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رؤسا و سرپرستان محترم فدراسیونهای ورزشی

با سالم و احترام

در راستای توسعه پایگاه سرمایه انسانی ورزش کشور (سامانه مبین) و تسهیل و تسریع در فرآیند ثبت و ویرایش اطالعات 
اشخاص شامل اطالعات عمومی (اطالعات هویتی، تحصیلی، محل سکونت و...) و اطالعات تخصصی (سوابق ورزشکاری، کسب مدال و 
احکام قهرمانی، دریافت گواهینامههای آموزشی ورزشی، بیمه ورزشی و ...)، همچنین پرهیز از الزام متقاضیان به مراجعه در دفاتر 
پیشخوان دولت و یا هیئتهای ورزشی با هدف بروزرسانی اطالعات خود در پایگاه مذکور، «سامانه ثبت سوابق ورزشی» 

راهاندازی و از طریق مراجعه به «درگاه جامع اطالعرسانی مبین» به آدرس اینترنتی https://mobin.msy.gov.ir در 
دسترس عموم شهروندان قرار گرفته است. 

ثبت اطالعات افراد از این طریق در قالب «خود اظهاری» بوده و اطالعات تخصصی ثبت شده پس از تأیید توسط مراجع ذیربط 
دارای اعتبار میگردد. همچنین از آنجائیکه اطالعات عمومی و تخصصی اشخاص ثبت شده در سامانه از این طریق برای 
فدراسیونهای ورزشی قابل مشاهده و استعالم به روشهای زیر میباشد لذا ضرورتی به اخذ رسید ثبتنام در پیشخوان یا سامانه 

نمیباشد.

ورود به سامانه جامع مبین و جستجو از طریق کد ملی افراد (١
استعالم به وسیله تلفن همراه از طریق سامانه همراه وزارت ورزش و جوانان با شمارهگیری کد  #1035*4* و انتخاب پایگاه  (۲

سرمایه انسانی ورزش کشور

الزم به ذکر است درگاه جامع اطالعرسانی مبین با هدف انتشار خبرهای بروزرسانی سامانه، مستندات راهنمای کاربران، اطالعات 
تماس رابطین ستادی فدراسیونها و استانها و سایر اطالعات مرتبط با سامانه مذکور فراهم شده و مراجعه ادواری به درگاه مذکور 

توصیه میگردد.  

رونوشت :
ـ جناب آقای دکتر علینژاد معاون محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای ــ برای استحضار

ـ جناب آقای مطلبی رئیس محترم مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری ـ برای آگاهی و اقدام الزم
ـ مدیران کل محترم ورزش و جوانان استانها ــ برای آگاهی و اطالعرسانیهای الزم 

https://mobin.msy.gov.ir/



