
 ترای اتلون نسیورافد رانشکاورز نکمیسیو لعملراستود

 
 بسمه تعالی

 مقدمه

استقرار و  شیورز يها نسیورافد ساسنامه( ا31) دهما( 31) بنددر اجرای 

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

و تعیین نمایندگان واجد صالحیت شکل دهی کمیسیون ورزشکاران اعضاء و 

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

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

نظام تخصیص منابع، حدود  سازیمتناسب همچنین و حرفه ای هایصالحیت

 عملکرد نتایج و هاشایستگی اساس بر ارتقاء و پاداش دهی اختیارات،

 برای ذیل دستورالعملمنابع انسانی رشته ترای اتلون ایران،  رقابتی

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

 

 تعریف:  یک دهما

 رخمو تجلسا بمصو شیورز يها نسیورافد مهساسناا :ساسنامها 

 انیروز تهیأ 31/70/3177و  31/70/3131

 ترای اتلون نسیورافد مومیع مجمع : مجمع. 

 ترای اتلون ورزش ريماتوآ ملی نسیورافد :نسیورافد. 

 ی.نستاا ترای اتلون تهیأ :تهیأ 

 :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.

 ( 31) بند عموضو رانشکاورز نکمیسیو لعملراستود : لعملراستود

 .شیورز يها نسیورافد ساسنامه( ا31) دهما

 نسیورافد بیرکلد : مجمع بیرد. 

  31 دهما 31 بند) مجمع عضو رانکاشورز :رانشکاورزنمایندگان 

 .(ساسنامها

 رانشکاورز نکمیسیو يعضاا :ءعضاا. 

 کسب رتبه از آیین  یطاشر جدواورزشکاران فعال که  :ورزشکاران

 نامه رتبه بندی فدراسیون ترای اتلون باشد.

 جایگاه ورزشکاران فعال در بین همه ورزشکاران  :رتبه ورزشکاران

رشته ترای اتلون بر اساس آیین نامه رتبه بندی مصوب مجمع عمومی 

 .3133سال 

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

 ات مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ترای اتلوندر اجرای مصوب که

استقرار نظام ارزیابی، رتبه بندی و توسعه یافتگی ترای و  3133

اتلون جهانی برای اعضاء و پیاده سازی اساسنامه جدید فدراسیون 

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

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

و رشته های تابعه و تعیین نمایندگان واجد صالحیت آنها جهت شرکت 

به منظور ایجاد در مجامع عمومی و هیئت رییسه فدراسیون و نیز 

 وارتقایساز و کار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب 

خصیص منابع، حدود نظام ت سازیمتناسب همچنین و حرفه ای هایصالحیت
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 نتایج و هاشایستگی اساس بر ارتقاء و پاداش دهی اختیارات،

منابع انسانی) ورزشکاران، مربیان و داوران( و  رقابتی عملکرد

واحدهای اجرایی )باشگاه ها، انجمن های تابعه و هیئت های 

استانی( رشته ترای اتلون ایران، تدوین و برای استفاده همه 

 شده است. ابالغ ای تابعهذینفعان و بخش ه

 

 ظایفدو: و دهما

 :ستا یلذ حشر به نکمیسیو ظایفو

دریافت، بررسی و جمع  ايبر لسا لطو در جلسه رچها قلاحد تشکیل .3

 .بندی نظرات و درخواست های ورزشکاران کشور
هیئت رییسه  به لنتقاو ا رکشو رانشکاورز اتنظر نقطه يبند جمع .0

 .مشاوره و مکاتبه طریقاز 

 طریقاز  مجمع به لنتقاو ا رکشو رانشکاورز اتنظر نقطه يبند جمع .1

 .عضو ننمایندگا

 

 رانشکاورز نکمیسیو تجلساو شرایط برگزاری  ترکیب –سه دهما

 

 صلیا يعضااز ا نفر 1به صورتیکه   نفر 33 نکمیسیو اعضای  ادتعد 

 3برتر رتبه بندی ورزشکاران و  انبانواز  نفر 1و  نقایااز آ
 شوند. می بنتخاا نفر توسط رییس فدراسیون

  برترین ورزشکار سال طبق رتبه بندی فدراسیون که باالترین امتیاز

و نماینده اصلی کمیسیون  نکمیسیو ئیسر انعنو به را کسب کرده است

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

 یا چند د و در صورت برابری امتیازهای دونگرد می بانتخامجمع 

افراد دارای از بین  ی کمیسیونورزشکار، رییس کمیسیون توسط اعضا

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

 ستا بالمانع ،ئیسر دمجد بنتخاا. 

 توسط ءعضاا سایر محکاو ا کمیسیون توسط رییس فدراسیونییس ر حکم 

 .دشو می درصا بیرکلد

 و  اركمدو  دسناا حفظ رمنظو به نسیورافد پرسنل بیناز  نفر یک

 دشو می بمنصورأي  حق ونبدو  نکمیسیو منشی انعنو به نهاآ ثبت

 .دشو می درصا کل بیرد توسط نکمیسیو منشی غبالاکه 

 تتصمیماو  کند می اپید سمیتر ءعضاا مسودو  با نکمیسیو تجلسا 

 ست.ا معتبر حاضر ءعضاراي ا یک وهبعال نصف با باآن 

  از پایان سال روز  01طی  نکمیسیوو معرفی اعضای  بنتخاافرایند

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

مورد بررسی و برای صدور احکام  فعال، یک سال میالدی ورزشکاران

 اعالم می گردد.

 جهت تعیین رتبه های برتر  دوره بررسی عملکرد ورزشی ورزشکاران

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

میالدی تا پایان سال میالدی مطابق با تقویم اتحادیه جهانی ترای 

 اتلون خواهد بود.
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 از شروع سال شمسی تا پایان سال  لسا( یک) نکمیسیو عضویت دوره

 .دبو هداخو شمسی

 از  قبل( روز 03) قلاحدرا ات جلس اريبرگز باید نکمیسیو رییس

 ید.نما فدراسیون به تجلسهرصو تنظیم باو  کتبًا جلسه اريبرگز

  جلسات فوق العاده با درخواست فدراسیون ویا حداقل شش عضو

 برگزار خواهد شد.

 باشد می نسیورافد محلدر  نکمیسیوجلسات  تشکیل محل. 

 لی در شرایط فورس و دشو اربرگز ريحضو رتبصو باید کمیسیون جلسه

 .دشو منجاا زيمجا رتصو به نداتو می ماژور

 بعدی  يضاعو ا سلب صلیا يعضاا عضویت یلذ یطاشر وثحد رتصو در

 :شوند می جایگزین ترتیب به رتبه بندی فدراسیون

 عضو تفو/ تمهاجر/ ستعفاا .3

 (جلسه دو)نکمیسیو تجلسادر  رحضو مدع .0
 که نسیورافد نضباطیا نکاار یا قضایی محاکمرأي از  ورصد .1

 .باشد هما( سهاز ) بیش میتومحر یا يکیفر محکومیت متضمن

 

 رانشکاورز نکمیسیو انتخاب در یطاشر  - رچها دهما

 انیرا سالمیا ريجمهو تابعیت شتندا 
 مضاعف تابعیت شتناند 

 لسا( 31) سن قلاحد شتندا 
 انیردر ا ئمیدا قامتا شتندا 
 لسااز )دو( بیشتر میتومحرو  نضباطیا کمیته قطعیرأي  شتناند 
 منا ثبت نمادر ز میتومحر شتناند  
 يکیفر سابقهو  پیشینه ءسو شتناند  

  داشتن رتبه در بین پنج ورزشکار برتر سال بر اساس آیین نامه

 رتبه بندی فدراسیون
 نستاا تهیأاز  سمیر نامه معرفی شتندا 

از  مانع پینگدو با مرتبط تتخلفااز  ناشی میتومحر هرگونه: هتبصر

 .ددگر می دفر عضویت

 

 کلیات دستورالعمل کمیسیون ورزشکاران  -پنج دهما

 نهما( 31) بند به مستندو  ساسنامه( ا31) دهما )دو( هتبصر ايجردر ا

 تهیأ دپیشنها به هتبصر (یکو ) دهما( پنج) با نامه یینآ ینا ده،ما

 سیدر مجمع ءعضاا تصویب به ................ یخرتاو در  تهیه ئیسهر

 .باشد میاجرا قابلرمذکو یخرتا و از

 


