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مقذمٍ :
ایي دستَرالعول تٌا تِ تجَیس هقرر در قَاًیي ٍ هقررات هشرٍحِ ذیل کِ در تثییي شرایط ٍ الساهات
هتقاضیاى تاسیس تاشگاُ ّای ٍرزشی هی تاشٌد تعٌَاى شرایط عوَهی الزهِ تاسیس تاشگاُ در جلسِ
شوارُ /5/17670د هَرخ  1394/10/23کویسیَى اصلی هادُ پٌج تصَیة گردید.
الف  :قاًَى تاسیس سازهاى ترتیت تدًی هصَب 1350
ب  :قاًَى اجازُ تاسیس تاشگاُ ٍرزشی ٍ ٍرزشگاُ تَسط هردم تا ًظارت دٍلت ( هصَب ) 1369/10/18
ج :آییي ًاهِ اجرایی قاًَى تاسیس تاشگاُ ٍرزشی ٍ ٍرزشگاُ تَسط هردم تا ًظارت دٍلت ( هصَب
)1370/10/15
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مادٌ  :1تعاریف

-1-1فدراسیون
هغبثق هبزُ  1اسبسٌبهِ فسضاسیَى ّبی ٍضظضی آهبتَضی جوَْضی اسالهی ایطاى  ،فسضاسیَى ًْبز عوَهی
غیط زٍلتی ٍ زاضای ضرػیت حقَقی هستقل هی ثبضس کِ ثط اسبس هطی ٍ اغَل ٍضظضی تعییي ضسُ ثِ هَجت
هٌطَض الوپیک ثب هطاعبت ضئَى اسالهی ٍ هقتضیبت هلی ٍ ثِ عٌَاى ثبالتطیي هطجع شیػالح زض ّط ضضتِ ٍضظضی
تطکیل هی ضَز ٍ زض چبضچَة اسبسٌبهِ هعثَض ٍ ثب ّوبٌّگی ٍظاضت ٍضظش ٍ جَاًبى ٍ ضعبیت قَاًیي هطثَط
فعبلیت هی ًوبیس .
 -1-2هیات
ّیبت ٍضظضی تطکیالتی است کِ ثوٌظَض فطاّن ًوَزى ظهیٌِ هسبعس زض جْت گستطش ضضتِ ٍضظضی
هطثَعِ ٍ ایجبز اًگیعُ ٍ ًیع جصة آحبز هطزم ثِ اهط ٍضظش ٍ کطف استعسازّب ٍ ثبالثطزى سغح هْبضتْبی ٍضظضی
ثطاسبس اغَل ٍ هجبًی پیص ثیٌی ضسُ زض اّساف فسضاسیَى ٍ ٍظاضت ٍضظش ٍ جَاًبى ایجبز هی گطزز ایي ّیبت
ًوبیٌسُ ٍ جبًطیي فسضاسیَى ٍضظضی هطثَعِ زض استبى ثَزُ کِ فعبلیتْبی هطتجظ زض سغح استبى ضا ثب ّوبٌّگی
ازاضُ کل ٍضظش ٍ جَاًبى استبى ٍ ثب ضعبیت کبهل قَاًیي ٍ هقطضات هطثَعِ اجطاء ٍ ًظبضت هی ًوبیس.
 -1-3باشگاه ورزشی
تاشگاُ ٍرزشی هَسسِ ای است کِ ثب ّسف تعلین ٍ تقَیت قَای جسوبًی ٍ ضٍحبًی افطاز ٍ سبلن سبظی
جبهعِ ٍ تعوین یک یب چٌس ضضتِ ٍضظضی هغبثق ضَاثظ فٌی ٍ اغَل ٍ هقطضات تعییي ضسُ تَسظ ٍظاضت ٍضظش ٍ
جَاًبى ،ثط اسبس هقطضات آییي ًبهِ اجطایی قبًَى اجبظُ تبسیس ثبضگبُ ٍضظضی ٍ ٍضظضگبُ تَسظ هطزم ثب ًظبضت
زٍلت تبسیس ٍازاضُ هی ضَز.
 -1-4موسس
ضرع حقیقی یب حقَقی ٍاجس غالحیت ّبی قبًًَی است کِ زاضًسُ پطٍاًِ تبسیس ٍ ازاضُ ثبضگبُ ٍ
هغبثق هبزُ  7آییي ًبهِ اجطایی عْسُ زاض اهَض تبسیس ٍ ازاضُ ثبضگبُ هی ثبضس( .هَسس هی تَاًس هسیط زاذلی ّن
ثبضس)
 – 1-5مدیر داخلی
ضرع حقیقی ٍاجس ضطایغی است کِ اظ سَی هَسس ثبضگبُ ثطای ازاضُ اهَض زاذلی ثبضگبُ اًتربة ٍ ثِ
ازاضُ کل ٍضظش ٍ جَاًبى استبى هعطفی گطزز (.هغبثق هبزُ  7آییي ًبهِ اجطایی ٍ تجػطُ شیل هبزُ  9ایي آییي
ًبهِ ،زضّط حبل زاضًسُ پطٍاًِ زض قجبل ٍظاضت ٍضظش ٍ جَاًبى هسئَلیت زاضز ٍ اًتػبة هسیط زاذلی ثبضگبُ ًبفی
هسئَلیت ّبی هَسس ًرَاّس ثَز)
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مادٌ  : 2شرایط عمًمی مًسس
هتقبضیبى تأسیس ثبضگبُ ٍضظضی ثبیس ٍاجس ضطایظ ظیط ثبضس :
 -2-1هتسیي ٍ زاضای التعام عولی ثِ زیي هجیي اسالم یب یکی اظ ازیبى ضسوی کطَض .
 -2-2اعتقبز ثِ ًظبم جوَْضی اسالهی ایطاى ٍ قبًَى اسبسی .
ً -2-3ساضتي ّط گًَِ سبثقِ سَء زضاهَض سیبسی ،اعتقبزی ،اذالقی ٍ هحکَهیت ّبی هؤثط .
 -2-4زاضتي تَاى تأهیي فضب ٍ اهکبًبت الظم هتٌبست ثب ضضتِ یب ضضتِ ّبی ٍضظضی هَضز تقبضب هغبثق
زستَضالعول اذتػبغی ضضتِ ّبی هَضز زضذَاست.
 -2-5زاضاثَزى هبلکیت ثط اعیبًی یب هٌبفع هکبى ثبضگبُ.
ً -2-6ساضتي ّطگًَِ اعتیبز ثِ هَاز هرسض ٍ ضٍاى گطزاى ٍ ثیوبضی هسطی.
 -2-7زاضا ثَزى سَاثق ٍضظضی یب تحػیالت هطتجظ ٍ هطرع ثَزى ٍضعیت ًظبم ٍظیفِ عوَهی زض هَضز آقبیبى .
مادٌ  : 3يظایف مًسس
 -3-1تعبهل ٍ ّوکبضی ثب ازاضُ کل ٍضظش ٍ جَاًبى استبى ٍ ازاضات تبثعِ .
ً -3-2ظبضت هستوطثط فطآیٌس اجطایی ٍ فعبلیت ّبی جبضی.
 -3-3العام ثِ تحت پَضص ثیوِ قطاضزازى هکبى ٍضظضی،کبضکٌبى ٍ اعضبء استفبزُ کٌٌسُ اظ هکبى ٍضظضی ٍ توسیس
ثِ هَقع آى .
 -3-4تْیِ تجْیعات الظم جْت اتػبل ثِ اتَهبسیَى کویسیَى هبزُ  5ازاضُ کل ٍضظش ٍ جَاًبى استبى (حساکثط
ظطف هست یکسبل اظ تبضید اثالغ زستَض العول)
-3-5ضطکت زض کالس ّبی آهَظضی ٍجلسبت تَجیْی جْت ثبالثطزى سغح آگبّی ٍ العام ثِ اجطای هػَثبت
آهَظضی.
-3-6ضعبیت تعطفِ ّبی ًطخ گصاضی ٍ هػَة ٍ ًػت آى زض ثبضگبُ
-3-7ضعبیت کلیِ قَاًیي  ،آئیي ًبهِ ّب ،زستَضالعول ّب ٍ ثرطٌبهِ ّبی اثالغی اظ سَی ازاضات کل ٍضظش ٍ جَاًبى
-3-8ضعبیت اغَل ٍ ًکبت ثْساضتی ٍ استبًساضزّبی ایوٌی هکبى ٍ تجْیعات ٍضظضی.
-3-9هوٌَعیت ٍاگصاضی اهتیبظ ثبضگبُ ثِ غیط.
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-3-10اذص تبییسیِ اظازاضات کل ٍضظش ٍ جَاًبى زض غَضت تغییط هسیط زاذلی .
 -3-11اقسام ثِ اذص هجَظ زض غَضت تقبضبی فعبلیت زض ضضتِ ّبی ٍضظضی جسیس ثب ضعبیت تططیفبت قبًًَی .
 -3-12اقسام ثِ توسیس پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی زٍ هبُ قجل اظ اتوبم اعتجبض آى اظ عطیق ازاضُ کل ٍضظش ٍ جَاًبى .

مادٌ  : 4مذیر داخلی
هسیطیت زاذلی ثبضگبُ زض غَضت زاضا ثَزى ضطایظ هٌسضج زض تجػطُ شیل هبزُ ( ٍ )9ثٌسّبی (،)1
( )3( ٍ )2هبزُ  3آییي ًبهِ اجطایی قبًَى اجبظُ تبسیس ثبضگبُ ٍضظضی ٍ ٍضظضگبُ تَسظ هطزم ثب ًظبضت زٍلت
ثطعْسُ هَسس یا فرد دیگری است که کتباً به ادارات ورزش و جوانان استانها معرفی و احراز صالحیت شده باشد،زض ّط
حبل زاضًسُ پطٍاًِ زض قجبل ٍظاضت ٍضظش ٍ جَاًبى هسئَلیت زاضز ٍ اًتػبة هسیط زاذلی ثبضگبُ ًبفی هسئَلیتْبی
ٍی ًرَاّس ثَز.
مادٌ  : 5شرایط مذیر داخلی
 -5-1هتسیي ٍ زاضای التعام عولی ثِ زیي هجیي اسالم یب یکی اظ ازیبى ضسوی کطَض
 -5-2اعتقبز ثِ ًظبم جوَْضی اسالهی ایطاى ٍ قبًَى اسبسی
ً -5-3ساضتي ّطگًَِ سبثقِ سَء زض اهَض سیبسی  ،اعتقبزی  ،اذالقی ٍ هحکَهیتْبی هَثط
 -5-4زاضا ثَزى لیسبًس علَم ٍضظضی یب عٌبٍیي قْطهبًی یب هطثیگطی زض سغح استبى.
 -5-5زاضا ثَزى کبضت پبیبى ذسهت یب ّطگًَِ هعبفیت اظ ًظبم ٍظیفِ (اعن اظ پعضکی  ،تحػیلی ٍ تعْس ذسهتی ٍ
).....
 -5-6زاضا ثَزى سالهتی ٍ تَاى اًجبم هسئَلیت ّبی هحَلِ
 -5-7زاضا ثَزى کبضت ثْساضتی ٍ ًساضتي ّطگًَِ اعتیبز ثِ هَاز هرسض ٍ ضٍاى گطزاى ٍ ثیوبضیْبی هسطی
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مادٌ  : 6مذارک مًرد ویاز برای متقاضیان تأسیس باشگاٌ يرزشی :
 -6-1تکویل فطم ّبی ضوبضُ  1تب  ( 4پیَست زستَضالعول)
 -6-2ضص قغعِ عکس ٍ تػَیطکبضت هلی
-6-3تػَیط ضٌبسٌبهِ
 -6-4ضٍظًبهِ ضسوی یب آگْی آذطیي تغییطات ٍ اسبسٌبهِ زض غَضتیکِ هتقبضی تبسیس ثبضگبُ  ،ضرع حقَقی
اعن اظ ضطکت یب هَسسِ ثبضس .
 -6-5تػَیط کبضت پبیبى ذسهت یب ّطگًَِ هعبفیت اظ ًظبم ٍظیفِ
 -6-6اغل ٍ تػَیطفیص ّبی ٍاضیعی
-6-7کبضت ثْساضت ٍیژُ ثبضگبُ ّبیی کِ اقسام ثِ عطضِ هَاز غصایی هی ًوبیٌس.
-6-8گَاّی عسم سَء پیطیٌِ ٍ عسم اعتیبز (ثِ هَاز هرسض ٍ ضٍاى گطزاى)
 -6-9اضائِ ثیوِ ًبهِ هسئَلیت یب حَازث ٍضظضی اظ ضطکت ثیوِ ای هعتجط ثب سقف پَضص توبهی حَازث ٍ
ذسبضات هبلی ٍ ثسًی زض ظهبى ثْطُ ثطزاضی (ّوچٌیي ثیوِ سبذتوبى ثبضگبُ زض قجبل آتص سَظی ٍ زیگط حَازث
غیطهتطقجِ ،کِ اذتیبضی هی ثبضس)
-6-10اضائِ هساضک هطثیگطی افطاز هعطفی ضسُ

مادٌ  : 7يظایف مذیر داخلی
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-7ضعبیت زقیق ضعبئط ٍ ضئَى اسالهی زض هحیظ ثبضگبُ
-7ضعبیت کلیِ هقطضات ٍ زستَضالعول ّبی ٍظاضت ٍضظش ٍ جَاًبى
ً-7ظبضت زقیق ٍ هطاقجت زض حسي اًجبم اهَض زض هحیظ ثبضگبُ
-7ثکبضگیطی هطثیبى غالحیت زاض ٍ هعطفی آًبى ثِ ازاضات کل ٍضظش ٍ جَاًبى
-7ضعبیت هقطضات فٌی ٍ حفبظتی جْت استفبزُ اظ تأسیسبت ٍ ٍسبئل ٍضظضی .......
-7ضعبیت اغَل ثْساضتی هحیظ ثبضگبُ ٍ تأهیي ٍسبئل ٍ کوک ّبی اٍلیِ زضهبًی ٍ پیص ثیٌی ٍسبیل ایوٌی
ثطای جلَگیطی اظ آتص سَظی ٍ سبیط حَازث احتوبلی
 -7زض هعطؼ زیس عوَم قطاض زازى کبضت هطثیگطی( .ثب تبییس ّیبت هطثَعِ)
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مادٌ : 8مراحل دریافت پرياوٍ ي وحًٌ فعالیت متقاضیان
-8 -1اضربظ حقیقی ٍ حقَقی  ،هتقبضی تأسیس ثبضگبُ ٍضظضی ثبیس زضذَاست ذَز ضا ثِ اًضوبم هساضک هطثَط
ٍ تکویل فطم تقبضب ثِ ازاضُ ٍضظش ٍ جَاًبى حَظُ /ضْطستبى هطثَط تسلین ًوبیٌس ٍ ضسیس زضیبفت کٌٌسٍ ( .
یب زض سبهبًِ الکتطًٍیک کویسیَى هبزُ  5هعطفی ضسُ اظ ازاضُ کل هطثَعِ زضذَاست ذَز ضا ثِ اًضوبم هساضک
هطثَعِ ثجت ٍ اضسبل ًوبیٌس )
ازاضات ٍضظش ٍ جَاًبى ضْطستبى ّب هَظف ّستٌس حساکثط تب  10ضٍظ کبضی اظ تبضید تسلین تقبضب  ،اهکبًبت هعطفی
ضسُ تَسظ هتقبضی ضا هَضز ثبظزیس ٍ ثطضسی قطاض زٌّس ًٍظطیِ کتجی ّیبت هطثَعِ ضا اذص ًوبیٌس سپس گعاضش
زقیقی اظ ٍیژگی ّبی هکبى هعطفی ضسُ ٍ اهکبًبت آى ضا ثِ ضویوِ زضذَاست هتقبضی ٍ ًظطیِ ّیبت ،ثطای
ثطضسی ٍ اظْبض ًظط کویسیَى هبزُ  5اهَض ثبضگبُ ّبی استبى اضسبل ًوبیٌس.
مادٌ  : 9شرایط مربی باشگاٌ
-1-9زاضتي حساقل کبضت هطثیگطی زضجِ  3هَضز تأییس فسضاسیَى جوَْضی اسالهی ایطاى

مادٌ : 10
زض غـَضت ترـلف ثبضگبُ ثطاثط زستَضالعول ضسیـسگی ثِ ترلفـبت هَسسبى ٍهـسیطاى زاذلی ثبضگـبُ ّبی ٍضظضی
(اثالغی ثطوبضُ /5/6161ظ هَضخ  ) 94/3/20ثطذَضز ذَاّس ضس .
* کلیِ دستَرالعولْا ٍ اتالغیِ ّا قثل از ایي دستَرالعول کن لي یکي تلقی هی شَد .

ایه دستًرالعمل در جلسٍ مًرخ  1394/10/23با حضًر اعضاء کمیسیًن
اصلی مادٌ پىج امًرباشگاٌ َای يزارت يرزش يجًاوان در 10مادٌ  58بىذ
تصًیب ي جُت اجراء ابالغ گردیذ.
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فرم شماره یک

ًبم ٍ ًبم

تبریخ ٍ هحل

ضوبرُ

خبًَادگی

تَلذ

ضٌبسٌبهِ

هیساى

هحل صذٍر

ٍضعیت تأّل

تحصیالت

ٍضعیت

ضغل اصلی

آدرس هحل سکًَت هتقبضی :

ًبم پذر

خذهت

تلفي :

ًبم ضرکت

تبریخ تأسیس

ضوبرُ ثبت

هَضَع ضرکت

ًَع ضرکت

ًبم کبهل هذیرعبهل

تبریخ تَلذ :

ضوبرُ ضٌبسٌبهِ :

هحل صذٍر :

هیساى تحصیالت :

هحل تَلذ :

ًبم پذر :

هتأّل

هجرد

آدرس هحل کبر هتقبضی:

تلفي :

آدرس هحل هَرد درخَاست :

کذپستی :

ًَع هکبى هَرد درخَاست :

ٍرزضگبُ :

هسبحت

ًَع رضتِ

ًَع رضتِ

کل زیر بٌب

عَل

تعذاد عبقبت

عرض

عَل

ارتفبع

عرض
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هسبحت فضبی آزاد

ًَع پَضص کف

ًَع پَضص کف

هالحظبت

هالحظبت

فرم شماره دو
صَرت ٍضعیت

فرم اعالعبت فردی هربَط بِ هؤسس

تبریخ :

هطخصبت
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
هحل صذٍر :

ًبم پذر :
تبریخ ٍ هحل تَلذ  :هتأّل

هیساى تحصیالت :

رضتِ تحصیلی :

دارای پبیبى خذهت :

هعبفیت :

ضغل قبلی :

ضوبرُ ضٌبسٌبهِ :
هجرد

تخصص ٍ سببقِ ٍرزضی :
هعبفیت پسضکی :

ضغل فعلی :

ًطبًی هحل سکًَت :

تلفي :
ًطبًی هحل کبر :
تلفي :

ًطبًی هحل هَرد تقبضب :

تلفي :

ٍضعیت اجتوبعی
 -1در ضَرت دارا بَدى سببقِ ٍرزضی ٍ یب فعبلیت ّبی هذیریتی  ،هربیگری ٍ داٍری ٍ  ....ضرح دّیذ .
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هطخصبت ثبتی :
الفًَ -ع هبلکیت
 -1هلکی

دارای هبلکیت عیٌی

 -2استیجبری

دارای هبلکیت هٌفعت
ة – هطخصبت هبلک یب هبلکیي

ًبم :

ًبم خبًَادگی :

ضوبرُ ضٌبسٌبهِ :

ًبم پذر :
هحل صذٍر :

هحل تَلذ :

ج -هطخصبت هلک
 -2هسبحت کل :

 -1پالک ثبتی :
-3حذٍد اربعِ :
-4آدرس کبهل هحل ٍقَع هلک :

...........................................................................................................................................................................................
صحت هَارد هٌذرج در فرمّبی تکویلی هَرد تأییذ است .
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
هسئَل اهَر ببضگبُ ّبی استبى :
هحل اهضبء

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
هذیرکل ٍرزش ٍ جَاًبى استبى :
هحل اهضبء ٍزارت ٍرش ٍ جَاًبى :

ایي قسوت تَسظ کویسیَى هبدُ پٌج ٍزارت ٍرزش ٍ جَاًبى تکویل هی ضَد .

ًظریِ ًْبیی :

اهضبء ٍ تبریخ
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فرم شماره سه
سیستن حرارتی :

ٍسبیل ایوٌی :

سیستن برٍدتی :

گبز ضْری :

سیستن تصفیِ خبًِ :

لَلِ کطی آة :

سیستن تَْیِ :

چبُ آة :

برق اضغراری :

تعذاد دٍش :

ابعبد :

تعذاد تَالت :

ابعبد :

تعذاد دستطَیی :

ابعبد :

حَضچِ کلر :

ابعبد :

دفتر :

ابعبد :

اعبق کوک ّبی اٍلیِ

ابعبد :

سًَب :

ابعبد :

رختکي

ابعبد :

بَفِ :

ابعبد :

اًببر :

ابعبد :

کتببخبًِ :

ابعبد :

ًوبزخبًِ :

ابعبد :

اعبق سرایذار:

ابعبد :

اعبق ًبجی ٍ هربی :

ابعبد :

ًظریِ کبرضٌبس ٍرزش :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء کبرضٌبس
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فرم شماره 4
خالصِ ٍضعیت

فرم اعالعبت فردی هربَط بِ هذیر

تبریخ :

هطخصبت
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :

ًبم پذر :

هحل صذٍر :
هیساى تحصیالت :
دارای پبیبى خذهت :
ضغل قبلی :

ضوبرُ ضٌبسٌبهِ :

تبریخ ٍ هحل تَلذ  :هتأّل
رضتِ تحصیلی :
هعبفیت :

هجرد

تخصص ٍ سببقِ ٍرزضی :

هعبفیت پسضکی :
ضغل فعلی :

سببقِ کبر ٍرزضی :

سبل

ًَع هسئَلیت :

ًطبًی هحل سکًَت :

تلفي :
ًطبًی هحل کبر :

تلفي :
ًطبًی هحل هَرد تقبضب :

تلفي :
ٍضعیت اجتوبعی
 -1در ضَرت دارا بَدى سببقِ ٍرزضی ٍ یب فعبلیت ّبی هذیریتی ٍ ،رزضی ٍ غیر ٍرزضی ضرح دّیذ .
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