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 مقدمه

و استقرار شی ي ورزهان سیوراساسنامه فد( ا41ده )( ما41بند )در اجرای 

نظام ارزیابی، رتبه بندی و توسعه یافتگی ترای اتلون جهانی برای 

اعضاء و شکل دهی کمیسیون مربیان و تعیین نمایندگان واجد صالحیت آنها 

فدراسیون و نیز به منظور جهت شرکت در مجامع عمومی و هیئت رییسه 

ایجاد ساز و کار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب وارتقای 

سازی نظام تخصیص منابع، حدود های حرفه ای و همچنین متناسبصالحیت

ها و نتایج عملکرد اختیارات، ارتقاء و پاداش دهی بر اساس شایستگی

ورالعمل ذیل برای رقابتی منابع انسانی رشته ترای اتلون ایران، دست

 گردد.اجرا و استفاده همه ذینفعان و بخش های تابعه ابالغ می

 یک : تعریفده ما

 رخ موت جلساب شی مصوي ورزهان سیوراساسنامه فد: اساسنامها

 انیرت وزهیأ 41/70/4177و  41/70/4131

 : ن ترای اتلون.سیورامجمع عمومی فد مجمع 

 ترای اتلون.ري ورزش ماتوآملی ن سیورافد ن:سیورافد 

 نی.ستات ترای اتلون اهیأ ت:هیأ 

 :ساختاری مشورتی در فدراسیون که اعضایی داوطلب با  کمیسیون

ویژگی مشترک و دانش تخصصی برای ارائه نظرات به هیئت رییسه و 

 مجمع عمومی را داراست.

 ده ( ما41بند )ع موضون مربیان لعمل کمیسیوراستود لعمل :راستود

 شی.ي ورزهان یوسراساسنامه فد( ا41)

 ن.سیورابیرکل فدد بیر مجمع :د 

 :ساسنامه(.ا 41ده ما 41عضو مجمع )بند مربیان  نمایندگان مربیان 

 ن مربیان.کمیسیوي عضاا ء:عضاا 

 :کسب رتبه از آیین نامه یط اجد شرمربیان فعال که وا مربیان

 رتبه بندی فدراسیون ترای اتلون باشد.

 :ل در بین همه مربیان رشته ترای جایگاه مربیان فعا رتبه مربیان

 .4133اتلون بر اساس آیین نامه رتبه بندی مصوب مجمع عمومی سال 

 :آیین نامه ای است  آیین نامه رتبه بندی فدراسیون ترای اتلون

که در اجرای مصوبات مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ترای اتلون 

تگی ترای و استقرار نظام ارزیابی، رتبه بندی و توسعه یاف 4133

اتلون جهانی برای اعضاء و پیاده سازی اساسنامه جدید فدراسیون 

های ورزشی در شکل دهی کمیسیون های مربیان، مربیان، داوران و 

انجمن های اقشار خاص و ، شناسایی باشگاه ها و هیئت های استانی

رشته های تابعه و تعیین نمایندگان واجد صالحیت آنها جهت شرکت 

می و هیئت رییسه فدراسیون و نیز به منظور ایجاد در مجامع عمو

ساز و کار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب وارتقای 

سازی نظام تخصیص منابع، حدود های حرفه ای و همچنین متناسبصالحیت

ها و نتایج اختیارات، ارتقاء و پاداش دهی بر اساس شایستگی

ربیان و داوران( و عملکرد رقابتی منابع انسانی) مربیان، م

واحدهای اجرایی )باشگاه ها، انجمن های تابعه و هیئت های 
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استانی( رشته ترای اتلون ایران، تدوین و برای استفاده همه 

 ذینفعان و بخش های تابعه ابالغ شده است.

 

 ظایفده دو: وما

 :ستایل ح ذبه شرن ظایف کمیسیوو

دریافت، بررسی و جمع اي برل سال طودر جلسه ر قل چهااتشکیل حد .4

 بندی نظرات و درخواست های مربیان کشور.

هیئت رییسه از به ل نتقار و اکشوات مربیان نقطه نظري جمع بند .0

 مشاوره و مکاتبه.طریق 

طریق از به مجمع ل نتقار و اکشوات مربیان نقطه نظري جمع بند .1

 عضو.ن نمایندگا

 

 ن مربیانکمیسیوت جلساو شرایط برگزاری ترکیب  –سهده ما

 

 صلی ي اعضااز انفر  1به صورتیکه  نفر  44ن کمیسیواد اعضای  تعد

نفر  4ان برتر رتبه بندی مربیان و بانواز نفر  1ن و قایااز آ

 می شوند.ب نتخاتوسط رییس فدراسیون ا

  برترین مربی سال طبق رتبه بندی فدراسیون که باالترین امتیاز

و نماینده اصلی کمیسیون ن ئیس کمیسیوان ربه عنورا کسب کرده است 

در مجمع و رتبه های بعدی نیز برای باقیمانده جایگاه ها در 

و در صورت برابری امتیازهای دو یا چند  گردند می بنتخاامجمع 

مربی، رییس کمیسیون توسط اعضای کمیسیون از بین افراد دارای 

 مکتوب و مخفی انتخاب می گردد. امتیاز یکسان با رای گیری

 ستابالمانع ، ئیسد رمجدب نتخاا. 

  توسط ء عضااسایر م حکاکمیسیون توسط رییس فدراسیون و اییس رحکم

 .دمی شودر بیرکل صاد

  ارك و مدد و سنااحفظ ر به منظون سیورابین پرسنل فداز یک نفر

د می شوب منصورأي حق ون بدن و منشی کمیسیوان نها به عنوآثبت 

 .دمی شودر بیر کل صادتوسط ن منشی کمیسیوغ بالکه ا

 ت تصمیماو می کند ا سمیت پیدء رعضام اسودو با ن کمیسیوت جلسا

 ست.احاضر معتبر ء عضاراي ایک وه با با نصف بعالآن 

 روز از پایان سال  01ن طی کمیسیوب و معرفی اعضای نتخافرایند ا

سب شده در طول میالدی تا پایان سال شمسی، بر اساس رتبه های ک

یک سال میالدی مربیان فعال، مورد بررسی و برای صدور احکام اعالم 

 می گردد.

  دوره بررسی عملکرد ورزشی مربیان جهت تعیین رتبه های برتر برای

عضویت در کمیسیون طبق آیین نامه رتبه بندی از شروع سال میالدی 

ای اتلون تا پایان سال میالدی مطابق با تقویم اتحادیه جهانی تر

 خواهد بود.

  ل از شروع سال شمسی تا پایان سال سان) یک( عضویت کمیسیودوره

 د.هد بواخوشمسی 
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  از قبل ( روز 04قل )احدات را جلساري باید برگزن کمیسیورییس

 ید.نمافدراسیون تجلسه به ربا تنظیم صوو کتبًا اري جلسه برگز

  شش عضو جلسات فوق العاده با درخواست فدراسیون ویا حداقل

 برگزار خواهد شد.

  می باشدن سیورامحل فدن در کمیسیوجلسات محل تشکیل. 

  د ولی در شرایط فورس شوار برگزري حضورت باید بصوکمیسیون جلسه

 د.شوم نجازي امجارت ند به صوامی توماژور 

  ي بعدی عضاو اصلی سلب ي اعضاایل عضویت ذیط اشروث حدرت صودر

 جایگزین می شوند: به ترتیبرتبه بندی فدراسیون 
 عضوت فوت/ ستعفا/ مهاجرا .4

 جلسه(ن)دو کمیسیوت جلسار در حضوم عد .0

که ن سیورانضباطی فدن اکاارمحاکم قضایی یا ور رأي از صد .1

 باشد.ه مااز )سه( میت بیش ویا محري متضمن محکومیت کیفر

 

 ن مربیانکمیسیوانتخاب در یط اشر  -ر چهاده ما

 انیراسالمی ري اشتن تابعیت جمهودا 
 شتن تابعیت مضاعفاند 
 ل( سا41قل سن )اشتن حددا 
 انیردر ائمی داقامت اشتن دا 
 لسااز )دو(میت بیشتر ومحرو نضباطی اقطعی کمیته رأي شتن اند 
 مثبت نان مادر زمیت وشتن محراند  
 ي سابقه کیفرو پیشینه ء شتن سواند 
 ه داشتن رتبه در بین پنج مربی برتر سال بر اساس آیین نامه رتب

 بندی فدراسیون

 نستات اهیأاز سمی رشتن معرفی نامه دا 

از پینگ مانع دومرتبط با ت تخلفااز میت ناشی وهرگونه محره: تبصر

 .ددمی گرد فرعضویت 

 

 کلیات دستورالعمل کمیسیون مربیان  -ده پنجما

ن ( هما41مستند به بند )و ساسنامه ( ا41ده )ماه )دو( تبصراي جردر ا

ت هیأد به پیشنهاه تبصرده و )یک( ما)پنج( نامه با یین آین ده، اما

سید رمجمع ء عضاایخ ................ به تصویب رتاو در ئیسه تهیه ر

 .می باشداجراقابل ریخ مذکورتاو از 

 

 


