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بخش اول:تعاریف
ماده  -1مقدمه کميته استعدادیابی
استعدادیابی نخستين مرحله در برنامه بلندمدت پرورش ورزشکاران است .بدون برنامهای جامع و کامل
برای پرورش ورزشکاران ،استعدادیابی اتالف وقت و منابع خواهد بود.
در همين راستا فدراسيون هاکی ایران بر اساس رسالت تعيين شده مبنی بر شناسایی و جذب مشارکت
کليه ورزشکاران ،مربيان ،داوران ،مدیران ،پيشکسوتان و سایر دست اندرکاران ورزش هاکی اعم از مردان و
بانوان ،نگاه ویژهای به مقوله استعدادیابی دارد تا براساس آن ضمن شناسایی کامل جامعه هاکی ،از تمام
ظرفيت های ورزشی کشور بهره برده تا منجر به تأمين پشتوانه تيم های ملی رده های مختلف سنی و
تربيت نيروهای متخصص این رشته شود.
ماده  -2تعاریف کميته استعدادیابی
استعدادیابی :استعدادیابی یعنی پيشبينی اجرا از طریق سنجش ویژگیهای جسمانی ،ذهنی و روانی،

اجتماعی و همچنين تواناییهای تکنيکی.
کميته استعدادیابی فدراسيون هاکی برای شناسایی ورزشکارانی که توان بالقوهای برای نخبه شدن دارند
تشکيل شده و سعی دارد زمان الزم برای رسيدن به اجراهای ورزشی بهينه برای ورزشکاران برگزیده را
کاهش دهد.
ماده  -3اهداف کميته استعدادیابی
 )1 -3انتخاب و گزینش افراد مستعد هاکی در رده سنی پایه از سراسر کشور
 )2 -3شناسایی استان ها و مربيان فعال در حوزه استعدادیابی
 )3 -3ارتقاء سطح علمی و عملی مربيان فعال در حوزه استعدادیابی
 )4 -3استفاده بهينه از امکانات موجود در رشد بازیکنان و تسریع در پيشرفت آنان
 )5 -3افرایش کارایی و انگيزه مربيان فعال در حوزه استعدادیابی
 )6 -3برنامهریزی و ساماندهی بازیکنان مستعد شناخته شده
 )7 -3سطح بندی استانها بر اساس فعاليتشان در زمينه معرفی بازیکنان مستعد
 )8 -3ارتقاء سطح روابط فدراسيون با نهادهای پژوهشی کشور به منظور استفاده از ظرفيتهای علمی
پژوهشی در حوزه استعدادیابی
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 )9 -3تعامل با آموزش و پرورش برای برگزاری مسابقات دانش آموزی کشوری جهت ایجاد انگيزه بيشتر
و شناسایی افراد مستعد
 )10 -3تعامل با دانشگاه ها به منظور برگزاری مسابقات دانشگاهی
ماده  -4وظایف و اختيارات کميته استعدادیابی
 )1 -4برنامهریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مربيان استانی
 )2 -4تنظيم تقویم ساالنه مسابقات استعدادیابی فدراسيون با توجه به مسابقات داخلی و برون مرزی
 )3 -4تهيه گزارش عملکرد ورزشکاران مستعد
 )4 -4تهيه بانک اطالعاتی از باشگاههای موجود در کشور و اعطای مزایا به باشگاههای فعال و بازیکن ساز
 )5 -4همکاری و ارتباط مطلوب با سازمانهای دولتی و غير دولتی که میتوانند کميته را در نيل به
اهداف و انجام وظایفش یاری نمایند.
 )6 -4اختصاص یک روز و یا یک هفته در سال به نام روز یا هفته استعدادیابی و اجرای برنامههای مرتبط
با استعدادیابی هاکی در آن روز یا هفته
 )7 -4همکاری با کميته آموزش جهت برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه مربيان استانی و ارتقا سطح
کيفی آنان
 )8 -4همکاری با کميته تيمهای ملی جهت معرفی بازیکنان مستعد شناخته شده به ردههای مختلف
سنی در تيمهای ملی
 )9 -4تهيه بانک اطالعاتی از کليه استعدادهای شناسایی شده و صدور کارتهای طرح استعدادیابی با تائيد
رئيس فدراسيون
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بخش دوم :ارکان و تشکیالت
ماده  -5ارکان و تشکيالت کميته استعدادیابی
 )1 -5رئيس
 )2 -5دبير
 )3 -5اعضاء
تبصره  :1رئيس کميته میتواند در مواقع الزم از افراد کارشناس برای حضور در جلسهها دعوت نماید.
تبصره  :2در صورت غيبت غير موجه اعضاء  3جلسه متوالی یا  5جلسه غيرمتوالی عضویت فرد لغوشده که
موجه یا غير موجه بودن حضور وی به عهده کميته استعدادیابی خواهد بود.
ماده  -6شرایط احراز اعضاء کميته استعدادیابی
 )6 -1رئیس کمیته استعدادیابی
 )6-1-1تحصيالت  /سوابق و تجارب کاری :تحصيالت دانشگاهی با مدرک کارشناسی یا باالتر و سابقه
حداقل  2سال کار مدیریتی
 )6-1-2مشخصات فردی  :داشتن دانش ٬تجربه و مهارت در زمينه مربيگری هاکی و برنامه مدار بودن،
توانایی تجزیه و تحليل مسایل ،برخورداری از ارتباطات قوی  ،قدرت بيان خوب  ،دقيق ٬منظم ،پیگير٬
دارای روحيه کار با گروه و تفکر سيستمی
 )6-1-3مهارتهای تخصصی :داشتن حداقل مدرک مربيگری رشته هاکی(درجه)3
 )6 -2دبیر کمیته استعدادیابی
 )6-2-1تحصيالت  /سوابق و تجارب کاری :تحصيالت دانشگاهی با مدرک کارشناسی یا باالتر
 )6-2-2مشخصات فردی :داشتن دانش ٬تجربه و مهارت در زمينه مربيگری هاکی ٬پیگيری درخصوص
وظایف محوله ٬توانایی برقراری ارتباط با استانها
 )6-2-3مهارت های تخصصی :داشتن حداقل مدرک مربيگری رشته هاکی(درجه)3
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 )6-3اعضاء کمیته استعدادیابی
 )6-3-1تحصيالت  /سوابق و تجارب کاری :تحصيالت دانشگاهی با مدرک کارشناسی یا باالتر
 )6-3-2خصوصيات فردی :دقيق و منظم ٬حسن برخورد ٬پیگير مصوبات کميته استعدادیابی ٬روحيه
تعاملی
 )6-3-3مهارتهای تخصصی :داشتن حداقل مدرک مربيگری رشته هاکی(درجه)3

ماده  -7نحوه انتخاب و عزل اعضاء کميته استعدادیابی
 )7-1رئیس کمیته استعدادیابی
 )7-1-1نحوه انتخاب :ریيس این کميته بعد از بررسی صالحيت ٬سابقه و ویژگیهای بارز شخص با حکم
ریيس فدراسيون ٬منصوب میشود.
 )7-1-2نحوه عزل :مرجع انتصاب ٬ذیصالح برای عزل است .بنابراین ریيس کميته در صورت حضور
نامنظم و همکاری نامناسب با کميته ٬از طرف ریيس فدراسيون عزل می شود.
 )7-2دبیر کمیته استعدادیابی
 )7-2-1نحوه انتخاب :دبير کميته با پيشنهاد ریيس کميته و تایيد ریيس فدراسيون با حکم ریيس کميته
منصوب می شود.
 )7-2-2نحوه عزل :مرجع انتصاب ٬ذیصالح برای عزل می باشد .در صورت حضور نامنظم و همکاری
نامناسب با کميته با هماهنگی رئيس فدراسيون ٬تصميمگيری به عمل می آید.
 )7-3اعضای کمیته استعدادیابی
 )7-3-1نحوه انتخاب :اعضای کميته استعدادیابی به پيشنهاد رئيس کميته و تایيد رئيس فدراسيون با
حکم رئيس کميته منصوب میشوند.
 )7-3-2نحوه عزل :مرجع انتصاب ٬ذیصالح برای عزل میباشد .در صورت حضور نامنظم و همکاری
نامناسب با کميته با هماهنگی ریيس فدراسيون ٬تصميمگيری به عمل میآید.
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بخش سوم :شرح وظایف اعضا
ماده  -8شرح وظایف اعضاء کميته استعدادیابی
 )8-1شرح وظایف رئیس کمیته استعدادیابی

 )8-1-1تدوین برنامههای آموزشی کميته
 )8-1-2تعيين اعضای کميته و پيشنهاد آنها به ریيس فدراسيون جهت تصویب و صدور احکام آن ها
 )8-1-3تعيين اعضای گروههای کاری زیر مجموعه کميته استعدادیابی و انتخاب مسئوالن هماهنگ کننده
آنها
 )8-1-4ارائه گزارش عملکرد کميته در پایان هر سه ماه و هر سال به ریيس فدراسيون
 )8-1-5تدوین تقویم ساليانه مسابقات و اردوهای استعدادیابی
 )8-1-6تعيين ميزبانان و نمایندگان استعدادیابی مسابقات
 )8-2شرح وظایف دبیر کمیته استعدادیابی
 )8-2-1ارائه گزارش عملکرد اعضای کميته در پایان هر ماه به ریيس کميته
 )8-2-2آگاه ساختن ریيس کميته در خصوص مسائل مهم مربوط اعضا و گروه های کاری زیر مجموعه
 )8-2-3تنظيم صورتجلسات
 )8-2-4ارائه گزارش عملکرد سه ماهه و ساليانه کميته
 )8-2-5تهيه گزارش از عملکرد بازیکنان مستعد هر دوره از مسابقات نسبت به دوره گذشته
 )8-2-6حضور یافتن در مسابقات تعيين شده ویژه استعدادیابی فدراسيون جهت شناسایی نفرات مستعد
 )8-2-7حضور یافتن در مسابقات مدارس هاکی جهت شناسایی نفرات مستعد
 )8-2-8تهيه بانک اطالعاتی از کليه استعدادهای شناسایی شده
 )8-3شرح وظایف اعضاء کمیته استعدادیابی
 )8-3-1کشف استعدادها و برنامهریزی جهت جذب و پرورش آنها
 )8-3-2ارائه گزارشی از امکانات سخت افزاری
 )8-3-3ارائه گزارش ماهانه از روند پيشرفت بازیکنان معرفی شده به کميته استعدادیابی
 )8-3-4شرکت در جلسات کميته و مشارکت در برنامه های در نظر گرفته شده آن

آیین نامه کمیته استعدادیابی

6

ماده  -9ضوابط و مقررات کميته استعدادیابی
 )9-1شرح عملیات کمیته استعدادیابی
 )9-1-1شرح استعدادیابی مطابق با پيوست.
 )9-2جلسه ها و صورتجلسههای کمیته استعدادیابی
 )9-2-1جلسههای اعضای کميته استعدادیابی ماهانه یک بار تشکيل میشود این جلسهها با حضور حداقل
دو سوم اعضای کميته رسميت مییابد.
 )9-2-2جلسههای ریيس کميته با دبير هر دو هفته یک بار تشکيل میشود.
 )9-2-3مصوبهها و صورت جلسههای کميته پس از تایيد ریيس فدراسيون قابل ابالغ و اجرا خواهد بود.
 )9-3گزارشهای کمیته استعدادیابی
 )9-3-1گزارشدهی ادواری عملکرد هر استان در حوزههای مدنظر کميته استعدادیابی به فدراسيون و
معرفی استانهای برتر در این زمينه
 )9-3-2ارائه گزارش عملکرد ماهانه کميته به رئيس فدراسيون
 )9-3-3تهيه گزارش از بازیکنان مستعد شناخته شده جدید و معرفی به فدراسيون جهت صدور کارت
 )9-3-4ارائه آماری دقيق از بازیکنان شناخته شده جدید در پایان مراحل برنامههای کميته
 )9-4مکاتبههای کمیته استعدادیابی
 )9-4-1مکاتبه با کميتههای ذیل با تأیيد ریيس فدراسيون:
 کميته مسابقات فدراسيون :جهت استعدادیابی در مسابقات مدارس هاکی کميته آموزش و پژوهش فدراسيون :جهت برگزاری کالسهای آموزشی برای ارتقا سطح مربيانویژه استعدادیابی
 کميته آموزش و پژوهش فدراسيون :جهت شناسایی علمی شاخصهای ارزیابی استعدادیابی کميته تيمهای ملی فدراسيون :جهت برگزاری اردوها و معرفی افراد جدید به ردههای سنی تيمملی
 کميته روابط عمومی فدراسيون :جهت ارتباط با رسانه های جمعی جهت اطالع رسانی بيشتر )9-4-2مکاتبه ها با سازمانهای ذیل تائيد و با امضاء ریيس فدراسيون
 استان ها و نمایندگان استعدادیابی آنها وزارت علوم ٬آموزش و پرورش و مدارسآیین نامه کمیته استعدادیابی

7

 )9-5سوابق و بایگانی کمیته استعدادیابی
 )9-5-1حفظ سوابق بازیکنان شناخته شده در هر مرحله از برنامه استعدادیابی
 )9-5-2حفظ سوابق مربيانی که در طرح استعدادیابی مشارکت داشته و بازیکنان مطرحی معرفی کردند.
 )9-5-3حفظ سوابق استانهایی که در طرح استعدادیابی مشارکت داشته و بازیکنان بيشتری معرفی
کردند.
 )9-5-4ثبت و حفظ سوابق پيشنهادها
 )9-5-5کليه مکاتبههای انجام شده با فرمت تعریف شده به ترتيب شماره ٬موضوع ٬تاریخ در نامگذاری و
نگهداری و با همين اطالعات به اضافه گيرنده ٬فرستنده  ٬تاریخ پيگيری  ٬داخلی یا خارجی  ٬در بانک
مربوطه ثبت ميگردد.
 )9-5-6سوابق فعاليتها و مکاتبه های انجام شده  ٬بصورت الکترونيک  ٬در دبيرخانه فدراسيون و در
بخش مستقل نگهداری خواهد شد.

 )9-6سایر ضوابط کمیته استعدادیابی
 )9-6-1کلیه اعضای کمیته موظف به داشتن ایمیل فعال ميباشند و فقط مواردی که به صورت مکتوب و از طریق
ایمیل مطرح شده باشد ،پذیرفته مي شود.
 )9-6-2ویرایش آییننامه درصورت نیاز با موافقت رییس فدراسیون و هماهنگي با دبیر فدراسیون ،انجام ميگیرد.
ماده :10بازنگری
این آیيننامه هر سه سال یک بار بر اساس نياز و به پيشنهاد رئيس کميته استعدادیابی و تایيد رئيس فدراسيون
مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
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بخش چهارم :امورمالی
ماده :11امور مالی
مقررات مالی این کميته تابع آیين نامه اداری ،مالی و معامالتی فدراسيون هاکی میباشد.

این آیین نامه در  4فصل و  11ماده و  2تبصره در تاریخ  95/..../....به تصویب هیئت رئیسه فدراسیون
هاکی رسیده است و از این تاریخ قابل اجرا و استناد میباشد.
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