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جذب منابع شناسایی و جذب
مالی حامیان مالی
جذب منابع دریافت و تامین
فیزیکی اماکن و تجهیزات
از ادارات ورزش و
جوانان استان و
شهرستان ها
جذب منابع دریافت کمک های
فیزیکی غیر نقدی از
سازمان های
مردمی و دولتی
جذب منابع عقد تفاهمنامه و
فیزیکی توافقنامه همکاری و
بهره برداری از
منابع فیزیکی
سازمان های
استانی
جذب منابع شناسایی و جذب
فیزیکی حامیان غیر مالی و
غیر نقدی
ایجاد درآمد اخذ میزبانی
های رویدادهای ملی و
اختصاصی منطقه ای
ایجاد درآمد تولید و فروش
های محصوالت
اختصاصی اختصاصی
ایجاد درآمد اخذ شهریه و حق
های عضویت از کالس
اختصاصی ها و دوره های
آموزشی
ایجاد درآمد اخذ ورودیه برای
های رویدادهای همگانی
اختصاصی و جایزه بزرگ
ایجاد درآمد اخذ ورودیه برای
های آزمون های
اختصاصی استعدادیابی
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تکالیف قانونی
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ایجاد ایجاد و توسعه
ارتباطات و سایت هیئت های
بازاریابی شهرستانی
ایجاد ایجاد و توسعه
ارتباطات و اتوماسیون اداری
بازاریابی داخل استانی
ایجاد ایجاد و توسعه
ارتباطات و صفحات مجازی
بازاریابی هیئت های
شهرستانی
ایجاد تهیه و ایجاد
ارتباطات و مجتوای رسانه ای
بازاریابی و پوشش خبری در
شبکه های صدا و
سیمای استان
ایجاد تهیه و ایجاد
ارتباطات و گزارش و مصاحبه
بازاریابی در نشریات و جراید
استان
ایجاد ایجاد و ارسال
ارتباطات و محتوای خبری در
بازاریابی رسانه های ملی
برگزاری اجرای حسابرسی
مجمع عمومی سالیانه
سالیانه
برگزاری تهیه و تنظیم
مجمع عمومی صورت های مالی
سالیانه معتبر طبق اصول
حسابداری تعهدی
برگزاری تهیه و ارائه
مجمع عمومی گزارش عملکرد
سالیانه مالی و فعالیتی
هیئت
برگزاری اجرای مجمع
مجمع عمومی عمومی سالیانه
سالیانه طبق قوانین و
مقررات
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انجام تکالیف ثبت و تنظیم دفاتر
مالیاتی حسابداری
انجام تکالیف تهیه و ارسال اظهار
مالیاتی نامه مالیاتی
انجام تکالیف ایجاد و استفاده از
مالیاتی حساب های بانکی
مستقل برای امور
مالی هیئت
شرکت در اعزام نماینده
مجامع قانونی قانونی هیئت به
استانی و ملی مجامع سالیانه و
انتخاباتی
فدراسیون
شرکت در اعزام نماینده
مجامع قانونی قانونی هیئت به
استانی و ملی جلسات رسمی
استان
شرکت در برگزاری جلسات
مجامع قانونی هیئت رییسه هیئت
استانی و ملی استان

