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 .5انتخاب رشته های ورزشی و آپلود مدارک و مجوز های رسمی
 .6پرداخت آنالین
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"لطفا با دقت مطالعه فرمایید"

مرحله اول  :مراجعه به وبسایت رسمی ورزشکارپالس
وبسایت رسمی ورزشکارپالس www.varzeshkarplus.ir :
جهت مشاهده فیلم آموزشی نحوه ثبت نام در سامانه ورزشکارپالس ،به کانال تلگرامی به نشانی @vrkplus

مراجعه فرمائید و یا فایل  pdfراهنمای ثبت نام را از قسمت ثبت نام در وبسایت رسمی ورزشکارپالس دانلود
کرده و مطالعه کنید.

مرحله دوم  :انتخاب نوع ثبت نام
در این مرحله شما می بایست نوع نقش خود را انتخاب کنید که می خواهید با چه عنوانی در سامانه ورزشکار
پالس ثبت نام کنید( .بعنوان مربی ،بعنوان داور ،بعنوان باشگاه)
توجه فرمائید که امکان ثبت نام در چند نقش وجود دارد ولی برای ثبت نام با هر نقش باید از مرحلهی اول
دوباره شروع کنید.

مرحله سوم  :تکمیل مشخصات عمومی
در این مرحله از ثبت نام از شما یک سری اطالعات عمومی خواسته شده است تا در فیلد های مورد نظر درج
کنید.
در حین وارد کردن اطالعات به صحت آنها توجه کرده و با دقت اطالعات عمومی خود را وارد کنید و اطالعات
بعدا احراز هویت خواهد شد.
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مرحله چهارم  :دریافت کد از طریق اس ام اس
در این مرحله از ثبت نام ،به شماره تلفن همراه شما که در مرحله قبلی درج کردید ،از طرف سامانه رمز ورودی
ارسال خواهد شد که میبایست این رمز را در در قسمت خالی مشخص شده در سایت وارد کنید .این کد جهت
استعالم صحت شماره تلفن همراه شما می باشد.

مرحله پنجم  :انتخاب رشته ورزشی و آپلود مدارک
در این مرحله:
در صورت ثبت نام بعنوان مربی یا داور ،رشته یا رشته های ورزشی که در آن مربی یا داور هستین رو انتخاب
می کنید و سپس کارت مربیگیری یا کارت داوری رشته مربوطه رو آپلود می کنید.
در صورت ثبت نام بعنوان باشگاه ورزشی ،می بایست مجوز باشگاه یا پروانه ی کسب باشگاه را آپلود کنید.
در این مرحله مشخص میکنید که مربی یا داور چه رشته ای هستید و میخواهید در اپلیکیشن نام شما در
بین مربیان یا داوران چه رشته و یا رشتههایی نمایش داده شود
توجه کنید که جهت ثبت نام صحیح باید در انتخاب رشته ها و آپلود مدارک و یا مجوز های مربوطه رسمی
نهایت دقت را داشته باشید .زیرا ثبت نام شما در حالتی صحیح خواهد بود که در رشته ی انتخابی مدرک
رسمی قابل تایید توسط هیات ورزشی مرتبط آپلود شده باشد.

مرحله ششم  :پرداخت آنالین
در این مرحله شما با درگاه امن اینترنتی سامانه ورزشکارپالس رو به رو خواهید شد و می توانید با نهایت
اطمینان مبلغ وجه مشخص شده در سایت را پرداخت نمایید.

مرحله هفتم  :دریافت رسید ثبت نام
در مرحله ی اخر از ثبت نام ،به شما رسید ثبت نامی نمایش داده خواهد شد که می بایست اطالعات مندرج
این رسید را مطالعه کرده و از درستی مراحل ثبت نام اطمینان حاصل کنید و این رسید را ذخیره کرده و برای
خود نگه دارید.
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سخنان آخر
با تشکر از مطالعه ی راهنمای ثبت نام سامانه یکپارچه ورزشکار پالس در انتها توصیه می شود
به چند مورد توجه کنید .مدارک ارسالی شما توسط مسئوالن هیات ورزشی بررسی شده و در
صورت تایید در سامانه و اپلیکیشن درج خواهد شد و در صورت نامعتبر بودن مدرک و یا مجوز
ثبت نام شما باطل بوده و لغو خواهد شد لذا خواهش می شود در ارسال مدارک نهایت دقت را
داشته باشید زیرا این مدارک و مجوز های ارسالی شما توسط رئیس کمیته ی ورزشی مرتبط،
هیات ورزشی مرتبط و اداره ورزش و جوانان مورد بررسی قرار می گیرند.
در آخر بعد از اتمام مراحل ثبت نام و تایید مدارک ارسالی ،پروفایل شما در نقش مورد نظر
حداکثر بعد از  24ساعت فعال خواهد شد .بعد از  24ساعت می توانید به بخش "ورود" اپلیکیشن
ورزشکارپالس مراجعه کنید و نام کاربری و پسوردی که در حین ثبت نام به شماره تلفن همراه
شما ارسال شده بود را وارد کنید و وارد پروفایل اختصاصی خودتان بشوید و از امکانات و خدمات
فراوان ورزشکارپالس استفاده کنید.
توجه داشته باشید که در صورت داشتن هرگونه سوال ،پیشنهاد و انتقاد می توانید از بخش کشو
اپلیکیشن ،قسمت پشتیبانی با ما در ارتباط باشید یا از بخش پشتیبانی تلگرام به آیدی
 @vrkplus_adminدر ارتباط باشید.
طریقه دانلود اپلیکیشن ورزشکارپالس:
 .1ارسال عدد  1به ( 3000573050در صورتیکه شماره های تبلیغاتی را مسدود نکردید،
لینک دانلود اپلیکیشن به شماره تلفن همراه شما ارسال می شود)
 .2مراجعه به کانال تلگرام ورزشکارپالس به نشانی
و کانال هیات ورزشهای همگانی به نشانی
 .3اسکن  qrcodeزیر
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@vrkplus
@hameghaniAZ

عنایت فرمائید که سامانه ورزشکارپالس مرجعی رسمی با مجور دائمی و انحصاری می باشد و
اسکن تمامی مجوزها در اپلیکیشن در بخش کشو قسمت درباره برنامه موجود می باشد.

با تشکر
سامانه یکپارچه ورزشکارپالس
همراه همیشگی ورزش
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