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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه

ها، قوانین و مقرراتی است که مجمع عمومی سالیانه جهت ، مشتمل بر مجموعه رویهحاضر استعدادیابینامه آیین

نطبق با شرح مهای اجرایی، مالی و مدیریتی فرایندنیاز فدراسیون با استفاده از  مورد استعدادهای پرورشو  شناسایی

 استعدادیابینامه تناد از آیینهای تابعه با اسو هیئت استعدادیابیمختلف فدراسیون از جمله کمیته  هایکمیتهوظایف 

( جهت تسهیل و ترغیب افراد برای مشارکت در امر ITU) اتلونترایوزارت ورزش و جوانان و اتحادیه جهانی 

 .نمایدتصویب و الزم االجرا می اتلونترایرشته  استعدادیابی و استعدادپروری
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 اهداف -1 بخش

ی و ارتقاء سطح دانش علمی و عمل اتلونترایمورد نیاز در رشته ورزشی  شناسایی و پرورش مستعدینبه منظور 

این  نخبه در ناگکنندشرکت پرورشو  شناساییجهت  اتلونترایموجود در رشته ورزشی  مربیان و استعدادیابان

نیروهای  تربیت از طریق های استانیتخصصی مطلوب در فدراسیون و هیئتاستعدادیابی رشته و ارائه خدمات 

 یاستعدادیابدر سطوح مختلف امری ضروری است.  لذا کمیته  ،مجرب، کارآزموده و آگاه به علوم ورزشی روز

 وهای توسعهالگبق در سطوح مختلف را ط استعدادیابی هایفراینددر نظر دارد با اهداف ذیل  اتلونترایفدراسیون 

 نماید. اجرا( و وزارت ورزش و جوانان ITU) اتلونترای المللیبین اتحادیه

  .اتلونترایدر ورزش  استعدادیابی هایآزمونبرگزاری تامین منابع انسانی متخصص برای  (1-1

 .اتلونترایدر ورزش  فرایند استعدادیابیبهبود  با های ملیسازی تیمو پشتوانهسازی توانمند (1-2

 در کشور. اتلونترایورزش  استعدادیابی و استعدادپروری سازییکسان ووحدت رویه  (1-3

 .اتلونترایورزش  هایاستعدادیابو سطح علمی و عملی مربیان  ارتقای (1-4

 .اتلونترایورزش  استعدادیابی دراجرا، نظارت، ارزیابی  ریزی،گذاری، برنامهسیاست (1-5

 .اتلونترایورزش  ماندگاری درشرکت و برای  مستعدینجذب حداکثری  (1-6
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 اریفتع – 2 بخش

 ( مربی:1-2

ن زیر نظر فدراسیوآموزش نامه زش مربیگری را بر اساس مفاد آیینهای آمودورهشود که طالق میبه فردی ا

ون دو امضاء وزارت ورزش و جوانان با فدراسی گواهینامهدریافت نائل به با موفقیت گذرانده باشد و  اتلونترای

 .شود اتلونترایفدراسیون  دارو کارت مربیگری شناسه اتلونترای

 استعدادیاب:( 2-2

اسیون زیر نظر فدرکند و اجرا میاستعدادیابی را و تخصصی  عملکردی هایآزمونشود که به فردی اطالق می

و کارت  ت استعدادیابینائل به دریافت گواهینامه صالحی تخصصیهای آموزشی با گذراندن دوره اتلونترای

 شود. اتلونترایدار فدراسیون شناسه استعدادیاب

 :ارزیاب( 3-2

با  لوناتترایکند و زیر نظر فدراسیون استعدادیابی را اجرا می عمومی هایآزمونشود که به فردی اطالق می

اب  ادیابی و کارت استعدادیصالحیت استعدنائل به دریافت گواهینامه های آموزشی تخصصی گذراندن دوره

 شود. اتلونترایدار فدراسیون شناسه

 آزمون عمومی استعدادیابی:( 4-2

اد شناسایی استعددر  پایه و عمومیرهای متغی یریگاندازهبه آن  قیاز طر ارزیاب که یالهیوس ایها روشبه 

 شود. زاربرگ اتلونتراینامه زیر نظر فدراسیون که بر اساس مفاد این آیین شودمی اطالقردازند پیم یورزش

 :آزمون عملکردی استعدادیابی( 5-2

اسایی شندر  حرکتی و مهارتیرهای متغی یریگاندازهبه آن  قیاز طر استعدادیاب که یالهیوس اها یروشبه 

برگزار  لوناتتراینامه زیر نظر فدراسیون این آیینشود که بر اساس مفاد ردازند اطالق میپیم یورزشاستعداد 

 شود.
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  آزمون تخصصی استعدادیابی:(6-2

 خاص و پیچیده رهایمتغی یریگاندازهبه آن  قیاز طر استعدادیاب و کمیته استعدادیابی که یالهیوس ایها روشبه 

 نامه زیر نظر فدراسیوناین آیینشود که بر اساس مفاد می اطالقردازند پیم یورزششناسایی استعداد در 

 شود. برگزار اتلونترای

 :کمیته استعدادیابی( 7-2

ر ب سازی و اجرای فرایندهای استعدادیابی رایادهمسئولیت پ شود کهاطالق می اجرایی در فدراسیون واحدبه 

آن  عهده دارد و ریاستبه  اتلونترایفدراسیون شورای عالی استعدادیابی نامه زیر نظر اساس مفاد این آیین

 عنوان عضو در شورای عالی استعدادیابی فدراسیون حضور خواهد داشت.به

 :استعدادیابی آزمون ناظر( 8-2

ده با موفقیت گذران اتلونترایرا زیر نظر فدراسیون  ناظرینآموزش  هایدورهشود که به فردی اطالق می

 آزمون ناظرو کارت  استعدادیابی هایآزموننظارت بر باشد و نائل به دریافت گواهینامه صالحیت 

 هایزمونآو برای نظارت بر برگزاری صحیح و اصولی  شود اتلونترایدار فدراسیون شناسه استعدادیابی

 .با حکم فدراسیون منصوب شود استعدادیابی

 :استعدادیابی آزمون ناممسئول ثبت( 9-2 

پذیرش،  جهت ثبت نام، اتلونترایفدراسیون  توسطنامه این آیین شود که بر اساس مفادمیبه فردی اطالق 

و ارسال آنها به کمیته  استعدادیابی هایآزموندر  کنندگانهای واریزی شرکتآوری مدارک و فیشجمع

 .با حکم فدراسیون منصوب شود استعدادیابی

 :استعدادیابی آزمون مدیر( 10-2

امین امکانات تهیه و تجهت  اتلونتراینامه توسط فدراسیون مفاد این آیینشود که بر اساس به فردی اطالق می

 و ارسال استعدادیابی آزموناداره و اجرای صحیح و اصولی ، استعدادیابی هایآزمونو الزامات برگزاری 

 با حکم فدراسیون منصوب شود.ها و نتایج استعدادیابی گزارش
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 :شورای استعدادیابی( 11-2

کشور،  اتلونترای ونیفدراس یابیمرجع و رکن استعداد نیباالترعنوان بهشود که اطالق می تشکیالتیبه 

 یابیاستعداد هایفعالیت یو راهبر یابیارز ،یسازادهیپ ،یزیرنامه حاضر، برنامهنییآ شیرایو فیوظا

 .دار خواهد بودهرا عهد ونیفدراس

 :مستعد( 12-2

ها رزیاباتوسط  استعدادیابی که هایآزموناز طریق  نامهمفاد این آیینشود که بر اساس به فردی اطالق می

وح های الزم جهت پرورش و دستیابی به سطبرگزار شده است ویژگی اتلونترایفدراسیون  هایو استعدادیاب

 اشتدرا داشته باشد و پس معرفی از طریق کمیته استعدادیابی مورد حمایت و نگه اتلونترایالی در ورزش ع

 ایران قرار گیرد. اتلونترایفدراسیون 
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 استعدادیابی هایآزمونعناوین و سطوح  -3بخش 

 استعدادیابی هایآزمونعناوین و سطوح : ۱جدول شماره 

 عناوین سطوح سطوح آزمونعنوان  ردیف

 

۱ 

 

 عمومی

 

 سطح 3

 سنجیآزمون سالمت 

 سنجیپیکر آزمون 

 سنجی(عالقه ) سنجیروان آزمون 

 

2 

 

 عملکردی

 

 سطح 3

 آمادگی جسمانی آزمون 

 حرکتیآمادگی  آزمون 

 مهارت سنجی آزمون 

 

3 

 

 تخصصی

 

 سطح 3

 آزمون سنجش بیولوژیکی و فیزیولوژیکی 

 سنجش ژن آزمون 

 آزمون ویژه 
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 استعدادیابی هایآزمونمحتوای  -4بخش 

ست ا الزم در هر آزمون استعدادیابی تعیین گردیدهگیری های ها و نوع اندازهتست ،در بخش محتوای آزمون

ای ههای اجرایی و استانداردرویه ،نیاز استمورد ها که برای برگزاری آزمونکه با تعیین ابزار و شرایطی

 استعدادیابی برای استفاده مجریان مجاز ارائه شده است. هایآزمونبرگزاری 

 :عمومی هایآزمون( محتوای 4- 1

 هایآزمونگیری و شرایطی که برای اندازه ابزار نوع ها،عنوان آزمونعمومی در قالب   هایآزمونمحتوای 

 ارائه شده است. 4تا  2در قالب جداول نیاز است  عمومی

 :سنجی سالمت  آزمونمحتوای ( 1-1-4

 سالمت سنجی آزمونمحتوای : 2جدول شماره 

 شرایط آزمون ابزار آزمون نام آزمون

 ترازوی دیجیتال  وزن بدن

 در با حداقل لباس روی ترازو شرکت کننده 

مرکز ترازویی که قبال روی صفر تنظیم شده 

که وزنش مساوی بدون حمایت و به طوری بود

 ایستد.می شده بودبین دو پایش تقسیم 

  وزن برحسب کیلوگرم محاسبه گردیده و دقت

( kg ۱/0گرم )گیری یک دهم کیلواندازه

 است.

 سنجدستگاه قد  نشستهقد 

 شسته، نبر روی جعبه یا سطح بلند و صافی  فرد

ها به حالت استراحت در کنار ران قرار دست

تا تنه و سرش  شدخواسته  فردو از  گرفتمی

را  پشتو  ،را به طور صاف و مستقیم نگه دارد

شاخص  آزمونگردارد. کامالً صاف نگه می

 دهد.قرار می فردسنج را روی سر قد
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 برحسب سانتیمتر محاسبه گردیده و دقت  قد

( cm ۱/0گیری یک دهم سانتیمتر )اندازه

 است.

 سنجدستگاه قد  قد ایستاده

  یو پاها در کنار هم، اندام تحتان هستادیافرد 

 بدن کنار در آزادانه هاکامال صاف و دست

در  های فردها، باسن و شانهپاشنه گرفتند. قرار

 گیرد وقرار میمقابل بخش عمودی قدسنج 

سنج را روی سر فرد قرار شاخص قد آزمونگر

 دهد.می

  قد برحسب سانتیمتر محاسبه گردیده و دقت

( cm ۱/0گیری یک دهم سانتیمتر )اندازه

 است.

 -قامتی -ارزیابی اسکلتی

 عضالنی

 صفحه شطرنجی 

 جهت )ماژیک

 (گذاریعالمت

  چارت تست

 نیویورک

  آیینهصفحه 

 کولیس 

در سه جهت  با استفاده از ابزارها آزمونگر باید

 -های اسکلتیناهنجاری قدامی، خلفی و جانبی

ه ناشعضالنی فرد شامل: انحراف جانبی سر،  -قامتی

انحراف جانبی ها، انحراف جانبی ستون مهره، ابرابرن

، انحراف مچ پا به خارج، انحراف گردن به لگن

 ودیگجلو، گرد پشتی، تنه عقب رفته، شکم افتاده، 

زانوی عقب  ،زانوی ضربدری، زانوی پرانتزیکمر، 

ده ، پای چرخیکف پای گود، کف پای صاف رفته،

 ، را تشخیص دهد.و خارج به داخل
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 :پیکرسنجی آزمونمحتوای ( 2-1-4

 پیکرسنجی آزمونمحتوای : 3جدول شماره 

 شرایط آزمون ابزار آزمون نام آزمون

 سال به باال 8سن افراد  - سن

 سنجدستگاه قد  قد

  اشنه و پ ،هستادیا نیزم یبر رو ماًیمستقفرد

کامال صاف  یپاها در کنار هم، اندام تحتان

 گرفتند. قرار بدن کنار در آزادانه هاو دست

سنج را روی سر فرد شاخص قد آزمونگر

 دهد.قرار می

  قد برحسب سانتیمتر محاسبه گردیده و

 ۱/0گیری یک دهم سانتیمتر )دقت اندازه

cm.است ) 

 ترازوی دیجیتال  وزن

 ر دبا حداقل لباس روی ترازو  کنندهشرکت

روی صفر تنظیم  مرکز ترازویی که قبالً

که وزنش طوریبدون حمایت و ب بودشده 

شده بود مساوی بین دو پایش تقسیم 

 ایستد.می

 و  هوزن برحسب کیلوگرم محاسبه گردید

 ۱/0گرم )گیری یک دهم کیلودقت اندازه

kg ).است 

 بادی کامپوزیشن  ترکیب بدنی

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 

 ( وی ثبت شد.BMIمتر مربع( )

های طبیعی بدن آزمونگر پوست را در جهت یپوستکالیپر چین  درصد چربی بدن

آورد )اما عضله به همراه پوست گرفت و باال می
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ر شود(، سپس کالیپر را یک سانتیمتگرفته نمی

زیر ناحیه گرفته شده قرار داده و در زاویه عمود 

 شود.به آن عدد خوانده می

 .گیردگیری در سمت راست بدن انجام میندازها

نواحی تحت کتفی، دوسربازویی، سه سربازویی، 

اج خاصره، میانه ران، میانه ساق و شکمی با ت

 شود.گیری میاستفاده از کالیپر اندازه

 بدن توده شاخص
 ترازو 

 قدسنج 

گیری قد و وزن فرد ) با پس از اندازهآزمونگر 

گیری که قبال ذکرشد( باید های اندازهروش

ا ر نسبت وزن )کیلوگرم( به مجذور قد )متر(

 د.کن محاسبه

 منعطف نواری متر  (WHR)لگن  به کمر نسبت

-فرد را اندازه لگنآزمونگر محیط کمر و محیط 

کند و  در نهایت نسبت آنها سنجیده گیری می

 شود.می

 یمتر محاسبه گردیده و دقتمحیط برحسب سانت

 است. (1/0cm)گیری یک دهم سانتیمتر اندازه

 تیپ بدنی

 ترازو 

 قدسنج 

 کالیپر 

 متر نواری منعطف 

استفاده از وزن، قد، چربی زیرپوستی  آزمونگر با

)سه سر، فوق خاری، ساق پا(، پهنای اندام 

)استخوان بازو و ران(و محیط اندام )محیط بازو 

بدنی فرد شامل آندومورفی، و ساق( تیپ

 .نمایدمیمزومورفی و آکتومورفی را مشخص 

 هاطول اندام
 منعطف نواری متر 

 سانتی 60 کولیس 

 دست، دو طول: ها شاملآزمونگر طول اندام

 طول بازو، طول دست، کف طول دست، طول

برحسب  پا کف طول پا، واقعی طول ساعد،

 .نمایدمیگیری سانتیمتر را اندازه
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(  cm ۱/0گیری یک دهم سانتیمتر )دقت اندازه

 است.

 محیط اندام
 منعطف نواری متر 

 

 سینه، سر، محیط: اندام شاملمحیط آزمونگر 

 ساعد، انقباض، و استراحت حال در بازو کمر،

 پا، مچ ساق، زانو، ران، وسط لگن، دست، مچ

 گیریاندازه را برحسب سانتیمترپا(  کمان

 .نمایدمی

 (1/0cm)گیری یک دهم سانتیمتر دقت اندازه

 است.

 کولیس  هاپهنای اندام

 آرنج، پهنای: ها شاملآزمونگر پهنای اندام

 کولیس کوچکپا را  قوزک پهنای زانو، پهنای

 .نمایدمیاندازه گیری 

حساسیت و  مترمیلی 02/0 با خطای کولیس

 است. 05/0

 

 :سنجیروان آزمونمحتوای ( 3-1-4

 روان سنجی آزمونمحتوای : 4جدول شماره 

 شرایط آزمون ابزار آزمون نام آزمون

 انگیزش

 پرسشنامه اوتاوا

(SASI-Psych) 

شده است. پرسش در نظر گرفته  10برای هر مورد 

ها مربوط به هر یک از عوامل فوق ذکر به پرسش

 شرح زیر است.

، 31، 21، 11، 12، 2، 1های الف( انگیزش. پرسش

32 ،41 ،42 ،51 

 تمرکز

 اعتماد به نفس

 کنترل حاالت روحی

 سازی ذهنیتصویر
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 هدفمندی

، 22، 11، 13، 4، 3های شمارهب( تمرکز. پرسش

33 ،34 ،43 ،44 ،52 

، 16، 6، 5های شماره ج( اعتماد به نفس. پرسش

15 ،23 ،35 ،36 ،45 ،53 ،54 

، 8، 7های شمارهش( کنترل حاالت روحی. پرسد

17 ،18 ،24 ،37 ،38 ،46 ،55 ،56 

، 19، 9های شماره ه( تصویرسازی ذهنی. پرسش

26 ،25 ،27 ،39 ،47 ،48 ،57 ،58 

، 28، 29، 22، 10های شماره و( هدفمندی. پرسش

30 ،40 ،49 ،50 ،59 ،60 

وضعیت خود را با عالمت بایست دهنده میپاسخ

دارد ای که حالت  او را بیان میخانهضربدر در 

 مشخص نماید.

 

 :عملکردی هایآزمون( محتوای 2-4

 هایآزمونگیری و شرایطی که برای اندازه ابزار نوع ها،عنوان آزموندر قالب  عملکردی هایآزمونمحتوای 

 ارائه شده است. 7تا  5در قالب جداول نیاز است  عملکردی

 آمادگی جسمانی آزمونمحتوای ( 1-2-4

 آمادگی جسمانی آزمون: محتوای 5جدول شماره 

 شرایط آزمون ابزار آزمون نام آزمون

 از باالیپرتاب توپ مدیسن 

 سر

 (قدرت)هدف: 

  3و  2، 5/۱توپ های 

 کیلوگرمی

  متر 3متر نواری بطول 

در حال ایستاده توپ اول را از باالی سر پرتاب 

 5/۱ زنان – کیلوگرمی 2 ن)مردا نمایدمی

 .کیلوگرمی(
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در حال ایستاده توپ دوم را از باالی سر پرتاب 

 2زنان  -کیلوگرمی 3 ن)مردا نمایدمی

 .کیلوگرمی(

که شرکت کننده توپ را پرتاب کرد هنگامی

وپ که تمسافت )از جلوی پای فرد تا جایی ارزیاب

 .نمایدمیافتد( را ثبت می

آزمون آمادگی جسمانی مک 

 کلوی

 )هدف: قدرت عمومی(

 تشک 

 میله بارفیکس 

کننده یک سری آزمون را به شرح زیر به شرکت

دهد و ارزیاب تعداد صحیح طور پیوسته انجام می

 .نمایدمیرا در هریک شمارش 

اجرای کشش بارفیکس، حرکت شنای حداکثر 

سوئدی، حرکت اسکات در یک دقیقه، حرکت 

پرش اسکات در یک دقیقه و حرکت 

 درازونشست در دو دقیقه.

 دقیقه دویدن کوپر ۱2 تست

 -استقامت قلبی)هدف: 

 (عروقی

  متری که هر  400مسیر

متر آن  50

عالمتگذاری شده 

 .باشد

 کرنومتر 

تواند که میچقدردقیقه هر  ۱2شرکت کننده در 

دود یا قدم میزند و ارزیاب تمام مسافت طی می

 .نمایدمیشده را ثبت 

 متر است.سانتیگیری یک دقت اندازه

 شنای سوئدی

استقامت عضالت باال )هدف: 

 (تنه

 تشک 

ها به فاصله عرض شانه کننده روی دستشرکت

های کامال کشیده روی تشک قرار باز و با آرنج

رود. بدن در یک راستا باال و پایین میگیرد. می

ارزیاب مجموع اجراهای صحیح در دامنه آرنج 

 .نمایدمیدرجه را ثبت  90کشیده و آرنج 

 جفت دوطرفپرش 

 (استقامت عضالت پا)هدف: 

  قطعه چوب یا مانع

و  50کوچکی به طول 

ا بکننده و شرکت دادهروی زمین قرار مانع را 

به مدت یک دقیقه با هر  ارزیاب "رو"فرمان 

 دو پا به دو طرف این مانع پرش نماید.
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و ارتفاع  20به عرض 

 سانتیمتر ۱0

های انجام شده در تعداد دفعات پرشارزیاب 

 .نمایدمیرا ثبت یک دقیقه ، 

 نشست و کشش رو به جلو

 (پذیریانعطاف)هدف: 

  میز مندرج جهت

 کششنشستن و 

شت بطوریکه پنشیند کننده رو ی زمین میشرکت

و سر به دیوار چسبیده باشد و پاها را بطور کامل 

 بکشد تا کف پاها به جعبه بچسبد.

که سر و همانطور های روی هم قرار دهد،دست

ه دارد بازوها را بپشت را چسبیده به دیوار نگه می

نوک انگشتان  جلوی عددکشد، ارزیاب میجلو 

 .نمایدمیرا به عنوان امتیاز فرد ثبت 

(  cm 1/0گیری یک دهم سانتیمتر )دقت اندازه

 است.

 

 :حرکتیآمادگی  آزمونمحتوای ( 2-2-4

 حرکتیآمادگی  آزمون: محتوای 6جدول شماره 

 شرایط آزمون ابزار آزمون نام آزمون

 متر ۱00دو 

 (سرعت)هدف: 

  ۱00مسیر هموار 

 متری

 کرنومتر 

 دود.کننده پشت خط با فرمان ارزیاب میشرکت

 .نمایدمیمتر را ثبت  ۱00ارزیاب زمان پیمودن 

ثانیه محاسبه  ۱/0مدت زمان آزمون به ثانیه و با دقت 

 شود.می

 پرش عمودی یا سارجنت

 (توان)هدف: 

  یک صفحه مندرج

 روی دیوار

 پودر گچی 

 ایستد. یکشرکت کننده به پهلو کنار دیوار می

بدن و دست دیگر به صورت کشیده و  دست کنار

که انگشتان به قرار دارد و درحالی راحت باالی سر

پودر گچی آغشته شده، بر روی صفحه مندرج 

گذاری کرده و سپس با پرش در باالترین عالمت

. گذاردنقطه ممکن بار دیگر روی تخته عالمت می
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ارزیاب تفاوت دو عدد بدست آمده را ثبت 

 .نمایدمی

(  cm 1/0ازه گیری یک دهم سانتیمتر ) دقت اند

 است.

 شنیدن صدای صوتی

 (العملعکس)هدف: سرعت 

 یا زنگ سوت 

 کرنومتر 

فاصله زمانی بین دریافت محرک و شروع ارزیاب 

 سوتحرکت )دریافت محرک مانند شنیدن صدای 

را  متر(۱00تا شروع حرکت دویدن در استارت دوی 

 .نمایدمیثبت 

 متر 4*9رفت برگشت 

 (چابکی)هدف: 

  متری9مسیر هموار 

 4  توپ یا کیسه شنی

کوچک با دو رنگ 

 متفاوت

 کرنومتر

  

شرکت کننده پشت خطی که مقابل توپ قرار دارد 

ارزیاب به  ""رو"حاضر و "ایستد و با فرمان می

ا هرود. با برداشتن یکی از توپطرف دیگر خط می

گردد و توپ را بعد از خط به طرف خط شروع برمی

ه دارد و بگذارد. سپس مجددا توپ دیگر را برمییم

رود. با گذشتن از خط عبور طرف خط شروع می

 رسد.آزمون به پایان می

ثانیه محاسبه  ۱/0مدت زمان آزمون به ثانیه و با دقت 

 شود.می

 لک لک ایستاده

 (تعادل)هدف: 
 کرنومتر 

و ها رکننده راحت روی دوپا بایستد. دستشرکت

نجه و پ نمایدمیگیرد. یک پا را لبند کفل قرار می

دهد. با فرمان آن را روی زانوی پای دیگر قرار می

و روی پنجه  نمایدمیارزیاب پاشنه پا را بلند 

که تعادل را حفظ کند زمان را ثبت ایستد. تازمانیمی

 .نمایدمی

ثانیه محاسبه  ۱/0مدت زمان آزمون به ثانیه و با دقت 

 شود.می
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 تست پرتاب به سمت دیوار با دست

 (عضالنی عصبی هماهنگی)هدف: 

  توپ تنیس یا بیس

 بال

 متر نواری 

 کرنومتر 

ود شفاصله معینی به دیوار گذاشته می یک عالمت از

پشت خط و  کنندهشرکت ،متر( 2)برای مثال 

ا ر ها توپ. با یکی از دستایستدمیروبروی دیوار 

صورت پرتاب زیر به سمت دیوار پرتاب کرده )به

بازو( و در برگشت باید تالش شود که با دست دیگر 

ده به کننت دریافتگرفته شود. توپ دوباره با دس

شود و باید با دست نخستین سمت دیوار پرتاب می

این  که اولین پرتاب را انجام داده دریافت شود.

برای تواند به صورت یک دوره زمانی )یتست م

 ه عنوان تعداد پرتاب ادامه یابد.ثانیه( یا ب 30مثال 

ثبت ثانیه را  30های موفق در تعداد دریافتارزیاب 

 .نمایدمی

 

 :مهارت سنجی آزمونمحتوای ( 3-2-4

 مهارت سنجی آزمونمحتوای : 7جدول شماره 

 شرایط آزمون ابزار آزمون نام آزمون

 شنا

  متر  33استخر استاندارد با طول

 متر 50یا 

 کرنومتر 

 4 که هزینه  استعدادیاب

استعدادیابی در این  ابزاراالت

الزحمه مسئولین آزمون به حق

برگزاری طبق جدول شماره 

 ،اختصاص خواهد یافت ۱3

شخصا کرونومترها بایست می

 را تهیه نمایند.

 نفر  50نفر و حداکثر  40آزمون کننده در حداقل تعداد شرکت

در یک سانس  باشد یعنی به طور متوسط هر استعدادیابمی

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

 تحلیل خواهد نمود.

 ندی بی کرال سینه طبق دستهانجام رکوردگیری در خطوط مجزا

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

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

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

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

 پیست دوومیدانی استاندارد  دوومیدانی

 کرنومتر 

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

مرحله باشد یعنی به طور متوسط هر استعدادیاب در یک می

http://www.elmevarzesh.com/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/
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  استعدادیاب که  4حداقل

استعدادیابی  هزینه ابزاراالت

الزحمه در این آزمون به حق

مسئولین برگزاری طبق جدول 

اختصاص خواهد  ۱3شماره 

 بایست شخصاً می ،یافت

 کرونومترها را تهیه نمایند.

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

 خواهد نمود.

  طبق دسته  دوی استقامتی خطوط مجزاانجام رکوردگیری در

با رعایت تمرینات گرم کردن اصولی پیش از انجام  بندی ذیل

 تست:

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

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

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

دوچرخه 

 سواری

  سواریدوچرخهپیست 

 استاندارد

 کرنومتر 

  استعدادیاب که  4حداقل

هزینه ابزاراالت استعدادیابی 

در این آزمون به حق الزحمه 

 مسئولین برگزاری طبق جدول

اختصاص خواهد  ۱3شماره 

 بایست شخصاً یافت، می

 کرونومترها را تهیه نمایند.

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

مرحله باشد یعنی به طور متوسط هر استعدادیاب در یک می

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

 خواهد نمود.

 دوچرخه سواری طبق دستهی انجام رکوردگیری در خطوط مجزا

کردن اصولی پیش از انجام با رعایت تمرینات گرم  بندی ذیل

 تست:

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

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

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

 :تخصصی هایآزمون( محتوای 3-4

 هایآزمونگیری و شرایطی که برای اندازه ابزار نوع ها،عنوان آزمونالب در ق تخصصی هایآزمونمحتوای 

 ارائه شده است. 9و  8در قالب جداول نیاز است  تخصصی

 بیولوژیکی و فیزیولوژیکی محتوای آزمون( 1-3-4
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 بیولوژیکی و فیزیو لوژیکی آزمونمحتوای : 8جدول شماره 

 شرایط آزمون ابزار آزمون نام آزمون

قلب ضربان

 استراحت )دقیقه(

 کرنومتر یا ساعت

کمترین فعالیت بدنی را دارد، یا در کننده شرکتکه در شرایطی

د از بع گیری صبحمان برای اندازههترین ز)بحالت سکون است

انگشت سبابه و کناری آن را زیر (، ارزیاب بیدار شدن از خواب

مان و ضربان را در ز دهدمیفک تحتانی یا روی مچ دست قرار 

شمارد و در میثانیه  ۱۰شمارد، یا اینکه به مدت میثانیه  ۶۰

 .نمایدمیضرب  ۶عدد 

عدد بدست آمده را به عنوان ضربان قلب استراحت ثبت 

 نماید.می

 دستگاهی جهت سنجش ضربان قلب و اکسیژن است. پالس اکسیمتر

ضربان قلب حداکثر 

 )دقیقه(

 ماشین حساب

 

برای محاسبه حداکثر ضربان قلب استفاده ارزیاب از فرمول زیر 

 نماید.می

 حداکثر ضربان قلب =  22۰ –سن آزمودنی 

زمون دوچرخه آ

 ایدقیقه 5کارسنج 

-بی ظرفیت)هدف: 

 (هوازی

 دوچرخه کارسنج 

 ضربان سنج 

 کرنومتر 

 گرم کردن به مدت یک دقیقه بدون بارشرکت کننده پس از 

دقیقه در فشارکاری که با  5سپس به مدت زند و میرکاب 

دور در دقیقه  60سرعت توجه به سن و جنس تعریف شده با 

ثانیه در نیمه دوم پنجمین  15به مدت  . ارزیابزندرکاب می

ثبت  را( ضربان قلب 5ثانیه در دقیقه  30-40دقیقه )

 .دنمایمی

آزمون دوچرخه 

 آستراند

 ظرفیت)هدف: 

 (هوازی

 دوچرخه کارسنج 

 ضربان سنج 

 کرنومتر 

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

ضربان قلب در پایان پنج و  زند.دور در دقیقه رکاب می

شود. بار کاری بر حسب گیری میششمین دقیقه اندازه

کیلوگرم متر بر دقیقه و متوسط دو ضربان قلب بر روی 

ید در یک عامل مقدار خام با شود.نموگرام نشان داده می
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تصحیح سن ضرب شود سپس به میلیمتر در دقیقه در 

 .کیلوگرم تبدیل شود

حداکثر اکسیژن 

 (vo2max)مصرفی

 ماشین حساب 

  کیلومتر محاسبه شده در

 آزمون کوپر

ارزیاب برای تخمین حداکثر اکسیژن مصرفی از فرمول 

 نماید.زیر استفاده می

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

 

 سنجش ژن آزمونمحتوای ( 2-3-4

 سنجش ژن آزمونمحتوای : 9جدول شماره 

 شرایط آزمون ابزار آزمون نام آزمون

 تست آزمایشگاهی بزاق دهانروش 

لیتر میلی 4از هر آزمودنی مقدار در آزمایشگاه 

وبا اجرای  شودمیگرفته  بزاق در کیت بزاقی

ها آزمودنی DNA دستورالعمل آزمایشگاهی

 د.شومیاستخراج 

 تست آزمایشگاهی خون

پس از پیدا کردن رگ و در آزمایشگاه 

خون از  ،یریگضدعفونی کردن محل خون

 د.شومیگرفته  فرد ییبازو یقدام دیور

 ویژه آزمون( محتوای 3-3-4

جهت پاسخگویی به نیازهای آتی و بهره برداری از پیشرفت ویژه استعدادیابی به صورت کلی  هایآزمون

نا به شرایط ویژه، ب هایآزمونبینی شده است و برای ارائه و تعیین محتوای نامه پیشدر این آیینعلوم مختلف 

 اهی مراکز دانشگاهی، موسسات، انجمنبا همکار های نوین و خالقانه استعدادیابیروشکنندگان و شرکت

و اجرا  ارائه ، طراحی،عالی تعریف نظر استعدادیابانو یا با استفاده از  و ورزشی معتبر پزشکیهای و سازمان

 .گرددمی
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 استعدادیابی هایآزمون کنندگان درشرایط شرکت -5بخش 

 هایاستعدادیابی بر اساس استانداردهای علمی و مدل هایآزمونسازی اصولی به جهت پیاده 5در بخش 

 های صورت گرفته شده، شرایط الزم برایگیریاندازهو ها آزمونرایج استعدادیابی و امکان مقایسه نتایج 

استعدادیابی تعیین و برای استفاده مجریان مجاز در قالب جدول  هایآزمونکنندگان هریک از شرکت

 ت.ارائه شده اس ۱0شماره 

 : محتوای آزمون ویژه۱0جدول شماره 

 کنندگانشرکت شرایط مورد نیاز سطوح آزمون ردیف

 عمومی 1

 سنجیسالمت
  سال سن 6حداقل 

 نامه والدینرضایت 

 سنجیپیکر
  سال سن 8حداقل 

 نامه والدینرضایت 

 سنجی)عالقه سنجی(روان

  سال سن ۱4سال و حداکثر  9حداقل 

  رشته ورزشی 3حداقل تجربه یادگیری 

 نامه والدینرضایت 

 عملکردی 2

 آمادگی جسمانی عمومی
  سال سن 6حداقل 

 نامه والدینرضایت 

 آمادگی جسمانی اختصاصی
  سال سن ۱4سال و حداکثر  9حداقل 

 نامه والدینرضایت 

 مهارتی

  سال سن ۱6سال و حداکثر  8حداقل 

  تسلط به انجام رشته شنا و دوی استقامتیحداقل 

 نامه والدینرضایت 

 تخصصی 3
سنجش بیولوژیکی و 

 فیزیولوژکی

  سال سن ۱4سال و حداکثر  9حداقل 

  رشته ورزشی 3حداقل تجربه یادگیری 

 نامه والدینرضایت 
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 سنجش ژن

  سال سن ۱4سال و حداکثر  9حداقل 

  رشته ورزشی 3حداقل تجربه یادگیری 

 نامه والدینرضایت 

 ویژه
  معیارهای آزمون تعیین میشرایط و بر اساس

 .گردد
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 استعدادیابی هایآزمون ها و استعدادیابارزیابشرایط  -6بخش 

 متدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور 

 پذیرفتن قانون اساسی و اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران 

  پوشش مناسبداشتن صالحیت اخالقی، حسن شهرت، ظاهر آراسته و 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر 

 )داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و گواهی اشتغال به تحصیل )برای آقایان 

 نامه ینطبق آیهای تربیت ارزیاب و استعدادیاب و دریافت گواهینامه و کارت معتبر گذراندن دوره

 کشور اتلونترایفدراسیون   مصوب آموزش

رکات های ححداقل مدرک کارشناسی ارشد و باالتر در رشته تربیت بدنی گرایشافرادی که :  1تبصره 

باالتر  شناسی ورزشی و پزشکان عمومی وارحرکتی، فیزیولوژی ورزشی و آسیباصالحی، بیومکانیک، رفت

 و ارسال توانند با ارائه درخواستکه سوابق اجرایی مستند و معتبر در استعدادیابی ورزشی داشته باشند می

شور با ک اتلونترایتوسط شورای استعدادیابی فدراسیون و ارزیابی معادلسازی مصاحبه، مدارک از طریق 

 .را دریافت نمایند اتلونترایاداری و مالی الزم گواهینامه و کارت ارزیاب و استعدادیاب  انجام فرایندهای
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 :استعدادیابی هایآزمون یبرگزارمجریان مجاز  – 7 بخش

 استعدادیابی هایآزمونبرگزاری  مجریان مجازشرایط : ۱۱جدول شماره 

 مجریان مجاز آزمون آزمون ردیف

 سنجیسالمت ۱

 فدراسیون 

 ها مناطق و قطب 

 های استانیهیئت 

 های تابعه)دانشگاهی، کارگری، نیروهای انجمن

 مسلح(

 نامه با فدراسیونمراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهم 

 مه با نابا انعقاد تفاهم هابدنی سازمانادارات تربیت

 فدراسیون

 سنجیپیکر 2

 فدراسیون 

 ها مناطق و قطب 

 های استانیهیئت 

 دانشگاهی، کارگری، نیروهای  های تابعهانجمن(

 مسلح(

 نامه با فدراسیونمراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهم 

 امه با نبا انعقاد تفاهم هاادارات تربیت بدنی سازمان

 فدراسیون

 روان سنجی)عالقه سنجی( 3

 فدراسیون 

 ها مناطق و قطب 

 های استانیهیئت 

 های تابعه)دانشگاهی، کارگری، نیروهای انجمن

 مسلح(

 مراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهمنامه با فدراسیون 

 مه با نابا انعقاد تفاهم هابدنی سازمانادارات تربیت

 فدراسیون
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 آمادگی جسمانی عمومی 4

 فدراسیون 

 ها مناطق و قطب 

 های استانیهیئت 

 های تابعه)دانشگاهی، کارگری، نیروهای انجمن

 مسلح(

 نامه با فدراسیونمراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهم 

 امه با نبا انعقاد تفاهم هاادارات تربیت بدنی سازمان

 فدراسیون

 آمادگی جسمانی اختصاصی 5

 فدراسیون 

 ها مناطق و قطب 

 استانی هایهیئت 

 های تابعه)دانشگاهی، کارگری، نیروهای انجمن

 مسلح(

 نامه با فدراسیونمراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهم 

 مه با نابا انعقاد تفاهم هابدنی سازمانادارات تربیت

 فدراسیون

 مهارتی 6
 فدراسیون 

 ها مناطق و قطب 

 سنجش بیولوژیکی و فیزیولوژکی 7
 فدراسیون 

 ها مناطق و قطب 

 سنجش ژن 8
 فدراسیون 

 ها مناطق و قطب 

 فدراسیون  ویژه 9

های خصوصی و شرکتهای تخصصی با انجمن اتلونترایهای همکاری فدراسیون نامهتفاهم:  2 تبصره

بایست بعد از دریافت مدارک و مستندات رسمی و می استعدادیابی هایآزمونبرای برگزاری استعدادیابی 

یرد و مربوطه را اثبات نماید صورت پذ و شرکت استعدادیابی که اهلیت و تخصص انجمن تخصصی قانونی
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توانند به دریافت شهریه از می ۱2های جدول شماره نامه  طبق شهریهرسمی این آیین هایآزمونبرای اجرای 

)که استعدادیابی آزموندرصد از سود حاصل شده  25طریق شماره حساب رسمی آن انجمن اقدام نمایند و 

گردد( محاسبه می از شهریه دریافتیاز درآمد اخذ شده  9طبق جدول شماره  آزمونهای پس از کسر هزینه

 .واریز نمایند اتلونترایدراسیون را به حساب ف

ارای حق د اتلون بدنی اقشار خاص که در مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون ترایادارات تربیت: 3تبصره 

 شوند.نامه شناخته میدر اجرای این آیین اتلونترایهای استانی رشته رای هستند همچون هیئت

سمی ره حساب رنامه و استفاده از شماهای مختلف در صورت عقد تفاهمبدنی سازمانادارات تربیت:  4تبصره 

 ۱2های جدول شماره طبق شهریه  نامهرسمی این آیین هایآزمونبرای اجرای بایست سازمان مربوطه می

درصد از سود حاصل  25توانند به دریافت شهریه از طریق شماره حساب رسمی آن انجمن اقدام نمایند و می

ب گردد( را به حساهای آزمون  از درآمد اخذ شده  محاسبه میشده آزمون استعدادیابی)که پس از کسر هزینه

 .واریز نمایند اتلونترایفدراسیون 

دراسیون ف استعدادیابیکشور، شورای  اتلونترایفدراسیون  استعدادیابیالترین مرجع و رکن با:  5بصره ت

 هایفعالیتسازی، ارزیابی و راهبری ریزی، پیادهبرنامهنامه حاضر، ویرایش آیینوظایف  باشد کهمی

 5شامل  شود وریاست آن توسط رییس فدراسیون تصدی می فدراسیون را عهددار خواهد بود و استعدادیابی

 ورا، عضوش استعدادیابیرییس شورا، نایب رییس شورا، دبیر شورا، خبره ) باشدمی با حق رای عضو اصلی

نیز  یابیاستعدادشوند و برحسب ضرورت و نیاز که با حکم رییس فدراسیون منصوب میتخصصی شورا( 

ز بعد نامه ااین آیین عملیاتیهمچنین کلیه اقدامات  ،عضو فرعی بدون حق رایچندین تواند شورا دارای می

 گردد. فدراسیون اجرا می استعدادیابیاز تصویب توسط کمیته 

 

 

 

 



 

 30 

 :های مجاز به دریافت شهریهو سازمان استعدادیابی هایآزمون شهریه - 8 بخش

 استعدادیابی هایآزمون شهریه: ۱2جدول شماره 

 آزمونمبلغ شهریه  آزمون ردیف
های مجری مجاز برای سازمان

 دریافت شهریه

 ریال ۱.000.000 سالمت سنجی ۱

 فدراسیون 

 ها مناطق و قطب 

 های استانیهیئت 

 دانشگاهی، کارگری،  های تابعهانجمن(

 نیروهای مسلح(

 نامه بامراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهم 

 فدراسیون

 انعقاد با  هابدنی سازمانادارات تربیت

 نامه با فدراسیونتفاهم

 ریال 2.000.000 سنجیپیکر 2

 فدراسیون 

 ها مناطق و قطب 

 های استانیهیئت 

 های تابعه)دانشگاهی، کارگری، انجمن

 نیروهای مسلح(

 نامه بامراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهم 

 فدراسیون

 با انعقاد  هاادارات تربیت بدنی سازمان

 نامه با فدراسیونتفاهم

3 
روان سنجی )عالقه

 سنجی(
 ریال ۱.000.000

 فدراسیون 

 ها مناطق و قطب 

 های استانیهیئت 

 دانشگاهی، کارگری،  های تابعهانجمن(

 نیروهای مسلح(



 

 31 

 نامه بامراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهم 

 فدراسیون

 با انعقاد  هابدنی سازمان ادارات تربیت

 نامه با فدراسیونتفاهم

4 
 آمادگی جسمانی

 عمومی
 ریال ۱.000.000

 فدراسیون 

 ها مناطق و قطب 

 های استانیهیئت 

 های تابعه)دانشگاهی، کارگری، انجمن

 نیروهای مسلح(

 نامه بامراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهم 

 فدراسیون

 با انعقاد  هابدنی سازمان ادارات تربیت

 نامه با فدراسیونتفاهم

5 
آمادگی جسمانی 

 اختصاصی
 ریال 2.000.000

 فدراسیون 

 ها مناطق و قطب 

 های استانیهیئت 

 های تابعه)دانشگاهی، کارگری، انجمن

 نیروهای مسلح(

 نامه بامراکز دانشگاهی با انعقاد تفاهم 

 فدراسیون

 با انعقاد  هاادارات تربیت بدنی سازمان

 نامه با فدراسیونتفاهم

 ریال 3.000.000 مهارتی 6
 فدراسیون 

 ها مناطق و قطب 

7 
سنجش بیولوژیکی و 

 فیزیولوژکی

گذاری با شرایط قیمت

 .آزمون تعیین خواهد شد

 فدراسیون 

 ها مناطق و قطب 
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 سنجش ژن 8
گذاری با شرایط قیمت

 .آزمون تعیین خواهد شد

 فدراسیون 

 ها مناطق و قطب 

 ویژه 9
گذاری با شرایط قیمت

 .آزمون تعیین خواهد شد

 فدراسیون 

-که برای اقشار خاص به صورت بسته باشدریال می 4.000.000عمومی به مبلغ  هایآزمونکل :  6 تبصره

 های تخفیف دار طبق نظر شورای استعدادیابی قابل ارائه خواهد بود.

باشد که برای اقشار خاص به صورت ریال می 6.000.000به مبلغ  عملکردی هایآزمونکل :  7 تبصره

 استعدادیابی قابل ارائه خواهد بود.های تخفیف دار طبق نظر شورای بسته
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 :فدراسیون استعدادیابی هایآزمون الزحمه عوامل اجراییحق – 9 بخش

 فدراسیون استعدادیابی هایآزمون الزحمه عوامل اجراییمیزان حق: ۱3جدول شماره 

 حق الزحمه عوامل اجرایی فعالیتعنوان  مسئولیتعنوان  ردیف

۱ 
مسئول ثبت نام 

 استعدادیابی آزمون

 هایآزمونهمه 

 استعدادیابی

ه ب آزموندرصد از شهریه خالص دریافتی  ۱0

 تعلق استعدادیابی آزموننام مسئول ثبت

 .گیردمی

2 
 آزمونمدیر 

 استعدادیابی

 هایآزمونهمه 

 استعدادیابی

ه ب آزموندرصد از شهریه خالص دریافتی  ۱0

 .گیردمیتعلق  استعدادیابی آزمونمدیر 

3 

برگزاری  ینمسئول

 آزمون

ارزیاب یا )

 استعدادیاب(

 هایآزمونهمه 

 استعدادیابی

درصد از شهریه خالص دریافتی آزمون به  ۱0

آزمون  هایارزیاب یا استعدادیابتیم 

د نکه اجرای آزمون را به عهده داراستعدادیابی 

 .گیردمیتعلق 

4 

مسئول تحلیل و 

صدور گزارش 

 آزمون

 هایآزمونهمه 

 استعدادیابی

درصد از شهریه خالص دریافتی آزمون به  ۱0

 .گیردمیمدیر آزمون استعدادیابی تعلق 

5 
تجهیزات برگزاری 

 آزمون

 هایآزمونهمه 

 استعدادیابی

درصد از شهریه خالص دریافتی آزمون به  ۱0

 .یردگمیتعلق  هزینه تجهیزات برگزاری آزمون

6 
 آزمونناظر 

 استعدادیابی

 هایآزمونهمه 

 استعدادیابی

ه ب آزموندرصد از شهریه خالص دریافتی  ۱0

 .گیردمیتعلق  استعدادیابی آزمونناظر 

7 
صدور مجوزهای 

 برگزاری آزمون

 هایآزمونهمه 

 استعدادیابی

درصد از شهریه خالص دریافتی آزمون به  ۱0

جهت صدور مجوز های الزم به فدراسیون تعلق 

 .گیردمی
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8 
برگزاری اماکن 

 آزمون

 هایآزمونهمه 

 استعدادیابی

درصد از شهریه خالص دریافتی آزمون به  ۱0

هزینه تامین اماکن برگزاری آزمون تعلق 

 .گیردمی

4 

مسئولین صدور 

احکام، مدارک و 

نگهداری سوابق 

 هایآزمون

 استعدادیابی

 هایفعالیتهمه 

 استعدادیابی

ماهیانه تا سقف حقوق مزایای قانون کار برای 

-ور احکام و بایگانی سوابق جهت حقبرای صد

الزحمه نیروهای انسانی ثابت در فدراسیون تعلق 

 گیرد.می

5 

رییس، نایب رییس،  

عالی و دبیر شورای 

 استعدادیابی

 ناتلوترایفدراسیون 

 هایفعالیتهمه 

 استعدادیابی

ریال برای تهیه؛  30.000.000ماهیانه تا سقف 

نامه اجرا، نظارت، ارزیابی و بازنگری آیین

رکان به ا استعدادیابیو محتوای  استعدادیابی

 اتلونترایفدراسیون  عالی استعدادیابیشورای 

 گیرد.میتعلق 

6 
مسئول کمیته 

 استعدادیابی

 هایفعالیتهمه 

 استعدادیابی

ای کار برماهیانه تا سقف حقوق و مزایای قانون 

امه ن، نظارت، ارزیابی و بازنگری آیینتهیه؛ اجرا

سئول به م استعدادیابیو محتوای  استعدادیابی

تعلق  لوناتترایفدراسیون  .استعدادیابیکمیته 

 .گیردمی

که متغییر اصلی محاسبه حقوق و دستمزد  هادرصد به شهریه 20با افزایش نرخ تورم سالیانه حداقل  : 8 تبصره

 الیانهس یباشود و حقوق سایر عوامل اجرایی تابع افزایش ضراست افزوده می استعدادیابیعوامل اجرایی 

 است.و رفاه اجتماعی (کشور  کار  کار )وزارت تعاون، حقوق قانون
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 :استعدادیابی هایآزمون یبرگزار ندیمراحل و فرا _10بخش 

-ا و انجمنهدانشگاهی، ادارات تربیت بدنی سازمان استعدادیابیمراکز نامه همکاری فی ما بین تفاهمعقد  (1-10

ریان به عنوان مج همکاری به جهتایران  اتلونترایمربوطه با فدراسیون های خصوصی و شرکتهای تخصصی 

 آن.و ضمائم  ۱۱مندرج در جدول شماره  استعدادیابی هایآزموندر برگزاری  مجاز

قویم مربوطه و ارسال ت در تقویم سالیانه، مجریان مجازتوسط  استعدادیابی هایآزمونبرگزاری  بینیپیش( 10ـ2

 .به فدراسیون

 نام از متقاضیانمجریان مجاز و ثبتتوسط  استعدادیابی هایآزمونبرگزاری  اجرای فراخوان (10ـ3

ول ئمس و استعدادیابی آزمون، معرفی مدیر آزموننام شده در اسامی متقاضیان ثبتمکتوب  نامه ارسال (4-10

درصد از شهریه حق صدور مجوزها  ۱0و واریز  ایران اتلونترایبه فدراسیون  توسط مجریان مجاز آزموننام ثبت

 به حساب فدراسیون.

، مدیر، مسئول ثبت نام و هاها یا استعدادیابارزیابو احکام  آزمونمجوز برگزاری صدور و ارسال  (5-10

 .ابیاستعدادی هایآزمون مجریان مجازبه  ایران اتلونترای فدراسیون استعدادیابیکمیته  توسط آزمونناظر 

شرایط ق طب آزمونشرکت در  متقاضیانو تشکیل پرونده از  آزمونهای ، فرمثبت نامفرایند تکمیل  (6-10

 اتلونرایتو ارسال فیزیکی و الکترونیکی آنها به فدراسیون  آزموناز برگزاری قبل  تامصوب  استعدادیابی نامهآیین

 .آزمونتوسط مسئول ثبت نام  ایران

ول شماره اتهیه و تامین اماکن و تجهیزات فیزیکی، نیروهای انسانی مورد نیاز طبق موارد مندرج در جد (7-10

سازی برنامه ، اجرا و پیادهاستعدادیابی هایآزمونهای موثر در برگزاری ها و نهادمان، هماهنگی با ساز9تا  2

توسط  استعدادیابینامه آیین 4طبق رئوس مندرج در بخش  استعدادیابی هایآزموندی شده برای برگزاری نزمانب

 استعدادیابی آزمونمدیر 

 بیاستعدادیا آزمونارزیاب یا استعدادیاب، ناظر و مدیر با حضور  استعدادیابی هایآزمونبرگزاری  (8-10
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امه نها با ضوابط تعیین شده در آیینآزمونها و تطابق شرایط اجرایی آزموننظارت بر اجرای دقیق  (9-10

 هایزمونآ تایید گزارش تحلیلکنندگان و ، حضور در برگزاری آزمون و تایید لیست شرکتاستعدادیابی

 آزمونتوسط ناظر  استعدادیابی

دگان ، مدارک شرکت کننآزمون استعدادیابیمالی، اجرایی و  استعدادیابی، و ارسال گزارشات تنظیم( 10-10

 ستعدادیابیاها به کمیته آزمون ها یا استعدادیابارزیابنام و ها توسط ناظرین، مدیران، مسئولین ثبتو نتایج آزمون

 اتلونترایفدراسیون 

به کمیته  آزموننام توسط مدیر و مسئول ثبت هاآزمونهای واریزی و گزارش مالی فیشارسال  (11-10

 استعدادیابی فدراسیون

زارش توسط مسئول تحلیل و صدور گ ها با تحلیل و ارزیابی برای شرکت کنندگانصدور نتایج آزمون (12-10

 استعدادیابی هایآزموننتایج 

 استعدادیابی هایآزمون کارت برای مستعدین شناسایی شده ازصدور ها و نگهداری سوابق آزمون (13-10

و مسئول  ونفدراسی استعدادیابیتوسط کمیته از مجریان مجاز  پس از دریافت کلیه مدارک و گزارشات مورد نیاز

 نامثبت
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 استعدادیابی هایآزمون انضباطیضوابط اداری، مالی و  مقررات و _11بخش 

 استعدادیابی هایآزمون( مقررات و ضوابط اداری 11ـ1

ی تئور هایآزموناعم از  استعدادیابی هایآزمونجلسات در تمامی  ناظر و مدیر برگزاری آزمونحضور  .۱

 عملی به طور فعال و مرتب الزامی است. هایآزمونو 

 ناظررعهده ب برگزاری آزمون در طول جلسات ارزیابان و استعدادیابان عملکردکلیه مسئولیت نظارت بر  .2

 باشد.می آزمون

 باشد.ها میآزموناسکان و غذا به عهده شرکت کنندگان در  تهیههزینه  .3

 آزمونر و ناظ آزمون استعدادیابان و ارزیابانامضا به فدراسیون با  استعدادیابی هایآزمون نتایجارسال  .4

 باید انجام شود.

 .باشدمی آزمون مدیربر عهده  استعدادیابی هایآزمونتامین تجهیزات مورد نیاز برگزاری  .5

آزمون به عهده مدیر  ، استعدادیابان و ارزیابانناظر وسیله ایاب و ذهاب و تغذیهو  مکان اقامت تامین .6

  باشد.برگزاری آزمون می

پرورش  و های الزم جهت کسب موفقیتصالحیت استعدادیابی هایآزمونهمه  کنندگانی که در شرکت .7

وند و مورد شرا کسب نمایند به عنوان مستعد وارد بخش نگهداشت استعدادیابی می اتلونترایرشته  در

 .حمایت فدراسیون قرار خواهند گرفت

شامل کپی کارت ملی )پشت و رو( و کپی  استعدادیابی هایآزمونشرکت در  مدارک عمومی مورد نیاز .8

ت یبا رعا –)دارای زمینه سفید، شفاف و قابل تشخیص  3×4شناسنامه، اصل فیش واریزی، دو قطعه عکس 

 پوشش مناسب و شئونات اسالمی(

یشان اباشد و می آزمونمدیر کنندگان و کلیه اموری برگزاری آزمون به عهده رفع مشکالت شرکت .9

 در محل برگزاری مستقر باشد. آزمونتا پایان  از شروع بایستمی

ها آنزارش گاطمینان حاصل نماید و  هانتایج و تحلیل آزمون تهیهبایست  از می استعدادیابی آزمونناظر  .۱0

 نماید. ارسال فدراسیون  استعدادیابی به کمیته  را
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 استعدادیابی هایآزمون مالی( مقررات و ضوابط 11ـ2

به عهده شرکت استعدادیابی هایآزمونتئوری و عملی  هایآزمونهای مربوط به برگزاری هزینه .۱

 باشد) پس تعیین شدن به عنوان مستعد تحت حمایت فدراسیون قرار خواهند گرفت(.کنندگان می

خش از بنتایج رضایت طبق تحلیل استعدادیابان مستعدین)افرادی کههای هزینه صدور کارت .2

ریال به حساب فدراسیون واریز  500.000 نفربرای هر  اند(استعدادیابی کسب نموده هایآزمون

 شود.می

 باید به شماره حساب رسمی استعدادیابی هایآزمونکنندگان های ثبت نام شرکتکلیه شهریه .3

درصد از مبلغ شهریه دریافتی جهت صدور مجوزهای برگزاری  ۱0واریز گردد و  مجریان مجاز

 کشور واریز شود. اتلونترایبایست توسط مجریان مجاز به حساب فدراسیون آزمون می

 باشد. برعهده مجریان مجاز تواندمی آزمونمدیر نام و مسئول ثبتانتخاب  .4

 باشد.می 59طبق جدول  باشد که مبلغ حق الزحمه آن نام ها به عهده مسئول ثبت نام میتمامی ثبت .5

-توسط مجریان مجاز از شهریه آزموندر پایان هر و عوامل اجرایی  استعدادیابان ارزیابان،الزحمه حق .6

 .گرددهای دریافتی پرداخت می

های زبان، مدارس،کانون اقشار خاص از جملهدرصد برای  50توانند تا سقف می مجریان مجاز .7

نیروهای  دانشگاهیان، هایآموزان، خانوادههای ورزش کودکان، مهدهای کودک، دانشباشگاه

 تخفیف منظور نمایند. اجتماعیمسلح و افراد دارای دفترچه تامین

 ها برابر با افزایش نرخ تورم در هر سال قابل افزایش خواهد بود.آزمونهای هزینه .8

 استعدادیابی هایآزمون انضباطی( مقررات و ضوابط 11ـ3

و شهریه افراد غایب قابل  باشدمی آزمونه منزله انصراف از ب استعدادیابی آزموندر هر غیبت  .۱

 .باشدبازگشت نمی

موارد  و نیز مجریان مجاز استعدادیابیاجرایی و  مالی، تخلفات اعتراضات، مورد گیری درتصمیم .2

 عدادیابیاستبرعهده شورای  انضباطیو تخلف  استعدادیابی هایآزمونبینی نشده مربوط به پیش

 باشد.فدراسیون، می

که خارج از ضوابط این دستور العمل در خارج یا داخل از کشور صادر  استعدادیابی هایآزمونکلیه  .3

 گردد.گردد فاقد اعتبار تعیین می
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و گزارشات تخلفات ارسالی  باشدمیآموزش  هایآزمونها بعهده ناظرین مسئولیت نظارت بر آزمون .4

 گردد.مطرح و رسیدگی می استعدادیابیتوسط ناظرین، در شورای 

 برگزار گردد.  استعدادیابینامه باید طبق این آیین استعدادیابی هایآزمونکلیه  .5

شورای و به عهده از وظایف  های آتیو ویرایش نسخه استعدادیابینامه نظارت بر حسن اجرای آیین .6

 باشد.فدراسیون می استعدادیابی

 از با استفاده ،تبصره 8 و جدول 13 ،بخش 11 صفحه شامل 39 در نامهآییناین 

وزارت  و اتلونترایالمللی اتحادیه بین استعدادیابیاستانداردهای  و قوانین، اصول

 هایفعالیتهمه  های مالی و اجراییدستورالعملبرای  کشور، ورزش و جوانان

جمع در م تصویبتدوین شده است و از تاریخ  اتلونترایفدراسیون  استعدادیابی

 باشد.ا می، الزم االجرعمومی سالیانه فدراسیون
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