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 معرفی جامعه هدف

 جامعه هدف این زیر سیستم برای ثبت اطالعات عبارتند از:

 ورزشکاران آماتور / حرفه ای / ملی پوش 

 بین المللیسطوح استانی/ منطقه ای/ ملی/  ورزشی در مدال آوران مسابقات 

  ورزشی دارای گواهینامه مربیگری  مربیانکلیه 

  ورزشی دارای گواهینامه داوری داورانکلیه 

 ورزشکاران پیشکسوت 

 وابسته به نقش ها مدارک مورد نیاز متقاضی

 یا اصل گذرنامه برای اتباع خارجی کارت ملیاصل  (1

 یک قطعه عکس پرسنلی جدید (2

 اصل شناسنامه (3

 کارت وضعیت نظام وظیفهاصل  (4

 واهی آخرین مدرک تحصیلیگاصل یا کپی  (9

 اصل گواهی تمامی احکام ورزشی شامل احکام دوره های آموزشی مربیگری و داوری، شرکت در مسابقات، احکام مدال و قهرمانی (6

 تذکرات ضروری

 توسط دفاتر پیشخوان دولت الزامی می باشد. ،ثبت کلیه اطالعات شناسنامه عمومی فرد متقاضی 

 ذخیره آنها در سیستم پیش بینی شده است با کیفیت خوانا اسکن و در سامانه آپلود شوند. الزم است تصویر مستنداتی که 
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 معرفی صفحه اصلی

 جدید افزودن فرد؛ این صفحه دارای دو دکمه با صفحه زیر مواجه می شوندجهت ثبت اطالعات کاربران دفاتر پیشخوان پس از ورود به سامانه 

 می باشد.  افزودن اتباع خارجیو 

  

 امکان افزودن افراد عالوه بر دکمه های فوق از طریق پنل زیر که در سمت راست صفحه اصلی مشاهده می شود نیز امکان پذیر می باشد:
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 جدید مربی / داور راهنمای ثبت

ی و همراه داشتن گواهی های مربیگر ،می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت در سراسر کشور مربیان و داوران کلیه رشته های ورزشی

خوان می کاربر پیش ،مدارک و احراز اصالت آنها بودن در صورت تکمیلتقاضای ثبت در سیستم نمایند. و داوری مورد تایید فدراسیون مربوطه 

صصی جداگانه ای در قسمت اطالعات عمومی و اختصاصی وی را ثبت نماید. به ازای ارائه هر گواهینامه الزم است رکورد اطالعات تختواند 

 .گرددارائه حاوی اطالعات دفتر ثبت کننده ثبت رسید  ،در پایان به متقاضی ومربوطه ثبت شود 

از آنجاییکه عملیات ثبت داده در سامانه مبین تنها توسط دفاتر پیشخوان دولت  :برای دفاتر پیشخوان دولت نکته مهم

ورزش و جوانان امکان ثبت افراد در آن را دارند این پایگاه دارای داده انجام نمی شود و بخش هایی از بدنه وزارت 

ی کد ملی فرد متقاضخوان دولت قبل از اقدام به ثبت، بوده و هر لحظه در حال افزایش است، لذا الزم است دفاتر پیش

بال در که ثبت فرد ق در صورتیرا در سیستم جستجو نموده، در صورت عدم مشاهده کد ملی فرد اقدام به ثبت نمایند. 

نیاز  در صورتشده و الزم است مدارک فرد متقاضی با اطالعات ثبت شده در سیستم تطبیق داده سامانه انجام شده 

 .گردداخذ  متقاضی از مورد نیاز عملیاتتعرفه متناسب با به اصالح یا افزودن اطالعات جدید، 

 در سامانه شیوه جستجوی کد ملی

مسیر برای دفاتر پیشخوان دولت در نظر گرفته شده است، همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود بر اساس فیلدهای امکان جستجو از دو 

 :کد ملی، نام و نام خانوادگی امکان جستجو وجود دارد و نتیجه در جدول زیر آن نمایش داده می شود

 



 
 
 

 

6 

 

 ویژه دفاتر پیشخوان دولت –سامانه مبین در  مربیان و داورانثبت  کاربریراهنمای 

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 )تصویر زیر(ود دارد: در صورت جابجایی در صفحات امکان جستجو از طریق پنل زیر نیز وج

 

 با یافتن رکورد مربوطه امکان ویرایش اطالعات عمومی و مشاهده و ویرایش اطالعات تخصصی فرد قابل انجام است:

 

 (اتباع ایرانیافزودن فرد جدید )

ر صورتی که دکاربر پیشخوان می تواند اقدام به ثبت فرد نماید.  پس از  اطمینان از عدم ثبت فرد در سامانه )اشاره به بخش جستجوی کد ملی(،

ه نمایش ب می باشد حاوی اطالعات شناسنامه عمومی افراد که فرد جدید را کلیک نمایید. فرم زیر افزودنفرد دارای تابعیت ایرانی است دکمه 

 :در می آید
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لی، رشته و استان محل فعالیت اصنمایید .  انتخابل فعالیت اصلی شخص نام شهرستان را با توجه به مح * نام فدراسیون ، نام استان و

مل اسایر اطالعات هویتی فرد با مشاهده کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی معتبر شبه اظهار فرد است.  بنا

 .توسط کاربر پیشخوان تکمیل شود گواهی فارغ التحصیلی کارت دانشجویی یا دانش آموزی و

 ت:انک

 نام فدراسیون اصلی فرمدارای فعالیت ورزشی می باشد در این بصورت همزمان در صورتی که فرد در فدراسیون های مختلف ورزشی  (1

 بی، داور()ورزشکار، مر واورزشی متناسب با نقش های  ویسایر فعالیت های سپس انتخاب گردد.  )متناسب با رشته اصلی فعالیت فرد(

 )در این دستورالعمل صرفا ثبت مربی و داور مد نظر است ( د.شوثبت  مربوطه در قسمت های تخصصی
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در صورتی که استان و شهرستان محل سکونت متقاضی با استان وشهرستان محل فعالیت ورزشی وی مغایر می باشد، محل جغرافیایی  (2

 د، در غیر اینصورت محل سکونت در نظر گرفته شود.فعالیت ورزشی فرد در سامانه ثبت گرد

فرد  کد ملیدن با وارد کرجستجوی کد ملی قبالً توسط کاربر پیشخوان انجام نشده و متقاضی قبالً در سیستم موجود باشد در صورتی که  (3

رد فرد شده و با استفاده از جستجو رکوبه نمایش در می آید. با مشاهده این پیغام کاربر پیشخوان میبایست از این صفحه خارج پیام زیر 

 متقاضی را در سیستم یافته و در صورت نیاز ویرایش نماید.

 

 و ذخیره خواهد شد. ،اتوماتیک محاسبه BMI ،با وارد کردن اطالعات قد و وزن متقاضی (4

اتخاب اام هر اسااامی کهیه ردراساایون هاز ورزشاای و رشااته هاز تحن اوشااس مانا در سااامااه ت بیه شااده اساان که با ا  (5

 ه امایس در ممده و قابل ااتخاب خواهد شد.ب تا اایین ترین سطح  اطالعات رشته ها ردراسیون

 اتباع خارجیشناسنامه عمومی ثبت 

  عالوه بر دکمه ارزودن ررد جدید دکمه از تحن عنوانارراد  در صااهحه رنرساان شااودمشاااهده می در تصااویر زیر  که رهمااطو

 با کهیک بر این دکمه می توان اقدام به ثبن اطالعات عمومی اتباع خارجی امود. وجود دارد. ارزودن اتباع خارجی
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 د.شوکه تصویر من را در زیر مشاهده می  ااتقال می یابداز  به صهحهکاربر گزینه این با کهیک بر روز 

 

 اتباع ایراای می باشد.توضیحات احوه ثبن اطالعات این بخس مشابه با توضیحات ارائه شده براز ثبن 
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 نکات:

اتباع خارجی محسااوب می شااود. ازم اساان این ریهد کامالق مطاب  با   هویتی شااماره ااساا ورت منمترین ریهد اطالعات (1

 گذراامه م تبر وارد شود.

 تکمیل شود. گذراامهمطاب  با دقیقاق ررد  ام و اام خااوادگی ااگهیسیا (2

تقویم کنار ریهد ار امایید. امکان تایپ در این ریهد وجود ادارد. با کهیک روز عنوان ماه  ریهد تاریخ را با استهاده از عالمن   (3

سال مورد اظر    صویر زیر( امکان ت ویض ماه و ااتخاب  امکان ااتخاب بازه   روز این بخس، با کهیک مجدد وجود دارد. )در ت

 هاز زماای سالیااه میسر می شود.
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 مربی تخصصی ثبت اطالعات

در صورتی که وی دارای گواهینامه گذراندن دوره های مربیگری می باشد الزم است اطالعات وی در فرد اطالعات عمومی بت ث پس از

 فرم زیر به نمایش در می آید: "مربی" بخشبا مراجعه به  بخش مربی ثبت گردد.

 

به ازای ارائه هر گواهینامه مربیگری توسط متقاضی، کاربر ثبت کننده الزم است یک سطر به اطالعات تخصصی وی اضافه نماید. سپس 

مقدار د. شو تاریخ اخذ مدرک از روی هر گواهینامه تعیین و ثبت می عنوان رشته ورزشی، درجه مربیگری و شاملفیلدهای اطالعاتی مربیگری 

در صورتی که مربی در رده سنی مشخصی فعالیت مربیگری انجام می دهد آن  .در کمیته مربیان بنا به اظهار فرد است فیلد اطالعاتی عضویت

برای کلیه  "فعالیت در حال حاضر"مقدار فیلد باالترین رده سنی فعالیت ثبت گردد. در غیر اینصورت رده سنی در این فیلد ثبت گردد، 

 در نظر گرفته شود. فعالتا اطالع ثانوی مربیان و داوران مراجعه کننده به دفاتر پیشخوان دولت 
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  :ات نک

، نام هفیلدهای اطالعاتی نام شاخ ،در کلیه فرم ها با انتخاب نام فدراسیون و رشته ورزشی توسط کاربر، متناسب با ماهیت رشته منتخب (1

بت ثو مستندات وی الزم است اطالعات آنها متناسب با اظهار فرد متقاضی ممکن است ظاهر گردند.  استایل/و نام سبک /زیر شاخهماده

 ن و داوران الزامی نیست.اقالم اطالعاتی نام شاخه/زیر شاخه/ سبک برای مربیا پر کردن گردد.

 

، فیلد سمت در کمیته مربیان نمایش داده می شود که الزم است متناسب "بله"در صورت عضویت فرد در کمیته مربیان با انتخاب گزینه  (2

 انتخاب و ثبت شود.عضو  نائب رئیس بانوان یا نائب رئیس، رئیس،با اظهار متقاضی یکی از سمت های 

 ود.فایل اسکن تصویر مدرک مورد نظر انتخاب و در سامانه ثبت ش "انتخاب"در قسمت تصویر مدرک مربیگری با زدن دکمه  (3

 

 داور تخصصی ثبت اطالعات

عات عمومی بت  اطالپس از ثفرایند ثبت داور کامال مشابه با فرایند ثبت مربی می باشد و از اقالم اطالعاتی مشابهی تشکیل شده است. 

 فرد در صورتی که وی دارای گواهینامه گذراندن دوره های داوری باشد الزم است اطالعات وی در بخش داور ثبت گردد. 



 
 
 

 

13 

 

 ویژه دفاتر پیشخوان دولت –سامانه مبین در  مربیان و داورانثبت  کاربریراهنمای 

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

سپس به ازای ارائه هر گواهینامه داوری توسط متقاضی، کاربر ثبت کننده الزم است یک سطر به اطالعات تخصصی وی اضافه نماید. 

اتی فیلد اطالعی، تاریخ اخذ مدرک از روی هر گواهینامه تعیین و ثبت می شود. داورفیلدهای اطالعاتی داوری شامل عنوان رشته ورزشی، درجه 

 بنا به اظهار فرد است.  داورانعضویت در کمیته 

 

 همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود با افزودن اطالعات هر گواهینامه به سطرهای اطالعات تخصصی وی سطر جدیدی اضافه می شود.
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 ثبت اطالعات بخش بیمه ورزشی

  آن در بخش بیمه ثبت شود.الزم است اطالعات  است ورزشی دارای اعتبارپزشکی  کارت بیمهر صورتی که فرد متقاضی دارای د

 

اولویت سیستم ثبت اطالعات کارتهای بیمه ای است که صادره از فدراسیون پزشکی ورزشی هستند، کارت سایر بیمه ها مورد نظر نیست و 

 . الزامی به ثبت آنها وجود ندارد
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کارت بیمه انتخاب شود. در صورت درج نشدن این محتوا  "فدراسیون/انجمن/سبک"متناسب با محتوای درج شده در فیلد فیلد نام فدراسیون، 

از متقاضی نام فدراسیونی که رشته ورزشی وی در مجموعه آن محسوب می شود پرسیده و انتخاب گردد. در صورتی که فرد بصورت  ،روی کارت

 ثبت شود. )طبق اظهار متقاضی( لیت دارد نام فدراسیون اصلی همزمان در چند فدراسیون ورزشی فعا

 اهمچنین به دلیل تعدد احتمالی کارتهای بیمه و انقضای یک ساله آنها امکان افزودن اطالعات بیمه ورزشی دارای قابلیت تکرار می باشد و ب

  هربار دریافت کارت جدید بیمه ورزشی، رکورد جدیدی به این بخش اضافه خواهد شد.

 نمونه کارت بیمه پزشکی ورزشی به صورت زیر می باشد که اقالم اطالعاتی مورد نظر جهت ثبت مشخص شده است:

 

 به عنوان کد بیمه ورزشی ثبت گردد

 شروع بیمه پایان اعتبار

 نام مرجع صادر کننده بیمه
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 و افتخارات ثبت اطالعات تخصصی مدال

 مراجعه کننده دارای احکام مدال و کسب مقام می باشد الزم است اطالعات آنها در این بخش از سامانه ثبت گردند.در صورتی که فرد 

 

شود. به ازای ارائه اصل هر حکم یک رکورد به مجموعه سوابق تکمیل این قسمت شده دریافت مدال یا کسب مقام  متناسب با مستند حکم ارائه

 انتخاب شود.  3و  2، 1فیلد عنوان مقام برای مدال آوران طال، نقره و برنز به ترتیب اسکن تصویر حکم در سامانه ثبت شود. اضافه گردد. 

 راهنمای ویرایش اطالعات

در  قالم اطالعاتیا به سامانه ثبت احوال و استفاده از استعالم هویتی، اقالم استعالمی نیاز به ویرایش ندارند. سایر مبین با توجه به اتصال سامانه

 .شوند اصالح یا تکمیلتوسط دفاتر پیشخوان  ،مرتبط از سوی متقاضیصورت ارائه مدارک 

دم عویرایش اطالعات تخصصی مربیان و داورانی که قبال اطالعات آنها در سامانه ثبت شده است تنها در صورت ارائه مستندات احکام جدید و 

در صورت درخواست مراجعه کتنده برای ویرایش اطالعات حکمی که نظر  قابل انجام می باشد. کل آموزش پر بودن فیلد تایید/عدم تایید اداره

شخوان و دفاتر پیمتقاضی جهت پیگیری درخواست خود به فدراسیون مربوطه مراجعه نماید الزم است  است، اره کل آموزش برای آن ثبت شدهاد

 دولت در این خصوص نیازمند اقدامی نیستند. 
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 صاویری از نمونه احکام:ت

 ردر حال حاضر تصاویر احکام مربیگری/داوری فدراسیون ها یکپارچه نیست و دارای فرمت های گوناگون هستند، لذا به عنوان نمونه، تصاویر زی

 آمده است. احراز اصالت گواهینامه ها در نسخه فعلی سامانه توسط سطوح تایید تعریف شده انجام خواهد شد:
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