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بودجه  فعالیت طرح حوزه عملکردی ردیف

 فعالیت

 تعداد

 فعالیت

 مکان

 فعالیت

 زمان

 فعالیت
تعمیم و توسعه  1

ورزش ترای اتلون 

 در استان

فعال سازی 

هیئت های 

 شهرستانی

تشکیل هیئت 

 شهرستانی جدید

    

تعمیم و توسعه  2

ورزش ترای اتلون 

 در استان

فعال سازی 

هیئت های 

 شهرستانی

عملکرد بررسی 

هیئت های 

 شهرستانی

    

تعمیم و توسعه  3

ورزش ترای اتلون 

 در استان

فعال سازی 

هیئت های 

 شهرستانی

بازدید از هیئت 

 های شهرستانی

    

تعمیم و توسعه  4

ورزش ترای اتلون 

 در استان

فعال سازی 

کمیته های 

 استانی

     تشکیل کمیته جدید

تعمیم و توسعه  5

ورزش ترای اتلون 

 استان در

فعال سازی 

کمیته های 

 استانی

بررسی عملکرد 

 کمیته های استانی

    

تعمیم و توسعه  6

ورزش ترای اتلون 

 در استان

جذب 

 ورزشکار

عقد تفاهمنامه با 

مدارس و سایر 

 دستگاه ها

    

تعمیم و توسعه  7

ورزش ترای اتلون 

 در استان

جذب 

 ورزشکار

برگزاری کالس 

 های آموزشی

    

و توسعه  تعمیم 8

ورزش ترای اتلون 

 در استان

جذب 

 ورزشکار

برگزاری 

 رویدادهای تفریحی

    

تعمیم و توسعه  9

ورزش ترای اتلون 

 در استان

جذب و تربیت 

 مربی و داور

برگزاری دوره های 

 آموزشی

    

تعمیم و توسعه  11

ورزش ترای اتلون 

 در استان

جذب و تربیت 

 مربی و داور

     برگزاری کارورزی

تعمیم و توسعه  11

ورزش ترای اتلون 

 در استان

جذب و تربیت 

 مربی و داور

ایجاد فرصت های 

 شغلی

    

تعمیم و توسعه  12

ورزش ترای اتلون 

 در استان

ایجاد و تامین 

فضای فیزیکی 

 هیئت

ایجاد و تامین 

اماکن اداری و 

ستادی در مرکز 
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استان و شهرستان 

 ها
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تعمیم و توسعه 

ترای اتلون ورزش 

 در استان

ایجاد و تامین 

فضای فیزیکی 

 هیئت

ایجاد و تامین 

اماکن تمرینی در 

مرکز استان و 

 شهرستان ها

    

آموزش ورزش ترای  14

 اتلون در استان

برگزاری 

کالس های 

آموزش 

 کودکان

اجرای فراخوان و 

تبلیغات کالس های 

 آموزشی

    

آموزش ورزش ترای  15

 اتلون در استان

برگزاری 

کالس های 

آموزش 

 کودکان

ثبت نام و تشکیل 

پرونده از متقاضیان 

 و شرکت کننده گان

    

آموزش ورزش ترای  16

 اتلون در استان

برگزاری 

کالس های 

آموزش 

 کودکان

تامین و 

تخصصیص مربیان 

 آموزشی

    

آموزش ورزش ترای  17

 اتلون در استان

برگزاری 

کالس های 

آموزش 

 کودکان

کارورزی اجرای 

 دوره های مربیگری

    

آموزش ورزش ترای  18

 اتلون در استان

برگزاری دوره 

 های مربیگری

اجرای فراخوان و 

تبلیغات دوره های 

 مربیگری

    

آموزش ورزش ترای  19

 اتلون در استان

برگزاری دوره 

 های مربیگری

ثبت نام و تشکیل 

پرونده از متقاضیان 

 و شرکت کننده گان

    

آموزش ورزش ترای  21

 اتلون در استان

برگزاری دوره 

 های مربیگری

اجرای دوره 

مربیگری طبق آیین 

نامه آموزش 

 فدراسیون

    

آموزش ورزش ترای  21

 اتلون در استان

برگزاری دوره 

 های داوری

اجرای فراخوان و 

تبلیغات دوره 

 داوری
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آموزش ورزش ترای  22

 اتلون در استان

برگزاری دوره 

داوری های  

ثبت نام و تشکیل 

پرونده از متقاضیان 

 و شرکت کننده گان

    

آموزش ورزش ترای  23

 اتلون در استان

برگزاری دوره 

 های داوری

اجرای دوره داوری 

طبق آیین نامه 

 آموزش فدراسیون

    

آموزش ورزش ترای  24

 اتلون در استان

برگزاری 

کارگاه ها و 

دوره های 

آموزشی 

عمومی و 

 تخصصی

اجرای فراخوان و 

تبلیغات دوره های 

 های آموزشی

    

آموزش ورزش ترای  25

 اتلون در استان

برگزاری 

کارگاه ها و 

دوره های 

آموزشی 

عمومی و 

 تخصصی

ثبت نام و تشکیل 

پرونده از متقاضیان 

 و شرکت کننده گان

    

آموزش ورزش ترای  26

 اتلون در استان

برگزاری 

کارگاه ها و 

دوره های 

آموزشی 

عمومی و 

 تخصصی

اجرای دوره 

آموزشی طبق آیین 

نامه آموزش 

 فدراسیون

    

استعدادیابی ورزش  27

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

آزمون 

 استعدادیابی

اجرای فراخوان و 

آزمون های تبلیغات 

 استعدادیابی

    

استعدادیابی ورزش  28

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

آزمون 

 استعدادیابی

ثبت نام و تشکیل 

پرونده از متقاضیان 

 و شرکت کننده گان

    

استعدادیابی ورزش  29

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

آزمون 

 استعدادیابی

 آزمون هااجرای 

طبق آیین نامه 

 استعدادیابی

 فدراسیون

    

استعدادیابی ورزش  31

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

مسابقات 

 مستعدین

 و شناسایی میزبان

انجام مکاتبات 

 اداری و قانونی
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استعدادیابی ورزش  31

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

مسابقات 

 مستعدین

اجرای فراخوان و 

 مسابقاتتبلیغات 

 مستعدین

    

استعدادیابی ورزش  32

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

مسابقات 

 مستعدین

ثبت نام و تشکیل 

پرونده از متقاضیان 

 کننده گانو شرکت 

    

استعدادیابی ورزش  33

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

مسابقات 

 مستعدین

تامین و تخصیص 

منابع مالی، فیزیکی 

 و انسانی مسابقات

    

استعدادیابی ورزش  34

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

مسابقات 

 مستعدین

مسابقات اجرای 

طبق  مستعدین

 مسابقاتآیین نامه 

 فدراسیون

    

استعدادیابی ورزش  35

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

مسابقات 

 مستعدین

شناسایی افراد 

مستعد و تشکیل 

 تیم های مستعدین

    

استعدادیابی ورزش  36

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

اردوی 

 استعدادیابی

شناسایی میزبان و 

انجام مکاتبات 

 اداری و قانونی

    

استعدادیابی ورزش  37

اتلون در ترای 

 استان

برگزاری 

اردوی 

 استعدادیابی

اجرای فراخوان و 

مستعدین  دعوت از

 منتخب

    

استعدادیابی ورزش  38

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

اردوی 

 استعدادیابی

تامین و تخصیص 

منابع مالی، فیزیکی 

اردوی و انسانی 

 مستعدین

    

استعدادیابی ورزش  39

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

اردوی 

 استعدادیابی

اردوی اجرای 

طبق  مستعدین

آیین نامه 

 استعدادیابی

 فدراسیون

    

استعدادیابی ورزش  41

ترای اتلون در 

 استان

ایجاد و تامین 

پایگاه 

 استعدادیابی

ایجاد و تامین 

 اماکن فیزیکی

    

استعدادیابی ورزش  41

ترای اتلون در 

 استان

ایجاد و تامین 

پایگاه 

 استعدادیابی

تهیه و تامین 

تجهیزات و لوازم 

 استعدادیابی
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رویدادهای ورزش  42

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

مسابقات 

قهرمانی 

 استان

شناسایی میزبان و 

انجام مکاتبات 

 اداری و قانونی

    

رویدادهای ورزش  43

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

مسابقات 

قهرمانی 

 استان

اجرای فراخوان و 

 مسابقاتتبلیغات 

    

رویدادهای ورزش  44

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

مسابقات 

قهرمانی 

 استان

ثبت نام و تشکیل 

تیم های پرونده از 

 شهرستانی

    

رویدادهای ورزش  45

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

مسابقات 

قهرمانی 

 استان

تامین و تخصیص 

منابع مالی، فیزیکی 

 انسانی مسابقاتو 

    

رویدادهای ورزش  45

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

مسابقات 

قهرمانی 

 استان

 مسابقاتاجرای 

طبق آیین نامه 

 مسابقات

 فدراسیون

    

رویدادهای ورزش  46

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

مسابقات 

قهرمانی 

 استان

شناسایی افراد 

نخبه و تشکیل تیم 

 های استانی

    

رویدادهای ورزش  47

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

مسابقات 

قهرمانی 

 استان

صدور و ارسال 

احکام قهرمانی  

استان و گزارش 

 های مربوطه

    

رویدادهای ورزش  48

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

رویدادهای 

همگانی در 

 استان

شناسایی میزبان و 

انجام مکاتبات 

 اداری و قانونی

    

رویدادهای ورزش  49

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

رویدادهای 

همگانی در 

 استان

اجرای فراخوان و 

 مسابقاتتبلیغات 
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رویدادهای ورزش  51

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

رویدادهای 

همگانی در 

 استان

ثبت نام و تشکیل 

متقاضیان پرونده از 

 و شرکت کنندگان

    

رویدادهای ورزش  51

اتلون در ترای 

 استان

برگزاری 

رویدادهای 

همگانی در 

 استان

تامین و تخصیص 

منابع مالی، فیزیکی 

 و انسانی مسابقات

    

رویدادهای ورزش  52

ترای اتلون در 

 استان

برگزاری 

رویدادهای 

همگانی در 

 استان

 مسابقاتاجرای 

طبق آیین نامه 

 مسابقات

 فدراسیون

    

رویدادهای ورزش  53

در ترای اتلون 

 استان

برگزاری 

رویدادهای 

همگانی در 

 استان

صدور و ارسال 

احکام و گزارش 

 های مسابقات

    

اردوهای آماده سازی  54

و اعزام های تیم 

های ترای اتلون 

 استان

اعزام تیم 

های منتخب 

استان به 

رقابت های 

قهرمانی 

 کشور

اجرای مراحل 

اداری و قانونی 

نفرات اعزامی طبق 

 دستورالعمل های

فدراسیون و اداره 

 کل

    

اردوهای آماده سازی  55

و اعزام های تیم 

های ترای اتلون 

 استان

اعزام تیم 

های منتخب 

استان به 

رقابت های 

قهرمانی 

 کشور

تامین و تخصیص 

منابع مالی، فیزیکی 

و انسانی تیم های 

اعزامی به مسابقات 

 قهرمانی کشور

    

اردوهای آماده سازی  56

تیم  و اعزام های

های ترای اتلون 

 استان

اعزام تیم 

های منتخب 

استان به 

رقابت های 

قهرمانی 

 کشور

مراحل اعزام اجرای 

 و حضور تیم ها

طبق آیین نامه 

مسابقات 

 فدراسیون

    

اردوهای آماده سازی  57

و اعزام های تیم 

های ترای اتلون 

 استان

اعزام تیم 

های استانی 

به رویداد های 

اجرای مراحل 

اداری و قانونی 

نفرات اعزامی طبق 

دستورالعمل های 
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منطقه ای و 

 کشوری 

فدراسیون و اداره 

 کل

اردوهای آماده سازی  58

و اعزام های تیم 

های ترای اتلون 

 استان

اعزام تیم 

های استانی 

به رویداد های 

منطقه ای و 

 کشوری 

تامین و تخصیص 

منابع مالی، فیزیکی 

تیم های و انسانی 

اعزامی به 

رویدادهای منطقه 

 ای و کشوری

    

اردوهای آماده سازی  59

و اعزام های تیم 

های ترای اتلون 

 استان

اعزام تیم 

های استانی 

به رویداد های 

منطقه ای و 

 کشوری 

مراحل اعزام اجرای 

 و حضور تیم ها

طبق آیین نامه 

مسابقات 

 فدراسیون

    

اردوهای آماده سازی  61

اعزام های تیم و 

های ترای اتلون 

 استان

اعزام ملی 

پوشان،  

مربیان و 

داوران  به 

اردوها و 

رویدادهای 

 ملی

اجرای مراحل 

اداری و قانونی 

نفرات اعزامی طبق 

دستورالعمل های 

فدراسیون و اداره 

 کل

    

اردوهای آماده سازی  61

و اعزام های تیم 

های ترای اتلون 

 استان

اعزام ملی 

 پوشان، 

مربیان و 

داوران  به 

اردوها و 

رویدادهای 

 ملی

تامین و تخصیص 

منابع مالی، فیزیکی 

و انسانی نفرات 

اعزامی به اردوها و 

 رویدادهای ملی

    

اردوهای آماده سازی  62

و اعزام های تیم 

های ترای اتلون 

 استان

برگزاری 

اردوی آماده 

سازی 

ورزشکاران و 

تیم های 

استانی برای 

حضور در 

رویدادهای 

 ملی 

 شناسایی میزبان

 اردوی آماده سازی

و انجام مکاتبات 

 اداری و قانونی

    

اردوهای آماده سازی  63

و اعزام های تیم 

برگزاری 

اردوی آماده 

اجرای فراخوان و 

نفرات  دعوت از
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های ترای اتلون 

 استان

سازی 

ورزشکاران و 

تیم های 

استانی برای 

حضور در 

رویدادهای 

 ملی 

منتخب مسابقات 

 استانی

اردوهای آماده سازی  64

و اعزام های تیم 

های ترای اتلون 

 استان

برگزاری 

اردوی آماده 

سازی 

ورزشکاران و 

تیم های 

استانی برای 

حضور در 

رویدادهای 

 ملی 

تامین و تخصیص 

منابع مالی، فیزیکی 

اردوی و انسانی 

آماده سازی تیم 

 های استانی

    

اردوهای آماده سازی  65

و اعزام های تیم 

های ترای اتلون 

 استان

برگزاری 

اردوی آماده 

سازی 

ورزشکاران و 

تیم های 

استانی برای 

حضور در 

رویدادهای 

 ملی 

اردوی آماده اجرای 

سازی تیم های 

  استان

    

اردوهای آماده سازی  66

و اعزام های تیم 

های ترای اتلون 

 استان

برگزاری 

اردوی آماده 

سازی 

ورزشکاران و 

تیم های 

استانی برای 

حضور در 

رویدادهای 

 ملی 

برگزاری مسابقات 

انتخابی تیم های 

 استان
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اردوهای آماده سازی  67

و اعزام های تیم 

های ترای اتلون 

 استان

برگزاری 

اردوی آماده 

سازی 

ورزشکاران و 

تیم های 

استانی برای 

حضور در 

رویدادهای 

 ملی 

 معرفیشناسایی و 

 نفرات اعزامی

    

جذب منابع  جذب منابع سازمانی 68

 انسانی

اجرای فراخوان  و 

اطالع رسانی جذب 

 نیروهای داوطلبی

    

جذب منابع  جذب منابع سازمانی 69

 انسانی

نامه با عقد تفاهم 

انجمن ها و 

سازمان های مردم 

نهاد برای تامین 

 منابع انسانی

    

جذب منابع  جذب منابع سازمانی 71

 انسانی

برگزاری دوره های 

کاروزی نیروهای 

تخصصی رشته 

 ترای اتلون

    

جذب منابع  جذب منابع سازمانی 71

 انسانی

عقد تفاهم نامه با 

دانشگاه ها و مراکز 

علمی جهت 

برگزاری درس 

کارآموزی 

دانشجویان و جذب 

 نیرو پاره وقت

    

جذب منابع  جذب منابع سازمانی 72

 انسانی

استخدام و 

بکارگیری نیروهای 

 تمام وقت

    

جذب منابع  جذب منابع سازمانی 73

 مالی

دریافت کمک های 

مالی از اداره کل 

ورزش و جوانان 

 استان

    

منابع جذب  جذب منابع سازمانی 74

 مالی

دریافت کمک های 

مالی از خیرین، 
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سازمان های دولتی 

 و خصوصی 

جذب منابع  جذب منابع سازمانی 75

 مالی

شناسایی و جذب 

 حامیان مالی 

    

جذب منابع  جذب منابع سازمانی 76

 فیزیکی

دریافت و تامین 

اماکن و تجهیزات 

از ادارات ورزش و 

جوانان استان و 

 شهرستان ها

    

جذب منابع  جذب منابع سازمانی 77

 فیزیکی

دریافت کمک های 

غیر نقدی از 

سازمان های 

 مردمی و دولتی

    

جذب منابع  جذب منابع سازمانی 78

 فیزیکی

عقد تفاهمنامه و 

توافقنامه همکاری و 

بهره برداری از 

منابع فیزیکی 

سازمان های 

 استانی

    

جذب منابع  جذب منابع سازمانی 79

 فیزیکی

شناسایی و جذب 

حامیان  غیر مالی و 

 غیر نقدی

    

ایجاد درآمد  جذب منابع سازمانی 81

های 

 اختصاصی

اخذ میزبانی 

رویدادهای ملی و 

 منطقه ای

    

ایجاد درآمد  جذب منابع سازمانی 81

های 

 اختصاصی

تولید و فروش 

محصوالت 

 اختصاصی

    

ایجاد درآمد  جذب منابع سازمانی 82

 های

 اختصاصی

اخذ شهریه و حق 

عضویت از کالس 

ها و دوره های 

 آموزشی 

    

ایجاد درآمد  جذب منابع سازمانی 83

های 

 اختصاصی

اخذ ورودیه برای 

رویدادهای همگانی 

 و جایزه بزرگ

    

ایجاد درآمد  جذب منابع سازمانی 84

های 

 اختصاصی

اخذ ورودیه برای 

آزمون های 

 استعدادیابی
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ایجاد  منابع سازمانیجذب  85

ارتباطات و 

 بازاریابی

و توسعه ایجاد 

سایت هیئت های 

 شهرستانی

    

ایجاد  جذب منابع سازمانی 86

ارتباطات و 

 بازاریابی

و توسعه  ایجاد

اتوماسیون اداری 

 داخل استانی

    

ایجاد  جذب منابع سازمانی 87

ارتباطات و 

 بازاریابی

و توسعه  ایجاد 

 صفحات مجازی

هیئت های 

 شهرستانی

    

ایجاد  جذب منابع سازمانی 88

ارتباطات و 

 بازاریابی

تهیه و ایجاد 

مجتوای رسانه ای 

و پوشش خبری در 

شبکه های صدا و 

 سیمای استان

    

ایجاد  جذب منابع سازمانی 89

ارتباطات و 

 بازاریابی

تهیه و ایجاد 

گزارش و مصاحبه 

در نشریات و جراید 

 استان

    

ایجاد  جذب منابع سازمانی 91

ارتباطات و 

 بازاریابی

ایجاد و ارسال 

محتوای خبری در 

 رسانه های ملی

    

برگزاری  تکالیف قانونی 91

مجمع عمومی 

 سالیانه

اجرای حسابرسی 

 سالیانه

    

برگزاری  تکالیف قانونی 92

مجمع عمومی 

 سالیانه

تهیه و تنظیم 

صورت های مالی 

معتبر طبق اصول 

 حسابداری تعهدی 

    

برگزاری  تکالیف قانونی 93

مجمع عمومی 

 سالیانه

تهیه و ارائه 

گزارش عملکرد 

مالی و فعالیتی 

 هیئت

    

برگزاری  تکالیف قانونی 94

مجمع عمومی 

 سالیانه

اجرای مجمع 

عمومی سالیانه 

طبق قوانین و 

 مقررات
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انجام تکالیف  تکالیف قانونی 95

 مالیاتی

ثبت و تنظیم دفاتر 

 حسابداری

    

انجام تکالیف  تکالیف قانونی 96

 مالیاتی

تهیه و ارسال اظهار 

 نامه مالیاتی

    

انجام تکالیف  تکالیف قانونی 97

 مالیاتی

ایجاد و استفاده از 

حساب های بانکی 

مستقل برای امور 

 مالی هیئت 

    

شرکت در  قانونیتکالیف  98

مجامع قانونی 

 استانی و ملی

اعزام نماینده 

قانونی هیئت به 

مجامع سالیانه و 

انتخاباتی 

 فدراسیون

    

شرکت در  تکالیف قانونی 99

مجامع قانونی 

 استانی و ملی

اعزام نماینده 

قانونی هیئت به 

جلسات رسمی 

 استان

    

شرکت در  تکالیف قانونی 111

مجامع قانونی 

 استانی و ملی

برگزاری جلسات 

هیئت رییسه هیئت 

 استان

    

 


