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

 مقدمه

در مرکز فنااور  االعااا ا اراطاالاا  و ا اوا ادار  وزار  ورزج و اوا اا       ملی اماکن ورزشی کشور ه پایگا

ها  مکاا ی حاوزه   پایگاه که با هدف شناسایی دقیق ظرفیتاین بردار  از بهره. ه استالراحی و اشکیل گردید

ی ورزج و با ثطت االعاا  اماکن ا ت اختیار ادارا  کال اساتا   6931از ساا ورزج کشور الراحی شده است 

هاا  دولتای و  ی اه    اماکن ورزشی ا ت مالکیت سایر بخش در  ظر است اوا ا  آغاز گردید و در فازها  آای

 . گرددضافه ال کشور  یز به منظور امکا  استخراج ظرفیت مکا ی ورزشی کدولتی 

پیش رو حاو  آموزج شیوه اایید االعاا  مکا هاا  ثطات شاده اوساا ادارا  کال اساتا ی ورزج و       مستند 

اوساا کااربرا  ادارا  کال    ثطت شاده   مکا ها مسئولیت ص ت و سقم االعاا   آ جائیکهز اباشد. اوا ا  می

بار   ام مرااب اایید در ساما هو ا جاین مستند لذا مطالعه ا باشدمیورزج و اوا ا  ی با مدیرا  کل استا استا  

شایا  ذکر است مستند شیوه ثطات امااکن ورزشای در پایگااه ماذکور ب اور        . امر  ضرور  است اساس آ 

  اداگا ه اهیه و در دسترس کاربرا  قرار دارد.

 

  



 
 
 

 

9 
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 دسترسی دخیل در فرآیند تایید اماکن ورزشیسطوح معرفی 

برا   فرا  اااعم شاده از ساو     افراد دسته از مشخ ا  کاربر  این  :کننده فنی اطالعات مکانید تای -1

اعریف شده و در اختیار ادارا  کل باشند از کارکنا  دفتر فنی مهندسی ادارا  کل استا ی می غالطاًاستا ها که 

 استا ی قرار گرفته است. 

  کاربرا  استا  برا  راهطرا  استا  در ساما ه وااود  رمز اطور و یا  مشخ ا  فرد در  ا اغییراا اا

 دارد.

   ظر می اوا ناد  کل استا ی در صور  ابهام در شیوه کاربر  و یا مسخ ا  کاربر   فرا  مورد ادارا 

مشاخ  شاده    (قس ت ادارا  کل استا ا ی مطین )با رابا ستاد  استا  خود که در پایگاه االعع رس

 است اراطاط برقرار   ایند.

 این سطح دسترسی در اختیار مدیرا  کل استا  قرار دارد. :کل استاندیر م -2

  باه مرکاز   در سااما ه مطاین   باه منظاور اا ااا    مشخ ا  فرد  مدیرا  کل اغییرا  در رسا ی االعع

 باشد. می استا ها ورزج و اوا ا بر اهده ادارا  کل اطاالا  و ا وا ادار  فناور  االعاا ا ار

 

 تایید فنی اطالعات مکان ثبت شدهشیوه 

فرمها   ص ت االعاا  و ااییدیفه بررسی از دیدگاه ساما ه دارا  وظ اایید کننده فنی االعاا  مکا  ا کاربر

 :می باشدزیر  بخشها  به افکیککه  ستندهدر ساما ه  شدهمکا  ثطت مختلف 

  االعاا  ا ومی مکا  ثطت شدهاایید 

  مکا  ثطت شده قوقی و ملکیحاالعاا  اایید 

  مکا  ثطت شده سهیع  رفاهیااالعاا  اایید 

  مکا  ثطت شده اسیساایااالعاا  اایید 

  مکا  ثطت شده خ  یااالعاا  اایید  
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 (ورزشکدها مجت ع یا مج واه ی که در صدد اایید آ  است )ماهیت مکا ر اساسباوا د میاایید کننده کاربر 

با مشاهده ستو  وضعیت اایید ه چنین  به فهرست مربواله مرااعه   وده و رو  دک ه ویرایش کلیک   اید.

 مشاهده آخرین وضعیت اایید هر مکا  واود دارد.  مکا ادر فهرست مکا ها 

قرار دار د. این  "ثبت اولیه"  ثطت شده ب ور  پیش فرض در وضعیت کلیه مکا ها تایید مکان:ضعیتهای و

یید تا"و پس از اایید اوسا مدیر کل به وضعیت  "د فنیتایی"وضعیت پس از اایید کاربر فنی به وضعیت 

 یابد.اغییر می "استان

 
 

 

 

 

 

 

 شیوه اایید آمده است.مکا  و  اایید ادامه ا ویر فرم وضعیتدر 

 

 

 وضعیت تاییدتون س ویرایش مکاندکمه 

 استانایید ت فنیایید ت اولیهثبت 
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 فرم وضعیت تایید مکانتصویر 

 

 مهم:نکات 

   مشاهده و ویرایش االعاا  مکا  ثطت شده برا  کاربر اایید کننده فراهم است اا در صور   یاز امکا

   اید.اا اا  قس ت به اصعح بتوا د اصعح الزم را در آ 

  وضاوع  م) اکن ساما ه مطینام العاا اظار  فنی بر ثطت  کارگروه    اینده فنی امکا فنی اایید کاربر

 سوب شده و دارا  مسائولیت اج یاع و   م (6/62/6931مورخ  د/64841/2ش اره  ا ویر زیر به  امه

 باشد.ثطت  ظر استا  در خ وص هر مکا  می

   است. االعاا  بخشها  قطلیمنوط به اایید کرد   "ااییدیه فنی االعاا "زد  ایک امکا 

   مکا  واود  دارد. فنی برا  کاربر اایید "ااییدیه استا "زد  ایک امکا 
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 اطالعات مکان ثبت شده هایینتایید شیوه 

 "وضعیت اایید"به فرم با مرااعه و ویرایش هر مکا ا می اوا د مدیر کل استا  پس از ورود به ساما ه کاربر 

 ااییدیه استا  را اعمت زده و دک ه ثطت را کلیک   اید.قس ت 
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 مهم:نکات 

   باه    ایال افراهم است اا در صاور    دیر کلممشاهده و ویرایش االعاا  مکا  ثطت شده برا  امکا

   اید.اا اا  قس ت اصعح بتوا د اصعح الزم را در آ 

   ا  در اغییر وضعیت اایید بخش فنی برا  کاربر مدیر کل واود  دارد و در صور   یاز به اصعحامکا

و اوسا کااربر ااییاد کنناده    کل  اداره یداخلقالب ه اهنگی در یطایست م فنی این امر اییدوضعیت ا

 اا اا شود.فنی 

  یابد.اغییر می "اایید استا "به  "اایید فنی"اایید مکا  مربواله از از زد  ااییدیه استا  وضعیت پس 

 


