
آموزش وزارت ورزش و جوانان

(موافقت اصولی با زمین)



(موافقت اصولی با زمین)گزینه 

ترا کلیک کنید گزینه ثبت درخواس



در این قسمت مدارک مورد نیاز را 

از شخص دریافت کنید



د تیک با تمام شرایط موافقم را بزنی

و سپس کلید تایید و ادامه را بزنید



کد رهگیری را حتما یاد داشت کنید



فیلد های در خواستی را با توجه به 

ید نیاز زمین درخواستی پر کنید و کل

تایید و ادامه را بزنید



مشخصات موسس را مطابق هویت 

ارائه شده پر کنید



مشخصات مالک را مطابق هویت 

ارائه شده پر کنید و تایید و ادامه را 

بزنید



در این قسمت استعالم هویت موسس 

نشان داده میشود



در صورت صحیح بودن هویت 

مالک دکمه تایید و ادامه را بزنید



اطالعات حقوقی را با در خواست 

کننده چک کنید در صورت صحیح 

بودن دکمه تایید و ادامه را بزنید



اطالعات شناسنامه ای موسس را 

چک کنید



اطالعات شناسنامه ای موسس را 

چک کنید و فید های خواسته شده را 

پر کنید



عکس پرسنلی را اسکن کنید و 

بارگزاری نمایید و اطالعات تماس 

موسس را وارد کنید



فیلد های خواسته شده را نسبت به 

محل زندگی و کار موسس پر کنید



اطالعات تحصیلی و شغلی موسس 

را وارد کنید و سپس دکمه تایید 

وادامه را بزنید



شرایط خاص و ویژگی های فردی 

به صورت )موسس را بپرسیده

،وارد کنید( شفاهی 



تیک های خواسته شده را با توجه 

به سوال های پرسیده شده بزنید



پس از پایان سواالت دکمه تایید و 

ادامه را بزنید



مشخصات مالک زمین را وارد کنید 

در صورتی که موسس و :نکته 

مالک یک شخص باشد مانعی ندارد



مشخصات مالک حقیقی را چک 

کنید و فیلد های خالی را پر کنی



موقعیت جغرایی زمین در حال احداث 

را مشخص کنید



موقعیت جغرافیایی و مشخصات زمین 

را به دقت وارد کنید



آدرس و وضعیت ملک را مشخص کنید



آدرس را به دقت وارد کنید سپس دکمه 

تایید و ادامه را بزنید



تعداد رشته های ورزشی قابل ارائه را 

در مجتمع خود را بنویسید 

3: برای مثال 

در قسمت افزودن نام ورزش مورد نظر 

را لحاظ کنید



نام باشگاه ، مساحت مورد نیاز و میزان 

متر مکعب آب مورد نیاز را لحاظ کنید

و سپس دکمه تایید و ادامه را بزنید



در این قسمت میتوانید تعهد نامه را 

پرینت و مشاهده کنید



پس از مشاهده و پرینت از کاربر امضا 

را دریافت کنید و در نزد دفتر جهت 

بایگانی  بماند

پرینت گرفته شود 2از این نسخه : نکته 

یکی کاربر یکی دفتر



پس از پایان مراحل پرینت دکمه تایید و

ادامه را بزنید



در این قسمت مدارک در خواستی را 

اسکن کرده و فایل را بارگزاری میکنید



در این قسمت مدارک در خواستی را 

اسکن کرده و فایل را بارگزاری میکنید



پس از بارگزاری مدارک دکمه تایید و 

ادامه را بزنید



در این قسمت مراحل به پایان رسیده و شما می 

توانیر برای استعالم کامل از مراحل انجام شده 

به پیگیری با کد رهگیری مراجعه کنید 



در این قسمت کد رهگیری را وارد کنید 

و دکمه جستجو کد رهگیری را بفشارید



در این قسمت تمامی مراحل خود را 

مشاهده میکنید

گزینه ثبت نام اولیه انجام شد و کد 

رهگیری دریافت شد را زنید تا به درگاه

پرداخت وصل شوید



در این قسمت کد رهگیری و مشخصات موسس 

را وارد کنید و دکمه ارسال به درگاه یا در 

صورت داشتن پوز اتصال به پوز را بزنید






