
 
 هب انم خدا

ت فوتبال استان اصفهانئ هی   
1041 در سال  فوتسال و فوتبال مدارس مجوز صدور مراحل  

 

در دو مرحله نسبت به صدور مجوز مدرسه  1041نامه مدارس فوتبال و فوتسال در سال های مربوطه و مطالعه دقیق آئینبا دریافت فایل     

 فوتبال یا فوتسال اقدام خواهد شد . 

 مراجعه به واحد پایه و جوانان هیئت فوتبال استان به همراه مدارک زیر : مرحله اول :

 فرم الف تکمیل شده به صورت تایپ توسط موسس  1-1

 فرم ب تکمیل شده به صورت تایپ توسط موسس و تایید هیئت فوتبال شهرستان  1-2

 یا فوتسال در آن قید شده باشد.سسه یا باشگاه که حتما فعالیت فوتبال واصل و کپی ثبت م  1-3

 کپی مدارک شناسایی و تحصیلی موسس که حتما نام وی در ثبت موسسه یا باشگاه وجود دارد.  1-4

 کپی نامه اداره کل ورزش و جوانان به هیئت فوتبال مبنی بر تایید موسسه ثبت شده. 1-5

 مدیرفنی مدارک شناسایی و مربیگری ،فرم مدیرفنی تکمیل شده 1-6

 باشد.اند، تکمیل و ارائه فرم درخواست تمدید مجوز کافی میمجوز گرفته 0011برای مدارس فوتبالی که سال  *

 یتواند پس از واریز هزینهگردد. موسس میبرای موسس صادر میپس از ارائه مدارک فوق و تایید هیئت فوتبال استان، فیش واریزی 

 غاتتبلی انجام تمرین، برگزاری محل قرارداد عقد و مجوز اولیه جهتنامه بانکی ضمانتهای نامه ،و حق عضویت فدراسیونصدور مجوز 

 مجوز سایر مدارک خود را تا صدورتا فرصت الزم جهت تکمیل  را دریافت نماید آموزانفوتبال از نام ثبت و استان فوتبال هیئت تایید مورد

 .داشته باشدنهایی 

 فوتبال )تمدید مجوز و جدید(برای تمامی مدارس  مرحله دوم :

 و تایید هیئت فوتبال شهرستان فرم ج تکمیل شده به صورت تایپ   2-1

 ضمانت نامه بانکی 2-2

2-3  CD  مدارک تحصیلی  –مدارک مربیگری  -شناسنامه و کارت ملی  -مدارک تمامی عوامل اجرایی )عکس  اسکن رنگیحاوی

 مربوطه( به اضافه اسکن رنگی اساسنامه ی ورزش و جوانان شهرستانتاییدیه اداره –

 باشد می...  و تدارکات دفتری، کارمند اداری، کادر اداری، مدیر پزشکیار، سرپرست، مربی، مدیرفنی، موسس،* عوامل اجرایی : 

 1234564321برای کدملی  و... نامگذاری شود مانند تصویر زیر3و2و1صورت * تمامی مدارک مربوط به یکنفر با کدملی ایشان و به

 اصل تاییدیه هیئت پزشکی ورزشی استان برای پزشکیار   2-4

ائه شده، تواند طبق برنامه ارمجوز رسمی مدرسه فوتبال یا فوتسال صادر گردیده و موسس می ،پس از تکمیل و تایید هیئت فوتبال استان

 نماید. ارفوتبال استان شده اند، برگز توسط مدیر فنی و مربیانی که مورد تایید واحد پایه و جوانان هیئتهای آموزشی خود را کالس


