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های سه گانه استانی هیات یکساله عالیت هایعملکرد فنحوه ی  چک لیست نظارت بر  

  

امتیاز 

هکسب شد  

 ردیف سواالت مطروحه امتیاز

 چند روز درهفته؟ در چه رشته هائی؟ کنند؟ورزشکاران سه گانه در ایام هفته تمرین میآ  آیا  2 

 

1 

  ؟گرددگانه ( برگزار میسه دوگانه/ مسابقات ورزش ) طول سال آیا در د  2 

 

2 

 چه تعداد؟ اید؟گانه و دوگانه جذب نمودهجاری ورزشکار سه در طول سالآیا  2 

 

3 

 استنادات (آمار و ) با ذکر باشند؟در استان چند نفر میو سازمان یافته گانه و دوگانه جذب شده کل آمار ورزشکاران سه 2 

 

4 

 استنادات (آمار و ) با ذکر گانه هستند؟ت دارای بیمه ورزش سهورزشکاران جذب شده هیأ آیا     2 

 

5 

ه (؟ ) با ذکر استنادات مربوط چند کالس سطح استان برگزار شده است؟طول سال و در گری و داوری در  های مربی آیا کالس 2   6 

 2   

یا ن می دهند ورزشکاران استان را تمری هستند وگانه سه فدراسیون ورزشسوی آیا مربیان و داوران آن استان دارای گواهی نامه معتبر از 

  از سایر رشته های مکمل استفاده می شود؟

7 

.ائه مستندات (ذیرفته است؟ ) با اراقداماتی در جهت جذب ورزشکاران برای رشته سه گانه در سطح استان صورت پ آیا 2   8 

( ) با ارائه مستندات شده است؟ گانه و دوگانه اقدامات آموزشی انجامآیا جهت ارتقاء سطح علمی و فنی ورزشکاران ورزش سه 2   9 



2 

 

.ندات ( تمس با ارائه) فعالیتی انجام شده است ؟  ورزشکاران، مربیان و داوران آیا در خصوص توسعه علمی پژوهشی 2   11 

.( مستنداتبا ارائه )  است؟انجام شده  الدر طول س فعالیتیورزشکاران ، مربیان و داوران فرهنگی سطح  جهت ارتقاءآیا در  2   11 

؟ ام شده استگاهها انجیر مدارس و دانشدر سطح استان بمنظور ترویج و توسعه رشته سه گانه و استعداد یابی از مراکز آموزشی نظآیا اقداماتی  2   

 ) با ارائه مستندات الزم (
12 

ی انجام شده است؟ توضیح دهید.های فعالیترشته سه گانه در سطح قهرمانی آیا در خصوص توسعه  2   13 

؟مطلوب می باشدل ورزش و جوانان استان گانه با اداره که تعامل هیأت سهنحو 2   14 

در چند نوبت؟ اید؟با مدیر کل ورزش و جوانان استان داشته جلساتیدر طول سال آیا  2   15 

باشد؟ توضیح دهید.استان میمرکز در  ریو ادا یدفترفضا و امکانات ه دارای گانآیا هیأت سه 2   16 

آیا اماکن و فضاهای تمرینی ثابت برای ورزشکاران سه گانه ایجاد شده است ؟ با ذکر دقیق مشخصات.آیا  . 2   

 

17 

.دتوضیح داده شو مناسبی هستند؟ ی تمرین های خود دارای مکانبراسطح استان  سه گانه و دوگانه در آیا بانوان ورزشکار 2   18 

.ت ارائه شود () ساختار هیئ گانه هیأت استان اقدام شده است؟ توضیح دهیدورزش سهمختلف  هایآیا نسبت به انتخاب روسای کمیته 2   19 

.شود ( ) ساختار هیئت ارائهده اند؟ توضیح دهید و روسای کمیته های مربوطه انتخاب ش ی تابعهآیا رؤسای هیأتهای شهرستانها 2   21 

جلسه (. ورتص شهرستان با ارائه چنددر )برگزار نموده اید؟ جلسه مرکز استان سال با مجموع اعضای کمیته های هیئت سه گانهی  آیا در طول ط 2   

 

21 

( تشکیل داده اید؟ ) با ارائه صورتجلسهشهرستانها  ی هیئت های سه گانهبا اعضا آیا در طول سال جلساتی 2   22 

 ع و تجهیزات دستگاههای اجرائی استان جهت بهره برداری در زمان های خاص تهیه شده است؟آیا فهرستی از مناب 2 

 

23 

رائه استنادات () با ا ؟چه میزان از سایر منابع ) اسپانسر / کمکهای مردمی ( یزان اعتبار مالی در طول سال از فدراسیون دریافت نموده اید؟چه م  چه  2   

 

24 

) با ارائه استنادات ( دریافت نموده اید؟ ز اداره کل ورزش و جوانان استانار مالی در طول سال ااعتبمیزان  چه   چه  2   25 
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62  اسپانسر تهیه شده است؟ آیا در خصوص جذب اسپانسر اقداماتی صورت گرفته و فهرستی از صنایع و کارخانجات تولیدی جهت شناسائی 2   

نموده اند؟ اقدامثبت اقالم سرمایه ای نسبت به بایگانی  و دفتر مالی سئولینآیا م 2   72  

) با ارائه مستندات ( ؟ه استدیبه فدراسیون منعکس گرددر طول سال آیا اقدامات انجام شده  2   82  

 29 آیا امکانات و تجهیزات تخصصی سه گانه در استان موجود است؟ 2 

) با ارائه مستندات الزم ( گرفته است؟صورت  نحوه انجام آن  بر یو نظارتتهیه شده  هیات سه گانه آیا تقویم ورزشی 2   13  

مستندات ( ) با ارائه بولتن تهیه می گردد؟ گزارشات مصور و آیا پس از برگزاری مسابقات و کالسهای آموزشی 2   31 

ل آمده است؟به عم یتقدیرال نموده اند و کسب مدبدست آورده اند  یآیا از ورزشکاران برتر و قهرمانانی که در مسابقات آن استان مقام 2   

) با ارائه گزارشات مصور و مستندات (    

32 

شده است؟ داشته اید ؟ تا چه میزان اجرائی در جهت توسعه و گسترش اماکن و تاسیسات ورزشی سه گانه در سطح استان طرح هائیآیا    اآی 2   

 ) با ارائه مستندات الزم (

33 

در خصوص استفاده بهینه از امکانات هیئت های دوچرخه سواری، شنا و دوومیدانی تهیه شده است؟آیا تفاهم نامه ای  2   34 

نموده است؟ یخانوادگی) سه گانه و دوگانه ( اقدامجشنواره های هیئت نسبت به برگزاری  در طول یکسال گذشته اآی 2   35 

ذیرفته است؟های سه گانه شهرستانهای تابعه صورت پ عملکرد هیئتی  نحوهآیا نظارت فعال از سوی هیئت سه گانه مرکز استان بر  2   36 

 صویری وشنیداری و ت آیا فعالیتهای هیئت در هنگام برگزاری مسابقات سه گانه و دوگانه در سطح استان انعکاسی در رسانه های 2 

محلی داشته است؟مکتوب   

37 

عکاس اخبار و رویدادهای سه گانه استان است؟ل تلگرامی جهت انو نیز کاناسایت آیا هیئت سه گانه استان دارای  2   38 

داشته است؟ ری کشوها آیا هیئت سه گانه در طول سال حضور فعال در مسابقات قهرمانی کشور در سطوح مختلف و نیز لیگ باشگاه 2   39 

 41  ، بانوان هم حضور دارند؟در بخش مدیریتی هیات ها و کمیته های سه گانه آیا 2 

ورزشکار در مسابقات و در رده های سنی گوناگون تا چه میزان بوده است؟سهم حضور بانوان  2   41 

ارید؟ در سطح استان برگزار می گردد حضور داز سوی اداره کل ورزش و  آیا در سمینارهای آموزشی و پروهشی سالیانه ورزشی که  2   24  



4 

 

34  ؟اعزام کرده ایدو دعوت شده اند صصی که از سوی فدراسیون برگزار گردیده است ه های تخآیا افراد واجد شرایط را به دور 2   

؟جرا نموده استنی و ابی شی را در سطح استان پیی و تمرین، آموزشخود استفاده از برنامه های علمی آیا هیئت سه گانه در تقویم ورزشی سالیانه 2   44  

زاری مسابقات قهرمانی هیئت سه گانه استان به گونه ای هست که بتواند میزبانی و برگ جهیزات تخصصیو ت امکاناتکلی از قبیل وجود شرایط آیا  2 

های کشور را عهده دار شود؟ ) با ارائه مستندات الزم ( گ باشگاهلینیز کشور و   
54  

؟شده اند  به موقع اجراتاکنون ارسال نموده است فدراسیون  کهرا ی نامه های آیا دستورالعمل ها و بخش 2   64  

گرفته است؟  هیئت انجامیا برنامه هایی از سوی  مسابقاتهای مختلف ملی و مذهبی  مناسبتآیا در  2   74  

است؟ برنامه ریزی عملیاتی جهت ترویج عمومی رشته های دوگانه و سه گانه در سطح استان داشته در طول سال آیا هیئت سه گانه استان 2   84  

ته است؟ اقدامی در جهت برگزاری کارگاههای علمی با مشارکت پژوهشکده ها و دانشگاههای استان و مراکز علمی صورت گرفآیا در طول سال  2   

  ) با ارائه استنادات الزم (
94  

استفاده از  رعایت بکارگیری مربیان با کارت مربیگری و متخصص در رشته ورزشی سه گانه و ؛توسعه محیط حقوقی از لحاظ اقدامات هیئت برای 2 

 امکانات آموزشی بر اساس استانداردهای فنی و اخذ تعهدنامه و رضایت والدین ورزشکاران چگونه بوده است؟
51 

  جمع امتیازات 111 

 

 

 

 

1396 بهمن ماه / تنظیم: کمیته امور استانها  


