
 قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

 

نامیده » وزارت«کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که در این قانون به اختصار : 1ماده 

ــتگاهمی ــود و نیز دس هاي رعایت احکام و ارزش به   هاي تحت نظارت وزارت مذکور در این قانون مقیدش

 انقالب اسالمی و تابع کلیه قوانین نظام جمهوري اسالمی ایران است. اسالمی و شئوون

 تعاریف -2ماده 

 هاي حرکتی است که در انواعفعالیتی مشتمل بر به کارگیري قواي جسمانی، فکري و مهارت ورزش: -الف

 شود.اي با اهداف معین اجراء میتربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه

رسمی آموزشی به ویژه مهدهاي ورزشی که از سوي خانواده، باشگاه رسمی و نهادهاي  ورزش تربیتی: -ب

هاي شود و هدف آن توسعه مهارتریزي شــده پیگیري میها به صـورت برنامه مدارس و دانشـگاه  کودك،

 حرکتی ورزشی پایه است.

 .تامین می کند نوع ورزش و فعالیت بدنی که نشاط و سالمت عمومی مردم را هر ورزش همگانی: -پ

ر رشــته براي ورزشــی اســت رقابتی و ســازمان یافته که با توجه به مقررات خاص ه ورزش قهرمانی:-ت

 شود.سب رتبه یا نشان (مدال) انجام میهاي ورزشی و کارتقاي نصاب (رکورد)

اع ورزشی است سازمان یافته که با رعایت مقررات خاص هر رشته با هدف کسب انتف اي:ورزش حرفه-ث

 توسعه اقتصادي و اجتماعی انجام می شود.نفعان در راستاي مالی ورزشکار و سایر ذي

ی ها و تمرینات جسمی و ذهنها، فعالیتکه در آن فرد با شرکت در برنامه فرآیند تربیتی تربیت بدنی: -ج

ــمانی و    ــتعددها در ابعاد جس ــد و نمو اس زندگی فردي و د کیفیت پردازد و موجب بهبواخالقی میبـه رش

 شود.اجتماعی می

شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعلیم و اي اطالق میبه موسـسه  باشـگاه ورزشـی:  -چ

هاي اسالمی، ایجاد فضاي کسب و تعمیم سالمت جسمی و روحی افراد جامعه مبتنی بر اصول علمی و ارزش



ر شته ورزشی مطابق ضوابط فنی و عمومی تعیین کار و به دست آوردن رتبه و نشان (مدال) در یک یا چند 

 کند.با مجوز وزارت تاسیس و فعالیت میشده 

 هاي ورزشیی متشکل از باشگاهعانتفاشـخصیت حقوقی مستقل و غیر  هاي ورزشی:اتحادیه باشـگاه -ح

ا اي بهاي ورزشی به غیر از ورزش حرفهحقوقی صنفی اعضاء در کلیه زمینه است که با هدف نظارت و تامین

 مجوز وزارت ایجاد شده و فعالیت می کند.

اي از دانش، مهارت، توانایی ورزش و نگرش کسب شده از طریق مجموعه اي:حرفه –شـایستگی فنی   -خ

 آموزش و تجربه کاري که براي صالحیت انجام یک حرفه ورزشی الزم است.

ــمانی در کنار  منـدي از توانمنـدي  بهره منش پهلوانی: -د هاي اخالقی، معنوي و توجه به ارزشهـاي جس

 شود.مبناي رفتار و عمل فرد محسوب می اعتقادي است که

اشــخاص حقوقی و حقیقی که نســبت به تامین تمام یا بخشــی از هزینه احداث یا  خیرین ورزش یار: -ذ

 کنند.فعاالن و نهادهاي ورزشی اقدام میتجهیز مکان ورزشی و حمایت از 

هاي احداث آن توسط خیر یا خیرین می از هزینهمکان ورزشـی که حداقل نی  خیرساز:مکان ورزشـی   -ر

 تامین شده باشد.

 به فردي اطالق می شود که در رده سنی مصوب شوراي عالی جوانان قرار دارد جوان: -ز

ــارکت:  خـانـه هاي جوانان:   -ژ مراکزي که براي حفظ و ارتقاي هویت دینی، ملی و انقالبی جوانان و مش

تمرین و توانمندسازي اجتماعی و آموزش و مهارت زندگی و نشاط و شادابی جوانان در چهارچوب مصوبات 

 شوراي عالی انقالب فرهنگی ایجاد و فعالیت می کنند.

ــههاي مربوط به همابه فعالیت امور جوانـان:  -س هاي دینی، انقالبی، هنگی ابعاد هویتی جوانان در عرص

پذیري، مشارکت ماعی، مسئولیتاجت، خانواده و ازدواج، سرمایه پذیريري، جامعهلی، اشتغال، علم و فناوم

 اجتماعی و مسائل نوپدید جوانان اطالق می شود.

 :اهداف تشکیل وزارت به شرح زیر است -3ماده 



 ورزش-الف

 توسعه و تعمیم ورزش همگانی -1

 توسعه و ارتقاي ورزش قهرمانی -2

 ايساماندهی و گسترش ورزش حرفه -3

 یتحمایت و تقویت ورزشی تربی -4

 توسعه و تقویت ورزش بانوان -5

 -هاي اخالقی و منش پهلوانی در ورزش مبتنی بر فرهنگ اسالمیتحکیم و تقویت معنویت و ارزش -6

 ایرانی

 اي در جامعه ورزشحرفه -هاي فنیارتقا و ترویج شایستگی -7

 

 جوانان -ب

 ارتقاي هویت دینی، انقالبی و ملی جوانان -1

 پذیري، هویت و مشارکت همه جانبه جوانانتقویت سرمایه اجتماعی، مسئولیتو ارتقاء  -2

 ایرانی -هاي اسالمیبهبود و اصالح سبک زندگی جوانان منطبق بر ارزش -3

 توسعه مشارکت داوطلبانه مردمی در امور جوانان -4

 هاي حمایتی در جهت اشتغال و ازدواج جواناناتخاذ سیاست -5

 

ق متولی اصلی ورزش و ساماندهی امور جوانان وظایف و اختیارات زیر را در تحقوزارت به عنوان  -4ماده

ــتگاه) این قانون عهده3مفاده ماده ( ــوع ماده (دار بوده و کلیه دس ) قانون مدیریت 5هاي اجرایی موض

ــوري و بخش ــور، مکلفخدمات کش به همکاري با  هاي غیر دولتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات کش

 هاي ذیل می باشند:ر زمینهوزارت د

 وظایف وزارت در حوزه ورزش -الف



ــار مختلف جامعه از برنامهماقدام در جهت بهره -1 ــی به منظور تحقق ها و فعالیتندي اقش هاي ورزش

 بدنی رایگان براي همه در تمام سطوحتربیت

 هاي ذیربطستگاههاي میان مدت و ساالنه ورزش کشور با استفاده از ظرفیت دتهیه و تدوین برنامه -2

 و نظارت بر حسن اجراي آنها

 بدنی وز دانش فنی و کاربردي حوزه تربیتمندي اهاي آموزشی و پژوهشی و بهرهاستفاده از ظرفیت -3

 علوم ورزشی موجود کشور به منظور ارتقاي علمی ورزش

 در ورزش اخالقی، انقالبی، منش پهلوانی -هاي فرهنگیها و موازین اسالمی و ارزشترویج ارزش -4

گذاري داخلی و خارجی به منظور مشارکت، تشویق و حمایت از سرمایهجذب ، ساماندهی و تسهیل  -5

 توسعه ورزش کشور

 هاي ورزشی و نظارت بر حسن اجراي آنهاها و دستورالعمل اجرائی فعالیتتعیین چهارچوب -6

 کشف، پرورش و حمایت از استعدادها در ورزش -7

ها و معلوالن برداري و حضور بانوان و خانوادهرزشـی جهت بهره ي اماکن و فضـاهاي و سـاز مناسـب  -8

 جسمی و حرکتی

هاي عمومی و المللی و ملی در مکاناي تماشاي مسابقات ورزشی مهم بینتسهیل دسترسی مردم بر -9

 هاي ورزشی روستایی و شهري کشورمحیط

ــن اجراي برنـامه نظـارت   -10 ــتگاهها و فعالیتبر حس ــی کلیه دس هاي جرائی و بخشهاي اهاي ورزش

 غیردولتی و ارزیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مراجع ذیربط

ها و ها ، کمیتهمنها ، انجهاي ورزشی در قالب فدراسیونصـدور و لغو مجوز فعالیت رشـته و سبک   -11

 هاي مربوطسایر تشکل

ورزش تیراندازي از هاي و تجهیز امکانات مورد نیاز رشته وزارت مکلف اسـت به منظور تامین  -تبصـره 

قبیل اسـلحه و مهمات ورزشی از تولیدات داخلی استفاده نماید. در صورت عدم امکان تامین از داخل  



کشـور، وزارت مجاز اسـت نسبت به تامین و واردات تجهیزات مربوطه با تایید و نظارت وزارت دفاع و   

 شود.ي مسلح و ورزش و جوانان ابالغ میپشتیبانی نیروها

ها ، اماکن و مراکز ارائه هاي ورزشی، باشگاهلغو پروانه تاسـیس و فعالیت اتحادیه باشگاه صـدور و   -12

اي و هاي عمومی، اخالقی، علمی و حرفهشی و تندرستی پس از بررسی صالحیتدهنده خدمات ورز

 نظارت بر فعالیت آنها

هاي به جز فعالیت باشگاههاي علمیه ها، حوزهبدنی مدارس، دانشگاههاي رسمی تربیتفعالیت -صـره تب

 ورزشی آنها از شمول این بند مستثنی است.

ــازي فعالیتحمایت، نظارت و هماهنگ -13 ــی اعم از کمیته ملی المپیک ، س هاي کلیه نهادهاي ورزش

هاي ورزشی به منظور حسن اجراي ها و کمیتهها، هیاتها، انجمنکمیته ملی پارالمپیک ، فدراسیون

 وظایف.

ت و حمایت از حضور نمایندگان جمهوري اسالمی ایران در مجامع ورزش بین المللی توسعه ارتباطا -14

المللی ورزشی با هماهنگی و همکاري وزارت امور ها و مجامع بینو عضویت یا نمایندگی در سازمان

 خارجه

االجرا شدن وزارت حداکثر شش ماه پس از الزم تهیه طرح آمایش سـرزمینی ورزش کشور توسط  -15

 ن طبق قوانین مربوطهاین قانو

ها، امکانات و نیروي انسانی مورد نیاز توسعه ورزش در سطح تامین متناسـب و متوازن زیرساخت  -16

 کشور

ــتورنامهتهیـه و تدوین آئین  -17 ــکاران و مربیان به خارج از ها و دس العمل هاي مربوط به اعزام ورزش

ی به داخل کشور و نظارت بر هاي ورزشی خارجکشـور و همچنین ورود ورزشـکاران، مربیان و تیم  

 حسن اجراي آن

هاي آن و هاي بومی، محلی و توسعه زیرساختهاي ملی و روســتایی و بازياحیاء و تقویت ورزش -18

 ربط هاي ذيتالش براي ارتقاء و ترویج جهانی آنها با هماهنگی دستگاه



 المللیهاي جهانی و بینایگاه ورزش قهرمانی کشور در عرصهارتقاء و تقویت ج -19

 هاي مناسب و عادالنه براي گسترش ورزش بانوان و معلوالنایجاد فرصت -20

برداري از اماکن و تجهیزات هاي تخصصی مربوط به احداث و بهرهتهیه و ارائه استانداردها و معیار -21

 ورزشی در کشور و نظارت بر حسن اجراي آن

 برداري و تجهیز اماکن ورزشیایجاد، نگهداري، بهره -22

و مجوز احداث  فه و قیمت ارائه خدمات ورزشی و تندرستی و هزینه صدور پروانه باشگاهتعیین تعر -23

 هاورزشگاه توسط وزارت پس از تصویب هیات وزیران به صورت ساالنه و نظارت بر حسن اجراي آن

 هاي ورزشی کشورگیري از ظرفیتبخش گردشگري و محیط زیست در بهرههمکاري و هماهنگی با  -24

ــان، ارزان و در   فراهم نمودن  -25 ــتر و امکـانـات الزم جهت ورزش همگانی با رویکرد ورزش آس بس

 دسترس براي عموم مردم

 اختیارات وزارت در حوزه ورزش -ب

بدنی و ورزش رتبط با حوزه تربیتهاي فرهنگی، آموزشـی و پژوهشی م ها و فعالیتمهحمایت از برنا -1

 کشور

و محیطی ناشـی از پخش مســابقات ورزشی و   ايهاي پایدار از محل تبلیغات رسـانه کسـب درآمد  -2

 هاي ورزشیها و باشگاهونیفروش بلیط براي فدراس

ــل از بهره  -3 ــایر برداري و اجازه مجموعهواریز عوایـد حاص ــی متعلق به وزارت و س ها، اماکن و اراض

داري کل ، به حساب درآمد عمومی نزد خزانهدرآمدهاي ناشـی از قوانین و مقررات مصـوب مربوطه  

هاي سنواتی طی ردیف اختصاصی ه واریزي به وزارت در قالب بودجهکشـور و تخصیص معادل وجو 

 جهت تحقق اهداف و وظایف محوله در این قانون

برداري از اراضی و فضاهاي مورد نیاز وزارت براي امور ورزشی در سطح خشکی، آبی و هوایی با بهره -4

 رعایت قوانین و مقررات موضوعه



وصی خش خصبهاي ت و به کارگیري تمهیدات الزم جهت تشویق و توسعه فعالیتبینی تسهیالپیش -5

 با هدف توسعه مشارکت مردمی و گسترش نهضت داوطلبانه در حوزه ورزش

مندي از ظرفیت خیرین ورزش یار و تســهیل شــرایط مشــارکت آنان در اداره اماکن ورزشــی بهره -6

 خیرساز

و مراسم و رویدادهاي ورزشی و اعطاي جوایز و کمک  هاي برگزاري مسـابقات کمک به تامین هزینه -7

هاي مختلف هاي فعال در زمینههاي ورزشــی و باشــگاهها، هیاتها، انجمنبه قهرمانان، فدراســیون

اي از محل اعتبارات سـنواتی بودجه کل کشور، در چهارچوب مصوبات  ورزشـی به جز ورزش حرفه 

 هیات وزیران

هاي ورزشی براي ارائه خدمات لوم ورزشـی در مراکز و باشـگاه  تسـهیل فعالیت دانش آموختگان ع  -8

 مطلوب به جامعه و نظارت مستمر بر آن

 وظایف وزارت در حوزه جوانان -پ 

 هاي مرتبط و پیگیري نظارت بر اجراي آنساماندهی امور جوانان با مشارکت دستگاه -1

هاي کلی سیاستر جوانان، ستاد ملی ساماندهی امو پیگیري اجراي مصـوبات شوراي عالی جوانان،  -2

 جمعیت در بخش جوانان

 ربط هاي مصوب مراجع ذيپایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان براساس شاخص -3

 هاي پژوهشی مرتبط با امور جوانان و تعامل با مراکز آموزشی و پژوهشی کشورحمایت از برنامه -4

 عملکرد آنهاهاي مردم نهاد جوانان و نظارت بر صدور مجوز فعالیت تشکل -5

 هاي جوانانوز تاسیس و نظارت بر فعالیت خانهصدور مج -6

المللی مرتبط با جوانان با ها و مجامع بینی جمهوري اسـالمی ایران در سازمان عضـویت یا نمایندگ  -7

 رعایت قوانین و مقررات و هماهنگی وزارت امور خارجه

 هاي مرتبط با امور جوانانوزهوصی و نهادهاي غیر دولتی در حگذاري بخش خصحمایت از سرمایه -8



هاي جوان با آوري در زوجکیل خانواده و ترویج فرهنگ فرزنداتخاذ تدابیر مناسب براي تسهیل تش -9

 هاي اجرائی ذیربط و خیریناستفاده از ظرفیت تمامی دستگاه

قق و خانواده در راستاي تح جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج حمایت و توانمندسـازي  -10

 هاي کلی جمعیتسیاست

 اختیارات وزارت در حوزه جوانان -ت

 هاي مرتبط با امور جوانانحمایت از تدوین و اجراي برنامه -1

المللی داخلی و خارجی در حوزه جوانان با همکاري و هماهنگی هاي بینریزي و اجراي برنامهبرنامه -2

 المللی مرتبط با جوانانبینها و مجامع مرتبط و نمایندگی دولت در سازمانهاي دستگاه

هاي بخش خصوصی در حوزه الزم براي تشــویق و توسعه فعالیت بینی تسـهیالت و تمهیدات پیش -3

 ربط در حوزه جوانان هاي ذيهاي مرتبط با امور جوانان با همکاري و هماهنگی دستگاه

 هاي جوانانحمایت از ایجاد و اداره خانه -4
 

شــوراي عالی  6/5/1371مورخ  287ده با رعایت مصــوبه جلســه این ما» ت«و » پ«بندهاي  -تبصــره

 شود.اجرا می» نامه شوراي عالی جواناناساس«موضوع تصویب  انقالب فرهنگی با

ارت مندرج در این بدنی جهت تسهیل در تحقق اهداف و وظایف وزشوراي عالی ورزش و تربیت -5ماده 

 شود:قانون تشکیل می

 وظایف -الف

بدنی و ورزش کشور متناسب با سند آمایش سرزمینی کشور در هاي توسعه تربیتسـیاسـت  اتخاذ  -1

 چهارچوب قانون

ــازي فعالیتهماهنگ -2 ــور و رفع چالشهاي تربیتس ــعه ورزش در بدنی و ورزش کش ها و موانع توس

 چهارچوب قانون

 

 



 ترکیب -ب

 رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور(رئیس شورا) -1

 انان(دبیر شورا)وزیر ورزش و جو -2

 رییس سازمان برنامه و بودجه کشور -3

 معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده -4

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوري -5

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -6

 وزیر آموزش و پرورش -7

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی -8

 وزیر کشور -9

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح -10

 صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران(بدون حق راي) رئیس سازمان   -11

 رئیس شوراي عالی استانها (بدون حق راي) -12

 رییس سازمان بسیج مستضعفین(بدون حق راي) -13

 رئیس کمیته ملی المپیک (با حکم رئیس جمهور) -14

 رئیس کمیته ملی پارالمپیک (با حکم رئیس جمهور) -15

 وزیر ورزش و جوانان و با حکم رئیس جمهورهاي ورزشی به پیشنهاد دو نفر از روساي فدراسیون -16

یک نفر از نمایندگان مجلس شــوراي اســالمی به پیشــنهاد کمیســیون فرهنگی و با راي مجلس  -17

 شوراي اسالمی به عنوان عضو ناظر

نظران با تجربه ورزشـی (یک نفر از بانوان) به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و با  دو نفر از صـاحب  -18

 حکم رئیس جمهور

 



 یابند.با حق راي در جلسات شورا حضور میوزراي دیگر حسب مورد با دعوت دبیر شورا  -1صره تب

 االجرا استیا معاون اول رئیس جمهور الزم مصوبات پس از ابالغ رئیس جمهور -2تبصره 

ـ  ب متناظر بدنی و ورزش استان به ریاست استاندار با ترکیدر سـطح اسـتان، شوراي تربیت   -3ره تبص

شود و حق راي اعضاي متناظر استانی بدنی و ورزش کشـور تشـکیل می  شـوراي عالی تربیت اعضـاي  

ــت.   ــتان اس ــورا مدیر کل ورزش و جوانان اس ــوراي عالی خواهد بود و دبیر این ش ــاي ش همانند اعض

 شود.ستان توسط وزارت تهیه و ابالغ میدستورالعمل نحوه تشکیل شوراي ا

بدنی و ورزش هاي علمی و پژوهشــی تربیتگیري از ظرفیتبهره دبیرخانه شــوراي عالی با -4 تبصــره

کشـور در وزارت مسـتقر خواهد بود و مسئولیت پیگیري و تشکیل جلسات را بر عهده خواهد داشت.   

 رسد.هیه و به تصویب شوراي یاد شده میدستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات توسط وزارت، ت

 فرد است.ء قائم به اعضویت اعض -5تبصره 

به منظور تکریم و حمایت از قهرمانان، پیشکسوتان، نابینایان و ناشنوایان، معلوالن و جانبازان  -6ماده 

آسیایی و ملی غیر شاغل و اورزشـی داراي عناوین قهرمانی المپیک و پارالمپیک، جهانی، آسـیایی، پار  

ورزش کشور در فهرست  مد مسـتمر و مشـخص، صـندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان   آفاقد در

نهادها و موسـسـات عمومی غیر دولتی موضـوع قانون فهرسـت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی     

گیرد. اساسنامه  با اصـالحات بعدي با اسـتفاده از منابع و امکانات موجود قرار می   19/4/1373مصـوب  

ن شداالجراء الزم شـود و ظرف مدت شش ماه پس از وسـط وزارت ورزش و جوانان تهیه می صـندوق ت 

 رسد.قانون به تصویب هیات وزیران می

شدن این قانون در چهارچوب این االجراء ف اسـت ظرف مدت شش ماه پس از الزم وزارت مکل -7ماده 

 تهیه کند و به قانون و قانون مدیریت خدمات کشـوري ساختار سازمانی و تشکیالت تفصیلی وزارت را 

 کشور برساند. تایید سازمان اداري و استخدامی

الجرا شدن آن توسط وزارت تهیه اقانون ظرف مدت شش ماه پس از الزمنامه اجرایی این آیین -8ماده 

 رسد.شود و به تصویب هیات وزیران میمی



ــازمان تربیت ب یخ الزماز تـار  -9مـاده   ــیس س ــدن این قانون، قانون تاس ــوب االجرا ش دنی ایران مص

 شود.لغو می 23/3/1350

فوق مشـتمل بر نه ماده و هشـت تبصـره در جلسـه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریور     قانون 

به تایید شوراي  2/7/1399هزار و سـیصد و نود و نه مجلس شوراي اسالمی تصویب شد و در تاریخ  یک

 نگهبان رسید.

 


