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 «آیین نامه اجرایی تأسیس استخرهای شنا»

اصول و مواد مندرج در طبق  نامه از طرف شخصیتهای حقیقی و حقوقی براستخرهای شناوری موضوع این آیین: 1ماده

 .گرددنامه احداث میاین آیین

 .تربیت بدنی استانها ارسال دارد بایست تقاضای خود را به ادارات کلمتقاضیان احداث و تأسیس استخر می: 2ماده

داد و را در اختیار متقاضی قرار اداره تربیت بدنی استان پس از دریافت این درخواست فرم و پرسشنامه مربوطه: 3ماده

ساختمانی، تشکیالتی و مالی، آموزشی و بهداشتی مربوط به  شامل مسائل فنی،موافقت خود را با پذیرش طرح توجیهی

 (1برابر فرم شماره ) استخر را اعالم خواهد داشت

یل درخواست و پرسشنامه تکم حداکثر سه ماه( فرمنامه )متقاضی موظف است ظرف مدت تعیین شده در موافقت: 4ماده

 .ارائه نماید اداره تربیت بدنی استانشده و طرح توجیهی مورد نظر را به

خود را همراه با پرونده به دفتر  اداره تربیت بدنی استان پس از بررسی درخواست پرسشنامه و طرح مربوطه نظر: 5ماده

نهایی و صدور موافقت اصولی  جمهوری اسالمی ایران جهت بررسی سازمان تربیت بدنیریزی تربیت بدنی و ورزشبرنامه

مراکزی که  رونوشت آن را به 2اصولی برابر فرم شماره سازمان تربیت بدنی پس از صدور موافقت.ارسال خواهد داشت

 .داردارسال می ای محلقادر به واگذاری زمین هستند و نیز سازمانهای آب و برق منطقه

زمین مناسب را در محل از طریق  ج و اوقاف و امور خیریه موظفندشهری و سازمان حشهرداریها، سازمان زمین: 6ماده

 .مربوطه در صورت نیاز به دارندگان موافقت اصولی واگذار نمایند سایر موارد حقوقیای، اجاره و یافروش با قیمت منطقه

در مواردی که ساتی )و تأسی موافقت اصولی ارائه شده جهت دریافت مجوز ساختمان و تهیه مصالح ساختمانی: 6-1تبصره

باشد ضمناً در صورت لزوم سازمان یا ادارات تربیت بدنی متقاضیان می دارای اعتبارنیاز به معرفی و و تأیید ارگانها است(

 .خواهند نمودوام ساختمانی بدون ضمانت به یکی از بانکها معرفی را برای دریافت

بدنی جمهوری اسالمی ایران  و شهر مورد نظر توسط سازمان تربیتنحوه پراکندگی استخرها و تعیین منطقه : 6-2تبصره

 .گرددتعیین می

پیاده شدن طرح را به عمل  کننده موافقت اصولی موظف است ظرف مدت شش ماه اقدامات اساسی برایدریافت: 7ماده

گزارش پیشرفت عملیات طرح  در عین حال هر سه ماه یک بار استان اطالع دهد وآورده و مراتب را به اداره تربیت بدنی

 شده این اقدامات صورت نپذیردنماید. بدیهی است چنانچه پس از شش ماه مدت تعیین را به اداره مذکور ارائه

 .نامه باطل و از درجه اعتبار ساقط و هیچگونه ارزش قانونی نخواهد داشتموافقت

از شش ماه مدت تعیین شده  صولی صادره متوالیاً پسچنانچه عملیات طرح به خوبی پیشرفت نماید موافقت ا :7-1تبصره

 .باشدقابل تمدید می

ضوابط و مقررات مربوطه به طور جداگانه  برداری از استخر پس از اتمام طرح و پایان عملیات برابر باپروانه بهره: 8ماده

 .پذیر نخواهد بودبرداری از استخر به هیچ وجه امکانبهره پروانهصادر خواهد شد و قبل از صدور این
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خود در زمینه اعزام مربی و ناجیان  برداری طبق ضوابطادارات تربیت بدنی استانها در مرحله صدور پروانه بهره: 9ماده

 .خواهند آورد را به عملغریق مورد نیاز استخرها همکاری الزم

مشاورت در اجرای طرح از دفتر فنی و  وهای ساختمانی توانند در صورت تمایل برای تهیه نقشهمتقاضیان می: 10ماده

 .درخواست مساعدت بنمایند اسالمی ایرانمهندسی سازمان تربیت بدنی جمهوری

احداث نظارت کامل داشته و  سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران بر نحوه تأسیس و اداره استخرهای: 11ماده

 .کنترل الزم را به عمل خواهد آورد

 .ای احداث شده به هیچ وجه قابل تبدیل به مراکز دیگر نخواهد بوداستخره: 12ماده

سازمان تربیت بدنی بوده و  نامه مادام که تحت نظارتمؤسسین احداث و تأسیس استخرهای شامل این آیین: 13ماده

برداری از آن دارای هنمایند برای اداره استخر و فعالیت و بهر برداری را رعایتبهرهقوانین و مقررات مربوطه به احداث و

 جمهوری اسالمی ایران مجاز خواهد بودخالف این امر اقدام نمایند سازمان تربیت بدنی صالحیت بوده و چنانچه

 .موارد زیر را در مورد آنان اجراء نماید

پرداخت قیمت مورد نیاز استخر و  در اختیار گرفتن کلیه متصرفات مالک اعم از عرصه و اعیان، تأسیسات و وسائل -الف 

 .واگذار شده دولت تفکیک کمکهایآنها بر اساس مقررات مربوطه پس از

 .انتخاب سازمان سلب مدیریت از مؤسسین و مدیران تعیین شده از طرف آنان با گماشتن مدیرانی با -ب 

 برداری تا احراز صالحیت مجددسلب اختیار بهره -ج 

مجاز خواهد بود که مراتب  این ماده توسط سازمان تربیت بدنی در صورتی اعمال مفاد بندهای الف و ب و ج :13-1تبصره

 .برداری با ذینفع شرط گرددبهره ضمن پروانهنامه اصولی و دردر هنگام صدور موافقت

بدنی استان و موافقت سازمان تربیت  هر گونه تغییرات بعدی در طرح ارائه شده منوط به بررسی اداره کل تربیت: 14ماده

 .نی خواهد بودبد

 1فرم شماره 

 فرم پذیرش طرح توجیهی احداث استخر شنا

ایران را با ارائه طرح توجیهی  بازگشت به نامه شماره... مورخ.... بدینوسیله نظر سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی

دارد، خواهشمند است اعالم میبخش(.... واقع در استان.... شهرستان(.))روباز( درسرپوشیده(.)تأسیس استخر شناسی)

برداری بهره بهداشتی و طریقه -آموزشی  -مالی مدیریت  - ساختمانی –سه ماه طرح کامل فنی  مدت حداکثر ظرف

استان... ارسال به اداره کل تربیت بدنی استخر مورد نظر را همراه با پرسشنامه ضمیمه تکمیل نموده و جهت بررسی

 ..باشداز تصویب طرح دلیل بر موافقت با احداث استخر نمی بیل مکاتبات قبلفرمایند، بدیهی است این ق

 اداره کل تربیت بدنی استان

 2فرم شماره 

 نامه اصولی جهت احداث استخر شناموافقت

بدین مطرح و مورد تصویب قرار گرفته و  ریزی تربیت بدنی و ورزشعطف به نامه شماره... مورخ.... کارشناسان دفتر برنامه

روباز( در سرپوشیده(.)ایران را با احداث استخر شنای )اسالمی  بدنی جمهوریوسیله موافقت اصولی سازمان تربیت

باشد. از تاریخ صدور می نامه شش ماهموافقت دارد. مدت اعتبار اینبخش(.... واقع در استان.... اعالم می() نشهرستا)
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تعیین شده شروع ساختمان استخر اقدام نماید. چنانچه در مدت ر مورد خرید زمین وتواند دنامه میمتکی به این موافقت

باشد. ساقط می نامه باطل و از درجه اعتبارالذکر به عمل نیاورند این موافقتپیاده کردن طرح فوق اقدامات ارسالی برای

خواهد شد. مقتضی است نتیجه اقدامات به عمل  استخر برابر ضوابط مربوطه و جداگانه صادر برداریصدور پروانه بهره

نمایند. ضمناً، قبل از هر گونه اقدام اجرایی جهت تربیت بدنی مربوطه گزارش آمده را هر سه ماه یک بار به اداره کل

 ..نمایند ای وزارت نیرو یا استان مربوطه مراجعهوضعیت آب و برق استخر به واحد منطقه مشخص شدن

 .بیت بدنی جمهوری اسالمی ایرانسرپرست سازمان تر

 


