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آیین نامه و جدول محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد نمایندگان استانها

www.hapkido.ir

بسمه تعالی
مقدمه
یکی از نکته هاي مهم در مدیریت سازمانی توجه دادن نیروهای تحت پوشش در رده های مختلف ،به نقاط قوت آنها است .مـدیران بایـد بـه نیروهای تحت پوشش روحیـه  ،شخصیت
و به توانمندي هاي آنها اهمیت بدهند .همچنین میبایست نقاط ضعف آنها مورد توجه و عنایت مدیران قرار گیرد تا نسبت به رفـع نواقص  ،کمبود ها و ضعف ها اقدام شده و سازمان
را برای نیل به اهداف عالیه سوق داد .هر سازمانی براي تحقق اهداف سـازمانی خـود نیـاز بـه منـابع انسـانی کارآمـد  ،مـومن و متخصص دارد .
رصد تحقق اهداف سازمانی از طریق سنجش میزان اثر بخشی و همچنین کارآیی و بهره وري هر سازمانی از اصول اصـلی پویـایی سازمان است .لذا بر اساس آیین نامه اجرایی
محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد نمایندگان و مربیان مصوب دوازدهمین جلسه شورای سیاست گزاری و برنامه ریزی انجمن هاپکیدو ایران با حضور اعضاء هیات رئیسه
سال  29به منظور سنجش میزان تحقق اهداف انجمن و افزایش بهره وري عملکرد نیروهای تحت پوشش در دوره هاي مشخص ساالنه به صورت منظم و براساس شاخص هاي
عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که نتیجۀ آن در ارتقاء اثر بخشی  ،بهره وري  ،افزایش کیفیت خدمات  ،پاسـخگویی در مقابـل عملکـرد  ،رضـایت ذینفعان و
برخورداري از مزایا و سایر موارد لحاظ خواهد شد.
تعریف نماینده  :نماینده سبک به فردی اطالق میگردد که پس از احراز صالحیتهای الزم از طرف انجمن بعنوان مسئول هماهنگی سبک در استان مربوطه معرفی میگردد.
شرایط ابقاء و ارتقاء:
.1
.2
.3
.4
.5

فعال کردن حداقل یک شهرستان در سال اول فعالیت و  3شهرستان پس از  2سال فعالیت
دایر نمودن حداقل  5کالس آموزشی در استان پس از  2سال فعالیت
فعال بودن در بخش بانوان حداقل پس از  2سال فعالیت
تشکیل کادر فنی و هیات رئیسه حداقل پس از  2سال فعالیت
احراز حداقل رتبه دو 2در پایان هر سال بر حسب جدول محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد انجمن (ویژه نمایندگان استانها)

تـــــــــذکـــر  :1برابر با آیین نامه تعرفه هزینه احکام سبکی مبلغی برای سبک استان از هر حکم زیر مشکی درنظر گرفته شده است  ،نماینده سبک میبایست درآمد حاصله در این
بخش را در حساب مخصوص سبک استان (با دو امضاء از سه امضاء  -1نماینده سبک  -9نایب رئیس بانوان سبک  -3خزانه دار به همراه مهر سبک استان قابل برداشت باشد) که
با هماهنگی و اطالع مرکزیت سبک کشور در نزد یکی از بانکهای رسمی کشور افتتاح گردیده واریز نمایند .و درآمد حاصله از این بخش مربوط به کلیه مربیان تحت پوشش بوده و
میبایست در راستای توسعه سبک استان هزینه گردد و درپایان سال مسئول مالی استان موظف است برابر با اسناد موجود به مرکزیت سبک کشور گزارش دهد .در سیستم اتواسیون
اداری هزینه سبک است ان محاسبه میگردد و پس از پایان هر نیم سال به شماره حساب سبک استان یا در صورت نداشتن شماره حساب به نسبت فعالیت به حساب مربیان استان
مربوطه واریز میگردد.
تعریف مربی :مربی به فردی اطالق میگردد که پس از احراز صالحیتهای الزم از انجمن و دریافت گواهینامه مربیگری فدراسیونی در استان یا شهرستان مربوطه به تدریس رشته
هاپکیدو مشغول باشد.
شرایط ابقاء و ارتقاء:
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 .1دایر نمودن حداقل یک کالس آموزشی با حداقل  15نفر هنرجو در سال اول و توسعه کیفی و کمی نیروها پس از سال اول
 .2احراز حداقل رتبه دو 2در پایان هر سال بر حسب جدول محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد انجمن (ویژه مربیان استانها)

محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد نمایندگان استانها
محورها

1

تو سعه عملکرد فنی
و آموزشی
( 54امتیاز)

9
توسعه نیروی
انسانی
( 40امتیاز)

3

توسعه قهرمانی
( 40امتیاز)

توسعه رفتار سازمان
( 30امتیاز)
5

4
توسعه عمومی
( 94امتیاز)

1
9
3
5

فهرست برنامه ها
برگزاری مرتب آزمونهای ارتقاء درجه برابر با مقررات
برگزاری و میزبانی کارگاههای آموزشی (استاژها و غیره)
حضور در رویدادهای فنی سبک
تنظیم تقویم ورزشی ساالنه (با هماهنگی تقویم ساالنه انجمن)

1
9
3
5
4
6

فعال کردن شهرستانهای تحت پوشش
افزایش تعداد ورزشکاران رده های سنی مختلف
افزایش تعداد کمربند مشکی  ،مربی و داوران در حوزه های تحت پوشش
فعال بودن در بخش بانوان در حوزه های تحت پوشش
تشکیل کمیته های مربوطه در استان (فنی،مربیان،داوران و غیره)
تشکیل هیات رئیسه و استفاده از مدیران الیق در مدیریت استان

1
9

برگزاری مسابقات استانی (منتخب استان)
حضور فعال در مسابقات قهرمانی کشور ،لیگ  ،چندجانبه و جام های
مختلف
آمار جمعیت قهرمانان کشوری ،آسیایی،جهانی وغیره
میزبانی مسابقات کشوری و جام های مختلف

1
9
3
5
4
6

پاسخ به موقع به مکاتبات و تلفنهای انجمن
اجرای دقیق دستورالعملهای صادره از مرکزیت سبک
استفاده از لباس متحد الشکل انجمن
حضور منظم در جلسات و سمینارهای سبک
تعامل و ارتباط مستمر با مراجع مربوطه ورزشی استان
رضایتمندی نیروهای تحت پوشش و کلیه عوامل درگیر در توسعه
هاپکیدو

1
9

استفاده بهینه از رسانه ها برای تقویت و پیشبرد سبک هاپکیدو در استان
ایجاد ارتباط مناسب با کلیه ارگانها و نهادها (خصوصا آموزش و
پرورش)
معرفی و فعالیت هاپکیدو بعنوان ورزش همگانی
برگزاری و حضور در رویدادهای ورزش همگانی
وجود برنامه های فرهنگی (تجلیل از قهرمانان و نخبگان سبک )

4

ارتقاء روحیه جوانمردی و اخالق ورزشی

3
5
4

3
5

10
10
10
10
4

براساس گزارش کتبی نماینده با تایید کمیته مربیان وآموزش انجمن
براساس تعداد کارتهای عضویت اخذ شده از انجمن (کمیته آموزش)
براساس تعداد کارتهای عضویت اخذ شده از انجمن (کمیته آموزش)
براساس گزارش کتبی نماینده با تایید کمیته مربیان وآموزش انجمن
براساس گزارش کتبی نماینده با تایید دبیر و احکام صادره از انجمن
براساس گزارش کتبی نماینده با تایید دبیر و احکام صادره از انجمن

10

براساس گزارش کتبی و تصویری نماینده با تایید کمیته مسابقات انجمن
براساس گزارش کتبی و تصویری نماینده با تایید کمیته مسابقات انجمن

10
14

براساس گزارش کتبی و تصویری نماینده با تایید کمیته روابط عمومی
براساس گزارش کتبی و تصویری نماینده با تایید کمیته مسابقات انجمن

4

14

4
4
4
4
4

براساس گزارش مسئول هماهنگی ودفترریاست
براساس گزارش کمیته اجرایی سبک (هیات رئیسه)
براساس گزارش مسئول بازرسی استانها
براساس گزارش مسئول هماهنگی ودفترریاست
براساس گزارش مسئول بازرسی استانها
براساس گزارش مسئول بازرسی استانها

4

براساس گزارش مسئول بازرسی استانها
براساس گزارش مسئول بازرسی استانها

4

4
4
4
4

براساس گزارش مسئول بازرسی استانها
براساس گزارش مسئول بازرسی استانها
براساس گزارش کمیته های مختلف انجمن

 184امتیاز (رتبه برتر)  174امتیاز (رتبه  164 )1امتیاز (رتبه  190 ) 9امتیاز ( رتبه) 3
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جمع کل  :900امتیاز

امتیاز
90
10
10
4

معیار ارزیابی
براساس آمار احکام صادره از اتوماسیون اداری انجمن و کمیته آموزش
براساس گزارش مدرس دوره و تایید کمیته آموزش انجمن
براساس گزارش کمیته آموزش انجمن
با ارسال به مرکزیت  14استفند و تایید کمیته برنامه ریزی انجمن

امتیازات در نظر گرفته شده از طرف انجمن برای نمایندگان و مربیان فعال به شرح ذیل میباشد

.1
.9
.3


.5
.4


.6
.7


.8

نماینده ای که بتواند در پایان هر سال حداقل رتبه  9را از جدول عملکرد کسب نمایند
از  0/0 30تخفیف در کلیه رویدادهای سال آینده برخوردار میگردد
از  0/0 30تخفیف در کالس آموزشی ارتقاء درجه سال آینده برخوردار میگردد.
در صورت داشتن دان  9مجوز برگزاری آزمون تا کمربند آبی برای سال آینده را کسب مینماید
نماینده ای که بتواند در پایان هر سال رتبه یک  1را از جدول عملکرد کسب نمایند عالوه بر موارد امتیازات باال:
در صورت داشتن دان  3و کارت ممتحن درجه  ،9مجوز برگزاری آزمون تا کمربند قرمز بدون حضور کمیته فنی سبک برای سال آینده را کسب مینماید.
ازپرداخت هزینه ورودی دو رده سنی در مسابقات کشوری سال آینده معاف است.
نماینده ای که بتواند در پایان سال رتبه برتر را از جدول عملکرد کسب نمایند عالوه بر موارد امتیازات باال:
از پرداخت هزینه ورودی کلیه رده های سنی در مسابقات کشوری و چند جانبه سال آینده معاف است.
درصد تخفیف حضور در دوره های آموزشی ،موارد مزایای بند  1و  9به  0/0 40افزایش میابد.
نماینده ای که بتواند دو سال پیاپی رتبه برتر را از جدول عملکرد کسب نمایند عالوه بر موارد امتیازات باال:
مجوز حضور در یکدوره کارگاه آموزشی بین المللی در آکادمی مرکزی فدراسیون جهانی هاپکیدو (کره جنوبی ) با هزینه انجمن را دریافت مینماید.

تبصـــــــــــره :کلیه امتیازات دریافت شده از انجمن برای نمایندگان و مربیان مختص یکسال کاری بوده و در صورت بدست آوردن مجدد رتبه برتر در پایان هر سال میتواند برای سال
آینده از امتیازات ویژه استفاده نماید.
تبصـــــــــــره :در بخش  1محور توسعه عملکرد فنی (برگزاری مرتب آزمونهای ارتقاء درجه برابر با مقررات) ،امتیاز نماینده استان بر حسب تعداد احکام فنی دریافت نموده از
انجمن برای شاگردان خود نماینده سبک محاسبه میگردد.همچنین در این بخش عملکرد هر مربی برای خود او ثبت میگردد.
تـــــــــذکـــر :نماینده که نتواند پس از  9سال فعالیت ( ازتاریخ دریافت حکم انتصاب ) حداقل رتبه دو 9را بدست آورد پس از تصمیم هیات رئیسه انجمن بعنوان نماینده شهرستان
مربوطه خود معرفی میگردد .و پس از 3سال عدم فعالیت( ازتاریخ دریافت حکم انتصاب ) در حد مذکور ،بعنوان مربی ساده انجمن تلقی میگردد.
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محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان استانها و شهرستانها
محورها

1

9

تو سعه عملکرد فنی
و آموزشی
( 50امتیاز)

توسعه نیروی
انسانی
( 14امتیاز)

3

توسعه قهرمانی
( 30امتیاز)

5

توسعه رفتار سازمان
( 90امتیاز)

4

توسعه عمومی
( 14امتیاز)

1
9
3

فهرست برنامه ها
برگزاری مرتب آزمونهای ارتقاء درجه برابر با مقررات
برگزاری و میزبانی کارگاههای آموزشی (استاژها و غیره)
حضور در رویدادهای فنی سبک

امتیاز
90
10
10

معیار ارزیابی
براساس آمار احکام صادره از اتوماسیون اداری انجمن و کمیته آموزش
براساس گزارش مدرس دوره و تایید کمیته آموزش انجمن
براساس گزارش کمیته آموزش انجمن

1
9

افزایش تعداد ورزشکاران رده های سنی مختلف
افزایش تعداد کمربند مشکی  ،مربی و داوران در حوزه های تحت پوشش

4
10

براساس تعداد کارتهای عضویت اخذ شده از انجمن (کمیته آموزش)
براساس تعداد کارتهای عضویت اخذ شده از انجمن (کمیته آموزش)

1
9

حضور فعال در کلیه مسابقات استانی (منتخب استان)
حضور فعال در مسابقات قهرمانی کشور ،لیگ  ،چندجانبه و جام های
مختلف
آمار جمعیت قهرمانان کشوری ،آسیایی،جهانی وغیره

10

براساس گزارش کتبی نماینده با تایید کمیته مسابقات انجمن
براساس گزارش کتبی و تصویری نماینده با تایید کمیته مسابقات انجمن

10

براساس گزارش کتبی و تصویری نماینده با تایید کمیته روابط عمومی

1
9
3

پاسخ به موقع به مکاتبات و تلفنهای انجمن
اجرای دقیق دستورالعملهای صادره از مرکزیت سبک
استفاده از لباس متحد الشکل انجمن برای کلیه هنرجویان

4
4
4

براساس گزارش مسئول هماهنگی ودفترریاست
براساس گزارش کمیته اجرایی سبک (هیات رئیسه)
براساس گزارش مسئول بازرسی استانها

5

رضایتمندی نیروهای تحت پوشش و کلیه عوامل درگیر در توسعه
هاپکیدو

4

1

استفاده بهینه از رسانه ها برای تقویت و پیشبرد سبک هاپکیدو در
استان
برگزاری و حضور در رویدادهای ورزش همگانی
ارتقاء روحیه جوانمردی و اخالق ورزشی

3

9
3

جمع کل 190 :امتیاز

10

4
4
4

براساس گزارش مسئول بازرسی استانها
براساس گزارش مسئول بازرسی استانها
براساس گزارش مسئول بازرسی استانها
براساس گزارش کمیته های مختلف انجمن

 100امتیاز ( رتبه برتر )  84امتیاز ( رتبه  74 ) 1امتیاز ( رتبه  40 ) 9امتیاز ( رتبه ضعیف )
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امتیازات در نظر گرفته شده از طرف انجمن برای مربیان فعال به شرح ذیل میباشد








هر مربی رسمی انجمن که بتواند در پایان هر سال رتبه  9را از جدول عملکرد کسب نمایند
 .1از  0/0 30تخفیف در کلیه رویدادهای سال آینده برخوردار میگردد
 .9از  0/0 30تخفیف در کالس آموزشی ارتقاء درجه سال آینده برخوردار میگردد.
 .3در صورت داشتن دان  9مجوز برگزاری آزمون تا کمربند آبی برای سال آینده را کسب مینماید
هر مربی رسمی انجمن که بتواند در پایان هر سال رتبه یک  1را از جدول عملکرد کسب نمایند عالوه بر موارد امتیازات باال:
 .5در صورت داشتن دان  3و کارت ممتحن درجه  ،9مجوز برگزاری آزمون تا کمربند قرمز بدون حضور کمیته فنی سبک برای سال آینده را کسب مینماید.
 .4ازپرداخت هزینه ورودی دو رده سنی در مسابقات کشوری سال آینده معاف است.
هر مربی رسمی انجمن که بتواند در پایان هر سال رتبه برتر را از جدول عملکرد کسب نمایند عالوه بر موارد امتیازات باال:
 .6از پرداخت هزینه ورودی کلیه رده های سنی در مسابقات کشوری و چند جانبه سال آینده معاف است.
 .7درصد تخفیف وی برای حضور در دوره های آموزشی ،موارد مزایای بند  1و  9به  0/0 40افزایش میابد.
هر مربی رسمی انجمن که بتواند دو سال پیاپی رتبه برتر را از جدول عملکرد کسب نمایند عالوه بر موارد امتیازات باال:
 .8مجوز حضور در یکدوره کارگاه آموزشی بین المللی در آکادمی مرکزی فدراسیون جهانی هاپکیدو (کره جنوبی ) با هزینه انجمن را دریافت مینماید

تبصـــــــــــره :کلیه امتیازات دریافت شده از انجمن برای نمایندگان و مربیان مختص یکسال کاری بوده و در صورت بدست آوردن مجدد رتبه برتر در پایان هر سال میتواند برای سال
آینده از امتیازات ویژه استفاده نماید.
تـــــــــذکـــر :مربی که نتواند پس از  9سال فعالیت حداقل امتیاز رتبه دو  9را بدست آورد پس از تصمیم هیات رئیسه انجمن ،میبایست کلیه فعالیتهای (آزمون و دوره های فنی ) خود
را تحت نظارت یک مربی برتر استان مربوطه انجام دهد .
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