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 خدا نام هب    

 مطالب فهرست
 

 اهداف و تعاريف :اول فصل

 داوران كميته يالتتشک :دوم فصل

 داوران بندی طبقه  :سوم فصل

 داوری كالسهای برگزاری نحوه و متقاضيان شرايط  :چهارم فصل

 داوری كالسهای مدرس تربيتانتخاب وو روش  شرايط :پنجم فصل

 داوری ناظر تربيتانتخاب وو روش  شرايط :ششم فصل

 داوران تعيين كلی شرايط و وظايف :هفتم فصل

  تبليغات و يامزا :هشتم فصل

 ارزشيابی و نظارت :نهم فصل

 انضباطی تشويق، تنبيه وتخلفات :دهم فصل

 بازنشستگی :يازدهم فصل
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 مقدمه

 راستای در كه است مقرراتی مجموعه واليبال جمهوری اسالمی ایران  فدراسيون داوران كميته نامه آئين

ن جهانی واليبال و كنفدراسيون واليبال ، فدراسيوایران اسالمی جمهوری واليبال فدراسيون اساسنامه

 نظارتبا  ا،ه استانداردبا مطابق  كشور ی داورینظام هماهنگ امور مدیریتی و اجرایآسيا به منظور ایجاد 

هيئت  تصویب در و پس از، تهيه و تنظيمداوران  كميته توسطفدراسيون،  مقررات تدوین و كميته حقوقی

  . است گردیده ون جهت اجرا ابالغرئيسه فدراسيون توسط رئيس فدراسي

 تشکيالت در سيستمی هدایت و سازی استاندارد ،رسانی روز به انسجام، نامه آیين این تدوین از هدف

 می باشد.كشور فدراسيون واليبال داوران كميته

 كميته و استانها های هيات محترم روسای بعهده مذكور نامه آیين مفاد اجرای حسن است بدیهی

 فدراسيون بعهده ذاتی وظيفه حسب مقررات این اجرای بر نظارت حق و بوده فدراسيون واليبال داوران

 .باشد می ایران اسالمی جمهوری واليبال

 

احمد ضیایی                                                                                           
 

 والیبال فدراسیون رئیس                                                                                                                
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 اهداف و تعاریف :اول فصل

 : تعاریف1ماده 

 

 فدراسيون اساسنامه در راستای كه است مقرراتی مجموعه واليبال فدراسيون داوران كميته نامه آئين

ایجاد نظام  ایران، فدراسيون جهانی واليبال و كنفدراسيون واليبال آسيا به منظور یاسالم جمهوری واليبال

 و كميته حقوقی همکاری و نظارت با هماهنگ امور مدیریتی و اجرایی داوری كشور مطابق استانداردها

ده و داوران تهيه و تنظيم، به تائيد هيئت رئيسه فدراسيون رسي كميته توسط و فدراسيون مقررات تدوین

 است. گردیده توسط رئيس فدراسيون جهت اجرا ابالغ

 چگونگی و ناظران داوری داوران، مدرسين و كميته با روابط و اداره تشکيل، نحوه به این آیين نامه

بانوان و همه رشته  و آقایان اعم از استانها داوران تمامینظارت بر  برگيرنده در و پردازد می آنان فعاليت

 در شده استفاده لغات و ميباشد وشش فدراسيون اعم از واليبال سالنی، ساحلی و .....های فعال تحت پ

 : شود می تعریف زیر شرح به آن

 

 داور -1

 پس و نموده طی موفقيت با كميته نظر تحت را داوری آموزش های دوره و كالسها كه است فردی داور

 می داوری به فدراسيون دستورالعملهای و تمقررا ، قوانين برابر الزم مجوزهای و گواهينامه اخذ از

 .پردازد
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 و علمی آزمونهای در قبولی و مختلف موزشیآ های دوره و كالسها در داوران شركت : صرف1تبصره

 ملزم را هيئت یا فدراسيون داوران كميته داوری، امر به اشتغال كالً و باالتر درجات به ارتقاء و عملی

 .نماید استفاده عرض هم و  )كيفی  و كمی( یکسان صورت به آنان از كه سازد نمی

   داوران كمیته -2

 مربوط موارد تمامی ودر داوری تشکيالت برای كه متعهد، متخصص و با تجربه داوری افراد از گروهی  - 

 .ميکنند گيری تصميم داوران و داوری به

   داوری ناظر -3

بازنشسته با  داوران مللی ) و تحت شرایط خاص ازال بين درجه بازنشسته با داوران از است فردی ناظر

 ارائه با داوران پيشرفت منظور به كه داوری ضوابط و دستورالعملها ، مقررات ، قوانين به آگاه درجه ملی (

و ارزشيابی در  دادن نمره كار سازو از و داشته ارزیابی و نظارت آنها عملکرد بر سازنده نظارت و مشورت

  مينماید استفاده يزن فرم های مخصوص 

 داوری مدرس -4

 داوران ) و تحت شرایط خاص از المللی بين درجه با فعال یا و بازنشسته داوران از است فردی مدرس

 آموزش با كه واليبال ورزش های دستورالعمل و مقررات ، قوانين به آگاه ا درجه ملی (بازنشسته ب

 ميدهد تعليم را داوری مندان به عالق بصورت تئوری و عملی داوری فنی مهارتهای

  المللی بین لیست -5

 كه باشد می بانوان و آقایان از اعم سالنی، ساحلی و ....  داوران تمامی شامل المللی بين داوران فهرست

 است. اعتبار دارای سال هر  )دیماه 11 (دسامبر 31 تا  )دیماه 12 ( ژانویه فهرست ازاول این

 

 آقایان از اعم و ..... ساحلی سالنی، های رشته در داوران كليه حال شامل نامه ينآئ این مفاد: 1 تبصره

 .می باشد بانوان و
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 : اهداف2 ماده

 .داوران  و داوری جایگاه و منزلت شأن، اعتالی  -1

 .واليبال ميادین در عدالت گسترش و بسط -2

 .منصفانه داوری طریق از واليبال بازی هيجان و لذت حفظ و جوانمردانه بازی گسترش  -3

 داوری. جامعه به ورود برای عالقمند و با استعداد بازیکنان و جوانان ترغيب و تشویق -4

 .ها، ارگانها هيات ، فدراسيون مسابقات قضاوت برای كافی تعداد به شایسته داوران تأمين و توسعه  -5

 .يایی و جهانیميادین و جایگاه های بين المللی، آسحضور فعال و موثر در  -6

 داوران كمیته تشکیالت :دوم صلف

 داوران : كمیته3 ماده

 .ميکند عمل فدراسيون امر كميته مستقيماًتحت ميباشد،این داوران كميته تأسيس به ملزم فدراسيون -1

 كنترل تحت  آن تشکيالت و باشد فدراسيون می  ساختار از ناپذیر جدایی بخشی داوران  كميته -2

مانند  دیگری گروه كنترل یا سرپرستی تحت نميتواند عنوان هيچ به و داشته قرار سيونفدرا انحصاری

 .گيرد قرار ثالث اشخاص یا ها اتحادیه ليگ، سازمان

  ذیصالح مرجع تنها عنوان به كه ميباشد فدراسيون در های دائمی كميته از فدراسيون داوران كميته  -3

 و داوران و داوری به مربوط امور وهدایت نظارت ، زماندهیسا ، ریزی برنامه ، سياستگذاری كشور، 

 عملکرد نحوه بر نظارت و آموزشی كالسهای مسابقات، كليه در داوران گزینش امر بر ظارت مچنينه
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 وابسته این اعضاء از داوری رسمی ناظران و مدرسان داوران، كليه .داشت خواهد عهده بر را داوران

 می تبعيت نامه آئين این از آنان بازنشستگی و تنزل ارتقاء، ، فعاليت گیچگون و ميشوند محسوب كميته

 .نماید

 محل فعاليت و دفتر كار كميته داوران در محل فدراسيون واليبال جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. -4

 

 داوران كمیته اعضاء تركیب: 4  ماده

تعداد بنابه پيشنهاد رئيس كميته داوران و تایيد  نفر خواهد بود و این 7یا  5تعداد اعضا كميته داوران  -1

 رئيس فدراسيون تعيين ميگردد.

 تعيين ميگردد. رئيس فدراسيونرئيس كميته داوران توسط  -2

 فدراسيون از ریيس را خود ابالغ تایيد، از اعضا كميته توسط رئيس كميته داوران پيشنهاد و پس -3

 نمایند. دریافت می

بعنوان دبير كميته و نمایندگانی از داوران بانوان، ساحلی و  ء كميته راند یکی از اعضارئيس كميته ميتوا -4

 .... را بعنوان عضو كميته پيشنهاد نماید.

 . باشد می شمسی سال 75داوران  كميته اعضای حداكثر سن -5

 داوران كمیته اختیارات و وظایف: 5 ماده

 .مشی خط تعيين و داوری امر در سياستگذاری -1
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 داخلی ذیصالح مراجع از صادره دستورالعملهای و مصوبات قوانين، نمودن اجرایی برای مجوز صدور -2

 .المللی بين و

 .واليبال ميادین در داوری ارزشهای و اصول رعایت بر نظارت -3

و یا توسط سایر  می شود سازماندهی فدراسيون توسط كه مسابقاتی برای داور انتصاب و تعيين  -4

ها، نهادها و ..... درخواست ميگردد.ارگان 

.ناظران و مدرسان ، داوری كالسهای برای آموزشی تقویمهای تصویب و تأئيد -5

 .داوری المللی بين كالس ها و دوره هایشركت در داوران واجد شرایط برای  معرفی -6

 .خل و خارج كشوردا المللی بين واجد شرایط برای قضاوت در مسابقات بين المللی داوران معرفی -7

س و كنگره های بين افراد برای كسب كرسی های بين المللی و شركت دراجال انتخاب و معرفی -8

 المللی مرتبط با هماهنگی رئيس فدراسيون.

 .برگزاری كالس و دوره های آموزش داوری داخلی و بين المللی در كشور -9

 .تهيه بانک اطالعات داوران كشور و طبقه بندی آنان -10

 .نظارت و مدرسی داوری، آموزشی كالسهای و ها دوره سرفصلهای كليه تصویب و تعيين -11

 طبقه و ناظران و مدرسين تربيت شرایط تعيين و داوری ناظران مدرسان، اسامی فهرستتهيه  -12

 .آنان بندی

 .داوران به مربوط ودستورالعملهای داوران كميته های نامه آئين اصالح و تهيه -13
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 تشویق پيشنهاد طرح آمادگی پزشکی، علمی و جسمانی وارائه ،كارایی بر اساس داوران بندی طبقه -14

 .داوران تنبيه و

اخذ تصميمات الزم در ارتباط با تشویق، تنبيه ، توبيخ و مجازات داوران، مدرسين و ناظران داوری  -15

 .با توجه به ضوابط مرتبط

 مرجع در تصویب برای داوری ناظران مدرسان و اوران،د الزحمه حق پيشنهادی جدول تنظيم -16

 .ذیصالح

 .دعوت از اساتيد برجسته داخلی و بين المللی برای حضور در دوره ها و كارگاههای آموزشی مرتبط -17

 .كشور داوران تمامی فعاليت بر نظارت -18

 .های مختلف فدراسيونبا كمک بخش  ترجمه،تدوین وتکثير قوانين، مقررات و مطالب مرتبط داوری -19

 سازماندهی و برنامه ریزی برای یکسان سازی بج، لباس، وسایل و تجهيزات داوران  -20

  .فدراسيون مسئولين به وراناعملکرد كميته د گزارشتقویم و  ارائه  -21

     .حضورفعال در جلسات مرتبط فدراسيون -22

 داوران بندی طبقه : مسو فصل

 .میشوند بندی طبقه ذیل توضیحات به هتوج با داوران : 6ماده 

 و ضروریات حسب بر و تجربی، آمادگی جسمانی و عملکردی و فنی قابليتهای ، درجه اساس بر داوران

 :ميشوند بندی طبقه زیر شرح به روز استاندارهای و مختلف عوامل
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داور اول و  بعنوان شهرستان داوران ميتهك باتشخيص شهرستان درمسابقاتعموما 3 درجه اوراند-1

 .خواهند شد استفادههم  داور دوم

 استان شهرستان / داوران كميته تشخيص با استان و شهرستانمسابقات  در عموماً 2 درجه داوران  -2

 خواهند شد. استفاده هم بعنوان داور اول و داور دوم

 داوران كميته تشخيص با  ارگانهاو  منطقه ای، استان ،شهرستانمسابقات  در عموماً 1 درجه داوران -3

 .خواهند شد استفادههم  بعنوان داور اول و داور دوم استان /شهرستان 

 مربوطه هيئت معرفی به توجه با ارگانها، استان، شهرستان، مسابقات در قضاوت ضمن ملی داوران  -4

 يونفدراس داخلی تحت پوشش مسابقات كليه در ميتوانند داوران كميته تشخيص بنابه فدراسيون به

 .نمایند قضاوت

 و نياز به توجه با ،استان، ارگانها  مسابقات شهرستان، در قضاوت ضمن المللی بين داوران  -5

 كليه در تئوری(  تست های: پزشکی، كوپر، –و بر اساس سطح بندی)عملکرد  داوران كميته تشخيص

 .نمایند قضاوت ميتوانند فدراسيون مسابقات

 نمود خواهند فعاليت مشترك بطور ساحلی واليبال وواليبال سالنی  در دو و سه درجات داوران  :1تبصره

 شركت ارتقاء برای خود رشته مخصوص جداگانه كالس در ميبایستو به بعد  یک درجه كالس از اما

 .نمایند
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 داوری كالسهای برگزاری نحوه و متقاضیان شرایط هارم:چ فصل

 داوری  سهایكالدر شركت كنندگان عمومی شرایط:  7ماده 

و حداكثر  )به استثناء دانش آموزان تربيت بدنی(18سن شركت كنندگان در روز اول كالس حداقل   -1

 می تواند باشد. 40

 می تواند باشد. 45و حداكثر  30حداقل درجه ملی  سن شركت كنندگان در روز اول كالس  -2

 دیپلم كامل دوره متوسطه می باشد.برای شركت كنندگان در تمامی دوره ها حداقل مدرك تحصيلی  -3

 نفر )بجز كالس های ملی( می باشد. 25نفر و حداكثر  15حداقل نفرات كالس  -4

، كپی مدرك تحصيلی،  4*3ارائه مدارك ثبت نام )كپی شناسنامه، كپی كارت ملی، دو قطعه عکس  -5

 ءهای ارتقاكالسبلی برای ( و ارائه كپی كارت داوری قعضویت فدراسيونكپی بيمه ورزشی و كپی كارت 

 الزامی ميباشد.و ارائه معرفی نامه از هيئت استان قبل از شروع كالس 

 ميشود بعدتشکيل ماه 2 حداقل كه دركالسی دوره، در قبولی نمره كسب عدم درصورت هرداور -6

 سنی حد رعایت شرط به كالس همان در ميتواند یکبار حداكثر درمجموع ولی نماید شركت ميتواند

 .نماید شركت

 داوری  كالسهای برگزاری عمومی : شرایط8ماده 

 ارگان مربوطه یا درخواست كتبی توسط اداره كل ورزش و جوانان استان ، هيئت واليبال استان و -1

 روز قبل 45حداقل 
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 در اختيار گذاشتن سالن ورزشی ، محل كالس تئوری بطور تمام وقت در طول برگزاری كالس. -2

 () تلویزیون، ویدئو پروژكتور، توپ، پرچم، وایت برد و ....... ودن وسائل كمک آموزشی از قبيلآماده نم -3

 پذیرایی مدرس و یا مدرسين. آماده نمودن محل اسکان و -4

 .ثبت نام از عالقمندان واجد شرایط و جمع آوری بموقع مدارك شركت كنندگان -5

 .ين طبق اعالم فدراسيونهزینه های اجرای كالس و مدرسپرداخت بموقع  -6

و شکل هزینه كالس های داوری، مبالغ پرداختی توسط شركت كنندگان و سهميه  ، نحوه: ميزان1 تبصره

 بندی كالس ها بصورت ساالنه توسط فدراسيون اعالم می شود.

: برنامه و طرح درس كالس های داوری بصورت ساالنه توسط كميته داوران فدراسيون اعالم 2تبصره 

 شود. می 

 داوری درجه سه  كالسهای اختصاصی : شرایط9ماده 

 روز كامل ( می باشد 6ساعت ) 60مدت زمان دوره  -1

 ساعت آزمون( 10ساعت عملی،  20 ساعت منشيگری، 10 ساعت تئوری، 20) 

 حداقل نمرات برای قبولی در كالس داوری درجه سه: -2

 نمره 20از  12    داور اول    -

 نمره 20از  13      داور دوم  -

 نمره 20از  14       كتبی       -

 نمره 20از  15    خط نگهدار -
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) آزمون فارسی و انگليسی منشيگری اجباری بوده و معدل دو آزمون محاسبه  نمره 20از  16  منشی   -

 شود(

 نمره می باشد. 100از  70حداقل جمع نمرات برای قبولی در كالس  -

 داوری درجه دو  كالسهای یاختصاص : شرایط10ماده 

ساعت  10ساعت عملی،  20ساعت تئوری،  20روز كامل ( می باشد ) 5ساعت ) 50مدت زمان دوره  -1

 آزمون(

كه حداقل سه سال كامل از تاریخ قبولی آنان سپری شده باشد ميتوانند در كالس  3داوران درجه  -2

 شركت نمایند.

به كميته داوران فداسيون ارسال توسط هيئت استان يت آنان داورانی كه حداقل دو سال گزارش فعال -3

 شده باشد ميتوانند در كالس شركت نمایند.

 :دوحداقل نمرات برای قبولی در كالس داوری درجه  -4

 نمره 20از  13داور اول        -

 نمره 20از  15    داور دوم    -

 تبی باید به زبان انگليسی باشد()ده درصد از سواالت ك نمره 20از  15    كتبی         -

 نمره 20از  16   خط نگهدار  -

نمره ) آزمون فارسی و انگليسی منشيگری اجباری بوده و معدل دو آزمون محاسبه  20از  16    منشی  -

 شود(
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 نمره می باشد. 100از  75حداقل جمع نمرات برای قبولی در كالس  -

 درجه یکداوری   كالسهای اختصاصی : شرایط11ماده 

ساعت  10ساعت عملی،  20ساعت تئوری،  20روز كامل ( می باشد ) 5ساعت ) 50مدت زمان دوره  -1

 آزمون(

كه حداقل سه سال كامل از تاریخ قبولی آنان سپری شده باشد ميتوانند در كالس  2داوران درجه  -2

 شركت نمایند.

به كميته داوران فداسيون ارسال استان  توسط هيئتداورانی كه حداقل دو سال گزارش فعاليت آنان  -3

 شده باشد ميتوانند در كالس شركت نمایند.

 .ميشود برگزار جداگانه بطور ساحلی سالنی و داوران برای رده این كالسهای -4

 حداقل نمرات برای قبولی در كالس داوری درجه یک: -5

 نمره 20از  16  داور اول       -

 مرهن 20از  16   داور دوم     -

 نمره )سی درصد از سواالت كتبی باید به زبان انگليسی باشد( 20از  16    كتبی          -

 نمره 20از  16   خط نگهدار  -

نمره ) آزمون فارسی و انگليسی منشيگری اجباری بوده و معدل دو آزمون  20از  16منشی         -

 محاسبه شود(

 نمره می باشد. 100از  80حداقل جمع نمرات برای قبولی در كالس  -
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 داوری درجه ملی  كالسهای اختصاصی : شرایط12ماده 

 ساعت آزمون(10ساعت عملی، 20ساعت تئوری،20روز كامل ( ميباشد )5) ساعت50دوره مدت زمان-1

كه حداقل سه سال كامل از تاریخ قبولی آنان سپری شده باشد ميتوانند در كالس  یکداوران درجه  -2

 شركت نمایند.

به كميته داوران فداسيون ارسال  توسط هيئت استان سال گزارش فعاليت آنان سهداورانی كه حداقل  -3

 شده باشد ميتوانند در كالس شركت نمایند.

 ميشود برگزار جداگانه بطور ساحلی سالنی و داوران برای رده این های كالس -4

 :ملیحداقل نمرات برای قبولی در كالس داوری درجه  -5

 نمره 20از  17ر اول       داو -

 نمره 20از  17   داور دوم     -

 درصد از سواالت كتبی باید به زبان انگليسی باشد( پنجاهنمره ) 20از  17   كتبی           -

 نمره 20از  17     خط نگهدار -

 (خواهد بود به انگليسی نمره ) آزمون منشيگری 20از  17       منشی      -

 نمره می باشد. 100از  85نمرات برای قبولی در كالس حداقل جمع  -

 معرفی به كالس های بین المللی برای ویژه شرایط  -13ماده

 .نماید شركت كالسهای بين المللی در زیر شرایط رعایت با ميتواند داور
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 با هيئت و فدراسيون همکاری موثر و مستمر داشته باشد. -1

 ه فدراسيون جهانی ارسال شده باشد.ی وی بحداقل سه سال گزارش سابقه همکار -2

 ،)آل ایده وزن و قد( اندام تناسب بودن دارا :جمله ازمناسب  آمادگی جسمانی و روانی شرایط از -3

 برخوردار باشد. باالتر های رده در قضاوت برای دادن لياقت نشان و ذاتی استعداد داشتن

 داشته باشد. اطالعات و تسلط الزم و كافی به زبان انگليسی -4

 نياز و سهميه بندی داوران بين المللی لحاظ گردد. -5

 ارگان ها و نهادهاسازمان ها،داوری ویژه   كالسهای برگزاری عمومی : شرایط14ماده 

دانش آموزان تربيت بدنی و روز قبل ویژه  45درخواست كتبی توسط فدراسيون دانش آموزی حداقل  -1

 .معلمان تحت پوشش

روز قبل ویژه دانشجویان و اساتيد تحت  45كتبی توسط فدراسيون دانشجوئی حداقل درخواست  -2

 .پوشش

 .روز قبل ویژه افراد تحت پوشش 45درخواست كتبی توسط فدراسيون ورزش كارگری حداقل  -3

روز قبل ویژه افراد  45درخواست كتبی توسط باالترین رده ورزشی نيروهای نظامی و انتظامی حداقل  -4

 .وششتحت پ

 و كشوری خواهد بود. كالس درجه سه بصورت استانی -5

 كالس درجه دو بصورت منطقه ای و كشوری خواهد بود. -6

 كالس درجه یک فقط بصورت كشوری خواهد بود. -7
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 ه افراد تحت پوشش ارگان و یا سازمان درخواست كننده خواهد بود.كالس ها فقط ویژ -8

 سایر شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آیين نامه یکسان می باشد. -9

و شکل هزینه كالس های داوری، مبالغ پرداختی توسط شركت كنندگان و سهميه  ، نحوه: ميزان1تبصره

 بندی كالس ها بصورت ساالنه توسط فدراسيون اعالم می شود.

 

 داوری كالسهای مدرس تربیتانتخاب وو روش  شرایط : پنجم فصل

 مدرسعمومی شرایط  -51 ماده

)تحت شرایط خاص از كاندیدای بين المللی یا داور ملی داور بين المللی فعال یا بازنشسته باشد. -1

 استفاده خواهد شد(

 دارای آمادگی جسمانی مناسب باشد -2

 .از فن مدیریت، قدرت بيان برخوردار بوده و از اصول آموزش اطالعات كافی داشته باشد -3

 با هيئت های استان مربوطه همکاری داشته باشد. -3

 در دوره های آموزشی حضور داشته باشد. -4

  سال تمام می باشد. 75مدرسينسن بازنشستگی  -5

انتخاب مدرس برای تمامی كالس ها و دوره هایی كه منجر به صدور گواهينامه باشد بعهده كميته  -6

 داوران فدراسيون می باشد.
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 داوری مدرس تربیت  -61 ماده

كميته داوران به منظور هماهنگی در تدریس، به روز رسانی اطالعات مدرسان و نحوه اخذ آزمون  -1

 كالس های داوری و بر حسب نياز كالس های تربيت مدرس برگزار می كند.

 سكال در بود خواهند مجاز باشند، داشته همکاری فدراسيون با كه 13موضوع ماده  داوران كليه -2

 .نمایند شركت داوری مدرسی

 شرایط اختصاصی مدرس درجه سه -71 ماده

داور بين المللی فعال یا بازنشسته باشد.)تحت شرایط خاص از كاندیدای بين المللی یا داور ملی   -1

 .استفاده خواهد شد(

 .داشتن حداقل مدرك تحصيلی دیپلم -2

 .سال قضاوت در مسابقات كشوری 5داشتن حداقل  -3

 شرایط اختصاصی مدرس درجه دو -81 هماد

 داور بين المللی فعال یا بازنشسته باشد.  -1

 داشتن حداقل مدرك تحصيلی دیپلم -2

 و بين المللی سال قضاوت در مسابقات كشوری 10داشتن حداقل  -3

  3كالس درجه  5سابقه تدریس حداقل در داشتن  -4

 داشتن اطالعات پایه زبان انگليسی -5
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 یکشرایط اختصاصی مدرس درجه  -91 ماده

 داور بين المللی فعال یا بازنشسته باشد.  -1

 ليسانسداشتن حداقل مدرك تحصيلی  -2

 و بين المللی سال قضاوت در مسابقات كشوری 15داشتن حداقل  -3

  2و  3كالس درجه  10تدریس حداقل در  داشتن سابقه -4

 داشتن اطالعات متوسط زبان انگليسی -5

داورانی كه در سطح مسابقات جهانی و المپيک قضاوت داشته باشند با حداقل مدرك تحصيلی  : 1تبصره

 دیپلم ميتوانند در این سطح تدریس نمایند

 شرایط اختصاصی مدرس درجه ملی -20 ماده

 داور بين المللی فعال یا بازنشسته باشد.  -1

 داشتن حداقل مدرك تحصيلی ليسانس -2

 قضاوت در مسابقات كشوری و بين المللیسال  20داشتن حداقل  -3

  1-2-3مستمر در كالس های سابقه تدریس داشتن  -4

 زبان انگليسی كافی به و تسلط داشتن اطالعات -5

ميتوانند بعنوان كمک : داورانی كه در سطح مسابقات جهانی و المپيک قضاوت داشته باشند 1تبصره

 این سطح تدریس نمایند مدرس در
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 داوری ناظر تربیتانتخاب وو روش  یطشرا :ششم فصل

 داوری شرایط عمومی ناظر -12 ماده

 داور بين المللی  بازنشسته باشد.)تحت شرایط خاص از داور ملی بازنشسته استفاده خواهد شد( -1

 .مناسب باشد و روانی دارای آمادگی جسمانی -2

 اشته باشد.و نحوه ارزشيابی داوران اطالعات كافی داز مدیریت، فن بيان  -3

 با هيئت های استان مربوطه در صورت نياز همکاری داشته باشد. -3

 د.شركت نمای مرتبط اطالعات به روز داوری داشته باشد و در دوره های آموزشی -4

  سال تمام می باشد. 75ناظرین سن بازنشستگی  -5

دور گواهينامه باشد بعهده برای تمامی كالس ها و دوره هایی كه منجر به ص ناظرین داوریانتخاب  -6

 كميته داوران فدراسيون می باشد.

كميته داوران فدراسيون خواهد سيون بعهده ارمسابقات تحت پوشش فدداوری برای  انتخاب ناظرین-7

 بود.

 داوری ناظر تربیت  -22 ماده

داوری و  شيابیارزو نحوه  ناظران، به روز رسانی اطالعات نظارتكميته داوران به منظور هماهنگی در  -1

 برگزار می كند. ناظرتربيت  هماهنگی و بر حسب نياز كالس های
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 ناظر كالس در بود خواهند مجاز باشند، داشته همکاری فدراسيون با كه 19موضوع ماده  داوران كليه -2

 .نمایند شركت داوری

 

 داوران تعیین كلی شرایط و وظایف : هفتم فصل

  وظایف  -32 ماده

 .نمایند وظيفه انجام و فدراسيون، مقررات و ضوابط طبق یدبا داوران -1

 .استفاده نمایند كميته مصوب عالئم و آرم داوری، لباس از قضاوت موقع در باید داوران -2

 .باشند حاضر بازی انجام محل در مسابقه از قبل ساعت دو باید داوران -3

 هيات باطالع را مراتب و حاضر مسابقه برگزاری محل نشهرستا در مسابقه از قبل روز باید داوران  -4

 .برسانند برگزاری

 به وابسته اشخاص سایر و سرپرستان مربيان، بازیکنان، با همراهی هرگونه از هستند موظف داوران  -5

 .نمایند خودداری اوست بعهده آنان بازی قضاوت كه تيمهایی

رویدادهای غير عادی قبل،  سایر و انضباطی، تخلفات حوادث، كامل شرح باید بازی از بعد انداور  -6

 .نمایند ارسال ذیربط مراجع به امضاء در اسرع وقت از پس نوشته و را بازی حين و بعد

 .است ممنوع مسابقه از بعد و قبل، حين داوران توسط ها رسانه با مصاحبه انجام  -7

 بدون اخذ مجوز ممنوع می باشد. يئت،ه یا فدراسيون حوزه از خارج مسابقات در داوران قضاوت -8
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 بدون اخذ مجوز ممنوع می باشد. سایر استان ها،  مسابقات در قضاوت داوران -9

قضاوت و نظارت داوران فعال و بازنشسته در مسابقات كشوری بدون مجوز كميته داوران فدراسيون  -10

 ممنوع می باشد.

سابقات بين المللی بدون مجوز كميته داوران قضاوت و نظارت داوران فعال و بازنشسته در م -11

 فدراسيون ممنوع می باشد.

سازمانها سایر مسابقات در قضاوت  -42ماده 

 داوران كميته اختيارات از سازمان ها  ارگان ها و یشهرستان و یاستان مسابقات برای داور تعيين  -1

 .ميباشد مربوطه استان

 مسابقات سطح در قضاوت برای خود تشکيالت از خارج داوران زا استفاده به تمایل كه سازمانهایی  -2

 .نمایند هماهنگ مربوطهواليبال استان  هيئت با قبالً ميبایست دارند، را شهرستان و استان

مسابقات  در قضاوت برای خود تشکيالت از خارج داوران از استفاده به تمایل كه سازمانهایی  -3

 .نمایند هماهنگ واليبال  فدراسيون با قبالً ميبایست دارند، را خودشان كشوری

سازمان ها و ارگان ها بدون مجوز  مسابقات كشوریقضاوت و نظارت داوران فعال و بازنشسته در  -4

 كميته داوران فدراسيون ممنوع می باشد.

مجوز سازمان ها و ارگان ها بدون  مسابقات بين المللیقضاوت و نظارت داوران فعال و بازنشسته در  -5

 كميته داوران فدراسيون ممنوع می باشد.
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 ها هيئت یا فدراسيون طرف از اعزامی اداری و اجرایی افراد ناظر،داور، ذهاب و ایاب و الزحمه حق  -6

 .شد خواهد پرداخت كننده برگزار سازمان توسط و ،واليبال فدراسيون های تعرفه طبق

 كتباً را خود شاغل رسمی داوران فعاليت گزارش ميتوانند اه انجمن و ها وزارتخانه ارگانها، سازمانها، -7

 .نمایند ارسال مربوطه واليبال استان هيئت یا داوران فدراسيون و كميته به درپرونده درج جهت

 كميته سوی از ميشود برگزار كشوری و یا بين المللی تورنمنت بصورت كهمسابقات سازمان ها  برای  -8

 .شد خواهد معرفی داوران كلی مسئول بعنوان یکنفر ،زنيا حسب فدراسيون داوران

 استان هيئت داوران كميته مجوز با باید باشگاهها بين دوستانه مسابقات كليه در داوران قضاوت  -9

 .پذیرد صورت

 نامه آئين رعایت به ملزم فدراسيون رسمی داوران خدمات از كننده استفاده سازمانهای و ها انجمن  -10

 .ميباشند راسيونفد انضباطی

الزم است ارگان ها و سازمان ها قبل از برگزاری مسابقات كشوری و بين المللی خودشان، مراتب را  -11

 بموقع به صورت كتبی به فدراسيون واليبال اعالم و مجوز الزم را از فدراسيون اخذ نمایند.

شوری ارگان ها و سازمان ها در استان ها قبل از برگزاری مسابقات ك الزم است هيئت های واليبال -12

استان مربوطه، مراتب را بموقع به صورت كتبی به فدراسيون واليبال اعالم و مجوز الزم را از فدراسيون 

 اخذ نمایند.
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 تبلیغات و مزایا :هشتم فصل

 داوران مزایای -52ماده 

 ضروری هزینه های یرسا و ذهاب و ایاب های هزینه و ، مزایای قانونیالزحمه حق از مندی بهره -1

 .باشد میسازمان برگزار كننده  عهده به فدراسيون مقررات برابر مسابقات، در قضاوت برای

 .نمایند می استفاده و ، فدراسيون تأئيد مورد و مجاز عالیم بج، لباس، از رسمی داوران  -2

 .ميباشد واليبال فدراسيون و فعال رسمی داوران بعهده دوستانه و رسمی مسابقات كليه قضاوت -3

 از شده مشخص تجاری عالیم از استفاده به مجاز داوران ،جهانی واليبال فدراسيون ضوابط برابر -4

 .هستند فدراسيون سوی

 تبلیغات و اسپانسر  -62 ماده

مجاز   و ، فدراسيونعالیم تجاری بر روی لباس داوران در چارچوب ضوابط تبليغات و -1

 د. می باش

استفاده از لباس های تيم های باشگاهی و لباس با عالیم تجاری كه حالت تبليغاتی می تواند داشته  -2

 باشد برای داوران در طول برگزاری مسابقات ممنوع می باشد.

تبليغاتی  -تيم های باشگاهی، لباس با لوگو و آرم تيم ملی و لباس با عالیم تجاری  ساستفاده از لبا -3

 ممنوع می باشد.در داخل و خارج از كشور ران در طول برگزاری مسابقات بين المللی برای داو

 .است ممنوع مجوز از فدراسيون واليبالروی لباس داوران بدون اخذ  تبليغات هرگونه -4



25 

 

 در كننده شركت تيمهای از یکی لباس روی تبليغ با اشتراكی هيچگونه نباید داوران لباس تبليغات -5

 .نمایند استفاده مشترك تبليغات از نباید داوران شرایطی چنين در باشد شتهدا مسابقات

 ارزشیابی و نظارت : نهم فصل

 داوری و ارزشیابی نظارت  -72ماده 

 پوشش تحت را كشور رسمی مسابقات كليه اداری، ضوابط براساس فدراسيون داوران كميته  -1

 را آنان عملکرد و نظارت داوران قضاوت بر رایطش واجد ناظران اعزام با و داده قرار خود نظارتی

 .كند می ارزشيابی

داوران بر اساس نمرات بدست آمده ازنمونه  فرم های ارزشيابی فدراسيون جهانی خواهد ارزشيابی  -2

 بود كه توسط ناظران فدراسيون تکميل می شود.

 -تست كوپر –ست پزشکی ارزشيابی داوران عالوه بر قضاوت شامل تست های مختلف از جمله ت -3 

 هد بود.اتست تئوری و .... نيز خو

 خواهد بود.يابی های مختلف و ساالنه طبقه بندی داوران بر اساس نتایج ارزش -4

 مدرسین نظارت و ارزشیابی  -82ماده 

 نظارتی پوشش تحت را تمامی كالس های داوری اداری، ضوابط براساس فدراسيون داوران كميته  -1

 واجد اعزام ناظران با گان در كالس،دضمن دریافت نظرات و دیدگاه های شركت كنن و ادهد قرار خود

 .كند می ارزشيابی را آنان عملکرد و نظارت كار تدریس مدرسين بر شرایط
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 گزارش های بدست آمده انجام ميگيرد.بر اساس  مدرسين ارزشيابی  -2

 تصميم گيری خواهد شد.   آنان مه كاربرای ادا ،عملکرد مدرسينارزشيابی  بر اساس نتایج -3

نتایج ارزشيابی های مختلف و   بر اساس مدرسين در چارچوب آئين نامه كميته داوران وطبقه بندی  -4

 خواهد بود. مدرسين ساالنه

 رین داوریظنا نظارت و ارزشیابی  -92ماده 

 پوشش تحت را ن داوریاداری، فعاليت و عملکرد ناظری ضوابط براساس فدراسيون داوران كميته-1

سایر نمایندگان  نظر دریافت نقطه ضمن دریافت و بررسی فرم ارزشيابی، داده قرار خود نظارتی

 را آنان وعملکرد نظارت بركارناظرین داوری شرایط واجد ناظران اعزام با صاحب نظر، فدراسيون و افراد

 .کندمي ارزشيابی

ت آمده و مقایسه گزارش ارسالی ناظرین انجام ارزشيابی ناظرین  بر اساس گزارش های بدس -2

 ميگيرد.

 بر اساس نتایج ارزشيابی عملکرد ناظرین برای ادامه كار آنان تصميم گيری خواهد شد.   -3 

طبقه بندی ناظرین در چارچوب آئين نامه كميته داوران و بر اساس  نتایج ارزشيابی های مختلف و  -4

 ساالنه خواهد بود.
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 انضباطی تخلفاتشویق، تنبیه وت :دهم فصل

 تشویق  -30ماده 

 مدرسين و ناظران داوری و برای حفظ و ارتقاء شان و جایگاه داوران، بمنظور فدراسيون داوران كميته

عملکرد فنی، وجدان و انضباط كاری، دوری از در جهت قدردانی از ،آنان  ارج نهادن به تالش مضاعف

 با متناسب را زیر تشویق های جوانمردانه، بازی و ازعدالت اسداریپ حواشی و توجه به اخالق مداری و

 .ميکند اعمال داوران، مدرسين و ناظران داوریرفتار و گفتار  نوع

 و قدرشناسی. تشکر  -1

 . پرونده در درج با كتبی یا شفاهی قدردانی  -2

 .اهداء پاداش معنوی و مادی  -3

 .جهت تجليل بطی به سازمان ها و مراسم های مرتمعرف  -4

 .معرفی به رسانه های گروهی جهت بازتاب مناسب عملکرد -5

 مسئوليت های واگذار شده.ارتقاء و توسعه كميت، كيفيت و  -6

 در كار و جایگاه های داخلی و بين المللی.از افراد حمایت   -7

 مربيان، زیکنان،با متقابل احترام و حرمت حفظ بمنظور فدراسيون داوران كميته   تنبیه  -31ماده 

 داوران تخلفات با جوانمردانه، بازی و از عدالت پاسداری و داوران و فنی اجرایی، كادر سرپرستان،

 :ميکند اعمال تخلفات نوع با متناسب را زیر تنبيهات آنها قضاوت با مرتبط
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 .تذكر  -1

 .توسط كميته داوران پرونده در درج با كتبی یا شفاهی توبيخ  -2

 .توسط كميته داوران رده همان در قضاوت جلسه چند از تمحرومي  -3

 .توسط كميته داوران مسابقات تمامی درقضاوت  جلسه چند از محروميت  -4

بنابه پيشنهاد كميته داوران و ی كشور مسابقات تمامی در قضاوت از یکسال تا یکماه از محروميت  -5

 .فدراسيون رئيس ایيدت

 .فدراسيون تایيد رئيسشنهاد كميته داوران و بنابه پي داوری درجه تنزل -6

ایيد رئيس بنابه پيشنهاد كميته داوران و ت داوری كارت ابطال و كشور داوران ليست از حذف  -7

 .فدراسيون

 داور فنی عملکرد با رابطه در تنبیه  -23ماده 

 .مسابقه بعدی در همان رده محروم می شود 2از ضعيف باشد او  عملکردداوری كه  -1

 مسابقه ضعيف باشد تا پایان نيم فصل در همان رده محروم می شود. 2او در  عملکردداوری كه  -2

 مسابقه ضعيف باشد تا پایان  فصل در همان رده محروم می شود. 3او در  عملکردداوری كه  -3

 درهمان رده مسابقات محروم تاپایان سال رده مسابقات ضعيف باشد 2او در عملکردكه  داوری-4

 ميشود.

مسابقات همانروز محروم ضعيف باشد تا پایان )مسابقات مجتمع(  مسابقه 1او در  عملکردداوری كه  -5

 می شود.
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)مسابقات مجتمع( ضعيف باشد تا پایان مسابقات همانروز و روز  مسابقه 2او در  عملکردداوری كه  -6

 بعد محروم می شود.

مسابقات محروم می شود ضعيف باشد تا پایان ات مجتمع( )مسابق مسابقه 3او در  عملکردداوری كه  -7

 و باید بالفاصله محل مسابقات را ترك نماید.

 آن تنبیه و تخلف نوع  -33ماده 

 از ای هفته دو محروميت اول، درنوبت موجه عذر بدون مسابقه در محل بموقع حضور عدم صورت در -1

 .یابد می برابرافزایش دو به روميتمح مدت ،تکرار صورت در و مسابقات تمامی در قضاوت

 دليل بدون مسابقه نمودن تعطيل یا و اردو محل یا زمين ترك بازی، شروع از خودداری صورت در -2

 .مسابقات تمامی در ماه شش تا یک از قضاوت از محروميت ،قانونی موجه

 محروميت، موجه عذر بدون مسابقه محل در نشدن حاضر یا داوری ابالغ قبول از موجه غيرخودداری  -3

 .یک تا سه ماه از قضاوت از

 دیگر مسابقات یا خود قضاوت به راجع مسابقه از بعد و حين قبل، گروهی های رسانه با مصاحبه  -4

 ماه. دوازده تا چهار از بعد نوبت در و ماه سه تا یک از محروميت ،اول نوبتدر كميته مجوز بدون

 اول، نوبتدر استانها داوران كميته یا فدراسيون داوران يتهكم مجوز بدون مسابقات در قضاوت  -5

  .ماه سه تا یک از بعد نوبت در و ماه یک محروميت

، محروميت بر اساس گزارش های ارسالی مراكز اجتماعی و اخالقی صالحيت عدم ورت احرازدر ص -6

 مربوطه و تصميم فدراسيون خواهد بود.
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 .یابد تسری نيز پائينتر رده مسابقات به ميتواند داوران كميته صتشخي به الذكر فوق تنبيهات-1 تبصره

 از نيمی تحمل از پس را فرد دارد حق كميته داور، مجدد لياقت احراز یا هيتنب احراز صورت در -2 تبصره

 .برگرداندقبلی  رده به محروميت

 .یافت خواهد افزایش ربراب دو به شده بينی پيش محروميتهای مذكور، موارد تکرار، صورت در-3 تبصره

 .ميباشد مسابقات فعال فصل به مربوط نامه آئين در مندرج محروميتهای كليه  -4 تبصره

 گروهی های رسانه در حضور  -43 ماده

 شامل گروهی های رسانه با مصاحبه وانجام شنيداری و دیداری ها برنامه در فعال داوران كليه شركت

 ممنوع اكيدا بدون اخذ مجوز كميته داوران  داوری مطالب خصوص در خبرگزاریها و جراید و سيما و صدا

 تحليل كه كارشناسی های برنامه در نيستند مجاز كميتهمجوز بدوننيز  فدراسيون رسمی ناظران و است

 غير در نمایند اظهارنظر خصوص آن ودر نموده شركت ميدهد انجام را فدراسيون زیرمجموعه مسابقات

  .ميشوند محروم نظارت و داوری یکسال از كار بارسوم و ماه سه دوم بار یک ماه، ولا بار برای اینصورت

 داوری درجه تنزل -53 ماده

 .داوران كميته تشخيص به بنا فدراسيون و هيئت با مستمر همکاری عدم  -1

 .ساالنه های آزمون در موفقيت عدم -2

 .فدراسيون رسمی ناظران گزارش به بنا داوری در پی در پی موفقيت عدم  -3

 .دليل هر به قضاوت و همکاری از انصراف اعالم  -4
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 AVC و FIVB .   آزمون های فدراسيون،  در شركت عدم-5

 .مدت بلند انضباطی های محروميت  -6

 .اجتماعی و اخالقی صالحيت عدم احراز  -7

 بازنشستگی :یازدهم فصل

 بازنشستگی   -63ماده 

 سال می باشد. 55در تمام درجات  نداورا كليه بازنشستگی سن  -1

 .نماید بازنشستگی اعالم ميتوانند درجه و سن هر در شخصی تقاضای با داوران -2

 .ميباشد تمام سال 75 داوران كميته اعضای و ناظران ، مدرسان برای بازنشستگی سن -3

 نشده بینی پیش موارد  -73 ماده

 موارد نقض عدم شرط به ميتواند داوران كميته است دهنش بينی پيش نامه آیين این در كه مواردی برای

از مسئولين  صالحيت عدم صورت در یا نماید اتخاذ را خاص تصميمات ،نامه آیين این در مندرج

 فدراسيون استعالم و كسب تکليف نماید.

 نامه آیین تصویب 83 ماده

نظيم در كميته داوران و نظارت تاز پس و ميباشد تبصره 12 و ماده 38 فصل 11بر مشتمل نامه آئين این

 رئيسه هيات 14/05/1397تاریخ در و مطابقت با استانداردها توسط كميته حقوقی و تدوین مقررات

 .است اجرایی قابليت دارای 1397 دادمر 15 از و واليبال تصویب گردید فدراسيون

 

 احمد ضيايی                                                                                                         

 رئيس فدراسيون واليبال                                                     


