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مت روح و جسم جوانان کشور می با درود بر مدیران باشگاه هاي ورزشی که در وضعیت اقتصادي دشوار ، پیشران توسعه سال
ش ستهیبا صنایع واب صنعت ورزش، کاال و خدمات و  شید انجمن  ستحضر می با شنواره برترین هاي  د. همانطور که م برگزاري ج

صــنعت ورزش را با هدف ارتقاي ســطح کیفیت و نوآوري در کاالها و خدمات در حوزه صــنعت ورزش در دســتور کار دارد و به 
همین منظور پرسشنامه ارزیابی اقتصادي را تهیه و در اختیار شما قرار می دهد تا با تکمیل آن و ارسال به دبیرخانه ، انجمن را 

 چه بهتر برگزار شدن جشنواره یاري فرمائید. در هر

صورتیکه هر یک از  ضمن در  شرح زیر تقدیم می گردد ، در  سش ها و ابهامات احتمالی روش تکمیل به  سخ به پر به منظور پا
ضربدر  شند با عالمت  شما نمی با سب و کار  شخص فرمائید تا داوران محترم در امتیاز دهی نهایی(×) شاخص ها در حوزه ک  م

 مورد بررسی قرار داده و نتیجه ارزیابی اعالم گردد:

و سال هاي بعد واحد بوده   525 درآمد شما، فرض کنید در سال پایه میزان  1396پایه راهنماي تهیه درصد نسبت به سال 
  به ترتیب در جدول زیر باشد:

 .ثبت نمائید "درصد"محرمانه بودن اطالعات حق شماست و استدعا داریم به صورت 

 کمتر بیشتر درصد تعداد سال
  مثبت 3/18 621 1397
 منفی  7/5 495 1398
  مثبت 8/23 650 1399
  مثبت 37 720 1400

 
 
 
 

 
 
 

شده، همان سال را نکته بسیار مهم : در صورتی که سازمان/واحد تولیدي شما در یک یا دو سال گذشته تاسیس 
 به عنوان سال پایه قرار دهید.

 

 

 

 بعدمقدار سال  مقدار سال پایه

 مقدار سال پایه

100 
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  ــی حقوقینام گاه ورزش ــ کت)  باش ــر ثبــت: .................................................................................... :(ش ـــمــاره   ش
 شناسه ملی:..............................................

 ............................:نوع شرکت :   سهامی خاص             مسئولیت محدود:        تعاونی:       سایر: تاریخ ثبت  
 شماره تلفن همراه/دفتر مدیریت :........................... نام مدیرعامل ............................................................. :........................ 
 ............................................................ :نام باشگاه ورزشی حقیقی  
 ...................................................................................... داراي مجوز از 
  تجاري(برند)..................................................................................................................نام................................................................ 
  باشگاهنشانی.................................................... :..................................................................................................... 
     :مالک                مستاجر             وضعیت مکان 

  مساحت بخش امور اداري و تجاري :................................................باشگاه مساحت................................................ 
  خش ب کنــان در  نی تعــداد کــار تیــا بی.......................اداري و پشــــ ــا ــازاری خش ب ب  .................................................. در 

 امورمالی........................................................... فنی و ورزشی بخش 
  وضعیت شرکت :    خصوصی           دولتی         تعاونی          
 (پیوست) آخرین گواهینامه/پروانه فعالیت ، مرجع صدور و تاریخ صدور 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 ن همراه...........................................:.............................................................. شماره تلف باشگاهنام و نام خانوادگی نماینده 

 ..................................................................... مدیر ارشد باشگاهاینجانب ..................................................................مدیرعامل/

صحت مندرجات را تائید  شنواره را تکمیل و  ضور در ج ست اطالعات مورد نیاز براي ح شنامه پیو س همراه و ضمن مطالعه پر
 پیوست هاي درخواستی ارسال می نمایم.

 

 ....................................................................................مدیرارشد :  /نام و امضاي مدیر عامل

  1400تاریخ:.........../......../ 
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 درآمدزایی باشگاه ( به صورت درصد) بررسی برنامه و عملکرد .1

 عملکرد برنامه سال
 توضیحات انحراف از برنامه

 منفی مثبت

1397 100   
  

1398 100     
1399 100     
1400 100     

 

 (سال پایه)  1396نسبت به سال  درآمد باشگاهمیزان رشد  .2

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    

 (سال پایه) 1396سال  1396میزان رشد سرمایه در گردش نسبت به سال  .3

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    

 (سال پایه) 1396نسبت به سال  توسعه باشگاه يمیزان رشد سرمایه گذاري در طرح ها .4

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    
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 (سال پایه) 1396نسبت به سال  مورد نیاز باشگاه میزان رشد سرمایه گذاري در توسعه تجهیزات  .5

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    

 (سال پایه) 1396نسبت به سال امور مختلف باشگاه میزان رشد برون سپاري  .6

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    

نسـبت به سـال  امور جاري و طرح هاي توسـعه باشـگاهمیزان جذب و به کارگیري نیروي انسـانی خالق و مبتکر در  .7
 (سال پایه) 1396

 کمتر بیشتر درصد سال
1397    
1398    
1399    
1400    

  باشگاه کلیدي تعداد نیروي انسانی خالق و مبتکر در بخش هاي  .8

 بخش            
 سال

............... ............... ............ ................. ................ 

1397      
1398      
1399      
1400      
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 :ساالنه)(میانگین حاضر در رشته هاي ورزشی  تعداد ورزشکاران .9

    سال                  
 

 رشته ورزشی
 تعداد ورزشکاران در رشته هاي ورزشی در سال هاي:

1396 1397 1398 1399 1400 

تعداد ورزشکاران
 

      
      
      
      
      
      
      
      

 فرمائید.در صورتی که در یک رشته ورزشی فعالیت دارید همان را ثبت 
 

 تعداد ورزشگاران در رده هاي سنی و جنسیتی : .10

 به باال 25 25تا  20 20تا  18 18تا  15 15تا  12 سن و جنسیت        

 آقا خانم آقا خانم آقا خانم پسر دختر پسر دختر

تعداد ورزشکاران
           

          
          
          
          
          

 توضیحات مورد نیاز :

 

 

 : شیفت هاي کاري براي خانم ها و آقایان
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 : تعداد ورزشکاران مستعد براي حضور در لیگ حرفه اي .11

 سال                     
 

 رشته ورزشی
 تعداد ورزشکاران در رشته هاي ورزشی در سال هاي:

1396 1397 1398 1399 1400 

تعداد ورزشکاران
 

      
      
      
      
      
      
      
      

 در صورتی که در یک ورشته ورزشی فعالیت دارد همان را ثبت نمائید.
 

 تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی و فروشگاه هاي کاال و خدمات ورزشی همکار در باشگاه: .12

 سال                      
                 

 نام تولیدي/ فروشگاه
1396 1397 1398 1399 1400 
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 نام و نام خانوادگی ورزشکاران ملی و برجسته همکار با باشگاه: .13

                
 رشته ورزشی

نام و نام 
 خانوادگی 

مدت زمان 
 همکاري

   
   
   
   
   
   
   
   

 و دستگاه هاي اجرایی دولتی و خصوصی و مردم نهاد که داراي ارتباطات سازنده با باشگاه دارند:، دانشگاه نام نهادها  .14

                
 نام نهاد

 نوع همکاري
 فرهنگی/اجتماعی اقتصادي

   
   
   
   
   
   
   
   

 به شرح زیر :گواهینامه هاي ملی و بین المللی اخذ شده  .15

 و............... ISO  ،EFQM گواهینامه هاي بین المللی مدیریت :) الف 

 ب )...............................................

 در باشگاه پزشک مقیم براي واکنش سریع اولیه مصدومان احتمالی وجود دارد؟آیا  .16

 توضیحات :
 

 (پیوست)یافته است؟استقرار  HSEآیا باشگاه سیستم هاي حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت  .17
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 توضیحات :
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