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 مقدمه

 
كشور عضو را  101كميته داوران مربوط به آيين نامه  1090مارچ  91فدراسيون جهاني فوتبال )فيفا( درهيات رييسه 

در تمام  9110فروردين 91مطابق 1099الزام نموده كه از اول آوريل آن  12تصويب و براي سراسر جهان ارسال و در ماده 

داوران فدراسيون فوتبال مجموعه مقرراتي است كه در  لذاآئين نامه اجرايي كميته. عينا اجرا شود ي عضوفدراسيونها

كميته و  اين وظايف تفکيک و در جهت ساختارجمهوري اسالمي ايران اساسنامه فدراسيون فوتبال  22راستاي ماده 

كميته كميته داوران با همکاري توسط  ، نات آنهاو طبقه بندي داوران و شيوه هاي رشد ، ارتقاء و امتحاآن سازمان اداري 

. هدف از است  تهيه گرديده و در برگيرنده دستورالعملهاي فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا بودهحقوقي و تدوين مقررات 

 هايامه انسجام ،به روز رساني و استاندارد سازي در تشکيالت كميته داوران كشور و استقالل هياتتدوين اين آيين ن

اين و رسيدن به  تمركز زدايي و هدايت سيستمي ي در استان مربوطه و کار گيري و برگزاري كالسهاي داوراستانها در ب

 است . امر مهم 

 

بديهي است حسن اجراي مفاد آيين نامه مذكور بعهده روساي محترم هياتهاي استانها و كميته داوران فوتبال استان 

مي جمهوري اسالمي ايران  فدراسيون فوتبال  جراي اين مقررات حسب وظيفه ذاتي بعهده مربوطه بوده و حق نظارت بر ا

 باشد.

 

 

 

 علي كفاشيان                                                                                                 

 فوتبال  رئيس فدراسيون                                                                                                  
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 و اهداف  تعاريففصل اول: 
 

 : تعاريف1ماده 
 ميگردد و هيئت رئيسه تعيينآئين نامه كميته داوران فدراسيون فوتبال مجموعه مقرراتي است منطبق با شرح وظايفي كه توسط 

( كه به نحوه تشکيل، اداره و روابط كميته AFC( و كنفدراسيون فوتبال آسيا ) FIFAدستورالعملها و مقررات فدراسيون ، فيفا ) شامل 

و بانوان ميباشد اعم از : آقايان داوران استانها و شهرستانها و دربرگيرنده كميته هاي  با داوران و چگونگي فعاليت داوران مي پردازد

 و لغات استفاده شده در آن به شرح زير تعريف مي شود :

 داور  -1
داور فردي است كه كالسها و دوره هاي آموزش داوري را تحت نظر كميته با موفقيت طي نموده و پس از اخذ گواهينامه و مجوزهاي 

 داوري مي پردازد.به  AFCو  FIFAالزم برابر قوانين ، مقررات و دستورالعملهاي فدراسيون ، 

 

 كميته داوران  -2
 تصميم گيري ميکنند داوران  در تمامي موارد مربوط به داوري ووتشکيالت داوري  گروهي از افراد كه براي    

 ناظر داوری  -3
به منظور  كهداوري ناظر فردي است از بازنشستگان درجات ملي و بين المللي آگاه به قوانين ، مقررات ، دستورالعملها و ضوابط 

پيشرفت داوران با ارائه مشورت و نظارت سازنده بر عملکرد آنها نظارت و ارزيابي داشته و از سازو كار نمره دادن نيز استفاده مي 

 .نمايد

 مدرس داوری   -4
كه با تبال درجات ملي و بين المللي آگاه به قوانين ، مقررات و دستورالعملهاي بازي فو هبازنشست داوران مدرس فردي است از

هرگونه اشاره به مدرس  عالوه بر اين آموزش مهارتهاي فني داوري خواه در كالس داوري و خواه در زمين بازي داوران راتعليم ميدهد 

 .دگي جسماني نيز اطالق مي شوداداوري در اين آيين نامه به مربيان آم

 

 ليست بين المللی  -5
كه اين فهرست  مي باشداعم از آقايان و بانوان   فهرست داوران بين المللي از كليه داوران و كمک داوران فوتبال ، فوتسال،ساحلي    

 ديماه( هر سال داراي اعتبار است 99دسامبر ) 19ديماه( تا  91ازاول ژانويه )

 كلمات اختصاری    -6
 جايگزين عناوين كامل آنها ميگردد.در اين آئين نامه كلمات اختصاري ذيل 

 كميته : كميته داوران فدراسيون فوتبال 

 اعضاء : اعضاء اصلي كميته داوران 

 فدراسيون : فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي ايران 

 بورد بين المللي : مجمع جهاني قانونگذاري بازي فوتبال 

 قوانين : قوانين بازي فوتبال 

 ن يا شهرستان هيات : هيات هاي فوتبال استا 

 دپارتمان : بخش اداري و اجرايي كميته داوران فدراسيون فوتبال 
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 FIFA :فدراسیون بین المللی فوتبال 
 AFC  :کنفدراسیون فوتبال آسیا 
نيز مفاد اين آئين نامه شامل حال كليه داوران در رشته هاي فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلي اعم از : آقايان و بانوان  :تبصره 

 ميگردد.

 

 : اهداف 2ماده 

 اعتالي شأن، منزلت و جايگاه داوري و داوران.   -1

 بسط و گسترش عدالت در ميادين فوتبال.    -1

 فوتبال از طريق داوري منصفانه. بازي گسترش بازي جوانمردانه و حفظ لذت و هيجان  -1

 جامعه داوري.تشويق و ترغيب جوانان و بازيکنان عالقمند براي ورود به  -2

 ت ها.راي قضاوت مسابقات فدراسيون و هياتوسعه و تأمين داوران شايسته به تعداد كافي ب  -5

 

 

 وم: تشکيالت كميته داوران دفصل 
 داوران  : تأسيس كميته 3ماده 

از اساسنامه فيفا ، فدراسيون ملزم به تأسيس كميته داوران ميباشد كه اين كميته  eبند  پاراگراف يک 91 مادهطبق  -9

 مستقيماً تحت امر فدراسيون عمل مي كند.

ميبايست تحت كنترل انحصاري آن تشکيالت ناپذير از ساختار فدراسيون باشد و  كميته داوران بايد بخشي جدايي -1

ليگ ها ، اتحاديه ها يا  تحت سرپرستي يا كنترل گروه ديگري مانند فدراسيون قرار داشته و به هيچ عنوان نميتواند

 قرار گيرد.اشخاص ثالث 

كميته داوران فدراسيون كه در اين آئين نامه به اختصار كميته ناميده ميشود طبق اساسنامه فدراسيون از كميته هاي  -1

سياستگذاري ، برنامه ريزي ، سازماندهي ، نظارت و دائمي در فدراسيون ميباشد كه به عنوان تنها مرجع ذيصالح كشور ، 

هدايت امور مربوط به داوري و داوران و همچنين نظارت بر امر گزينش داوران در كليه مسابقات، كالسهاي آموزشي و 

ه نظارت بر نحوه عملکرد داوران را بر عهده خواهد داشت. كليه داوران، مدرسان و ناظران رسمي داوري از اعضاء وابست

 د و چگونگي فعاليت ، ارتقاء، تنزل و بازنشستگي آنان از اين آئين نامه تبعيت مي نمايد.ناين كميته محسوب ميشو

 ميبايست براي اجراي كليه وظايف محوله كه توسط هيئت رئيسه تعيين ميگردد، سازمان اداري داوران فدراسيون -4

 د. )دپارتمان( را با توجه به نياز امور اجرايي تأسيس نماي

 

 : تركيب اعضاء كميته داوران 4ماده 

كه اين  عضو تشکيل شده پنجاساسنامه فدراسيون فوتبال ، كميته داوران از يک رئيس ، يک نايب رئيس و  22ماده باستناد  -1

 افراد نبايد هيچ وابستگي به باشگاه ها ،اتحاديه ها ويا تشکيالت ديگر فوتبال داشته باشند.

 ميبايست يکي از اعضاء خود را به عنوان رئيس كميته داوران منصوب نمايد. فوتبال ت رئيسه فدراسيونهيا -2

ل كه شناخت كافي از پتانسيو داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي از بين داوران بين المللي وملي بازنشسته  كليه اعضاء -3

سال سن  69سال و حداكثر  20حداقل و بوده ريداراي توانايي براي برنامه ريزي و سازماندهي داوهاي جامعه داوري داشته و 

 شوند . مي انتخاب  داشته باشند
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د تا پس از تاييد، ابالغ خود را از نمعرفي ميشو ت رئيسه فدراسيون پنج نفر عضوتوسط رييس كميته  به هيانايب رئيس و  -4

 .رييس فدراسيون دريافت نمايند
 مي شوند .سال بازنشسته  65اعضاي كميته با رسيدن به سن  -5

 

 داوران : وظايف و اختيارات كميته   5 ماده

 ي.ذاري در امر داوري و تعيين خط مشسياستگ -1

صدور مجوز به دبيرخانه )دپارتمان ( براي اجرايي نمودن قوانين، مصوبات و دستورالعملهاي صادره از مراجع ذيصالح  -2

 بين المللي .داخلي و 

 نظارت بر رعايت اصول و ارزشهاي داوري در ميادين فوتبال.  -3
 .تعيين و انتصاب  داور براي مسابقاتي كه توسط فدراسيون سازماندهي گرديده و يا خواهد شد -4

 .تأئيد و تصويب تقويمهاي آموزشي براي كالسهاي داوري ، مدرسان و ناظران  -5

داوران ،كمک داوران ، داوران بين المللي فهرست در آقايان و خانمهابه فيفابراي قرار گرفتن معرفي نامزدهاي حضور -6

 .فوتسال و فوتبال ساحلي

 و تصويب كليه سرفصلهاي دوره ها و كالسهاي آموزشي داوري، مدرسي و نظارت. عيينت -7

 و طبقه بندي آنان. انرو ناظ يناسامي مدرسان، ناظران داوري و تعيين شرايط تربيت مدرس فهرست  تأئيد -8

 داوران. مربوط به آئين نامه هاي كميته داوران ودستورالعملهايتهيه و اصالح  -9
 .دسته بندي داوران در هر طبقه ، بنابر كارايي آنها در مسابقات برگزيده و طرح پيشنهاد تشويق و تنبيه داوران -11

براي مسابقاتي كه زير نظر فدراسيون انجام ميشود حق الزحمه داوران، مدرسان، ناظران داوري تنظيم جدول پيشنهادي  -11

 .جهت تصويب در مرجع ذيصالح

 فيفا بمنظور تضمين يکنواختي در اجراي قوانين بازي. شده توسطمشخص  اجراي شيوه هاي استاندارد داوري -12

 شده است. ارائهبه كار بردن معيارهاي يکنواخت ارزشيابي داوران كه توسط فيفا -13

 دستورالعمل جهت مشخص نمودن بودجه ساالنه كميته براي توسعه كمي و كيفي داوري.تهيه و تنظيم  -14

 نظارت بر فعاليت كميته داوران استانها. -15
 ارائه گزارش فعاليتها به هيات رئيسه فدراسيون .  -16

 

 وم: تشکيالت دپارتمان داوران سفصل 
 

 : تركيب اعضاء سازمان اداری داوران )دپارتمان( 6ماده 
 

داراي تجربه  و در زمينه داوري داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسيكه  رئيس دپارتمان ميبايست از بين كارشناسان داوري 

به استناد شود تا در صورت تائيد دبير كل ، فرد مورد نظر را  توسط رئيس كميته داوران به دبير كل پيشنهادانتخاب و بوده كافي

انجام وظيفه نمايد در دپارتمان  به صورت تمام وقت نمايد كه معرفيغ به رييس فدراسيون ابالجهت صدور  اساسنامه 60ماده 

بسته به نياز فدراسيون چنانچه حضور كاركنان ديگري براي پوشش سطوح مديريت و توسعه داوري در دپارتمان ضروري  .همچنين

 د . اين كاركنان توسط رئيس دپارتمان به دبير كل پيشنهاد ميشون باشد 
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 فدراسيون فوتبال  : وظايف سازمان اداری داوران)دپارتمان(7ماده  -1

 .اجراي تصميمات اتخاذ شده توسط كميته داوران  -9

 انجام هرگونه فعاليتي مربوط به تدارك و آماده سازي داوران. -1

 .(ارتقاء درجه )دو به يک و يک به مليكالسهاي  تدارك و برگزاري -1
 جهت معرفي اسامي افراد واجدشرايط به كميته داوران بين المللي  كالسهاي تدارك و برگزاري -2
 كميته داوران. با هماهنگيكالسهاي باز آموزي  و مدرسين و ناظران  تدارك و برگزاري -5
 و كمک داوران ليگهاي مختلف  هماهنگي براي داوران كالسهاي تدارك و برگزاري -6
 .تهيه شده در داخل يا دريافتي از مجامع مورد تاييد فيفا تهيه و توزيع اقالم آموزشي  -7

 .مسابقات از بين فهرست اسامي تاييد شده كميته داوران  ان كليه كالسها و ناظر ان تمامتعيين مدرس -8
 گزارش منظم فعاليت ها به كميته داوران ، به صورت مستقيم يا از طريق دبيركل فدراسيون. -1

 
 

 : طبقه بندی داوران مچهار فصل
 : داوران با توجه به توضيحات ذيل طبقه بندی ميشوند. 8ماده 

بر حسب ضروريات و عوامل مختلف و استاندارهاي روز به شرح زير طبقه داوران بر اساس درجه ، قابليتهاي فني و تجربه و 

 بندي ميشوند  

 راهنمايي و در صورت شايستگي در نوجوانان استفاده خواهند شد.داوران پايه كه عموماً در مسابقات نونهاالن ، مدارس تا  -1

با تشخيص كميته داوران مربوطه، در مسابقات آن استان استفاده خواهند  اشهرستانهداوران درجه سه عموماً  در مسابقات  -2

 شد.

استفاده قرار خواهند گرفت  داوران درجه دو عموماً در مسابقات استانها كه با توجه به تشخيص كميته داوران مربوطه مورد -3

و در صورت شايستگي با پيشنهاد هيئت مربوطه بنابر تشخيص و نياز كميته در مسابقات رده هاي سني فدراسيون مورد 

 استفاده قرار خواهند گرفت.

سيون رفي به هيئت مربوطه با تشخيص كميته داوران فدرادر مسابقات استانها و در صورت مع داوران درجه يک كه عموماً -4

 در مسابقات رده هاي سني و ليگ آماتوري مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

داوران ملي ضمن قضاوت در مسابقات استان، با توجه به معرفي هيئت مربوطه به فدراسيون بنابه تشخيص كميته داوران  -5

 ميتوانند در كليه مسابقات فدراسيون يا سازمان ليگ حرفه اي قضاوت نمايند.

كمک داوران بين المللي فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلي ضمن قضاوت در مسابقات استاني ، با توجه به نياز و  داوران و -6

 تشخيص كميته داوران در كليه مسابقات فدراسيون يا سازمان ليگ حرفه اي ميتوانند قضاوت نمايند.

 

اما  از كالس درجه  ساحلي بطور مشترك فعاليت خواهند نمود:    داوران درجات پايه، سه و دو در فوتبال، فوتسال و فوتبال تبصره

 .يک ميبايست در كالس جداگانه مخصوص رشته خود براي ارتقاء شركت نمايند
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 : شرايط متقاضيان و نحوه برگزاری كالسهای داوری م پنج فصل

 

 : شرايط عمومی كالسهای ارتقاء 9ماده 

دو كالسهاي ارتقاءو  و برابر مفاد اين آيين نامه  هافوتبال استان هايتوسط هيئتمنحصرا برگزاري كالسهاي ارتقاء سه به دو  -9

 يک به ملي به درخواست آنها و موافقت كميته داوران فدراسيون صورت ميگيرد.كالسهاي به يک و 

هر محل ديگر به تشخيص و صالحديد برگزار  اعتبارات حامي مالي يا هزينه كالس از محل شهريه شركت كنندگان يا از -1

 تأمين ميشود .،كننده 

و ممتحن حق ندارد از  صورت مي گيردفيفا  كميته پزشکي  موارد تست آمادگي جسماني با توجه به آخرين استانداردهاي -1

 استاندارد قبولي مشخص سازد.حداقل توسط فيفا مسافت بيشتري را بعنوان مشخص شده مسافت حداقل 

ترجيحا  تستي ،تصويري و  تئوري در تمام كالسها  و سواالت ميباشد نمرات كل بارم 2/1حدنصاب قبولي در آزمون علمي  -2

فقط در كالسهاي درجه سه و است  كتبي و تشريحي  شامل امتحانكه سنتي  باشد و امتحاناتمي مفهومي وويدئويي 

  سه به دو مجاز است .ضرورتا در كالسهاي 

 نفر ميباشد. 15و حداكثر  95نندگان براي برگزاري كليه كالسها حداقل شركت ك -5

مبني بر تأئيد صحت و سالمت جسمي )چشم،گوش،قلب و سالمت  فوتبال هيئت فدراسيون يا  ارائه گواهي پزشک معتمد -6

 .توصيه مي شود رواني( شركت كننده براي حضور در كالسها 

ارتقاء ، در كالسي كه حداقل دوماه بعد تشکيل ميشود ميتواند شركت هر داور در صورت عدم كسب نمره قبولي در كالس  -7

 بار ميتواند در همان كالس به شرط رعايت حد سني شركت نمايد. 1نمايد ولي در مجموع حداكثر 

ک يء به در كالسهاي ارتقا  ليدرجه دو با نظر استانها وو براي درجه پايه و درجه سه تعيين زمان و مکان  و مدرس كالسها -8

 ملي  با هماهنگي و تأئيد كميته داوران كشور صورت ميگيرد.ارتقاء به درجه و

مجوز هيات رئيسه همان با و  كميته داوران استانها  توسط به هر تعداد كه احساس نياز مي شود  1كالسهاي پايه و درجه  -9

آزادي كامل  يته داوران كشوري كمآموزش مصوب و در برگزاري آن به شرط رعايت سرفصل هاي استان برگزار مي گردد

   وجود دارد .

 :: كالس داوری پايه   11ماده 

ولی براساس سرفصل تعيين شده توسط كميته  و به هر تعداد در طول سال اين كالسهابه طور مستقيم توسط هيئت های استانها 

 فدراسيون فوتبال گزارش می شود.با ذكر اسامی جهت ثبت در رايانه به گردد و گزارش آن برگزار ميداوران كشور  

 حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي ميباشد. -9

 جهت قضاوت در مدارس و نونهاالن. 96و  95ويژه سنين  -1

 ساعت عملي. 90ساعت تئوري و  60شامل  -1

و رييس  استان با امضاء رييس كميته داوران صدور گواهينامه پايه )مقدماتي( پس از موفقيت در آزمونهاي علمي و عملي -2

 صورت خواهد گرفت . هيات استان مربوطه
 . تعيين مي شودو توسط هيات استانها  مدرس كالس ترجيحا بومي و از بين مدرسين تاييد شده و كالس ديده فدراسيون  -5
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 :: كالس داوری درجه سه 11ماده 

برگزار می شود و ولی  براساس سرفصل تعيين شده توسط كميته داوران كشور توسط هيئت های استانها به هر تعداد  اين كالسها  

 رفته شدگان جهت ثبت در رايانه فدراسيون به دپارتمان داوری ارسال می شود.ذيفقط اسامی پ

 حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره راهنمايي ميباشد. -9

 .سال تمام 17سال و حداكثر  97حداقل سن  -1

 .ساعت عملي 90تئوري و ساعت كالس 20گذراندن  -1
 .ديپلم داوري بعد از صدور توسط رييس هيات استان و دبير هيات استان امضا مي شود  -2
يا دبير و رئيس  امضاي رئيس كميته داوران استان با پس از موفقيت در آزمونهاي علمي و عملي 1داوري درجه  كارت  -5

 .داوري يا كمک داوري صادر ميگردد . 10پس از شش ماه فعاليت مستمر و انجام   مربوطههيئت استان 
 .تعيين مي شودسط هيات استان تو مدرس كالس ترجيحا بومي و از بين مدرسين تاييد شده و كالس ديده فدراسيون  -6

 

 : : كالس داوری ارتقاء درجه سه به دو 12ماده 

اسامی پذيرفته فقط برگزار می شود و ولی  براساس سرفصل تعيين شده توسط كميته داوران كشور توسط هيئت های استانی

 شرايط شركت كنندگان به شرح زير است :شدگان جهت ثبت در رايانه فدراسيون به دپارتمان داوری ارسال می گردد.

 .يا داراي گواهي اشتغال به تحصيل حداقل مدرك تحصيلي ديپلم  -9

 تمام.سال 10حداكثر  -1

 ساعت عملي.  6ساعت كالس تئوري و  98 گذراندن  -1

 سپري شدن حداقل دوسال از تاريخ صدور كارت داوري درجه سه. -2
 كمک داوري در مسابقات رسمي استاني 20داوري يا  10انجام حداقل تعداد  -5

 مدرس كالس ترجيحا بومي و از بين مدرسين تاييد شده و كالس ديده فدراسيون تعيين مي شود . -6

 . صورت مي گيردمربوطه  هيات استان يا دبير و رييس استان مضاي رئيس كميته داورانبا ا 1صدور كارت درجه -7

 

 :: كالس داوری ارتقاء درجه دو به يک 13ماده 

 ميشود. و اجرا سيون فوتبال برنامه ريزیاين كالسها منحصراً توسط كميته داوران فدرا 

 حداقل مدرك تحصيلي ديپلم ميباشد. -9

 سال تمام.11حداكثر  -1

 ساعت عملي. 6ساعت كالس تئوري و  98گذراندن  -1

 دپارتمان داوري.موجود از كالسها در رايانه  سوابقبرابر سپري شدن حداقل دوسال از تاريخ صدور كارت داوري درجه دو -2

 .كمک داوري در مسابقات رسمي با نتايج درج شده در پرونده 10داوري يا  10انجام حداقل تعداد  -5

 كالسهاي اين رده براي داوران فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلي بطور جداگانه برگزار ميشود. -6
 از بين مدرسين تاييد شده و كالس ديده فدراسيون تعيين شود . و حداقل درجه مليداراي مدرس كالس بايد  -7

 صادر مي شود .ن فوتبال رئيس كميته داوران فدراسيوو  فدراسيون  دبير كلبا امضاي  يک كارت درجه  -8
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 كالس داوری ارتقاء درجه يک به ملی: 14ماده 

 می شود. و اجرا فدراسيون فوتبال برنامه ريزیمنحصرا توسط اين كالسها 

 حداقل مدرك تحصيلي ديپلم ميباشد. -1

 سال تمام.17حداكثر  -2

 ساعت عملي. 8ساعت كالس تئوري و  96گذراندن  -3

 از تاريخ صدور كارت داوري درجه يک. و شش ماه سال 1مدت سپري شدن حداقل  -4

 مسابقات در  ناظران رسمي كميته داوران صادره از سوي  قابل قبول نمرات داوري يا كمک داوري با  90انجام حداقل تعداد  -5

 باشگاههاي كشور. دسته دوم، دسته سوم، حذفي و اميد هاي اعم از : دسته اول،

 كمک داوري در مسابقه هاي قهرماني ليگ استان در رده هاي مختلف به تأئيد هيئت 10داوري و  10انجام حداقل تعداد  -6

 آشنايي به زبان انگليسي در حد متعارف. -7

 كالسهاي اين رده براي داوران فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلي بطور جداگانه برگزار ميشود. -8

 .ن فدراسيون صادر مي شودرئيس كميته داوراو  فدراسيون  دبيركلكارت درجه ملي با امضاي  -9

 

 ارتقاء درجه  برای  : شرايط ويژه15ماده 

 داور ميتواند با رعايت شرايط زير به صورت جهشي در كالس ارتقاء شركت نمايد.

 سال در درجه يک( 5/9مدت در درجات سه يا درجه دو يا  يکسالسپري كردن حداقل نيمي از مدت انتظار.) -1

 .كمک داوري در دسته باالتر از درجه فعلي 10داوري يا  10انجام حداقل  -2

سط ناظران مورد در حداقل سه مسابقه ليگ استان يا مسابقات فدراسيون كه تو 5/8كسب معدل نمرات ارزشيابي باالتر از  -3

 ن فدراسيون انجام داده باشد.ورااتأئيد كميته د

استعداد ذاتي و نشان دادن  ايده آل(، داشتنتناسب اندام)قد و وزن  برخورداري از شرايط مناسب از جمله: دارا بودن -4

 و تسلط به زبان انگليسي لياقت براي قضاوت در رده هاي باالتر

 .آراء اعضاء كميته داوران سه چهارم درخواست رسمي هيئت مربوطه و تصويب  -5
 

 : شرايط و نحوه انتخاب و معرفی داوران و كمک داوران بين المللی16ماده

 ، فوتسال و فوتبال ساحلي باشد.ملي فوتبال داراي كارت داوري درجه -9

داوري در مسابقات ليگ برتر يا حذفي باشگاههاي  6براي متقاضيان داوري)فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلي( انجام حداقل  -1

 تيم جزو تيمهاي ليگ برتر همان سال باشند( يکي از دوكشور.)در صورتيکه 

كمک داوري در مسابقات ليگ برتر يا حذفي باشگاههاي كشور)در صورتيکه هر دو  90براي متقاضيان كمک داوري انجام حداقل  -3

 تيم جزو تيمهاي ليگ برتر همان سال باشند( 

 .مطلوب كسب  نمرات نظارت -4

 صورت ميگيرد. كميته داوراندعوت به شركت در آزمونهاي معرفي منحصراً و مستقيماً توسط  -5

 . در همان سال ميالدي است  FIFAنامه ارسالي تابع  امتحاناتن شركت كنندگان در اين س -6
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 نمرات آزمون بين المللی-17ماده 

 امتياز 50         حداكثر در قضاوتها كسب باالترين معدل نمرات نظارت-1

 فرمول زير: امتياز ديگر به تفکيک 50حداكثر كسب   -2   

 امتياز 95                      شخصيت فردي و همکاري با كميته داوران        -

 امتياز     10                          آمادگي جسماني                                          -

 زامتيا 95                                               آزمون زبان انگليسي               -

 .معرفي خواهند شد AFCو  FIFAكسب كنند به نمره فوق  900 مجموع امتياز را ازنفراتي كه بيشترين  -3

 : تنزل درجه بين المللی81ماده 

 اعضاي كميته داوران تنزل درجه بين المللي  داده شوند  : 2/1با تصويب  و داوران و كمک داوران ممکن است به داليل زير

 بنا به تشخيص كميته داوران . مستمر با هيئت و فدراسيونعدم همکاري  -1

 عدم موفقيت در آزمون معرفي ساالنه. -2

 عدم موفقيت پي در پي در داوري بنا به گزارش ناظران رسمي فدراسيون  -3
 اعالم انصراف از همکاري و قضاوت به هر دليل. -4

 عدم شركت در آزمون معرفي به فيفا. -5

 محروميت هاي انضباطي بلند مدت. -6

 احراز عدم صالحيت اخالقي و اجتماعي. -7
 

 : آزمون آمادگی جسمانی 91ماده.

مبناي آزمايشات جسماني داوران در كالسهاي  آموزشي و كالسهاي هماهنگي و آزمون بين المللي بر اساس آزمونهاي جسماني 

شرايط عمومي آزمايشات به شرح است.تعيين شده در آزمايشات فيفا (حداقل نمرات ) رسمي فيفا بوده و اساس قبولي در آزمون ،

 زير است :

 .استفاده از كفش ميخ دار مجاز نمي باشد-9

 حضور مربي آمادگي جسماني ، پزشک اورژانس و آمبوالنس و كمکهاي اوليه در محل آزمايشات بدني الزامي است.-1

 .كنترل خواهد نمود ،مان سنج دستياگر گيت هاي الکترونيکي )فتوسل(وجود ندارد يک مربي با تجربه دووميداني با ز-1

 .روز داراي اعتبار است 20آزمايشات موفق جسماني تا -2

 

 

 : روش و نحوه تربيت مدرس و ناظر داوریششم فصل
 

 : تربيت مدرس داوری21ماده

داشته باشند،  همکاري با فدراسيونو  بوده فوق ديپلمكه داراي حداقل مدرك  كليه داوران بين المللي و ملي بازنشسته -1

 مجاز خواهند بود در كالس مدرسي داوري شركت نمايند.

 تربيت مدرس، واجدين شرايط مدرسي را براي شركت در كالس ي استانها هيئت ها درخواستبا توجه به  داوران كميته -2

 و احراز توانايي تدريس و فن بيان و توانايي انتقال مطالب ، اندن دوره مخصوص و موفقيت در آزموندعوت كه پس از گذر

 .فعاليت نمايندبعنوان مدرس داوري 
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براي كالسهايي كه دپارتمان داوران فدراسيون   نددر صورتيکه استانها فاقد مدرس درجه ملي و بين المللي تائيد شده باش -3

 مدرس رسمي اعزام خواهد نمود .در صورت درخواست آنها  اي آن در اختيار استانها قرار داده شده اجر
 .سال رسما بازنشسته مي شوند  65مدرسين به محض رسيدن به سن  -4

 

 : تربيت ناظر داوری21ماده

كرده و همکاري با ليگ برتر و دسته يکم كشور قضاوت  كليه داوران بين المللي و ملي بازنشسته كه در مسابقات -1

 باشند، مجاز خواهند بود در كالس نظارت داوري شركت نمايند.را داشته فدراسيون 

دعوت كه  تربيت ناظررا براي شركت در كالس  نظارتو هيئت ها، واجدين شرايط  فدراسيونبا توجه به نياز  كميته داوران -2

  فعاليت نمايند نوان ناظر داوري پس از گذراندن دوره مخصوص و موفقيت در آزمون بع
 .سال رسما بازنشسته مي شوند  65سيدن به سن به محض ر انناظر -3

 

 انشرايط كلی تعيين داورو فصل هفتم : وظايف 

 وظايف -22ماده

 د.نانجام وظيفه نماي AFCو  FIFAبايد طبق ضوابط و مقررات فدراسيون،  انداور -1

 د.نبايد در موقع قضاوت ملبس به لباس داوري، آرم و عالئم مصوب كميته باش انداور -2

 د.نقبل از مسابقه در محل انجام بازي حاضر باش ساعت بايد دو ان داور -3

 د.نت برگزاري برسانسابقه حاضر و مراتب را باطالع هيابايد روز قبل از مسابقه در شهرستان محل برگزاري م انداور -4

با بازيکنان، مربيان، سرپرستان و ساير اشخاص وابسته به تيمهايي كه قضاوت  همراهياز هرگونه  هستند موظف  انداور -5

 د.نبازي آنان بعهده اوست خودداري نماي
 

زمان بازي و بعد  و ساير رويدادهاي مسابقه  داور بعد از بازي بايد شرح كامل حوادث، تخلفات انضباطي، تعويض ها، نتيجه -6

 .دناز امضاء به مراجع ذيربط ارسال نماي بازي را در فرمهاي مربوطه ثبت و پس از
 .انجام مصاحبه با رسانه ها  توسط داوران و كمک داوران در قبل در هنگام و بعد از مسابقه ممنوع است -7

غير وابسته به آن سازمان ملزم  انجهت قضاوت براي مسابقات هرگونه سازمان خارج از حوزه فدراسيون يا هيئت، داور -8

 فدراسيون با كميته داوران هيئت مربوطه مجوز اخذ نمايد. اندپارتماست قبالً از 

 

 قضاوت در مسابقات ساير سازمانها-23ماده 

 داور براي مسابقات داخلي استان و شهرستان از اختيارات كميته داوران استان يا شهرستان مربوطه ميباشد.تعيين  -1

سازمانهايي كه تمايل به استفاده از داوران خارج از تشکيالت خود براي قضاوت و مسابقات را دارند، ميبايست قبالً با  -2

 فدراسيون يا هيئت مربوطه هماهنگ نمايند. دپارتمان 

ا طبق تعرفه حق الزحمه و اياب و ذهاب ناظر،داور،افراد اجرايي و اداري مرتبط با قضاوت اعزامي از فدراسيون يا هيئت ه -3

 .شدخواهد پرداخت هيئت يا سازمان برگزار كننده توسط هاي فدراسيون فوتبال، 

سازمانها، ارگانها، وزارتخانه ها و انجمن ها ميتوانند گزارش فعاليت داوران رسمي شاغل خود را كتباً جهت درج درپرونده  -4

 به كميته يا هيئت مربوطه ارسال نمايند.

تورنمنت برگزار ميشود از سوي كميته داوران فدراسيون يا كميته داوران استان حسب مورد، براي مسابقاتي كه بصورت  -5

 يکنفر بعنوان مسئول كلي داوران معرفي خواهد شد.
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 .صورت پذيرداهها بايد با مجوز كميته داوران هيئت مربوطه در كليه مسابقات دوستانه بين باشگقضاوت داوران  -6

اده كننده از خدمات داوران رسمي فدراسيون ملزم به رعايت آئين نامه انضباطي فدراسيون انجمن ها و سازمانهاي استف -7

 ميباشند.

 

 م: حقوق و امتيازاتهشتفصل 
 

 مزايای داوران 24ماده 

ابقات ، برابر مقررات بهره مندي از حق الزحمه و هزينه هاي اياب و ذهاب و ساير مخارج ضروري براي قضاوت در مس -1

 هيئت مربوطه ميباشد. عهدهفدراسيون به 

 استفاده مي نمايند. AFCو  FIFAداوران رسمي از لباس، بج، عاليم مجاز و مورد تأئيد فدراسيون ،  -2

 قضاوت كليه مسابقات رسمي و دوستانه بعهده داوران رسمي فدراسيون فوتبال ميباشد. -3

 از سوي فدراسيون هستند.برابر ضوابط فيفا، داوران مجاز به استفاده از عاليم تجاري مشخص شده  -4

صرف شركت داوران در كالسها و دوره هاي اموزشي مختلف و قبولي در آزمونهاي علمي و عملي و ارتقاء به درجات باالتر و  :تبصره

آنان به صورت يکسان )كمي و كيفي( و هم  از  كالً اشتغال به امر داوري، كميته داوران فدراسيون يا هيئت را ملزم نمي سازد كه

 د.نمايعرض استفاده 

 اسپانسر و تبليغات 25ماده 

سانتي    100  تنها روي آستين پيراهن داوران مجاز است و كل مساحتي كه تبليغات آنرا مي پوشاند نبايد از نقش تبليغات -9

 متر مربع تجاوز نمايد

 روي يقه و پشت پيراهن ممنوع است ، جلو پيراهن هرگونه تبليغات  -1
بقات داشته باشد در يکي از تيمهاي شركت كننده در مسا روي لباس هيچگونه اشتراكي با تبليغنبايد تبليغات لباس داوران  -1

 .استفاده نمايند مشترك چنين شرايطي داوران نبايد از تبليغات
 

 

 هم : نظارت و ارزشيابینفصل 
 

 نظارت بر داوريها- 26ماده 

كشور را تحت پوشش نظارتي خود قرار داده و با اعزام رسمي كميته داوران فدراسيون براساس ضوابط اداري، كليه مسابقات  -9

 ناظران واجد شرايط بر قضاوت داوران نظارت و عملکرد آنان را ارزشيابي مي كند.

 .نمرات ارزشيابي داوران براساس نمرات رسمي فيفا مي باشد -1
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 تخلفات و تنبيهات انضباطی فصل دهم:

 

 تنبيهات -27ماده 

كميته داوران فدراسيون بمنظور حفظ حرمت و احترام متقابل بازيکنان، مربيان،سرپرستان، كادر اجرايي، فني و داوران و پاسداري از 

 عمال ميکند.ت اتخلفامتناسب با نوع  را  عدالت و بازي جوانمردانه، با تخلفات داوران مرتبط با قضاوت آنها تنبيهات زير

 تذكر. -1

 توبيخ شفاهي يا كتبي با درج در پرونده. -2

 محروميت از يک تا چهار جلسه در همان رده. -1

 محروميت از يک تا چهار جلسه در كليه مسابقات. -4

 محروميت از يکماه تا يکسال از قضاوت در كليه مسابقات كشور. -5

 تنزل درجه داوري با تصويب كميته داوران. -6

 داوران كشور و ابطال كارت داوري با تصويب هيئت رئيسه فدراسيون.حذف از ليست  -7
 

 : تنبيهات در رابطه با عملکرد فنی داور28ماده 

 باشد از دو مسابقه در همان رده و رده هاي باالتر محروم ميشود. 5/7تا  7داوري كه نمره نظارت او از -1

 مسابقه در همان رده و رده هاي باالتر محروم ميشود.باشد از چهار  1/6تا  6داوري كه نمره نظارت او از -2

 باشد از شش مسابقه در همان رده و رده هاي باالتر محروم ميشود. 6داوري كه نمره نظارت او كمتر از  -1
 

 : نوع تخلف و تنبيه آن29ماده 

درنوبت اول، محروميت دو هفته اي از قضاوت در كليه  عدم حضور بموقع براي انجام مسابقه بدون عذر موجهدر صورت  -9

 مسابقات ودر صورت تکرار؛ مدت محروميت به دو برابرافزايش مي يابد. 

محروميت از يک تا خودداري از شروع بازي، ترك زمين يا محل و يا تعطيل نمودن مسابقه بدون دليل موجه قانوني.در صورت -1

 شش ماه از قضاوت در كليه مسابقات.

 محروميت از چهار تا ده مسابقهاز قبول ابالغ داوري يا حاضر نشدن در محل مسابقه بدون عذر موجه.استنکاف غير موجه -1

نوبت اول، مصاحبه با رسانه هاي گروهي قبل، حين و بعد از مسابقه راجع به قضاوت خود يا مسابقات ديگر بدون مجوز كميته.-2

 بعد از چهار تا دوازده ماه محروميت از يک تا سه ماه و در نوبت

نوبت اول، تذكر يا توبيخ شفاهي يا كتبي با قضاوت در مسابقات بدو ن مجوز كميته داوران فدراسيون يا كميته داوران استانها.-5

 ماه. 1درج در پرونده و در صورت تکرارمحروميت تا 

 

 ت رده پائين تر نيز تسري يابد.تنبيهات فوق الذكر به تشخيص كميته ميتواند به مسابقا:   1تبصره    

را پس از تحمل نيمي از محروميت به  رده  فرد لياقت مجدد داور، كميته حق دارد تنبه يا احراز در صورت احراز:2تبصره  

 .باالتربرگرداند

 يافت.در صورت تکرار ، موارد مذكور، محروميت هاي پيش بيني شده به دو برابر افزايش خواهد :       3تبصره   

 كليه محروميتهاي مندرج در آئين نامه مربوط به فصل فعال مسابقات ميباشد.:      4تبصره              
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 حضور در رسانه های گروهی: 31ماده

انجام مصاحبه با رسانه هاي گروهي شامل صدا و سيما و جرايد و شركت كليه داوران فعال در برنامه ها ديداري و شنيداري و

مجاز نيستند در برنامه هاي بدون مجوز مطالب داوري اكيدا ممنوع است و ناظران رسمي فدراسيون  خبرگزاريها در خصوص

كارشناسي كه امر تحليل مسابقات زير مجموعه فدراسيون را انجام ميدهد شركت نموده ودر آن خصوص اظهارنظر نمايند در غير 

 م سه ماه و بار سوم از انجام وظيفه داوري و نظارت حذف مي شوند .اينصورت براي بار اول چهار هفته و بار دو

 

 دهم: بازنشستگیيازفصل 
 

 بازنشستگی  -31ماده 
 چه آنها كه در ليست فيفا قرار ندارند و در فهرست داوران فيفا و كمک داوران چه آنها كه انداور كليه سن بازنشستگي -1

از آمادگي جسماني و روحي اين داوران  در صورتيداوران تشخيص كميته  و با توجه به نياز  اماسال تمام خواهد بود.  25

تا سن  فقط مجاز خواهد بود از وجود اينگونه داورانبا تصويب سه چهارم اعضا خود كميته داورانمناسب برخوردار باشند، 

در كليه مسابقات رسمي اجازه داده نمي  رايطيتحت هر ش سال 26و استفاده از داوران باالي  سالگي استفاده نمايد 26

 شود. 

 د اعالم بازنشستگي نمايد.نتقاضاي شخصي در هر سن و درجه ميتوانداوران با  -2
 سال تمام ميباشد.  65ناظران و اعضاي كميته داوران و رئيس و اعضاي دپارتمان داوران   ،سن بازنشستگي براي مدرسان  -3

 
 موارد پيش بينی نشده -32ماده 

امه براي مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است كميته داوران ميتواند به شرط عدم نقض موارد مندرج در اين آيين ن

 تصميمات خاص را اتخاذ نمايد  يا در صورت عدم صالحيت به هيات رييسه فدراسيون واگذار نمايد 

 
 تصويب آيين نامه-33ماده 

و تنظيم ت رئيسه فدراسيون فوتبال هيا پس از تصويب كليات در  وتبصره ميباشد  7 ماده و  11فصل 99اين آئين نامه مشتمل بر 

داراي قابليت اجرايي  9111فوتبال و مطابقت با استانداردها از اول خرداد نهايي توسط كميته حقوقي و تدوين مقررات فدراسيون 

 /نه است 
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