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 8931سراسر کشور های دانشگاه یبدن تیعملکرد ادارات ترب یابیارزهای  مولفه

 

 یاتیعمل یزیر برنامه (1

 یمنابع مال تیریمد (2

  یادار ونیو اتوماس امکانات (3

 یمناسب از اماکن  ورزش یور بهره (4

   یالتیتشک ساختار (5

 یمنابع انسان تیریمد (6

 یورزش همگان توسعه (7

 یورزش قهرمان توسعه (8

 یشاوره ورزشو م یتندرست (9

  ریمد یفرد یها یژگیو (11

 یادار تعامالت (11

  یعموم یبر واحدها نظارت (12

 مصوب
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 تاریخ  بخشنامه صادره  نظر ارزیابگزارش دانشگاه/ نحوه امتیاز دهی معیار ارزیابی شاخص مولفه

جعیت 

 دانشجویی
 .....    دختر ..............   پسر ............ جعیت دانشجویی دختر و پسر شاغل به تحصیل

 ---- مجموع ........................... 
 

----- ----- 

برنامه 

ریزی 

 عملیاتی

 گزارش دانشگاه  ندارد                   دارد  برنامه عملیاتی ساالنه )طبق فرمت ارائه شده( 
 

22202/1/11 1/3/89 

 دو جلسه  یک جلسه برگزاری شورای ورزش دانشگاه در سال
  گزاریعدم بر 

 گزارش دانشگاه
 98990/1/11  

82189/1/11  
21/9/89 
10/8/89 

 گزارش دانشگاه  غیرمصوب          مصوب  تصویب برنامه عملیاتی در شورای ورزش دانشگاه
 

-- -- 

 -شگاهگزارش دان  عدم ارسال          ارسال  ارسال برنامه عملیاتی ساالنه )طبق فرمت ارائه شده( به اداره کل
 نظر اداره کل

 
-- -- 

  عدم ارسال          ارسال  )وزارت متبوع(ارسال صورتجلسات شورای ورزش به اداره کل تربیت بدنی
 -گزارش دانشگاه
 نظر اداره کل

 
-- -- 

مدیریت 

منابع 

 مالی

به ورزش دانشگاه )قانون الیحه بودجه سازمان برنامه و  تخصیصی بودجه
 گزارش دانشگاه بودجه تخصیصیلغ ریالی بم بودجه(

 
-- -- 

 گزارش دانشگاه مبلغ ریالی جذب شده بودجه تخصیصی میزان جذب اعتبار از 
 

-- -- 

 گزارش دانشگاه شدهدرآمد حاصل مبلغ ریالی  (و ... خدماتاره اماکن ورزشی، درآمد اختصاصی )اج
 

-- -- 

 گزارش دانشگاه مبلغ ریالی جذب شده لعاده(میزان جذب اعتبار از حامیان و خیرین )امتیاز فوق ا
 

-- -- 

 ورزش دانشگاهبه مدها و اعتبارات جذب شده آبازگشت در
 به ورزشبازگشت مبلغ ریالی 

 دانشگاه
 مجموع مبلغ درامدها و جذب شده 

 گزارش دانشگاه
 

-- -- 

و امکانات 

 اتوماسیون

  اداری

 و ...( مطلوب اداری ات)تجهیزاختصاص فضای اداری مطلوب به تربیت بدنی 
تا حدی مناسب       امناسبن

  
      مناسب

 نظر ارزیاب
 

-- -- 

 ثبت اطالعات در سامانه سجاد
 تعداد گزارشات دریافتی از دانشگاه

مجموع فرایندهای ارسالی به 
 دانشگاه

 گزارش سامانه
 

122213/1/11 2/11/89 

 نظر ارزیاب  ندارد    دارد  فعال و بروزشده سایت اطالع رسانی
 200232/1/11 

112031/1/12 
8/12/80 
9/11/89 

 گزارش سامانه  ندارد    دارد  erpپاسخگویی از طریق 
 

122213/1/11 2/11/89 



 8931سراسر کشور های دانشگاه یبدن تیعملکرد ادارات ترب یابیارز

 

3 

 

 تاریخ  بخشنامه صادره  نظر ارزیابگزارش دانشگاه/ نحوه امتیاز دهی معیار ارزیابی شاخص مولفه

بهره وری 

مناسب از 

اماکن  

 ورزشی

 گزارش دانشگاه  ندارد    دارد  ی اماکن و فضاهای ورزشیبیمه ورزشی برا
 

-- -- 

 گزارش دانشگاه  ندارد    دارد  بیمه مسئولیت برای مدیر، کارشناسان، ناجیان غریق و ...(
 

-- -- 

  ندارد    دارد  توسعه فضاهای ورزشی روباز )چمن مصنوعی، کفپوش روباز و ...(
 – گزارش دانشگاه

 اره کلنظر اد
 

29123/1/11 29/3/89 

  ندارد    دارد  توسعه فضاهای سرپوشیده)اتاق تندرستی و ...(
 – گزارش دانشگاه
 نظر اداره کل

 
29121/1/11 29/3/89 

 مجموع ساعات اختصاص یافته در هفته به فوق برنامه
 – گزارش دانشگاه طول ترمبرنامه هفتگی سالن ها در  ....به بعد 10های ورزشی( از ساعت مهارت)آموزش 

 نظر ارزیاب
 

-- -- 

 مجموع ساعات اختصاص یافته در هفته به آموزش
 – گزارش دانشگاه برنامه هفتگی سالن ها در طول ترم 10الی  9)رشته تربیت بدنی و واحدهای عمومی( از ساعت 

 نظر ارزیاب
 

-- -- 

 – گزارش دانشگاه نامه هفتگی سالن ها در طول ترمبر کارکنانورزش مجموع ساعات اختصاص یافته در هفته به 
 نظر ارزیاب

 
-- -- 

 – گزارش دانشگاه برنامه هفتگی سالن ها در طول ترم مجموع ساعات اختصاص یافته در هفته به بخش خصوصی
 نظر ارزیاب

 
-- -- 

مدیریت 

منابع 

 یانسان

..............    خانم  ............... آقا.... )رشته مرتبط و تجربه کاری(وضعیت نیروی انسانی متخصص
 مجموع ..................

 – گزارش دانشگاه
 نظر ارزیاب

 
-- -- 

 ی         مانیپ               یرسم )نفر( خانم متخصص یانسان یروینوضعیت استخدامی 
 یپروژه ا           ی     قرارداد

 – گزارش دانشگاه
 نظر ارزیاب

 
-- -- 

 ی         مانیپ               یرسم )نفر( آقا متخصص یانسان یرویناستخدامیوضعیت 
 یپروژه ا           ی     قرارداد

 – گزارش دانشگاه
 نظر ارزیاب

 
-- -- 

تعداد قراردادهای منعقد شده بین  تعداد مربیان حق التعلیم بکار گرفته در بخش دختران
 تربیت بدنی و مربیان

 – گزارش دانشگاه
 نظر ارزیاب

 
199312/1/11 20/3/80 

تعداد قراردادهای منعقد شده بین  تعداد مربیان حق التعلیم بکار گرفته در بخش پسران
 تربیت بدنی و مربیان

 – گزارش دانشگاه
 نظر ارزیاب

 
199312/1/11 20/3/80 

انجمن های دانشجویی دانشکده و  وداوطلبین ورزشی توسعه نهضت  
 د نفر()تعدا خوابگاه

و ثبت در سامانه  برگزاری انتخابات
 سجاد

ثبت در سامانه 
 سجاد

 
09029/1/11 13/9/89 
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 تاریخ  بخشنامه صادره  نظر ارزیابگزارش دانشگاه/ نحوه امتیاز دهی معیار ارزیابی شاخص مولفه

ساختار 

 تشکیالتی  

 مدیریت  مرکز اداره کل سازمانی دانشگاه ساختار جایگاه تربیت بدنی در 
  گزارش دانشگاه سایر................... واحد  اداره 

 
-- -- 

 تعداد پست اشغال شده وضعیت پست های سازمانی
  گزارش دانشگاه تعداد پست  

 
-- -- 

در سال جاری نسبت به سال قبل تربیت بدنی  ارتقای ساختار سازمانی
 – گزارش دانشگاه از               به )امتیاز فوق العاده(

 زیابنظر ار
 

-- -- 

توسعه 

ورزش 

 همگانی

  تعداد شرکت کننده در جشنواره برگزاری جشنواره ورزشی بهاره
 جمعیت دانشجویی 

ثبت در سامانه 
 سجاد

 
12021/1/11 8/2/89 

تعداد رشته در بخش دختران و  تعداد رشته در جشنواره بهاره
 پسران

ثبت در سامانه 
 سجاد

 
12021/1/11 8/2/89 

 واره ورزشی هفته تربیت بدنیبرگزاری جشن
  تعداد شرکت کننده در جشنواره

 جمعیت دانشجویی
ثبت در سامانه 

 سجاد
 

28821/1/11 20/0/89 

تعداد رشته در بخش دختران و  تعداد رشته در هفته تربیت بدنی
 پسران

ثبت در سامانه 
 سجاد

 
28821/1/11 20/0/89 

 برگزاری جشنواره ورزشی پاییزه
  تعداد شرکت کننده در جشنواره

 جمعیت دانشجویی
ثبت در سامانه 

 سجاد
 

03919/1/11 3/9/89 

تعداد رشته در بخش دختران و  تعداد رشته در جشنواره پاییزه
 پسران

ثبت در سامانه 
 سجاد

 
  

 برگزاری جشنواره ورزشی زمستانه
  تعداد شرکت کننده در جشنواره

 جمعیت دانشجویی
ه ثبت در سامان

 سجاد
 

88092/1/11 9/12/89 

تعداد رشته در بخش دختران و  تعداد رشته در جشنواره زمستانه
 پسران

ثبت در سامانه 
 سجاد

 
88092/1/11 9/12/89 

تعداد دانشجویان شرکت کننده در  شرکت در جشنواره استانی ورزش همگانی 
 جشنواره استانی

ثبت در سامانه 
 سجاد

 
128899/1/11 13/11/89 

تعداد دانشجویان شرکت کننده در  شرکت در المپیاد ورزش همگانی
 المپیاد 

ثبت در سامانه 
 سجاد

 
29322/1/11 29/3/89 

تعداد رشته های فعال * متوسط  رشته های ورزشی در بخش پسرانآموزش و فعال کردن 
 جمعیت شرکت کننده در هر رشته

منعقد داد ارتعداد قر
 مربیان با شده

 
281289/1/11 9/12/80 

تعداد رشته های فعال * متوسط  رشته های ورزشی در بخش دخترانآموزش و فعال کردن 
 جمعیت شرکت کننده در هر رشته

منعقد  اردادتعداد قر
 مربیانبا شده 

 
281289/1/11 9/12/80 
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 تاریخ  بخشنامه صادره  نظر ارزیابگزارش دانشگاه/ نحوه امتیاز دهی معیار ارزیابی شاخص مولفه

 همگانی
تعداد کارگاه * متوسط جمعیت  زاری کارگاه آموزشیبرگ

 شرکت کننده در هر کارگاه
 –گزارش دانشگاه 

 نظر ارزیاب
 

-- --- 

* متوسط جمعیت  دوره هاتعداد  مربیگریو برگزاری دوره داوری 
 شرکت کننده در هر دوره

 –گزارش دانشگاه 
 نظر ارزیاب

 
-- -- 

توسعه 

ورزش 

 قهرمانی

 مسابقاتتعداد شرکت کننده در  استانی  اعزام به مسابقات
 جمعیت دانشجویی

ثبت در سامانه 
 سجاد

 
8230/1/11 22/9/89 

 مسابقاتتعداد شرکت کننده در  اعزام به مسابقات منطقه ای 
 جمعیت دانشجویی

ثبت در سامانه 
 سجاد

 
129908/1/11 12/11/89 

 مسابقاتتعداد شرکت کننده در  (اطقو بین من اعزام به مسابقات سراسری )رشته غیر المپیادی
 جمعیت دانشجویی

ثبت در سامانه 
 سجاد

 
93991/1/11 22/9/89 

ثبت در سامانه  تعداد دانشجویان شرکت کننده  شرکت در المپیاد ورزش قهرمانی
 سجاد

 
108309/1/11 12/2/80 

ثبت در سامانه  ی نهاییرتبه دانشگاه در رده بند رتبه دانشگاه در المپیاد ورزش قهرمانی)دختران(
 سجاد

 
-- -- 

ثبت در سامانه  رتبه دانشگاه در رده بندی نهایی رتبه دانشگاه در المپیاد ورزش قهرمانی)پسران(
 سجاد

 
-- -- 

 تیم های شرکت کننده در المپیاد یآماده ساز یاردوها برگزاری
* تعداد رشته های دارای سهمیه 

متوسط جمعیت شرکت کننده در 
 دوهر ار

 –گزارش دانشگاه 
 نظر ارزیاب

 
-- -- 

 –گزارش دانشگاه  تعداد نفرات اعزامی به اردو تیم های منتخب و ملی یاعزام دانشجویان به اردوها
 اداره کل نظر

 
110820/1/11 22/11/89 

 –گزارش دانشگاه  تعداد نفرات عضو در تیم ها عضویت دانشجویان در ترکیب اصلی تیم های منتخب و ملی
 اداره کل نظر

 
-- -- 

تندرستی 

و مشاوره 

 ورزشی

  فعالریغ        زیدر حال تجه وضعیت مرکز تندرستی
 فعال               نیمه فعال  

 –گزارش دانشگاه 
 اداره کل نظر

 
-- -- 

  تعداد دانشجویان ارزیابی شده وضعیت ارزیابی و پایش جسمانی دانشجویان
 رودجمعیت دانشجویی جدیدالو

 ثبت در سامانه
 پایش سالمتی

 
08122/1 

93912/1/12 
11/9/89 
23/9/89 

شرکت در کارگاه پایش و استفاده از  تربیت کارشناس پایش تندرستی )تعداد نفر(
 ایشان در امر پایش تندرستی

            -------دختر 
 ------پسر 

 
29180/1/11 19/0/89 
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 تاریخ  بخشنامه صادره  نظر ارزیابگزارش دانشگاه/ از دهینحوه امتی معیار ارزیابی شاخص مولفه

ویژگی 

های 

 فردی

  مدیر

   فوق لیسانس   لیسانس  سطح تحصیالت
 گزارش دانشگاه  دکتری  

 
-- -- 

 غیرتربیت بدنی تربیت بدنی رشته و گرایش تحصیلی
 گزارش دانشگاه  غیر مدیریتی    مدیریتی  

 
-- -- 

 –نشگاه گزارش دا سال سوابق مدیریتی
 اداره کل نظر

 
---- ----- 

)قهرمانی و مربیگری باالترین سطح  )قهرمانی و  مربیگری و...( سابقه فعالیت ورزشی
 و...(

 –گزارش دانشگاه
 اداره کل نظر

 
-- -- 

تعامالت 

 اداری

 –رش دانشگاهگزا تعداد حضور در جلسات و ... جلسات و گردهمایی(برنامه های اداره کل تربیت بدنی )حضور در  
 اداره کل نظر

 
11883/1/11 13/2/89 

 تعداد حضور در جلسات و ... حضور در جلسات منطقه و استانی
 –گزارش دانشگاه

و   اداره کل نظر
 دبیرخانه

 
-- -- 

 –گزارش دانشگاه  تعداد میزبانی در رویدادها قبولی میزبانی رویدادهای سراسری
 اداره کل نظر

 
93991/1/11 22/9/89 

تعداد میزبانی در رویدادهای منطقه  قبولی میزبانی رویدادهای منطقه ای و استانی
 و استان

 –گزارش دانشگاه 
و   اداره کل نظر

 دبیرخانه

 
129908/1/11 12/11/89 

 اداره کل نظر دبیرخانه های استان و منطقه استانی( مسئولیت دبیرخانه )منطقه/
 

-- -- 

و قراداد های  انعقاد تفاهم نامه ) شهر/ استان / کشوری(تعامل با نهادهای ورزشی 
 اجرایی

 –گزارش دانشگاه 
 ارزیاب نظر

 
-- -- 

نظارت بر 

واحدهای 

 عمومی 

  گروه تربیت بدنی  دانشکده   یبدن تیترب یعموممدیریت واحدهای 
 گزارش دانشگاه  فوق برنامه 

 
-- -- 

)آیین نامه   2و  1نی عمومی درصد نمره ارزیابی درس تریبت بد 22لحاظ 
 -گزارش دانشگاه اجرا           عدم اجرا مصوب معاون آموزشی وزارت متبوع(

 نظر ارزیاب
 

119121/21/2 1/0/80 

  2و  1جمعیت تحت پوشش واحد عمومی تربیت بدنی
 )در صورت اجرایی آیین نامه(

ها * متوسط جمعیت واحدتعداد 
 گزارش دانشگاه واحد درسی شرکت کننده در هر

 
-- -- 

 


