
 اطالعیه برگزاری مجمع عمومی فدراسیون کبدی

 0011به منظور انتخاب رییس فدراسیون در سال  ا.ا.کبدی جمجمع عمومی فدراسیون رساند نوسیله به اطالع مییبد

های ثبت نام  توانند فرم برگزارخواهد شد، لذا کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست فدراسیون می

به  0011مهر  01لغایت  0011مهر  3ها به همراه مدارک مورد نیاز از روز شنبه مورخ  را دانلود و پس از تکمیل فرم

روبروی خانه  ،بلوار کشاورز، خیابان حجاببه دبیرخانه مجمع واقع در تهران،  01الی  9روز کاری از ساعت  01مدت 

 .تحویل نمایند  ، اتاق دبیرکل فدراسیونطبقه دوم ،72والیبال، پالک

روز یکشنبه بایست تا پایان وقت اداری  وجه تمدید نخواهد شد و تمامی مدارک الزم می نام به هیچ ضمناً مهلت ثبت

  .به صورت کامل تحویل دبیرخانه مجمع فدراسیون گردد 0011مهر  01مورخ 

 

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام از داوطلبان

 .اصل و تصویر مدرک تحصیلی .0

 .با زمینه روشن 3×0یک قطعه عکس  .7

 .اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی .3

 .با توجه به نوع اعالم آمادگی داوطلبهای ثبت نام از شماره یک تا چهار تکمیل فرم .0

 (.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 .1

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

 .مدیریتی و اجرایی مرتبط با ورزش و تربیت بدنیاصل و تصویر مدارک سوابق  .2

 .(نواب رئیس، خزانه دار و کارشناسان خبره) های هیأت رئیسهاعالم کتبی اسامی نامزدهای پست .1

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

 .شودمیمراحل تکمیل فرم و ارائه مدارک در محل دبیرخانه فدراسیون انجام  .01

 .حضور داوطلب یا وکیل قانونی با ارائه وکالت نامه رسمی جهت ثبت نام الزامی است .00
 .باشدی میمجمع رسیده است، قابل رسیدگتصویر مدارکی که به تائید و امضاء دبیر .07
 .روز بعد از پایان ثبت نام به دبیر مجمع ارائه نماید( 01)داوطلب باید گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد را حداکثر  .03

 .اخذ مدارک از داوطلب به معنی قطعیت پذیرفته شدن وی بعنوان داوطلب نمی باشد .00

 .قانون منع بکارگیری بازنشستگان می باشدحضور بازنشستگان منوط به داشتن شرایط استثنائات قانون اصالح 

 

 

 



 :شرایط احراز پست ریاست فدراسیون به شرح زیر است

 (اساسنامه فدراسیون های ورزشی 22ماده ) 

 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .0

 .تابعیت جمهوری اسالمی ایران .7

 .از حقوق اجتماعی بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی با تأیید مراجع ذیصالح عدم محرومیت عدم سوء پیشینه موثر کیفری، .3

 .سال( 61)سال و حداکثر ( 31)دارا بودن حداقل سن  .0

 سال سابقه مدیریتی و اجرای مرتبط با ورزش و ( 1) دارا بودن بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و داشتن .1

 .تربیت بدنی

 .دارا بودن شرط وثاقت و امانت .6

 یبرا یریگ یوثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رأ یدارا ینامزدها یاختصاص طیدستورالعمل شرا 7 ماده) 

 (یورزش یهاونیفدراس سهیرئ أتیه یهاداوطلبان پست

 . اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک .0

 .های ورزشیاعضای هیأت رئیسه فدراسیون  .7

های ورزشی مورد تأیید کمیته بین المللی المپیک ون آسیایی و فدراسیون جهانی رشتهاعضای هیأت رئیسه کنفدراسی .3

 .یا پارالمپیک

 (.لیگ برتر)های ورزشی ای رشتهشگاه ورزشی در باالترین سطح حرفهمدیران عامل با .0

 .بودن فعالیت آنها با ورزش و تربیت بدنیقانون مدیریت خدمات کشوری به شرط مرتبط ( 20)مقامات موضوع ماده  .1

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

قانون مدیریت ( پنج)های اجرایی موضوع ماده مدیران مرتبط با ورزش و تربیت بدنی در سطح مدیرکل دستگاه .2

 . خدمات کشوری

( 06)بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با رتبه خدمتی حداقل  مدیران و فرماندهان مرتبط با ورزش و تربیت .1

 . و باالتر

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

 .روسای هیأت های ورزشی استان ها .01

 (فدراسیون های ورزشیاساسنامه  79ماده  7بند )  :فدراسیون باید واجد شرایط زیر باشد رئیس خزانه دار پیشنهادی

 .تابعیت جمهوری اسالمی ایران .0

 .مرتبط با امور مالی مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی  .7

 .حسابداری یا تصدی امور مالیسال سابقه ( 1)حداقل  دارا بودن بودن  .3

 سوء پیشینه موثر کیفری،نداشتن  .0

 (.ی آقایانبرا)کارت پایان خدمت یا معافیت از انجام خدمت وظیفه عمومی دارا بودن  .1
 


