
»انیورزش با تأکید بر ورزش همگگزارشی از قوانین «

1397بهمن 

 
 

معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی
دفتر توسعه ورزش همگانی



قانون شهرداري  112و ماده  68ماده  4، بند 55ماده  21و  6بندهاي 

)1334/04/11: تاریخ تصویب(

:وظایف شهرداري به شرح ذیل است

ت بدنی مساعدت مالی به انجمن تربیتأسیس پرورشگاه و بیمارستان و  -6بند 

و پیشاهنگی

احداث میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول فنی -21بند 

بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداري

سه درصد براي امور تربیت بدنی و پیشاهنگی -4بند 

حمعافیت باشگاه هاي ورزشی از پرداخت عوارض مستغالت و سط

شهر ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداري ها

ماده 

55

ماده 

68

ماده 

112



آیین نامه اصالحات ارضی 41ماده 

: تاریخ تصویب

1343/05/03

 واگذاري مجانی اراضی بـایر مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزي به 

که به موجب مقررات اصالحات اراضـی بـه دولـت منتقـل      دهاتی

 شده براي ایجاد تأسیسـات ورزشـی بـه دسـتگاه هـایی کـه ایـن       

.وظایف را دارند



 و درمانی و خیریه مؤسسات به دولتی ابنیه و اراضی واگذاري قانون

بها اخذ بدون ورزشی و فرهنگی و امدادي

  1343/12/20: تاریخ تصویب

:ماده واحده

ق واگذاري اراضی و ابنیـه متعلـ  مجاز بودن دولت به 

 بـراي به خود که مورد احتیاج نباشد بدون اخذ بهـا  

یـت  تأسیسات ورزشی بـه سـازمان پیشـاهنگی و ترب   

بدنی
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قانون نوسازي و عمران شهري 26ماده 

یت معاف بودن تأسیسات سازمان ترب

ــت   ــاهنگی از پرداخـ ــدنی و پیشـ بـ

عوارض موضوع این قانون



ماده واحده قانون اجـازه واگـذاري و    4تبصره 

فروش اراضی و ساختمان هاي دولتی

1347/12/22: تاریخ تصویب

مجاز بودن دولت به واگذاري اراضـی و ابنیـه    -4تبصره 

ا براي متعلق به خود که مورد احتیاج نباشد بدون اخذ به

بدنی تأسیسات ورزشی به سازمان پیشاهنگی و تربیت



قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی

1350/03/23: تاریخ تصویب

سـازمان در امـور   : 6ماده 

فنی مربـوط بـه ورزش و   

 تربیت بدنی در مـدارس و 

دانشگاه هـا و آموزشـگاه   

هاي عالی و سایر سازمان 

ــی و  ــی بازرس ــاي دولت ه

نظارت خواهد نمـود ولـی   

دخالت مستقیم نخواهـد  

.داشت

وظایف اصلی سـازمان  : 4ماده 

:عبارت است از

توسعه و تعمـیم ورزش و  ) الف

 پرورش نیروي بدنی و تقویـت 

.روحیه سالم در افراد کشور

ــز و اداره ) ج تأســیس و تجهی

، )اسـتادیوم هـا  ( ورزشگاه ها 

، )پالژها( اردوگاه ها، دریابارها 

ر میدان ها و مراکز اسکی و سای

مراکز ورزشـی تـابع سـازمان    

عه تربیت بدنی و کمک به توس

.آنها

 سازمان تربیـت بـدنی  : 1ماده 

ي به منظور پرورش نیـرو ایران 

لم جسمانی و تقویت روحیه سا

ــعه و   ــور و توس ــراد کش در اف

ــگ  ــیم ورزش و هماهنـ تعمـ

 ساختن فعالیت هـاي تربیـت  

ــالم در   ــات س ــدنی و تفریح ب

، همچنین ایجـاد و اداره  کشور

مراکز ورزشـی تأسـیس مـی    

.شود



:  تاریخ تصویب

1354/02/28

و  هرگونه معامله برخالف مقررات این ماده باطل

 مورد معامله مجاناً به ملکیـت وزارت مسـکن و  

شهرسازي درآمده تا براي اجراي طـرح هـاي   

مربوط به احداث مراکز آموزشـی و ورزشـی و   

ط تفریحات سالم در اختیار سازمان هاي ذي رب

.بگذارد

قانون  1ماده 

معامالت زمین



:تاریخ تصویب

 1358/01/10

دولت جمهوري اسالمی ایران موظـف اسـت   : اصل سوم

براي نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همـه امکانـات   

:خود را براي امور زیر به کار برد

آموزش و پرورش و تربیـت بـدنی رایگـان     -3

براي همه در تمام سطوح، و تسـهیل و تعمـیم   

.آموزش عالی

اصل سوم قانون  3بند 

اساسی جمهوري 

اسالمی ایران



ن الیحه قانونی راجع به مردمی کرد

باشگاه هاي ورزشی عمومی در 

سراسر کشور

ن الیحه قانونی راجع به مردمی کرد

باشگاه هاي ورزشی عمومی در 

سراسر کشور

:تاریخ تصویب

1358/09/27 

، از تاریخ تصویب ایـن قـانون  

کلیه باشگاه هـاي عمـومی در   

 سراسر کشور ملی و اداره امور

آن از طریـــق خودکفـــایی و 

خودیاري مردم زیـر پوشـش   

ـ  ی سازمان تربیت بدنی قرار م

.گیرد

ور آیین نامه چگونگی اداره ام

باشگاه هاي مردمی شده

ور آیین نامه چگونگی اداره ام

باشگاه هاي مردمی شده

:تاریخ تصویب

1358/03/06 

تعریف: 1ماده 

باشگاه هاي مردمـی شـده بـه    

باشگاه هاي عمومی اطالق مـی  

نی شود که از سازمان تربیت بد

ایران تـا تـاریخ تصـویب ایـن     

 اعم از دائـم و (آیین نامه پروانه 

.اخذ نموده اند) موقت



ورزشگاه و ورزشی باشگاه تأسیس اجازه قانون

دولت نظارت با مردم توسط

: تاریخ تصویب

1369/10/18

 مجازبودن سازمان تربیت بدنی بـه صـدور مجـوز تأسـیس    

 ورزشگاه و پروانه فعالیت باشگاه هاي ورزشـی و قـراردادن  

امکانات الزم براي متقاضیان  



ورزش همگانی در دانمارك

میزان مشارکت باالتر از میانگین اروپا•

)2009(درصد  71معادل  3,960,000: نرخ مشارکت ورزشی حداقل یک بار در ماه•

میلیون یورو در سال 200: بودجه ورزش همگانی•

هاي ورزشیباشگاه: ویژه دانمارك، شکل غالب سازماندهیدر کشورهاي اسکاندیناوي به•

16,000: تعداد باشگاه هاي ورزشی•

سوم جمعیت میلیون نفر؛ بیش از یک 2حدود : تعداد عضو باشگاه ها•

.شهروند یک باشگاه وجود دارد 90در برخی مناطق براي هر •

.دانمارك داراي بیشترین تعداد تسهیالت ورزشی سرانه در اروپا است•

هاي رایگان استفاده توانند از تسهیالت محلی و مکانهاي ورزشی میبنابراین باشگاه•

.کنند

.شوندها توسط داوطلبین اداره میدرصد از باشگاه80حدود •

.ها تنها بر ورزش همگانی تمرکز دارنددرصد تمام باشگاه 90بیش از •

5,584,758



ورزش همگانی در هلند

)2009(درصد  64: نرخ مشارکت ورزشی حداقل یک بار در ماه•

میلیون یورو در سال80: بودجه ورزش همگانی•

ايهاي حرفهغیر از باشگاهباشگاه به 27,000: تعداد باشگاه هاي ورزشی•

سوم جمعیت نفر؛ بیش از یک 5,700,000: تعداد عضو باشگاه ها•

عضو یک باشگاه ورزشی% 30نزدیک به : 2013سال •

میلیون نفر 1,5حدود : هاي ورزشیمشارکت داوطلبین در باشگاه•

16,800,000



 باالترین میزان مشارکت

در ورزش همگانی در اروپا

%  90بیش از : 2009 -2010در سال 

بار در هفته 3تا  2بزرگساالن، 

از کودکان و جوانان% 92و بیش از 

:  عامل اصلی موفقیت در ورزش همگانی

زش سیستم ور(ساختار پایین به باال 

)باشگاهی

شهر؛ هر   300باشگاه در  9,000بیش از

نفر یک باشگاه 600

نظام  : دلیل قدرت فرهنگ جسمانی

داوطلبی

میلیون   1/1: میلیونی 5/4از جمعیت 

  نفر عضو باشگاه ها و فدراسیون ها؛

زن% 42مرد و % 58

  نفر در فعالیت هاي داوطلبانه شرکت می 600,000حدود 

ساعت در ماه 10کنند، متوسط هر نفر 

میلیون یورو در سال 1/5: ارزش کار داوطلبانه

درصد توسط شهرداري احداث  75مکان ورزشی؛  30,000

و نگهداري

.وزارت فرهنگ براي احداث اماکن یارانه می دهد

ی  نفر به طور تمام وقت در زمینه فعالیت جسمان 25,000

.فعالیت می کنند

ند فنال= کشور ورزش همگانی

5,506,312



قانون کار 154ماده 

:تاریخ تصویب

1369/08/29

ت کلیه کارفرمایان موظف هستند با مشارکت وزار -154ماده 

راي محل مناسب بکار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی، 

.ندایجاد نمایاستفاده کارگران در رشته هاي مختلف ورزشی 



قانون اصالح موادي از قانون  37ماده 

مالیات هاي مستقیم

1366مصوب سوم اسفند ماه 

1371/02/07: تاریخ تصویب

  هایی باشگاه و مؤسسات درآمد بودن معاف

  بدنی تربیت سازمان مجوز براساس که

  از پردازند، می ورزشی فعالیت به منحصراً

درآمد بر مالیات پرداخت



 قانون اصالح موادي از قانون 60ماده 

مالیاتهاي مستقیم

1380/11/27: تاریخ تصویب

  مؤسسات و ها باشگاه درآمد بودن معاف

  زا بدنی تربیت سازمان از مجوز داراي ورزشی

مالیات پرداخت



44

ز مجاز بودن سازمان تربیت بدنی به واگذاري حـق بهـره بـرداري ا   •

اماکن ورزشی سـازمان ازطریـق انعقـاد قـرارداد اجـاره بـه بخـش        

غیردولتی

مبلغ واریزي جهت تجهیز و تعمیر و نگهداري اماکن ورزشی•

78

 به واریز و کارفرمایان از هرکارگر ازاي به ریال 10.000 دریافت•

کشور عمومی درآمد حساب

مبلغ واریزي جهت ایجاد، توسعه و نگهداري مجموعه هاي ورزشی، •

تفریحی و فرهنگی کارگران

معیندر موارد مصرف آن وصول برخی از درآمدهاي دولت و قانون  78و  44مواد 
)1373/12/28: تاریخ تصویب( 



قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی 71ماده  6بند 

کشور و انتخاب شهرداران

1375/03/01: تاریخ تصویب

:وظایف شوراي اسالمی شهر به شرح زیر است -71ماده 

گسترش مراکز تفریحی، تشویق و ترغیب مردم در خصوص  -6

.و فرهنگی با هماهنگی دستگاه هاي ذي ربطورزشی 



قانون   100و   88،  74مواد  قانون   100و   88،  74مواد 

تنظیم بخشی از مقررات مالی  

دولت

:  تاریخ تصویب

1380/11/27

 

از درآمدهاي وصولی براي امور فرهنگی، 

 مکلف بودن شهرداري تهران به اختصاص چهار -74

از درآمدهاي وصولی براي امور فرهنگی، %) 4(درصد 

هنري و ورزشی در بودجه سالیانه

عهده دار تربیت بدنی مجاز به ارائـه خـدمات    عهده دار تربیت بدنی مجاز به ارائـه خـدمات    -88

توسط بخش غیر دولتی

مجاز بـودن وزارت مسـکن و شهرسـازي بـه      -100ماده 

ن 

لتـی  

یـک  

)حداکثر بیست ساله(

مجاز بـودن وزارت مسـکن و شهرسـازي بـه      -100ماده 

ن واگذاري اراضی با کاربري فرهنگی و ورزشی بـه سـازما  

لتـی  دولتی ذي ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیردو

یـک  به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تمل

)حداکثر بیست ساله(



)2(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  5ماده 

مجاز بودن دستگاه هاي اجرائی، به واگذاري  -5ماده 

واحدهاي خدماتی و رفاهی و مجتمع هاي مازاد ورزشی از  

طریق برگزاري مزایده به اشخاص صاحب صالحیت بخش 

خصوصی

:تاریخ تصویب

1393/12/04



قانون جامع  4و  2مواد 

حمایت از حقوق معلوالن

قانون جامع  4و  2مواد 

حمایت از حقوق معلوالن

:تاریخ تصویب

1383/02/16

:تاریخ تصویب

1383/02/16

معلــوالن مــی تواننــد در  -4مــاده 

اســـتفاده از امکانـــات ورزشـــی، 

 تفریحی، فرهنگی و وسایل حمـل و 

ز ا) مترو، هواپیما، قطـار (نقل دولتی 

.ندتسهیالت نیمه بها بهره مند گرد

معلــوالن مــی تواننــد در  -4مــاده 

اســـتفاده از امکانـــات ورزشـــی، 

 تفریحی، فرهنگی و وسایل حمـل و 

ز ا) مترو، هواپیما، قطـار (نقل دولتی 

.ندتسهیالت نیمه بها بهره مند گرد

موظف بودن دستگاه ها  -2ماده 

 به مناسب سازي فضاهاي ورزشی

جهت دسترسی و بهـره منـدي   

معلوالن

موظف بودن دستگاه ها  -2ماده 

 به مناسب سازي فضاهاي ورزشی

جهت دسترسی و بهـره منـدي   

معلوالن



قانون مدیریت خدمات  23ماده 

کشوري

:تاریخ تصویب•

•1386/08/07

ــاده  ــاد و اداره  -23م ــت ایج منوعی

 هرگونه فضاهاي ورزشی، تفریحـی و 

ینظایر آن توسط دستگاه هاي اجرائ

 دستگاه هایی که براسـاس  -1تبصره 

 وظایف قانونی خود براي ارائه خدمات

به مردم عهده دار انجام برخی از امور 

.فوق هستند، مستثنی می باشند



 قانون مالیات بر 38ماده  2تبصره 

ارزش افزوده

:تاریخ تصویب

1387/02/17

 واحدهاي تولیدي که به منظور ارتقاء مهارت و سالمت -2بصره

 کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این

 خصوص هزینه نمایند، با اعالم وزارت کار و امور اجتماعی می

این مـاده را  ) الف(عوارض موضوع بند %)  10(توانند ده درصد 

.تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند





قانون برنامه اول  10تبصره 

توسعه اقتصادي،

اجتماعی و فرهنگی 

جمهوري اسالمی ایران

بند 

:الف

موظف بودن وزارت مسکن و  -الف

 شهرسازي به تملک و واگذاري رایگان

اراضی با کاربري هاي فرهنگی جهت 

احداث مراکز ورزشی به دستگاه هاي  

ربطذي

:بند ب

شهرداري ها موظفند زمین هاي با  -ب

کاربري مذکور را سریعاً به دستگاه هاي  

ذي ربط معرفی و مجوز احداث بنا را  

بدون رعایت تشریفات صدور پروانه 

.ساختمانی صادر نمایند

:  تاریخ تصویب

1368/11/11 



گی قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهن

)1373/09/20: تاریخ تصویب(جمهوري اسالمی ایران 

ریال از  5دریافت  -الف -66

هر نخ سیگار و اختصاص 

درآمد به سازمان تربیت 

 بدنی براي توسعه فضاهاي

ورزشی 

موظف بودن کارخانجات  -ب

یک درهزار صنعتی واریز 

درآمد ساالنه و اختصاص 

 براي توسعه فضاهاي ورزشی

سازمان تربیت بدنی

 مکلف بودن دولت -65

براي ایجاد امکانات 

ورزشی براي دانش 

آموزان دختر و بانوان

موظف بودن  -47

مؤسسات، کارخانجات،  

 شرکت هاي دولتی و تحت

دو پوشش دولت، حداقل 

از سود خالص  %) 2(درصد 

برنامه هاي صرف توسعه 

همه  ورزشیفرهنگی، 

ساله  



رانقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ای

)  1379/01/17: تاریخ تصویب(

 بررسی مشکالت و نارسائی هاي فرهنگی و ورزشـی و ارائـه   -الف

پیشنهادهاي الزم به مراجع ذي ربط

 تالش براي جلب همکاري مردم در ایجاد تأسیسات و فضـاهاي  -ب

مورد نیاز

هزینه اشخاص حقیقی یا حقوقی براي احـداث و تکمیـل فضـاها،    

ه اماکن و باشگاه هاي ورزشی و ارائه خدمات ورزشی به عنوان هزین

قابل قبول

 -156ماده 
وظایف 

: شوراي شهر

-169ماده 
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و توسعه نظام 

حضور بخش غیردولتی، 

به منظور  -117ماده 

اصالح ساختار تربیت 

بدنی، ترویج فرهنگ 

ورزش، توسعه کمی و 

کیفی دسترسی به 

و  ورزش پرورشی

و توسعه نظام همگانی 

استعدادیابی، تقویت 

حضور بخش غیردولتی، 

توسعه امور پژوهشی و 

تربیت نیروي انسانی 

:کیفی در برنامه چهارم

) زسرپوشیده و روبا(افزایش سرانه فضاهاي ورزشی  -1 -الف

نهادهاي عمومی غیردولتی و کلیه شهرداري ها و دهیاري 

.به فضاها و اماکن ورزشی به عمل آورند

) زسرپوشیده و روبا(افزایش سرانه فضاهاي ورزشی  -1 -الف

حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه

نهادهاي عمومی غیردولتی و کلیه شهرداري ها و دهیاري  -2

هاي الزم را از توسعه و گسترش ورزش ها موظفند حمایت

 همگانی و ایجاد تسهیالت الزم جهت دسترسی آسان مردم

.به فضاها و اماکن ورزشی به عمل آورند

این قانون مجازند در 160هاي موضوع ماده کلیه دستگاه -ب

از اعتبارات خود را براي انجام  

.اختصاص دهند

این قانون مجازند در 160هاي موضوع ماده کلیه دستگاه -ب

از اعتبارات خود را براي انجام  %) 1(یک درصد طول برنامه چهارم 

، اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی امور تربیت بدنی و ورزش

ه ملی  ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیت

المپیک، باشگاه هاي ورزشی و فدراسیون هاي ورزشی در 

چارچوب سیاست گذاري با هماهنگی سازمان تربیت بدنی  

.اختصاص دهند

 فعالیت هاي اجرائی و تأمین منابع% 100 -ز

ورزش حرفه اي با عاملیت بخش هاي 

هاخصوصی و تعاونی و باشگاه



مجاز بودن دولت به   -الف -19ماده 

تدوین برنامه تحول بنیادین در نظام  

آموزش وپرورش با اولویت هاي

ــدوین     -10• ــت ت ــزي جه ــه ری برنام

برنامه هـاي آموزشـی ارتقـاء سـالمت     

 جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه هـاي 

دینی و قرآنی

بهــره بــرداري از امــاکن ورزشــی  -12•

ــاعات   ــدنی در س ــت ب ــازمان تربی س

می بالاستفاده جهت ارتقاء سالمت جس

دانش آموزان

به منظور توسعه دولت مکلف است  -13ماده 

قهرمانی و توسعه زیرساخت ورزش همگانی، 

:هاي ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد

اي اعتبار موردنیـاز بـر  پیش بینی : ب•

خش پرداخت تسهیالت به متقاضیان ب

عه خصوصی و تعاونی براي احداث، توس

و تکمیل واحدهاي ورزشی در ردیـف  

هاي سنواتیمستقل بودجه

پرداخـت هرگونـه وجهـی از     -تبصره•

ـ  ه محل بودجه کل کشور به هر شکل ب

.اي ممنوع است ورزش حرفه

ا.ا.جقانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 
)1389/10/15: تاریخ تصویب(



 سعهتو و اماکن فضاها، تجهیز و تکمیل احداث، منظور به حقوقی یا حقیقی اشخاص هزینه هایی•

مالیاتی قبول قابل هزینه هاي جوانان و ورزش وزارت به کمک به عنوان یا و همگانی ورزش

چ ـ   ـ7ماده

 اجراي طول در دالر سه میلیارد مبلغ ریالی معادل اختصاص به دولت دولت بودن مکلف•

 و پرورشی فضاهاي و مدارس مقاوم سازي و ایمنی افزایش منظور به برنامه قانون

ارزي ذخیره حساب محل از پرورش و آموزش وزارت ورزشی

ـ ثـ 63ماده

 رد ورزشی فضاهاي تجهیز و تکمیل و توسعه احداث، براي حقوقی و حقیقی اشخاص هاي هزینه•

مالیاتی قبول قابل هزینه هاي عنوان به پژوهشی و عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه

ثـ  -65ماده 

  براي را افزوده ارزش بر مالیات درصد نه کل ازدرصد صدم هفت و بیست است مکلف دولت•

 کشتی و زورخانه اي هاي ورزش بین المللی فدراسیون همگانی، ورزش مدارس، ورزش توسعه

 حوزه در به ویژه ورزش هاي زیرساخت و بانوان ورزش عشایري، و روستایی ورزش پهلوانی،

.دهد اختصاص جانبازان و معلوالن

94ماده 

)1396/01/16: تاریخ تصویب(توسعه قانون برنامه ششم 



د تأمین امنیت غذایی و بهره مندي عادالنه آحاد مردم از سب :6بند 

ورزشی غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هواي پاك، امکانات 

و فرآورده هاي بهداشتی ایمن همراه با رعایت همگانی 

.استانداردهاي ملی و معیارهاي منطقه اي و جهانی

 سیاست هاي کلی

سالمت



 آسیب

شناسی 

دوره شش 

قوانین 

 توسعه در

رابطه با  

ورزش

تدوین قوانین بدون آسیب شناسی ورزش کشورتدوین قوانین بدون آسیب شناسی ورزش کشور

ضعف نظام آماري قابل اعتماد و عدم دسترسی مناسب به آمار موجود

عدم بررسی جامع موضوعاتعدم بررسی جامع موضوعات

پراکندگی قوانین و وجود احکام یک موضوع در قوانین مختلف

کلی گویی و وجود احکام تکراري در قوانین

مشخص نشدن وضعیت قوانین سابق در قوانین جدید

سامانه تنقیح قوانین  به روز نبودن قوانین و نبود 

عدم نظارت جامع و مستمر بر اجراي صحیح قوانینعدم نظارت جامع و مستمر بر اجراي صحیح قوانین

نعدم پایش مستمر آثار اجرا و میزان کارآمدي و اثربخشی قوانینعدم پایش مستمر آثار اجرا و میزان کارآمدي و اثربخشی قوانی



مابا تشکر از توجه ش

 فرصت مشارکت در ورزش حقی انسانی است و دولت ها موظف

.اند فرصت مشارکت در ورزش را براي همگان فراهم آورند


