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می کند به  داوری هاکی بعنوان قدیمی ترین ورزش گروهی دنیا روزهای توسعه و پویایی خود را طی

متاشاچی ترین ورزش تیمی است. حال با بهره گیری از این مزیت، پر نحوی که در بازی های املپیک 
قانونگذاری هاکی که به کمیته قوانین تبدبل شده سعی می مناید تا لذت این ورزش متاشاچی  بورد

با تغییر سیستم های انتصاب و  FIHپسند را برای همگان افزایش دهد. در این راستا کمیته داوران 
مناید ته قوانین حرکت می زه در چینش مسابقات به موازات کمیارزشیابی داوران و نیز نحوه نگرش تا

 تا ضمن ابقاء اصل لذت ورزشی بتواند عادالنه ترین قضاوت را به منایش بگذارد. 
اکنون با توجه به مطالب باال، آئین نامه حارض که با بهره گیری از تجربیات عملی اخیر و شناخت 
 نقاظ ضعف و قوت موجود و نیز با مطالعه منابع موجود داخلی و بین املللی بازنویسی و تهیه شده

مشخص، قانونی و هدفمند ضمن ایجاد و ادامه اصل شایسته ساالری  یاست قصد دارد در چاچوب
کامل در میان داوران به اهداف بین املللی کمیته داوران و فدراسیون هاکی یعنی ارتقاء داوران به 

ه حضور ثابت آنها در عرصه های برون مرزی برسد. البته آشکار است کنیز درجات بین املللی و 
    وی در جامعه هاکی دخیل رسیدن به این مهم نیازمند همکاری کلیه عزیزانی است که به هر نح

 می باشند. 
هر گونه اصالح, تفسیر، ابهام زدایی یا شفاف سازی این آئین نامه رصفاً توسط کمیته بدیهی است 

 داوران فدراسیون هاکی صورت می گیرد.
رتم فدراسیون هاکی جناب آقای شفیع و کلیه اساتید و در خامته جا دارد از زحامت ریاست مح

داوری کشور سطح دوستانی که همواره با انتقادات، پیشنهادات و رهنمود های خود سعی به ارتقاء 
 دارند صمیامنه قدردانی منایم. 
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 اهداف آئین نامه : 1ماده 
بوا رشح  مجموعوه مقرراتوی اسوت، جمهووری اسوالمی ایورانهاکی فدراسیون نامه کمیته داوران  آئین

ه و روابوط ادار ، کوه بوه نحووه تشوکیل FIHو  AHF ،دستورالعمل ها و مقوررات فدراسویون، وظایف
    و  اسووتان هوواداوران ی پووردازد و دربرگیرنووده کمیتووه کمیتووه بووا داوران و چگووونگی فعالیووت داوران موو

 . می باشد نیز اعم از آقایان و بانوانها  شهرستان
 

 اهداف کمیته داوران : 2ماده 
کمیتوه هوای  می شود ازنامه به اختصار کمیته نامیده  آئینکمیته داوران فدراسیون هاکی که در این 

، رهویی، برنامه ریوزی، سیاستگزاری، ذیصالح مرجعون می باشد که به عنوان دامئی مستقر در فدراسی
    مناینووده تنهووا عهووده دارد و بووه عنوووان ور مربوووب بووه داوری و داوران را بوور نظووارت و هوودایت اموو

را کمیته قوانین امت تصمیاجرای تفسیر رسمی قوانین بازی و وظیفه ترجمه،  فدراسیونمنحرصبه فرد 
 . اسالمی ایران عهده دار می باشد در جمهوری

 

 اختصارات : 3ماده 
 : گرددمی کلامت اختصاری ذیل جایگزین عناوین کامل آنها ، نامه آئیندر این 

 جمهوری اسالمی ایران کمیته داوران فدراسیون هاکی :کمیته -

 اعضاء اصلی کمیته داوران: اعضاء -

 هاکی قوانین بازی: قوانین -

 هیئت هاکی استان یا شهرستان : هیئت -

 کمیته قوانین: مجمع قانونگذاری بین املللی هاکی  -

 فدراسیون: فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران  -

- AHFفدراسیون هاکی آسیا : 

- FIH: فدراسیون بین املللی هاکی 
 

  از آقایان داوران چمنی اعم  نامه شامل داوران سالنی و آئینکلامت داور یا داوران به کار رفته در این
 . می باشد و بانوان

 
 
 
 
 
 

 کلیات
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 داور : 4ماده 
ها و دوره های آموزشی داوری را زیر نظر کمیته با موفقیت طوی منووده و  داور فردی است که کالس

 مقررات و دستورالعمل های فدراسویون، قوانینمجوز الزم برابر دوره و پس از اخذ گواهی رشکت در 
 . به داوری می پردازد FIHو  AHF، هاکی

 

 مربی داوری /مدرس : 5ماده 
هوا و مقوررات و دسوتورالعمل ، فردی است با درجات ملی یا بین املللی آگاه به قوانین/ مربی  مدرس

 ها کالس یا آموزش داوران درکه پس از طی دوره ها و مراحل آموزشی الزم به تدریس  ضوابط داوری
 . می پردازدجمعی یا انفرادی بصورت وره های آموزشی داوری دو 
 

 : ممتحن6ماده 
ضووابط  دستورالعمل هوا و ممتحن فردی است با درجات ملی یا بین املللی آگاه به قوانین، مقررات و

که پس از طی دوره ها و مراحل آموزشی الزم در پایان دوره هوا اقودام بوه برگوزاری امتحانوات داوری 
 می پردازد. نتایج به کمیته و در نهایت اعالم تئوری و عملی دوره 

 

  انمسئول داور :7ماده  
دسوتورالعمل هوا و ، مقوررات، فردی است با درجات ملی یا بین املللی آگاه به قووانین مسئول داوران

موودیریت داوران در  راهنامیووی و ،مراحوول آموزشووی الزم ضوووابط داوری کووه پووس از طووی دوره هووا و
گزارش عملکرد داوران وظایف محوله از جمله ارائه بازخورد و  مسابقات را بر عهده داشته و به انجام

 . می پردازد
 

  ناظر: 8ماده 
     فردی است با درجات ملی یا بین املللی آگواه بوه قووانین، مقوررات، دسوتورالعمل هوا و ضووابط  ناظر

و  ، عملکوردبررسوی دقیوق قضواوت داوران بوهداوری که پس از طی دوره ها و مراحول آموزشوی الزم 
 می پردازد.در مسابقات  پتانسیل ایشان

 

 ارزیاب: 9ماده 
ارزیاب فردی است با درجات ملی یا بین املللی آگاه به قوانین، مقوررات، دسوتورالعمل هوا و ضووابط 

اختصاصواً بوه ارزیوابی داوران در رشایوط خوا   و مراحل آموزشی الزمداوری که پس از طی دوره ها 
 و یا حضور در مسابقات برون مرزی می پردازد.  FIHو  AHFمعرفی به ارتقاء،مورد نظر کمیته جهت 
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 کمیته: اهداف 10ماده 
 منزلت و جایگاه داوری و داوران ، اعتالی شأن :10.1
 بسط و گسرتش عدالت در هاکی :10.2
 حفظ و گسرتش روحیه ورزشکاری و بازی جوامنردانه از طریق داوری منصفانه : 10.3
 و ترغیب جوانان و بازیکنان عالقه مند برای ورود به جرگه داوری تشویق :10.4
 با توجه به اصل شایسته ساالریمسابقات  در به تعداد کافی برای قضاوت تأمین داور :10.5
 برگزاری مسابقاتبه کمک  :10.6

 

  ظایف و اختیاراتو :11ماده 
 جع ذیصالح از مرا همقررات و دستورالعمل های صادر ، اجرای قوانین :11.1
 ای داوری در میادین هاکی و در جامعه ه نظارت بر رعایت اصول و ارزش :11.2
 دفاع از حقوق و منافع داوران و سایر عنارص وابسته  :11.3
 گزینش افراد مستعد و تربیت آنان برای داوری در هاکی: 11.4
  : بهبود و ارتقاء سطح داوری از طریق: 11.5

و  ناظرانمدرسان، ، دوره های آموزشی داخلی و بین املللی برای داوران ها و ( برگزاری کالسالف
 ()از پایه تا بین امللل ارزیابان

 ( نظارت و ارزشیابی قضاوت داوران و عملکرد سایر عنارص وابسته ب
 تشویق و تنبیه (ج 

 و جزوات آموزشی  بد ( نرش کت
 های آموزشی  ه ( تهیه و تکثیر فیلم
 و تبادل نظرک های منظم و بحث و ( برگزاری کلینی

 ایجاد وحدت رویه و یکنواختی در داوری :11.6
 و نظارت بر حسن انجام وظیفه آنان  استان ها: همکاری با کمیته داوران 11.7
 همکاری با سایر کمیته ها و دوایر فدراسیون :11.8
 ی و داوران منایندگی فدراسیون در خارج از فدراسیون در ارتباب با مسائل داور  :11.9
و  کمیتوه قووانینو  FIHو  AHFدستورالعمل هوا و تصومیامت ، مقررات، قوانینرش و ن : ترجمه11.10

 ها و سایر مراجع ذیربط  هیئت، ابالغ به داوران
 مدرسان، ناظران و ارزیابان، : ابالغ دستورالعمل های داخلی برای داوران11.11
 برای سایر مسابقات و نیاز صورت صالحدید  و در: تعیین داور برای مسابقات فدراسیون 11.12
  لزومصورت  داوری به منظور ارزشیابی عملکرد داوران در : تعیین ارزیاب11.13
 تعیین مدرس و سایر عوامل الزم برای تشکیل و اداره دوره های آموزشی: 11.14
 های ارتقاء و توجیهی  : تعیین سرفصل های دوره های آموزشی و کالس11.15
ار گاارفتن در سی اا  قاارداوری جهاا  باارای  FIHباا  : انتخاااو و معرفاای داوراج واجااط شاارا   11.16

 باالتر  پرامی ینگ و
 : ارائ  تقو م ساالن 11.17

 فصل دوم:  اهداف، وظایف و اختیارات
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 ک و سوابق مرتبط با فعالیتهای کمیتهامدر ، : نگهداری اسناد11.18
، مسوئول درسوانم، داورانهزینوه هوای ایواب و ذهواب  و : تنظیم جدول پیشنهادی حق الزحموه11.19

 جع ذیصالحاو پیگیری جهت تصویب در مر داوران، ناظران و ارزیابان داوری 
مربوطوه بوا قووانین و عوامول بازیکنان و : اعزام داوران به اردو های تیم ملی و کمک به آشنایی 11.20

 بین املللیمقررات 
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 و بخش ها ءاعضا: 12ماده 
  باید از بانوان گزینش شود.که یکی از آنها  دننفر می باش 7کمیته حداکرث اعضای  :12.1
        انضووباطی .3نظوارت . انتصواب و 2آمووزش  .1 :بخوش فرعوی تحوت عنواوین 7کمیتوه داوران از : 12.2

 :تشکیل می گردد بانوان .7 توسعه و ارتباطات .6 اعزام ها .5 استان ها .4

  :آموزش -
امه ریزی، تهیه مطالب و رسفصل های آموزشی، سازماندهی و برگوزاری این بخش مسئولیت برن
 دوره ها را به عهده دارد.

  :نظارتانتصاب و  -
، تعیین معیارها و ضوابط ارزشیابی عملکورد داوران، این بخش مسئولیت تهیه فرم های نظارت

 گزارش ناظران بررسی و تجزیه و تحلیل، و ارزیابان ها و رشح وظایف ناظران تهیه دستورالعمل
 تصوابتوصویه هوای الزم بورای بهبوود عملکورد داوران و نیوز ان و ارائه پیشونهادات، و ارزیابان
 . برای مسابقات را به عهده دارد و ارزیابان ناظران

  انضباطی: -
  .را بعهده دارد (این بخش مسئولیت رسیدگی به امور انضباطی داوران )تنبیه و تشویق

  ها: استان -
عهده دارد و با ارائه راهکارهای الزم ه را ب استان هالکرد و فعالیت کمیته داوران نظارت بر عم

 به حسن انجام امور آنها کمک می کند.

  :اعزام ها -
 .برون مرزی را داردبررسی عملکرد فنی داوران جهت اعزام به مسابقات این بخش مسئولیت 

  :توسعه و ارتباطات -
، توسعه و پیرشوفت داوری، افراد عالقه مند به داوریجذب ، این بخش مسئولیت استعدادیابی

رسانه های گروهوی را ها، نهادها و  ارتباب با سازمان ارتقاء جایگاه و منزلت داوران و همچنین
که با هامهنگی و همکاری روابوط بوین امللول  FIHو  AHFهمچنین ارتباطات با بعهده دارد. 
 هد بود. بر عهده این بخش خواانجام می شود فدراسیون 

  بانوان: -
و مناینوده  داشوته ی بانوان در مسوابقات را بور عهودهن بخش مسئولیت گزارش فعالیت داور ای

  .)باید خانم باشد( داوری بانوان در کمیته خواهد بود
: رئیس کمیته می تواند جهت انجام بررسی، تحقیق یا پروژه های خا  مرتبط با داوری و داوران 12.3

 . انتخاب نفرات کارگروه از افراد غیر عضو بالمانع است.تشکیل دهدکارگروه 
ایون . به دعوت رئیس کمیته تشکیل خواهد شود بر حسب رضورتجلسات رسمی کمیته داوران  :12.4

 جلسات می تواند بصورت ویدئو کنفرانس نیز انجام شود.
می تواند رای ء رادر صورت تساوی آ . اشنت حق رأی در جلسه حارض می شودون دددبیر کمیته ب :12.5

 دهد.
 . دبیر به اطالع اعضاء رسانده شودرئیس یا دستور جلسه باید قبالً توسط  :12.6

 

 تشکیالت:  سومفصل 
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 کمیته رئیس : 13ماده 
 . داور ملی یا بین املللی باشد: 13.1
 فنی و توانائیهای مدیریتی ، اخالقی یبرخورداری از صالحیتها: 13.2
موی شوود منصووب  یکسال دتحکم رئیس فدراسیون برای مو  پیشنهاد دبیر کل ارئیس کمیته ب: 13.3

 .)انتصاب مجدد بالمانع است(
 

 :وظایف و اختیارات رئیس 

 گزینش و انتصابوظیفه اصلی:  -
 : اجرای مقررات، ضوابط و دستورالعمل های فدراسیون13.4
 : منایندگی فدراسیون در کلیه مسایل مرتبط با داوری13.5
 و عنارص زیر مجموعه  : هدایت و نظارت عوامل13.6
هوا در راسوتای توسوعه و پیرشوفت  : نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های کمیته که توسط بخوش13.7

 شود و تأیید آنها  داوری انجام می
 ها، ابالغ ها و مکاتبات : تأیید احکام، کارت13.8
 استان ها: نظارت بر فعالیت کمیته داوران 13.9
 قبل از انتصاب استان هاحیت فنی روسای کمیته های داوران : اعالم نظر درمورد صال 13.10
های فرعی می باشد که از طریق زیر  : سایر وظایف رئیس کمیته هامن وظایف مسئولین بخش13.11

 شود.  مجموعه های کمیته انجام می
 

 :  دبیر کمیته14ماده 
و بخشهای فرعوی و همچنوین  : دبیر کمیته مسئولیت اجرایی کمیته، ایجاد هامهنگی بین داوران14.1

 مسئولیت ثبت مذاکرات و تنظیم صورتجلسات رسمی کمیته را عهده دار می باشد
 دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه باشد.  :14.2
 : داور ملی یا بین املللی باشد. 14.3
اری، اجرایوی، های مدیریتی بورای اموور ادهای اخالقی و فنی و توانایی  : برخورداری از صالحیت14.4

و نیوز آشونایی بوا  وزارت ورزش و جوانانرات فدراسیون و مکاتباتی و مراسالتی و آگاهی از مقر 
 . رم افزارهای مربوطه در حد متعارفرایانه و ن

 : دبیر کمیته برابر ضوابط فدراسیون انجام وظیفه خواهد منود. 14.5
منصوب می شود  رای مدت یکسالدراسیون ب: دبیر کمیته با پیشنهاد رئیس کمیته و حکم رئیس ف14.6

 .بالمانع است( ء)انتصاب اعضا
 ها، ابالغ ها و مکاتبات )درصورت عدم حضور رئیس کمیته( : تأیید احکام، کارت14.7

 

 

 

 چهارم: شرایط و نحوه انتصاب اعضاءفصل 
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 کمیتهسایر اعضاء  :15ماده 
 . داور درجه ملی یا بین املللی باشند: 15.1
 در حد متعارف رایانه و فناوری اطالعاتایی با و نیز آشن های اخالقی و فنی داشنت صالحیت: 15.2
      بورای مودت یکسوال منصووب اعضاء کمیته با پیشنهاد رئویس کمیتوه و حکوم رئویس فدراسویون : 15.3

 د )انتصاب اعضاء بالمانع است(.نمی شو 
 

 :1تبرصه 
 باید در استان خود فعالیت داوری داشته باشند.اعضاء کمیته 
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 : درجات داوری 16اده م
 :شوندی داوران در درجات زیر طبقه بندی م       

 درجه سه  :16.1
 درجه دو  :16.2
 درجه یک : 16.3
 درجه ملی  :16.4
 . می گیریدصورت   FIHتوسط انحصاراً  درجهاین  ارتقاء به - ن(یا چم بین املللی )سالن :16.5
 صورت می گیرید.  FIHارتقاء به این درجه انحصاراً توسط - )سالن یا چمن( گرید وان: 16.6
 صورت می گیرید.  FIHارتقاء به این درجه انحصاراً توسط - )چمن( ورلد پانل: 16.7
 

  :2تبرصه 
یر ابقات داخلی و بین املللی داخلی غدر کلیه مس، ملی و بین املللی، یک، دو، داوران درجات سه

 . طور مشرتک فعالیت خواهند کرد در دو بخش سالن و چمن به، رسمی
 

 :3تبرصه 
برای  FIHمی توانند با نظر کمیته و فدراسیون و تائید داوران ملی و یا داوران درجه یک مستعد 

دریافت درجه بین املللی در مسابقات بین املللی رسمی اعم از داخلی یا خارجی در دو بخش سالنی 
 . یا چمنی قضاوت منایند

 
 :4تبرصه 
داوری ارتقاء یا داوری  دوره هایبرگزاری ممکن است با مبنای در داخل کشور به درجات باالتر  ارتقاء

 در مسابقات با توجه به معیار های ذکر شده باشد.
 

 :5تبرصه 
دارند در صورت عدم حضور خود  که برای مراجع مشخص نیاز به گواهی تائیدیه درجه داوری یداوران

قید خواهد شد  غیر فعال عبارت، در گواهی آنها همکاری با کمیتهو عدم  در لیست داوران فعال
. داور غیر فعال به آنها گذشته باشد شامل این تبرصه نخواهند شد( سنی)داورانی که محدودیت 

 فردی گفته می شود که حداقل یک سال در مسابقات حضور نداشته باشد.
 
 
 
 
 
 

 پنجم: طبقه بندی داورانفصل 
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  3: داوری درجه 17ماده 
 سال سابقه بازی در یکی از رده های سنی به تائید هیئت مربوطه  یک: حداقل داشنت 17.1
 : موفقیت در تست بدنی 17.2
 : داشنت فیزیک بدنی مناسب 17.3
 گواهی سالمت از پزشک معتمد: ارائه 17.4
 سال متام  28سال متام و حداکرث  18حداقل سن : 17.5
 حداقل مدرک تحصیلی دیپلم: 17.6

 در پایان دوره: ---
 گواهی رشکت اعطای  :17.7
 200از مجموع  135قبولی: موفقیت در تست آمادگی جسامنی و کسب حداقل منره  معیار: 17.8

 منره عملی( 100 -منره کتبی  100امتیاز ممکن )
در صورت قبولی در دوره )تست آمادگی جسامنی، امتحان کتبی و عملی(، رشکت کننده باید با : 17.9

مسابقات بعنوان کارورز حضور یابد تا موفق به دریافت کارت دوره  2دعوت کمیته حداقل 
 داوری شود.

 
 :6تبرصه 

 یا باالتر باشد. 65یا باالتر و منره عملی  70باید به صورتی باشد که منره کتبی  135کسب منره 
 

 :7تبرصه 
 .ی شوددوره رد ماگر هر کدام از منرات کتبی یا عملی کمرت از منره مصوب باشد، رشکت کننده از 

 

 2: داوری درجه 18ماده 
  3سال از مدرک درجه  2: گذشت حداقل 18.1
 دوره از مسابقات 3سال و حداقل  2در قضاوت در مدت  8/7 حداقلمنره  میانگین : داشنت18.2
 : داشنت آمادگی جسامنی مناسب 18.3
 ها و کلینیک های داوری  دوره: رشکت فعال در 18.4
 در مترینات شهرستان محل سکونت به تائید هیئت مربوطه: حضور فعال و مستمر 18.5
 )برگزاری یا عدم برگزاری به تشخیص کمیته داوران خواهد بود( زمون کتبی ارتقاءآ : موفقیت در 18.6
 سال متام  30سال متام و حداکرث  20: حداقل سن 18.7
 : حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 18.8
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 1: داوری درجه 19ماده 
  2سال از مدرک درجه  2ذشت حداقل : گ19.1
 دوره از مسابقات  3حداقل سال و  2در قضاوت در مدت  4/8داشنت میانگین منره حداقل : 19.2
 : داشنت آمادگی جسامنی مناسب 19.3
 مالک گذراندن آزمون مربوطه می باشد –: آشنایی به زبان انگلیسی 19.4
 وری ها و کلینیک های دا دوره: رشکت فعال در 19.5
 : حضور فعال و مستمر در مترینات شهرستان محل سکونت به تائید هیئت مربوطه19.6
 : داشنت صالحدید اخالقی الزم به تائید کمیته 19.7
 موفقیت در آزمون کتبی ارتقاء )برگزاری یا عدم برگزاری به تشخیص کمیته داوران خواهد بود(: 19.8
 سال متام 35سال متام و حداکرث  22: حداقل سن 19.9
 : حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 19.10

 

 : داوری درجه ملی 20ماده 
 سال از مدرک درجه یک  3: گذشت حداقل 20.1
 مالک گذراندن آزمون مربوطه می باشد -شنایی به زبان انگلیسی : آ 20.2
 دوره از مسابقات 3سال و حداقل  2در قضاوت در مدت  8/8داشنت میانگین منره حداقل : 20.3
 : داشنت آمادگی جسامنی مناسب 20.4
 ها و کلینیک های داوری دوره: رشکت فعال در 20.5
 : داشنت صالحدید اخالقی الزم به تائید کمیته 20.6
 )برگزاری یا عدم برگزاری به تشخیص کمیته داوران خواهد بود( : موفقیت در آزمون کتبی ارتقاء20.7
 ستان محل سکونت به تائید هیئت مربوطه : حضور فعال و مستمر در مترینات شهر 20.8
 سال متام  38سال متام و حداکرث  25: حداقل سن 20.9
 . : حداقل مدرک تحصیلی دیپلم20.10

 

 : داوری درجه بین المللی  21ماده 
 می باشد  FIH ز اختیارات انحصاری کمیته داوران: ا21.1

 
 : 8تبرصه 

 و گواهی سالمت عمومی خود از پزشکرت بیمه ورزشی داوران فعال در مسابقات، باید ساالنه کا  
 معتمد را به کمیته داوران ارائه دهند.
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 توسط کمیته مشخص و ابالغ می شود.  داوری فدراسیون هزینه ثبت نام دوره های .1
 )از قبیل تدریس و سفر مدرسین / ممتحن( یی که با درخواست هئیت انجام می گیردهزینه دوره ها .2

       شهریه رشکت کنندگان یا از هر محل دیگر به تشخیص و صالحدید هیئت مربوطه تأمین از محل
 می شود. 

ارائه گواهی پزشک معتمد مبنی بر تأیید صحت و سالمتی جسمی و روانی رشکت کننده برای حضور  .3
 / کمیته به مدرسیا این گواهی باید قبل از رشوع دوره  ارتقاء الزامی است. و 3درجه  در دوره های

  می شود.ارتقاء  /تحویل داده شود. عدم ارائه این گواهی مانع از رشکت در دوره 
 موارد تست بدنی توسط کمیته مشخص می شود که به طور معمول تست بیب یا شاتل خواهد بود.  .4
 درصد منره می باشد.  65درصد و در آزمون عملی  70حد نصاب قبولی در آزمون کتبی کسب حداقل  .5
 صورت می گیرد.  و تصویب کمیته هیئت یا با درخواست  کمیته و توسطدوره های ارتقاء ری برگزا .6
، کلیه هزینه های ارزیاب باید توسط درخواست کننده داور در صورت درخواست هیئت جهت ارتقاء .7

  پرداخت گردد.
دسته ای که داور تا قبل از کسب درجه دو می تواند بازیکن هم باشد، ولی حق قضاوت در رده و یا  .8

یا مربی ر می گیرند منی توانند رسپرست، تیم او بازی می کند را ندارد. داورانی که در لیست فعال قرا
 باشند.  از عوامل تیم 

بار می تواند در هامن  2یا ارتقاء، حداکرث  3صورت عدم کسب منره قبولی در کالس درجه  هر داور در .9
  دوره و به رشب رعایت حد سنی رشکت مناید.

 با هامهنگی و تأیید کمیته صورت می گیرد. دورهتعیین زمان و مکان  .10
با توجه به اصل ایجاد وحدت رویه، آموزش یکسان و هامهنگ، تفسیر صحیح قوانین و مقررات و در  .11

نتیجه توسعه پایدار داوری کشور، انتخاب مدرس و ممتحن برای کلیه دوره های داوری اعم از استانی 
 کمیته داوران فدراسیون می باشد. انحصاری اراتیا کشوری از اختی

 و تعداد رشکت کنندگان، سطح دوره درس،طرح محتوای کمیته با توجه به  ،جهت برگزاری هر دوره .12
 تعداد مدرسان را تعیین می کند.

 ساعت آموزش تئوری و عملی می باشد. 60گذراندن  مستلزمرشکت در دوره داوری درجه سه  .13
 نفر می باشد. 25 نفر و حداکرث 15دوره داوری درجه سه،  ندگان درحداقل تعداد رشکت کن .14

میزبان موظف به فراهم منودن کلیه امکانات آموزشی از قبیل ویدئو پروژکتور،  -
و آنچه که به  ، محل مترین و آموزش عملی و تئوریماژیک، وایت بورد، تلویزیون

 .نظر کمیته و مدرسین برای دوره نیاز است می باشد
 : 9 تبرصه

با دعوت کمیته  بایدبعنوان پیشنیاز داوری درجه سه را با موفقیت می گذرانند  دورهداورانی که 
دوره به عنوان داور کارورز در مسابقاتی که زیر نظر فدراسیون برگزار می شود رشکت کنند  2حداقل 
  .شوندارت داوری درجه سه کدریافت  مجاز بهتا 

 : 10تبرصه 
یک دوره  باید مجدد نداشته باشند در صورت دعوت کامل در مسابقات حضورداورانی که یک سال 

 به عنوان داور کارورز در مسابقات حضور پیدا کنند. 
 

 ششم: شرایط و نحوه برگزاری دوره های داوریفصل 
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 :11تبرصه 
یا هیئت ها می توانند در جهت تکمیل، مرور و ارتقاء دانش داوران خود درخواست دوره بازآموزی 

باید قبالً یکی از دوره های در دوره بازآموزی کننده به فدراسیون ارسال منایند. نفرات رشکت توجیهی 
 داوری را با موفقیت گذرانده باشند.

 
 : 12تبرصه 
اقدام بر حسب صالحدید نسبت به ارتقاء داورانی که رشایط زیر را طی کرده باشند  می تواند کمیته
  کند:

 و دو سال برای درجه ملی 1و  2برای درجات  نصف زمانسپری کردن حداقل  -

 حضور فعال در استان و مسابقات فدراسیون -

  22.5بر اساس ماده منرات ارزشیابی  یانگینکسب م -

قضاوت در رده های  توانایی و مناسب از جمله فیزیک بدنی مناسب برخورداری از رشایط -
 باالتر. 

 کمیته داوران فدراسیون و تصویب درخواست رسمی هیئت -

  در حد متعارفزبان انگلیسی  به تسلط گفتاری و نوشتاری -
 

 : 13تبرصه 
ارتقاء داور به کلیه  کمیته داوران را ملزم به ارتقاء داور منی کند. ،رصف گذشت مدت زمان درجه

 فاکتورهای تعیین شده در هر درجه داوری بستگی دارد.
 

    FIH: شرایط و نحوه انتخاب و معرفی داوران به 22ماده 
 .ل داوران درجه یک مستعد نیز می شود()شام:  دارای کارت درجه ملی باشند 22.1
 از نظارت)داوران درجه ملی(  90/8)داوران درجه یک( و  45/8 میانگین منره :  کسب حداقل22.2
 های معرفی منحرصاً و مستقیآمً توسط کمیته صورت می گیرد.  :  دعوت به رشکت در آزمون22.3
 FIHو AHFنامه تابع ضوابط  آئیندر این  سن رشکت کنندگان و سایر موارد پیش بینی نشده  : 22.4

 . می باشد
 :نحوه انتخاب  22.5

 نظارت:   میانگین منره الف:
 امتیاز 35=  45/8داور درجه یک:         حداقل 
 امتیاز  35=  90/8داور درجه ملی:         حداقل 
 امتیاز  35=  40/9داور درجه بین املللی: حداقل 

 امتیاز  15با کمیته داوران:  ب:  شخصیت فردی و همکاری 
تهیه  FIHامتیاز )برابر جدول امتیازات که براساس تست های مورد تأیید  20پ:  آمادگی جسامنی: 

 خواهد بود(
 امتیاز  30ت:  آزمون زبان انگلیسی:  

 معرفی خواهند شد.   FIHو AHFکه بیشرتین امتیاز را کسب کنند به  داورانیث:  
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 :14تبرصه 
 خواهد بود.و قد بلندتر ران در رشایط فوق یکسان باشند مالک انتخاب سن کمرت اگر داو 

 

   داوریغیر فعال کردن درجه  :23ماده 
 : عدم همکاری مستمر با هیئت و فدراسیون 23.1
 این بند مختص به داوران بین املللی می باشد. – برای بار دوم : عدم موفقیت در آزمون معرفی23.2
 جلسه شود.  6بیش از که منجر به محرومیت  کمیتهبنا به گزارش ناظران  منره الزمکسب : عدم 23.3
 : اعالم انرصاف از همکاری و قضاوت به هر دلیل ممکن 23.4
 : عدم رشکت در آزمون معرفی 23.5
 : محرومیت های انضباطی بلند مدت 23.6
 : احراز عدم صالحیت اخالقی و اجتامعی23.7
 

 :  15تبرصه 
ست درصورت حذف نام هر داور از لیست داوران فعال، بازگشت مجدد وی تابع مواد مصوب بدیهی ا
 خواهد بود.  22و  21، 20، 19، 18ماده 
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 : وظایف داور24ماده 
 . انجام وظیفه مناید  FIHو AHF ،فدارسیون کمیته، وابط و مقرراتباید طبق ض داور :24.1
 . قضاوت ملبس به لباس داوری کمیته باشد هنگام: داور باید در 24.2
حارض  ساعت قبل از رشوع بازی در شهر برگزاری مسابقه 8 حداقلدر مسابقات لیگ : داور باید 24.3

 . باشد
رشوع در مسابقات متمرکز باید قبل از برگزاری جلسه مسئول داوران که روز قبل از  داور: 24.4

 برگزاری حارض باشد.ل محمسابقات انجام می گیرد در شهر 
و سایر اشخا  وابسته به  رسپرستان، مربیان، : داور موظف است از هر گونه مراوده با بازیکنان24.5

 . تیم هایی که قضاوت بازی آنان به عهده اوست خودداری کند
نتیجه و سایر ، تخلفات انضباطی، داور باید رشح کامل حوادث: در صورت بروز هرگونه مشکل، 24.6

در مسابقات  کمیتهمناینده ی مربوطه ثبت و پس از امضاء به افرم ه را در مسابقهیدادهای رو
 . مناید تحویل در مسابقات متمرکز مسئول داورانلیگ و 

آن سازمان داور غیر وابسته به ، خارج از حوزه فدراسیون یا هیئت مسابقات ضاوت در: جهت ق24.7
 . یون یا کمیته داوران هیئت مربوطه کسب مجوز منایدملزم است قبالً از کمیته داوران فدراس

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هفتم: وظایف داورفصل 
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 تعیین داور :25ماده 
داور برای مسابقاتی که زیر نظر فدراسیون برگزار می شود از وظایف خا  و انحصاری  انتصاب: 25.1

 . کمیته می باشد
کمیته داوران و استان و همکاری با منوب به فعالیت در شهر  و عوامل داوری داوران : انتصاب25.2

 هیئت مربوطه می باشد.
داور برای مسابقات داخلی استان و شهرستان از اختیارات کمیته داوران استان یا  انتصاب: 25.3

 . می باشد شهرستان مربوطه
هایی که متایل به استقاده از داوران خارج از تشکیالت خود برای قضاوت مسابقات را  : سازمان25.4

 . قبالً با کمیته داوران فدراسیون یا هیئت مربوطه هامهنگی منایند بایددارند 
اعزامی از ، افراد اجرایی و اداری مرتبط با قضاوت، داور، : حق الزحمه و ایاب و ذهاب ناظر25.5

هیئت یا سازمان برگزار کننده خواهد ، ون یا هیئت ها طبق تعرفه های فدراسیون هاکییفدراس
 . بود

ی شاغل ی توانند گزارش فعالیت داوران رسمها م وزارتخانه ها و انجمن، ها ارگان، ها : سازمان25.6
 . هیئت مربوطه ارسال منایند  جهت درج در پرونده به کمیته یاخود را کتباً 

میته داوران فدراسیون یا کمیته کاز سوی ، : برای مسابقاتی که به صورت تورمننت برگزار می شود25.7
 . داوران معرفی خواهد شد به عنوان مسئولاستان یک نفر داوران 

 . باید با مجوز کمیته داوران مربوطه باشد انه بین استانی: قضاوت داوران در کلیه مسابقات دوست25.8
     های استفاده کننده از خدمات داوران رسمی فدراسیون ملزم به رعایت ها و سازمان : انجمن25.9

 .راسیون می باشندانضباطی فد آئین نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هشتم: شرایط کلی انتصاب داورفصل 
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 : حقوق و امتیازات داوران26ماده 
: بهره مندی از حق الزحمه و هزینه های ایاب و ذهاب و سایر مخارج رضوری برای قضاوت در 26.1

 مسابقات برابر مقررات فدراسیون یا هیئت مربوطه 
 د. نمنای استفاده  نتائید فدراسیو : داوران رسمی می توانند از لباس، بج، عالیم مجاز و مورد 26.2
 : قضاوت کلیه مسابقات رسمی و دوستانه به عهده داوران رسمی فدراسیون هاکی می باشد. 26.3
مجاز به ، داوران و تصویب فدراسیون و کمیتهو در صورت اعالم   FIHو AHF: برابر ضوابط 26.4

  استفاده از عالیم تجاری مشخص شده از سوی فدراسیون هستند.
 

 :16تبرصه 
های علمی و ارتقاء به درجات  آموزشی مختلف و قبولی در آزمون ایرصف رشکت داوران در دوره ه
آنان به  هیئت را ملزم منی سازد که از داوری، کمیته داوران فدراسیون یاباالتر و کالً اشتغال به امر 
 ( و هم عرض استفاده کند. صورت یکسان )کمی و کیفی

 
 :17تبرصه 
عدد تلف به فاکتورهای متبرای قضاوت در مسابقات رده های مخارگیری یا عدم به کارگیری داور به ک

یت فردی و اجتامعی، توانایی قضاوت، دانش، گزارش و توصیه ناظران از جمله استعداد، لیاقت، شخص
در و  دارد ، رشکت در کلینیک های داوری بستگی، همکاری با هیئت استانسایر مسئولین ذیصالحو 

 نهایت به کارگیری داوران در هر مسابقه رسمی یا دوستانه با صالحدید کمیته داوران خواهد بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهم: حقوق و امتیازاتفصل 
 



 20  1394ماه  آبان، آئین نامه کمیته داوران فدراسیون هاکی
 

 

 

 داوران : نحوه نظارت بر عملکرد27ماده 
کمیته داوران بر اساس ضوابط ادرای، کلیه مسابقات کشور را تحت پوشش نظارتی خود قرار داده و با 

ناظران واجد رشایط بر قضاوت داوران نظارت و عملکرد آنان را ارزشیابی و یا مسئولین داوران عزام ا
 می کند. 

 
 :18تبرصه 
 مسئول داوران، وابط و معیارهای یکنواخت و رسارسی ارزشیابی عملکرد داوران و دستورالعملض

 توسط کمیته تعیین و ابالغ می شود.  و ارزیابان ناظران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دهم: نظارت و ارزشیابیفصل 
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 انواع جرایم :28 ماده
کادر اجرایی، فنی و به بازیکنان، مربیان، رسپرستان،  کمیته به منظور حفظ حرمت و احرتام متقابل

 راتنبیهات زیر مرتبط با قضاوت داوران با تخلفات  داری از عدالت و بازی جوامنردانهداوران و پاس
 اعامل می کند:متناسب با نوع تخلف آنها 

 
 : تذکر 28.1
 وبیخ کتبی با درج در پرونده : ت28.2
 در هامن رده  / دوره هار جلسه: محرومیت از یک تا چ28.3
 در کلیه مسابقات کشور دوره  /: محرومیت از یک تا چهار جلسه 28.4
 سال از قضاوت در کلیه مسابقات کشور از یکامه تا دو  : محرویت28.5
 رئیس فدراسیون اعضاء کمیته و تائیدجه داوری با تصویب ر : تنزل د28.6
تصویب اعضاء کمیته و تائید رئیس : حذف از لیست داوران کشور و ابطال کارت داوری با 28.7

 فدراسیون

 

 با عملکرد فنی داور  مرتبطتنبیهات : 29ماده 
 درجات )داوران با این منرات وارد مسابقات می شوند(: همنر  :29.1

 (15/7)حداقل:  7درجه سه:  -

 (65/7: )حداقل 5/7درجه دو:  -

 (15/8)حداقل:  8درجه یک:  -

 (65/8)حداقل:  5/8درجه ملی:  -

 (15/9)حداقل:  9درجه بین املللی:  -
باشد از یک  : داورانی که منره نظارت آنان بر حسب درجه یکبار کمرت از نرم درجه فعلی خود 29.2

 د.نمی شو در هامن رده و رده های باالتر محروم  / دوره مسابقه
ه منره نظارت آنان بر حسب درجه دو بار کمرت از نرم درجه فعلی خود باشد از دو داورانی ک: 29.3

 در هامن رده و رده های باالتر محروم می شوند. / دوره مسابقه
داورانی که منره نظارت آنان بر حسب درجه سه بار کمرت از نرم درجه فعلی خود  باشد از چهار : 29.4

 های باالتر محروم می شوند.در هامن رده و رده  ورهد/  مسابقه
 

 معیارهای ارزیابی در صورت تغییر به اطالع خواهند رسید. -
 
 

 
 
 

 یازدهم: تخالفات و تنبیهات انضباطیفصل 
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 نوع تخلف و تنبیه مربوطه :30ماده 
 : عدم حضور به موقع برای انجام مسابقه بدون عذر موجه 30.1

ت از قضاوت در کلیه مسابقات و در صور دوره ای  /نوبت اول، محرومیت دو هفته ای   تنبیه:  
 تکرار، مدت محرومیت به دو برابر افزایش می یابد. 

 

بدون دلیل  یا مسابقات : خودداری از رشوع بازی، ترک زمین یا محل و یا تعطیل منودن مسابقه30.2
 موجه قانونی. 

 محرومیت از یک تا شش ماه از قضاوت در کلیه مسابقات.     تنبیه: 
 

 :19تبرصه 
 یابد.  عیته می تواند به مسابقات رده پائین تر نیز ترسیکر به تشخیص کمتنبیهات فوق الذ 

 

 :20تبرصه 
 در صورت احراز لیاقت مجدد داور، کمیته حق دارد وی را به رده باالتر برگرداند. 

 
 :21تبرصه 

 ، محرومیت های پیش بینی شده به دو برابر افزایش خواهد یافت. 29ماده در صورت تکرار منرات 
 

 ل ابالغ داوری:از قبو  : مترد30.3
  از کلیه مسابقات کشور دوره لیگ / تا ده مسابقه محرومیت از دو    تنبیه: 

 
 :بدون عذر موجهمسابقات  (اردوی) محل مسابقه یادر : حارض نشدن 30.4

 تا دو سال از کلیه مسابقات کشور ماه محرومیت از سه   تنبیه:  
 

و بعد از مسابقه راجع به قضاوت خود بدون مجوز حین احبه با رسانه های گروهی قبل، : مص30.5
 کمیته 

 محرومیت از یک تا دوازده ماه      تنبیه:
 

  استان ها: قضاوت در مسابقات بدون مجوز کمیته داوران فدراسیون یا کمیته داوران 30.6
 یا توبیخ کتبی با درج در پروندهنوبت اول، تذکر     تنبیه:

  مسابقات کشور سه تا شش ماه از کلیه ت تکرار: محرومی            
 

 : 22تبرصه 
 وب به فصل فعال مسابقات می باشد.های مندرج در آئین نامه مرب کلیه محرومیت
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 به دلیل بازنشستگی : خروج داور از کادر داوری31ماده 
متام خواهد  سال 47مسابقات بین املللی  و در 48 داخلیسن بازنشستگی داور برای مسابقات  :31.1

 بود. 
 داور با تقاضای شخصی در هر سن و درجه می تواند اعالم بازنشستگی مناید.  :31.2

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                       

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
به تصویب  06/08/1394صل، سی و یک ماده و بیست و دو تبرصه در مورخ این آئین نامه مشتمل بر دوازده ف

 رئیس فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران رسید.

 
 
 

 بهرام شفیع                                                                                              

 رئیس فدراسیون                                                                                               

 

 

 

 

 دوازدهم: بازنشستگیفصل 
 


