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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای 41 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
با توجه به تصویبقانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در تاریخ   ۱۶/    ۰۶/  ۱۳۹۹، وزارت ورزش و جوانان 
بر اساس ماده ۷ این آئین نامه ملزم است تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه اجرایی آن را تنظیم و به تصویب هیات 
وزیران برساند. بر اساس بند ۱۲ بخش وظایف وزارت در حوزه ورزش،"صدور و لغو پروانه تاسیس و فعالیت اتحادیه باشگاه های 
ورزشی، باشگاه ها، اماکن و مراکز ارائه دهندهخدمات ورزشی و تندرستی پس از بررسی صالحیت های عمومی، اخالقی، علمی 

و حرفه ای و نظارت بر فعالیت آنها"بر عهده وزارت ورزش و جوانان است.

ارائه خدمات تخصصی تندرستی به اقشار مختلف جامعه نیازمند تخصص در حوزه علوم ورزشی بوده و محل تایید صالحیت علمی 
و حرفه ای در این خصوص پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع علمی ورزش 

کشور می باشد.

این وزارت بر اساس بند ۸ اختیارات وزارت در حوزه ورزش میبایست اقدام به "تسهیل فعالیت دانش آموختگان علوم ورزشی 
برای ارائه خدمت مطلوب به جامعه و نظارت مستمر بر آن" داشته باشد. 

با توجه به بیکاری بیش از ۱۰۰ هزار فارغ التحصیل حوزه علوم ورزشی در کشور و امکان ایجاد اشتغال برای عده زیادی از افراد 
متقاضی کار در حوزه ورزش، چنانچه امکان تاسیس مراکز ورزش و تندرستی توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و با محوریت پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی فراهم شود، ظرفیت بسیار بزرگی در کشور برای 

اشتغال در حوزه علوم ورزشی ایجاد می شود.  

لذا با استناد به قانون اجازه تاسیس باشگاه و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت و آیین نامه اجرایی آن و در راستای 
اجرایی شدن قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزشو جوانان به شماره ۷۸۳۱۸ مورخ   ۱۰/    ۷/  ۱۳۹۹، 
طرح  تاسیس "مراکز خدمات ورزشی و تندرستی"  با شخصیت حقوقی خصوصی و مستقل از وزارت ورزش وجوانان، 
ادارات کل تابعه، فدراسیون ها و هیات های ورزشی با نظارت و مجوز فعالیت از سوی وزارت ورزش و جوانان و پژوهشگاه 

تربیت بدنی و علوم ورزشی به شرح ذیل  پیشنهاد و جهت طی مراحل قانونی تقدیم می گردد:

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - مجید نصیرائی - یعقوب رضازاده - اردشیر مطهری - جعفر راستی - 
مهدی طغیانی - سیدسلمان ذاکر - سیدکاظم موسوی - حسینعلی حاجی دلیگانی - حسین حق وردی - 
غالمعلی کوهساری - فرهاد بشیری - هاجر چنارانی - علی اکبر بسطامی - احسان ارکانی - جعفر قادری 
- اصغر سلیمی - رحمت اله نوروزی - روح اله متفکرآزاد - جالل محمودزاده - رحمت اله فیروزی 
پوربادی - سیدمحمد پاک مهر - مجتبی بخشی پور - سیدموسی موسوی - قاسم ساعدی - سیدمحمد 
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مولوی - مهدی باقری - کیومرث سرمدی واله - مهرداد گودرزوندچگینی - فریدون حسنوند - احمد 
محرم زاده یخفروزان - علیرضا عباسی - سیدجواد حسینی کیا - رسول فرخی میکال - فداحسین مالکی 
- محمدحسین فرهنگی - جواد نیک بین - علی اکبر علیزاده برمی - موسی احمدی - الهویردی دهقانی 

- رضا آریان پور 
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عنوان طرح:
تاسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی

 

ماده۱- تعاریف و اختصارات:

الف- وزارت : وزارت ورزش و جوانان

ب- پژوهشگاه: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ج- دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

د- کمیسیون ماده ۵ : کمیسیون ماده 5 صدور مجوز باشگاه ها موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون اجازه 
تاسیس باشگاه و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت.

ه- مراکز خدمات ورزشی و تندرستی: مراکز خدمات ورزشی و تندرستی  به مراکزی اطالق می گردد که با 
استفاده و بهره مندی از علم روز و فناوری های نوین ورزشی در راستای سنجش وضعیت جسمانی و روانی، 
مشاوره جهت اصالح و پرورش قابلیت های جسمانی و تجویز برنامه تمرینی ورزشی برای اقشار مختلف از 
جمله کودکان، نوجوانان، افراد بالغ، میانساالن، سالمندانو زنانجهت تندرستی، توسعه آمادگی جسمانی و بهبود 
عملکرد ورزشکاران، ارزیابی های تخصصی فیزیولوژیکی، رفتاری، بیومکانیکی، حرکات اصالحی و 
روانشناسی ورزشی جهت ارتقاء تندرستی پس از اخذ پروانهها و مجوزهای الزم در چارچوب این طرح 
خدمات فراگیر ورزشی توسط تیم متخصصین علوم ورزشی به عموم افراد ارائه میگردد، تاسیس می شود که 

به اختصار مرکز نامیده می شود.

تبصره- صدور مجوز برای هر یک مراکز ارائه خدمات ورزشی و تندرستی فوق براساس نوع در خواست 
متقاضی به صورت جداگانه انجام خواهد گرفت. 

ماده ۲- هدف از تأسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی عبارت است از :

ارائه برنامه های تمرینی به منظور حفظ تندرستی و افزایش عملکرد ورزشی .1
2. تقویت اعمال فیزیولوژیکی بدن افراد عادی و ورزشکاران مختلف
3. ارائه رژیمهای تغذیه ورزشی به منظور کنترل وزن و ترکیبی بدنی.
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راهنمایی و برنامه ریزی جهت استفاده از ورزش در حفظ تندرستی عمومی(پیشگیری از ناهنجاریهای  .4
جسمانی و رفع آنها). 

ارائه مشاوره و راهنمایی به مدیران ورزشی، مربیان و بازیکنان در حیطه های مختلف از جمله، حقوق  .5
ورزشی، بازاریابی و...

تحلیل وضعیتهای مربوط به رشد حرکتی در کودکان و نوجوانان، تحلیل وضعیتهای مربوط به یادگیری  .6
و اجرای مهارت حرکتی در تمام گروههای سنی،

مشاوره های روان شناختی ورزشی و همچنین شناخت ویژگی های روانی ورزشکاران و افزایش  .7
مهارتهای روانی 

تجزیه و تحلیل توصیفی و کمی اطالعات بیومکانیک ورزشی برای ورزشکاران و مربیان و مشاوره  .8
جهت ارتقای عملکرد ورزشی 

آنالیز کمی و کیفی بازی ها و رویدادهای ورزشی با استفاده از فناوری های نوین و ارائه راهکار  .9
مناسب 

10. ارائه برنامه تمرین ورزشی برای افراد با نیازهای ویژه

ماده۳-

الف- مسئولیت صدور پروانه تاسیس مرکز به عهده کمیسیون ماده 5 و نماینده پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم 
ورزشی بر اساس دستورالعمل های مرتبط به آن خواهد بود .

ب- مرکز موظف است نسبت به کارگیری گرایشهای تحصیلی شامل دانش آموختگان رفتار و کنترل حرکتی، 
آسیب شناسی و حرکات اصالحی، بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، روانشناسی ورزشی و مدیریت 
ورزشی در هریک از حیطه های خدماتی، که از یکی از مراکز معتبر و مورد تایید دانشگاهی داخل یا خارج از 

کشور فارغ التحصیل گردیدهاند، اقدام نماید.

ج- شاغلین مرکز، مشتمل بر اعضا تمام وقت و مشاور می باشند که بنا بر حوزه فعالیت آن مرکز تعیین می 
گردند.

د- حضور نماینده پژوهشگاه/دانشکده تربیت بدنی و مسئول آموزش و پژوهش اداره ورزش و جوانان در 
جلسه کمیسیون ماده 5 الزامی است .

ه- تاسیس مرکز در هر یک از شهرستان های استان (تعدد )، با منظور ارتقای تندرستی استان و اولویتهای 
مطروحه با نظر اداره کل استان تعیین می گردد .
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تبصره 1 - حضور رئیس یا روسای دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی استان مربوطه به عنوان نماینده 
پژوهشگاه جهت صدور مجوز مرکز درکمیسیون ماده 5 الزامی است(موضوع بند 5 ماده1).

تبصره 2 - باشگاه های ورزشی و یا موسساتی که به نحوی فعالیت ورزشی داشته و دارای پروانه فعالیت می 
باشند با معرفی مدیر فنیواجد شرایط می توانند متقاضی تاسیس مراکز ارائه خدمات ورزشی و تندرستی   باشند 

.

تبصره 3 - شرایط عمومی موسس مرکز طبق ماده (2) دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تاسیس مراکز و 
سایر دستورالعملهای وزارت (کمیسیون ماده 5 ) خواهد بود .
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

1389/3/25 نظر معاونت قوانین در مورد طرح تاسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (2) و (4) ماده (4)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25 نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده 130 ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل 85 قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی 50 نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از 50 نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (15 نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ██

الف- ماده 140- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده 181- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  2/3 رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

5- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (5)اصل(156) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: 1- تصویب عناوین به صورت مستقل موجب تورم قوانین و 
خالف سیاست های تنقیحی مجلس شورای اسالمی میباشد. لذا الزم است که متن حاضر به صورت طرح «الحاق موادی به 

قانون اجازه تأسیس باشگاه و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت» ارائه گردد. 

2- با توجه به لزوم رعایت اصل پانزدهم (15) قانون اساسی، الزم است معادل کلمات زیر به زبان فارسی در متن طرح درج 
گردد: «رژیم» در بند (2)، «فیزیولوژیک» در بند (4)، «کنترل»، «بیومکانیک» در بند (8)و «آنالیز» در بند (9) ماده (2). 

3- بند (ب) ماده (3) تکلیفی کلی و فاقد ظرف زمانی مشخص و ضمانت اجرائی است. 

4- بند (د) و تبصره (1) ماده (3) با یکدیگر تجمیع شود. 

5- در تبصره (1) ماده (3) عبارت «بند (هـ)» باید جایگزین عبارت «بند (5)» گردد. 

6- اشاره به کمیسیون ماده (5) آیین نامه اجرائی و نیز دستورالعمل های مربوط به آن در جای جای این طرح با توجه به 
اصل سلسله مراتب قوانین، خالف شأن قانونگذاری است. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (1) و (3)  ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25 نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ☐   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ██
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل
1- 1-طرح مذکور به جهت ایرادات نگارشی متعدد از جمله ( در صدر طرح با عنوان مقدمه به استناد قانون اجازه تأسیس باشگاه 
و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت و آیین نامه اجرایی آن و در راستای قانون اهداف و وظایف اختیارات وزارت و ورزش و 
جوانان مطرح شده است. همچنین در بند 5 ماده 1 و بند 1 و تبصره 3 ماده 3 طرح به ایین نامه اجرایی و دستورالعمل های مرتبط 
اشاره شده است) نظر به اینکه در اصول قانونگذاری رعایت مرز تقنین و اجرا از الزامات این امر است و آیین نامه در سلسله مراتب 
حقوقی پایین تر از قانون قرار می گیرد همچنین آیین نامه اجرایی قانون که به تصویب هیأت وزیران می رسد در قانونگذاری بعدی 
وارد قانون جدیدالتصویب نمی شود چون شأنیت تقنینی ندارد و نیز هر قانونی در خودش باید ضمانت اجرا داشته باشد و برای 
اجرای قانون نیازی به تصویب قانون جدید نداشته باشد. بعالوه اینکه طرح مذکور که باید بعنوان قانون در مجلس به تصویب برسد 
طراحان محترم در مقدمه به عنوان آیین نامه تأسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی تدوین و پیشنهاد شده است بنابراین در این 
طرح اصول و ضوابط نگارش قانون به لحاظ شکلی و ماهوی رعایت نشده است نیاز به تجدید نظر اساسی دارد.بدون اصالحات 

متذکر شده امکان بررسی در کمیسیون و صحن را ندارد. 

2-پیشنهاد می گردد طرح در قالب اصالح قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399/6/16 تهیه و 
برای تصویب به مجلس ارائه گردد.

2- 1-طرح مذکور به جهت ایرادات نگارشی متعدد از جمله ( در صدر طرح با عنوان مقدمه به استناد قانون اجازه تأسیس باشگاه 
و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت و آیین نامه اجرایی آن و در راستای قانون اهداف و وظایف اختیارات وزارت و ورزش و 
جوانان مطرح شده است. همچنین در بند 5 ماده 1 و بند 1 و تبصره 3 ماده 3 طرح به ایین نامه اجرایی و دستورالعمل های مرتبط 
اشاره شده است) نظر به اینکه در اصول قانونگذاری رعایت مرز تقنین و اجرا از الزامات این امر است و آیین نامه در سلسله مراتب 
حقوقی پایین تر از قانون قرار می گیرد همچنین آیین نامه اجرایی قانون که به تصویب هیأت وزیران می رسد در قانونگذاری بعدی 
وارد قانون جدیدالتصویب نمی شود چون شأنیت تقنینی ندارد و نیز هر قانونی در خودش باید ضمانت اجرا داشته باشد و برای 
اجرای قانون نیازی به تصویب قانون جدید نداشته باشد. بعالوه اینکه طرح مذکور که باید بعنوان قانون در مجلس به تصویب برسد 
طراحان محترم در مقدمه به عنوان آیین نامه تأسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی تدوین و پیشنهاد شده است بنابراین در این 
طرح اصول و ضوابط نگارش قانون به لحاظ شکلی و ماهوی رعایت نشده است نیاز به تجدید نظر اساسی دارد.بدون اصالحات 
متذکر شده امکان بررسی در کمیسیون و صحن را ندارد. 2-پیشنهاد می گردد طرح در قالب اصالح قانون اهداف، وظایف و 

اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399/6/16 تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه گردد.

ب- سوابق قانونی

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می گردد :
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عنوان قانون: قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب 1399,06,16==منقح 1399/9/6 مصوب: 
1399/06/16

بخش های قانون: تمام متن

*****

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب 1369/10/18 با اصالحات و 
الحاقات بعدی -- منقح 97/1/26 مصوب: 1369/10/18

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: آئین نامه اجرائی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب 1370,10,15 
با اصالحات و الحاقات بعدی==منقح 1399/12/24 مصوب: 1370/10/15

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران مصوب 1381,02,11با اصالحات و الحاقات 
بعدی==منقح 1399/6/23 مصوب: 1381/02/11

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون تأمین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب 1376,12,27==منقح 1399/6/23 مصوب: 
1376/12/27

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: الیحه قانونی راجع به مردمی کردن باشگاههای ورزشی عمومی در سراسر کشور مصوب 1358,09,27با اصالحات 
و الحاقات بعدی==منقح 1399/6/23 مصوب: 1358/09/27

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: آیین نامه اجرایی قانون تامین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب 1377,04,17 با اصالحات 
و الحاقات بعدی==منقح 1399/12/24 مصوب: 1377/04/17

بخش های قانون: تمام متن
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عنوان قانون: سیاست های کلی اشتغال مصوب 28 /4 /1390 مقام معظم رهبری -- منقح 1397/4/13 مصوب: 1390/04/28

بخش های قانون: تمام متن

عنوان قانون: قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب: 1383/05/18

بخش های قانون: تمام متن
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