
ثبت عضویت و ثبت نام آنالین
مخصوص باشگاه ها و زیرمجموعه آنها



حیطراوبتحتبصورتفوتبالفدراسیونعضویتسامانه
رسومممرورگرهايازاستفادهبامیتوانیدشماواستگردیده

رهبهسامانهاینامکاناتازفاکسفایر؛کرومگوگلنظیر
.نماییدبرداري

یاهمراهتلفنبررويصفحاتاینازمیتوانیدشماهمچنین
.نماییداستفادهنیزتبلت



یتوانید  براي دستیابی به سامانه عضویت فدراسیون فوتبال م
از آدرس زیر استفاده نمایید 



















دشخواهدارسالبانکدرگاهبهاطالعاتمرحلهایندر
صورتدروشدخواهددریافتبانکیکارتاطالعاتو

.شدخواهدفعالبعدمرحلهدکمهپرداختتایید







یرزاعضاءثبتبهنوبتنظرموردتیمعضویتثبتازپس
میرسدتیمهرمجموعه

ابلقگروهییاانفراديشکلدوبهتیمهرحقیقیاعضاثبت
ندبرخورداریکسانیشرایطوقوانینازکهمیباشندثبت





در اين مرحله چنانچه فرد مورد نظر ايرانی است، کد ملی وی وارد می شود و در صورت خارجی 
با ورود کد ملی يا شماره پاسپورت و در صورت وجود فرد در . بودن فرد در قسمت پاسپورت

سیستم اطالعات آن در ذيل کد ملی وارد می شود و در غیر اين صورت بايد با کلیک برروی دکمه 
. ايجاد شخص جديد، اطالعات فرد مورد نظر را وارد کرد



برای پیدا کردن فرد مورد نظر می توانید با استفاده از اين منو و يا تایپ کد ملی در باکس کد ملی 
. فرد مورد نظر را فراخوانی نمایید



با کلیک برروی 
دکمه شخص 

جديد، اينصفحه 
باز می شود و 
شما می توانید 

اطالعات مورد نظر 
فرد را در اين 

.قسمت وارد کنید
پس از ورود 

اطالعات برروی 
دکمه ثبت 

مشخصات کلیک 
کرده و به مرحله 

. بعد می رويم



سربرگ اول مربوط به مشخصات حرفه اي و . در این صفحه دو سربرگ داریم
در صفحه مشخصات حرفه اي . قراردادي و صفحه دوم مربوط به تصویر مدارك است

.اطالعات مختلفی خواسته شده که باید به صورت کامل پرشود

چنانچه استان قبلی و فعلی قرارداد با هم متفاوت باشد
در سربرگ تصویر مدارك، تصویر خروج از استان 

.اجباري می شود

در صورت انتخاب فردي به 
عنوان سرمربی، مربی، مربی 
بدنساز و مربی دروازه بانی 

باید در سربرگ تصویر  
مدارك، مدرك مربیگري 

اضافه شود

اطالعات قبلی این فرد در این بخش درج می شود 

چنانچه بیش از یک فصل براي قرارداد انتخاب شود باید مبلغ قرارداد 
براي همه فصلهاي انتخابی وارد شود



.کلیه مدارك مورد نظر باید در این بخش به صورت عکس ارائه شود
:نکات مهم

.به زبان ساده تر کپی برابر اصل شود. کلیه مدارك باید توسط هیات فوتبال به تایید برسد–1
.تصویر کارت ملی، شناسنامه، آخرین مدرك تحصیلی و تصویر قبلی و فعلی اجباري است–2

کارت اشتغال به . از میان دو آیتم کارت پایان خدمت و کارت اشتغال به تحصیل یکی باید پر شود–3
.رسیده باشد10+ تحصیل باید به تایید پلیس 

.در صورت انتخاب فرد به عنوان یکی از اعضاي کادر فنی، تصویر آخرین مدرك مربیگري الزامی است-4
همانطور که توضیح داده شد، در صورت متفاوت بودن استان فعلی محل قرارداد و استان آتی محل –5

.قرارداد، تصویر خروج استان با مهر و تایید هیات فوتبال استان الزامی است

کیلو 100به این نکته توجه نمایید که پیش از اضافه کردن تصاویر مدارك باید حجم آنها کم شده و حداکثر 
.براي این کار می توانید از نرم افزارهاي مختلف استفاده شود. بایت گردد

Paint یا Photoshop

پس از ورود همه 
اطالعات و در صورتی 

که سیستم از شما 
ایرادي ارائه نکرد 
برروي دکمه ثبت 
اطالعات حرفه اي  

.کلیک کنید



در این صفحه مبلغ 
حق عضویت فرد ثبت 

نام شده به صورت 
خودکار محاسبه و 
قابل پرداخت می 

.شود

نکته مهم این است که
در صورت عدم 

پرداخت همزمان حق 
عضویت، سیستم 

اجازه ادامه فعالیت 
این فرد را صادر 

.نخواهد کرد

در صورت عدم اتمام 
مراحل ثبت نام و 
پرداخت عضویت، 
کارت حضور در 
مسابقات صادر 

.نخواهد شد

پس از ثبت اطالعات توسط باشگاه ها، کارت مسابقات در صورتی ارائه خواهد شد که 
سازمان لیگ در بخش تاییدیه سازمان لیگ اطالعات را مورد مطالعه قرار داده و 

.تایید نماید



پایان
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