
 "آشنایی با قوانین و مقررات ستاد نظارت بر سالمت باشگاه ها
 و اماکن ورزشی کشور"

لیال اسعدی نیا        : تهیه و تنظیم   
 



تعریف و اهداف ستاد نظارت بر سالمت اماکن ورزشی 

  تشکیالت و اعضای ستاد 

وظایف سرناظر 

وظایف ناظر 

انواع نظارت 

مراحل نظارت 

 ورزشیومقررات اجرایی حاکم براماکن رعایت ضوابط 

انواع تخلفات موسسان و مدیران داخلی باشگاههای ورزشی 

تنبیهات و تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیسیون ماده پنج 



اهداف و تعریف: 

  فدراسیون اینکه بر مبنی دوپینگ، با مبارزه ملی ستاد رئیس و حرفه ای و قهرمانی ورزش امور محترم معاون بخشنامه های به استناد با
 همگانی و قهرمانی سطوح در ورزشکاران سالمت جهت دوپینگ با مبارزه ملی ستاد اهداف و مأموریت ها راستای در ورزشی پزشکی

 با الزم همکاری های می بایست و نماید کشور سراسر ورزش حوزه مراکز و باشگاه ها از نامحسوس و محسوس به صورت بازرسی به اقدام
 تحقق جهت کشور ورزشی اماکن سالمت بر نظارت ستاد لذا شود، عمل آورده به مؤثر و مطلوب نحو به مذکور فدراسیون و نادو بازرسین

 محل در دوپینگ با مبارزه ملی ستاد و جوانان و ورزش وزارت ورزشی، پزشکی فدراسیون اساسنامه مفاد در تعیین شده پیش از اهداف
 .گردید تشکیل کشور ورزشی پزشکی فدراسیون

  بر کنترل و نظارت عهده دار که دوپینگ با مبارزه ملی ستاد و ورزشی پزشکی فدراسیون مستقیم نظارت تحت که است تشکلی رواقعد
 تعامل راستا این در و می باشد  ...و دوپینگ با مبارزه و درمانی خدمات کمیته در عضویت خصوص در کشور باشگاه های و ورزشی اماکن

 خواهد جوانان و ورزش وزارت عملکرد مدیریت دفتر حراست، مرکزی دفتر باشگاه ها، امور پنج ماده کمیسیون با نزدیکی همکاری و
          استانی نظارت ستاد اختصاراً که است شعباتی دارای نیز استان ها سطح در و می شود نامیده کشوری نظارت ستاد به اختصار و .داشت

 .می باشند آیین نامه اجرای و تشکیل به ملزم که می شود نامیده (ورزشی پزشکی هیات )

 



1-  یافتن از اجرای دقیق برنامه های مرتبط با حوزه سالمت در اماکن ورزشی و اطمینان
 .  عضویت در کمیته خدمات درمانی جامعه ورزشی

2-   اطمینان یافتن از عدم توزیع و پخش و توصیه استفاده از داروها و مکمل های ورزشی در
 .باشگاه ها

3-  اطمینان یافتن از رعایت بهداشت عمومی باشگاه ها جهت سالمت ورزشکاران. 

4-   اجرای دوره های آموزشی به عنوان یکی از اصول راهبردی نظارت بر اماکن ورزشی با توجه
ورزشکاران ، متولیان اماکن ورزشی، ) به نیازهای آموزشی در سطح کشور در حوزه های مختلف 

 ...(.اعضای ستاد و

 

نظارتمهم ترین اهداف ستاد   



 (.رئيس ستاد)فدراسيون پزشكي ورزشي و دبير كل ستاد ملي مبارزه با دوپينگ رئيس 

یک نفر نماینده  -ماده پنج امور باشگاه های وزارت ورزش و جوانانکمیسیون یک نفر نماینده  -دوپینگملی مبارزه با ستاد یک نفر نماینده  -دبیرکل ستاد -رئیس ستاد):   شورای مركزی
 (سه نفر از روسای هیات پزشکی ورزشی استان ها  -مرکزی حراست وزارت ورزش و جواناندفتر یک نفر نماینده  -ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات وزارت ورزش و جواناندفتر 

 .احکام اعضای شورای مرکزی ستاد کشوری توسط رئیس ستاد نظارت کشوری صادر و ابالغ می گردد: 1تبصره

 .صادر می شوداعضای شورای مرکزی ستاد استانی مطابق با اعضای شورای مرکزی ستاد نظارت کشوری با حکم رئیس هیات پزشکی ورزشی استان : 2تبصره

  كل ستاددبير. 

 مسئول ارزیابي و هماهنگي ستاد نظارت. 

  مسئول رسيدگي به تخلفات و شكایات و دبيرخانه. 
 .سال انتخاب می شوند 4اعضای ستاد با حکم رئیس ستاد و به مدت : 1تبصره

 (رئيس هيات پزشكي ورزشي استان) ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي استان رئيس 

 (نماینده ستاد در هر استان) ناظر ستاد استاني سر 

 استانستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي ناظر 

 ..سال انتخاب می شوند 2و به مدت ( رئیس هیات پزشکی ورزشی ) اعضای ستادهای استانی با حکم رئیس ستاد استانی: 1تبصره 

 .  اد استانی تعیین می شودست تعداد ناظرین ستادهای استانی بر اساس تعداد شهرستان های یک استان ، تعداد فراوانی اماکن ورزشی در سطح استان و همچنین صالحدید رئیس: 2تبصره 

 

 

 

 

 تشکیالت و اعضای ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي كشور



 :ناظر ستاد نظارت استانيوظایف 
 
 
 .انجام مأموریت های نظارتی ابالغ شده از طرف سرناظر -
 .کسب آگاهی های الزم نسبت به انجام ماموریت -
 .آشنایی کامل با قوانین و مقررات بازرسی -
 .آشنایی کامل نسبت به پرکردن فرم ارزیابی و ثبت در سامانه ستاد -
 
 

 :ورزشي اماكن سالمت بر نظارت ستاد ناظر سر وظایف

 :نمایند اقدام زیر ترتیب به نظارت، شروع از قبل هستند موظف ناظرها سر

 .مربوطه ناظرین برای نظارتی مأموریت انجام جهت ابالغ اخذ (الف

 موضوع شناخت و نظارت مورد به نسبت الزم آگاهی های کسب (ب
 .مأموریت

 .آیین نامه مفاد به توجه با مأموریت انجام در صالحیت احراز (ج

  و است موردنظر محوله مأموریت اجرای از که اهدافی به کامل توجه (د
   .مناسب روش های انتخاب و اهداف این به رسیدن راههای بررسی

 .استان سطح در آموزشی دوره های برگزاری برای هماهنگی (ح

 .باشگاهها از شکایات و تخلفات به رسیدگی (و

 .سامانه در ثبت شده اطالعات صحیح نحوه بر نظارت (ز

 



 : قسم استنظارت بر دو 

:نظارت ویژه  -ب  

 نوع این اجرای ستاد رئیس تایید و کل دبیر پیشنهاد حسب
 از خارج در و ارجاعی خاص موضوع محدوده در  ها نظارت

 کشوری و استانی ستادهای شده بندی زمان برنامه های
 با نیز استانی نظارت ستادهای سطح در و می گیرد صورت
 شد خواهد انجام ها نظارت اینگونه استانی، ستاد رئیس دستور

 ریاست به فوری و موردی صورت به بایست می آن گزارش و
 .گردد منعکس کشوری نظارت ستاد

 

 :نظارت مستمر  -الف

برنامه قالب در که نظارتی امور انجام به است راجع  
  به ارزیابی فرم یک قالب در و منظم مدون، ای

 در ستادها این و ابالغ استانی نظارت ستادهای
  عضویت و سالمت حوزه در نظارتی اهداف راستای

 ورزشی پزشکی فدراسیون درمانی خدمات کمیته در
 .شد خواهند اقدام کشور ورزشی اماکن به

 



 (:  جهت بازدید از اماكن و فضاهای ورزشي)ورزشي مراحل نظارت بازرسین از اماكن و فضاهای 

- بازدید از قبل وظایف:   

 و پرونده بودن دارا صورت در)گیرد قرار بازدید مورد است، مقرر که ورزشی مکان پرونده اولیه مطالعه -1
 (استان های باشگاه امور پنج ماده کمیسیون از برداری بهره پروانه

   ورزشی فضاهای و اماکن از بازدید ویژه کارت داشتن همراه -2

 فضاهای و اماکن از بازدید جهت اجازه صدور موضوعیت با مهرشده و اداری ابالغ  برگه داشتن همراه -3
   مربوطه اداره سوی از  صادره ورزشی

 اداری مأموریت برگه تهیه -4

   ورزشی مکان نوع تناسب به بازدید ویژه فرم داشتن همراه -5



- وظایف در حین بازدید  : 

  از برداری بهره پروانه دارای حتماً بایست می بازدید مورد ورزشی مکان -1
  مجوز فاقد مکان که صورتی در باشد، استان های باشگاه امور پنج ماده کمیسیون

   .نمائید راهنمایی برداری بهره پروانه اخذ جهت در را ورزشی مکان مسئول باشد،

 پروانه مندرجات اطالعات، اخذ محوریت ورزشی مکان از بازدید هنگام در -2
   .باشد می ورزشی مکان مدیر و مؤسس از شده کسب واطالعات برداری بهره

  و مستندات از عینی مشاهدات اساس بر را ورزشی مکان از بازدید ویژه فرم -3
   .نمائید تکمیل خوانا و دقیق بطور مکان وضعیت

 .گردد فرم ضمیمه واقعی یا عکس بصورت الزم مستندات تمام -4

 نظریه ارائه به مربوط که ورزشی، مکان از بازرسی فرمهای انتهای قسمت -5
  خصوص به در کتبی نظریه ارائه موضوعیت با خوانا دقت، با را باشد می کارشناس

   .نمائید تکمیل بازدید مورد مکان

  در کنید سعی و نمائید خودداری بازدید فرم در جزئی اشکاالت ثبت از -6
  ارائه به نسبت ورزشی مکان مدیر و مؤسس نظرات شنیدن ضمن بازدید هنگام

   .نمائید اقدام الزم های راهنمائی و بازخوردها

  دقت به را ورزشی اماکن مدیران و مؤسسین انتقادات و پیشنهادات نظرات، -7
 .نماید درج بازدید فرم در

 

  :بازدید بعد وظایف-

 

   مربوطه مسئول به اداری ماموریت برگه تحویل و امضاء-1

 مسئول به آن ارائه و بازدید فرم خوانای و دقیق تکمیل-2
 مستندات، اساس بر که صورتی در است الزم که مربوطه،
  یا و ... و تذکر مشاوره، ارائه به نیاز اگر آمده، بعمل بازرسی

  می بازدید مورد مکان جهت تشویقی و تنبیهی اقدامات سایر
  .آید بعمل الزم اقدام باشد،

    اقدام آن جهت که بازدید از بعد تکمیلی اقدامات از-3
  حصول جهت پیگیری) نمائید حاصل اطمینان اید نموده
   .(نتیجه

 



 :  ورزشيرعایت ضوابط ومقررات اجرایي حاكم براماكن 

رویت قابل محل در جوانان و ورزش کل اداره سوی از صادره برداری بهره پروانه نصب   

اسالمی شئونات کامل رعایت   

جوانان و ورزش وزارت ازسوی صادره مقررات و قوانین کلیه دقیق رعایت 

ورزشی تجهیزات و مکان ایمنی استانداردهای و بهداشتی نکات و اصول رعایت 

ورزشی مکان در فعال ورزشکاران و عوامل کلیه بانضمام ورزشی مکان نمودن بیمه   

ورزشی مکان در مدیر مستمر حضور   

شده تأئید مربیگری کارت دارای و مجرب مربیان انتصاب   

ورزشی مکان مدیر سوی از پوشش تحت مکان ورزشی های فعالیت انجام حسن بر نظارت و کنترل   

 ورزشی مکان در دخانیات استعمال ممنوعیت 

ورزشی مکان در نیروزا مواد و دارو نوع هر مصرف و تجویز ممنوعیت   

 

 

ورزشی  های رشته در فعال ورزشی های مکان در  خصوصاً نامناسب پوسترهای و  ورزشی غیر تصاویر نصب عدم 
  اندام پرورش و بدنسازی

بانوان بخش در  فعال ورزشی اماکن در بویژه دار دوربین  همراه تلفن و فیلمبرداری دوربین از استفاده عدم 

ورزشی مکان در دار کالم و مبتذل  ورزشی غیر موسیقی از استفاده عدم   

ورزشی مکان در ..... و ماساژ ، الغری و کننده برنزه قبیل از ورزشی غیر دستگاههای از استفاده عدم   

ورزشی مکان کارکنان جهت بهداشت سالمت تأئیدیه کارت بودن دارا 

مربوطه بردرای بهره پروانه در مندرج ورزشی های رشته در فعالیت   

استان جوانان و ورزش کل اداره توسط شده اعالم  و مصوب تعرفه نصب   

ورزشی مکان در حریق اطفاء کپسول نصب   

ورزشی مکان در اولیه کمکهای جعبه نصب 

 



 

 تخلفات درجه یک  –الف: 
1-  استفاده از مربیان فاقد کارت مربیگری از مراجع ذیصالح. 

2-  عدم رعایت شعائر و شئون اسالمی بنحوی که اثرات منفی فراگیر داشته و آسیب جدی را به حیثیت جامعه ورزشی وارد کرده باشد. 

3-  پروانه یا موافقت نامه های اصولی صادره به نام اشخاص به هر نحوی از انحاء بدون هماهنگی با اداره کل ورزش و جوانان مربوطه..... هرنوع انتقال یا واگذاری اعم از خرید ، فروش ، اجاره و. 

4-  جابجایی مکان باشگاه بدون هماهنگی با کمیسیون ماده پنج استان. 

5-  انجام هرگونه فعاليت غيرورزشي و غير مرتبط با پروانه باشگاه. 

6-  عدم همکاری یا ممانعت از بازرسی مامورین مجاز و یا ناظرین فنی. 

7-  عدم تحت پوشش قراردادن عضو باشگاه در كميته خدمات درماني فدراسيون پزشكي. 

8-  (آتش سوزی و غیره ) فقدان بیمه جبران خسارت وارده به مکان و اموال ناشی ازحوادث 

9-  فقدان بیمه مسئولیت مدنی موسس و مدیران باشگاه ورزشی نزد یکی از شرکت های معتبر بیمه ای. 

10- روانه معتبر و صادر شده از سوی فدراسیون پزشکی ورزشین پعدم رعایت مقررات فنی و حفاظتی جهت استفاده از تاسیسات  ، تجهیزات و وسائل ورزشی ، استفاده از دستگاه سوالریوم و فعالیت ماساژ بدو  .) 

11-  تجویز ، توزیع و فروش هرگونه دارو  و مكملهای ورزشي و غذایي. 

12-   عدم حضور ناجی و یا استفاده از افراد فاقد کارت نجات غریق در استخرها. 

13-  استفاده از دوربین فیلمبرداری یا دوربین مدار بسته در داخل فضاهای ورزشی خاص بانون. 

 

 

 

ورزشيموسسان یا مدیران داخلي باشگاه های تخلفات   
 

:به تناسب شدت ، ضعف و اهمیت به سه گروه ذیل تقسیم می شوندتخلفات   
 
 



 

 تخلفات درجه یک  –الف: 
14- از تاسیس ،اداره یا فعالیت باشگاه ورزشی به موجب حکم قطعی مراجع قضایی و ذیصالحمحرومیت. 

15-  استفاده از مدیران داخلی دارای محرومیت قطعی از اشتغال در مدیریت باشگاه. 

16- (سازمان محیط زیست ) احراز تخلفات زیست محیطی باشگاه ، در مراجع ذیربط 

17- 2تکرار ارتکاب هریک از تخلفات درجه . 

 تنبیهات مربوط به تخلفات درجه یک: 

-  تعطیل موقت باشگاه در صورت تکرارتخلف ،  از یک ماه تا دو ماه . 

-  لغو دائمی پروانه . 

 باشد و یا می تواند با رضایت اعضاء بستانکار از بابت می در صورت تعطیلی موقت و یا لغو پروانه باشگاه ، موسس مکلف به استرداد کلیه شهریه ماخوذه بابت دوران تعطیلی یا لغو پروانه به اعضاء :   1تبصره
 .در صورت عدم جلب رضایت آنان ، امکان تقاضای پروانه تاسیس یا فعالیت مجدد را نخواهد داشت . شهریه ، نسبت به احتساب و تهاتر شهریه پرداختی با ارائه خدمات ورزشی در باشگاه اقدام نماید 

 مطابق ضوابط و مقررات مربوطه بوده و در صورت تقاضای .... در صورت تعطیلی موقت و یا لغو پروانه باشگاه ، موسس مکلف به استرداد کلیه کمک های دولتی اعم از تسهیالت بانکی ، اراضی و : 2تبصره
 .مجدد برای پروانه تاسیس یا فعالیت از دریافت کمک ها و تسهیالت مزبور ممنوع می باشد 

 

 

 

ورزشيموسسان یا مدیران داخلي باشگاه های تخلفات   
 

:به تناسب شدت ، ضعف و اهمیت به سه گروه ذیل تقسیم می شوندتخلفات   
 
 



رعایت دستورالعمل ابالغی از سوی کمیسیون ماده پنج و ادارات عدم  -9
 .کل استانی 

دریافت شهریه خصوصی و حق ورود به باشگاه از ورزشکاران خارج  -10
 .از تعرفه های مصوب ادارات کل یا کمیسیون ماده پنج

 .استعمال دخانیات    -11
مغایر با شئونات ( ورزشی یا غیر ورزشی ) نصب هرگونه تصاویر -12

 .اسالمی بویژه باشگاه های فعال در رشته های آقایان و بانوان 
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 : دو درجه تخلفات-ب
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 . باشگاه در ایمنی تجهیزات
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  : سه درجه تخلفات – ج

 مشتمل ای نامه شیوه الصاق و تهیه عدم -1
 ریزیهای برنامه ، اعضاء پذیرش ، فعالیت نحوه بر

 انتخابی آرم و عضویت حق پرداخت ، ورزشی
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 :منبع

- پنج ماده كميسيون ورزشي باشگاههای داخلي مدیران و موسسان تخلفات به رسيدگي دستورالعمل 

- كشور ورزشي اماكن سالمت بر نظارت ستاد تشكيالتي و مالي اداری، نامه آئين 

 

استاندارد بازدید از اماكن و فضاهای ورزشي  : 

 

بهره پروانه دارای ورزشی اماکن و فضاها از بازدید داستاندار 
 4 حداقل استان های باشگاه امور پنج ماده کمیسیون از برداری

 هر در بایست می طوریکه به باشد، می سال یک طی در نوبت
 ورزشی فضاهای و اماکن از بازدید نوبت یک حداقل فصل
   .گردد اجرا و ریزی برنامه پوشش تحت

 

 


