فرم الف

هادُ  : 5هَضَع قشاسداد
ايي قشاسداد هثتٌی تش آئیي ًاهِ ّای ًقل ٍ اًتقاالت هصَب فذساسیَى فَتثال ٍ دستَسالؼول ّای جاسی تٌظین گشديذُ ٍ اهضاء
کٌٌذگاى تا آگاّی کاهل اص قَاًیي اقذام تِ اًؼقاد قشاسداد ًوَدًذ .
 : 1-5تاشگاُ ٍ تاصيکي هَظفٌذ تش اساس فشم تْیِ شذُ اص طشف ّیأت فَتثال استاى ( هطاتق فشم هصَب ساصهاى لیگ ) قشاسدادی کِ
حذاقل هذت آى ًین فصل هساتقاتی ٍ حذاکثش سِ فصل هساتقاتی تاشذ دس چْاس ًسخِ تٌظین ٍ هثادلِ ًوايذ ( تاسيخ ششٍع ٍ خاتوِ
ّوکاسی هیثايست تا تَجِ تِ ششٍع ٍ پاياى فصل ًقل ٍ اًتقاالت دس قشاسداد رکش شَد ) .
 : 2-5تاشگاُ ّا دس صَست توايل هی تَاًٌذ تا تاصيکٌاى کِ تِ سي قاًًَی ًشسیذُ اًذ صيش  18سال ضوي حضَس ٍلی قاًًَی تاصيکي دس
ّیأت فَتثال شْشستاى ٍ تاتَجِ تِ هقشسات هشتَطِ ٍ اسائِ سضايت ًاهِ کِ دس دفاتش اسٌاد سسوی گَاّی اهضا شذُ تاشذ قشاس داد تٌظین
ٍ هثادلِ ًوايذ ّیأت شْشستاى هشتَطِ هَظف است ريل قشاس داد اهضا ٍ اثش اًگشت سثاتِ تاصيکي ٍ ٍلی ًاهثشدُ سا تحصیل ًوايذ.
 : 3-5کلیِ تاشگاُ ّای ٍسصشی هَظفٌذ اص پزيشش ٍ ػقذ قشاس داد تا هشوَالى غائة  ،فشاسی ٍ هشوَالًی کِ تِ سي  18سال توام سسیذُ
اًذ ٍ ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ خَد سا سٍشي ًکشدُ اًذ  ،خَد داسی ًوايٌذ.
 : 4-5تاشگاُ ٍ تاصيکي هی تَاًذ ّش چٌذ تاس کِ تخَاٌّذ قشاس داد فیواتیي سا تٌا تِ تَافق طشفیي دس صهاى هجاص ًقل ٍ اًتقاالت اتتذای فصل
يا ًین فصل توذيذ ٍ يا تجذيذ ًظش ًوايٌذ.

هادُ  : 6تؼْذات تاشگاُ
 : 1-6اًجام کلیِ تؼْذات هالی کِ دس تٌذ  21-3 ٍ 21-2 ٍ 21-1آئیي ًاهِ ًقل ٍ اًتقاالت دقیقاً رکش شذُ است .
 : 2-6فشاّن کشدى کلیِ اهکاًات ٍ ٍسايل تشای اًجام توشيي
 : 3-6تأهیي کلیِ ٍسايل شخصی الصم تشای تاصيکي جْت اًجام توشيي ٍ هساتقِ دس حذ استاًذاسد قاتل قثَل
 : 4-6تأهیي اهکاًات تشای اًجام هساتقات اص جولِ ( تشکیل اسدٍ ٍ تذاسک هسافشتْا ٍ ) ...
 : 5-6تأهیي تیوِ دسهاًی ٍ حَادث تشای تاصيکٌاى دس هذت قشاسداد .
 : 6-6هطلغ کشدى تاصيکي اص کلیِ تغییشات احتوالی دس هقشسات ًقل ٍ اًقاالت ٍ ّوچٌیي آيیي ًاهِ ّای هساتقات ٍ اًظثاطی هصَب
فذساسیَى فَتثال ٍ آيیي ًاهِ داخلی تاشگاُ.

هادُ  : 7تؼْذات تاصيکي
 : 1-7تاصيکي تايذ تا تواهی تَاى خَد دس کلیِ هساتقاتی کِ اص طشف تاشگاُ تؼییي هی شَد تاصی کشدُ ٍ ّویٌطَس دس تواهی جلسات
توشيي کِ اص طشف تاشگاُ تؼییي هی شَد  ،ششکت کٌذ .
 : 2-7تاصيکي هتؼْذ است کِ دس تواهی هساتقات دقیقاً هقشسات سا سػايت کشدُ ٍ دس اختیاس تاشگاُ تَدُ ٍ کلیِ هقشسات اًضثاطی کِ
تاشگاُ تؼییي ٍ تِ تاصيکي اتالؽ هی کٌذ سا سػايت ًوايذ .
 : 3-7تاصيکي ًوی تَاًذ تذٍى هَافقت تاشگاُ دس طَل هذت قشاسداد دس توشيٌات يا هساتقات ّیچ تیوی ششکت کٌذ  ،دس غیش ايٌصَست
اقذام تاصيکي تخلف هحسَب شذُ  ،تاصيکي هشوَل جشيوِ هی گشدد .
 : 4-7تاصيکي هتؼْذ است دس صَست تشٍص ّش ًَع تیواسی  ،هشاتة سا فَساً تِ تاشگاُ اػالم کٌذ ٍ تاشگاُ تايذ سشيؼاً تاصيکي سا تحت ًظش
هشاقثتْای پضشکی ٍ دًذاًپضشکی قشاس دّذ ٍ کلیِ ّضيٌِ ّای هؼالجات تِ ػْذُ تاشگاُ است  .چٌاًچِ اداهِ تیواسی تاصيکي تِ اًقضای
هذت قشاسداد هٌتْی شَد ّ ،ضيٌِ طَل دسهاى تؼْذُ تاشگاُ هشتَطِ است  ( .چٌاًچِ تاصيکي تیواسی خَد سا تِ تاشگاُ اطالع ًذّذ ،
شاهل ايي ششايط ًثَدُ ٍ غیثت اٍ غیش هَجِ تلقی هی شَد  ) .ػذم حضَس دس جلسات توشيي ٍ هساتقِ تا ًظش پضشک تاشگاُ است ٍ دس
غیش ايٌصَست تخلف هحسَب  ،تشاتش هقشسات اقذام خَاّذ شذ .

هادُ  : 8سسیذگی تِ اختالفات
هشجغ سسیذگی تِ اختالفات ايي قشاسداد کویتِ اًضثاطی ّیأت فَتثال استاى خَاّذ تَد ٍ دس صَست ػذم پزيشش سأی اص سَی ّش يک اص
طشفیي  ،هشجغ ًْايی کویتِ اًضثاطی ٍ شَسای ػالی استیٌاف فذساسیَى فَتثال خَاّذ تَد .

