وزارت ورزش و جوانان
اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

فرم صدور مجوز تاسیس باشگاه ورزشی

مشخصات عمومی
1

نام شهرستان :

2

نوع درخواست :

3

نوع مخاطبین
اسامی

4

پیشنهادی

آقایان و بانوان

-1

آقایان

-3

-2

بانوان

-4

-5

باشگاه

 -1نام شخصیت های مهم تاریخ صدر اسالم و انقالب اسالمی و شهدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ مبارزات اسالمی مردم ایران
در درجه اول و نام شخصیت های فرهنگی ،ادبی،علمی ،سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به اندیشه ،فکرو هنرو نیز مظاهر
طبیعت زیبای ایران درمرتبه بعد برگزیده شود.
 -2در نام گذاری تناسب اسم و مسمی رعایت شود.
 -3اسامی باید رسا  ،کوتاه  ،سلیس و روان باشد .
 -4از نام گذاری اسامی ائمه اطهار (ع) و التین اکیدآ خودداری گردد.
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مشخصات موسس
 -1مشخصات شخص حقیقی:
نام :

نام خانوادگی:

نام پدر:

کدملی:

شماره شناسنامه:

جنسیت:

شماره تماس:

تلفن همراه:

تاریخ دقیق تولد:

رشته تحصیلی:

سطح تحصیالت:

پست الکترونیک:

آدرس:

 -2مشخصات شخص حقوقی:
نام شرکت :

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

نام مدیرعامل:

کدملی:

جنسیت:

شماره تماس:

تلفن همراه:

رشته تحصیلی:

سطح تحصیالت:

پست الکترونیک:

آدرس شرکت:

شرایط موسس :
 -1متدین و دارای التزام عملی به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور.
 -2اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و قانوان اساسی.
 -3نداشتن هرگونه سابقه سوء در امور سیاسی ،اعتقادی،اخالقی و محکومیت های موثر.
 -4داشتن توان تامین فضا و امکانات الزم متناسب با رشته ورزشی مربوط ضوابط فنی و وسایل و ادوات الزم شامل وسایل ورزشی و
غیره برای فعالیت در هر رشته ورزشی توسط سازمان تربیت بدنی تعیین می گردد.
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مشخصات مدیر آقایان و بانوان
 -1مشخصات مدیر آقایان :

نام :

نام خانوادگی:

نام پدر:

کدملی:

شماره شناسنامه:

رشته تخصصی ورزشی :

شماره تماس:

تلفن همراه:

تاریخ دقیق تولد:

رشته تحصیلی:

سطح تحصیالت:

پست الکترونیک:

آدرس:

 -2مشخصات مدیر بانوان :

نام :

نام خانوادگی:

نام پدر:

کدملی:

شماره شناسنامه:

رشته تخصصی ورزشی :

شماره تماس:

تلفن همراه:

تاریخ دقیق تولد:

رشته تحصیلی:

سطح تحصیالت:

پست الکترونیک:

آدرس:

مدیران باشگاه ورزشی باید واجد شرایط زیر باشند :
 -1متدین و دارای التزام به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور
 -2اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و قانوان اساسی
 -3نداشتن هرگونه سابقه سوء در امور سیاسی ،اعتقادی ،اخالقی و محکومیت های موثر
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مشخصات مکان باشگاه ورزشی:
استان :

شهرستان:

منطقه:

بخش/حوزه:

روستا:

خیابان اصلی:

خیابان فرعی:

کوچه:

پالک شهرداری:

پالک ثبتی:

کدپستی:

* نوع کاربری مکان :

* منظور ازکاربری مکان صرفآ نوع کاربری از لحاظ شهرداری میباشد .

مشخصات عرصه زمین
مشخصات مالک زمین (شخص حقیقی) :

نام :

نام خانوادگی:

نام پدر:

کدملی:

شماره شناسنامه:

جنسیت:

شماره تماس:

تلفن همراه:

تاریخ دقیق تولد:

رشته تحصیلی:

سطح تحصیالت:

پست الکترونیک:

مشخصات مالک زمین (شخص حقوقی) :

نام شرکت :

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

نام مدیرعامل:

کدملی:

جنسیت:

شماره تماس:

تلفن همراه:

رشته تحصیلی:

سطح تحصیالت:

پست الکترونیک:

 -1فعالیت باشگاههای ورزشی باید تحت نظارت ادارات کل ورزش و جوانان استان و مطابق با شئون اسالمی و مقررات و دستورالعمل
های وزارت ورزش و جوانان انجام گیرد.
 -2مدیریت داخلی باشگاهها درصورت دارا بودن شرایط مندرج در تبصره ذیل ماده 9این آیین نامه برعهده موسس یا فرد دیگری
است که کتبا به اداره کل ورزش و جوانان استان معرفی و تایید صالحیت شده باشد درهرحال دارنده پروانه درقبال وزارت ورزش و
جوانان مسئولیت دارد و انتصاب مدیر داخلی باشگاه نافی مسئولیت های وی نخواهد بود.
 -3هرباشگاه ورزشی باید آیین نامه ای حاوی نحوه فعالیت  ،پذیرش اعضا  ،برنامه ریزی های ورزشی  ،پرداخت حق عضویت و آرم
انتخابی تنظیم و برای تصویب به اداره کل ورزش و جوانان استان ارائه نماید.
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مشخصات طبقات :
تعداد کل طبقات:

مساحت کل :

تعدادطبقات بهره برداری :

ارتفاع :

نوع بهره برداری :

مسکونی

نوع مالکیت :

مساحت مفید :

ورزشی

ملکی

مسکونی -تجاری

تجاری
استیجاری

مشخصات مربیان و کارمندان :

نام :

نام خانوادگی :

نام پدر :

تاریخ دقیق تولد:

سابقه ورشی (سال) :

رشته ورزشی :

کدملی :

شماره تماس :

تلفن همراه :

شماره بیمه :

پست الکترونیک:

سمت :

سطح تحصیالت:

رشته تحصیلی :

جنسیت:

آدرس :

مشخصات شرکت در کالس ها و دوره های آموزشی :

عنوان دوره :

نام و نام خانوادگی :

نام برگزار کننده دوره :

مدت دوره :

از تاریخ :

تا تاریخ :
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مشخصات رشته ها :
نام رشته

جنسیت
زن

مرد

طبقه مورد تقاضا

 -1برای رشته های آبی همانند شنا و  ....تاییدیه اداره بهداشت الزامی می باشد .
 -2برای رشته سوارکاری تاییدیه اداره بهداشت و محیط زیست الزامی می باشد .
 -3برای رشته فوتبال اساسنامه ثبت شرکت ها  ،آگهی تاسیس باشگاه ورزشی و بریده درج در روزنامه کثیراالنتشار الزامی می باشد.
 -4درثبت موسسه از ثبت هرنوع موضوعی بجز ایجاد باشگاه ورزشی بدون هماهنگی با اداره کل خودداری گردد.

کلیه موارد در فرم مندرج مورد تایید اداره ورزش و جوانان شهرستان  ...................می باشد.

مهرو امضاء رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان
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