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 تعاریف

 نامهاساس تعاریف بخش در مشروح عبارات با مطابق مقررات این در استفاده مورد اصطالحات و عبارات
 .باشد می ایران اسالمی جمهوری فوتبال فدراسیون

 هر. ندباش می( مرد و زن) جنسیت دو هر شامل کنند، می اشاره حقیقی شخص به که هایی واژه : توجه قابل
 . دارد بالعکس و جمع بر داللت مفرد واژه

 

 عمومی مجمع در شرکتاعضاء مجمع و  -1ماده 

 یجمهورفوتبال  اساسنامه فدراسیون 22ماده ، بر اساس  رانیا یماسال یجمهوراعضای فدراسیون فوتبال  -1
 معرفی می نمایند. عمومی جهت شرکت در مجمع نمایندگان خود را  رانیا یاسالم

 .مع اعالم شود.مج دبیرخانه بهعمومی مجمع تاریخ روز قبل از  14 باید نمایندگان اسامی -2
 

 یس ری -2ماده 

فدراسیون  سیری اگر. رییس مجمع عمومی می باشد ،  رانیا یاسالم یجمهورفدراسیون فوتبال  یسری -1
نواب  اول سایر رییسحضور نایب  ، در صورت عدمفدراسیوناول  رییسنایب  یابد، حضورمجمع  در نتواند

ظیفه را واین ه رییست با سابقه ترین عضو هیا نواب رییس ،و در صورت عدم حضور  جایگاهیس به ترتیب ری
  برعهده خواهد گرفت.

د مورد بحث، در مجمع و موار انیشروع و پا ،یمجمع عموم یکه برگزار دیحاصل نما نانیاطم دیبا سییر -2
 میتصم یعموم ، مگر آنکه مجمعرا مدیریت نماید  مذاکراتو باشد  یدستورالعمل م نیمطابقت کامل با مفاد ا

 اجازه صحبت و بحث داده شود. ندگانیو به نما دیاتخاذ نما یگرید
وند برگزاری می باشد. در صورتی که نمایندگان موجب اخالل در رباحثات مرییس مسوول حفظ ترتیب  -3

 انجام دهد:  ایشانعلیه می تواند اقدامات زیر را  رییسجلسه شوند، 

 ؛تذکر برای رعایت نظم ( الف

 ؛توبیخ ( ب

 .عمومی مجمع جلسه اخراج از( ج
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در این و بدون مباحثه ،  بالفاصلهاگر در مقابل چنین اقدامی درخواست تجدیدنظر شود، مجمع عمومی  -4
 گیری خواهد نمود. خصوص تصمیم 

 
 

 شمارش کنندگان آراء  -3ماده 

 شمارش آراء انتخاب می کند.  برایرا  نفرسه  عمومی مجمع جلسه، ابتدای در
 
 

 مباحثات -4 ماده

می ه رایاآن  بارهکوتاهی در از موضوعات دستور جلسه، مقدمه یا گزارشمورد هر یک پیش از شروع بحث در 
 :شود 
 .دبیرکل  یا رییس توسط( الف

 ن شده است. گزارش یا مقدمه ای تعیی چنین هارای برای هرییست هیاای که از سوی  کمیته نماینده توسط( ب

 .گیرد قرار جلسه دستور در ضوعمو این کرده درخواست عضوی که نماینده توسط( ج
 را آغاز می نماید.مباحثه ،  رییسسپس  -4
 
 

 سخنرانان -5ماده 

اجازه  که زمانی تا انسخنر یک. گردد می اعطا شده است درخواست که ترتیبی به کردن صحبت اجازه -1
 نمی تواند شروع به صحبت نماید. ،به وی داده نشده است  صحبت

یک سخنران اند ،  دهنکر بیان را خود نظرات بودند داده صحبت درخواست که نمایندگانی تمام که زمانی تا -2
 .صحبت کندبار دوم در خصوص یک موضوع  براینمی تواند 

 کند.معین  برای هر نفر مدت زمان مشخصی را جهت صحبتمی تواند  رییس -3
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 پیشنهادها -6ماده 

خود را به  دستور جلسه دارند باید پیشنهاد مرتبط با موضوعات مندرج در پیشنهادی، چنانچه اعضاء مجمع 
 مجمع عمومی برای دبیر کل فدراسیون ارسال نمایند. تاریخ روز قبل از  14صورت کتبی و 

 
 

 مباحثات: و خاتمه  درخواست آیین نامه ای -7ماده 

 درخواست برای ایر اخذ زمان مباحثه در خصوص موضوع اصلی تا ،ارایه درخواست آیین نامه ای در صورت  -1
  شود .معلق می  مطروحه

در شود. أی گذاشته میربحث به  فاصله این درخواست بدونبالمباحثه خاتمه یابد، درخواست شود اگر  -2
خود است فقط به اعضایی حق اعالم نظر داده خواهد شد که پیش از اخذ رای درخوصورت تایید درخواست ، 

 ه داده باشند. را ارای
معتبر  ءآرا%( 50ز ا شی)باکثریتمگر اینکه مجمع عمومی با می تواند پایان بحث را اعالم نماید،  رییس -3

  ماخوذه تصمیم دیگری بگیرد.
 
 

 : آراء - 8ماده 

با باال بردن دست واند به صورت الکترونیکی یا ی گیری می تأین ری گیری دارد، اأاگر تصمیمی نیاز به ر -1
 شده باشد.  تعییندر اساسنامه روش دیگری انجام گردد مگر اینکه 

با )رای گیری أو فرآیند رقرائت شنهاد را بلند مجمع یا نماینده وی، متن پی رییس، ی گیریپیش از هر رأ -2
 الفاصلهب عمومی مجمع شود، مطرح مخالفتی . اگرتوضیح می دهدبرای مجمع عمومی حد نصاب الزم(توجه به 
  گیری می کند. تصمیم

تواند بر  ، رأی گیری میعمومی  اعضاء دارای حق رأی مجمع از دو سومدر صورت درخواست حداقل  -3
 اساس لیست حضور و غیاب انجام شود. 

 شود.  دادن رأی به مجبورنباید  کس هیچ-4
 مجمع عمومی اعالم می نماید. بهکرده و  بررسیمجمع نتیجه رای گیری را  یسری -5
 ه نتیجه اعالم گردد.کداده نمی شود تا زمانیحبت به هیچ کس اجازه ص ،رای گیری در حین  -6
 

www.Lahegroup.com

https://lahegroup.com/ 


5

 

5 
 

 انتخابات: -9ماده 

وطه در اساسنامه و ایران مطابق با مفاد مرب جمهوری اسالمیانتخاباتی در فدراسیون فوتبال  فرآیندانتخابات و 
 اجرا می گردد.انتخاباتی فدراسیون  مقررات

 

 :اجرا  -10ماده 

از این   و رسیدهمجمع عمومی فدراسیون فوتبال  تصویب بهدر تهران  99آذر  8تاریخ دستورالعمل در  این
 باشد . می االجرا الزمتاریخ 

   
 
 

 مهدی محمدنبی                                                    حیدر بهاروند
 وتبالدبیرکل فدراسیون فوتبال                                      سرپرست فدراسیون ف   
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آدرس: تهران- خیابان شیخ بهایی شمالی- دوازده متري سوم- پالك 4
کدپستی: 19958-73591

تلفن: 88213306-7

نمابر: 88213302

www.FFIRI.ir

@iran_football_federation
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