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 مقررات عمومي4

 .A ٍBدٍس همذهبتي هسبثمبت ثصَست هتوشوض ثشگضاس خَاّذ ضذ دس دٍ گشٍُ  -1

 ّضيٌِ سفت ٍ ثشگطت ٍ غزا ثؼْذُ تين ّبي ضشوت وٌٌذُ خَاّذ ثَد. -2

 پضضىي داضتِ ثبضٌذ. )ثِ ّوشاُ داضتي وبست الضاهي است.( ثبصيىٌبى ثبيذ وبست ثيوِ حَادث ٍسصضي هؼتجش اص فذساسيَى -3

وليِ ثبصيىٌبى هلضم ثِ استفبدُ اص تجْيضات لبًًَي ٍ هصَة فذساسيَى ثيي الوللي ّبوي وِ دس وتبة لَاًيي روش ضذُ هي ثبضٌذ ٍ هسئَليت  -4

 تين ضشوت وٌٌذُ هي ثبضذ. سشپشست ػذم تأييذ آًْب ثِ ػْذُ

ثبصيىي ثؼالٍُ سشپشست، جبًطيي سشپشست، هشثي، ووه هشثي، فيضيَتشاح ٍ پضضه سا جْت صذٍس  22اسبهي  ّش تين هي تَاًٌذ حذاوثش -5

 آيذي وبست ثِ فذساسيَى هؼشفي ًوبييذ. ًحَُ حضَس آًْب دس ًيوىت تين ثشاسبس لَاًيي ّبوي هي ثبضذ. ضوٌبً ّش تين تٌْب هجبص ثِ استفبدُ

ثبصيىٌبى دس صَستيىِ چيي تبيپِ(  -)پٌجويي دٍسُ جبم هلت ّبي آسيبخبة ثبصيىٌبى هلي پَش ثبصيىٌبى هلي پَش هي ثبضذ)هالن اًت 3 اص

 است.هلي ثَهي  استبى ثبضٌذ ثالهبًغ 

 اػضبء تين ثبيذ وتجبً تَسط ّيئت ّبوي استبى )دسصَستيىِ ثبضگبُ ثبضذ( ، ثبضگبُ ٍ يب اداسُ ول تشثيت ثذًي استبى هشثَطِ هؼشفي ضًَذ. -6

سًگي صهيٌِ سفيذ ٍ يه ثشي وپي ضٌبسٌبهِ ٍ يىجشي وپي وبست هلي جْت حضَس آيذي وبست الضاهيست  3*4ػىس لطؼِ  3اسسبل  -7

)ٌّگبم ٍسٍد ثِ هحل هسبثمبت اػن اص صهيي ثبصي، هحَطِ فٌي ٍ جبيگبُ توبضبچيبى ٍ .... ّوشاُ داضتي آيذي وبست ثشاي وليِ اػضبي تين  .

 الضاهيست(

 ي، لشاسداد ثبصيىٌبى ٍ ليست اػضبء تين ثِ فذساسيَى الضاهيست.اسسبل تؼْذًبهِ سشپشست، هشث -8

تين خَد الذام ًوبيٌذ. ثذيْي تين ّبي ضشوت وٌٌذُ هي تَاًٌذ حذاوثش تب پبيبى دٍس همذهبتي هسبثمبت ًسجت ثِ تىويل ًوَدى ليست اػضبء  -9

 ضذ.است پس اص سپشي ضذى صهبى تؼييي ضذُ ثشاي ّيچ ثبصيىٌي آيذي وبست صبدس ًخَاّذ 

 عمومي 4  –مقررات فني 

( ثشگضاس خَاّذ ضذٍ وليِ FIHهسبثمبت ثصَست ّبوي داخل سبلي ٍ ثشاسبس آخشيي لَاًيي ٍ همشسات فذساسيَى ثيي الوللي ّبوي ) -1

سالهت سبيش سشپشستبى، هشثيبى، ٍ ثبصيىٌبى ٍ اػضبي تين هلضم ثِ سػبيت همشسات ثَدُ ٍ ثبصيىٌبى ًيض دس طَل هسبثمِ ثبيذ ثب دس ًظش گشفتي 

 ثبصيىٌبى ايفبي ًمص وٌٌذ.

ًفشي وِ اص سَي ّيئت )اگش ثبضگبُ ثبضذ(  22هشثيبى تين ّب دسصَستي هي تَاًٌذ ثؼٌَاى ثبصيىي دس صهيي حبضش ضًَذ وِ ًبم آًْب دس ليست  -2

 ًفش ليذ ضذُ ثبضٌذ. 12يب ثبضگبُ هشثَطِ هؼشفي ضذُ ثبضذ ٍ ٌّگبم ثبصي ًيض دس ليست 

 )ثِ ّوشاُ داضتي وبست هشثيگشي الضاهي است( ضاهبً ثبيذ داساي وبست هشثيگشي ّبوي ثبضٌذ.هشثيبى تين ّب ال -3

 ثبضذ ٍ ضوبسُ دسٍاصُ ثبًبى ّن ثبيذ اص هيبى ايي ضوبسُ ّب اًتخبة ضَد. 32الي  1ضوبسُ ّبي لجبس ثبصيىٌبى ثبيذ اص ػذد  -4

ثبخت فٌي ثِ تين               م ضذُ دس هحل هسبثمبت حبضش ًجبضذ هسبثمبت سأس سبػت همشس ثشگضاس هي ضَد ٍ چٌبًچِ تيوي دس صهبى اػال -5

 ثش صفش اػالم خَاّذ ضذ. 5تأخيش وٌٌذُ تؼلك خَاّذ گشفت ٍ ًتيجِ ثبصي 

 سشپشستبى تين ّبي ضشوت وٌٌذُ ثبيذ دس جلسِ فٌي وِ ضت لجل اص اًجبم هسبثمبت تطىيل خَاّذ ضذ ضشوت ًوبيٌذ. -6

وًَِ دٍ دست لجبس وبهل ثبصيىٌبى، تجْيضات دسٍاصُ ثبًبى ٍ سبيش تجْيضات سا جْت وٌتشل ثِ ّوشاُ داضتِ سشپشستبى ثبيذ دس جلسِ فٌي ً -7

  ثبضٌذ.



 

 

 قرارداد 4

ًسخِ : ًسخِ يه ثبصيىي، ًسخِ دٍ ثبضگبُ يب ّيئت )دسصَستيىِ ثبضگبُ ثبضذ( ٍ ًسخِ  3فشم اسبهي ثِ ّوشاُ لشاسداد اػضبء تين ثبيذ دس  -1

 سٍص لجل اص ضشٍع هسبثمبت دس دثيشخبًِ فذساسيَى  ثجت گشدد. 5ٍ حذاوثش  سِ فذساسيَى ثبضذ

 .لشاسداد اسسبلي ثبيذ ضبهل اهضبء ثبصيىي، هْش ثبضگبُ ٍ اهضبء هذيشػبهل، هْش ّيئت ٍ اهضبء ّيئت ثبضذ ٍ تبسيخ هذت لشاسداد الضاهي است -2

ثِ ّيئت هشثَطِ اسسبل هيذاسد. ضوٌبً روش هجلغ ٍ تبسيخ لشاسداد ضشٍسي فذساسيَى پس اص دسيبفت، تأييذ ٍ ثجت لشاسداد، سبيش ًسخِ ّب سا  -3

 هيجبضذ.

 وظبيف و مسئوليت هبي ميسببن 4

 ّوبٌّگي جْت وبدس پضضىي )پضضه، آهجَالًس، ثشاًىبسد( ٍ تجْيضات الصم اص لحظِ ضشٍع تب پبيبى هسبثمبت ٍ تمجل ّضيٌِ ّبي هشثَطِ  -1

صهيي ثبيذ وبهالً خط وطي ٍ تَس دسٍاصُ ّب ثستِ ضذُ ثبضذ، هيض ٍ  –ٍع هسبثمبت ثِ سشپشست ول سبػت لجل اص ضش 24تحَيل صهيي ثبصي  -2

 صٌذلي. 11صٌذلي ّبي الصم جْت وبدس ثشگضاس، ٍ ًيض تين ّبي ضشوت وٌٌذُ وِ ثشاي ّش تين 

 تحَيل تجْيضات ثِ سشپشست ول )تَح، ٍسبيل هَسد ًيبص هيض فٌي ٍ ....( -3

 سىبى وبدس ثشگضاسي هسبثمبتتذاسن هحل هٌبسجي جْت ا -4

 تذاسن هحل هٌبسجي جْت اسىبى تين ّب -5

 ثشگضاسي هشاسن افتتبحيِ ٍ اختتبهيِ -6

 ٍيژُ جْت سٍاثط ػوَهي، اًتظبهبت ٍ دثيش خبًِ هسبثمبتتؼجيِ جبيگبُ  -7

 

 نكته 4

 جبطي فذساسيَى ّبوي هي ثبضٌذ.لبثل استٌبد دس آييي ًبهِ هسبثمبت ٍ وويتِ اًض ُهَاسدي وِ دس ايي آييي ًبهِ ثِ آًْب اضبسُ ًطذ

 

 از وزارت ورزش و جوانبن( 39/:/:مورخ  39/ص/822/111وضعيت نظبم وظيفه )براسبس بخشنبمه شمبره 

بل دساجشاي ثٌذ ّـ همشسات هطوَالى ٍسصضىبس  ّيچ يه اص فذساسيَى ّب ٍ ثبضگبّْبي ٍسصضي هجبص ثِ ثىبسگيشي ٍسصضىبساى ٍظيفِ ثبالي ّيجذُ س

وبست پبيبى خذهت ٍ يب هؼبفيت اص خذهت ًوي ثبضٌذ ٍ ثىبسگيشي داسًذگبى ثشي اػضام،  هؼبفيت تحصيلي يب هؼبفيت هَلت صشفبً ثب وست  توبم، فبلذ

 . لزا ضشٍست داسد ثِ ٌّگبم اًؼمبد لشاسداد ثب ٍسصضىبساى هَضَع فَق سا سػبيت ًوبيٌذ.اجبصُ وتجي سبصهبى ٍظيفِ ػوَهي اسىبى پزيش هي ثبضذ

 

 4نكته 

 دسصَست ػذم سػبيت هَاسد فَق ّيچگًَِ لشاسدادي دس فذساسيَى ثجت ًخَاّذ ضذ.

 


