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 سامانه با کار شروع

برای لیگ  iran-fms.irآدرس  لیگ های کشوری وبرای its.iranleague.ir  اینترنتی آدرس طریق از بایدسامانه  از استفاده برای

 بهره برای. دارید نیاز است متصل اینترنت شبکه به که کامپیوتر دستگاه یک به شما کار این برای .شوید سامانه واردتانی های اس

 .اییدنم استفاده کرومگوگل  یا و فایرفاکس مرورگرهاینسخه های نهایی  از شود می پیشنهاد سامانه از بهینه برداری
 

 داده نمایش ماش برای سامانه به ورود ی صفحه عنوان به زیر ی صفحه کنید، می وارد خود مرورگر در را سامانه آدرس زمانی که

 .شود می

 
 

 صفحه زیر نمایش داده می شود. "ورود یه سیستم"با کلیک روی 

 
 

د را بزنید تا وارد های مربوطه وارد نموده و دکمه ورودر این قسمت، نام کاربری و رمز عبوری که دریافت نموده اید را در قسمت 

 صفحه زیر شوید.
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 کار در سامانهکلی انجام روال 

 

  ح داده می شود.ر در هر مرحله در ادامه توضیانجام کانحوه 

ثبت قرارداد

از طریق منو قرارداد جدید•

ثبت اولیه: وضعیت قرارداد•
.اگر شخص یافت نشد ابتدا از طریق منو شخص جدید ، او را ثبت نمایید•

تایید قرارداد

از طریق منو لیست قراردادهای جاری•

سازمان/بررسی هیات: وضعیت قرارداد•

تایید شده: سازمان/وضعیت قرارداد پس از تایید هیات•

افزودن به لیست

از طریق منو لیست باشگاه•

ثبت اولیه: وضعیت لیست•

تایید لیست

از طریق منو لیست باشگاه•

منتظر تایید قرارداد: وضعیت لیست•

سازمان/بررسی هیات: سازمان/وضعیت لیست پس از تایید قراردادتوسط هیات•

تایید شده: وضعیت لیست پس از تایید نهایی•
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 ی شود.مدر باالی فرم، زمان باقیمانده تا بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت نمایش داده همانطور که مشاهده می کنید 

 دهید:عملیات زیر را انجام  از طریق آن می توانید ودر سمت راست دیده می شود منوی سامانه 

 کنید، قراردادهای خود را ثبت "جدید دقراردا"از طریق منو  .1

 "دیدجشخص "از طریق منو ابتدا در صورتی که شخص تاکنون در سازمان لیگ آی دی کارت بازی دریافت نکرده باشد  .2

 در سامانه ثبت نمایید و سپس قرارداد شخص را ثبت کنید.

 کنید.حذف یا ویراش و  را ببینیدخود قراردادهای ثبت شده  "لیست قراردادها"از طریق منو   .3

 قراردادهای ثبت شده خود را به لیست تیم اضافه نمایید. "لیست تیم"از طریق منو   .4

 م خارج شوید.در سمت چپ و باال، نام تیم خود را مشاهده می کنید که با انتخاب آن و انتخاب خروج، می توانید از سیست 

 کدام از موارد فوق می پردازیم. اکنون به توضیح هر
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 قرارداد جدیدثبت 

 

 را انتخاب کنید تا صفحه زیر نمایان شود. "قرارداد جدید"برای ثبت قرارداد کافی است از منوی سمت راست 

 
 

وادگی شخص در در صورتی که شخص ایرانی باشد، کد ملی را بصورت کامل وارد نموده و دکمه جستجو را بزنید تا نام و نام خان

 تا زمانی که کد ملی معتبر وارد ننموده اید قادر به ادامه ثبت نخواهید بود.پایین آن نمایان شود. 

 ثبت انجام پذیرد. "شخص جدید"طریق منو  در صورتی که کد ملی در سامانه موجود نباشد، بایستی از 

 
 شخص را به جای کد ملی وارد کنید. گذرنامهدر صورتی که شخص خارجی باشد با زدن دکمه خارجی شماره 

  شخص خارجی را ثبت کنید. "شخص جدید"یافت نشد، باید ابتدا از طریق منو  گذرنامهاگر شخص با شماره 

 قت پر نمایید.آیتم های قرارداد را با نیز د سایر
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صد یا مبلغ کارگزاری دارای کارگزار باشد بایستی حتما نام آن از لیست موجود انتخاب و در بازیکنکارگزار، در صورتی که در قسمت 

 3انتخاب گردد. مسئولیت صحت اطالعات با باشگاه می باشد. "ندارد"ثبت گردد و در غیر اینصورت گزینه 

 قابل افزودن رارداد در صورتی که تاریخ شروع قرارداد و مدت قرارداد به نحوی انتخاب شود که در لیگ جاری معتبر نباشد، آن ق

 به لیست نخواهد بود. پس در انتخاب تاریخ شروع و مدت قرارداد دقت نمایید.

 جباری می باشد.اگر آیتمی را پر نکردید و خط زیر آن قرمز شد به آن معناست که پر کردن آن ا

وارد کرده باشید پیغام  اطالعات را به طور صحیحدر صورتی که آن که تمام موارد را به دقت پر نمودید، دکمه ذخیره را بزنید. پس از 

 می گردد. در باالی فرم فعال "مدارک"و "حوه و شرایط پرداختن"های ظاهر می شود و دکمه  "اطالعات با موفقیت ذخیره شد"

 

 نحوه و شرایط پرداخت

میمه قرارداد شده و ایست ضآخرین تغییرات اعالم شده از سوی فیفا در خصوص قراردادها، شرایط و نحوه پرداختها نیز می بطبق 

وارد ذیل نحوه عملکرد ممدارک آن نیز ارسال شود. از این رو در سامانه نقل و انتقاالت این بخش طراحی و اجرا شده است که طی 

 آن تشریح می گردد:

  ایجاد شده است. "نحوه و شرایط پرداخت"بخش  "مدارک"پس از ثبت اطالعات قرارداد، در کنار بخش 

 

  می باشد. "آپشنهای قرارداد"و  "اقساط پرداختی"این بخش شامل دو قسمت اصلی به نامهای 

 

 ده است.)اگر شبا رنگ قرمز مشخص  در بخش اقساط قرارداد، مجموع تعهدات قرارداد بعنوان سقف مبلغ قابل پرداخت

 گرفته می شود.(قرارداد چند فصله منعقد شده باشد، مجموع تعهدات چند فصل در این بخش در نظر 

 (فرم اقساط باز شده و ثبت تاریخ پرداخت و مبلغ قسط اول امکانپذیر خواهد بود.با کلیک کردن روی عالمت ) 
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  مین بخش قابل هپس از ذخیره اطالعات، شرایط پرداخت اقساط در ذیل بخش مربوطه اضافه می گردد. این اطالعات در

 حذف می باشد.

 

  نیز کامالً مشابه بخش اقساط بوده و به همان ترتیب اضافه می شود.بخش آپشنهای قرارداد 

 
 

 قرارداددارک م

ربوطه و انتخاب ممدارک شخصی و قراردادی را که قبال اسکن نموده اید از طریق زدن دکمه های می توانید  "مدارک"با زدن دکمه 

 فایل تصویری به قرارداد بیفزایید.
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را  "open"یید و دکمه فایل تصویری قرارداد را انتخاب نماسپس را بزنید.  "تصویر قرارداد"قرارداد، دکمه  تصویرمثال برای پیوست 

ر نهایت با زدن دکمه د استفاده نمایید. "اضافه کردن تصویر قرارداد"برای افزودن صفحات دیگر قرارداد، از دکمه  نهایتدر بزنید. 

 تمامی تغییرات را ثبت نمایید. "ذخیره"
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 قراردادهاو تایید نهایی  ویرایش ،مشاهده

  یک قرارداد نمایید. و یا حذف ، تایید نهاییمی توانید اقدام به ویرایش "ی جاریلیست قراردادها"پس از ثبت قرارداد از طریق منو 

 

 با 

 

تغییر دهید و  هر قرارداد دیده می شود، می توانید مشخصات قرارداد را در سمت راست شکل مداد( که به ویرایش )زدن دکمه 

 ( قرارداد را حذف نمایید.با استفاده از دکمه ضربدر )

 قرار گیرد. بررسی  تا در پروسه دینمای( قرارداد را تایید از طریق دکمه )

  رار نخواهد گرفت.در پروسه تایید مراجع مربوطه قه اید دو تایید نکراضافه و در لیست تیم تا زمانی که قرارداد را تایید 

 

 .توجه نمایید در صورتی که قراردادی را حذف نمودید بایستی آن را از لیست نیز حذف نمایید  
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 شخص جدیدثبت 

منوی  ابانتخ در صورتی که برای شخص تاکنون در سازمان لیگ فوتبال آی دی کارت بازی صادر نشده باشد، بایستی از طریق

 و صفحه زیر، شخص را ثبت کنید. "شخص جدید"

 
 

 کد ملی و شماره موبایل معتبر بایستی در قسمت مربوطه وارد شود، وگرنه سامانه اجازه ثبت را نخواهد داد. 

 اگر آیتمی را پر نکردید و خط زیر آن قرمز شد به آن معناست که پر کردن آن اجباری می باشد.

 
 شخص را وارد نمایید. شماره گذرنامهاگر ملیت شخص غیر ایرانی است بایستی 

  ا بیابید و ثبت قراردا ررا به طور کامل و صحیح وارد نکنید، قادر نخواهید بود در قسمت قرارداد آن شماره گذرنامه در صورتی که

 نمایید.

 ثبت نمایید.قرارداد را  "قرارداد جدید"پس از ثبت شخص می توانید از منوی 
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 و تایید نهایی لیست لیست تیمافزودن به 
 

 .زیر ببینید بازیکنان و کادر فنی که به لیست تیم افزوده شده اند را مانند صفحه ممی توانید تما "لیست تیم"با انتخاب 

 
در فنی را می کابا رفتن به سمت پایین صفحه، لیست سال، امید و جوانان و همچنین  23در این لیست، بازیکنان بزرگسال، زیر 

 توانید به تفکیک مشاهده و یا حذف و اضافه نمایید.

  ا بتوانید او را به لیست نمایید تیید و تاتوجه داشته باشید که بایستی در ابتدا قرارداد شخص اعم از بازیکن یا کادر فنی را ثبت

 اضافه کنید.

یست اضافه کنید. به در هر قسمت، می توانید قراردادی را به آن قسمت از ل "دهای ثبت شدهاضافه به لیست از قراردا"با زدن دکمه 

افزودن به لیست  وعنوان مثال اگر قرارداد سرمربی ثبت نموده اید، فقط با زدن دکمه در قسمت سرمربی قادر به مشاهده قرارداد 

 خواهید بود.

 



 سامانه مدیریت نقل و انتقاالت

ه  ح ف   12 | ص

 یکن انجام می پذیرد. اضافه نمودن بازیکنان در لیست بر مبنای سن باز

 ل انجام است.قراردادهای رده های سنی باالتر، در ردهای سنی پایین تر قابل مشاهده و افزودن نیست. اما عکس مطلب قاب 

 23ادهای بازیکنان زیر همچنین قرارد مثال قراردادهای بازیکنان رده بزرگسال در رده های دیگر قابل مشاهده و افزودن نخواهند بود.

نی دیگر قابل افزودن سال در رده امید و جوانان قابل مشاهده و افزودن نیست. اما قراردادهای رده سنی جوانان در تمام رده های س

 است.

 

 صفحه زیر را مشاهده خواهید نمود. "اضافه به لیست از قراردادهای ثبت شده"پس از زدن دکمه 

 

 فه کنید.د شخص مورد نظر را به لیست اضای( می توان+که تعداد مجاز لیست پر نشده باشد، با زدن دکمه سبز )در صورتی 
 

 ارد شود.واگر بازیکن را به لیست اضافه کنید فرم دیگری مانند تصویر زیر باز می شود و شماره پیراهن بازیکن بایستی 

 
 جلوگیری خواهد کرد. 99تا  1خارج از بازه و ه تکراری رسامانه به طور خودکار از ثبت شما



 سامانه مدیریت نقل و انتقاالت

ه  ح ف   13 | ص

 قرار گیرد. بررسی تا در پروسه دنمایی( تمام اشخاص حاضر در لیست را تایید بایستی از طریق دکمه )پس از افزودن به لیست، 

  قرار نخواهد گرفت. بررسینکرده باشید، در پروسه در صورتی که شخص حاضر در لیست را تایید 

 را انتخاب نمایید.( دکمه ضربدر )در صورتی که مایل به حذف از لیست می باشید کافی است از قسمت عملیات 

 

 .پس به طور خالصه اعمال زیر بایستی انجام پذیرد

 
 
 

ثبت قرارداد

از طریق منو قرارداد جدید•

ثبت اولیه: وضعیت قرارداد•
.اگر شخص یافت نشد ابتدا از طریق منو شخص جدید ، او را ثبت نمایید•

تایید قرارداد

از طریق منو لیست قراردادهای جاری•

سازمان/بررسی هیات: وضعیت قرارداد•

تایید شده: سازمان/وضعیت قرارداد پس از تایید هیات•

افزودن به لیست

از طریق منو لیست باشگاه•

ثبت اولیه: وضعیت لیست•

تایید لیست

از طریق منو لیست باشگاه•

منتظر تایید قرارداد: وضعیت لیست•

سازمان/بررسی هیات: سازمان/وضعیت لیست پس از تایید قراردادتوسط هیات•

تایید شده: وضعیت لیست پس از تایید نهایی•
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 ثبت متمم قرارداد

ی با بازیکنر قرارداد قراردادهای معتبر تیم خود را مشاهده کرده و اگمی توانید تمام  "مدیریت قراردادهای جاری"با انتخاب منوی 

 .شرایط جدید نیاز به ثبت داشته باشد، می بایست با ثبت متمم قرارداد، این مورد را انجام داد

و از طریق آیکون  ه می کنید، ثبت متمم قرارداد فقط برای قراردادهای تایید شده امکانپذیر بودههمانطور که در شکل زیر مشاهد

 :انجام می شودبه ترتیب زیر  " گیره"

 
 "مدیریت قراردادهای جاری"ورود به بخش  (1

 و ورود به فرم متمم قرارداد یافتن قرارداد مورد نظر و کلیک کردن روی آیکون گیره (2

 
مبلغ "،  "ادقراردمتمم تاریخ شروع "،  "مدت قرارداد"متمم قرارداد فقط ثبت آیتمهای ثبت توجه داشته باشید که در  (3

 امکانپذیر است. ”شرح”و  "قرارداد

 کردن آنها مشابه ثبت قراردادهای اصلی بخش مدارک فعال می گردد. ذخیرهپس از ورود اطالعات و  (4

 
 امکان بارگزاری تصویر تمام مدارک موجود است. ،قرارداد اصلیدر بخش مدارک، مشابه ثبت  (5
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با دو آیکون می باشند دارای متمم  ی کهپس از ثبت متمم قرارداد، وضعیت مشاهده لیست قراردادهای جاری برای افراد (6

 باشد. اولین گیره برای ویرایش متمم و دومی برای ثبت متمم جدید       مینمایش داده می شود که (  )گیره

 
 

 روید.ب "لیست متمم قرارداد"پس از ثبت متمم قرارداد، برای تایید و یا مشاهده متمم ها می بایست به منوی   (7

 
 ن نمی باشد.متمم قرارداد مادامی که توسط شما تایید نشود، معتبر نبوده و مسئول نقل و انتقاالت قادر به رویت آ (8
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 فسخ قرارداد

 
بایست ابتدا از منوی مدیریت قراردادهای جاری قرارداد مورد نظر را انتخاب نموده و از طریق آیکون برای فسخ یک قرارداد می 

 ( به ترتیب زیر اقدام نمایید:مخصوص فسخ)

 
 انتخاب قرارداد مورد نظر .1

 یکون فسخ و ورود به فرم فسخ قراردادکلیک روی آ .2

  مربوط به فسخ قرارداد و ذخیره کردن آنها  اطالعاتثبت  .3

 
 بارگزاری مدارک مربوط به فسخ قرارداد .4
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  و تایید نهایی فسخ قرارداد. "لیست فسخ قرارداد"رفتن به بخش  .5

 

 
 

 فسخ قرارداد مادامی که توسط شما تایید نشود، معتبر نبوده و مسئول نقل و انتقاالت قادر به رویت آن نمی باشد. .6
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