
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 

.دکرده و تایید و ادامه را کلیک نمایی



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

کد رهگیری شما



د کد ملی موسس و تاریخ تول
را وارد کنید

مشخص کنید که موسس وکالت خود را به 
شخص دیگری واگذار کرده است یا خیر 



کدملی و تاریخ تولد و جنسیت
مخاطبین باشگاه خود را درج 

.کنید



یک کدملی و تاریخ تولد مربیان باشگاه خود را با کل
.گزینه افزودن در جدول زیر وارد کنید

احراز و مطابقت کدملی ها با تاریخ تولد : توجه
.بصورت انالین انجام میشود



جدول اطالعات مربیان



اطالعات شخص موسس را 
بازبینی کنید



اطالعات شخص مدیر را 
بازبینی کنید



در انتها اطالعات مربیان باشگاه 
را بازبینی بفرمایید



درصورت تایید اطالعات گزینه
تایید و ادامه را کلیک کنید



اطالعات مربوطه حقوقی و 
وکالتی خود را باز بینی و 

درصورت تایید ، گزینه تایید و
ادامه را کلیک کنید



اطالعات شناسنامه ای 
موسس را بازبینی کنید



ادامه اطالعات شخصی 
موسس را ثبت و مدارک 
درخواستی را اپلود نمایید



اطالعات تماس و ادرس 
موسس را ثبت کنید



اطالعات تحصیلی و شغلی موسس
را کامل و مدارک درخواستی را 

اپلود کنید



پس از تکمیل اطالعات فوق گزینه 
تایید و ادامه را کلیک کنید



مدیران را /اطالعات شخصی مدیر
تکمیل کنید



پس از تکمیل و اپلود مدارک گزینه 
.تایید و ادامه را کلیک کنید



در قسمت شرایط خاص لطفا به 
سواالت پاسخ دهید





رشتهای ورزشی که قصد دارید در 
باشگاه خود راه اندازی کنید درج 

کنید



جدول مشخصات فنی مکان 
باشگاه تازه تاسیس شما



اطالعات مالک باشگاه را 
بازبینی و درصورت تایید
گزینه تایید و ادامه را 

کلیک کنید



مشخصات مکان باشگاه خود 
را وارد کنید



در انتها تایید و ادامه را 
کلیک کنید



اطالعات تماس و ادرس 
موسس را ثبت کنید



اطالعات تماس و ادرس 
موسس را ثبت کنید



اطالعات تماس و ادرس 
موسس را ثبت کنید


