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 مقدمه : 

این دستورالعمل بنا به تجویز مقرر در قوانین و مقررات مشروحه ذیل که در تبیین شرایط و الزامات 

الزمه تاسیس باشگاه در جلسه عمومی متقاضیان تاسیس باشگاه هاي ورزشی می باشند بعنوان شرایط 

 کمیسیون اصلی ماده پنج تصویب گردید. 23/10/1394مورخ د /17670/5شماره 

  1350تاسیس سازمان تربیت بدنی مصوب  الف : قانون

 ) 18/10/1369قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت ( مصوب ب : 

( مصوب آیین نامه اجرایی قانون تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت ج: 

15/10/1370( 
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 ماده 1: تعاریف 

 
 فدراسیون -1-1

 عمومی  نهادنامه فدراسیون هاي ورزشی آماتوري جمهوري اسالمی ایران ، فدراسیون ساسا 1مطابق ماده 
غیر دولتی و داراي شخصیت حقوقی مستقل می باشد که بر اساس مشی و اصول ورزشی تعیین شده به موجب 

باالترین مرجع ذیصالح در هر رشته ورزشی منشور المپیک با مراعات شئون اسالمی و مقتضیات ملی و به عنوان 
چوب اساسنامه مزبور و با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و رعایت قوانین مربوط رتشکیل می شود و در چا

  . فعالیت می نماید

 
 ورزشیه شگابا-2-1

است که با هدف تعلیم و تقویت قواي جسمانی و روحانی افراد و سالم سازي موسسه اي شگاه ورزشی با
وزارت ورزش و  توسط تعیین شده و اصول و مقررات مطابق ضوابط فنیتعمیم یک یا چند رشته ورزشی جامعه و 

نظارت بر اساس مقررات آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با  ،جوانان
  .تاسیس واداره می شود دولت

 هیات – -3-1
هیات ورزشی تشکیالتی است که بمنظور فراهم نمودن زمینه مساعد در جهت گسترش رشته ورزشی 
مربوطه و ایجاد انگیزه و نیز جذب آحاد مردم به امر ورزش و کشف استعدادها و باالبردن سطح مهارتهاي ورزشی 

شده در اهداف فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان ایجاد می گردد این هیات براساس اصول و مبانی پیش بینی 
نماینده و جانشین فدراسیون ورزشی مربوطه در استان بوده که فعالیتهاي مرتبط در سطح استان را با هماهنگی 

 .ت مربوطه اجراء و نظارت می نمایداداره کل ورزش و جوانان استان و با رعایت کامل قوانین و مقررا
 موسس -4-1

 وحقیقی یا حقوقی واجد صالحیت هاي قانونی است که دارنده پروانه تاسیس و اداره باشگاه شخص 
مدیر داخلی هم موسس می تواند ( .آیین نامه اجرایی عهده دار امور تاسیس و اداره باشگاه می باشد 7مطابق ماده 

 )باشد
 مدیر داخلی – 5-1

به و انتخاب موسس باشگاه براي اداره امور داخلی باشگاه سوي از شخص حقیقی واجد شرایطی است که 
این آیین  9آیین نامه اجرایی و تبصره ذیل ماده  7(مطابق ماده . گرددکل ورزش و جوانان استان معرفی ه ادار

فی نامه، درهر حال دارنده پروانه در قبال وزارت ورزش و جوانان مسئولیت دارد و انتصاب مدیر داخلی باشگاه نا
 مسئولیت هاي موسس نخواهد بود)



٥ 
 

 موسس : شرایط عمومی  2ماده 
 باید واجد شرایط زیر باشد :  متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی

 متدین و داراي التزام عملی به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور . -1-2

 اعتقاد به نظام جمهوري اسالمی ایران و قانون اساسی . -2-2

 و محکومیت هاي مؤثر .درامور سیاسی ،اعتقادي ،اخالقی نداشتن هر گونه سابقه سوء  -3-2

مطابق مورد تقاضا  ورزشییا رشته هاي داشتن توان تأمین فضا و امکانات الزم متناسب با رشته  -4-2
 . رشته هاي مورد درخواست دستورالعمل اختصاصی

 . باشگاه مکان اعیانی یا منافع بر دارابودن مالکیت  -5-2

 و بیماري مسري.و روان گردان نداشتن هرگونه اعتیاد به مواد مخدر  -6-2

 . وضعیت نظام وظیفه عمومی در مورد آقایاندارابودن -7-2

 .سوابق ورزشی یا تحصیالت مرتبط با تایید اداره کل ورزش و جوانان استان  بودن دارا -8-2

 وظایف موسس : 3ماده 
 .استان و ادارات تابعه   ورزش و جوانان کل ادارهتعامل و همکاري با  -1-3

 نظارت مستمربر فرآیند اجرایی و فعالیت هاي جاري. -2-3

 ) جهت شرکت در مسابقات ورزشی( کلیه اعضاءپزشکی، براي  ورزشی الزام به پوشش بیمه -3-3

(حداکثر اداره کل ورزش و جوانان استان  5کمیسیون ماده اتصال به اتوماسیون  وسیستم رایانه اي تهیه  -4-3
 ظرف مدت یکسال از تاریخ ابالغ دستور العمل)

 و ملزم به اجراي مصوبات آموزشی. سمینارها، جلسات توجیهی جهت باالبردن سطح آگاهیشرکت در -5-3

 مصوب و نصب آن در باشگاه رعایت تعرفه هاي نرخ گذاري و -6-3

 ورزش و جوانان  رات کلااز سوي اد ابالغیآئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي  ، قوانین رعایت کلیه-7-3

 .رعایت اصول و نکات بهداشتی و استانداردهاي ایمنی مکان و تجهیزات ورزشی-8-3

 باشگاه به غیر. امتیاز واگذاري ممنوعیت-9-3



٦ 
 

 . یر داخلیدر صورت تغییر مد ورزش و جوانانادارات کل دیه ازیاخذ تای-10-3

 به موقع و تمدید این دستورالعمل  5ماده  10بیمه مسئولیت مدنی بند رعایت نمودن مقررات التزام به -11-3

 با رعایت تشریفات قانونی .در رشته هاي ورزشی جدید اقدام به اخذ مجوز در صورت تقاضاي فعالیت -12-3

 اتمام اعتبار آن از طریق اداره کل ورزش و جوانان .اقدام به تمدید پروانه بهره برداري دو ماه قبل از -13-3

 

 انتخاب مدیر داخلی و مسئولیت موسس :  4ماده 

 ، )1) و بندهاي (9صره ذیل ماده (مدیریت داخلی باشگاه در صورت دارا بودن شرایط مندرج در تب 
توسط مردم با نظارت دولت آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه  3) ماده 3) و (2(

در هر ،صالحیت شده باشد احرازیا فرد دیگري است که کتباً به ادارات ورزش و جوانان استانها معرفی و  برعهده موسس
حال دارنده پروانه در قبال وزارت ورزش و جوانان مسئولیت دارد و انتصاب مدیر داخلی باشگاه نافی مسئولیتهاي 

 .وي نخواهد بود
 

 شرایط مدیر داخلی  : 5ماده 

 متدین و داراي التزام عملی به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور -1-5

 اعتقاد به نظام جمهوري اسالمی ایران و قانون اساسی -2-5

 نداشتن هرگونه سابقه سوء در امور سیاسی ، اعتقادي ، اخالقی و محکومیتهاي موثر -3-5

 دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم  -4-5

و از پزشکی ، تحصیلی و تعهد خدمتی اعم ا هرگونه معافیت از نظام وظیفه (دارا بودن کارت پایان خدمت ی -5-5
(..... 

 دارا بودن سالمتی و توان انجام مسئولیت هاي محوله  -6-5

 بیماریهاي مسريروان گردان و دارا بودن کارت بهداشتی و نداشتن هرگونه اعتیاد به مواد مخدر و  -7-5

 

 



۷ 
 

 تأسیس باشگاه ورزشی  : متقاضیان مدارك مورد نیاز براي :  6ماده 

 )( پیوست دستورالعمل 4تا  1تکمیل فرم هاي شماره  -1-6

 کارت ملی تصویرقطعه عکس و  شش -2-6

 تصویر شناسنامه -3-6

روزنامه رسمی یا آگهی آخرین تغییرات و اساسنامه در صورتیکه متقاضی تاسیس باشگاه ، شخص حقوقی  -4-6
 اعم از شرکت یا موسسه باشد .

 تصویر کارت پایان خدمت یا هرگونه معافیت از نظام وظیفه  -5-6

 اصل و تصویرفیش هاي واریزي -6-6

 نمایند.  یهایی که اقدام به عرضه مواد غذایی مویژه باشگاه کارت بهداشت -7-6

 )به مواد مخدر و روان گردان(اعتیاد  و عدم  گواهی عدم سوء پیشینه-8-6

ارائه بیمه نامه مسئولیت یا حوادث ورزشی از شرکت بیمه اي معتبر با سقف پوشش تمامی حوادث و الزام به -9-6
آتش سوزي و دیگر حوادث  همچنین بیمه ساختمان باشگاه در قبال(خسارات مالی و بدنی در زمان بهره برداري 

  )غیرمترقبه

  ارائه مدارك مربیگري فرد معرفی شده-10-6

 

 وظایف مدیر داخلی:  7ماده 

 رعایت دقیق شعائر و شئون اسالمی در محیط باشگاه -7 -1
 رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل هاي وزارت ورزش و جوانان -7 -2
 نظارت دقیق و مراقبت در حسن انجام امور در محیط باشگاه -7 -3
 کل ورزش و جوانان ات به ادار و معرفی آنان بکارگیري مربیان صالحیت دار -7 -4
 رعایت مقررات فنی و حفاظتی جهت استفاده از تأسیسات و وسائل ورزشی .......-7 -5
اولیه درمانی و پیش بینی وسایل ایمنی رعایت اصول بهداشتی محیط باشگاه و تأمین وسائل و کمک هاي -7 -6

 براي جلوگیري از آتش سوزي و سایر حوادث احتمالی
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 مراحل دریافت پروانه و نحوه فعالیت متقاضیان : 8ماده 

اشخاص حقیقی و حقوقی ، متقاضی تأسیس باشگاه ورزشی باید درخواست خود را به انضمام مدارك مربوط -8 -1
یا و شهرستان مربوط تسلیم نمایند و رسید دریافت کنند. ( حوزه /و تکمیل فرم تقاضا به اداره ورزش و جوانان 

درخواست خود را به انضمام مدارك معرفی شده از اداره کل مربوطه  5در سامانه الکترونیک کمیسیون ماده 
 ) مربوطه ثبت و ارسال نمایند

روز کاري از تاریخ تسلیم تقاضا ، امکانات معرفی  10ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها موظف هستند حداکثر تا 
ش گزارنظریه کتبی هیات مربوطه را اخذ نمایند سپس شده توسط متقاضی را مورد بازدید و بررسی قرار دهند و

براي بررسی و اظهار نظر و نظریه هیات، دقیقی از ویژگی هاي ملک و امکانات آن را به ضمیمه درخواست متقاضی 
 امور باشگاه هاي استان ارسال نمایند.  5کمیسیون ماده 

 : شرایط مربی باشگاه  9ماده 

 ان مورد تأیید فدراسیون  جمهوري اسالمی ایر 3داشتن حداقل کارت مربیگري درجه -9-1

 (با تایید هیات مربوطه) قرار دادن کارت مربیگري.در معرض دید عموم  -9-2

 

 :  10ماده 

اه هاي ورزشی ـدیران داخلی باشگـوم ت موسساناـدگی به تخلفـلف باشگاه برابر دستورالعمل رسیـورت تخـدر ص
 ) برخورد خواهد شد .  20/3/94ص مورخ /6161/5(ابالغی بشماره 

 

 

این دستورالعمل در جلسه مورخ  1394/10/23  با حضور اعضاء کمیسیون 

بند  75ماده  10ماده پنج امورباشگاه هاي وزارت ورزش وجوانان در اصلی

 تصویب  و جهت اجراء ابالغ گردید.
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 كفرم شماره ي

 

 

 تلفن :  آدرس محل سکونت متقاضی : 

 

 

 مساحت فضاي آزاد تعداد طبقات کل زیر بنا مساحت

    
 

 

 مالحظات نوع پوشش کف ارتفاع عرض طول نوع رشته

      

 

 

 مالحظات نوع پوشش کف عرض طول نوع رشته

     

 

نام و نام 
 خانوادگی

تاریخ و محل 
 تولد

شماره 
 شناسنامه

 محل صدور
میزان 

 تحصیالت
 شغل اصلی وضعیت تأهل

وضعیت 
 خدمت

 نام پدر

         

 نام شرکت 
 

 نوع شرکت  موضوع شرکت  شماره ثبت  تاریخ تأسیس 

 تاریخ تولد :  نام کامل مدیرعامل
 متأهل       مجرد 

 شماره شناسنامه : 
 محل تولد : 

 محل صدور : 
 نام پدر : 

 میزان تحصیالت : 

 تلفن :  آدرس محل کار متقاضی:

 کدپستی :  آدرس محل مورد درخواست : 

 ورزشگاه :  نوع مکان مورد درخواست :

 مشخصات شخص حقیقی

 مشخصات شخص حقوقی

 مشخصات زمین یا ساختمان 

 سرپوشیده احداثی برابر نقشهمشخصات فضاي 

 مشخصات فضاي فضاي ورزشی روباز احداثی برابر نقشه



۱۰ 
 

 فرم شماره دو

 تاریخ :                         مؤسسفرم اطالعات فردي مربوط به صورت وضعیت                          

 مشخصات
 نام و نام خانوادگی :                                       نام پدر  :                               شماره شناسنامه : 

 محل صدور :                                              تاریخ و محل تولد : متأهل            مجرد 
 میزان تحصیالت :                          رشته تحصیلی :                       تخصص و سابقه ورزشی : 

 معافیت پزشکی :                 داراي پایان خدمت :                       معافیت :          
 شغل قبلی :                                          شغل فعلی :

 نشانی محل سکونت : 
 
 

 تلفن : 
 

 نشانی محل کار : 
 

 تلفن : 
 

 نشانی محل مورد تقاضا : 
 
 

 تلفن : 
 

 وضعیت اجتماعی 
 در ضورت دارا بودن سابقه ورزشی و یا فعالیت هاي مدیریتی ، مربیگري و داوري و .... شرح دهید .  -1

 
 

 
 

 



۱۱ 
 

 مشخصات ثبتی : 

 نوع مالکیت  -الف
 ملکی                              داراي مالکیت عینی  -۱

 استیجاري                         داراي مالکیت منفعت  -۲

 مشخصات مالک یا مالکین –ب 
 نام :                                      نام خانوادگی :                               نام پدر :

 شماره شناسنامه :                       محل تولد :                                  محل صدور :

 مشخصات ملک -ج
 مساحت کل :  -2                                                              پالك ثبتی :                -1

 حدود اربعه : -3
 آدرس کامل محل وقوع ملک : -4     

 
........................................................................................................................................................................................... 

 هاي تکمیلی مورد تأیید است .صحت موارد مندرج در فرم
 نام و نام خانوادگی :                                                   نام و نام خانوادگی : 

 مسئول امور باشگاه هاي استان :                                     مدیرکل ورزش و جوانان استان :
 محل امضاء وزارت ورش و جوانان :   محل امضاء                                                           

 این قسمت توسط کمیسیون ماده پنج وزارت ورزش و جوانان تکمیل می شود .
 
 
 

 نظریه نهایی : 
 
 
 

 امضاء و تاریخ                                                                                                   
 
 
 
 



۱۲ 
 

 

 فرم شماره سه 

 

 

 : ابعاد تعداد توالت :  ابعاد :  تعداد دوش : 

 ابعاد :  حوضچه کلر :  ابعاد :  تعداد دستشویی : 

 

 

 ابعاد : اطاق کمک هاي اولیه  ابعاد : دفتر : 

 ابعاد : رختکن  ابعاد : سونا : 

 ابعاد : انبار :  ابعاد : بوفه : 

 ابعاد : نمازخانه :  ابعاد : کتابخانه : 

 ابعاد : اطاق ناجی و مربی :  : ابعاد اطاق سرایدار: 

 محل امضاي متقاضی                                            

 نظریه کارشناس ورزش : 

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء کارشناس                                                                                           

 

 وسایل ایمنی :  سیستم حرارتی :

 گاز شهري :  سیستم برودتی :

 لوله کشی آب :  سیستم تصفیه خانه : 

 چاه آب :  سیستم تهویه : 

  برق اضطراري : 

 ..... در سالن مطابق نمونهتجهیزات و 

 سرویس هاي بهداشتی مطابق نقشه 

 تأسیسات جانبی براي نقشه  



۱۳ 
 

  4فرم شماره 

 تاریخ :                         فرم اطالعات فردي مربوط به مدیرخالصه وضعیت                          

 

 مشخصات
 نام و نام خانوادگی :                                       نام پدر  :                               شماره شناسنامه : 

 محل صدور :                                              تاریخ و محل تولد : متأهل            مجرد 
 میزان تحصیالت :                          رشته تحصیلی :                       تخصص و سابقه ورزشی : 

 زشکی :                     سابقه کار ورزشی :                 سالداراي پایان خدمت :          معافیت :               معافیت پ
 شغل قبلی :                                          شغل فعلی :                                  نوع مسئولیت : 

 

 نشانی محل سکونت : 
 
 

 تلفن : 

 نشانی محل کار : 
 
 

 تلفن : 

 نشانی محل مورد تقاضا : 
 
 
 

 تلفن : 

 وضعیت اجتماعی 
 در ضورت دارا بودن سابقه ورزشی و یا فعالیت هاي مدیریتی ، ورزشی و غیر ورزشی شرح دهید .  -1

 
 

 

 

 


