
 
 

 

 

 

                                                                       
 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزحمه حقدستورالعمل رپداخت 
 كارد فنی و اجرايی

 جشنواره اه و مسابقات ورزشی
 دااگشنهها و مؤسسات آموزش عالی كشور

9911 
 



 مقدمه
 فدراسينو  میي  ور ه یيای دااهي ای     آئين  ااميه اداری و اسيامدام      32و  32و مواد اساسنامه  7ماده  5بند  در اجرای   
انيا   و  "پرداخت حق الزحمه کادر داوری و اجرای  مسابقات ور ش  دااه ای  و موسسات آميو ه ايال  کهيور    دساورالعمل"

در بيا  سا ی پرداخت حق الزحمه فعالنت یای ور ش  دااه ای  در سيوو  ممایيف،    برو رساا  و یکسا بمش یای ممایف، 
هيای میي    تنمو اردویيای  ( منزبياا  )بين  المییي     جهنواره یای یم ياا ، مسيابقات   ،دااه ای  مسابقاتسوو  اظر گرفا  
 .منزا  پرداخت حق الزحمه فعالنت یا برابر جداول تعنن  شده قابل پرداخت م  باشددساورالعمل دااهجوی  

 تعاریف (1ماده 
 .اراددمهارکت  در امر برگزاری مسابقاتمسابقات ور ش  افرادی یساند که با اناوی  و وظایف مهمص  فن  و اجرای کادر  -1

گيردد و ا  اظير برگيزاری در     یای  است که به صورت  اجاماا  و یا اافرادی برگيزار مي    مسابقات ور ش  رقابتجهنواره یا و  -3
 . گرداد تقسنم م  به شر   یر بمش 6یا و  موسسات آمو ه اال  کهور به  دااه اه

 جهينواره یيای   و ای  اب ای ، بن  دااهکدهت بن  خومسابقات درو  خواب ای ، مسابقا)شامل  :درو  دااه ای  مسابقات -1-3
 .گردد   برگزار م و موسسه آمو ه اال  یای ممایف در یر دااه اه  مناسبتکه به 

یا و مؤسسات آمو ه اال  در سوح اسياا    یای دااه اه شامل مسابقات  است که با شرکت تنم :و منوقه ای اسااا مسابقات  -3-3     
  .گردد ای برگزار م  مجوار ومنوقهیای ی یا اساا 

 یا و موسسات آميو ه ايال    یای ور ش  دااه اه ا حضور تنممجمواه مسابقات  است که بشامل :  کهوری مسابقات قهرماا  -2-3
 .شود  برگزار م  سراسریو  ای سراسر کهور و به صورت تك رشاه

م یای ور ش  دااهي ایها و موسسيات   با حضور تنشامل مسابقات  است که بصورت چند رشاه ای : المپنادیای ور ش  کهوری -2-3
 .سراسر کهور برگزار م  شود آمو ه اال 

برگزار  در داخل کهور یای داخی  یای کهوریای خارج  و تنم شود که با حضور تنم به مسابقات  اطالق م  :المیی  مسابقات بن  -5-3
 .گردد م 

اطالق م  شود که به منظور آماده سيا ی و تهيکنل    ت و امینا به براامه یا و مسابقات :اردویای آمادگ  و مسابقات تدارکات  -6-3
 م  شودو ااجام می  دااهجوی  کهور برگزار تنم یای 

 .گردد یای ذیل پرداخت م  و براساس شاخص( 9 تا 1ولاجد)مسابقات برابر  کادر فن  و اجرای الزحمه  حق (2 ماده

 تعداد جیسات یا تعداد مسابقات بر حسب اوع رشاه ور ش  -1

 ریدرجه داو -3

 لنت یا وظنفه تعنن  شده در کادر فن ، اجرای اوع مسئو -2

 سوح برگزاری مسابقات -2

  در سيوو  ممایيف بيه اهيده     مسابقات ور شي  فن  و اجرای  منن  کادر  بینط رفت و برگهت یوای  یاتهنه یزینه ( 3 ماده

 برگهت یارفت یر کنیومار  باشد به ا اءپذیر ا امکا و فاکاور ارایه بینط  و یزینه غذا بایاب و ذیا برای چنااچه. باشد منزبا  م 
 .خواید بودپرداخت  قابل غذا یك وادهریال بابت  222/222مبیغ و ریال  3222مبیغ 

یير  )وايده غيذای     3کنیيومار   522کنیومار یك واده غذای  و باالی  522در یر مسنر رفت و برگهت تا مسافت : 1تبصره 

 .پرداخت م  شود( ریال 222/222واده 

 

 

 

 
 



ریال بيه انيوا     222/222رو ااه مبیغ کنیومار،  02در مسافت  یر اجرای  مسابقات داخل اساا  فن  و اوامل برای: 2تبصره 

 .گرددم  یزینه ایاب و ذیاب پرداخت 

 منزبيا  بيه اهيده    برگزاری مسيابقات طول اجرای  برگزاری مسابقات ور ش  در  و اسکا  و تغذیه کادر داوریمحل من  أت( 4 ماده

 .(شود اسکا  شامل افراد بوم  ام  محل تامن ) .باشد م 

شامل رشاه یای  یير اسيت و حيق الزحميه      یای اجاماا  و اافرادی  اجرای  رشاه و فن سرپرسا ، الزحمه کادر  حق( 5 ماده

ذیيل ایي  مياده     9تيا   1جيداول   مبالغ منيدر  در  براساسیریك ا  اوامل اجرای  شامل سرپرسا ، فن  و اجرای  حسب مورد 
 .گردد محاسبه و پرداخت م 

 :هاي اجتماعي رشته
 ساحی  والنبال -فوتبال ساحی  -فوتسال –فوتبال  –یندبال  –بسکابال  –والنبال 

 :هاي انفرادي رشته
 –دوومنداا  –جودو –با اسیحه و کما تنراادا ی   –تکواادو –منز روی تننس –بدمنناو  –آمادگ  جسماا  –اسکواه –اسک 
 –گیيف  –کوینيوردی  –کهيا   –کاراتيه  –قيایقراا   -شيورا    –شمهينربا ی  –سيوارکاری  –ژیمناسيانك  –سواری دوچرخه
 یبردار و اه

درصيد مبیيغ جيدول مربوطيه      62در رشاه والنبال ساحی  با توجه به شرایط خاص ای  رشاه یر مسابقه بر مبنيای  : 3تبصره 

 .محاسبه و پرداخت م  شود

 .شود پرداخت م   یرساات یك جیسه محاسبه و حق الزحمه مربوط طبق جداول 3ی اافرادی یر یا برای رشاه :4تبصره 

یای داوری، خط، منهي    با ی در پست 2رو ااه حداکثر ...( فوتبال، والنبال، بسکابال و یندبال و)در مسابقات تنم  : 5تبصره 

 .حمه ای تعیق ام  گنردبا ی حق الز چهارحق الزحمه پرداخت خواید شد و برای بنش ا  ... و
 

 «الزحمه كادر داوري و فني مسابقات درون دانشگاهي   حق 1جدول شماره » 

  ریال-هاي انفرادي رشته ریال-هاي اجتماعي رشته عنوان ردیف

 (جیسهیر )  488,400 (یر با ی)  541,200 داور بن  المیی  1

 (جیسهیر )  396,000 (یر با ی)  462,000 داور می  3

 (جیسهیر )  343,200 (یر با ی)  382,800 داور درجه یك 2

 (جیسهیر )  277,200 (یر با ی)  330,000 داور درجه دو 2

 (جیسهیر )  250,800 (یر با ی)  264,000 داور درجه سه 5

 (جیسهیر )  250,800 264,000  بدو  دراظر گرفا  درجه داوری یر با ی ....داورا  خط،منز و 6

 

 «الزحمه كادر داوري و فني مسابقات استاني و منطقه اي  حق 2اره جدول شم»

 ریال-هاي انفرادي رشته ریال-هاي اجتماعي رشته عنوان ردیف

 (جیسهیر )  567,600 (یر با ی)  686,400 داور بن  المیی  1

 (جیسهیر )  475,200 (یر با ی)  567,600 داور می  3

 (جیسهیر )  369,600 (یر با ی)  475,200 درجه یك 2

 (جیسهیر )  330,000 (یر با ی)  396,000 درجه دو 2

 (جیسهیر )  277,200 (یر با ی)  330,000 درجه سه 5

 (جیسهیر )  277,200 330,000 بدو  دراظر گرفا  درجه داوری یر با ی ....داورا  خط،منز و 6

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 « و انتخابي تیم ملي دانشجویان كشور ابقات قهرمانيالزحمه كادر داوري و فني مس  حق 3جدول شماره » 

  ریال-انفرادي هاي رشته ریال-هاي اجتماعي رشته عنوان ردیف

 (جیسهیر )  726,000 (یر با ی)  844,800 درجه بن  المیی  1

 (جیسهیر )  620,400 (یر با ی)  752,400 درجه می  3

 (جیسهیر )  514,800 (یر با ی)  633,600 درجه یك 2

 (جیسهیر )  409,200 (یر با ی)  528,000 درجه دو 2

 (جیسهیر )  303,600 (یر با ی)  435,600 درجه سه 5

 (جیسهیر )  303,600 435,600 بدو  دراظر گرفا  درجه داوری یر با ی ....داورا  خط،منز و 6

 

 «الزحمه كادر داوري و فني المپیادهاي ورزشي كشور  حق 4جدول شماره » 

  ریال-هاي انفرادي رشته ریال-هاي اجتماعي رشته عنوان ردیف

 (جیسهیر )  844,800 (یر با ی)  1,029,600 درجه بن  المیی  1

 (جیسهیر )  752,400 (یر با ی)  897,600 درجه می  3

 (جیسهیر )  620,400 (یر با ی)  765,600 درجه یك 2

 (جیسهیر )  488,400 (یر با ی)  633,600 درجه دو 2

 (جیسهیر )  356,400 (یر با ی)  514,800 درجه سه 5

 (جیسهیر )  356,400 514,800 بدو  دراظر گرفا  درجه داوری یر با ی ....داورا  خط،منز و 6

 

 «ي الملل بینالزحمه كادر داوري و فني مسابقات   حق 5جدول شماره » 

 ریال-اديهاي انفر رشته ریال-هاي اجتماعي رشته عنوان ردیف

 (جیسهیر )  924,000 (یر با ی)  1,069,200 المیی  داور درجه بن  1

 (جیسهیر )  818,400 (یر با ی)  963,600 داور درجه می  3

 (جیسهیر )  620,400 (یر با ی)  844,800 داور درجه یك 2

 (جیسهیر )  514,800 (یر با ی)  752,400 داور درجه دو 2

 (جیسهیر )  448,800 (یر با ی)  633,600 داور درجه سه 5

 (جیسهیر )  448,800 633,600 بدو  دراظر گرفا  درجه داوری یر با ی ....داورا  خط،منز و 6

                   

 «الزحمه كادر داوري و فني جشنواره ورزش هاي همگاني كشور   حق  6جدول شماره » 

 ریال-انفرادي هاي رشته ریال-هاي اجتماعي رشته عنوان ردیف

 (جیسهیر )  488,400 (یر با ی)  594,000 داور بن  المیی  1

 (جیسهیر )  435,600 (یر با ی)  514,800 داور می  3

 (جیسهیر )  369,600 (یر با ی)  462,000 1داور درجه  2

 (جیسهیر )  330,000 (یر با ی)  396,000 3داور درجه  2

 (جیسهیر )  277,200 (ا ییر ب)  330,000 2داور درجه  5

 (جیسهیر )  277,200 (یر با ی)  330,000 ....داورا  خط،منز و 6

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 «  كشور در سطوح مختلفمسابقات ادر اجرایي الزحمه ك  حق 7جدول شماره » 

 عنوان ردیف
مسابقات درون  

 دانشگاهي
 ریال-(رو ااه)

مسابقات چند جانبه 

 اي استاني و منطقه
 ریال-(رو ااه)

جشنواره ها و مسابقات 

 قهرماني كشوري
 ریال-(رو ااه)

 المپیاد ها

 ریال-(روزانه)

 المللي مسابقات بین

 ریال-(رو ااه)

 3,564,000 3,062,400 2,560,800 1,702,800 844,800 سرپرست کل و اجرای  1
 3,300,000 2,798,400 2,349,600 1,280,400 792,000 معاو  اجرای ، فن  و فرین   3

2 
سرپرست اجرای  مسابقات 

 (یا مسئولن  ااجم )
752,400 1,280,400 2,125,200 2,560,800 3,062,400 

 2,046,000 1,544,400 1,280,400 858,000 633,600 ااظر اجرای  و فن  2

 2,547,600 2,046,000 1,702,800 1,082,400 752,400 سرپرست فن  مسابقات 5

 1,702,800 1,544,400 1,280,400 858,000 528,000 یا مسئولن  کمناه 6

 1,478,400 1,267,200 1,082,400 633,600 422,400 یا ااضای کمناه 7

 پزشك 0
طبق تعرفه 

 فدراسنو  پزشک 

طبق تعرفه فدراسنو  
 پزشک 

طبق تعرفه فدراسنو  
 پزشک 

طبق تعرفه فدراسنو  
 پزشک 

طبق تعرفه فدراسنو  
 پزشک 

 پزشکنار 9
تعرفه طبق 

 فدراسنو  پزشک 

طبق تعرفه فدراسنو  
 پزشک 

طبق تعرفه فدراسنو  
 پزشک 

طبق تعرفه فدراسنو  
 پزشک 

طبق تعرفه فدراسنو  
 پزشک 

 10,797,600 897,600 752,400 633,600 - مسئول خواب اه 12
 1,280,400 1,267,200 1,082,400 844,800 528,000 مسئول دبنرخااه 11
 858,000 765,600 633,600 528,000 422,400 ل سرپرست سا*  13
 739,200 633,600 528,000 422,400 422,400 کادر خدمات  و پهانباا *  12

به مبیيغ فيوق افيافه    % 35چنااچه ا  پرسنل خار  ا  دااه اه اسافاده شود به منزا   7جدول شماره  12و  13بندیای  :6 تبصره

 .خواید شد
 «زحمه برگزاري اردوهاي تیم ملي دانشجویي ال  حق 8جدول شماره » 

 ریال-هاي اجتماعي و انفرادي رشته عنوان ردیف

 (رو ااه) 2,217,600 سرپرست و مدیر تنم می  1

 (رو ااه) 1,108,800 سرپرست و مدیر اردو 3

 (رو ااه) 1,993,200 سرمرب  2

 (رو ااه) 1,716,000 مرب  2

 (رو ااه) 1,478,400 کمك مرب  5

 طبق تعرفه فدراسنو  پزشک  پزشك، فنزیوتراپ، ماساژور 6

 (رو ااه) 739,200 تدارکات تنم 7

 (رو ااه) 739,200 اوامل اجرای  اردو 0

 « مسابقات سطوح مختلف كشور اعزامي بهكادر فني و اجرایي تیم هاي ورزشي الزحمه   حق 9جدول شماره » 
مسابقات چند جانبه  عنوان ردیف

 نطقه اياستاني و م

 ریال-(روزانه)

جشنواره ها و مسابقات 

 قهرماني كشور

 ریال-(روزانه)

 المپیادها

 ریال-(روزانه)

مسابقات بین المللي 

 (میزباني)

 ریال -(روزانه)

 1,848,000 1,623,600 1,623,600 1,478,400 سرپرست کاروا  1

 1,716,000 1,478,400 1,478,400 1,320,000 معاو  کاروا  2

 1,716,000 1,320,000 1,320,000 1,188,000 پرست تنمسر 3

 1,993,200 1,320,000 1,320,000 1,188,000 سرمرب  تنم 4

 1,716,000 1,188,000 1,188,000 1,029,600 کمك مرب  5

 1,716,000 1,478,400 1,478,400 1,320,000 فدراسنو / دااه اه/ امایندگا  اساا  6

 

 

 



 

تعيداد  االوه بر مقوي   مياا  برگيزاری مسيابقات     و یمکارا  مهابه جدول فوق  در که افراد دارای مسئولنتدر صورتن : 7تبصره

مقيام   اظير ااد، بيا    داشاه  برگزاری مسابقات فعالنتو شرایط سا ی و فرایم امود  امکااات  ، آماده  جهت یماین  رو یای بنهاری 
  . و پرداخت گرددمحاسبه الزحمه ایها   حقنت و مدت  ما  آ  بر حسب اوع فعالتوا   م برگزاری مسابقات مسئول 

ای  دساورالعمل در صورت لزوم یر ساله ماناسب با ارخ تورم تعدیل و پس ا  تایند ینئت رئنسيه فدراسينو  جهيت اجيرا      (6ماده 

 .ابالغ خواید شد
در برگزاری مسيابقات و فعالنيت یيای ور شي       کینه دااه ایها و مراکز آمو ه اال  کهور حسب مورد میزم به راایت آ : تبصره

 .خوایند بود

مجم  اموم  فدراسنو  میي  ور ه یيای دااهي ای      11/13/97در جیسه مورخ  تبصره7ماده و  7در  دساورالعملای   (7ماده 

 .غ گردیدتصویب و توسط مقام محارم و ارت ایوم، تحقنقات و فناوری برای اجرا به بمش یای ور ه آمو ه اال  کهور ابال

 
 
 
 
 
 

 
 


