
ابتدا وارد خدمت وزارت ورزش 
شده و قوانین و مدارک مورد 

.نظر را مطالعه کنید



گزینه با تمام شرایط موافقم و مدارک
الزم را تهیه کرده ام را تیک گزاری 
.کرده و تایید و ادامه را کلیک نمایید



کد رهگیری شما

نوع در خواست خود را که حقیقی یا 
.حقوقی ست مشخص کنید

5اسامی پیشنهادی برای باشگاه خود را 
در انتها گزینه تایید و. مورد ذکر کنید

.ادامه را کلیک کنید



در قسمت اهراز هویت اطالعات مدیر عامل ، مدیران ، مالک 
.و مربیان را با دقت وارد کنید

توجه داشته باشید در صورت خطا بودن به مرحله 
بعدی هدایت نمیشوید



اطالعات مربیان را در لینک زیر درج کنید
در صورت استعالم داشتن مدارک مربی میتوانید در کادر 
زیر در قسمت افزودن ، مربی تایید شده را با مشخصات 

صحیح وارد کنید



ی سوابق ورزشدر این قسمت 

را استعالم میکنیدمربی



ایید و پس از استعالم کلیه مدارک صحیح دکمه ت
ادامه را بزنید



در این قسمت کلیه استعالمات هویتی در صورت 
صحیح بودن تایید و ادامه را بزنید



در این قسمت اطالعات حقوقی خود را به دقت وارد 
و کنید و مدارک صحیح را بارگزاری کنید و کلید تایید

ادامه را بزنید



در این قسمت اطالعات شناسنامه ای موسس را به دقت 
وارد کنید و کلیه اسکن ها را درجایگان مورد نظر بارگزاری 

کنید



پس از وارد کردن اطالعات صحیح موسس دکمه تایید و 

ادامه را بزنید



پس از وارد کردن اطالعات صحیح مدیر یا مدیران را به 

.صورت صحیح وارد کنید 



پس از وارد کردن اطالعات صحیح و بارگزاری کردن 

.مدارک دکمه تایید و ادامه را بزنید 



در این قسمت مشخصات مدیر عامل را باتوجه به سوال 

های ذکر شده پاسخ دهید



اگر مدیر عامل جز خانواده های معزز شهدا ایثارگران و 

آزادگان هستند در قسمت افزودن لحاظ گردد



اگر مدیر عامل سابقه ورزشی دارد فیلد های زیر را کامل و 

جامع پرکنند 



استعالم مربیان در این قسمت نمایش داده 

میشود

د و پس از تایید کلیه موارد فوق دکمه تایی

ادامه را بزنید



در این قسمت تعداد رشته های ورزشی 

ارایه شده در باشگاه را وارد کنید
های ورزشی ارایه در قسمت افزودن رشته 

شده را با مشخصات باشگاه لحاظ کنید



در این قسمت مشخصات فنی باشگاه را 
به صورت دقیق وارد کنید دقت داشته 

باشید متراژ به متر می باشد



پس از افزودن رشته های ورزشی مد نظر 
تیک کنار خدمت ها را بزنید و پس از 

پایان دکمه تایید و ادامه را بزنید



در این قسمت تاییدیه مشخصات مالک را
به شما نشان می دهد در صورت صحیح 

بودن دکمه تایید و ادامه را بزنید



در قسمت مشخصات ملک تمامی 
اطالعات و تجهیزات ساختمان را به طور 

کامل بنویسید 



وسایل رفاهی ملک پس از تکمیل کردن 

و امکانات دکمه تایید و ادامه را بزنید



در این قسمت مدارک ملک را اسکن شده 
بارگزاری کنید و دکمه تایید وادامه را 

بزنید



ثبت نام شما کامل شد و با کد پیگیری
روند ثبت نام خود را می توانید مشاهده 

کنید
د از در قسمت پیگیری کد رهگیری میتوانی

روند ثبت نام خود مطلع شوید



کد پیگیری خود را وارد کنید و دکمه 
جستجوی کد رهگیری را بزنید



پس از وارد کردن کد رهگیری تمامی 
مراحل ثبت نام شمارا مرحله به حرحله 

نشان می دهد




