سطپطستبٖ تیٓ ٞب ثبیس حسالُ ثبالی  30سبَ سٗ زاضت ٝثبضٙس.

-

ضٕبضٞ ٜبی ِجبس ثبظیىٙبٖ ثبیس اظ ػسز  1اِی  32ثبضس  ٚضٕبض ٜزضٚاظ ٜثب٘بٖ  ٓٞثبیس اظ ٔیبٖ ایٗ ضٕبضٞ ٜب ا٘تربة ضٛز.

-

ٔسبثمبت ضاس سبػت ٔمطض ثطٌعاض ٔی ضٛز  ٚچٙب٘چ ٝتیٕی زض ظٔبٖ اػالْ ضس ٜزض ٔحُ ٔسبثمبت حبضط ٘جبضس ٔطٕ َٛلب٘ ٖٛػسْ صالحیت ذٛاٞس ضس.

-

سطپطستبٖ ٔ ٚطثیبٖ تیٓ ٞبی ضطوت وٙٙس ٜثبیس زض جّس ٝفٙی و ٝضت لجُ اظ ا٘جبْ ٔسبثم ٝتطىیُ ذٛاٞس ضس ضطوت ٕ٘بیٙس.

-

سطپطستبٖ ثبیس زض جّس ٝفٙی ٕ٘ ٝ٘ٛز ٚزست ِجبس وبُٔ ثبظیىٙبٖ ،تجٟیعات زضٚاظ ٜثب٘بٖ  ٚسبیط تجٟیعات ضا جٟت وٙتطَ ثٕٞ ٝطا ٜزاضت ٝثبضٙس.

بخش  - 3وظبم يظیفٍ:
-

(ثرطٙبٔ ٝضٕبضٛٔ 23/3/13/6/64 ٜضخ  64/4/14ضئیس سبظٔبٖ ٚظیف ٝػٕٔٛی ٘بجب)
زض ضاستبی اجطای ٔبز 10 ٜلب٘ ٖٛذسٔت ٚظیف ٝػٕٔٛی ٕٞ ٚچٙیٗ تسطیغ زض سبٔب٘سٞی ٚضؼیت ٚضظضىبضاٖ ،وّیٚ ٝضظضىبضا٘یى ٝث ٝسٗ ( 18سبَ تٕبْ)
ضسیس ٜا٘س ٔی ثبیستی تب لجُ اظ ا٘جبْ ذسٔت زٚض ٜضطٚضت ٔسضاوی زاَ ثط ضٚضٗ ضسٖ ٚضؼیت ذسٔتی ذٛز اضائ ،ٝتب ثتٛاٖ ث ٝازأ ٝفؼبِیت ٚضظضی زض
ٞیئت ٞب  ٚثبضٍبٞ ٜبی ٔطثٛع ٝالساْ ٕ٘بیٙس.
ضٕٙبً ثط اسبس ثرطٙبٔ ٝضٕبض/110/288 ٜظٛٔ 63/ضخ ٚ 63/4/4ظاضت ٚضظش  ٚجٛا٘بٖٞ ،یچ یه اظ فسضاسیٞ ٖٛبٞ ،یئت ٞب  ٚثبضٍبٞ ٜبی ٚضظضی ٔجبظ
ث ٝثىبضٌیطی ٚضظضىبضاٖ ٚظیف ٝثبالی  18سبَ تٕبْ و ٝفبلس وبضت پبیبٖ ذسٔت  ٚیب ٔؼبف اظ ذسٔت ٕ٘ی ثبضٙس  ٚثىبضٌیطی زاض٘سٌبٖ ثطي اػعأْ ،ؼبفیت
تحصیّی یب ٔؼبفیت ٔٛلت صطفبً ثب وست اجبظ ٜوتجی سبظٔبٖ ٚظیف ٝػٕٔٛی أىبٖ پصیط ٔی ثبضس.
ِصا ثط ٕٞیٗ اسبس اظ ثجت لطاضزاز ثب ٚضظضىبضا٘ی و ٝث ٝسٗ ٔطِٕٛیت ضسیس ٚ ٜفبلس ٔجٛظ ٞبی فٛق ثبضٙس ،جٌّٛیطی ث ٝػُٕ ذٛاٞس آٔس.

-

ثبظیىٙب٘ی و ٝثصٛضت سطثبظ لٟطٔبٖ زض حبَ ٌصضا٘سٖ ذسٔت ٔمسس سطثبظی ٔی ثبضٙس ,ثبیس فمظ زض تیٓ استبٖ ذٛز (ٔحُ ذسٔت) ثبظی وٙٙس .زض صٛضتیىٝ
تیٓ ٔحُ ذسٔت زض ٔسبثمبت حضٛض ٘ساضز ,ثبظیىٗ ٔطثٛعٔ ٝی تٛا٘س ثب اذص ضضبیتٙبٔ ٝاظ ٞیئت ٔطثٛع ٝثب تیٓ زیٍطی لطاضزاز ا٘ؼمبز ٕ٘بیس.

بخش  - 4مسئًلیت َبی میزببن:
-

ٕٞبٍٙٞی جٟت وبزض پعضىی (پعضه ٔؼتٕس ٞیئت پعضىی استبٖ ،آٔجٛال٘س)  ٚتجٟیعات الظْ اظ ِحظ ٝضطٚع تب پبیبٖ ٔسبثمبت  ٚتمجُ ٞعیٞ ٝٙبی ٔطثٛعٝ

-

تحٛیُ ظٔیٗ ثبظی  24سبػت لجُ اظ ضطٚع ٔسبثم ٝثٕ٘ ٝبیٙس ٜفسضاسی ٖٛیب ٔسئ َٛفٙی  -ظٔیٗ ثبیس وبٔالً ذظ وطی  ٚتٛض زضٚاظٞ ٜب ثست ٝضس ٜثبضزسٔ ،یزع
 ٚصٙسِی ٞبی الظْ جٟت وبزض ثطٌعاضی٘ ٚ ،یع تیٓ ٞبی ضطوت وٙٙس ٜو ٝثطای ٞط تیٓ  10صٙسِی

-

تبٔیٗ أٙیت وبُٔ ٔسبثمبت  ٚوبزض ثطٌعاضی ثط ػٟس ٜضئیس ٞیئت استبٖ ذٛاٞس ثٛز.

-

تحٛیُ تجٟیعات ث ٝسطپطست وُ (تٛحٚ ،سبیُ ٔٛضز ٘یبظ ٔیع فٙی )...ٚ

-

تساضن ٔحُ ٔٙبسجی جٟت اسىبٖ وبزض ثطٌعاضی و ٝلجال ث ٝتبئیس ٕ٘بیٙس ٜفسضاسی ٖٛضسیس ٜثبضس.

-

تؼجی ٝجبیٍبٚ ٜیژ ٜجٟت ضٚاثظ ػٕٔٛی ،ا٘تظبٔبت  ٚزثیط ذب٘ٔ ٝسبثمبت

٘ىتٛٔ :ٝاضزی زض و ٝایٗ آییٗ ٘بٔ ٝث ٝآٟ٘ب اضبض٘ ٜطس ٜزض آییٗ ٘بٔ ٝوٕیتٞ ٝبی ٔسبثمبت ،فٙی  ٚا٘ضجبعی فسضاسیٞ ٖٛبوی لبثُ استٙبز ٔی ثبضٙس

