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 بخش اول:تعاریف                                          

 استعدادیابی کميته مقدمه -1ماده 

 کامل و جامع ایبرنامه بدون. است ورزشکاران پرورش بلندمدت برنامه در مرحله نخستين استعدادیابی

  .بود خواهد منابع و وقت اتالف استعدادیابی، ورزشکاران پرورش برای
 مشارکت جذب و شناسایی بر مبنی شده تعيين رسالت اساس بر ایران هاکی فدراسيون راستا همين در

 و مردان از اعم هاکی ورزش اندرکاران دست سایر و پيشکسوتان، مدیران، داوران، مربيان ، ورزشکاران کليه

 تمام ازهاکی،  جامعه کامل شناسایی ضمن آن براساس تا دارد استعدادیابی مقوله به ایویژه نگاه، بانوان

 و سنی مختلف های رده ملی های تيم پشتوانه تأمين به منجر تا برده بهره کشور ورزشی های ظرفيت

   .شود رشته این متخصص نيروهای تربيت

 

   استعدادیابی کميته تعاریف -2ماده 

، روانی و ذهنی، جسمانی هایویژگی سنجش طریق از اجرا بينیپيش یعنی استعدادیابی :استعدادیابی

  .تکنيکی هایتوانایی همچنين و اجتماعی
 دارند شدن نخبه برای ایبالقوه توان که ورزشکارانی شناسایی برای هاکی فدراسيون استعدادیابی کميته

 را برگزیده ورزشکاران برای بهينه ورزشی اجراهای به رسيدن برای الزم زمان دارد سعی و شده تشکيل

   .دهد کاهش

 

  استعدادیابی کميته اهداف -3ماده 

   کشور سراسر از پایه سنی رده در هاکی مستعد افراد گزینش وانتخاب ( 1 -3

  استعدادیابی حوزه در فعال مربيان و ها استان( شناسایی 2 -3

  استعدادیابی حوزه در فعال مربيان عملی و علمی سطح( ارتقاء 3 -3

   آنان پيشرفت در تسریع و بازیکنان رشد در موجود امکانات از بهينه( استفاده 4 -3

  استعدادیابی حوزه در فعال مربيان انگيزه و کاراییافرایش ( 5 -3

  شده شناخته مستعد بازیکنان ساماندهی و ریزیبرنامه( 6 -3

  مستعد بازیکنان معرفی زمينه در شانفعاليت اساس بر هااستان بندیسطح ( 7 -3

 علمی هایظرفيت از استفاده منظور به کشور پژوهشی نهادهای با فدراسيون روابط سطحارتقاء ( 8 -3

   استعدادیابی حوزه در پژوهشی
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 بيشتر انگيزه ایجاد جهت کشوری آموزی دانش مسابقات برگزاری برای پرورش و آموزش باتعامل ( 9 -3

   مستعد افراد شناسایی و

   دانشگاهی مسابقات برگزاری منظور به ها دانشگاه باتعامل ( 10 -3

 

   استعدادیابی کميته اختيارات و وظایف -4ماده 

   استانی مربيان ویژه آموزشی های کارگاه برگزاری برای ریزیبرنامه( 1 -4

  مرزی برون و داخلی مسابقات به توجه با فدراسيون استعدادیابی مسابقات ساالنه تقویمتنظيم ( 2 -4

 مستعد ورزشکاران عملکرد گزارشتهيه ( 3 -4

   ساز بازیکن و فعال هایباشگاه به مزایا اعطای و کشور در موجود هایباشگاه از اطالعاتی بانکتهيه ( 4 -4

 به نيل در را کميته توانندمی که دولتی غير و دولتی هایسازمان با مطلوب ارتباط وهمکاری ( 5 -4

  .نمایند یاری وظایفش انجام و اهداف

 مرتبط هایبرنامه اجرای و استعدادیابی هفته یا روز نام به سال در هفته یک یا و روز یکاختصاص ( 6 -4

  هفته یا روز آن در هاکی استعدادیابی با

 سطح ارتقا و استانی مربيان ویژه آموزشی هایکارگاه برگزاری جهت آموزش کميته باهمکاری ( 7 -4

  آنان کيفی

 مختلف هایرده به شده شناخته مستعد بازیکنان معرفی جهت ملی هایتيم کميته باهمکاری ( 8 -4

  ملی هایتيم در سنی

 تائيد با ای طرح استعدادیابیهکارت صدور و شده شناسایی استعدادهای کليه از اطالعاتی بانکتهيه ( 9 -4

 فدراسيون يسئر
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 بخش دوم: ارکان و تشکیالت

   

   استعدادیابی کميته تشکيالت وارکان  -5ماده 

 يس رئ( 1 -5

  دبير ( 2 -5
    اعضاء( 3 -5

 

  .نماید دعوت هاجلسه در حضور برای کارشناس افراد از الزم مواقع در تواندمی کميته سئير :1تبصره 

 که لغوشده فرد عضویت غيرمتوالی جلسه 5 یا متوالی جلسه 3 اعضاء موجه غير غيبت صورت در :2تبصره 

  .بود خواهد استعدادیابی کميته عهده به وی حضور بودن موجه غير یا موجه
 

   استعدادیابی کميته اعضاء احرازشرایط  -6ماده 

   استعدادیابی کمیتهیس رئ( 6 -1

 سابقه و باالتر یا کارشناسی مدرک با دانشگاهی تحصيالت :کاری تجارب و سوابقتحصيالت / ( 6-1-1
  سال کار مدیریتی  2حداقل 

 ،بودن مدار برنامه و هاکی مربيگری زمينه در مهارت و تجربه ٬دانش داشتن:  فردیمشخصات ( 6-1-2

 ٬گيرپی، منظم ٬دقيق،  خوب بيان قدرت ، قوی ارتباطات از برخورداری، مسایل تحليل و تجزیه توانایی

  سيستمی تفکر و گروه با کار روحيه دارای

 (3رشته هاکی)درجه مربيگری مدرکداشتن حداقل : تخصصی هایمهارت( 6-1-3
 

 استعدادیابی کمیته دبیر( 6 -2

 باالتر یا کارشناسی مدرک با دانشگاهی تحصيالت :کاری تجارب و سوابقتحصيالت / ( 6-2-1

  درخصوص گيریپی ٬هاکی مربيگری زمينه در مهارت و تجربه ٬دانش داشتن :فردیمشخصات ( 6-2-2

 هااستان با ارتباط برقراری توانایی ٬محوله وظایف

 (3رشته هاکی)درجه مربيگری مدرکداشتن حداقل  :تخصصی هایمهارت ( 6-2-3
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  استعدادیابی کمیته اعضاء( 6-3

 باالتر یا کارشناسی مدرک با دانشگاهی تحصيالت :کاری تجارب و سوابق( تحصيالت / 6-3-1

 روحيه ٬استعدادیابی کميته مصوبات گيرپی ٬برخورد حسن ٬منظم و دقيق :فردیخصوصيات ( 6-3-2

 تعاملی

 (3رشته هاکی)درجه مربيگری مدرکداشتن حداقل  :تخصصی هایمهارت( 6-3-3
 

   استعدادیابی کميته اعضاء عزل و انتخابنحوه  -7ماده 

   استعدادیابی کمیتهیس رئ( 7-1

 حکم  با شخص بارز هایویژگی و سابقه ٬صالحيت بررسی از بعد کميته این ریيس :انتخابنحوه ( 7-1-1

   .شودمی منصوب ٬فدراسيون ریيس

 حضور صورت در کميته ریيس بنابراین. است عزل برای یصالحذ ٬انتصاب مرجع: عزلنحوه ( 7-1-2

   .شود می عزل فدراسيون ریيس طرف از ٬کميته با نامناسب همکاری و نامنظم
 

  استعدادیابی کمیتهدبیر ( 7-2

 کميته ریيس حکم با فدراسيون ریيس تایيد و کميته ریيس پيشنهاد با کميته دبير: انتخابنحوه ( 7-2-1

  . شود می منصوب

 همکاری و نامنظم حضور صورت در. باشد می عزل برای ذیصالح ٬انتصاب مرجع :عزلنحوه ( 7-2-2

  . آید می عمل به گيریتصميم ٬فدراسيون يسئر هماهنگی با کميته با نامناسب

 

  استعدادیابی کمیتهاعضای ( 7-3

 با فدراسيون يسئر تایيد و کميته يسئر پيشنهادبه   استعدادیابی کميته اعضای: انتخاب( نحوه 7-3-1

   . شوندمی منصوب کميته يسئر حکم

 همکاری و نامنظم حضور صورت در. باشدمی عزل برای ذیصالح ٬انتصاب مرجع: عزلنحوه  (7-3-2

  . آیدمی عمل به گيریتصميم ٬فدراسيون ریيس هماهنگی با کميته با نامناسب
 

 



 6                                                                                                                                       آیین نامه کمیته استعدادیابی

 
 

 بخش سوم: شرح وظایف اعضا

  استعدادیابی کميته اعضاء وظایفشرح  -8ماده 

   استعدادیابی کمیته یسئر وظایفشرح  (8-1

   کميته آموزشی هایبرنامهتدوین  (8-1-1

  ها آن احکام صدور و تصویب جهت فدراسيون ریيس به آنها پيشنهاد و کميته اعضایتعيين ( 8-1-2
 کننده هماهنگ مسئوالن انتخاب و استعدادیابی کميته مجموعه زیر کاری هایگروه اعضایتعيين ( 8-1-3

  آنها
   فدراسيون ریيس به سال هر و ماه سه هر پایان در کميته عملکرد گزارشارائه ( 8-1-4

  استعدادیابی اردوهای و مسابقات ساليانه تقویمتدوین ( 8-1-5

   مسابقات استعدادیابی نمایندگان و ميزبانانتعيين ( 8-1-6

   استعدادیابی کمیته دبیر وظایفشرح ( 8-2

   کميته ریيس به ماه هر پایان در کميته اعضای عملکرد گزارش( ارائه 8-2-1

  مجموعه زیر کاری های گروه و اعضا مربوط مهم مسائل خصوص در کميته ریيس ساختنآگاه ( 8-2-2
   صورتجلساتيم تنظ( 8-2-3

  کميته ساليانه و ماهه سه عملکرد گزارشارائه ( 8-2-4

    گذشته دوره به نسبت مسابقات از دوره هر مستعد بازیکنان عملکرد از گزارشتهيه ( 8-2-5

   مستعد نفرات شناسایی جهت فدراسيون استعدادیابی ویژه شده تعيين مسابقات در یافتنحضور ( 8-2-6
  مستعد نفرات شناسایی جهت مدارس هاکی مسابقات در یافتنحضور ( 8-2-7

   شده شناسایی استعدادهای کليه از اطالعاتی بانکتهيه ( 8-2-8

 

   استعدادیابی کمیته اعضاء وظایفشرح ( 8-3

  آنها پرورش و جذب جهت ریزیبرنامه و استعدادها( کشف 8-3-1

  افزاری سخت امکانات از گزارشیارائه ( 8-3-2

  استعدادیابی کميته به شده معرفی بازیکنان پيشرفت روند از ماهانه گزارشارائه ( 8-3-3

    آن شده گرفته نظر در های برنامه در مشارکت و کميته جلسات درشرکت ( 8-3-4
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   استعدادیابی کميته مقررات وضوابط  -9ماده 

   استعدادیابی کمیته عملیات( شرح 9-1

 .پيوست با مطابق استعدادیابیشرح ( 9-1-1

   استعدادیابی کمیته هایصورتجلسه و ها( جلسه 9-2

 حداقل حضور با هاجلسه این شودمی تشکيل بار یک ماهانه استعدادیابی کميته اعضای های( جلسه9-2-1

   .یابدمی رسميت کميته اعضای سوم دو

  .شودمی تشکيل بار یک هفته دو هر ردبي با کميته ریيس های( جلسه9-2-2

   .بود خواهد اجرا و ابالغ قابل فدراسيون ریيس تایيد از پس کميته هایجلسه صورت و هامصوبه (9-2-3

 

   استعدادیابی کمیته هایگزارش( 9-3

 و فدراسيون به استعدادیابی کميته مدنظر هایحوزه در استان هر عملکرد ادواری دهیگزارش( 9-3-1

   زمينه این در برتر هایاستان  معرفی

   فدراسيون يسئر به کميته ماهانه عملکرد گزارشارائه ( 9-3-2
    کارت صدور جهت فدراسيون به معرفی و جدید شده شناخته مستعد بازیکنان از گزارشتهيه ( 9-3-3

  کميته هایبرنامه مراحل پایان در جدید شده شناخته بازیکنان از دقيق آماریارائه  (9-3-4
 

   استعدادیابی کمیته های( مکاتبه9-4

  : فدراسيون ریيس تأیيد با ذیل هایکميته بامکاتبه ( 9-4-1

  در مسابقات مدارس هاکی استعدادیابی جهت: فدراسيون مسابقاتکميته  -

 مربيان سطح ارتقا برای آموزشی هایکالس برگزاری جهت :و پژوهش فدراسيون آموزشکميته  -

 استعدادیابی ویژه

   استعدادیابی ارزیابی هایشاخص علمی شناسایی جهت :و پژوهش فدراسيون آموزشکميته  -

 تيم سنی هایرده به جدید افراد معرفی و اردوها برگزاری جهت :فدراسيون ملی هایتيمکميته  -

    ملی

 جهت ارتباط با رسانه های جمعی جهت اطالع رسانی بيشتر :کميته روابط عمومی فدراسيون -

  فدراسيون ریيس و با امضاء تائيد ذیل هایسازمان با هامکاتبه ( 9-4-2

  هانآ استعدادیابی نمایندگان و هااستان  -

    مدارس و پرورش و آموزش ٬علوموزارت  -
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   استعدادیابی کمیته بایگانی و( سوابق 9-5

  استعدادیابی برنامه از مرحله هر در شده شناخته بازیکنان سوابقحفظ ( 9-5-1

   .کردند معرفی مطرحی بازیکنان و داشته مشارکت استعدادیابی طرح در که مربيانی سوابق( حفظ 9-5-2
 معرفی بيشتری بازیکنان و داشته مشارکت استعدادیابی طرح در که هاییاستان سوابق( حفظ 9-5-3

  .کردند
  پيشنهادها سوابق حفظ و( ثبت 9-5-4

 و نامگذاری در تاریخ ٬موضوع ٬شماره ترتيب به شده تعریف فرمت با شده انجام هایمکاتبهکليه ( 9-5-5

 بانک در ٬ خارجی یا داخلی ٬ پيگيری تاریخ ٬ فرستنده ٬گيرنده اضافه به اطالعات همين با ونگهداری 

  .ميگردد ثبت مربوطه

 در و فدراسيون دبيرخانه در ٬ الکترونيک بصورت ٬ شده انجام های مکاتبه و هافعاليت( سوابق 9-5-6

   . شد خواهد نگهداری مستقل بخش

 
 

   استعدادیابی کمیته ضوابطسایر ( 9-6

ه به صورت مکتوب و از طریق ک مواردی فقط و باشندمي فعال ایمیل داشتن به موظف کمیته اعضایکلیه ( 9-6-1

    .ایمیل مطرح شده باشد، پذیرفته مي شود

 .گیردمي انجام دبیر فدراسیون، با هماهنگي و فدراسیون رییس موافقت با نیاز درصورت نامهآیینویرایش  (9-6-2

 
 

 : بازنگری10ماده

يس فدراسيون ئو تایيد ر استعدادیابیيس کميته ئنامه هر سه سال یک بار بر اساس نياز و به پيشنهاد راین آیين 

 قرار خواهد گرفت. مورد بازنگری
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 مالیچهارم: امور بخش                                                             

 : امور مالی11ماده

 باشد.می هاکیمقررات مالی این کميته تابع آیين نامه اداری، مالی و معامالتی فدراسيون 

 

یسه فدراسیون ئت ربه تصویب هیئ 95..../..../ در تاریختبصره  2و ماده  11 فصل و 4این آیین نامه در 

 باشد.این تاریخ قابل اجرا و استناد میهاکی رسیده است و از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


