
ایراني

برهانهكبوتر)ئينشابقه

كردهنیئسثفادههاخبروهاةیـان
ئزهاةیـانئیهرساهدهكهحیاتی

زیادنشافتدمیمبهةیكهابودهكهد
ئهجانحیهدركهكبوترئهئیهو
هجاترئزیاديئفرئدجاهوئهددئده

وسرسختروحیهسوییئزوئهد
 .بیاورهدروي

برهانهكبوترئیهدههدلاهةرورش
باةرهدلاهئیهرقابتدرنثبتئزهیجاه

نیبرلزئرفرئوئهوسؾتبانشابقاتی
ئیهدرودئدهئخثضاصبخودزیادي

بهئقدئنرئسثائیهدروهیشثهدنشثثها
نخموشهربرئيهاییباشلاهئفثثاح
ئیهشدهبروزوةیصرفتبرئيدمیم
یكباهنلیكصورهايباشلاهكه

بهوبكههدرشثهئیهقوئؽدوقوئهیه
كردهئتخادیهیكتصكیمبهئقدئن

هفر5ئیهوئهدكردهئهثخابئتخادیه
ئیههلهدئريوةرورشدرةیصرفت

ئمرحینئمرحنهئهللابشنه

يامسابؿهـبوترانهايباشفاهنامهاساس

مؿدمه

درودوسالمبا

نشابقهكبوترئهدئرئهدوستودههدلاهةرورشونربیاه

ةیـانوهاهانهرساهدهبرئيبرهانهكبوترئزقدینهاي
حیاتیونهنوسريهايةیـانرساهدهبرئيجهاهیهاي
كهدوشدهكصثهخطریاتیرئهدئزيخطردمیمبهها

وكردهدنیئسثفادهجشوروباهوشكبوترئهئیه
دئدهئهجانئحشهبهخورئخودوعیفهشدهزخنیوجود

.ئهدكردهدریافتشجاؽت

شدهباوفاونهرباهةرهدهئیهبهنهدؽالقهزیاديهاي
رويةرهدهئیههلهدئريوةرورشبهریاديئفرئدشدهباؽث

ةرورشونهدئهؽالقهزناههوزهدلیشرئیطدرتـییرئت
ئزهیجاهبردهمذتوخودكبوترئهبازدهیوهسئدشده

نشابقاتیدهیاتنانیدرهرسامهكهكههدنینشابقاتیبرلزئري
زیاديطرفدئرئهوئستشدههیجاهیوتفریخیورزش

نشثثهاقاؽدهئیهئزهیزؽزیزناهكصورنربیاهودههدلاه
ئفثثاحبهدستوكههدنیؽزیزناهكصورجايجاي

دمیمبهنیهبتردئزهدبرقابتباهنبثوئههدنهدئهؽالقهكه
كهدئرهدئهجنهوئتخادیهیكبههیازدهیابروزقوئؽد

قوئهیهطبقوسامننشابقاتبرلزئريبهئقدئندهیابروزئصوم
ئقدئنجوشخودبضورتكصورهايباشلاندیرئهئزكثیري

ئتخادیهندیرههیإتبؾهوئهرئهفر5لیريرئيوخوئهیهغر
ةیصرفتبرئيدئرهدوعیفهوباشهدنیهاباشلاهندیرئه

نربیاهوندیرئهخدنت(

هايزناهدردهیاكمدر
هايجهلدرحثیوئهد

هاةیكوسربازئهؽهده
ئیهئزفرناهدهینخمتا

وجودباخویشنانوریت
شجاؽتوئفثخارندئمودئده

هايئهشاهروهنیهئز
باؽثةرهدهئیهجهلهده

وزناهلذشتباحام
شدهبهثروةیصرفتجهت

برلزئريبهئقدئنیكدیلر
ورزشیكبهتبدیموشود
دههدلاهةرورشنیاه

جايدرنشابقاتیبرلزئري
كهئهدزدهخودزهدلی
قوئؽدوقوئهیهباهاباشلاه
ئصومطبقوئحدقاهوه
كثیريتؾدئدجهتهنیه

هغرباخودنیاهئزوئهد
ندیرئهئیهنهثخبهنایهده



باشلاهوندیرئهندیرههیإتوعایف
بهكهدههدقرئرنربیاهوندیرئهئخثیار

وهنایهدنشابقاتبرلزئريبهئقدئن
بهنوعفهاباشلاهندیرئهتنانی
بهوسامنوجذئبنشابقاتبرلزئري

.آورهدفرئهن

ایرانايمسابؿه

ونهدئهؽالقهئفزئیشكصوروسرئسر
باؽثلاهاوشدهنثفاوتوجدید

نشافتونشیرونشابقاتبرلزئري
جدیدباشلاهتاسیسمزوننوئقؼ

ئیجادباؽثبزرلشهروئسثاههر

برئيوهصدهتاسیسباشلاهیهیج
ذكرنهاطقئیهدررشثهئیهشده
.هیشتةوشیدهكشیبرهدئردوجود

ئیهةیصرفتورشدزنیههبرئينهاسبی
نیؽنمبهدؽوتدئرهدخودنهطقه

وعایفشرحودهیابروزقوئهیهباوسامننشابقاتبرلزئري
ئخثیاردروكههدسازيبونیوكردهآوريجنؼقوئهیهی

ئقدئنوئحدقاهوهیكباؽزیزناهكصوردرنربیاههنلی
تنانیرئسثائیهدر.باشدكصوركمدررشثهئیهساناهدهی

برلزئريدرندیرئهةیلیريوهنكاريبائستئنیدهشثهد
فرئهنكصوردررشثهئیهبیصثرهرحهةیصرفتزنیهه

ئیرئهئينشابقهكبوترئه

الرحیمالرحمناهللابسمه

مسابؿهـبوترانهايباشفاهاتحادیهنامهاساس

ؽراخوان :موضوع

سرئسردرهیجاهةرونفرحرشثهئیهلشثرشوئفزوه
جدیدئفكاروهغرئتبروزباؽثئينشابقهكبوتردههدلاه

برلزئريهخوهزنیههدرهاباشلاهندیرودههدلاهةرورش
بؾضیودرآیدنیبوجوددسثلیوحهددودسثلی
هردرباشلاهحهدیادووجوددیلرزوئیايئزهنحهیه

ئیه

هیجههوزكههاییشهرسثاهوهاشهرهشثهدهنحهیه
شدههنلاهیوسامنرقابتوةیصرفتزنیههدههدلاه

وجودباشلاهیكنهاطقئیهدرباشلاهتاسیسضرورت

نهاسبیبشثردئردهغردرئیرئهئينشابقهكبوترئههاي
نهطقهوشهردرباشلاهتاسیسقضدكهنهدئهؽالقهئز

برلزئريجهتوكبوترئه
قوئهیهیؽزیزنربیاهوها

هنلینثؾامخدئوهدئنید
ساناهدهیوةیصرفتدرقدنی
هشثهدقوئهیهئیهرؽایت

زنیههتقمبوحاشیهئزدور

ئهصائهللا

كبوترئهئتخادیهندیرههیإت

هاباشلاهندیرئه

ئفزوهروزةیصرفتبدمیم
دههدلاهةرورشونربیاه

ةرورشونربیاهبیهئخثالف
دودسثلیهثیجهدروشدهها

هنحهیهوشودنیهاةذیرئهكار
ئیهدرةیصرفتورقابت

هنحهیهوشودنیرشثه
ةرورشونهدئهؽالقه
ضرورتمذئهصدهفرئهنشده

هايباشلاهئتخادیهمذئ
ئزوهنایدفرئهنرشثه
.آورد



سرؽتكصوردرهیجاهیونفرح

ةارسیزباهةاسبهوئخثضاربه

وبهئست..............شهرسثاه....................
تأسیسباشلاهنخمیاكردوتأسیس

نفرحرشثهئیهئفزوهروزرشدئتخادیهسويئزبرهانه

09181306309مطیفی

09167433460

ئمرحین

ایرانهايباشفاهاتحادیه

.............

بهئساسهانهدرئیهكه .. . . ......ئينشابقهكبوترئه
.

.باشدنینشابقاتوئجر.وهلهدئري.تومیدوةرورش

....................بخشئز....................شهرباشلاه

تأسیسؽنمحوزههقاطدرسایرباشلاهتوئهدنیئتخادیه
.دئدتـییر

ئستهانخدودتأسیستاریخ

..ئزئستؽبارتباشلاه

ئیهطرحبائستئنید
.بلیردبیصثري

هايتناسشناره

مطیفیهیكزئدجهاب .1

09167433460مطفیئنیهجهاب .2

ئمرحینئمرحنهئهللابشن

.............باشلاهئساسهانه

ئوم؛فضم

كبوترئهباشلاههان؛-1.ناده
.شودنیهانیدهباشلاه

تومیدوةرورشآههوػو

باشلاهنركزئصمی-2.ناده
ئتخادیهندیرههإیتتضویب

تـییرحوزهدرهناهرئشده

ئزباشلاهندت-3.ناده

باشلاهؽنمیاتحوزه-4.ناده

ئسثاه؛تنانساؽتبا

سهثی؛بروش



نصثركبضورتنشابقاتنیثوئههد

وسایمونصثركوئسثفادهنشابقات

ةیشنمیقاهوهرؽایتباونشابقات

هوئییكیمونثر100 شؾاػتاروسثا

نیثوئههدباشهددئشثهفؾامیتباشلاهحهدیادوؽنمیات

ئؽضائحثیاجنوردنوئدووسایم

ئؽضاةرهدلاهخریدوفروشبرئيبشثريئوردهفرئهن

نشابقاتقفستهیهناههدهئؽضائينهغوربهبودئنورحرفه
ئؽضائسثفاده

ونشابقاتوهلهدئريةروشتجهیزئت.ساؽت.ةالك.نكنمها.وئكشه
.آههائنرئضبا

روسثاوهاشهروشهرك

ئزؽبارتهدو

.............شهر-1

..............شهرك.2

...........روسثا.3

تبضره؛

ؽنمیاتحوضهدرحهاهحه
برلزئرهنایهد

؛دو؛نوضوػفضم

ؽنمیاتحدود

5ناده

نوئدووسایمخریدوتهیه 1

فرئهنونشابقاتئهجان2

نهغوربهبودئنورحرفهبهخدناتئهجان3
ئسثفادهبرئيهقمحنم

وئكشه .دئرو.دئهتهیه
ونبارزهبهدئشثیبیهی



وئجرئػ.وةرورشهلهدئريبهثرهرحه

الفتوئه

فؾامیتندتتاریخسام3یادوسام

باشلاههايئتخادیهؽضویتبهندیره

نوردخدناتیكارهايجهترئنربوطه

هلرفثههثیجهصورتودركهدنی
ئرجاػنربوطهئتخادیهبهدئوريبرئي

هرحهبرئيئؽضابهرساهیئطالػبرئيتملرئنییا

وؿیرقفسئزجنمهباشلاهئزتومیدئت

وئهنشابقاتئؽضاوجنؾیبردئريبهرهجهتنصثرك

دوسامبرئيندیرهوهیإتندیرتصكیموئهثخابوؽنونی
.شود

شهاساییوكارتؽضویتشنارهودئدهدرباشلاه

ندیرههیإتیاوؽاديؽنونینجنؼتضویببا
.كهدنصاركت

نربوطهههادهايویاهاوئتخادیههاباشلاهتوئهدهنایهدلی
.لیردؽهدهبهباشلاهنقاصد

ئخثالفرفؼباشلاهندیرههیإت.وباشلاهئؽضابیه
برئيرئنذكورئخثالفنوضوػئؽضاویاباشلاه.دیلرطرف

.ئستئالجرئوالزنقطؾیهغرئتخادیه

وئتشاةیئیجادلروهاي
نشابقات

ئزتومیدئتجنؼبردئريبهره 4

نصثركوباشلاه.الفتئیجاد5

ؽنونینجنؼبرلزئري6
شودنصخصندیرههیإت

ئؽضاكردهؽضویت7

باتوئهدنیباشلاه 8
نصاركتویادرسایرباشلاه.ئیرئه

توئهدهنایهدلینیباشلاه 9
نقاصدئهجانبرئيهیازآهها

ئخثالفصورتدر 10
طرفقبومصورتدرو

دئده

هغرئتخادیهصورتدرئیه



ئزئیهنشابقاتئجرئبرئيوباشلاه.
بههدئیاي .توئهدنیئؽضاتصویق

.

ایرانايمسابؿه

ةردئختباشلاه

ثبتباشلاهدفاترودرةردئختخودرئ

بیصثريوروديوشهریهخوئهدم

.

.باشدنیئؽضانشابقاتوروديوؽضویتحقئزباشلاه

تصویقبرئينشابقاتبهنربوطهايكشرهزیههئزوةس
.هنایدئهدئهقدي

.هنایدقبومرئحقوقییاحقیقیئشخاصهدئیايتوئهد

تػالیبسمه

مسابؿهـبوترانهايباشفاهاتحادیهنامهاساس

سرمایه.حهارمؽصك

بهكهكههدهاشركتوروديوؽضویتحقباشلاهئومیه

خودرئشهریهئؽضاكهشودنیشهاخثهرسنیتبهزناهی

دمدرصورتتوئههدنیوئؽضائستنثـیروهانخدودباشلاه

.ئؽثباريؽنمیات.نؾانالت.خدناتئهوئػ.باشلاههاي

.شودنینؾیهنربیخریدوفروشنیزئهبانثهاسب

.ئستآههاوتؾهديخریدسرنایهنیزئهبهنخدودئؽضا

باشلاهنامینهابؼ 11
وةسهنودهئسثفادهنهابؼ

هقديوؿیرهقديصورت

توئهدنیباشلاه.1.تبضره

10.ناده ئومیهسرنایه-

.لرددنی

زناهیؽضویتحق.تبضره
.باشدشده

باشلاهسرنایه-11.ناده
.كههدكنك

هايهانهدرآییه-12.ناده

ئزئؽضاباهریكباشلاه

ئؽضانشإومیت-13ناده



باشلاهخدناتئزیاقشنثیتنانبه
هیإتتصخیصوبابودهباشلاهئهدئف

باشلاهتصكیم

كهرئكشاهیؽضویتتقاضايخود

تػالیبسمه

؛سومؽصك

غضویتشرایط

بهكهئفرئديكمیهبرئيندیرههیإتتضویبباباشلاه
ئهدئفبهنمزنبرئیهكهنصروطئستآزئدباشهدزیر

.دهدئجازهباشلاهوئنكاهاتوسایموتاسیشات

.باشدرشثهئیهودوسثدئرئه.دههده

نصابهؽنمیاتنوضوػدیلرباباشلاه

باشلاهئساسهانهنقررئترؽایتوتؾهدؽضویت

سهنیكبهاي

تصكیمئزبؾدوباشدنینادهئیهشرئیطنرئؽاتبهنوعف

خودتصخیصبهباشلاهدرؽضویتجدیدنثقاضیاه
.كردخوئهدردهیشثهد

ئستئخثیاريدرهرنوقؼئزؽضویت

باشلاهدرؽضویت.6.ناده
وئجدشرئیطوهیازنهد
تاسیشاتفهیعرفیتندیره

دههدهةرورش .نربی1

باشلاهدرؽضویتؽدن2

ؽضویتكثبیدرخوئست3

بهايحدئقمةردئخت4

نوعفنوسسهإیت.تبضره

نثقاضیاهدرنوردندیرههإیت
هیشثهدنذكوروئجدشرئیط

ئزؽضویتخروج.7ناده



ولرددنیئخرئجندیرههإیت

بهكثبارئخودئؽثرئضدئردحق
باشلاهئتخادیهبهرئخودئؽثرئض

نیتصكیمكهنجنؼدرهخشثیه
نجنؼورئيهنایدشركتنذكور

ایرانايمسابؿه

جمشهصورتبرئساسؽضوباشلاهئزنوئردزیریكی
.رسیدخوئهدشدهئخرئجؽضوئطالػ

باشلاهدرؽضویتئزشرئیط

.لرددباشلاهنؾهويویاناديزیاهنوجبكه

باشلاهنوضوػ

قاهوهیتؾهدئتئیفاؽدنوئساسهانه

حقباشدشدهردندیرههإیتئزطرفئوؽضویتتقاضاي
ئؽثرئضنیثوئهدهرسیدههثیجهبهصورتدروهنایدتشمین

درهخشثیهئهدنوعفنذكورنقاناتئزوهریككهدتشمینكصوري
نجنؼدررئيحقبدوهتوئهدنینؾثرضوكهد

.ئستقطؾی

تػالیبسمه

مسابؿهـبوترانهايباشفاهاتحادیهنامهاساس

باشفاهارـان.پنجمؽصك

...ئزؽبارت

ؽنونی

تخقق؛درصورت8ناده
ئطالػبهبهخونقثضینرئتب

یكیدئدهئزدست.ئمف

كهئؽنامیبهنبادرت.ب

نوضوػبارقابتبهنبادرت.ج

ئساسهانهنقررئترؽایتؽدن.د

تقاضايكهكشی-9.ناده
تشمینباشلاهندیرههیإت

كصوريیاوشهرسثاه
كهدنطرحرئشودنوضوػ

قطؾیبارهدرئیهنذكور

باشلاهئركاه-14.ناده

.ؽنونینجنؼ  .1

.ندیرههإیت .2

ؽنونینجنؼبازرس .3

باشلاهندیر .4



حقیاسهانوكصورونیزئه.ئسثاه

.باشدباشلاهئساسهانهبانهطبقشود

.نیكهدةیدئرسنیتباشلاه

ئتخاذنجنؼجمشه

بودودرصورتخوئهدنجنؼآرئي
.باشددئدهرئيطرفآه

.كهدنیةیدئرسنیت

.شودنیئتخاذدرجمشهحاضرئؽضا

ئمؾادهوفوقؽادي .ئستدوقشنؽنونی

ئزئستؽبارتؽنونی

ندیروندیره

ئسثاه.شهرسثاهكبوترئهئتخادیهدرباشلاهؽضویتدرباره
ئتخادیهبهةردئخثی

شودنیةیصههادنجنؼبهكهسایرئنوريدربارهتضنین

ئمؾادهفوقؽنونی

.باشهددئشثهنصثركهدفكهباشلاهاي

باشلاهئؽضایكبؾالوههضفحدئقمحضورباؽاديؽنونی

جمشهدرحاضرئؽضائكثریترئيباؽاديؽنونینجنؼ

هشبیئكثریتبائمبدموؽمیندیرههإیتئصمی
آهبه (باشلاهندیر)نجنؼرؤیسكهبودخوئهدقاطؼ

رسنیتباشلاهئؽضاحهارنسهحدئقمحضوربائمؾادهفوقؽنونی

ئؽضاحهارنسهحدئقمرئيبائمؾادهفوقؽنونینجنؼ

ؽنونینجنؼ-15.ناده

ؽنونینجنؼوعایف.ئمف

ندیرههیإتئهثخاب .1

دربارهتضنینئتخاذ.2
ةردئخثیساالههؽضویت

تضنینئتخاذورسیدلی.3

ؽنونینجنؼوعایف.ب

باشلاهئهخالم.1

باشلاهايباباشلاهئدؿان.2

ؽنونینجنؼ-16.ناده

نجنؼتضنینات-17.ناده

.شودنی

ئؽضايئهثخاب.تبضره
طرفیرئي .آرئتشاوي

ؽنونینجنؼ.18ناده

نجنؼتضنینات-19.ناده



درحاضرئهكهئستوؿیابیحضور

رساهدهباشلاهئؽضائطالػبهوساؽت

.شودنی

بهزیروئشخاصنقاناتدرخوئست

وئشخاصنقاناتدرخوئستتاریخ

كهنوضوؽاتییانوضوػبرئيرئ

 .دئرهدرئيحضوریابهدوحق

.هنایهدشركتؽنونینجنؼ

نخفوظئسهادبؾهوئهباشلاهودرثبت

حضورورقهؽنونینجانؼجمشاتحاضردرئؽضاتؾدئدتصخیص
.كههدنیئنضا

وساؽتنكاه.قبمهفثهیكبایدجمشهودسثور.جمشات

نیتصكیمنرتبهیكهرسامحدئقمباشلاهؽاديؽنونی

درخوئستویابرئساسندیرههإیتئؽضائكثریتئزطرفؽنونی
.شودنیتصكیمبهدؽوت

باشلاهئؽضاةهجنیك

كصوریا .ئسثاه .شهرسثاه

تاریخئزروز20عرفؽنونینجانؼئزتصكیمندیرههإیت

رئؽنونینجنؼنشثقیناتوئهدنیكصوريیا
.كهد

حضوریابهدوحقؽنونینجانؼجمشاتدرتوئههدنیباشلاه

جمشاتدرتوئههدنیومیهدئرهدرئيحقسام18زیر

ثبتدفثريدرونهصیرؤیسئنضابهبایدنجانؼجمشات

تصخیصنالك-20.ناده
ئنضارئآهئصامثاورودبدو

جمشاتبرئيدؽوت-21.ناده
.شود

ؽنونینجنؼ-22.ناده

ؽنونینجانؼ-23.ناده
دؽوتندیرههإیتوسیمه

یكحدئقمدرخوئست-1

شهرسثاهباشلاهئتخادیه.2

هإیتئسثهكافدرصورت
نذكور

ئسثاهباشلاهئتخادیه
كهددؽوتنوردهغرئست

باشلاهئؽضاكمیه-24.ناده

زیرجوئهئؽضاي.تبضره

جمشاتصورت25.ناده
.بناهد



حاضرئزئؽنئؽضاكمیهبرئيشود

ایرانايمسابؿه

هفرؽضوؽمی ئمبدم خوئهد بود وبرئي ئیه نهغور درجمشه 
.سام نشابقات ئهثخاب نی شود

هفر باشهد و یك هفر 3هفر نی باشهد نی توئههد هیإت ندیره 

بایدؽضویتشرئیطبردئشثهؽالوه

شودنیلرفثهنقررئترؽایتباؽنونینجنؼدركه
.بودخوئهد

تػالیبسمه

مسابؿهـبوترانهايباشفاهاتحادیهنامهاساس

مدیرهششم؛هیئتؽصك

هفرؽضوؽمی ئمبدم خوئهد بود وبرئي ئیه نهغور درجمشه 2ؽضو ئصمی وهفر 5هیإت ندیره باشلاه ئز 
سام نشابقات ئهثخاب نی شود2نجنؼ ؽنونی ؽادي ئزبیه هانزدها با رئي نخفی برئي ندت 

هفر نی باشهد نی توئههد هیإت ندیره 20در باشلاه هایی كه ئؽضا فؾام كنثر ئز 

ؽالوهشودنیئهثخابندیرههإیتئؽضابؾهوئهكهئزئؽضا

دیلر5باشلاهندیرهدرهیإت

دیلر

ةیصیهه

كهتضنیناتی-26.ناده
خوئهدنؾثبروهافذوؿایب

هیإت ندیره باشلاه ئز -27.ناده
نجنؼ ؽنونی ؽادي ئزبیه هانزدها با رئي نخفی برئي ندت 

در باشلاه هایی كه ئؽضا فؾام كنثر ئز .تبضره
.ؽضو ؽمی ئمبدم باشد

ئزئؽضاهریك-28.ناده
.باشدزیرشرئیطوئجد

درهیإتؽضویتهدئشثه-1

دیلركصورتابؾیتؽدن-2

وسوءسابقههدئشثه-3



ئنورنشؾومیكوبازرسیارؤیس

.كردخوئهد

.بود

هفر3بیهنیصودتقشنتوئهایی

بهجدیدندیرههیإتئهثخاببرئي
ئتخادیهتوسطباشلاهئؽضاةهجن

نشثمزننخومهوعیفهئهجانهرلاه

وئنضارسیدهندیرههإیتتضویب

ئكثریتحضوروباتصكیمندیرباشلاه
صورتدفثربهاندردفثريونهصی

درئزئؽضایكیحهاهحه.رسیدخوئهد
.شودثبت

رؤیسهایبیكو(باشلاهندیر)رؤیسیكخودئزبیه
یكونشابقاتفهیكنیثه

خوئهدئهثخاب  (ؿیرهونشابقاتهثیجهوهابرهانهدئشت

بودخوئهدرؤیسهایبؽهدهبهئووعایفندیرههیإت

توئهاییبهبهاهفر5وعایفباشهدنیندیرههیإتؽضو

برئيؽنونینجنؼندیرههیإتئؽضاءجنؾیئسثؾفاي
ةهجنیكیابازرسویائمبدمؽمیئؽضاءیانشثؾفیئؽضاء

.شودنیتصكیمبهدؽوتكصوري

هرلاهومی.دههدنیئهجانئفثخاريخودرئوعیفهندیره
.بودخوئهدباشلاهؽهدهبرجاريدرحدودبودجه

تضویببهبایدندیرهشتؽهدهبهكهباشلاهئجرئؤیكارهاي

ندیرباشلاهیارؤیسدؽوتباندیرههإیتقرئربهبهاندیرههیإت
ونهصیئستضروريدرجمشهحاضرئؽضائكثریترئي.یابد

خوئهدندیرههیإتئؽضائنضاءبهكه.خوئهدكردثبت
ثبتدفثرنزبوردرصریخابایدئوهغریهباشددئشثهنخامف

ندیرههیإت-29.ناده
كنیثهنشؾومیكونامی

دئشتیادنشؾوم)نهصی

رؤیسدرؿیاب-تبضره

.تبضره

ؽضوهفر3كههاییباشلاه

ئسثؾفايدرصورت-30.ناده
ئؽضاءئزهریكتقاضاي

كصوريیائسثاهیاشهرسثاه

ندیرههیإتئؽضا-31.ناده
درحدودبودجه.باشدهزیهه

كارهايتنان.-32.ناده
.شودوبایلاهی

هیإتجمشات-33ناده
یابدنیرسنیتئؽضا

ثبتندیرههیإتجمشات
نخامفهغرنوئردئزیكی



هإیتجمشهرؤیسكهطرفیرئي

باشدشدهتصكیمدوناهطومدر

ئتخادیهوسایرنقررئت

بوجهشدهنخققصورتدر

ؽنونینجنؼیابازرساه

ئتخادیهبرئيئرسامهشخهویك

تضنینئتخاذجهتؽنونینجنؼ

آههادركههايئتخادیهوباشلاها

تضویب

سازناههاوسایرقاهوهی

تؾهدآور

نجنؼئزجاهبؽهوئههربهكهرئؽضوي
ؽاديؽنونینجنؼبانوئرددرئیهلوهه

رئيباشدنشاويندیرههیإتدرونخامفنوئفقآرئء
.بودخوئهدهافذئست

حدئقمكهندیرههإیتنثوئمیجمشهسهدرنوجه
.شودنیتمقیندیرههیإتؽضویت

.باشدنیزیربصرحباشلاهندیرههیإتوئخثیارئت

(ئمؾادهفوق.ؽادي)ؽنونی

وسایرنقررئتؽنونینجنؼوتضنیناتئساسهانهوئجرئي

درحقوقوةیصههادويبرؽنمیاتوهغارتندیرئسثؾفاء

درباشلاهؽضویت

ندیرههیإتئؽضاءئزهریك

بازرساهبهوئرئؤهباشلاهحشابهايبهورسیدلیباشلاهجاري

باشلاهبایلاهیدروثبتنشابقاتطومدرباشلاه

نجنؼبهآهتقدینووسایرةیصههادئتبودجه.هابرهانه.طرحها

باشلاهاؽنونینجانؼجمشاتدرحضوربرئيئؽضاءئزبیه

برئينجنؼبهآهتقدینوباشلاهدئخمیدسثورئمؾنمهاي

قاهوهینرئجؼوهادئدلاجمشاتدرحضوربرئيوكیم

تؾهدآوروئسهادقرئردئدهائنضاءبرئينجازئنضاءصاحباه

ؽضويوهنحهیهبازرس.ندیرههیإتؽضوئخرئجحق
درئیهلوههوتضینینهدئردرئئستشدهنخومويبهنانوریثی

كهدرصورتی.1تبضره
ئستطرفآهدرندیره

نوجهؿیرهؿیبت-2.تبضره
ؽضویتئزئسثفاءبؾهوئه

وئخثیارئتوعایف-34.ناده

ؽنونینجنؼدؽوت-1

وئجرئيئنورباشلاهئدئره-2

ئسثؾفاءوقبومؽزم.هضب-3

ؽضویتدرخوئستقبوم-4

هریكئسثؾفايدریافت-5

جاريبرنخارجهغارت-6

كردهؽنملزئرش-7
كصوري

طرحهاوتهغینتهیه-8

ئزبیههنایهدهئهثخاب-9
.دئردنصاركت

دسثورئمؾنمهايوتهغینتهیه-10

وكیمیاهنایهدهتؾییه-11

صاحباهونؾرفیتؾییه-12

حقندیرههیإت.تبضره
نانوریثییاوعیفهؽنونی
.هشتباشلاه



وكیمنشإومیتباشلاهدرنقابمندیره

تؾهدئیجادكهئورئقیوئسهادوقرئردئدها

نوسسؽنونینجنؼتصكیمئزتاریخ

.شود

ایرانايمسابؿه

بازرس

حشابدئريئنوردرنوردكهباشلاه
.كهدنیئهثخابباشد

بدوهتوئهدنیبازرسئیهوكهدئهثخاب

ندیرههیإتنشإومیت.ئستباشلاهقاهوهیهنایهده

قرئردئدها.حكهاكمیهباشلاهطرفئزدرآندزدئییتخقق
رییسئنضايباندیرههیإتتضویبئزةس

.بودنؾثبرخوئهدونهرباشلاه

ئزتاریخناهیكعرفئستنوعفباشلاهندیرههإیت
.برساهد

شهاخثهرسنیتبهورزشئیهدومثیئركاههايطرف

تػالیبسمه

مسابؿهـبوترانهايباشفاهاتحادیهنامهاساس

انتخابوبازرسوظایؼشرح .هؾتمؽصك

ندیرههیإتئؽضاءئزبیهبازرسبؾهوئهرئهفریكؽنونی
باشددئشثهكافیئطالؽاتنشابقاتوبرلذئريوئكشیهاسیوه

ئهثخابندیرههیإتوندیرئزؿیرفرديرئبازرستوئهد
.هنایدشركتندیرههیإت

بازرس

ندیرههإیت-35.ناده
.ئستنوكمنقابمدر

تخققدرصورت-36.ناده
ةس .هنایدباشلاهبرئي

ونهرباشلاهندیرههیإت

هإیتهخشثیه37.ناده
برساهدثبتبهرئباشلاه

طرفئزكهدرصورتی.تبضر

ؽنونینجنؼ-38.ناده
وئكشیهاسیوهوهلهدئريوئنور

.تبضره

توئهدنیؽنونینجنؼ
هیإتدرجمشاترئيحق

بازرسوعایف-39.ناده



نجانؼوتضنیناتنضوبهايهانه

ویاهقیضهورفؼئؽالنندیرههیإت

كصوري

ذیربط

نرتكبخودوعایفدرئهجان

هايهانهوئییهنقررئتوؽنونی
.كهددؽوتالزننوردهغروتضنین

ئيهزیههنشثمزننخومهوعایفئهجان

ایرانايمسابؿه

نصروط.شوددیلرئدؿانباشلاهباكصوري
.باشهد

تضویببهنطامباتقبومباهنرئه

هانهآییهوئساسهانهنقررئتبائنورباشلاهئدئرههخوه

هیإتبهكثبارئنرئتببایدباشلاهئنوردرهغنیوبیخالف

ئساسهانهدرشدهبیهیدرنوئردةیشؽنونینجانؼ

كصوريیائسثاهیاشهرسثاهئتخادیهوتذكرهايةیصههادها

ذیربطونرئجؼؽنونینجنؼبهلزئرشوئرئؤهئؽضاء

.هدئردرئدرئنورباشلاهنشثقین

درئهجانندیرههیإتكهدهدتصخیصخودوعیفهئهجانضنه

ؽنونینجنؼوتضنیناتئساسهانهنخامفآههاوؽنمیات
نوردهغروتضنیننوضوؽاتبهرسیدلیبرئيرئؽنونیبایدنجنؼ

ئهجانكهودرصورتی.ئستوبالؽوضئفثخاريباشلاه
.بودخوئهدباشلاهبرؽهده

تػالیبسمه

مسابؿهـبوترانهايباشفاهاتحادیهنامهاساس

هشتمؽصك

كصوريیائسثاه.ئتخادیهوضوئبطقاهوهبارؽایتتوئهد
باشهدنصابهوؽنمیاتهدفهادئرئيشودنیئدؿاندرهن

هنرئهباشلاههردوئمؾادهفوقؽنونیدرنجنؼبایدئدؿان

هخوهبرئهطباقهغارت-1
ؽنونی

خالفنصاهددرصورت-2
.بخوئهدرئرویهتـییر

نجانؼدؽوتدرخوئست-3

ةیصههادهابرئجرئػهغارت-4

شكایتبهرسیدلی-5

نشثقیندخامتحقبازرس-6

ضنهبازرسزناههر-7

وؽنمیاتئستشدهتخمفاتی
بایدنجنؼباشدنینضوب

باشلاهدربازرسخدنات-8
برؽهدهآهةردئختباشد

ئدؿان

توئهدنیباشلاه-40ناده
درهنكهباشلاهاییبرئیهكه

ئدؿانةیصههاد-41.ناده
.برسد



ؽنونینجنؼدؽوتبهئقدئنناه

ئهثخابهنحهیه.ئدؿانئزبؾدباشلاه
.آوردخوئهدبؾنمالزنئقدئنباشلاها

ئؽضاءفهرستباهنرئهرئنصثرك
ئطالػبرئينقررئستباشلاهقاهوه

فؾامؽضوهفر8وشهرسثاههادههده

دیلرئتخادیهدرؽضویتؽدنو.ئتخادیه

ئتخادیهبرئينربیاهةالكآنارئرسام

ئتخادیهبرئيخود

یكعرف.نربوطباشلاهندیرههیإتئدؿانبانوئفقت
.هنودخوئههدئدؿانبرئيباشلاها

باشلاهسرنایهتؾییهبههشبتنصثركئمؾادهفوقؽنونی
باشلاهائتخادیهقاهوهئجرئییهانهآییهبرطبقبازرساهیا

نصثركئمؾادهفوقؽنونینجنؼجدیدنضوباتباشلاه
قاهوهسوندرفضمكهترتیبیبهئستشدهحاصمكهجدیدوتـییرئتی

.دئشتخوئهدئرسامدفاترثبتدرئهؾكاسوكصوري

ئمرحین

ئتخادیهدرباشلاه

دههدلاهرئيوكههدلاهئنضامیشتولیري

دههدهنشابقهوفؾامؽضوهفر15بزرلشهرهاي.فؾامئؽضا

ئتخادیهوباشلاهمولويبا

تبمیـاتیبهروندیرهنرئهباشلاهئؽضائز

ئتخادیههانهئساسوقوئهیهرؽایتوئتخادیهبههشبت
نصابه

ئرسام.نربیاهبهتخویمئزةسوئتخادیهآرنباةالك

خودنشابقاتكارهانهئرساموسامننشابقاتدورهیك

نوئفقتدرصورت-42.ناده
باشلاهانصثركئمؾادهفوق

ؽنونینجنؼ-43ناده
یاوبازرسندیرههیإت

ندیرههیإت-44.ناده
جدیدوتـییرئتیباشلاه

كصوريیائسثاهئتخادیه

ئمرحینئمرحنهئهللابشن :

.دهنفضم

باشلاهثبتنرئحموقوئهیه

رئيباندیرئهثخاب .1

باشلاههان .2

ئسثاهدئردمولوي .3

ئؽضاحدئقمدئشثه .4
دههدهنشابقهو

باتبمیـاتیبهرحاة .5

جنؾیدسثهؽكس .6

هشبتدئريوفاوتؾهد .7
نصابهؽنمیاتبانوضوػ

ةالكسامههرسفارش .8
ساناههدرثبتجهت

یكحدئقمبرلزئري .9



درآزنایصیبضورتیكشامبرئيتوئههد

ئتخادیهدئؤنؽضویتبهنیثوئهدیكشام

ئزقشنثییاتنانیبهكههاییباشلاه
باوبودهئتخادیهئهدئفبهنمزنئیهكه

.دهدئجازه

ولرددنیئخرئجندیرههیإتجمشه

.

1397ةاییز

ایرانايمسابؿه

توئههدنیئهدهكردهلزئربرنشابقاتیقبمسامكهتاسیس
قوئهیهرؽایتصورتدرو

یكشامبؾدخودنشابقاتكارهانهئرساموسامننشابقات

باشلاهكمیهبرئيندیرههیإتتضویببائتخادیهدر
ئیهكهبرنصروطئستآزئدباشهدشرئیطوئجدوهیازنهد

ئجازهباشلاهئنكاهاتووسایموتاسیشاتفهیعرفیت

.ئستئخثیارينوقؼهردرئتخادیه

جمشهصورتئساسبرئتخادیهؽضوزیرنوئردئزیكی
.رسیدخوئهدشدهئخرئجؽضوئطالػبه

ئتخادیهدرؽضویتشرئیطئزیكی

.لرددئتخادیهنؾهويیاناديضرروزیاهنوجبكه

ئتخادیهنوضوػ

قاهوهیتؾهدئتئیفايؽدنوهانه

ةاییزتاریخدر.ئیرئهئينشابقهكبوترئهئتخادیهندیره

تػالیبسمه

مسابؿهـبوترانهايباشفاهاتحادیهنامهاساس

انحالق .نهمؽصك

.شودنیزیرنهخمدرنوئرد

.تبضره

تاسیستازههايباشلاه
بصوهدهانثبتئتخادیه

نشابقاتبرلزئريوئتخادیه
.شوهدنفثخر

درباشلاهؽضویت .10
هیازنهدئتخادیهخدنات

ندیرههیإتتصخیص

ئتخادیهؽضویتئزخروج .11

یكیتخققصورتدر .12
بهنقثضیبهخوهنرئتب

یكیدئدهدستئز .ئمف

كهئؽنامیبهنبادرت .ب

بارقابتبهنبادرت .ج

هانهئساسرؽایتؽدن .د

ندیرههیإت.تهغینوتهیه

درنوئردباشلاه-45ناده



كصوريیائسثاه

كصوريیائسثاهئتخادیه

هضاب حدبهتؾدئدئؽضاءناهسه

ئمؾادهفوقؽنونینجنؼتضویب

ئمؾادهفوقؽنونی

ئسثاهباهغرئتخادیهنوجهؽذربدوهسامئزیكبیشباشلاه

ئتخادیهوسیمهبهكثبیبارئخطارسهئزةسنربوطونقررئت

سهندتعرفكهدرصورتی.قاهوهیئزحدهضابئؽضاء

تضویببا.هباشدصالحیانقدورؽنمیاتئدئنهكهنیزئهی

ؽنونینجنؼتضنین-1

باشلاهفؾامیتتوقف-2

ونقررئتقوئهیهرؽایتؽدن-3

ئؽضاءتؾدئدكاهش-4
.باشدنقررهرسیده

نیزئهیبهسرنایهكاهش-5


