
 

 

برگزار خواهد شد. بدین وسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به  1401به منظور انتخاب رئیس فدراسیون در سال  دراسیون گلفف به اینکه مجمع عمومی  نظر

روز کاری به مدت )ده(  31/03/1401لغایت  18/03/1401خ احراز پست ریاست فدراسیون دعوت بعمل می آید جهت دریافت فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز از تاری

  طبقه اول مراجعه نمایند. – 6پالک  –خیابان انصاری  -خیابان نلسون ماندال ) جردن ( –به دبیرخانه مجمع واقع در تهران  15:00الی  9:00از ساعت 

 

 .اصل و تصویر مدرک تحصیلی .1

 با زمینه روشن. 3×4قطعه عکس یک  .2

 .و کارت ملی صفحات شناسنامهکلیه تصویر اصل و  .3

 با توجه به نوع اعالم آمادگی داوطلب. چهاراز شماره یک تا  ثبت نام فرم های تکمیل .4

 )هرگونه خط خوردگی، الک گرفتگی، عدم امضاء یا مهر یا اثر انگشت موجب ابطال فرم ها خواهد شد(.                      

 .گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر .5

  رئیس فدراسیون.به عنوان تعهد مبنی بر عدم تصدی شغل دیگر پس از انتخاب  .6

 .مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت بدنیاصل و تصویر مدارک سوابق  .7

  .اعالم کتبی اسامی نامزدهای پست های هیأت رئیسه) نواب رئیس، خزانه دار و کارشناسان خبره( .8

 ارائه موافقت کتبی نامزدهای پیشنهادی نواب رئیس، خزانه دار و کارشناسان خبره. .9

 .می شودفدراسیون انجام  محل دبیرخانه مدارک درو ارائه مراحل تکمیل فرم  .10

 یا وکیل قانونی با ارائه وکالت نامه رسمی جهت ثبت نام الزامی است.داوطلب  حضور .11

 تصویر مدارکی که به تائید و امضاء دبیرمجمع رسیده است، قابل رسیدگی می باشد. .12

 روز بعد از پایان ثبت نام به دبیر مجمع ارائه نماید.( 10داوطلب باید گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد را حداکثر ) .13

 اخذ مدارک از داوطلب به معنی قطعیت پذیرفته شدن وی بعنوان داوطلب نمی باشد. .14

 :می باشد به شرح ذیل حضور بازنشستگان منوط به داشتن شرایط استثنائات قانون اصالح قانون منع بکارگیری بازنشستگانتبصره : 

 آزادگان  باالی سه سال اسارت  –ج                                درصد       50جانبازان باالی  -ب                                   فرزندان شهدا  -الف 

 

 های ورزشی(اساسنامه فدراسیون  22)ماده عمومی نامزدها شرایط الف : 

 اساسی جمهوری اسالمی ایران.التزام به قانون  .1

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران. .2

 عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی با تأیید مراجع غی صالح. .3

 ( سال. 65( سال و حداکثر )  35دارا بودن حداقل سن )  .4

 ( سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت بدنی. 5داشتن ) دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و  .5

 دارا بودن شرط وثاقت و امانت. .6

 ورزشی(دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رأی گیری برای داوطلبان پست های هیأت رئیسه فدراسیون های  7)ماده ب : شرایط اختصاصی 

 اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک.  .1

 اعضای هیأت رئیسه فدراسیون های ورزشی.  .2

 پارالمپیک.اعضای هیأت رئیسه کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون جهانی رشته های ورزشی مورد تأیید کمیته بین المللی المپیک یا  .3

 مدیران عامل باشگاه ورزشی در باالترین سطح حرفه ای رشته های ورزشی )لیگ برتر(. .4

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری به شرط مرتبط بودن فعالیت آنها با ورزش و تربیت بدنی.71مقامات موضوع ماده ) .5

 جوانان.استانی(در وزارت ورزش و )ستادی و و معاونین مدیران کل  ،مشاوران وزیر .6

 مدیران مرتبط با ورزش و تربیت بدنی در سطح مدیرکل دستگاههای اجرایی موضوع ماده )پنج( قانون مدیریت خدمات کشوری.  .7

 ( و باالتر. 16مدیران و فرماندهان مرتبط با ورزش و تربیت بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با رتبه خدمتی حداقل ) .8

 و دانشکده تربیت بدنی مراکز آموزش عالی. روسای پژوهشگاه،پژوهشکده  .9

 روسای هیأت های ورزشی استان ها. .10

 فدراسیون گلف جمهوری اسالمی ایران و اعضاء هیأت رئیسه پست ریاستطلبان احراز از داواطالعیه ثبت نام 

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام از داوطلبان احراز پست ریاست و هیأت رئیسه فدراسیون

 شرایط احراز پست ریاست فدراسیون به شرح زیر است :



 

 

 

 اسانامه فدراسیون های ورزشی (  29ماده  2داوطلب ریاست فدراسیون بایستی واجد شرایط ذیل باشد. ) بند خزانه دار پیشنهادی 

 . نماینده منتخب باشگاه ها(برای ) مجوز کمیسیون ماده )پنج (در رشته مورد نظر بودندارا .1

 .نماینده منتخب باشگاه ها( برای)به پایان رسیده مسابقات باشگاهی سطحباالترین  حضور در .2

 نماینده منتخب باشگاه ها(. برای )دارا بودن اعتبار مجوز کمیسیون ماده )پنج( در زمان برگزاری مجمع .3

 ارائه ابالغ رئیس هیأت استان. .4

  .فرم شماره )سه( و تکمیل آن مندرج در  مدارکاصل و تصویر داشتن  ههمرا .5

 تکمیل فرم استعالم. .6

 حضور داوطلب یا وکیل قانونی با ارائه وکالت نامه رسمی جهت ثبت نام الزامی است. .7

 

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران .1

 مرتبط با امور مالی. مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی  .2

 حسابداری یا تصدی امور مالی.( سال سابقه 5)حداقل  دارا بودن بودن  .3

 سوء پیشینه موثر کیفری،نداشتن  .4

 خدمت وظیفه عمومی )برای آقایان( کارت پایان خدمت یا معافیت از انجامدارا بودن  .5

دو نفر خبره ،  یک نفرزن( -) یک نفر مردداوطلبان احراز پست ریاست فدراسیون موظفند در زمان ثبت نام نسبت به معرفی دو نفر نایب رئیس تبصره یک : 

 .( اقدام نمایند 1در فرم شماره ) و خزانه دار یک نفر زن( –) یک نفر مرد  ورزشی

 .تکمیل دقیق فرم استعالم جهت همه اعضای هیأت رئیسه الزامی می باشد تبصره دو : 

 روابط عمومی فدراسیون گلف جمهوری اسالمی ایران

انی و )نماینده منتخب هیأت های ورزشی استشرایط ثبت نام از سایر داوطلبان احراز پست های هیأت رئیسه فدراسیون 

 صورت حضوری در محل فدراسیون خواهد بود. به شرح ذیل و به (نماینده منتخب باشگاه های ورزشی

 اساسنامه فدراسیون های ورزشی( 29ماده  2) بند خزانه دار پیشنهادی رئیس فدراسیون باید واجد شرایط زیر باشد : 


