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  کشور اساسنامه صنفی کانون داوران فوتبال                                                

 فصل اول:

 "کلیات و اهداف"

 1ماده 

متشکل از  ، نام: کانون صنفی داوران فوتبال تشکلی است صنفی،تخصصی،غیرسیاسی،غیرانتفاعی و مستقل

و مقررات فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران که در این داوران اعم از فعال و غیر فعال با رعایت قوانین 

 اساسنامه اختصاراً کانون نامیده می شود.

در این اساسنامه هر جا از لفظ فوتبال استفاده شده است ، شامل فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی  : 1تبصره 

 اعم از آقایان و خانمها می باشد .

داوران فعال و غیر فعال و بازنشسته می جا از لفظ داور استفاده شده است شامل در این اساسنامه هر  : 2تبصره 

 باشد.

در این اساسنامه به آن دسته متخصص اطالق می شود که در امر داوری فوتبال تخصص دارند و : 3 تبصره

 اجع رسمیبال می باشند و از طرف مرفوت های دارای کارت داوری فوتبال از طرف فدراسیون فوتبال یا هیئت

 مورد تأیید قرار گرفته اند. داورکشور بعنوان 

 2ماده 

 2واحد  301تهران میدان فاطمی خیابان فاطمی پالک به نشانی  تهرانمحل: مرکز اصلی این کانون در شهر 

 .واقع است 

 3ماده 

 تابعیت :

                                     ند.ی ایران اعالم می داراعضای کانون تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسالم

 4ماده 

  :و وظایف  اهداف

 :باشد زیر می  دافهاکانون دارای 

 حمایت مالی و معنوی از داوران فعال و غیر فعال در حد توان. 3

 اوران کشور .و همکاری با کمیته د فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلیداوری  یتبهبود وضعتالش برای  .2

 . حقوق و منافع مشروع داوران فوتبال در فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایرانحمایت از .1

 ـارتقاء سطح دانش داوری فوتبال . 4

 و کانون داوران . کشور ـ تقویت و توسعه هماهنگی علمی میان کمیته داوران 5

 ـ شناسایی و بهره برداری معلومات و تجارب داوران . 6

 

 ظایف کانون به شرح ذیل می باشد :و

 کالسهای داوری ای. ترغیب و تشویق و معرفی افراد واجد شرایط بر1

انتخاب نماینده یا نمایندگان داوران فوتبال در مجمع فدراسیون فوتبال و یا مجمع هیات های استانهای . 2

 کشور

 ی فوتبالترویج و ارائه نقطه نظرات داوران در خصوص مسائل مربوط به داور.1
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 نان در جهت رفع مشکالتآو شخصی و همفکری با  و حقوقی .مساعدت به داوران فوتبال در بعد حرفه ای4

و گسترش اقدامات گروهی در جهت تسهیل گردش کار داوران عضو و  کانون.ایجاد حسن رابطه بین اعضا 5

و دستورالعمل های موثری که  کمک به کاهش هزینه های آنان با تمرکز بر اقدامات تخصصی، تدوین روش ها

 بنحوی با ارائه خدمات آنان ارتباط دارد.

و وساطت در حل اختالفات تخصصی و ایفای نقش در پیشرفت های علمی و آموزشی .قبول داوری و حکمیت 6

 و تخصصی داوران در ایران

بازنشستگی، بیمه های  .ترویج اقدامات خیرخواهانه و افتخاری ، حسن رفتار بین اعضاء همچون ایجاد صندوق7

 عمر، صندوق ذخیره و تعاونی مسکن و تعاونی چند منظوره برای اجرای برنامه های سرمایه گذاری .

 در حیطه اختیارات کانون . استیفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضاءتالش برای  . 8

 ها و اولویت های مربوط به اعضاء.جمع آوری اطالعات و بررسی و تحقیق درباره مشکالت و شناخت نیاز 9

 ارتقاءسطح عملکرد داوران.بررسی و نیاز سنجی در حوزه های مختلف بمنظور  30

 کانون.تدوین آئین نامه های انظباطی و مقررات مربوط به رسیدگی به شکایات از اعضاء  33

 .ط به مراجع ذیرب داوری افراد حقیقی و حقوقی فاقد صالحیت شناسایی و معرفی . 32

  .برقراری ارتباط تجاری پایدار با حمایت کنندگان مالی فوتبال 31

 فرصت های مساوی و بدون تبعیض برای اعضاء تالش برای فراهم آوردن. 34

 

 5ماده 

کلیه اقداماتی که در چهارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد پس 

 نجام می شود.از کسب مجوز الزم ا

 :فصل دوم

 "شرایط ، نحوه عضویت و انواع آن"

 

 6ماده 

 هر فردی که دارای شرایط ذیل می باشد می تواند به عضویت کانون درآید.

 کارت داوری فوتبالو  سیکل حداقل داشتن مدرک تحصیلی -3

 و عضویت پذیرفتن مفاد اساسنامه -2

 عدم محرومیت از حقوق اجتماعی -1

 ء شهرت حرفه ای و اجتماعینداشتن سو -4

 پرداخت حق عضویت-5

 تبصره: 

خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد،سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و تصویب ـ  3

 مجمع عمومی می باشد.

گری ، به کار مربی چنانچهداوران رسمی فوتبال کشور که دارای کارت داوری فدراسیون می باشند -2

 باشند. کانونعضو به طور همزمان  ، و مدیریتی باشگاهها پرداخته باشند نمی توانندسرپرستی
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 7ماده 

 کانون دارای دو نوع عضو خواهد بود 

 مکلف به پرداخت حق عضویت حق رأی بوده و و  6شرایط مندرج در ماده دارای :  اصلیاعضای  -3

 ون خواهند بود.شده و عضو مجمع عمومی کانء رسمی محسوب اعضا می باشند ،

 تبصره:

هیأت  پیشنهادمطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با  سوابق اجرایی، که دارای اعضای افتخاری -2

  مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

 فصل سوم :

 "ارکان  "

 8ماده 

 بازرس )بازرسان( -هیأت مدیره ج –مجمع عمومی ب  -ارکان کانون عبارتند از : الف

 

 9ماده 

 مجمع عمومی 

یا فوق  ،  عادی به طور فوق العاده مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیری کانون بوده و بصورت عادی

 العاده تشکیل می گردد.

 :مجمع شامل   تبصره:

نفر عضو اصلی می توانند یک نفر  300نماینده کانون داوران هر استان . کانون داوران استانها در ازاء هر * 

 اینده معرفی نمایند . نم

 و فوتبال ساحلی( اعم از آقایان و خانم ها. کلیه داوران بین المللی فعال ) فوتبال ، فوتسال* 

 ناظران لیگ برتر .* 

 

 11ماده            

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن 

نصف به عالوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی، رای موافق اکثریت اعضای حاضر جلسه حضور 

ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه 

 تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

، به تقاضا و دعوت هیات مدیره، بازرس، یا یک زماناست به صورت فوق العاده در هر مجمع عمومی عادی ممکن 

سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی یا دعوتنامه کتبی قید 

 شود. 

 شوند.کلیه مجامع عمومی باید با تایید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار  :1تبصره 
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در صورتی که هیات مدیره، مجمع عمومی ساالنه را در موعد مقرر برگزار نکند، بازرس / بازرسان  :2 تبصره

 مکلفند پس از تایید وزارت کشور راساً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند.

 11ماده 

نتشار یا دعوت نامه کتبی و یا سایر روشهای دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیراال

 2اطالع رسانی )پیامک، پست الکترونیکی و ...( صورت می پذیرد. دعوت برای تشکیل مجمع نوبت اول باید حداقل 

 روز قبل از بزرگزاری مجمع صورت پذیرد.  30هفته و برای نوبت دوم نیز حداقل 

 12ماده   

 جمع عمومی عادیموظایف 

 اعضای هیات مدیره و بازرس )بازرسان(انتخاب  -3

 استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس )بازرسان( -2

 داوران فوتبال تعیین خط مشی کلی کانون  -1

 بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات مدیره -4

 کانون داوران تعیین میزان عضویت ساالنه وتصویب ترازنامه و بودجه -5

 . فوق العاده یا راالنتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه های مجمع عمومی عادیتعیین روزنامه کثی-6

  13ماده 

این اساسنامه، مشابه مجمع عمومی  33تشریفات قانونی مندرج در ماده  مجمع عمومی فوق العاده با رعایت

 عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

 بازرس )بازرسان( با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیات مدیره یا -3

 ک سوم از اعضای اصلی کانون داوران فوتبال یبا درخواست و دعوت  -2 

 مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد. :1تبصره 

ه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلس :2تبصره 

 خواهد بود.معتبر 

  14ماده 

 در صورتی که بازرس / بازرسان یا یک سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند، 

 موضوع کتباً به رئیس هیات مدیره اطالع داده خواهد شد، رئیس هیات مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف 

یر این صورت مومی فوق العاده اقدام کند، در غبه برگزاری مجمع عروز طبق این اساسنامه نسبت  35مدت 

و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با تایید و هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع بازرس 

 عمومی فوق العاده اقدام می نمایند.

 15ماده 

 وظایف مجمع عمومی فوق العاده

 سنامهتصویب تغییرات در مفاد اسا -1

 بررسی و تصویب انحالل کانون داوران -2

 عزل هیات مدیره  -1
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عزل هیات مدیره بنا به درخواست  :1تبصره 
3
1

اعضای اصلی یا بازرس / بازرسان و یا اکثریت اعضاء هیات مدیره  

 هماهنگی وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.با 

هیات مدیره، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر ب عزل دسته جمعی در صورت تصوی :2 تبصره

 اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی ، انتخاب هیات مدیره جدید اقدام می نماید.از 

 16ماده 

 هیات مدیره یا مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضای 

 بارسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند، اداره می شود.

 

 

 اعضای هیات رئیسه با اعالم نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق : 1تبصره 

 د. دستور کار اعالم شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارن

 : 2تبصره 

 هیئت مدیره نسخه ای از صورت جلسه را برای اطالع اعضاء در محل کانون نصب می نماید.

 17ماده 

 هیئت مدیره 

نفر عضو علی البدل می باشد که از  2صلی و عضو انفر  33دیره ای مرکب از کانون داوران فوتبال دارای هیئت م

 میان اعضاء اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

 سال باشد. 65ت مدیره نباید بیش از سن اعضاء هیئ: 1تبصره 

   نفر  5تا  1توسط هیئت مدیره ای مرکب از  استانهااساسنامه در  2شعب کانون داوران  با رعایت ماده  :2تبصره 

 اعضاء همان شعب انتخاب می شوند اداره خواهد شد. اعضاء این کانون ها طبق دستورالعمل هیئت مدیره  سویکه از 

 مرکزی فعالیت خواهند نمود.

  .نفر می باشد که در صورت عدم حصول آن می توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود 35حد نصاب تاسیس شعبه 

اضافه یک امضاء رسمیت  خواهد ه نصف ب ها با حضور جلسات هیئت مدیره مرکزی یا شهرستان:  3تبصره 

 تصمیمات متخذه با  آراء موافق نصف به اضافه یک نفر معتبر خواهد بود.داشت و 

یک نفر را  ،هئیت مدیره  هیئت مدیره بعد از یک هفته در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس : 4تبصره 

یک نفر را به عنوان خزانه دار ویک نفر را هم به عنوان مدیر  نوان مدیر عامل ونایب رئیس و یک نفر را به عبه عنوان 

 روابط عمومی انتخاب می نمایند و نسخه ای از صورت جلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند. حدود

 اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه تعیین شده است.

 بدون عذر موجه و  اعضاءجلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از شرکت اعضاء هیئت مدیره در  : 5تبصره 

 بدون اطالع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غائب خواهد بود.

 عضو علی البدل طبق نوبت  ،در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرائط از هر یک از اعضای هیئت مدیره :  6 تبصره

 در صورتیکه با ورود اعضای علی البدل تعداد  .اصلی انجام وظیفه خواهد نمود عضواقیمانده به جای برای مدت ب

 و در اعضای اصلی هیئت مدیره کامل نشود برای تکمیل اعضای علی البدل می توان با هماهنگی وزارت کشور 

 ی نسبت به ترمیم آن اقدام کرد.ی و فرمانداریها و انجام انتخابات میان دوره ااستانها با همکاری استاندار
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 روز یک بار تشکیل خواهد داد بنا به  10که به طور مرتب و حداقل هر  جلساتیهیئت مدیره عالوه بر  :  7تبصره 

سال ارکانون جلسه فوق العاده تشکیل می دهد. فاصله بین  بیریا دضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس 

 روز خواهد بود.. 1شکیل جلسه هئیت مدیره حداقل نامه و یا تماس تلفنی و تدعوت 

 18ماده

 هیئت مدیره برای دو دوره  اعضاء انتخاب  .سال انتخاب خواهد نمود 1مجمع عمومی هیئت مدیره را برای مدت 

ماه قبل از پایان دوره تصدی خود  1متوالی  بالمانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت 

 دید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف مدت یک هفته به آن وزارتخانه اعالم نماند.دوره جانتخابات 

 19ه ماد

 اختیارات آن بشرح ذیل خواهد بود: و وظائف و ههیئت مدیره نماینده قانونی کانون داوران فوتبال بود 

 نون و پرداخت دیون و وصول مطالبات و حراست از اموال منقول و غیر منقول و رسیدگی به حساب های کا حفظ

 ، جریانات قضائی  تعقیبانجام تشریفات قانونی بمنظور و حساب بانکی  افتتاح ،اجرای مصوبات مجمع عمومی

بطور کلی هئیت مدیره فصل دعاوی از طریق سازش.  و. و حل مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم

 داماتی را که ضروری بداند با رعایت مصالح کانون در مورد نقل و انتقال اموال غیر تواند در حوزه وظائف خود اقمی 

منقول و تبدیل به احسن و یا رهن گذاری موفک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که 

 مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام کانون داوران فوتبال انجام دهد.

و اقدام درباره آنها در صالحیت  موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیمجز درباره  : 1تبصره 

مجامع عمومی است هیئت مدیره کلیه اختیارات الزم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع کانون خاص 

 دارا می باشد.

را با  و خزانه دار مدیر عاملس هیئت مدیره یا با امضاء رئی مالی کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهد آور : 2تبصره 

 داوران فوتبال معتبر خواهد بود.کانون   مهر 

مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد نماینده کانون داوران  : 3تبصره 

 محسوب شده و از طرف آنها حق امضاء دارد.فوتبال 

را از طریق سازمان اجرایی ) کارمندان مات و مصوبات هیئت مدیره و مجمع تصمی مدیرعامل : 4تبصره 

گذارد. اتخاذ تصمیمات و صدور دستورات استخدامی( که مجوز آنها را از هیئت مدیره کسب نموده است به اجرا می 

نظیم دستورکار و تهیه اداری و اجرایی و امجام پیگیری ها و امضاء مکاتبات الزم ، تهیه و گزارش برای هیئت مدیره و ت

 صورت جلسه های بر عهده دبیر خواهد بود.

 هیئت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه اقدام به  : 5تبصره 

 تشکیل کمیته های تخصصی نماید.

 . ایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بودآئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره و ت : 6تبصره 

 21 ماده

 نفر را به عنوان بازرسان اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک  2مجمع عمومی عادی 

 سال انتخاب خواهد کرد.

 انتخاب مجدد بازرس یابازرسان بالمانع خواهد بود. : 1تبصره 

عامل و نزدیکان سببی و نسبی آنها نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب مدیر ، اعضاء هیئت مدیره  : 2تبصره 

 شوند. 
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  21ماده

 وظایف بازرس یا بازرسان  به شرح زیر است:

                                               بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی کانون و تهیه گزارش برای مجمع عمومی  -3

ه هیات مدیره اعم ازمالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد کانون برای ارائه به مجمع ـ مطالعه گزارش ساالن2

 عمومی.

 ارائه گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره ازمفاد اساسنامه یامصوبات مجمع به مجمع عمومی   -1

ه و مطالعه تبصره: گزارش بازرس )بازرسان( باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی جهت مراجع

 در محل دفتر کانون آماده باشداعضاء 

. 

 22ماده 

کلیه اسناد و مدراک کانون اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیات مدیره جهت 

 احزاب قرار گیرد. 30بررسی در دسترس بازرس / بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده 

 

 اد متفرقهبودجه و مو –فصل چهارم 

 23ماده 

 کمکهای اهدایی ق عضویت اعضاء و، اعانات، قبول وصیت، وقف و نیزحبودجه کانون از طریق جمع آوری هدایا

 فدراسیون فوتبال تامین می شود.

 24ماده 

دریافتی و هزینه های کانون در دفاتر قانونی ثبت وشرح و بیالن آن در پایان هر سال مالی جهت  کلیه وجوه

 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارائه خواهد شد.  30کمیسیون ماده  بهبررسی 

 

  کلیه دفاتر مالی کانون در صورت مراجعه مامورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. : 1تبصره 

سال مالی کانون منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند هر سال ختم می  :2تبصره 

 ود. ش

 کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری کانون در حساب مخصوصی بنام کانون داوران فوتبال در یکی از  : 3تبصره 

 بانک های رسمی کشور نگهداری خواهد شد.

 درآمد و هزینه های کانون داوران فوتبال در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیالن آن در پایان هر سال جهت :  4تبصره 

 وزارت کشورارسال خواهد شد.بررسی به 

 25ماده 

 کلیه مدارک، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی کانون نگهداری می شود. 

داوران انجام خواهد  و با مهر کانون یا مدیرعاملمکاتبات رسمی کانون داوران با امضای رئیس هیات مدیره و 

   شد.

 فاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در د تبصره:

 خواهد رسید.



 

                                                                                         8 

 

 26ماده 

 هرگونه تغییری در مقاد اساسنامه و ترکیب اعضاء هیت مدیره و بازرس ) بازرسان( در صورتی معتبر است که به 

 ده باشد.قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها رسیده و در روزنامه رسمی درج ش 30تصویب کمیسیون ماده 

 تبصره: محل کانون داوران و اقامتگاه اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به 

 اطالع وزارت کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطالع داده نشده استناد به آن معتر نخواهد بود.

 27ماده 

 شکل و متن آن پس از تصویب هیات مدیره و مجوز کانون داوران دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که 

 وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.

  28ماده 

غیر تجاری می باشد نمی توانند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام  "با توجه به اینکه کانون داوران ماهیتا

 دهد.

 انحالل

  29ماده 

 نحل می شود:در موارد زیر کانون م

 هرای مجمع عمومی فوق العادبنا به  -3

در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رساندن موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام  -2

 آن غیر ممکن باشد.

 قانون احزاب و حکم قطعی دادگاه  30بنا به تقاضای کمیسیون ماده  -1

 31ماده 

مع عمومی فوق العاده می باشد مجمع عمومی فوق العاده انحالل کانون داوران فوتبال منوط به تصویب مج

نفر( از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون  1تصفیه ای )حداقل هیئت 

قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و امالک آن به یکی از مراکز  30و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده 

ابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه ازشرح کامل اقدامات خود را جهت مش

 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد. 30بررسی به کمیسیون ماده 

  31ماده 

که در  هفوق العاد ست اعضاء مجمع عمومیتبصره در اولین نش 13ماده و  13این اساسنامه مشتمل بر 

 تصویب رسید.به  33/3133/ 31تاریخ 

 

 


