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 هندبال نظام ارزيابی عملکرد هيئت های

 1397سراسر کشور در سال 
 

 

 

 

 

 

 

 فدراسيون هندبال جمهوری اسالمی ايران
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 بسمه تعالی

 ارزشيابی عملکرد استا نها

 

يابی عملکرد نظام ارزيابی عملکرد ناظر بر کليه فعاليت های هيأت های استانی در سراسر کشور می باشد . براساس نظام ارز

هيأت های ورزشی که از طرف وزارت ورزش و جوانان ابالغ می گردد , اين ارزيابی مشتمل بر محورهای الف ( توسعه قهرمانی 

ب( توسعه و تعميم رشته ورزشی ج(توسعه مديريت و پشتيبانی است و فدراسيون هندبال براساس شرح وظايف هيأت های 

يژه رشته هندبال , زير شاخه ها و شاخص های مربوط به هر محور را بگونه ايی تدوين و استانی با در نظر گرفتن مالحظات و

نمره گذاری کرده که چارچوب امتيازی دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان حفظ شود و مجموع کل امتيازات محورهای يادشده 

 تجاوز نکند .                            1000نيز از سقف 

ج مکتسبه منجر به شناسايی هيأت های برتر و هيأت های غيرفعال کشور می شود . همچنين اين نتايج در در نهايت نتاي

مقايسه هيأت ها و نقاط قوت و ضعف آن ها در قياس با ساير استانها را ممکن می کند و ضمن بازنمايی مشکالت و معضالت 

ال را برای برنامه ريزی مؤثرتر در راستای پيشبرد اهداف پيش روی هيأت های استانی در محورهای مختلف , فدراسيون هندب

 عاليه خود ياری می نمايد .                                                               

بنابراين هيأت های استان ها مکلف هستند که اطالعات , مستندات مورد نياز برای ارزيابی عملکرد را بصورت کامل در قالب 

 ول پيوست در دو مرحله شش ماهه اول و شش ماهه دوم به فدراسيون ارائه دهند .                    جدا
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 محورها و شاخص های ارزيابی عملکرد هيأت های ورزشی از دو منظر فدراسيون و ادارات کل 

 ( %60و آقايان  %40 ) تقسيم امتيازات در عملکرد بانوان 

 ورزش قهرمانی (محورهای توسعه1

 شاخص ارزيابی رديف
حداکثر 

 امتياز

 تقسيم امتياز
 توضيحات بانوان آقايان مقام امتياز مکتسبه

 بانوان آقايان

1 

ه به مسابقات مرحله مقدماتی منطقشرکت در 

 تفکيک رده 

 (جوانان  -نوجوانان  -سنی )نونهاالن

60 36 24      

2 
 ام رده های سنیبرگزاری مسابقات استانی در تم

 , نوجوانان , جوانان , بزرگساالن () نونهاالن 
20 12 8      

3 
به تفکيک  مناطقمسابقات مرحله نهائی شرکت در 

 (جوانان-نوجوانان -ه سنی)نونهاالنرد
70 42 28      

      16 24 40 ليگ يک –ليگ برتر مسابقات  4

      16 24 40 باشگاههای  آسيا  مسابقات قهرمانی 5

6 
بزرگساالن  –جوانان  –مسابقات ساحلی ) نوجوانان 

) 
35 21 14      

      8 12 20 مسابقات پيشکسوتان 7

8 

مسابقات کشوری باشگاهی به تفکيک رده سنی 

 -آقايان و بانوان و تمام رده های سنی )نونهاالن

 (3دسته  – 2دسته  -جوانان -نوجوانان

40 24 16      

9 
 –) نونهاالن  تيم های ملیو عضورزشکاران 

 جوانان (-نوجوانان
20 12 8      

      6 9 15 بزرگساالن تيم ملی عضو ورزشکاران  10
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 و تعميم رشته ورزشی ( محور توسعه2

 شاخص های ارزيابی رديف
حداکثر 

 امتياز

 تقسيم امتياز
امتياز 

 مکتسبه

تاريخ 

 برگزاری

محل 

 برگزاری
 درجه بانوان آقايان

 دتعدا

 بانوان آقايان شرکت کنندگان

1 

برگزاری دوره های آموزش 

مربيگری )حداقل دو دوره ( مطابق 

 تقويم

20 12 8        

        4 6 10 برگزاری دوره های دانش افزايی 2

3 
برگزاری دوره های داوری )حداقل 

 دو دوره(
10 6 4        

4 
ننده در تعداد مربيان شرکت ک

 دوره های دانش افزايی
15 9 6        

5 
ال در مسابقات تعداد داوران فع

 مختلف فدراسيون
10 6 4        

        6 9 15 تعداد هيأت  فعال شهرستان ها 6

7 
نشريات در ارتباط با رشته ورزشی 

 شماره 2هندبال حداقل 
10 6 4        

8 
بانک اطالعات، استفاده از برنامه 

 علمی و آموزشی های
10 6 4        

        4 6 10 پايگاه اطالع رسانی 9
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 شاخص های ارزيابی رديف
حداکثر 

 امتياز

امتياز  تسيم امتياز

 مکتسبه
 بانوان آقايان

 تعداد

شرکت 

 کننده

 توضيحات

 بانوان آقايان

10 
تعداد کل بيمه شدگان تا پايان سال به 

 تفکيک زن و مرد
30 18 12      

      12 18 30 درصد افزايش تعداد بيمه شدگان 11

12 
استعداديابی ) اجرای طرح های 

 استعداديابی (
50 30 20      

13 
تعداد کانونهای استعداديابی دارای 

 مجوز با همکاری آموزش و پرورش
50 30 20      

14 
 12تا  8برگزاری جشنواره ها رده سنی 

 سال
50 30 20      

15 
تعداد پايگاه قهرمانی با مجوز 

 در استان
50 30 20      

16 

 تبليغات در بخش

 تعداد عضويت در سامانه هواداری-

 هندبال  3064

فعاليت رسانه ايی ) راديو , صداو  -

 سيما , روزنامه

20 12 8      

17 
آموزشی در اختيار ورزشی و فضای 

 هيأت
20 12 8  

 يتظرف سال ساخت متراژ سرپوشيده

 روباز 
   

 

       4 6 10 فضای در اختيار هيأت 18

  4 6 10 تجهيزات تخصصی رشته 19

سيستم 

 داوری
 تعداد

وسايل 

 بدنسازی
 تشک
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 ( محور توسعه مديريت و پشتيبانی3

 شاخص ارزيابی رديف
حداکثر 

 امتياز

تقسيم 

 امتياز

امتياز 

 مکتسبه
 توضيحات

1 
کميته  3ضای هيأت ورزشی و تعداد کميته های فعال با ذکر مشخصات کامل افراد )حداقل اع

 فعال(
10 5/1   

   1 10 پاسخ بموقع به مکاتبات استان و فدراسيون 2

   1 10 ارسال بموقع عملکرد مالی و ورزشی 3

   1 10 اجرا دستورالعمل  های صادره از فدراسيون و ادارات کل 4

   1 10 مجمع ساليانهبرگزاری  5

   1 10 نظارت بر عملکرد بخش های تابعه 6

   1 10 تعامل و ارتباط مناسب با هيأت های تابعه 7

   1 10 حضور فعال و منظم در جلسات استان و فدراسيون و منطقه 8

   5/1 10 رعايت استانداردهای ورزشی در فضاها و تجهيزات ورزشی 9

10 
از طريق جذب منابع به دست  97بودجه سال %40کامل)حداقل  مالی توضيحجذب منابع 

 آورده باشد(
15 2   

 (  محور  و شاخص های ارزيابی عملکرد از نظر فدراسيون4

 بانوان آقايان مقام امتياز مکتسبه تقسيم امتياز حداکثر امتياز شاخص ارزيابی رديف

 بانوان آقایان

 ميزبانی مقدماتی منطقه 1

 االن , نوجوانان , جوانان () نونه

20 12 8     

 ميزبانی نهايی مناطق 2

 ) نونهاالن , نوجوانان , جوانان (

20 12 8     

 ميزبانی ساحلی 3

 ) نوجوانان , جوانان , بزرگساالن (

15 9 6     

 ميزبانی مسابقات متمرکز باشگاهی 4

 ( 2, دسته  3) نوجوانان , جوانان , دسته 

15 9 6     

 ميزبانی اردوهای تيم ملی 5

 )نونهاالن , نوجوانان, جوانان, بزرگساالن (

35 21 14     

 جمع کل :                                                                            


