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هْرد ًیبز هعتبر حذاقل گْاُیٌبهَ هربیگری چشن اًذاز گْاُیٌبهَ هربیگری هْرد ًیبز برای 

 69-69برای هربیگری در  فصل 

 گرایش

 

 ضطح فعالیت

بدًطازی  فْتبال

 فْتبال

درّازٍ باًی 

 فْتبال

فْتبال   فْتطال

 ضاحلی

بدًطازی 

فْتطال ّ 

فْتبال 

 ضاحلی

درّازٍ باًی 

فْتطال ّ 

فْتبال 

 ضاحلی

تیوِای هلی 

)در توام ردٍ 

ُای ضٌی( ّ 

لیگِای برتر 

کشْر )اهید ّ 

 بسرگطاالى( 
 

A  سطح یک  آسیب

 آسیب

 یب

B  + آسیب

لیسبًس 

 تربیت بذًی 

 سطح یک آسیب

 یب

B  َآسیب + سببق

 درّازٍ ببًی 

سطح دّ 

 آسیب 

 یب 

سطح یک 

آسیب + 

سببقَ 

 ببزیگری

 آسیب  یکسطح 

 یب 

 یکسطح 

+  ایراى 

سببقَ 

 ببزیگری

سطح یک 

فْتسبل یب 

فْتببل 

سبحلی آسیب 

+ لیسبًس 

 تربیت بذًی

سطح یک 

فْتسبل یب 

فْتببل 

سبحلی آسیب 

 + 

سببقَ 

 درّازٍ ببًی

لیگِای غیر 

برتر کشْر 

)اهید ّ 

بسرگطاالى( ّ 

لیگِای برتر 

کشْر )ًًِْاالى 

، ًْجْاًاى ّ 

 جْاًاى( 

 

B آسیب 
 یب

A 
 ایراى 

سطح یک 

 آسیب

 یب

C  + آسیب

لیسبًس 

 تربیت بذًی 

 سطح یک آسیب

 یب

C  َآسیب + سببق

 درّازٍ ببًی

سطح یک 

 آسیب 

 یب

سطح یک  

ایراى + 

سببقَ 

 ببزیگری 

 یکسطح 

  ایراى

  

سطح دّ 

فْتسبل یب 

فْتببل 

سبحلی ایراى 

+ لیسبًس 

 تربیت بذًی

سطح دّ 

فْتسبل یب 

فْتببل 

سبحلی ایراى 

 + 

سببقَ 

 درّازٍ ببًی

لیگ برتر 

اضتاًِا )در 

توام ردٍ ُای 

ضٌی( ّ لیگِای 

غیر برتر کشْر 

)ًًِْاالى ، 

ًْجْاًاى ّ 

  جْاًاى( 
 

C  آسیب 

 یب

 B 
 ایراى 

هقذهبتی 

 ایراى

 یب

B  + ایراى

لیسبًس 

 تربیت بذًی 

 هقذهبتی ایراى

 یب 

B  + ایراى

سببقَ درّازٍ 

 ببًی

سطح دّ 

 ایراى 

 یب

سطح یک 

ایراى+ 

سببقَ 

 ببزیگری

 

سطح یک 

 ایراى

سطح یک 

فْتسبل یب 

فْتببل 

سبحلی ایراى 

+ لیسبًس 

 تربیت بذًی

 

سطح یک 

فْتسبل یب 

فْتببل 

ایراى سبحلی 

 + 

سببقَ 

 درّازٍ ببًی

 

هدارش فْتبال 

، لیگ برتر ّ 

غیر برتر 

شِرضتاًِا ّ 

غیر برتر 

اضتاًِا ) در 

توام ردٍ ُای 

 ضٌی( 

 

C 
 ایراى 

هقذهبتی 

 ایراى 

 یب

C  + ایراى

لیسبًس 

 تربیت بذًی 

 هقذهبتی ایراى

 یب 

C  + ایراى

سببقَ درّازٍ 

 ببًی

سطح یک 

 ایراى

سطح یک 

 ایراى 

سطح یک 

فْتسبل یب 

فْتببل 

سبحلی ایراى 

+ لیسبًس 

 تربیت بذًی

 

 

سطح یک 

فْتسبل یب 

فْتببل 

سبحلی ایراى 

 + 

سببقَ 

 درّازٍ ببًی

 

 

بْدٍ ّ برای سبلِبی آتی  69-69فصل بذیِی است ایي دستْرالعول صرفب" برای 

حذاقل هذرک هربیگری هْرد ًیبز ارتقب خْاُذ یبفت .)بَ هٌظْر دستیببی بَ 

 چشن اًذاز(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضاختار دّرٍ ُای هربیگری فْتبال
                            C ( 7ایراى )رّز 

 فعالشش هاٍ حداقل پص از        

 

                                                                                                         

C ( 31آضیا  )رّز           B ( 31ایراى  )درّازٍ باًی هقدهاتی    رّز( 7) بدًطازی هقدهاتی    رّز 

    رّز( 7)

پص از دّ                                    پص از یکطال فعال                                   

      پص از یکطال فعال       پص از یکطال فعال               پص از یکطال فعال                     ضال فعال 

 01آضیا ) B                          رّز(                    6آضیا ) 3درّازٍ باًی ضطح          

 رّز( 7رّز(   درّازٍ باًی پیشرفتَ ) 7بدًطازی پیشرفتَ )     رّز( 31ایراى ) A     رّز(      

     پص از دّ ضال فعال        پص از یکطال فعال               پص از یکطال فعال                     

 پص از ضَ ضال فعال              پص از ضَ ضال فعال      پص از دّ ضال فعال

رّز(   حرفَ ای  07آضیا ) Aرّز(     5آضیا )1A بدًطازی   رّز( 7آضیا ) 0درّازٍ باًی ضطح       

  رّز( 5) رّز(  هدرضی درّازٍ باًی ایراى 5هدرضی بدًطازی ایراى ) رّز(  03ایراى )

  ضال فعال      ضَپص از   ضال فعال                 پص از یکطال فعال  دّ پص از                    

       از ضَ ضال فعال پص

       رّز(  61حرفَ ای آضیا )    رّز(  5آضیا )1B بدًطازی         رّز(  7آضیا ) 1درّازٍ باًی ضطح         

  (رّز 5هدرضی ایراى )

 پص از یکطال فعال    پص از ضَ ضال فعال     ضال فعال            ضَ پص از                   

 رّز(  7هدرضی آضیا ) رّز(   7آضیا ) 2Aرّز(    بدًطازی  7هدرضی درّازٍ باًی آضیا )    

 پص از یکطال فعال                                                                   

 رّز(     7آضیا ) 2Bبدًطازی                                                             

 پص از ضَ ضال فعال                                                                  

 رّز( 7هدرضی بدًطازی آضیا )                                                           

 :  هالحظبت

برگسار کشْر ضازهاًدُی ّ لیگِای برتر تیوِای هلی ّ جِت رفع ًیاز  برابر ًیاز ّ آضیاحرفَ ای  دّرٍ ُای -

 د.خْاٌُد ش

  لیگِای غیر برتر کشْر ضازهاًدُی ّ برگسار خْاٌُد شد.  جِت رفع ًیاز برابر ًیاز ّ آضیا A دّرٍ ُای -

 برابر ًیاز ّ جِت رفع ًیاز لیگِای برتر اضتاًِا ضازهاًدُی ّ برگسار خْاٌُد شد.  ایراىحرفَ ای دّرٍ ُای  -

برتر شِرضتاًِا ضازهاًدُی ّ غیر برتر اضتاًِا ّ برابر ًیاز ّ جِت رفع ًیاز لیگِای  ایراى Aدّرٍ ُای  -

 برگسار خْاٌُد شد.

کشْر  ّ غیر برتر لیگِای برترتیوِای هلی ّ جِت رفع ًیاز  ضطح دّ بدًطازی آضیا برابر ًیاز ّ دّرٍ ُای -

 د.برگسار خْاٌُد شضازهاًدُی ّ 

برتر ّ غیر برتر اضتاًِا ّ برتر لیگِای  جِت رفع ًیاز پیشرفتَ بدًطازی ایراى برابر ًیاز ّ دّرٍ ُای -

  شِرضتاًِا  ضازهاًدُی ّ برگسار خْاٌُد شد. 

 ّ غیر برتر لیگِای برترتیوِای هلی ّ جِت رفع ًیاز  ضطح ضَ درّازٍ باًی  آضیا برابر ًیاز ّ دّرٍ ُای -

 د.برگسار خْاٌُد شکشْر ضازهاًدُی ّ 

برتر ّ غیر برتر اضتاًِا ّ برتر  لیگِای جِت رفع ًیاز پیشرفتَ درّازٍ باًی ایراى برابر ًیاز ّ دّرٍ ُای -

  شِرضتاًِا  ضازهاًدُی ّ برگسار خْاٌُد شد. 

عالٍّ بر داشتي شرایظ عوْهی ، هٌْط بَ کطب اهتیازات الزم  ، آشٌایی با زباى آضیا  Aشرکت در دّرٍ ُای  -

 کاهپیْتر خْاُد بْد.  ICDLاًگلیطی ّ برًاهَ 

کٌفدراضیْى فْتبال آضیا عالٍّ بر داشتي شرایظ عوْهی ، هٌْط بَ کطب ضطح دّ بدًطازی شرکت در دّرٍ ُای  -

 کاهپیْتر خْاُد بْد.  ICDLًاهَ اهتیازات الزم  ، آشٌایی با زباى اًگلیطی ّ بر

آضیا عالٍّ بر داشتي شرایظ عوْهی ، هٌْط بَ کطب اهتیازات الزم  ،  ضطح ضَ درّازٍ باًیشرکت در دّرٍ ُای  -

 کاهپیْتر خْاُد بْد.  ICDLآشٌایی با زباى اًگلیطی ّ برًاهَ 

کطب اهتیازات الزم  ، آشٌایی  ،ارشد  شرکت در دّرٍ ُای هدرضی هٌْط بَ داشتي حداقل هدرک تحصیلی کارشٌاضی -

 کاهپیْتر خْاُد بْد.  ICDLبا زباى اًگلیطی ّ برًاهَ 

قبْل فدراضیْى فْتبال ّ اًجوي فْتبال باًْاى کشْر ّ  ضابق از 1دارًدگاى گْاُیٌاهَ ُای هربیگری درجَ   -

داشتي شرایظ عوْهی ّ ز ّ ًیاّ در صْرت  تلقی شدٍ ایراى Cهعادل  ، شدگاى دّرٍ ُای اضتعدادیابی هربیگری

 شرکت ًوایٌد.  ایراى Bیا  آضیا C اختصاصی الزم هجازًد در دّرٍ ُای 



لیگ برتر بسرگطاالى افراد دارای حداقل ضابقَ بازی رضوی در دارًدگاى هدرک تحصیلی کارشٌاضی تربیت بدًی ،  -

 آضیا C ُای هعاف ّ هجازًد در صْرت داشتي شرایظ عوْهی الزم در دّرٍ ایراى Cاز دّرٍ ّ تین هلی اهید کشْر 

 ثبت ًام ّ شرکت ًوایٌد. ایراى Bیا 

اعتبار کلیَ گْاُیٌاهَ ُا چِار ضال هی باشد. تودید اعتبار گْاُیٌاهَ ُا هٌْط بَ حضْر فعال در دّرٍ ُای  -

 داًش افسایی پیش بیٌی شدٍ خْاُد بْد.

 
 

 

  الطهربیگری فْتضاختار دّرٍ ُای 

 
 رّز( 5ایراى ) ضطح یک                      

 فعال شش هاٍحداقل پص از        

 

                                                                                                  

 7) درّازٍ باًی هقدهاتی   رّز( 7)بدًطازی هقدهاتی   رّز( 6ایراى ) ضطح دّ   رّز(  6آضیا )ضطح یک 

   رّز(

       طال فعال  یکپص از      پص از یکطال فعال       پص از یکطال فعال                             

 پص از یکطال فعال                پص از یکطال فعال              طال یکپص از  

ضطح ضَ   رّز(    7آضیا ) ضطح دّ رّز(  5آضیا )L1بدًطازی     رّز(  5آضیا ) L1درّازٍ باًی         

 رّز( 7رّز(   درّازٍ باًی پیشرفتَ ) 7بدًطازی پیشرفتَ )  رّز(  7)ایراى

طال فعال         پص از دّ ضال فعال       یکپص از            پص از یکطال فعال                      

 پص از دّ ضال فعال              پص از دّ ضال فعال      ضال فعال       دّپص از 

حرفَ ای   رّز( 31آضیا )رّز(  ضطح ضَ  5آضیا ) L2بدًطازی      رّز(  5آضیا ) L2درّازٍ باًی        

                                                                                                                                                                                           (رّز 31ایراى )

پص از دّ ضال فعال          پص از دّ ضال فعال             پص از دّ ضال فعال                         

 پص از ضَ ضال فعال

         رّز( 03حرفَ ای آضیا )     رّز(    5ضیا )آ L3بدًطازی       رّز(  5آضیا ) L3درّازٍ باًی             

 رّز(  5هدرضی درّازٍ باًی ایراى )   رّز(  5هدرضی بدًطازی ایراى )   رّز(  5هدرضی ایراى )

 فعال    پص از ضَ ضال فعال ضَ ضالضال فعال            پص از  ضَپص از                    

 رّز(  5هدرضی آضیا )     رّز( 5هدرضی بدًطازی آضیا )  رّز(  5هدرضی درّازٍ باًی آضیا )          

                                                                    

 :  هالحظبت

کشْر لیگِای برتر تیوِای هلی ّ جِت رفع ًیاز  برابر ًیاز ّ حرفَ ای آضیا دّرٍ ُای -

 د.برگسار خْاٌُد شضازهاًدُی ّ 

لیگِای غیر برتر کشْر ضازهاًدُی ّ  جِت رفع ًیاز برابر ًیاز ّ آضیا ضطح ضَ دّرٍ ُای -

  برگسار خْاٌُد شد. 

دّرٍ ُای حرفَ ای ایراى برابر ًیاز ّ جِت رفع ًیاز لیگِای برتر اضتاًِا ضازهاًدُی  -

 ّ برگسار خْاٌُد شد. 

غیر برتر اضتاًِا ّ برتر برابر ًیاز ّ جِت رفع ًیاز لیگِای ایراى  ضطح ضَدّرٍ ُای  -

 شِرضتاًِا ضازهاًدُی ّ برگسار خْاٌُد شد.

ّ  لیگِای برترتیوِای هلی ّ جِت رفع ًیاز  بدًطازی آضیا برابر ًیاز ّ L3 دّرٍ ُای -

 د.برگسار خْاٌُد شکشْر ضازهاًدُی ّ  غیر برتر

برتر ّ غیر برتر لیگِای  جِت رفع ًیاز پیشرفتَ بدًطازی ایراى برابر ًیاز ّ دّرٍ ُای -

  اضتاًِا ّ برتر شِرضتاًِا  ضازهاًدُی ّ برگسار خْاٌُد شد. 

لیگِای تیوِای هلی ّ جِت رفع ًیاز  بر ًیاز ّدرّازٍ باًی  آضیا برا L3 دّرٍ ُای -

 د.برگسار خْاٌُد شکشْر ضازهاًدُی ّ  ّ غیر برتر برتر

برتر ّ غیر  لیگِای جِت رفع ًیاز پیشرفتَ درّازٍ باًی ایراى برابر ًیاز ّ دّرٍ ُای -

  برتر اضتاًِا ّ برتر شِرضتاًِا  ضازهاًدُی ّ برگسار خْاٌُد شد. 

عالٍّ بر داشتي شرایظ عوْهی ، هٌْط بَ کطب اهتیازات آضیا  1 ضطحشرکت در دّرٍ ُای  -

 کاهپیْتر خْاُد بْد.  ICDLالزم  ، آشٌایی با زباى اًگلیطی ّ برًاهَ 



کٌفدراضیْى فْتبال آضیا عالٍّ بر داشتي شرایظ عوْهی بدًطازی  L3شرکت در دّرٍ ُای  -

کاهپیْتر  ICDLبرًاهَ  ،هٌْط بَ کطب اهتیازات الزم  ، آشٌایی با زباى اًگلیطی ّ

 خْاُد بْد. 

آضیا عالٍّ بر داشتي شرایظ عوْهی ، هٌْط بَ کطب  درّازٍ باًی L3شرکت در دّرٍ ُای  -

 کاهپیْتر خْاُد بْد.  ICDLاهتیازات الزم  ، آشٌایی با زباى اًگلیطی ّ برًاهَ 

کطب  ،ارشد  شرکت در دّرٍ ُای هدرضی هٌْط بَ داشتي حداقل هدرک تحصیلی کارشٌاضی -

 کاهپیْتر خْاُد بْد.  ICDLاهتیازات الزم  ، آشٌایی با زباى اًگلیطی ّ برًاهَ 

دارًدگاى هدرک تحصیلی کارشٌاضی تربیت بدًی ، افراد دارای حداقل ضابقَ بازی رضوی در  -

ایراى هعاف ّ هجازًد در ضطح یک لیگ برتر بسرگطاالى کشْر ّ تین هلی اهید از دّرٍ 

ایراى ثبت ًام ّ  ضطح دّ آضیا یا  ضطح یکوْهی الزم در دّرٍ ُای صْرت داشتي شرایظ ع

 شرکت ًوایٌد.

اعتبار کلیَ گْاُیٌاهَ ُا چِار ضال هی باشد. تودید اعتبار گْاُیٌاهَ ُا هٌْط بَ  -

 شدٍ خْاُد بْد. حضْر فعال در دّرٍ ُای داًش افسایی پیش بیٌی

 فْتبال ضاحلیضاختار دّرٍ ُای هربیگری 

 
 رّز( 5ایراى ) ضطح یک                      

 فعال شش هاٍحداقل پص از        

 

                                                                                                  

 7) درّازٍ باًی هقدهاتی   رّز( 7)بدًطازی هقدهاتی   رّز( 6ایراى ) ضطح دّ   رّز(  6آضیا )ضطح یک 

   رّز(

       طال فعال  یکپص از      پص از یکطال فعال       پص از یکطال فعال                             

 پص از یکطال فعال                پص از یکطال فعال              طال یکپص از  

ضطح ضَ   رّز(    7آضیا ) ضطح دّ رّز(  5آضیا )L1بدًطازی     رّز(  5آضیا ) L1درّازٍ باًی         

 رّز( 7رّز(   درّازٍ باًی پیشرفتَ ) 7بدًطازی پیشرفتَ )  رّز(  7)ایراى

پص از یکطال فعال              پص از یکطال فعال         پص از دّ ضال فعال                          

 ل فعال              پص از دّ ضال فعال      پص از دّضال فعال       پص از دّ ضا

رّز(  حرفَ ای  31رّز(  ضطح ضَ آضیا ) 5آضیا ) L2رّز(      بدًطازی  5آضیا ) L2درّازٍ باًی        

                                                                                        رّز(                                                                                                    31ایراى )

پص از دّ ضال فعال             پص از دّ ضال فعال       پص از دّ ضال فعال                            

 پص از ضَ ضال فعال

         رّز( 03حرفَ ای آضیا )     رّز(    5آضیا ) L3بدًطازی      رّز(   5آضیا ) L3درّازٍ باًی             

 رّز(  5هدرضی درّازٍ باًی ایراى )   رّز(  5هدرضی بدًطازی ایراى )   رّز(  5هدرضی ایراى )

 پص از ضَ ضال فعال            پص از ضَ ضال فعال    پص از ضَ ضال فعال                   

 رّز(  5هدرضی آضیا )    رّز(  5هدرضی بدًطازی آضیا )  رّز(  5ازٍ باًی آضیا )هدرضی درّ          

                                                                    

 :  هالحظبت

کشْر لیگِای برتر تیوِای هلی ّ جِت رفع ًیاز  برابر ًیاز ّ حرفَ ای آضیا دّرٍ ُای -

 د.خْاٌُد شبرگسار ضازهاًدُی ّ 

لیگِای غیر برتر کشْر ضازهاًدُی ّ  جِت رفع ًیاز برابر ًیاز ّ ضطح ضَ آضیا دّرٍ ُای -

  برگسار خْاٌُد شد. 

دّرٍ ُای حرفَ ای ایراى برابر ًیاز ّ جِت رفع ًیاز لیگِای برتر اضتاًِا ضازهاًدُی  -

 ّ برگسار خْاٌُد شد. 

غیر برتر اضتاًِا ّ برتر برابر ًیاز ّ جِت رفع ًیاز لیگِای دّرٍ ُای ضطح ضَ ایراى  -

 شِرضتاًِا ضازهاًدُی ّ برگسار خْاٌُد شد.

ّ  لیگِای برترتیوِای هلی ّ جِت رفع ًیاز  بدًطازی آضیا برابر ًیاز ّ L3 دّرٍ ُای -

 د.برگسار خْاٌُد شکشْر ضازهاًدُی ّ  غیر برتر

برتر ّ غیر برتر لیگِای  جِت رفع ًیاز ًیاز ّپیشرفتَ بدًطازی ایراى برابر  دّرٍ ُای -

  اضتاًِا ّ برتر شِرضتاًِا  ضازهاًدُی ّ برگسار خْاٌُد شد. 



لیگِای تیوِای هلی ّ جِت رفع ًیاز  درّازٍ باًی  آضیا برابر ًیاز ّ L3 دّرٍ ُای -

 د.برگسار خْاٌُد شکشْر ضازهاًدُی ّ  ّ غیر برتر برتر

برتر ّ غیر  لیگِای جِت رفع ًیاز ایراى برابر ًیاز ّ پیشرفتَ درّازٍ باًی دّرٍ ُای -

  برتر اضتاًِا ّ برتر شِرضتاًِا  ضازهاًدُی ّ برگسار خْاٌُد شد. 

عالٍّ بر داشتي شرایظ عوْهی ، هٌْط بَ کطب اهتیازات آضیا  1ضطح شرکت در دّرٍ ُای  -

  کاهپیْتر خْاُد بْد. ICDLالزم  ، آشٌایی با زباى اًگلیطی ّ برًاهَ 

کٌفدراضیْى فْتبال آضیا عالٍّ بر داشتي شرایظ عوْهی بدًطازی  L3شرکت در دّرٍ ُای  -

کاهپیْتر  ICDL،هٌْط بَ کطب اهتیازات الزم  ، آشٌایی با زباى اًگلیطی ّ برًاهَ 

 خْاُد بْد. 

آضیا عالٍّ بر داشتي شرایظ عوْهی ، هٌْط بَ کطب  درّازٍ باًی L3شرکت در دّرٍ ُای  -

 کاهپیْتر خْاُد بْد.  ICDLزم  ، آشٌایی با زباى اًگلیطی ّ برًاهَ اهتیازات ال

کطب  ،ارشد  شرکت در دّرٍ ُای هدرضی هٌْط بَ داشتي حداقل هدرک تحصیلی کارشٌاضی -

 کاهپیْتر خْاُد بْد.  ICDLاهتیازات الزم  ، آشٌایی با زباى اًگلیطی ّ برًاهَ 

دارًدگاى هدرک تحصیلی کارشٌاضی تربیت بدًی ، افراد دارای حداقل ضابقَ بازی رضوی در  -

لیگ برتر بسرگطاالى کشْر ّ تین هلی اهید از دّرٍ ضطح یک ایراى هعاف ّ هجازًد در 

صْرت داشتي شرایظ عوْهی الزم در دّرٍ ُای ضطح یک آضیا یا ضطح دّ  ایراى ثبت ًام ّ 

 شرکت ًوایٌد.

کلیَ گْاُیٌاهَ ُا چِار ضال هی باشد. تودید اعتبار گْاُیٌاهَ ُا هٌْط بَ اعتبار  -

 شدٍ خْاُد بْد. حضْر فعال در دّرٍ ُای داًش افسایی پیش بیٌی

 شرایظ عوْهی الزم  برای شرکت در دّرٍ ُای هربیگری

 سبل توبم برای ببًْاى 32برای آقبیبى ّ   سبل توبم 34حذاقل سي  -

 تحصیلی دیپلن )صبدرٍ از ّزارت آهْزش ّ پرّرش(داشتي حذاقل هذرک  -

 )سالهت جسوبًی ّ رّاًی )بَ استٌبد گْاُی پسشک هعتوذ -

عذم اشتِبر بَ عبدات ًبپسٌذ ) بَ استٌبد گْاُی ُیئت فْتببل شِرستبى  -

 ّ استبى هحل سکًْت یب فعبلیت(

 عذم سْءپیشیٌَ )بَ استٌبد گْاُی هراجع ریصالح ( -

 )عذم اعتیبد بَ هْاد هخذر  )بَ استٌبد گْاُی پسشک هعتوذ  -

کبرت پبیبى خذهت  سرببزی یب گْاُی اشتغبل بَ تحصیل یب کبرت هعبفیت  -

 )برای آقبیبى(

هتر را در  3222آهبدگی جسوبًی در حذ هطلْة )حذاقل قبدر ببشذ هسبفت  -

 دقیقَ طی ًوبیذ( 23هذت زهبى 

 سببقَ ببزیگری در حذ هتعبرف -

تي پرًّذٍ سْء اًضببطی در ُیئت فْتببل شِرستبى ، استبى ّ ًذاش -

 فذراسیْى فْتببل یب سبیر تشکیالت فْتببل کشْر ّ خبرج از کشْر
 


