مدارک مًرد ویاز جهت ثبت وام از دايعلبان
 .1اصل ي تصًیش مذسن تحصیلی.
 .2یه لغعٍ عىس  3×4تا صمیىٍ سيشه.
 .3اصل ي تصًیش ولیٍ صفحات شىاسىامٍ ي واست ملی.
 .4تىمیل فشم َای ثثت وام اص شماسٌ یه تا چُاس تا تًجٍ تٍ وًع اعالم آمادگی دايعلة.
(َشگًوٍ خظ خًسدگی ،الن گشفتگی ،عذم امضاء یا مُش یا اثش اوگشت مًجة اتغال فشم َا خًاَذ شذ).
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گًاَی عذم سًء پیشیىٍ ي گًاَی عذم اعتیاد تٍ مًاد مخذس (جُت دسیافت وامٍ معشفی تٍ پلیس  11+ي اداسٌ
تُذاشت ،لغفاً دس يلت اداسی تٍ فذساسیًن مشاجعٍ وماییذ)

 .2تعُذ مثىی تش عذم تصذی شغل دیگش پس اص اوتخاب تٍ عىًان سئیس فذساسیًن.
 .3اصل ي تصًیش مذاسن سًاتك مذیشیتی ي اجشایی مشتثظ تا يسصش ي تشتیت تذوی.
 .4اعالم وتثی اسامی وامضدَای پست َای َیأت سئیسٍ( وًاب سئیس ،خضاوٍ داس ي واسشىاسان خثشٌ).
 .5اسائٍ مًافمت وتثی وامضدَای پیشىُادی وًاب سئیس ،خضاوٍ داس ي واسشىاسان خثشٌ.
 .6مشاحل تىمیل فشم ي اسائٍ مذاسن دس محل دتیشخاوٍ فذساسیًن اوجام می شًد.
 .7حضًس دايعلة یا يویل لاوًوی تا اسائٍ يوالت وامٍ سسمی جُت ثثت وام الضامی است.
 .8تصًیش مذاسوی وٍ تٍ تائیذ ي امضاء دتیشمجمع سسیذٌ است ،لاتل سسیذگی می تاشذ.
 .9دايعلة تایذ گًاَی عذم سًء پیشیىٍ ي عذم اعتیاد سا حذاوثش ( )11سيص تعذ اص پایان ثثت وام تٍ دتیش مجمع اسائٍ ومایذ.
 .11اخز مذاسن اص دايعلة تٍ معىی لغعیت پزیشفتٍ شذن يی تعىًان دايعلة ومی تاشذ.
حضًر بازوشستگان مىًط به داشته شرایظ استثىائات قاوًن اصالح قاوًن مىع بکارگیری بازوشستگان می باشد.

شرایظ احراز پست ریاست فدراسیًن به شرح زیر است:
الف – شرایظ عمًمی( :مادٌ  22اساسىامٍ فذساسیًن َای يسصشی)
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التضام تٍ لاوًن اساسی جمًُسی اسالمی ایشان

 .2تاتعیت جمًُسی اسالمی ایشان
 .3عذم سًء پیشیىٍ مًثش ویفشی،عذم محشيمیت اص حمًق اجتماعی تش اساس احىام لغعی مشاجع لضایی تا تأییذ مشاجع
ریصالح)
 .4داسا تًدن حذالل سه ( )35سال ي حذاوثش ( )65سال
 .5داسا تًدن تًدن مذسن تحصیلی حذالل واسشىاسی ي داشته( )5سال ساتمٍ مذیشیتی ي اجشای مشتثظ تا يسصش ي
تشتیت تذوی
 .6داسا تًدن ششط يثالت ي اماوت.

ب – شرایظ اختصاصی( :مادٌ  7دستًسالعمل ششایظ اختصاصی وامضدَای داسای يثالت ي اماوت ،وحًٌ ثثت وام ي سأی گیشی
تشای دايعلثان پست َای َیأت سئیسٍ فذساسیًن َای يسصشی)
 .1اعضای َیأت اجشایی ومیتٍ ملی المپیه ي ومیتٍ ملی پاسالمپیه.
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اعضای َیأت سئیسٍ فذساسیًن َای يسصشی.
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 .3اعضای َیأت سئیسٍ وىفذساسیًن آسیایی ي فذساسیًن جُاوی سشتٍ َای يسصشی مًسد تأییذ ومیتٍ تیه المللی
المپیه یا پاسالمپیه.
 .4مذیشان عامل تاشگاٌ يسصشی دس تاالتشیه سغح حشفٍ ای سشتٍ َای يسصشی (لیگ تشتش).
 .5ممامات مًضًع مادٌ ( ) 71لاوًن مذیشیت خذمات وشًسی تٍ ششط مشتثظ تًدن فعالیت آوُا تا يسصش ي تشتیت
تذوی.
 .6مشايسان يصیش ي مذیشان ول (ستادی ي استاوی)دس يصاست يسصش ي جًاوان.
 .7مذی شان مشتثظ تا يسصش ي تشتیت تذوی دس سغح مذیشول دستگاَُای اجشایی مًضًع مادٌ (پىج) لاوًن
مذیشیت خذمات وشًسی.
 .8مذیشان ي فشماوذَان مشتثظ تا يسصش ي تشتیت تذوی ویشيَای مسلح جمًُسی اسالمی ایشان تا ستثٍ خذمتی
حذالل ( )16ي تاالتش.
 .9سيسای پژيَشگاٌ،پژيَشىذٌ ي داوشىذٌ تشتیت تذوی مشاوض آمًصش عالی.
 .11سيسای َیأت َای يسصشی استان َا.
خساوه دار پیشىهادی رئیس فدراسیًن باید ياجد شرایظ زیر باشد ( :تىذ  2مادٌ  29اساسىامٍ فذساسیًن َای يسصشی)
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تاتعیت جمًُسی اسالمی ایشان

 .2مذسن تحصیلی حذالل واسشىاسی مشتثظ تا امًس مالی.
 .3داسا تًدن تًدن حذالل ( )5سال ساتمٍ حساتذاسی یا تصذی امًس مالی.
 .4وذاشته سًء پیشیىٍ مًثش ویفشی،
 .5داسا تًدن واست پایان خذمت یا معافیت اص اوجام خذمت يظیفٍ عمًمی (تشای آلایان).
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