توافقنامه سطح خدمت " ارایه خدمات رفاهی و ورزشی در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران"
 .1مقدمه
یکی از وظایف وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی صیانت از نیروی کار در حوزه سالمت جسم می باشد از اینرو اداره کل امور ورزشی وزارت
متبوع همه ساله با بهره گیری از ظرفیت های نر م افزاری و سخت افزاری موجود در راستای تحقق اسناد باالدستی همچون بند  3اصل 3
قانون اساسی و بند  44از سرفصل اجتماعی قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و بند  3سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
نسبت به برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه برگزاری مسابقات ورزشی کارگران در سطح شهرستان،استان و کشوری اقدام و از طریق
فدراسیون ورزش کارگری بر اجرای برنامه های موصوف نظارت می نماید.
در این راستا به منظور انجام برنامه های موصوف متقاضایان (ورزشکاران) بعد از مطالعه بخشنامه اجرای مسابقات نسبت به ثبت نام تیم
خود در رشته مربوطه در سایت ( https://worker-sport.mcls.gov.irسامانه ورزش کارگری) اقدام نموده و بعد از تایید فدراسیون
ورزش کارگری و اداره کل امور ورزشی بر طبق دستورالعمل های اجرایی مسابقه موصوف در زمان های معین شده برگزار می گردد.
شایان ذکر است هر کدام از ورزشکاران و تیم ها بعد از ثبت نام در سامانه موصوف ،کارت عضویت ورزش کارگری برای این عزیزان صادر
خواهد شد

 .2هدف


ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف



تشکیل بانک اطالعاتی ورزشکاران جامعه هدف به منظور ارتقاء سطح سالمت و افزایش بهره وری آنان در بنگاه های صنعتی

 .3مسئولیت

-

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موافقت میکند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه دهد:

ورود متقاضیان در سامانه ورزش کارگری به آدرس  https://worker-sport.mcls.gov.irو ابتدا در قسمت ثبت عضویت
نسبت به ثبت نام خود (یک بار) اقدام می نماید.

-

انتخاب یکی از اقدامات همچون پیگیری وضعیت  /ثبت نام در رقابت های ورزشی مجازی و رویدادهای خاص و تکمیل فرم ها
و موارد خواسته شده.

-

پرداخت حق عضویت و ارسال اطالعات به متقاضی و بررسی آن و در صورت تایید ،صدور کارت عضویت و دعوت از متقاضی به
منظور بررسی فیزیکی مدارک و مستندات به منظور شرکت در مسابقه

 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضیان میتوانند به صورتهای مستقل و یا از طریق هیئت ورزش کارگری استان درخواست خود را در سامانه ثبت کنند.



متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه و پرداخت هزینه های عضویت به این دستگاه ارائه
نماید.



کلیه مراحل ثبت نام در سامانه ورزش کارگری و پرداخت حق عضویت و بررسی مدارک اولیه بهه منظهور عضهویت در سهامانه
ورزش کارگری به صورت الکترونیکی بوده و مرحله اولیه ثبت نام به منظور حضور در مسابقات به صورت الکترونیکهی بهوده و
صحت سنجی مدارک به صورت حضوری و فیزیکی می باشد.



کارت عضویت ورزش کارگری صادر شده مختص به فرد بوده و قابل واگذاری به شخص دیگری نمی باشد.



ثبت نام عضویت در سامانه ورزش کارگری یکبار صورت می پذیرد و لی به منظور تمدید به صورت ساالنه تنهها حهق عضهویت
پرداخت می گردد.



در صورت طوالنی شدن فرایند تحویل خدمت به متقاضی ،و بروز هر کونه مشکل  ،ابهام و یها مهوارد دیگهر درخواسهت کننهده
میتواند از طریق امکان "تماس با ما" در سامانه درخواست خود را ثبت کند و نیز میتواند از طریق تماس تلفنی که اطالعهات
آن در سامانه موجود می باشد با کارشناسان ارتباط برقرار کند.



در صورتیکه پس از درخواست این خدمت توسط خدمت گیرنده و تکمیل فرمها در سهامانه متقاضهی نتوانهد در موعهد مقهرر،
نتیجه خدمت خود را دریافت نماید ،می تواند از طریق دفتر بازرسی ،ارزیهابی عملکهرد و پاسهخگویی بهه شهکایات (بهه آدرس
 )https://zrm.mcls.gov.irنسبت به ثبت شکایت جهت جبران خسارت اقدام نماید.

 .5هزینهها و پرداختها
برای انجام این خدمت در بخش عضویت باید حق عضویت پرداخت گردد .
برای انجام خدمت ثبت نام در مسابقات به صورت رایگان می باشد.
 .6دوره عملکرد


این توافق نامه تا اطالع ثانوی بدون تغییر است و در صورت تغییر ،نسخه بروز شده ان در پورتال قرار میگیهردو اطهالع رسهانی
الزم به خدمت گیرندگان صورت می پذیرد.

 .7خاتمه توافقنامه


با توجه به اینکه این خدمت بر اساس اسناد باالدستی ذکر شده همچون بند  3اصل  3قانون اساسی و بند  44از سرفصل
اجتماعی قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و بند  3سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ...به ورزشکاران جامعه
هدف ارائه میگردد تا ابالغ قانون جدید مبنی بر خاتمه ارائه خدمت ،به متقاضیان خدمت رسانی می گردد.

