فدارسیون ورزشهای همگانی
اجنمن بازی های فکری

محور های ارزشیابی
کمیته های استانی باز یهای فکری استان ها

مقدمه
نظام ارزیابی عملکرد کمیته های متناظر استانی ،متشکل از کلیه فعالیت هتای
کمیته های بازی های فکری سراسر کشور می باشد که در محورهای توستعه در
کلیه زمینه های مرتبط با ارتقاء سطح بازی های فکری هر استان برای دستیابی
به یک نظارت یکسان و حذف عالیق شخصی در ارزشیابی عملکترد واحتد هتای
استانی اس .
انجمن بازی های فکری براساس ایتن دستتور العمتل بتا ارزیتابی هتای ستالیانه
کمیته های متناظر استانی کنترلی دقیق تر را اعمتا متی نمایتد و بتر مبنتای
نتایج حاصله رهنمودهایی را در راستای برنامته استتراتکیک (راهبتردی) انجمتن
ارائه خواهد نمود.
بر این اساس هر کمیته متناظر بازی های فکری استانی طبق محورهتای اعتالم
شده ارزیابی و با بهره برداری و تحلیل نتایج فرم هتای ارستالی نستب بته رتبته
بندی سراسری اقدام می گردد.

کمیته ارزیابی عملکرد
انجمن بازی های فکری

محور  –1توسعه فعالیت های همگانی و برگزاری جشنواره ها و رویداد های بازی های فکری ()40%
ردیف

حداکثر

عنوان فعالیت (زیر شاخص )

اصول امتیازدهی

مرجع رسیدگی و اعالم نظر

امتیاز
دامنه امتیاز بین  0تا 50

1

تدوین و اجرای برنامه ساالنه و تقویم ورزشی

50

کمیته امور استان ها

2

میزبانی مسابقات کشوری

200

کمیته مسابقات

به ازای هر میزبانی  100امتیاز

3

حضور تیم ها ی استان در مسابقات و رویداد های ورزشی کشوری

50

کمیته مسابقات

به ازای هر ورزشکار  5امتیاز ( حداکثر  50امتیاز)

4

برگزاری مسابقات بازی های فکری در استان مربوطه

25

کمیته امور استان ها

هر مسابقات  5امتیاز (حداکثر  25امتیاز)

5

برگزاری جشنواره ها ورزشی بازی های قکری استانی

25

کمیته مسابقات

هر مسابقات  5امتیاز (حداکثر  25امتیاز)

6

مقام های کسب شده در مسابقات کشوری انجمن

50

کمیته های انجمن

جمع کل امتیاز ورزشی

400

کمیته ارزیابی عملکرد

مقام او ( ،)15دوم ( ،)10سوم (( )5حداکثر  50امتیاز)

محور  –2توسعه آموزش و پژوهش ()25%
حداکثر امتیاز

مرجع رسیدگی و اعالم نظر

اصول امتیازدهی

عنوان فعالیت (زیر شاخص )

ردیف
1

ایجاد انگیزه ( فرهنگ سازی – معرفی رشته – تعامل با ارگان ها و)...

10

کمیته امور استان ها

دامنه امتیاز بین  0تا 10

2

مشارک کمیته بازی های فکری در فعالی پایگاه های تابستانی در استان ها

10

کمیته امور استان ها

دامنه امتیاز بین  0تا 10

3

ارتباط با سازمان های مرتیط با بازی های فکری

20

کمیته امور استان ها

دامنه امتیاز بین  0تا 10

4

برگزاری کارگاه های اموزشی و دوره های مربیگری

100

کمیته آموزش

به ازای هر دوره  25امتیاز

5

برگزاری کالس های توجیهی

100

کمیته آموزش

به ازای هر دوره  25امتیاز

جمع کل

250

کمیته ارزیابی عملکرد

محور  –3توسعه رفتار سازمانی و مدیریتی ()20%
حداکثر امتیاز

مرجع رسیدگی و اعالم نظر

1

جذب منابع تخصیصی

40

کمیته امور استان ها

منایع تخصصی از هیات استانی

2

جذب اسپانسر و حامیان مالی (کمک های مالی از خیرین و عالقمندان)

100

کمیته امور استان ها

زیر  10میلیون(25امتیاز)
 10تا  30میلیون(امتیاز)50
 30تا  50میلیون ( 75امتیاز)
بیشتر از  50میلیون ( 100امتیاز)

3

پاسخ به موقع به مکاتبات و حضور در جلسات انجمن

40

کمیته امور استان ها

4

نظارت بر کمیته های شهرستان ها و برگزاری منظم جلسات کمیته استانی

20

کمیته امور استان ها

عنوان فعالیت (زیر شاخص )

ردیف

جمع کل امتیازات

 200امتیاز

اصول امتیازدهی

کمیته ارزیابی عملکرد

محور – 4فرهنگی و روابط عمومی ()15%
عنوان فعالیت (زیر شاخص )

ردیف

حداکثر امتیاز

1

همکاری کمیته استانی در خصوص ارسا اخبار و مطالب علمی جه چاپ در خبرنامه انجمن

20

2

ارسا گزارش فعالی های استانی به روابط عمومی انجمن در زمان مناسب جه درج در سای و کانا

100

با روابط عمومی انجمن

3

داشتن مسئو روابط عمومی و ارتباط فعا

4

ارائه اخبار و رویداد های ورزشی استان به رسانه ها(انجمن ،فدراسیون ،خبرگزاری های استانی و)..

10
20

مرجع رسیدگی و
اعالم نظر

به ازای هر مطلب علمی  2امتیاز
کمیته روابط
عمومی
(گزارشات دریافتی)

5
جمع کل امتیازات

150

اصول امتیازدهی

کمیته ارزیابی عملکرد

به ازای ارسا مطالب  10امتیاز
معرفی نماینده و ارتباط بامسئو روابط عمومی انجمن

به ازای هر خبر ارسالی  4امتیاز

