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 بسمه تعالي
 

 استان دو نیب ورزشکاران ییجابجا دستورالعمل
 

 اولیه و معنوي حقوق رعايت و حفظ جهت به و کشور مختلف مناطق نیماب يف ورزشكاران جابجايي مندي نظام لزوم به توجه با
 يهیاتها بین تعامل و همكاري حس تقويت طرفي از و اند نموده ايفا را اصلي نقش ورزشكاران تربیت و پرورش در که ها استان
 ذيل شرايط رعايت با گرديده مقرر فدراسیون مصوبه طبق ، استعداد با ورزشكاران ترقي و پیشرفت به توجه حال عین در و ياستان

 به استاني از ورزشكاران جابجايي امكان  ، فدراسیون سوي از شده تعیین کمیسیون تصمیم ابالغ و اداري مراحل يط از پس و
 . گردد میسر ديگر استان

 

 :  ورزشکار اقدامات
   مقصد استان به ييجابجا جهت يکاف مستندات و ليدال ذکر با مبدا اتیه از ورزشكار درخواست.۱
 .تاريخ درخواست تغییر استان بايستي حداکثر سه ماه بعد از آخرين مسابقه در استان مبداء به فدراسیون ارائه گردد . 2
  ونیفدراس به مبدا اتیه مكتوب نظر اعالم.  3
 

 :  ونیفدراس اقدامات
   ديجد استان در ورزشكار يقطع اسكان طيشرا احراز و اسناد و ليدال يبررس.۱
 و والدين اشتغال اي و خدمت محل اي و کار به اشتغال محل اي تحصیل به اشتغال محل جمله از مدارك و مستندات بررسي. 2
  موارد نيا يتمام يبخش تینیع
 (بزرگساالن جز به يسن يها رده يبرا) ورزشكار خانواده ياقامت تیوضع يبررس.3

 حضورش نيآخر از ماه شش گذشت از پس تواند يم ورزشكار ، ييجابجا طيشرا احراز صورت در و يبررس از پس و تينها در لذا
 . گردد حاضر مسابقات در ديجد استان يمعرف و نام با ، مبدا استان نام با

 :  يضرور حیتوض
 لیتشك ، ونیفدراس مسابقات تهیکم استير و ونیفدراس يحقوق مشاور تيعضو و ونیفدراس ریدب استير با يونیسیکم رابطه نيا در
 . گردد يم يياجرا ونیفدراس استير ديیتا از پس ونیسیکم نيا صادره يرا و يدگیرس ها استان قيطر از يارسال موارد به و
 

                             

 فدراسیون تنیس روی میز  

 


