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بسم اهلل الرحمن الرحیم

مقدمه
آییننامه استعدادیابی حاضر ،مشتمل بر مجموعه رویهها ،قوانین و مقرراتی است که مجمع عمومی سالیانه جهت
شناسایی و پرورش استعدادهای مورد نیاز فدراسیون با استفاده از فرایندهای اجرایی ،مالی و مدیریتی منطبق با شرح
وظایف کمیتههای مختلف فدراسیون از جمله کمیته استعدادیابی و هیئتهای تابعه با استناد از آییننامه استعدادیابی
وزارت ورزش و جوانان و اتحادیه جهانی ترایاتلون ( )ITUجهت تسهیل و ترغیب افراد برای مشارکت در امر
استعدادیابی و استعدادپروری رشته ترایاتلون تصویب و الزم االجرا مینماید.
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بخش  -1اهداف
به منظور شناسایی و پرورش مستعدین مورد نیاز در رشته ورزشی ترایاتلون و ارتقاء سطح دانش علمی و عملی
مربیان و استعدادیابان موجود در رشته ورزشی ترایاتلون جهت شناسایی و پرورش شرکتکنندگان نخبه در این
رشته و ارائه خدمات استعدادیابی تخصصی مطلوب در فدراسیون و هیئتهای استانی از طریق تربیت نیروهای
مجرب ،کارآزموده و آگاه به علوم ورزشی روز ،در سطوح مختلف امری ضروری است .لذا کمیته استعدادیابی
فدراسیون ترایاتلون در نظر دارد با اهداف ذیل فرایندهای استعدادیابی در سطوح مختلف را طبق الگوهای توسعه
اتحادیه بینالمللی ترایاتلون ( )ITUو وزارت ورزش و جوانان اجرا نماید.
)1-1

تامین منابع انسانی متخصص برای برگزاری آزمونهای استعدادیابی در ورزش ترایاتلون.

)2-1

توانمندسازی و پشتوانهسازی تیمهای ملی با بهبود فرایند استعدادیابی در ورزش ترایاتلون.

)3-1

وحدت رویه و یکسانسازی استعدادیابی و استعدادپروری ورزش ترایاتلون در کشور.

)4-1

ارتقای سطح علمی و عملی مربیان و استعدادیابهای ورزش ترایاتلون.

)5-1

سیاستگذاری ،برنامهریزی ،اجرا ،نظارت ،ارزیابی در استعدادیابی ورزش ترایاتلون.

)6-1

جذب حداکثری مستعدین برای شرکت و ماندگاری در ورزش ترایاتلون.
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بخش  – 2تعاریف
 )2-1مربی:
به فردی اطالق میشود که دورههای آموزش مربیگری را بر اساس مفاد آییننامه آموزش زیر نظر فدراسیون
ترایاتلون با موفقیت گذرانده باشد و نائل به دریافت گواهینامه دو امضاء وزارت ورزش و جوانان با فدراسیون
ترایاتلون و کارت مربیگری شناسهدار فدراسیون ترایاتلون شود.
 )2-2استعدادیاب:
به فردی اطالق میشود که آزمونهای عملکردی و تخصصی استعدادیابی را اجرا میکند و زیر نظر فدراسیون
ترایاتلون با گذراندن دورههای آموزشی تخصصی نائل به دریافت گواهینامه صالحیت استعدادیابی و کارت
استعدادیاب شناسهدار فدراسیون ترایاتلون شود.
 )2-3ارزیاب:
به فردی اطالق میشود که آزمونهای عمومی استعدادیابی را اجرا میکند و زیر نظر فدراسیون ترایاتلون با
گذراندن دورههای آموزشی تخصصی نائل به دریافت گواهینامه صالحیت استعدادیابی و کارت استعدادیاب
شناسهدار فدراسیون ترایاتلون شود.
 )2-4آزمون عمومی استعدادیابی:
به روشها یا وسیلهای که ارزیاب از طریق آن به اندازهگیری متغیرهای پایه و عمومی در شناسایی استعداد
ورزشی میپردازند اطالق میشود که بر اساس مفاد این آییننامه زیر نظر فدراسیون ترایاتلون برگزار شود.
 )2-5آزمون عملکردی استعدادیابی:
به روشها یا وسیلهای که استعدادیاب از طریق آن به اندازهگیری متغیرهای حرکتی و مهارتی در شناسایی
استعداد ورزشی میپردازند اطالق میشود که بر اساس مفاد این آییننامه زیر نظر فدراسیون ترایاتلون برگزار
شود.
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)2-6آزمون تخصصی استعدادیابی:
به روشها یا وسیلهای که استعدادیاب و کمیته استعدادیابی از طریق آن به اندازهگیری متغیرهای خاص و پیچیده
در شناسایی استعداد ورزشی میپردازند اطالق میشود که بر اساس مفاد این آییننامه زیر نظر فدراسیون
ترایاتلون برگزار شود.
 )2-7کمیته استعدادیابی:
به واحد اجرایی در فدراسیون اطالق میشود که مسئولیت پیادهسازی و اجرای فرایندهای استعدادیابی را بر
اساس مفاد این آییننامه زیر نظر شورای عالی استعدادیابی فدراسیون ترایاتلون به عهده دارد و ریاست آن
بهعنوان عضو در شورای عالی استعدادیابی فدراسیون حضور خواهد داشت.
 )2-8ناظر آزمون استعدادیابی:
به فردی اطالق میشود که دورههای آموزش ناظرین را زیر نظر فدراسیون ترایاتلون با موفقیت گذرانده
باشد و نائل به دریافت گواهینامه صالحیت نظارت بر آزمونهای استعدادیابی و کارت ناظر آزمون
استعدادیابی شناسهدار فدراسیون ترایاتلون شود و برای نظارت بر برگزاری صحیح و اصولی آزمونهای
استعدادیابی با حکم فدراسیون منصوب شود.
 )2-9مسئول ثبتنام آزمون استعدادیابی:
به فردی اطالق میشود که بر اساس مفاد این آییننامه توسط فدراسیون ترایاتلون جهت ثبت نام ،پذیرش،
جمعآوری مدارک و فیشهای واریزی شرکتکنندگان در آزمونهای استعدادیابی و ارسال آنها به کمیته
استعدادیابی با حکم فدراسیون منصوب شود.
 )2-10مدیر آزمون استعدادیابی:
به فردی اطالق میشود که بر اساس مفاد این آییننامه توسط فدراسیون ترایاتلون جهت تهیه و تامین امکانات
و الزامات برگزاری آزمونهای استعدادیابی ،اداره و اجرای صحیح و اصولی آزمون استعدادیابی و ارسال
گزارشها و نتایج استعدادیابی با حکم فدراسیون منصوب شود.
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 )2-11شورای استعدادیابی:
به تشکیالتی اطالق میشود که بهعنوان باالترین مرجع و رکن استعدادیابی فدراسیون ترایاتلون کشور،
وظایف ویرایش آییننامه حاضر ،برنامهریزی ،پیادهسازی ،ارزیابی و راهبری فعالیتهای استعدادیابی
فدراسیون را عهدهدار خواهد بود.
 )2-12مستعد:
به فردی اطالق میشود که بر اساس مفاد این آییننامه از طریق آزمونهای استعدادیابی که توسط ارزیابها
و استعدادیابهای فدراسیون ترایاتلون برگزار شده است ویژگیهای الزم جهت پرورش و دستیابی به سطوح
عالی در ورزش ترایاتلون را داشته باشد و پس معرفی از طریق کمیته استعدادیابی مورد حمایت و نگهداشت
فدراسیون ترایاتلون ایران قرار گیرد.
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بخش  -3عناوین و سطوح آزمونهای استعدادیابی
جدول شماره  :۱عناوین و سطوح آزمونهای استعدادیابی
ردیف

عنوان آزمون

سطوح

۱

عمومی

 3سطح

2

عملکردی

 3سطح

3

تخصصی

 3سطح

عناوین سطوح
 آزمون سالمتسنجی
 آزمون پیکرسنجی
 آزمون روانسنجی (عالقه سنجی)
 آزمون آمادگی جسمانی
 آزمون آمادگی حرکتی
 آزمون مهارت سنجی
 آزمون سنجش بیولوژیکی و فیزیولوژیکی
 آزمون سنجش ژن
 آزمون ویژه
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بخش  -4محتوای آزمونهای استعدادیابی
در بخش محتوای آزمون ،تستها و نوع اندازهگیری های الزم در هر آزمون استعدادیابی تعیین گردیده است
که با تعیین ابزار و شرایطیکه برای برگزاری آزمونها مورد نیاز است ،رویههای اجرایی و استانداردهای
برگزاری آزمونهای استعدادیابی برای استفاده مجریان مجاز ارائه شده است.
 )4- 1محتوای آزمونهای عمومی:
محتوای آزمونهای عمومی در قالب عنوان آزمونها ،نوع ابزار اندازهگیری و شرایطی که برای آزمونهای
عمومی نیاز است در قالب جداول  2تا  4ارائه شده است.
 )4-1-1محتوای آزمون سالمت سنجی:
جدول شماره  :2محتوای آزمون سالمت سنجی

نام آزمون

شرایط آزمون

ابزار آزمون

 شرکت کننده با حداقل لباس روی ترازو در
مرکز ترازویی که قبال روی صفر تنظیم شده
بود بدون حمایت و به طوریکه وزنش مساوی
وزن بدن



ترازوی دیجیتال

قد نشسته



دستگاه قدسنج

بین دو پایش تقسیم شده بود میایستد.
 وزن برحسب کیلوگرم محاسبه گردیده و دقت
اندازهگیری یک دهم کیلوگرم ()kg 0/۱
است.
 فرد بر روی جعبه یا سطح بلند و صافی نشسته،
دستها به حالت استراحت در کنار ران قرار
میگرفت و از فرد خواسته شد تا تنه و سرش
را به طور صاف و مستقیم نگه دارد ،و پشت را
کامالً صاف نگه میدارد .آزمونگر شاخص
قدسنج را روی سر فرد قرار میدهد.
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 قد برحسب سانتیمتر محاسبه گردیده و دقت
اندازهگیری یک دهم سانتیمتر ()cm 0/۱
است.
 فرد ایستاده و پاها در کنار هم ،اندام تحتانی
کامال صاف و دستها آزادانه در کنار بدن
قرار گرفتند .پاشنهها ،باسن و شانههای فرد در
مقابل بخش عمودی قدسنج قرار میگیرد و
قد ایستاده



دستگاه قدسنج



صفحه شطرنجی



ماژیک(جهت

آزمونگر شاخص قدسنج را روی سر فرد قرار
میدهد.
 قد برحسب سانتیمتر محاسبه گردیده و دقت
اندازهگیری یک دهم سانتیمتر ()cm 0/۱
است.

عالمتگذاری)
ارزیابی اسکلتی -قامتی-



عضالنی


قدامی ،خلفی و جانبی ناهنجاریهای اسکلتی-
قامتی -عضالنی فرد شامل :انحراف جانبی سر ،شانه
نابرابر ،انحراف جانبی ستون مهرهها ،انحراف جانبی

چارت تست

لگن ،انحراف مچ پا به خارج ،انحراف گردن به

نیویورک

جلو ،گرد پشتی ،تنه عقب رفته ،شکم افتاده ،گودی

صفحه آیینه


آزمونگر باید با استفاده از ابزارها در سه جهت

کمر ،زانوی پرانتزی ،زانوی ضربدری ،زانوی عقب
رفته ،کف پای صاف ،کف پای گود ،پای چرخیده
به داخل و خارج ،را تشخیص دهد.

کولیس

11

 )4-1-2محتوای آزمون پیکرسنجی:
جدول شماره  :3محتوای آزمون پیکرسنجی

نام آزمون

ابزار آزمون

شرایط آزمون

سن

-

سن افراد  8سال به باال
 فرد مستقیماً بر روی زمین ایستاده ،پاشنه و
پاها در کنار هم ،اندام تحتانی کامال صاف
و دستها آزادانه در کنار بدن قرار گرفتند.

قد



دستگاه قدسنج

وزن



ترازوی دیجیتال

ترکیب بدنی



بادی کامپوزیشن

درصد چربی بدن



کالیپر چینپوستی

آزمونگر شاخص قدسنج را روی سر فرد
قرار میدهد.
 قد برحسب سانتیمتر محاسبه گردیده و
دقت اندازهگیری یک دهم سانتیمتر (0/۱
 )cmاست.
 شرکتکننده با حداقل لباس روی ترازو در
مرکز ترازویی که قبالً روی صفر تنظیم
شده بود بدون حمایت و بطوریکه وزنش
مساوی بین دو پایش تقسیم شده بود
میایستد.
 وزن برحسب کیلوگرم محاسبه گردیده و
دقت اندازهگیری یک دهم کیلوگرم (0/۱
 )kgاست.
فرد با حداقل لباس و بدون داشتن وسایل فلزی و
الکترونیکی بر روی دستگاه قرار گرفته و درصد
چربی (درصد) و شاخص توده بدنی (کیلوگرم
متر مربع) ( )BMIوی ثبت شد.
آزمونگر پوست را در جهتهای طبیعی بدن
گرفت و باال میآورد (اما عضله به همراه پوست
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گرفته نمیشود) ،سپس کالیپر را یک سانتیمتر
زیر ناحیه گرفته شده قرار داده و در زاویه عمود
به آن عدد خوانده میشود.
اندازهگیری در سمت راست بدن انجام میگیرد.
نواحی تحت کتفی ،دوسربازویی ،سه سربازویی،
تاج خاصره ،میانه ران ،میانه ساق و شکمی با
استفاده از کالیپر اندازهگیری میشود.


شاخص توده بدن



آزمونگر پس از اندازهگیری قد و وزن فرد ( با
ترازو
قدسنج

روشهای اندازهگیری که قبال ذکرشد) باید
نسبت وزن (کیلوگرم) به مجذور قد (متر) را
محاسبه کند.
آزمونگر محیط کمر و محیط لگن فرد را اندازه-
گیری میکند و در نهایت نسبت آنها سنجیده

نسبت کمر به لگن )(WHR



متر نواری منعطف

میشود.
محیط برحسب سانتیمتر محاسبه گردیده و دقت
اندازهگیری یک دهم سانتیمتر ( )cm0/1است.

تیپ بدنی

طول اندامها



ترازو



قدسنج



(سه سر ،فوق خاری ،ساق پا) ،پهنای اندام
(استخوان بازو و ران)و محیط اندام (محیط بازو

کالیپر



متر نواری منعطف



متر نواری منعطف



آزمونگر با استفاده از وزن ،قد ،چربی زیرپوستی

و ساق) تیپبدنی فرد شامل آندومورفی،
مزومورفی و آکتومورفی را مشخص مینماید.
آزمونگر طول اندامها شامل :طول دو دست،

کولیس  60سانتی

طول دست ،طول کف دست ،طول بازو ،طول
ساعد ،طول واقعی پا ،طول کف پا برحسب
سانتیمتر را اندازهگیری مینماید.
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دقت اندازهگیری یک دهم سانتیمتر () cm 0/۱
است.
آزمونگر محیط اندام شامل :محیط سر ،سینه،
کمر ،بازو در حال استراحت و انقباض ،ساعد،


متر نواری منعطف

محیط اندام

مچ دست ،لگن ،وسط ران ،زانو ،ساق ،مچ پا،
کمان پا) برحسب سانتیمتر را اندازهگیری
مینماید.
دقت اندازهگیری یک دهم سانتیمتر ()cm0/1
است.
آزمونگر پهنای اندامها شامل :پهنای آرنج،
پهنای زانو ،پهنای قوزک پا را کولیس کوچک

پهنای اندامها



کولیس

اندازه گیری مینماید.
کولیس با خطای  0/02میلیمتر و حساسیت
 0/05است.

 )4-1-3محتوای آزمون روانسنجی:
جدول شماره  :4محتوای آزمون روان سنجی

نام آزمون

ابزار آزمون

شرایط آزمون

انگیزش
برای هر مورد  10پرسش در نظر گرفته شده است.

تمرکز
پرسشنامه اوتاوا
اعتماد به نفس
()SASI-Psych
کنترل حاالت روحی

پرسشها مربوط به هر یک از عوامل فوق ذکر به
شرح زیر است.
الف) انگیزش .پرسشهای ،31 ،21 ،11 ،12 ،2 ،1
51 ،42 ،41 ،32

تصویرسازی ذهنی
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ب) تمرکز .پرسشهای شماره،22 ،11 ،13 ،4 ،3
52 ،44 ،43 ،34 ،33
ج) اعتماد به نفس .پرسشهای شماره ،16 ،6 ،5
54 ،53 ،45 ،36 ،35 ،23 ،15
د) کنترل حاالت روحی .پرسشهای شماره،8 ،7
56 ،55 ،46 ،38 ،37 ،24 ،18 ،17
هدفمندی

ه) تصویرسازی ذهنی .پرسشهای شماره ،19 ،9
58 ،57 ،48 ،47 ،39 ،27 ،25 ،26
و) هدفمندی .پرسشهای شماره ،28 ،29 ،22 ،10
60 ،59 ،50 ،49 ،40 ،30
پاسخدهنده میبایست وضعیت خود را با عالمت
ضربدر در خانهای که حالت او را بیان میدارد
مشخص نماید.

 )4-2محتوای آزمونهای عملکردی:
محتوای آزمونهای عملکردی در قالب عنوان آزمونها ،نوع ابزار اندازهگیری و شرایطی که برای آزمونهای
عملکردی نیاز است در قالب جداول  5تا  7ارائه شده است.
 )4-2-1محتوای آزمون آمادگی جسمانی
جدول شماره  :5محتوای آزمون آمادگی جسمانی

نام آزمون
پرتاب توپ مدیسن از باالی

ابزار آزمون


سر
(هدف :قدرت)



شرایط آزمون

توپ های  2 ،۱/5و 3

در حال ایستاده توپ اول را از باالی سر پرتاب

کیلوگرمی

مینماید (مردان  2کیلوگرمی – زنان ۱/5

متر نواری بطول  3متر
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کیلوگرمی).

در حال ایستاده توپ دوم را از باالی سر پرتاب
مینماید (مردان  3کیلوگرمی -زنان 2
کیلوگرمی).
هنگامیکه شرکت کننده توپ را پرتاب کرد
ارزیاب مسافت (از جلوی پای فرد تا جاییکه توپ
میافتد) را ثبت مینماید.
شرکتکننده یک سری آزمون را به شرح زیر به
طور پیوسته انجام میدهد و ارزیاب تعداد صحیح


آزمون آمادگی جسمانی مک
کلوی



را در هریک شمارش مینماید.

تشک

میله بارفیکس

(هدف :قدرت عمومی)

حداکثر اجرای کشش بارفیکس ،حرکت شنای
سوئدی ،حرکت اسکات در یک دقیقه ،حرکت
پرش اسکات در یک دقیقه و حرکت
درازونشست در دو دقیقه.



مسیر  400متری که هر

تست  ۱2دقیقه دویدن کوپر

 50متر آن
عالمتگذاری شده

(هدف :استقامت قلبی-

باشد.

عروقی)


شده را ثبت مینماید.

کرنومتر

شرکتکننده روی دستها به فاصله عرض شانه
باز و با آرنجهای کامال کشیده روی تشک قرار


(هدف :استقامت عضالت باال

میگیرد .بدن در یک راستا باال و پایین میرود.

تشک

ارزیاب مجموع اجراهای صحیح در دامنه آرنج

تنه)

(هدف :استقامت عضالت پا)

میدود یا قدم میزند و ارزیاب تمام مسافت طی

دقت اندازهگیری یک سانتیمتر است.

شنای سوئدی

پرش جفت دوطرف

شرکت کننده در  ۱2دقیقه هر چقدرکه میتواند

کشیده و آرنج  90درجه را ثبت مینماید.



مانع را روی زمین قرار داده و شرکتکننده با
قطعه چوب یا مانع
کوچکی به طول  50و
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فرمان "رو" ارزیاب به مدت یک دقیقه با هر
دو پا به دو طرف این مانع پرش نماید.

به عرض  20و ارتفاع

ارزیاب تعداد دفعات پرشهای انجام شده در

 ۱0سانتیمتر

یک دقیقه  ،را ثبت مینماید.
شرکتکننده رو ی زمین مینشیند بطوریکه پشت
و سر به دیوار چسبیده باشد و پاها را بطور کامل
بکشد تا کف پاها به جعبه بچسبد.

نشست و کشش رو به جلو



میز مندرج جهت
نشستن و کشش

(هدف :انعطافپذیری)

دستهای روی هم قرار دهد ،همانطورکه سر و
پشت را چسبیده به دیوار نگه میدارد بازوها را به
جلو میکشد ،ارزیاب عدد جلوی نوک انگشتان
را به عنوان امتیاز فرد ثبت مینماید.
دقت اندازهگیری یک دهم سانتیمتر () cm 0/1
است.

 )4-2-2محتوای آزمون آمادگی حرکتی:
جدول شماره  :6محتوای آزمون آمادگی حرکتی

نام آزمون

ابزار آزمون


شرایط آزمون

مسیر هموار ۱00

دو  ۱00متر

متری

(هدف :سرعت)



شرکتکننده پشت خط با فرمان ارزیاب میدود.
ارزیاب زمان پیمودن  ۱00متر را ثبت مینماید.
مدت زمان آزمون به ثانیه و با دقت  0/۱ثانیه محاسبه

کرنومتر

میشود.
شرکت کننده به پهلو کنار دیوار میایستد .یک


پرش عمودی یا سارجنت
(هدف :توان)

یک صفحه مندرج

دست کنار بدن و دست دیگر به صورت کشیده و

روی دیوار

راحت باالی سر قرار دارد و درحالیکه انگشتان به



پودر گچی آغشته شده ،بر روی صفحه مندرج

پودر گچی

عالمتگذاری کرده و سپس با پرش در باالترین
نقطه ممکن بار دیگر روی تخته عالمت میگذارد.
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ارزیاب تفاوت دو عدد بدست آمده را ثبت
مینماید.
دقت اندازه گیری یک دهم سانتیمتر ( ) cm 0/1
است.
ارزیاب فاصله زمانی بین دریافت محرک و شروع



شنیدن صدای صوتی

سوت یا زنگ


(هدف :سرعت عکسالعمل)

حرکت (دریافت محرک مانند شنیدن صدای سوت
تا شروع حرکت دویدن در استارت دوی ۱00متر) را

کرنومتر

ثبت مینماید.
شرکت کننده پشت خطی که مقابل توپ قرار دارد

رفت برگشت  4*9متر

میایستد و با فرمان "حاضر و "رو"" ارزیاب به



مسیر هموار 9متری



 4توپ یا کیسه شنی

به طرف خط شروع برمیگردد و توپ را بعد از خط

کوچک با دو رنگ

میگذارد .سپس مجددا توپ دیگر را برمیدارد و به

متفاوت

طرف خط شروع میرود .با گذشتن از خط عبور

کرنومتر

آزمون به پایان میرسد.

طرف دیگر خط میرود .با برداشتن یکی از توپها

(هدف :چابکی)



مدت زمان آزمون به ثانیه و با دقت  0/۱ثانیه محاسبه
میشود.
شرکتکننده راحت روی دوپا بایستد .دستها رو
کفل قرار میگیرد .یک پا را لبند مینماید و پنجه
آن را روی زانوی پای دیگر قرار میدهد .با فرمان

لک لک ایستاده



ارزیاب پاشنه پا را بلند مینماید و روی پنجه
کرنومتر

میایستد .تازمانیکه تعادل را حفظ کند زمان را ثبت

(هدف :تعادل)

مینماید.
مدت زمان آزمون به ثانیه و با دقت  0/۱ثانیه محاسبه
میشود.
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یک عالمت از فاصله معینی به دیوار گذاشته میشود
(برای مثال  2متر) ،شرکتکننده پشت خط و
روبروی دیوار میایستد .با یکی از دستها توپ را
به سمت دیوار پرتاب کرده (بهصورت پرتاب زیر



توپ تنیس یا بیس
بال

تست پرتاب به سمت دیوار با دست
(هدف :هماهنگی عصبی عضالنی)

بازو) و در برگشت باید تالش شود که با دست دیگر
گرفته شود .توپ دوباره با دست دریافتکننده به



متر نواری



کرنومتر

سمت دیوار پرتاب میشود و باید با دست نخستین
که اولین پرتاب را انجام داده دریافت شود .این
تست میتواند به صورت یک دوره زمانی (برای
مثال  30ثانیه) یا به عنوان تعداد پرتاب ادامه یابد.
ارزیاب تعداد دریافتهای موفق در  30ثانیه را ثبت
مینماید.

 )4-2-3محتوای آزمون مهارت سنجی:
جدول شماره  :7محتوای آزمون مهارت سنجی

نام آزمون

ابزار آزمون



استخر استاندارد با طول  33متر

شنا



حداقل تعداد شرکتکننده در آزمون  40نفر و حداکثر  50نفر

یا  50متر

میباشد یعنی به طور متوسط هر استعدادیاب در یک سانس

کرنومتر

استخر حداقل  ۱0و حداکثر  ۱2شرکت کننده را ثبت رکورد و

 4استعدادیاب که هزینه

تحلیل خواهد نمود.




شرایط آزمون

ابزاراالت استعدادیابی در این



انجام رکوردگیری در خطوط مجزای کرال سینه طبق دستهبندی

آزمون به حقالزحمه مسئولین

ذیل با رعایت تمرینات گرم کردن اصولی پیش از انجام تست:

برگزاری طبق جدول شماره



طبقه سنی کمتر از  ۱6سال و بیشتر از  ۱4سال مسافت  400متر

 ۱3اختصاص خواهد یافت،



طبقه سنی کمتر از  ۱4سال و بیشتر از  ۱0سال مسافت  200متر

میبایست شخصا کرونومترها



طبقه سنی کمتر از  ۱0سال و بیشتر از  8سال مسافت  ۱00متر

را تهیه نمایند.
دوومیدانی 

پیست دوومیدانی استاندارد


کرنومتر



حداقل تعداد شرکتکننده در آزمون  30نفر و حداکثر  40نفر
میباشد یعنی به طور متوسط هر استعدادیاب در یک مرحله
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حداقل  4استعدادیاب که

حداقل  ۱0و حداکثر  ۱5شرکت کننده را ثبت رکورد و تحلیل

هزینه ابزاراالت استعدادیابی

خواهد نمود.

در این آزمون به حقالزحمه



مسئولین برگزاری طبق جدول

انجام رکوردگیری در خطوط مجزای دوی استقامت طبق دسته
بندی ذیل با رعایت تمرینات گرم کردن اصولی پیش از انجام

شماره  ۱3اختصاص خواهد

تست:

یافت ،میبایست شخصاً
کرونومترها را تهیه نمایند.



طبقه سنی کمتر از  ۱6سال و بیشتر از  ۱4سال مسافت  3000متر



طبقه سنی کمتر از  ۱4سال و بیشتر از  ۱0سال مسافت  ۱500متر





حداقل تعداد شرکت کننده در آزمون  30نفر و حداکثر  40نفر

پیست دوچرخهسواری

میباشد یعنی به طور متوسط هر استعدادیاب در یک مرحله

استاندارد

حداقل  ۱0و حداکثر  ۱5شرکت کننده را ثبت رکورد و تحلیل

کرنومتر

خواهد نمود.




طبقه سنی کمتر از  ۱0سال و بیشتر از  8سال مسافت  750متر

حداقل  4استعدادیاب که

دوچرخه

هزینه ابزاراالت استعدادیابی

سواری

در این آزمون به حق الزحمه



انجام رکوردگیری در خطوط مجزای دوچرخه سواری طبق دسته
بندی ذیل با رعایت تمرینات گرم کردن اصولی پیش از انجام
تست:

مسئولین برگزاری طبق جدول
شماره  ۱3اختصاص خواهد
یافت ،میبایست شخصاً



طبقه سنی کمتر از  ۱6سال و بیشتر از  ۱4سال مسافت  5000متر



طبقه سنی کمتر از  ۱4سال و بیشتر از  ۱0سال مسافت  3000متر



طبقه سنی کمتر از  ۱0سال و بیشتر از  8سال مسافت  ۱500متر

کرونومترها را تهیه نمایند.

 )4-3محتوای آزمونهای تخصصی:
محتوای آزمونهای تخصصی در قالب عنوان آزمونها ،نوع ابزار اندازهگیری و شرایطی که برای آزمونهای
تخصصی نیاز است در قالب جداول  8و 9ارائه شده است.
 )4-3-1محتوای آزمون بیولوژیکی و فیزیولوژیکی
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جدول شماره  :8محتوای آزمون بیولوژیکی و فیزیو لوژیکی

نام آزمون

شرایط آزمون

ابزار آزمون

در شرایطیکه شرکتکننده کمترین فعالیت بدنی را دارد ،یا در
حالت سکون است(بهترین زمان برای اندازهگیری صبح بعد از
بیدار شدن از خواب) ،ارزیاب انگشت سبابه و کناری آن را زیر
کرنومتر یا ساعت

ضربانقلب

فک تحتانی یا روی مچ دست قرار میدهد و ضربان را در زمان
 ۶۰ثانیه میشمارد ،یا اینکه به مدت  ۱۰ثانیه میشمارد و در

استراحت (دقیقه)

عدد  ۶ضرب مینماید.
عدد بدست آمده را به عنوان ضربان قلب استراحت ثبت
مینماید.
پالس اکسیمتر

ماشین حساب

ضربان قلب حداکثر
(دقیقه)

دستگاهی جهت سنجش ضربان قلب و اکسیژن است.
ارزیاب از فرمول زیر برای محاسبه حداکثر ضربان قلب استفاده
مینماید.
سن آزمودنی –  = 22۰حداکثر ضربان قلب
شرکت کننده پس از گرم کردن به مدت یک دقیقه بدون بار

آزمون دوچرخه
کارسنج  5دقیقهای



دوچرخه کارسنج


(هدف :ظرفیت بی-

ضربان سنج


هوازی)

کرنومتر

رکاب میزند و سپس به مدت  5دقیقه در فشارکاری که با
توجه به سن و جنس تعریف شده با سرعت  60دور در دقیقه
رکاب میزند .ارزیاب به مدت  15ثانیه در نیمه دوم پنجمین
دقیقه ( 30-40ثانیه در دقیقه  )5ضربان قلب را ثبت
مینماید.

آزمون دوچرخه
آستراند
(هدف :ظرفیت
هوازی)

آزمون به مدت  6دقیقه با یک بار کاری ثابت با سرعت 50



دوچرخه کارسنج

دور در دقیقه رکاب میزند .ضربان قلب در پایان پنج و

ضربان سنج

ششمین دقیقه اندازهگیری میشود .بار کاری بر حسب




کرنومتر

کیلوگرم متر بر دقیقه و متوسط دو ضربان قلب بر روی
نموگرام نشان داده میشود .مقدار خام باید در یک عامل
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تصحیح سن ضرب شود سپس به میلیمتر در دقیقه در
کیلوگرم تبدیل شود.
ماشین حساب

ارزیاب برای تخمین حداکثر اکسیژن مصرفی از فرمول

کیلومتر محاسبه شده در

زیر استفاده مینماید.


حداکثر اکسیژن

مصرفی)(vo2max

آزمون کوپر

) − 11/288مسافت آزمون کوپر × Vo2max = (22/351

 )4-3-2محتوای آزمون سنجش ژن
جدول شماره  :9محتوای آزمون سنجش ژن

نام آزمون

ابزار آزمون

روش بزاق دهان

تست آزمایشگاهی

شرایط آزمون
در آزمایشگاه از هر آزمودنی مقدار  4میلیلیتر
بزاق در کیت بزاقی گرفته میشود وبا اجرای
دستورالعمل آزمایشگاهی  DNAآزمودنیها
استخراج میشود.
در آزمایشگاه پس از پیدا کردن رگ و

خون

تست آزمایشگاهی

ضدعفونی کردن محل خونگیری ،خون از
ورید قدامی بازویی فرد گرفته میشود.

 )4-3-3محتوای آزمون ویژه
آزمونهای ویژه استعدادیابی به صورت کلی جهت پاسخگویی به نیازهای آتی و بهره برداری از پیشرفت
علوم مختلف در این آییننامه پیشبینی شده است و برای ارائه و تعیین محتوای آزمونهای ویژه ،بنا به شرایط
شرکتکنندگان و روشهای نوین و خالقانه استعدادیابی با همکاری مراکز دانشگاهی ،موسسات ،انجمنها
و سازمانهای پزشکی و ورزشی معتبر و یا با استفاده از نظر استعدادیابان عالی تعریف ،طراحی ،ارائه و اجرا
میگردد.
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بخش  -5شرایط شرکتکنندگان در آزمونهای استعدادیابی
در بخش  5به جهت پیادهسازی اصولی آزمونهای استعدادیابی بر اساس استانداردهای علمی و مدلهای
رایج استعدادیابی و امکان مقایسه نتایج آزمونها و اندازهگیریهای صورت گرفته شده ،شرایط الزم برای
هریک از شرکتکنندگان آزمونهای استعدادیابی تعیین و برای استفاده مجریان مجاز در قالب جدول
شماره  ۱0ارائه شده است.
جدول شماره  :۱0محتوای آزمون ویژه
ردیف

آزمون

1

عمومی

2

عملکردی

3

تخصصی

شرایط مورد نیاز شرکتکنندگان

سطوح

سالمتسنجی

پیکرسنجی

روانسنجی(عالقه سنجی)



رضایتنامه والدین



حداقل  8سال سن



رضایتنامه والدین



حداقل  9سال و حداکثر  ۱4سال سن



حداقل تجربه یادگیری  3رشته ورزشی

آمادگی جسمانی عمومی

آمادگی جسمانی اختصاصی



رضایتنامه والدین



حداقل  6سال سن



رضایتنامه والدین

حداقل  9سال و حداکثر  ۱4سال سن





مهارتی



حداقل  6سال سن

حداقل  8سال و حداکثر  ۱6سال سن

حداقل تسلط به انجام رشته شنا و دوی استقامتی


سنجش بیولوژیکی و
فیزیولوژکی

رضایتنامه والدین



حداقل  9سال و حداکثر  ۱4سال سن



حداقل تجربه یادگیری  3رشته ورزشی
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رضایتنامه والدین

رضایتنامه والدین

سنجش ژن



حداقل  9سال و حداکثر  ۱4سال سن



حداقل تجربه یادگیری  3رشته ورزشی



ویژه

رضایتنامه والدین

بر اساس شرایط و معیارهای آزمون تعیین می
گردد.
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بخش  -6شرایط ارزیابها و استعدادیاب آزمونهای استعدادیابی
 متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور
 پذیرفتن قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران
 داشتن صالحیت اخالقی ،حسن شهرت ،ظاهر آراسته و پوشش مناسب
 عدم اعتیاد به مواد مخدر
 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و گواهی اشتغال به تحصیل (برای آقایان)
 گذراندن دورههای تربیت ارزیاب و استعدادیاب و دریافت گواهینامه و کارت معتبر طبق آییننامه
مصوب آموزش فدراسیون ترایاتلون کشور
تبصره  : 1افرادی که حداقل مدرک کارشناسی ارشد و باالتر در رشته تربیت بدنی گرایشهای حرکات
اصالحی ،بیومکانیک ،رفتارحرکتی ،فیزیولوژی ورزشی و آسیبشناسی ورزشی و پزشکان عمومی و باالتر
که سوابق اجرایی مستند و معتبر در استعدادیابی ورزشی داشته باشند میتوانند با ارائه درخواست و ارسال
مدارک از طریق مصاحبه ،معادلسازی و ارزیابی توسط شورای استعدادیابی فدراسیون ترایاتلون کشور با
انجام فرایندهای اداری و مالی الزم گواهینامه و کارت ارزیاب و استعدادیاب ترایاتلون را دریافت نمایند.
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بخش  – 7مجریان مجاز برگزاری آزمونهای استعدادیابی:
جدول شماره  :۱۱شرایط مجریان مجاز برگزاری آزمونهای استعدادیابی
ردیف

آزمون

۱

سالمتسنجی

2

پیکرسنجی

3

روان سنجی(عالقه سنجی)

مجریان مجاز آزمون


فدراسیون



مناطق و قطبها



هیئتهای استانی



انجمنهای تابعه(دانشگاهی ،کارگری ،نیروهای
مسلح)



مراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهمنامه با فدراسیون



ادارات تربیتبدنی سازمانها با انعقاد تفاهمنامه با
فدراسیون



فدراسیون



مناطق و قطبها



هیئتهای استانی



انجمنهای تابعه (دانشگاهی ،کارگری ،نیروهای
مسلح)



مراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهمنامه با فدراسیون



ادارات تربیت بدنی سازمانها با انعقاد تفاهمنامه با
فدراسیون



فدراسیون



مناطق و قطبها



هیئتهای استانی



انجمنهای تابعه(دانشگاهی ،کارگری ،نیروهای
مسلح)



مراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهمنامه با فدراسیون



ادارات تربیتبدنی سازمانها با انعقاد تفاهمنامه با
فدراسیون
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4

آمادگی جسمانی عمومی

5

آمادگی جسمانی اختصاصی

6

مهارتی

7

سنجش بیولوژیکی و فیزیولوژکی

8

سنجش ژن

9

ویژه



فدراسیون



مناطق و قطبها



هیئتهای استانی



انجمنهای تابعه(دانشگاهی ،کارگری ،نیروهای
مسلح)



مراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهمنامه با فدراسیون



ادارات تربیت بدنی سازمانها با انعقاد تفاهمنامه با
فدراسیون



فدراسیون



مناطق و قطبها



هیئتهای استانی



انجمنهای تابعه(دانشگاهی ،کارگری ،نیروهای
مسلح)



مراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهمنامه با فدراسیون



ادارات تربیتبدنی سازمانها با انعقاد تفاهمنامه با
فدراسیون



فدراسیون



مناطق و قطبها



فدراسیون



مناطق و قطبها



فدراسیون



مناطق و قطبها



فدراسیون

تبصره  : 2تفاهمنامههای همکاری فدراسیون ترایاتلون با انجمنهای تخصصی و شرکتهای خصوصی
استعدادیابی برای برگزاری آزمونهای استعدادیابی میبایست بعد از دریافت مدارک و مستندات رسمی و
قانونی که اهلیت و تخصص انجمن تخصصی و شرکت استعدادیابی مربوطه را اثبات نماید صورت پذیرد و
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برای اجرای آزمونهای رسمی این آییننامه طبق شهریههای جدول شماره  ۱2میتوانند به دریافت شهریه از
طریق شماره حساب رسمی آن انجمن اقدام نمایند و  25درصد از سود حاصل شده آزمون استعدادیابی(که
پس از کسر هزینههای آزمون طبق جدول شماره  9از درآمد اخذ شده از شهریه دریافتی محاسبه میگردد)
را به حساب فدراسیون ترایاتلون واریز نمایند.
تبصره  :3ادارات تربیتبدنی اقشار خاص که در مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون ترای اتلون دارای حق
رای هستند همچون هیئتهای استانی رشته ترایاتلون در اجرای این آییننامه شناخته میشوند.
تبصره  : 4ادارات تربیتبدنی سازمانهای مختلف در صورت عقد تفاهمنامه و استفاده از شماره حساب رسمی
سازمان مربوطه میبایست برای اجرای آزمونهای رسمی این آییننامه طبق شهریههای جدول شماره ۱2
میتوانند به دریافت شهریه از طریق شماره حساب رسمی آن انجمن اقدام نمایند و  25درصد از سود حاصل
شده آزمون استعدادیابی(که پس از کسر هزینههای آزمون از درآمد اخذ شده محاسبه میگردد) را به حساب
فدراسیون ترایاتلون واریز نمایند.
تبصره  : 5باالترین مرجع و رکن استعدادیابی فدراسیون ترایاتلون کشور ،شورای استعدادیابی فدراسیون
میباشد که وظایف ویرایش آییننامه حاضر ،برنامهریزی ،پیادهسازی ،ارزیابی و راهبری فعالیتهای
استعدادیابی فدراسیون را عهددار خواهد بود و ریاست آن توسط رییس فدراسیون تصدی میشود و شامل 5
عضو اصلی با حق رای میباشد (رییس شورا ،نایب رییس شورا ،دبیر شورا ،خبره استعدادیابی شورا ،عضو
تخصصی شورا) که با حکم رییس فدراسیون منصوب میشوند و برحسب ضرورت و نیاز استعدادیابی نیز
میتواند شورا دارای چندین عضو فرعی بدون حق رای ،همچنین کلیه اقدامات عملیاتی این آییننامه از بعد
از تصویب توسط کمیته استعدادیابی فدراسیون اجرا میگردد.
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بخش  - 8شهریه آزمونهای استعدادیابی و سازمانهای مجاز به دریافت شهریه:
جدول شماره  :۱2شهریه آزمونهای استعدادیابی
ردیف

آزمون

مبلغ شهریه آزمون

۱

سالمت سنجی

 ۱.000.000ریال

2

پیکرسنجی

 2.000.000ریال

سازمانهای مجری مجاز برای
دریافت شهریه


فدراسیون



مناطق و قطبها



هیئتهای استانی



انجمنهای تابعه (دانشگاهی ،کارگری،
نیروهای مسلح)



مراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهمنامه با
فدراسیون



ادارات تربیتبدنی سازمانها با انعقاد
تفاهمنامه با فدراسیون



فدراسیون



مناطق و قطبها



هیئتهای استانی



انجمنهای تابعه(دانشگاهی ،کارگری،
نیروهای مسلح)



مراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهمنامه با
فدراسیون



ادارات تربیت بدنی سازمانها با انعقاد
تفاهمنامه با فدراسیون

3

روان سنجی (عالقه
سنجی)

 ۱.000.000ریال



فدراسیون



مناطق و قطبها



هیئتهای استانی



انجمنهای تابعه (دانشگاهی ،کارگری،
نیروهای مسلح)
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مراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهمنامه با
فدراسیون



ادارات تربیت بدنی سازمانها با انعقاد
تفاهمنامه با فدراسیون

4

آمادگی جسمانی
عمومی



فدراسیون



مناطق و قطبها



هیئتهای استانی



انجمنهای تابعه(دانشگاهی ،کارگری،

 ۱.000.000ریال

نیروهای مسلح)


مراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهمنامه با
فدراسیون



ادارات تربیت بدنی سازمانها با انعقاد
تفاهمنامه با فدراسیون

5

آمادگی جسمانی
اختصاصی



فدراسیون



مناطق و قطبها



هیئتهای استانی



انجمنهای تابعه(دانشگاهی ،کارگری،

 2.000.000ریال

نیروهای مسلح)


مراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهمنامه با
فدراسیون



ادارات تربیت بدنی سازمانها با انعقاد
تفاهمنامه با فدراسیون

6

7

مهارتی

 3.000.000ریال

سنجش بیولوژیکی و

قیمتگذاری با شرایط

فیزیولوژکی



فدراسیون



مناطق و قطبها



فدراسیون

آزمون تعیین خواهد شد .
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مناطق و قطبها

8

سنجش ژن

9

ویژه

قیمتگذاری با شرایط



آزمون تعیین خواهد شد .
قیمتگذاری با شرایط



فدراسیون
مناطق و قطبها
فدراسیون

آزمون تعیین خواهد شد.

تبصره  : 6کل آزمونهای عمومی به مبلغ  4.000.000ریال میباشد که برای اقشار خاص به صورت بسته-
های تخفیف دار طبق نظر شورای استعدادیابی قابل ارائه خواهد بود.
تبصره  : 7کل آزمونهای عملکردی به مبلغ  6.000.000ریال میباشد که برای اقشار خاص به صورت
بستههای تخفیف دار طبق نظر شورای استعدادیابی قابل ارائه خواهد بود.
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بخش  – 9حقالزحمه عوامل اجرایی آزمونهای استعدادیابی فدراسیون:
جدول شماره  :۱3میزان حقالزحمه عوامل اجرایی آزمونهای استعدادیابی فدراسیون
ردیف عنوان مسئولیت

۱

2

عنوان فعالیت

مسئول ثبت نام

همه آزمونهای

آزمون استعدادیابی

استعدادیابی

مدیر آزمون
استعدادیابی

3

(ارزیاب یا

استعدادیابی

4

صدور گزارش
آزمون

5

6

7

تجهیزات برگزاری
آزمون
ناظر آزمون

مسئول ثبتنام آزمون استعدادیابی تعلق
میگیرد.

مدیر آزمون استعدادیابی تعلق میگیرد.
 ۱0درصد از شهریه خالص دریافتی آزمون به

همه آزمونهای تیم ارزیاب یا استعدادیابهای آزمون
استعدادیابی

استعدادیابی که اجرای آزمون را به عهده دارند
تعلق میگیرد.

استعدادیاب)
مسئول تحلیل و

 ۱0درصد از شهریه خالص دریافتی آزمون به

همه آزمونهای  ۱0درصد از شهریه خالص دریافتی آزمون به

مسئولین برگزاری
آزمون

حق الزحمه عوامل اجرایی

همه آزمونهای
استعدادیابی

 ۱0درصد از شهریه خالص دریافتی آزمون به
مدیر آزمون استعدادیابی تعلق میگیرد.

همه آزمونهای  ۱0درصد از شهریه خالص دریافتی آزمون به
استعدادیابی

هزینه تجهیزات برگزاری آزمون تعلق میگیرد.

همه آزمونهای  ۱0درصد از شهریه خالص دریافتی آزمون به

استعدادیابی

استعدادیابی

صدور مجوزهای

همه آزمونهای

برگزاری آزمون

استعدادیابی
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ناظر آزمون استعدادیابی تعلق میگیرد.
 ۱0درصد از شهریه خالص دریافتی آزمون به
جهت صدور مجوز های الزم به فدراسیون تعلق
میگیرد.

8

اماکن برگزاری

همه آزمونهای

آزمون

استعدادیابی

مسئولین صدور
احکام ،مدارک و
4

نگهداری سوابق
آزمونهای

 ۱0درصد از شهریه خالص دریافتی آزمون به
هزینه تامین اماکن برگزاری آزمون تعلق
میگیرد.
ماهیانه تا سقف حقوق مزایای قانون کار برای

همه فعالیتهای
استعدادیابی

برای صدور احکام و بایگانی سوابق جهت حق-
الزحمه نیروهای انسانی ثابت در فدراسیون تعلق
میگیرد.

استعدادیابی
ماهیانه تا سقف  30.000.000ریال برای تهیه؛

رییس ،نایب رییس،
5

و دبیر شورای عالی

همه فعالیتهای

استعدادیابی

استعدادیابی

فدراسیون ترایاتلون

اجرا ،نظارت ،ارزیابی و بازنگری آییننامه
استعدادیابی و محتوای استعدادیابی به ارکان
شورای عالی استعدادیابی فدراسیون ترایاتلون
تعلق میگیرد.
ماهیانه تا سقف حقوق و مزایای قانون کار برای

6

مسئول کمیته

همه فعالیتهای

استعدادیابی

استعدادیابی

تهیه؛ اجرا ،نظارت ،ارزیابی و بازنگری آییننامه
استعدادیابی و محتوای استعدادیابی به مسئول
کمیته استعدادیابی .فدراسیون ترایاتلون تعلق
میگیرد.

تبصره  : 8با افزایش نرخ تورم سالیانه حداقل  20درصد به شهریهها که متغییر اصلی محاسبه حقوق و دستمزد
عوامل اجرایی استعدادیابی است افزوده میشود و حقوق سایر عوامل اجرایی تابع افزایش ضرایب سالیانه
حقوق قانون کار (وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی )کشور است.
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بخش  _10مراحل و فرایند برگزاری آزمونهای استعدادیابی:
 )10-1عقد تفاهمنامه همکاری فی ما بین مراکز استعدادیابی دانشگاهی ،ادارات تربیت بدنی سازمانها و انجمن-
های تخصصی و شرکتهای خصوصی مربوطه با فدراسیون ترایاتلون ایران به جهت همکاری به عنوان مجریان
مجاز در برگزاری آزمونهای استعدادیابی مندرج در جدول شماره  ۱۱و ضمائم آن.
2ـ )10پیشبینی برگزاری آزمونهای استعدادیابی توسط مجریان مجاز ،در تقویم سالیانه و ارسال تقویم مربوطه
به فدراسیون.
3ـ )10اجرای فراخوان برگزاری آزمونهای استعدادیابی توسط مجریان مجاز و ثبتنام از متقاضیان
 )10-4ارسال نامه مکتوب اسامی متقاضیان ثبتنام شده در آزمون ،معرفی مدیر آزمون استعدادیابی و مسئول
ثبتنام آزمون توسط مجریان مجاز به فدراسیون ترایاتلون ایران و واریز  ۱0درصد از شهریه حق صدور مجوزها
به حساب فدراسیون.
 )10-5صدور و ارسال مجوز برگزاری آزمون و احکام ارزیابها یا استعدادیابها ،مدیر ،مسئول ثبت نام و
ناظر آزمون توسط کمیته استعدادیابی فدراسیون ترایاتلون ایران به مجریان مجاز آزمونهای استعدادیابی.
 )10-6تکمیل فرایند ثبت نام ،فرمهای آزمون و تشکیل پرونده از متقاضیان شرکت در آزمون طبق شرایط
آییننامه استعدادیابی مصوب تا قبل از برگزاری آزمون و ارسال فیزیکی و الکترونیکی آنها به فدراسیون ترایاتلون
ایران توسط مسئول ثبت نام آزمون.
 )10-7تهیه و تامین اماکن و تجهیزات فیزیکی ،نیروهای انسانی مورد نیاز طبق موارد مندرج در جداول شماره
 2تا  ،9هماهنگی با سازمانها و نهادهای موثر در برگزاری آزمونهای استعدادیابی ،اجرا و پیادهسازی برنامه
زمانبندی شده برای برگزاری آزمونهای استعدادیابی طبق رئوس مندرج در بخش  4آییننامه استعدادیابی توسط
مدیر آزمون استعدادیابی
 )10-8برگزاری آزمونهای استعدادیابی با حضور ارزیاب یا استعدادیاب ،ناظر و مدیر آزمون استعدادیابی
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 )10-9نظارت بر اجرای دقیق آزمونها و تطابق شرایط اجرایی آزمونها با ضوابط تعیین شده در آییننامه
استعدادیابی ،حضور در برگزاری آزمون و تایید لیست شرکتکنندگان و تایید گزارش تحلیل آزمونهای
استعدادیابی توسط ناظر آزمون
 )10-10تنظیم و ارسال گزارشات استعدادیابی ،مالی ،اجرایی و استعدادیابی آزمون ،مدارک شرکت کنندگان
و نتایج آزمونها توسط ناظرین ،مدیران ،مسئولین ثبتنام و ارزیابها یا استعدادیاب آزمونها به کمیته استعدادیابی
فدراسیون ترایاتلون
 )10-11ارسال فیشهای واریزی و گزارش مالی آزمونها توسط مدیر و مسئول ثبتنام آزمون به کمیته
استعدادیابی فدراسیون
 )10-12صدور نتایج آزمونها با تحلیل و ارزیابی برای شرکت کنندگان توسط مسئول تحلیل و صدور گزارش
نتایج آزمونهای استعدادیابی
 )10-13نگهداری سوابق آزمونها و صدور کارت برای مستعدین شناسایی شده از آزمونهای استعدادیابی
پس از دریافت کلیه مدارک و گزارشات مورد نیاز از مجریان مجاز توسط کمیته استعدادیابی فدراسیون و مسئول
ثبتنام
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بخش  _11مقررات و ضوابط اداری ،مالی و انضباطی آزمونهای استعدادیابی
1ـ )11مقررات و ضوابط اداری آزمونهای استعدادیابی
 .۱حضور ناظر و مدیر برگزاری آزمون در تمامی جلسات آزمونهای استعدادیابی اعم از آزمونهای تئوری
و آزمونهای عملی به طور فعال و مرتب الزامی است.
 .2کلیه مسئولیت نظارت بر عملکرد ارزیابان و استعدادیابان در طول جلسات برگزاری آزمون برعهده ناظر
آزمون میباشد.
 .3هزینه تهیه اسکان و غذا به عهده شرکت کنندگان در آزمونها میباشد.
 .4ارسال نتایج آزمونهای استعدادیابی به فدراسیون با امضا استعدادیابان و ارزیابان آزمون و ناظر آزمون
باید انجام شود.
 .5تامین تجهیزات مورد نیاز برگزاری آزمونهای استعدادیابی بر عهده مدیر آزمون میباشد.
 .6تامین مکان اقامت و وسیله ایاب و ذهاب و تغذیه ناظر ،استعدادیابان و ارزیابان آزمون به عهده مدیر
برگزاری آزمون میباشد.
 .7شرکتکنندگانی که در همه آزمونهای استعدادیابی صالحیتهای الزم جهت کسب موفقیت و پرورش
در رشته ترایاتلون را کسب نمایند به عنوان مستعد وارد بخش نگهداشت استعدادیابی میشوند و مورد
حمایت فدراسیون قرار خواهند گرفت.
 .8مدارک عمومی مورد نیاز شرکت در آزمونهای استعدادیابی شامل کپی کارت ملی (پشت و رو) و کپی
شناسنامه ،اصل فیش واریزی ،دو قطعه عکس ( 3×4دارای زمینه سفید ،شفاف و قابل تشخیص – با رعایت
پوشش مناسب و شئونات اسالمی)
 .9رفع مشکالت شرکتکنندگان و کلیه اموری برگزاری آزمون به عهده مدیر آزمون میباشد و ایشان
میبایست از شروع تا پایان آزمون در محل برگزاری مستقر باشد.
 .۱0ناظر آزمون استعدادیابی میبایست از تهیه نتایج و تحلیل آزمونها اطمینان حاصل نماید و گزارش آنها
را به کمیته استعدادیابی فدراسیون ارسال نماید.
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2ـ )11مقررات و ضوابط مالی آزمونهای استعدادیابی
 .۱هزینههای مربوط به برگزاری آزمونهای تئوری و عملی آزمونهای استعدادیابی به عهده شرکت
کنندگان میباشد( پس تعیین شدن به عنوان مستعد تحت حمایت فدراسیون قرار خواهند گرفت).
 .2هزینه صدور کارتهای مستعدین(افرادی که طبق تحلیل استعدادیابان نتایج رضایتبخش از
آزمونهای استعدادیابی کسب نمودهاند) برای هر نفر  500.000ریال به حساب فدراسیون واریز
میشود.
 .3کلیه شهریههای ثبت نام شرکتکنندگان آزمونهای استعدادیابی باید به شماره حساب رسمی
مجریان مجاز واریز گردد و  ۱0درصد از مبلغ شهریه دریافتی جهت صدور مجوزهای برگزاری
آزمون میبایست توسط مجریان مجاز به حساب فدراسیون ترایاتلون کشور واریز شود.
 .4انتخاب مسئول ثبتنام و مدیر آزمون میتواند برعهده مجریان مجاز باشد.
 .5تمامی ثبتنام ها به عهده مسئول ثبت نام میباشد که مبلغ حق الزحمه آن طبق جدول  59میباشد.
 .6حقالزحمه ارزیابان ،استعدادیابان و عوامل اجرایی در پایان هر آزمون توسط مجریان مجاز از شهریه-
های دریافتی پرداخت میگردد.
 .7مجریان مجاز میتوانند تا سقف  50درصد برای اقشار خاص از جمله مدارس،کانونهای زبان،
باشگاههای ورزش کودکان ،مهدهای کودک ،دانشآموزان ،خانوادههای دانشگاهیان ،نیروهای
مسلح و افراد دارای دفترچه تامیناجتماعی تخفیف منظور نمایند.
 .8هزینههای آزمونها برابر با افزایش نرخ تورم در هر سال قابل افزایش خواهد بود.
3ـ )11مقررات و ضوابط انضباطی آزمونهای استعدادیابی
 .۱غیبت در هر آزمون استعدادیابی به منزله انصراف از آزمون میباشد و شهریه افراد غایب قابل
بازگشت نمیباشد.
 .2تصمیمگیری در مورد اعتراضات ،تخلفات مالی ،اجرایی و استعدادیابی مجریان مجاز و نیز موارد
پیشبینی نشده مربوط به آزمونهای استعدادیابی و تخلف انضباطی برعهده شورای استعدادیابی
فدراسیون ،میباشد.
 .3کلیه آزمونهای استعدادیابی که خارج از ضوابط این دستور العمل در خارج یا داخل از کشور صادر
گردد فاقد اعتبار تعیین میگردد.
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 .4مسئولیت نظارت بر آزمونها بعهده ناظرین آزمونهای آموزش میباشد و گزارشات تخلفات ارسالی
توسط ناظرین ،در شورای استعدادیابی مطرح و رسیدگی میگردد.
 .5کلیه آزمونهای استعدادیابی باید طبق این آییننامه استعدادیابی برگزار گردد.
 .6نظارت بر حسن اجرای آییننامه استعدادیابی و ویرایش نسخههای آتی از وظایف و به عهده شورای
استعدادیابی فدراسیون میباشد.

این آییننامه در  39صفحه شامل  11بخش 13 ،جدول و  8تبصره ،با استفاده از
قوانین ،اصول و استانداردهای استعدادیابی اتحادیه بینالمللی ترایاتلون و وزارت
ورزش و جوانان کشور ،برای دستورالعملهای مالی و اجرایی همه فعالیتهای
استعدادیابی فدراسیون ترایاتلون تدوین شده است و از تاریخ تصویب در مجمع
عمومی سالیانه فدراسیون ،الزم االجرا میباشد.

مهدیگودرزی
رئیس فدراسیون
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