نظام ارزیابی هیات های استانی فدراسیون اسکواش

مقدمه
نظام ارزیابی عملکرد هیأت های اسکواش سراسر کشور در راستای چشم انداز و اهداف
عالیه وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون اسکواش جمهوری اسالمی ایران برای دستیابی به
نظارت یکسان و کاهش عالیق شخصی در ارزیابی های هیأت های استانی تنظیم شده است.
بدیهی است هیات هایی مورد سنجش و ارزیایی قرار می گیرند که همسو با سیاست های
فدراسیون باشد و با تعامل و همکاری در جهت حصول به چشم انداز تعیین شده تالش
نمایند.
در نظام نوین ارزیابی عملکرد  ،هدف رسیدن به نتایج مطلوب و انجام دادن موثر امور و
برنامه ها به منظور دستیابی به هدف های تبیینی در سند راهبردی فدراسیون و پرهیز از
هر گونه حواشی مخرب و حمایت از هیات هایی خواهد بود که در مسیر تعیین شده
تشکیالت باالسری طبق نقشه راه فدراسیون برای کسب موفقیت فعالیت می نمایند و برآیند
عملکرد آنان موجب تقویت تشکیالت مرکزی و ارتقای مجموعه اسکواش کشور می شود.

کمیته ارزیابی عملکرد فدراسیون اسکواش
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نظام ارزیابی هیات های استانی فدراسیون اسکواش
نظام ارزیابی هیأت های استانی اسکواش بر اساس شاخص های زیر تدوین شده است .

الف )همگانی
 – 1منابع انسانی
تعداد کارت بیمه ورزشی در اسکواش  ،پدل و به ازای هر یك نفر عضو  10امتیاز تعلق
راکتبال

میگیرد

تعداد کارت عضویت فدراسیون اسکواش

به ازای هر یك نفر عضو 20امتیاز تعلق
میگیرد

تعداد اعضای سامانه مبین وزارت ورزش و جوانان به ازای هر نفر 20امتیاز تعلق میگیرد
در اسکواش  ،پدل و راکتبال
تعداد مربی طبق آمار سامانه مبین

هر نفر  10امتیاز

تعداد داور طبق آمارسامانه مبین

هر نفر  5امتیاز

 -2اماکن و تجهیزات اسکواش
احداث خانه اسکواش یا پدل

 2000امتیاز

ایجاد هر کورت استاندارد (اسکواش  ،پدل) در استان از طریق بخش
خصوصی یا دولتی

 800امتیاز

ایجاد هر کورت سه طرف دیوار اسکواش

 500امتیاز

ایجاد اسکواش یك طرف دیوار

 50امتیاز

در اختیارگیری زمین /کلنگ زنی به منظور اقدام به ساخت

 300امتیاز

مرمت کورت ها و سالن های تحت اختیار و فراهم کردن شرایط مساعد

 500امتیاز

برای حضور ایمن ورزشکار در سالن ها
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 -3امور اداری  ،مدیریت و ارتباطات
برگزاری مجمع عمومی سالیانه

 500امتیاز

هماهنگی  ،همسویی و تعامل با اهداف  ،سیاست ها  ،قوانین موجود فدراسیون

 1000امتیاز

با دستگاه های نظارتی و حراست ادارات کل ورزش و جوانان و فدراسیون
داشتن هیات رئیسه فعال

 500امتیاز

پاسخگویی به موقع و بروز بودن در اتوماسیون اداری

 1000امتیاز

انعقاد تفاهم نامه با ارگان ها و سازمان ها
نظیر آموزش و پرورش ،وزارت علوم  ،دانشگاه آزاد  ،سازمان زندان ها،
شهرداری ها ،وزارت نفت  ،میراث فرهنگی وگردشگری  ،نیروهای مسلح ،
ارتش  ،سپاه  ،بسیج  ،صدا و سیما  ،فدراسیون ورزش کارگری و  ...با ارائه
سند به فدراسیون
فعال بودن حوزه دانش آموزی با ارتباط مستمر با اداره تربیت بدنی آموزش و

هر تفاهم نامه
 200امتیاز

 1000امتیاز

پرورش استان با حمایت از سوی هیات اسکواش استان و عضویت نماینده
آموزش و پرورش در هیأت
فعال بودن کمیته کودکان

 500امتیاز

فعال بودن کمیته پیشکسوتان ( مسترز)

 100امتیاز

راه اندازی اسکواش  ،راکتبال و پدل در روستاها و مناطق محروم

هر روستا  200امتیاز

توسعه اسکواش در شهرستان ها با تشکیل هیئت فعال ومعرفی رسمی اعضای
آن به فدراسیون و راه اندازی دفتر هیأت

امتیاز

راه اندازی و فعال بودن راکتبال با هماهنگی کمیته راکتبال فدراسیون

 500امتیاز

راه اندازی و فعال بودن پدل با هماهنگی انجمن پدل فدراسیون

 500امتیاز
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 -4آموزش  ،پژوهش و کارگاه تخصصی
برگزاری دوره های آموزشی داوری و مربیگری
سطوح مختلف با تایید کمیته آموزش
فدراسیون

هر دوره  300امتیاز

انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی با هماهنگی و
تایید کمیته پژوهش فدراسیون

 500امتیاز

جذب مربی خارجی جهت امور آموزشی

 1500امتیاز

برگزار نکردن دوره های آموزشی درخواست
شده
(نمره منفی دارد)

 -100امتیاز

 -5روابط عمومی  ،سایت  ،شبکه های اجتماعی و امور فرهنگی
فعال بودن اخبار هیات در سایت فدراسیون

 0تا  1000امتیاز

فعال بودن در شبکه های اجتماعی

 0تا  500امتیاز

ارائه ابتکار  ،مستند سازی  ،ساخت نماهنگ و

 0تا  200امتیاز

اقدامات فرهنگی با موضوع های مناسبتی با هدف
اطالع رسانی در شبکه های اجتماعی
ارائه ابتکار  ،مستند سازی و ساخت نماهنگ و با

 0تا  400امتیاز

موضوع های معرفی اسکواش  ،راکتبال و پدل با
هدف اطالع رسانی و آشنایی عمومی در شبکه های
اجتماعی
دیگر اقدامات نظیر تهیه خبرنامه و...

 200امتیاز

کمك های مومنانه

 500امتیاز

برگزاری جشنواره ها و حضور در نمایشگاه ها

 500امتیاز
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 -6تأمین منابع مالی
میزان جذب اعتبار از اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرستان ها ( با ارائه اسناد
مالی )

تا 2000امتیاز

میزان جذب اعتبار ریالی از سایر سازمان ها و حامیان مالی

تا  2000امتیاز

در اختیار گرفتن اماکن ورزشی و غیر ورزشی برای درآمد زایی بابت پوشش
هزینه های اسکواش

تا  1000امتیاز

تبصره؛ چنانچه هیات استان در انجام فرایند ساخت یا توسعه زیرساخت در محدوده تحت مسولیت استان
خود پی گیری داشته و برای تسریع و ایجاد زیرساخت چه دولتی و چه بخش خصوصی همکاری کرده
است کل امتیاز آورده به محموعه هیات تعلق می گیرد در غیراینصورت اگر نقشی در برپایی و مراحل
ساخت مجموعه ها و سالن های ورزشی مرتبط با فدراسیون اسکواش نداشته است و صرفاً سازه در زمین
استان باشد  ،ازکل امتیاز یك پنجم امتیاز شاخص را دریافت می نماید.

5

نظام ارزیابی هیات های استانی فدراسیون اسکواش
ب ) قهرمانی و حرفه ای
 -1استعدادیابی  ،نگهداشت و استعداد پروری
فعال بودن کمیته استعدادیابی

تا  1000امتیاز

میزبانی اردوی استعداد یابی

هرمیزبانی تا  700امتیاز

تعداد کارت انگیزه ( طرح الماس ) به ازای هر نفر

 50امتیاز

 – 2مسابقات
برگزاری و میزبانی مسابقات قهرمانی کشور

 800امتیاز

برگزاری و میزبانی مسابقات منطقه ای و درون استانی

منطقه ای

300

درون استانی

100

تعداد افراد شرکت کننده استان در مسابقات قهرمانی
کشوری(هرنفر) با حمایت استان

 20امتیاز

دعوت به اردوی تیم ملی ( هر نفر ) با حمایت استان

 200امتیاز

دعوت به اردوی استعدادیابی(هر نفر) با حمایت استان

 100امتیاز

کسب مقام در مسابقات داخلی
حمایت در کسب مقام های داخلی تیمی
(قهرمانی کشور)
حمایت در کسب مقام های داخلی انفرادی
(قهرمانی کشور)
حمایت در کسب مقام مسابقات منطقه ای

رده

1

2

3

امتیاز

600

500

400

رده

1

2

3

امتیاز

300

200

100

رده

1

2

3

امتیاز

50

30

20
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کسب مقام درمسابقات بین المللی
رده

1200

1000

800

400

Psa

چلنجر  5هزاردالری

800

700

500

300

Psa

چلنجر  10هزاردالری

1000

800

600

200

 ( PSAنشنال کلوز )

500

400

200

100

 ( PSAکلوز ستالیت)

400

300

150

100

 ( PSAبرون مرزی)

امتیاز

به ازای
کسب
مقام در
مسابقات
بین
المللی

1

2

 3مشترک

 5تا 8

جوانان

بزرگساالن

کسب مقام در مسابقات قهرمانی آسیا
مقام اول

 2000امتیاز

1500

مقام دوم

 1500امتیاز

1000

مقام سوم مشترک

 1000امتیاز

500

رده پنجم تا ششم

 600امتیاز

400

رده هفتم تا هشتم

 400امتیاز

300

میزبانی اردوهای تیم ملی هر اردو

با هزینه فدراسیون

 500امتیاز

با هزینه استانی

 2000امتیاز
Psa
داخلی

PSA
برون
مرزی

شرکت بازیکنان در مسابقات بین
المللی به ازای هر بازیکن استان با
حمایت استان

200

150

امتیاز

امتیاز

با هزینه استانی

 150امتیاز

120

با هزینه شخصی

 110امتیاز

با هزینه فدراسیون

PSA
نشنال کلوز

 80امتیاز

Psa
کلوزستالیت

 50امتیاز

امتیاز

میزبانی مسابقات چلنجر

100

 500امتیاز با مشارکت فدراسیون

میزبانی مسابقات نشنال کلوز و کلوز
ستالیت

 2000امتیاز با هزینه صفر تا صد هیات

 500امتیاز با هزینه صفر تا صد هیات

اعزام تیم به رویدادهای برون مرزی با
هزینه هیات وبخش خصوصی

 2000امتیاز
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استان های شرکت کننده در مسابقات بین المللی رده های سنی داخل

 400امتیاز

کشور با حمایت هیات
میزبانی های بین المللی رده های سنی با ورزشکاران داخلی

 1000امتیاز

میزبانی های بین المللی رده های سنی با حضور ورزشکاران خارجی

 1500امتیاز

حضور در مسابقات بین المللی
برون مرزی به ازای هر نفر

با هزینه فدراسیون

100

با هزینه استانی

1000

با هزینه شخصی

100

 – 3لیگ
لیگ برتر
داشتن تیم در لیگ های کشوری
لیگ دسته یک

کسب مقام در لیگ برتر ( آقایان و بانوان )

کسب مقام در لیگ یك ( آقایان و بانوان )

آقایان

 1500امتیاز

بانوان

 1500امتیاز

آقایان

 1000امتیاز

بانوان

 1000امتیاز

اول

 1500امتیاز

دوم

 1200امتیاز

سوم

 1000امتیاز

اول

 1000امتیاز

دوم

 800امتیاز

سوم

 600امتیاز

میزبانی مسابقات لیگ

 500امتیاز

میزبانی مراسم اختتامیه لیگ بصورت تجمیع

 2500امتیاز

میزبانی مراسم اختتامیه به تفکیك جنسیت یا رتبه لیگ (برتر و دسته یك)

 1000امتیاز

غیبت هر باشگاه در هر مرحله از برگزاری لیگ

 – 200امتیاز
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 )4تیم ملی
حضور در اردوهای تیم ملی ( به ازاء هر نفر )

 100امتیاز

 با تعیین دقیق تعلق هر ورزشکار به هرهیأت استان توسط تیم ارزیابی عملکرد فدراسیون
اسکواش طبق مقررات که بازیکنان استان ها توسط دیگر استان ها مصادره نشوند و صرفاً
حضور ورزشکار در هر استان را شامل نشود مگر اینکه مدت اقامت مشخص باشد و هیأت ها
کمک به ورزشکار ساکن نموده باشند .

ج ) جمع بندی
 بعد از جمع هر استان در بخش همگانی  ،بر مبنای  500امتیاز نسبت بندی شده و
استان های برتر در این بخش با امتیاز کسب شده اعالم خواهند شد.
 بعد از جمع امتیاز هر استان در بخش قهرمانی  ،بر مبنای  500امتیاز نسبت بندی
شده و استان های برتر در این با امتیاز کسب شده اعالم خواهند شد.

امتیاز نهایی هر استان:
 با جمع امتیاز هر استان در دو بخش همگانی و قهرمانی که بر مبنای 1000
امتیاز(500امتیاز همگانی  500 +امتیاز قهرمانی) انجام می گیرد ،امتیاز و رده
بندی استان ها اعالم خواهد شد.
 با توجه به شیوع ویروس کرونا در سال  1399و لغو اکثر رویدادهای قهرمانی و
حرفه ای رده بندی نهایی استان ها در این سال به صورت تفکیک همگانی و
قهرمانی انجام نمی شود .

كمیته ارزیابی و عملکرد فدراسیون اسکواش
آخرین ویرایش فروردین 1400
9

