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ثبت نام اولیه
برای ثبت نام در سامانه کارت ملی کشتی ابتدا باید به آدرس  www.register.iawf.irمراجعه
نمایید .پس از وارد شدن به سامانه کارت ملی کشتی با کلیک کردن بر روی آیکون ثبت نام ،به
صفحه ثبت نام هدایت خواهید شد.
در هنگام پرکردن فرم ثبت نام توجه داشته باشید که مقادیر فیلدهای نام و نام خانوادگی به صورت
فارسی و کامل پر شود .مابقی فیلد های باید به صورت انگلیسی وارد شود.
 لازم به ذکر است فیلد ایمیل ضروری نمی باشد.
بازیابی رمز عبور و نام کاربری
در صورت فراموشی کلمه عبور و یا نام کاربری شما می تواند در صفحه ورود به سامانه با کلیک
کردن بر روی رمز عبور را فراموش کرده ام اقدام به بازیابی نام کاربری و کلمه عبور خود کنید.
در صفحه بازیابی نام کاربری و رمز عبور با وارد کردن کدملی و شماره موبایل ( این دو فیلد باید
به صورت انگلیسی وارد شود) پیامکی حاوی نام کاربری و رمز عبور برای شماره ای که در هنگام
ثبت نام وارد کرده اید ارسال خواهد شد .توجه داشته باشید در هر  24ساعت فقط یک بار می توانید
از بخش بازیابی رمز عبور و نام کاربری استفاده کنید.
پرداخت هزینه ثبت نام
پس از انجام ثبت نام اولیه و با نام کاربری و رمز عبور ای که برای خود مشخص نموده اید وارد
سامانه کارت ملی کشتی شوید .برای ادامه روند عضویت ،شما باید مبلغ  22هزار تومان را بعنوان
حق عضویت یک سال ،پرداخت نمایید( .توجه داشته باشید این پرداخت هزینه مجددا پس از
گذشت یک سال از زمان پرداخت باید تکرار گردد).
جهت پرداخت هزینه به صورت اینترنتی بر روی عبارت پرداخت مبلغ کلیک نمایید( .در هنگام
پرداخت هزینه تمدید سالیانه برای پرداخت به بخش اطلاعات اولیه مراجعه نمایید).
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تکمیل اطلاعات شخص
جهت کامل کردن روند ثبت نام خود پس از پرداخت هزینه باید اطلاعات اولیه ،اطلاعات جسمانی،
اطلاعات آموزش و تحصیلی و سوابق باشگاهی خود را وارد نمایید.
 اطلاعات اولیه:
در صفحه اطلاعات اولیه فیلد های شماره گذرنامه ،ایمیل ،کدپستی ،تصویر گذرنامه
و برای افراد بالا  32سال تصویر شناسنامه پدر ضروری نمی باشد .مابقی فیلدها
ضروری می باشد و در صورت وارد نکردن هر کدام از فیلدهای ضروری اطلاعات
اولیه ثبت نخواهد شد .افرادی که دارای کارت ملی نمی باشند باید در قسمت آپلود
تصویر کارت ملی مجددا شناسنامه خود را قرار دهند .در آپلود مدارک درخواستی
توجه داشته باشید تصاویر با کیفیت عالی اسکن شده باشند تا اطلاعات شما تایید
شود.
 اطلاعات جسمی:
در صفحه اطلاعات جسمی فیلدهای قد و وزن ضروری می باشد و باید وارد شود.
 اطلاعات آموزشی و تحصیلی:
در صفحه اطلاعات آموزشی تحصیلی فیلدهای رشته تحصیلی ،تصویر آخرین
مدرک تحصیلی ضروری نمی باشد .مابقی فیلدها ضروری می باشد و در صورت
وارد نکردن هر کدام از فیلدهای ضروری اطلاعات آموزشی و تحصیلی ثبت
نخواهد شد.
 سوابق باشگاهی:
تکمیل سوابق باشگاهی اختیاری می باشد.
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تایید اطلاعات توسط هیئت کشتی
پس از تکمیل اطلاعات خود در سامانه باید منتظر تایید شده اطلاعات تان توسط هیئت کشتی استان
خود باشید .در صورتی که چند هفته از ثبت نام شما گذشته است و اطلاعات شما تایید نشده است،
با هیئت کشتی استان خود تماس گرفته و موضوع را پیگیری نمایید.
درصورتی که اطلاعات وارد شده مشکلی نداشته باشد هیئت کشتی هر قسمت را جداگانه تایید
خواهد کرد که با مراجعه به پیشخوان و یا صفحه هر بخش (برای مثال مراجعه به صفحه اطلاعات
آموزشی و تحصیلی) از وضعیت ثبت نام خود اطلاع پیدا کنید.
حالت های کلی وضعیت ثبت نام در سامانه کارت ملی کشتی عبارت انداز:
 در حال بررسی  :در این حالت اطلاعات شما باید توسط هیئت کشتی تایید شود.
 ناقص :اطلاعات شما بررسی شده و دارای نقص می باشد که باید آن را برطرف نمایید.
 تایید شده :اطلاعات شما توسط هیئت کشتی مورد تایید قرار گرفته است.
 رد شده :ثبت نام شما از نظر هیئت کشتی رد شده می باشد.
تایید اطلاعات شناسنامه ای توسط ثبت احوال
پس از تایید شدن اطلاعات اولیه ،اطلاعات جسمی و اطلاعات آموزشی و تحصیلی توسط هیئت
کشتی سامانه کارت ملی کشتی اطلاعات شناسنامه شما را برای ثبت احوال ارسال می کند و پس از
چند روز نتیجه آن دریافت می شود .در صورتی که اطلاعات وارد شده صحیح باشد فرایند تایید
ثبت نام شما به پایان می رسد و می توانید برای دریافت کارت ملی کشتی اقدام نمایید .در صورت
عدم تایید باید اطلاعات اولیه خود را بازبینی کنید و نقص موجود را برطرف نمایید و مجددا منتظر
تایید شدن اطلاعات اولیه توسط هیئت کشتی و پس از آن تایید ثبت احوال باشید.
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دریافت کارت ملی کشتی
پس از دریافت تایید اطلاعات توسط هیئت کشتی و ثبت احوال ،فرد می تواند با مراجعه به بخش
پیام ها اقدام به دریافت معرفی نامه به بانک پاسارگاد جهت دریافت کارت ملی کشتی خود کند.
برای دریافت کارت ملی کشتی فرم “معرفی اعضای فدراسیون کشتی به بانک پاسارگاد” را از سامانه
دریافت کرده و به همراه آن با استفاده از کارت ملی و شناسنامه به نزدیک ترین شعبه بانک پاسارگاد
مراجعه کرده و اقدام به افتتاح حساب جهت دریافت کارت ملی کشتی اقدام نمایید.
توجه داشته باشید پس از افتتاح حساب از بانک درخواست نمایید برای شما کارت ملی کشتی صادر
گردد .کارت شما چند روز پس از افتتاح حساب صادر شده و به شعبه ای که در آن ثبت نام کرده
اید ارسال خواهد شد و پس از صدور کارت ملی کشتی ،برای شما پیامک صدور آن ارسال خواهد
شد که با مراجعه مجدد به آن شعبه می توانید آن را دریافت نمایید.
توجه داشته باشید در صورت که اطلاعات شما به صورت کامل تایید نشده باشد و به بانک مراجعه
نمایید کارت ملی کشتی برای شما صادر نخواهد شد.
توجه داشته باشید پس از مراجعه به بانک و افتتاح حساب ،روند صدور کارت طی چند روز انجام
می پذیرد در این بازه زمانی (از زمان مراجعه به بانک تا دریافت کارت از بانک) هیچ گونه تغییراتی
در اطلاعات ایجاد نشود( .در صورت ویرایش اطلاعات وضعیت ثبت نام شما از تایید خارج شده و
کارت صادر نمی شود).
نحوه تغییر هیئت کشتی
در صورتی که کاربر تمایل به تغییر هیئت کشتی خود داشته باشد ،روند تغییر هیئت کشتی به این
صورت می باشد که هیئت کشتی مبداء و مقصد باید رضایت نامه خود را جهت جابجایی کاربر به
فدراسیون کشتی به همراه مدارک مورد نیاز ارسال نمایند.
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