
عملکرد هیئت 

اسکی استان 

تهران

1400سال 



اسکی استان تهران در سال 

1400
مالیمنابعتوسعه

سلزمانیرفتارتوسعه

آموزش-انسانینیرویتوسعه

عمومیتوسعه

افزارینرمتوسعه

افزاریسختتوسعه

فرهنگیتوسعه

قهرمانیتوسعه

هامدالتعداد-مسابقاتامتیازارزشیابی

وسازیاستانداردحقوقیمحیطتوسعه
ارزیابی

پژوهشیوعلمیتوسعه

استعدادیابیفرایند

درتهراناستاناسکیهیئتورزشیتقویم
1401سال



توسعه رفتار سازمانی

ردی

ف

اقدامات صورت گرفتهامتیازاتشاخص ارزیابی

پاسخ به موقع به1

مکاتبات

بر اساس 

میزان پاسخ 

دهی مکاتبات

تمامی مکاتبات به فدراسیون اسکی در زمان مقرر 

.  و به موقع ارسال گردیده است

اجاری 2

دستورالعملهای 

صادره از 

فدراسیون

بر اساس 

تمامی بخشنامه ها و دستورالعملهای فدراسیون میزان عملکرد

.در زمان مقرر اجرا گردید

نظارت فعال بر 3

عملکرد بخشهای 

تابعه و بازدید 

مدیرکل استان

بر اساس 

گزارش ارسال

به فدراسیون

بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران از 

پیستهای اسکی شمشک و دربندسر

تعامل و ارتباط 4

مناسب با هیئتهای 

شهرستان و بخش

:هیئتهای حوزه و شهرستان فعال

هیئت اسکی حوزه شمالشرق-1

هیئت اسکی حوزه شمالغرب-2

هیئت اسکی شهرستان شمیرانات-3

هیئت اسکی شهرستان دماوند-4

هئت اسکی شهرستان فیروزکوه-5

و همچنین بخشهای رودبار قصران و لواسانات













کحضور وزیر ورزش و جوانان در مسابقات انتخابی المپی



دسرپیست بین المللی اسکی دربن/حضور مدیر کل استان



کپیست بین المللی اسکی شمش/حضور مدیر کل استان



چالتو/هفته درختکاری/ حضور رئیس کمیته ملی المپیک



حضور سفیر چین در توچال



توسعه نیروی انسانی
اقدامات صورت گرفتهامتیازاتشاخص ارزیابیردیف

1

برگزاری کالس 

مربیگری و 

توجیهی

حداقل یک 

کالس در سال

:دوره شامل10

توچال-کالس بازآموزی آلپاین آقایان-1

کالس بازآموزی آلپاین بانوان-2

کالس بازآموزی اسنوبرد آقایان-3

کالس بازآموزی اسنوبرد بانوان-4

آلپاین 2به3کآزمون ورودی مربیگری ارتقاء درجه-5

آقایان

آلپاین 2به3آزمون ورودی مربیگری ارتقاء درجه-6

بانوان

دربندسر-کالس بازآموزی آلپاین آقایان-7

کالس بازآموزی آلپاین بانوان-8

کالس بازآموزی اسنوبرد آقایان-9

کالس بازآموزی اسنوبرد بانوان-10

2
برگزاری کالسهای 

داوری و توجیهی

حداقل یک 

کالس در سال

در مسابقات انتخابی المپیک و همچنین قهرمانی کشور 

یک روز قبل توسط رئیس کمیته داوران و رئیس 

هر . )مسابقات کالس داوری توجیهی برگزار گردید

(نفر داور15مسابقه 

3

تعداد مربیان 

فعال در درجه 

بر اساس 

گزارش

مدرسه اسکی 

نفر1197:  تعداد کل مربیان آقایان

نفر385: تعداد کل مربیان بانوان

نفر مربی فعال آقایان300

نفر مربی فعال بانوان100



د اسفن/پیست اسکی دربندسر/آلپاین2به 3آزمون ورودی مربیگری ارتقاء درجه 

1400ماه 



توچال/1400اسفند ماه /کالسهای بازآموزی



کالسهای توجیهی داوری



شاخص ردیف

ارزیابی

اقدامات صورت گرفتهامتیازات

تعداد 4

داوران فعال 

در درجه های 

مختلف

بر اساس 

گزارش  هیئت

نفر224: تعداد کل داوران آقایان

نفر52: تعداد کل داوران بانوان

نفر داور فعال آقایان50

نفر داور فعال بانوان15

تعداد 5

ورزشکاران 

فعال در رده 

های سنی 

مختلف

آقایان و 

بانوان

شرکت کننده 

در مسابقات 

قهرمانی کشور 

و لیگ و 

شهرنشینان

نفر8جوانان آقایان  -1

نفر6جوانان بانوان  -2

نفر16بزرگساالن آقایان -3

نفر12بزرگساالن بانوان -4

حضور بانوان 6

در بخش 

مدیریتی 

هیئت ، 

هاکمیته

بر اساس 

تعداد و 

میزان حضور 

بانوان در 

هیئتها و 

کمیته ها

نائب رئیس بانوان هیئت استان و -1

نفر6شهرستانها  

نفر1رئیس کمیته های هیئت -2

نفر27نائب رئیس کمیته های هیئت -3
(لیست اعضای کمیته ها پیوست می باشد)

وجود تشکیالت 7

اداری 

بر اساس 

گزارش و چارت 

:کمیته فعال شامل30

کمیته های آلپاین،اسنوبرد،صحرانوردی و )









توسعه عمومی
اقدامات صورت گرفتهامتیازاتشاخص ارزیابیردیف

استفاده بهینه 1

از رسانه ها 

برای تقویت و 

پیشبرد در 

ابعاد همگانی 

بر اساس 

ارسال گزارش 

هیئتها

www.skitehran.irسایت هیئت -1
کنال تلگرام هیئت -2

Ski_tehrsn
اینستاگرام هیئت-3

Skitehran.ir 

ایجاد ارتباط 2

مناسب با 

ارگانهای ذیربط

بر اساس 

ارسال گزارش

بر اساس 

تعداد 

ار تباط با آموزش و پرورش، ورزش دانشجویی، 

نیروهای مسلح و کارگری

3

برگزاری 

جشنواره ها و 

مراسم ورزشی

برگزاری 

مراسم 

و ارسال 

گزارش

مراسم تقدیر  از عوامل برگزاری و داوران -1

مسابقات بین المللی آلپاین انتخابی المپیک 

2022

چین 2022بدرقه کاوران اعزامی به المپیک -2

جشنواره همگانی روز جهانی برف در توچال-3

جشنواره همگانی روز جهانی برف در دربندسر-4

جشنواره همگانی روز جهانی برف در آبعلی-5

مراسم تجلیل از  پیشکسوتان-6

تجلیل از مربیان کانون مربیان اسکی دربندسر-7

پیاده روی خانوادگی به مناسبت یادبود سردار -8

شهید حاج قاسم سلیمانی

تجدید میثاق با شهدا به مناسبت دهه مبارک -9

http://www.skitehran.ir/


این مراسم تقدیر از برگزار کنندگان و داوران مسابقات بین المللی آلپ

انتخابی المپیک



این مراسم تقدیر از برگزار کنندگان و داوران مسابقات بین المللی آلپ

انتخابی المپیک



تجلیل از مربیان کانون مربیان اسکی دربندسر



جشنواره روز جهانی برف در پیستهای اسکی 

دربندسر،توچال و آبعلی



جشنواره روز جهانی برف



چین 2022مراسم بدرقه کاروان اعزامی به المپیک 



چین 2022مراسم بدرقه کاروان اعزامی به المپیک 



گرامیداشت هفته تربیت بدنی



اج مسابقات بین المللی اسکی توچال به مناسبت یادبود سردار شهید ح

قاسم سلیمانی



ه مناسبت همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت یادبود سردار شهید سلیمانی       تجدید میثاق با شهدا ب

دهه مبارک فجر



تجلیل از پیشکسوتان



تجلیل از پیشکسوتان



پاکسازی پیست اسکی توچال به مناسبت روز محیط زیست



توسعه نرم افزاری
ردی

ف

اقدامات صورت گرفتهامتیازاتشاخص ارزیابی

1

استفاده از 

برنامه های 

علمی ، آموزشی 

و تمرینی

بر اساس 

ارسال 

گزارش

:دوره های آموزشی مجازی در وبینار شامل

کارگاه پزشکی کوهستان-1

کارگاه هواشناسی کوهستان-2

کارگاه سرمازدگی کوهستان-3

کارگاه آسیبهای پزشکی-4

کارگاه بهمن شناسی-5

کارگاه تعمیر و نگهداری لوازم اسکی-6

2
بهره برداری 

از امکانات فن 

آوری اطالعات 

بر اساس 

ارسال 

گزارش

www.skitehran.irسایت هیئت -1
کنال تلگرام هیئت -2

Ski_tehrsn
اینستاگرام هیئت-3

Skitehran.ir

وجود برنامه 3

ریزی و مدیریت 

مالی برای 

استفاده بهینه 

از منابع

بر اساس 

ارسال 

برنامه

بر نامه ریزی الزم انجام گردیده است

http://www.skitehran.ir/


کارگاههای آموزشی در وبینار



کارگاههای آموزشی در وبینار



کارگاهی آموزشی در وبینار



کارگاههای آموزشی در وبینار



کارگاههای آموزشی در وبینار



کارگاههای آموزشی در وبینار



کارگاههای آموزشی در وبینار



توسعه سخت افزاری
شاخص ردیف

ارزیابی

اقدامات صورت گرفتهامتیازات

تعامل با 1

پیست ها 

جهت 

برگزاری 

اردو ها و 

مسابقات

همکاری با تمامی پیستهای اسکی استان تهران 

(توچال، دربندسر، شمشک، آبعلی)

(دیزین)و استان البرز 

اسامی اعضای تیم جهت تمرین اردوها در پیست 

پیوست 

لیست مدیریتی ارسالی به پیست پیوست

وجود فضا و 2

امکانات 

دفتری و 

اداری و 

رایانه ای 

برای هیئت

بر اساس گزارش 

هیئت و بازدید 

نماینده 

فدراسیون

دفتر هیئت اسکی استان تهران واقع در ساختمان 

اداره ورزش و جوانان شمالشرق تهران طبقه اول و 

مجهز به امکانات رایانه ای و دفتری 

3

فعالیت 

عمرانی و 

توسعه ای 

در پیست 

شروع و فعالیت احداث پیست : پیست اسکی آبعلی-1

اسکی چمن 

احداث پارکینگ طبقاتی ، : پیست اسکی دربندسر-2

تسطیح پیست اسکی از قله سرلو تا پایین

احداث یک دستگاه تله اسکی : پیست اسکی توچال-3

بشقابی در مجاورت تله سیژ پوماو دوپرمایر

احداث پیست اسکی ،تله کابین و مجموعه ورزشی -4







ری احداث تله اسکی بشقابی در پیست مبتدی توچال    ساخت پیست موگول و ف

تان توسط کمیته فری استایل هیئت اسکی اساستایل در توچال

تهران



احداث پیست اسکی چمن در آبعلی 



ساخت پارکینگ طبقاتی در دربندسر



-مجموعه ورزشی و تفریحی و تله کابین سیب لند

فیروزکوه



توسعه فرهنگی
ردی

ف

شاخص 

ارزیابی

اقدامات صورت گرفتهامتیازات

1

تهیه 

برنامه های 

فرهنگی و 

جشنواره ها 

بر اساس ارسال 

گزارش

جشنواره همگانی روز جهانی برف در توچال-1

جشنواره همگانی روز جهانی برف در دربندسر-2

جشنواره همگانی روز جهانی برف در آبعلی-3

مراسم تجلیل از  پیشکسوتان به مناسبت دهه مبارک -4

فجر

مراسم جشن پیروزی انقالب اسالمی به مناسبات دهه -5

فجر در توچال و دربندسر

انعکاس 2

مناسب 

اخبار 

مرتبط با 

هیئت

بر اساس ارسال 

گزارش

:انتشار تمامی اخبار و گزارشات در

www.skitehran.irسایت هیئت -1
کنال تلگرام هیئت -2

Ski_tehrsn
اینستاگرام هیئت-3

Skitehran.ir 

3

برگزاری 

مراسم 

همایش و 

مسابقات به 

بر اساس ارسال 

گزارش

چین 2022بدرقه کاوران اعزامی به المپیک -1

جشنواره همگانی روز جهانی برف در توچال-2

جشنواره همگانی روز جهانی برف در دربندسر-3

جشنواره همگانی روز جهانی برف در آبعلی-4

مراسم تجلیل از  پیشکسوتان به مناسبت دهه مبارک -5

فجر

مراسم جشن پیروزی انقالب اسالمی به مناسبات دهه -6

فجر در توچال و دربندسر

http://www.skitehran.ir/


اقدامات صورت گرفتهامتیازاتشاخص ارزیابیردیف

پرورش ابعاد 4

پهلوانی و 

رعایت موازین 

فرهنگی

مراسم تجلیل از پیشکسوت اسکی بر اساس ارسال گزارش

رحمت اله ساوه شمشکی

حضور دست 5

اندرکاران و 

پیشکسوتان و 

ورزشکاران در 

مناسبتهای 

مختلف

بر اساس ارسال گزارش و 

لیست افراد شرکت کننده

حضور پیشکسوتان در مسابقات -1

انتخابی 

مراسم تجلیل از پیشکسوتان -2



توسعه قهرمانی
شاخص ردیف

ارزیابی

اقدامات صورت گرفتهامتیازات

1

برگزاری 

اردوها 

جهت 

میزبانی 

مسابقات 

استانی 

در رده 

های سنی 

مختلف

اردوی تیم آلپاین رده سنی -1

نونهاالن،نوجوانان،جوانان،بزرگساالن

اردوی تیم آلپاین رده سنی -2

جوانان،بزرگساالن

اردوی آمادگی جسمانی رده های سنی -3

نونهاالن، نوجوانان، جوانان، بزرگساالن

اردوی تیم آلپاین رده سنی -4

نونهاالن،نوجوانان،جوانان،بزرگساالن

اردوی تیم اسنوبرد رده سنی -5

نونهاالن،نوجوانان،جوانان،بزرگساالن

اردوی تیم صحرانوردی رده سنی نونهاالن، -6

نوجوانان، جوانان، بزرگساالن

اردوی تیم صحرانوردی بزرگساالن-7

اردوی تیم آلپاین بزرگساالن-8



اردوهای آمادگی جسمانی



اردوهای آمادگی جسمانی



اردوهای تمرینات تخصصی روی برف تیم های اسکی استان تهران



اردوهای تمرینات تخصصی روی برف تیم های اسکی استان تهران



اردوهای تمرینات تخصصی روی برف تیم های اسکی استان تهران



ردی

ف

شاخص 

ارزیابی

اقدامات صورت گرفتهامتیازات

2

میزبانی و 

برگزاری 

مسابقات 

قهرمانی 

کشور و لیگ 

بین المللی

میزبانی 

حداقل یک 

رده سنی

توچال-لیگ بین المللی اسنوبرد بزرگساالن آقایان-1

توچال-لیگ بین المللی اسنوبردبزرگساالن بانوان-2

دربندسر-لیگ بین المللی آلپاین جوانان آقایان-3

دربندسر-لیگ بین المللی آلپاین  جوانان بانوان-4

دربندسر-لیگ بین المللی آلپاین بزرگساالن آقایان-5

دربندسر-لیگ بین المللی آلپاین بزرگساالن بانوان-6

آبعلی -لیگ بین المللی صحرانوردی بزرگساالن آقایان-7

شهید قوطاسلو

آبعلی -لیگ بین المللی  صحرانوردی بزرگساالن بانوان-8

شهید قوطاسلو

شمشک-لیگ بین المللی آلپاین جوانان آقایان-9

شمشک-لیگ بین المللی آلپاین جوانان بانوان-10

شمشک-آقایان1قهرمانی کشور آلپاین جوانان-11

شمشک-بانوان1قهرمانی کشور آلپاین  جوانان-12

شمشک-آقایان2قهرمانی کشور آلپاین جوانان-13

شمشک-بانوان2قهرمانی کشور آلپاین جوانان-14

شمشک-قهرمانی کشور آلپاین بزرگساالن آقایان-15

شمشک-قهرمانی کشور آلپاین بزرگساالن بانوان-16

شمشک-شهرنشینان آلپاین بزرگساالن آقایان-17

شمشک-شهرنشینان آلپاین بزرگساالن بانوان-18



ردی

ف

شاخص 

ارزیابی

اقدامات صورت گرفتهامتیازات

3

میزبانی و 

برگزاری 

مسابقات 

دوستانه و 

چندجانبه

ارسال 

گزارش و 

لیست 

تیمهای 

شرکت کننده

شمشک-مسابقات رول اسکی بزرگساالن آقایان-1

شمشک-مسابقات رول اسکی بزرگساالن بانوان-2

دربندسر-قهرمانی استان آلپاین نونهاالن پسر-3

دربندسر-قهرمانی استان آلپاین  نونهاالن دختر-4

دربندسر-قهرمانی استان  آلپاین نوجوانان پسر-5

دربندسر-قهرمانی استان  آلپاین نوجوانان دختر-6

دربندسر-قهرمانی استان  آلپاین بزرگساالن آقایان-7

دربندسر-قهرمانی استان آلپاین  بزرگساالن بانوان-8

شرکت در 4

لیگ 

باشگاههاو 

شهرنشینان

شرکت در هر 

5رده سنی 

امتیاز

مسابقات شهرنشینان آلپاین جوانان و  بزرگساالن -1

شمشک-آقایان

مسابقات شهرنشینان آلپاین جوانان و بزرگساالن -2

شمشک-بانوان

شرکت در 5

مسابقات 

قهرمانی 

کشور 

آقایان و 

بانوان در  

رده های 

سنی مختلف

بر  اساس 

شرکت در 

5مسابقه

امتیاز

شمشک-آقایان1قهرمانی کشور آلپاین جوانان-1

شمشک-بانوان1قهرمانی کشور آلپاین  جوانان-2

شمشک-آقایان2قهرمانی کشور آلپاین جوانان-3

شمشک-بانوان2قهرمانی کشور آلپاین جوانان-4

شمشک-قهرمانی کشور آلپاین بزرگساالن آقایان-5

شمشک-قهرمانی کشور آلپاین بزرگساالن بانوان-6



شاخص ردیف

ارزیابی

اقدامات صورت گرفتهامتیازات

6

برگزاری 

مسابقات 

قهرمانی 

استان

بر اساس 

گزارش 

و بازدید 

نماینده 

فدراسیون

دربندسر-قهرمانی استان آلپاین نونهاالن پسر-1

دربندسر-قهرمانی استان آلپاین  نونهاالن دختر-2

دربندسر-قهرمانی استان  آلپاین نوجوانان پسر-3

دربندسر-قهرمانی استان  آلپاین نوجوانان دختر-4

دربندسر-قهرمانی استان  آلپاین بزرگساالن آقایان-5

دربندسر-قهرمانی استان آلپاین  بزرگساالن بانوان-6

فعال 7

بودن 

باشگاه 

ورزشی

هر باشگاه 

امتیاز1

(5مجوز کمیسیون ماده )باشگاه ورزشی دربندسر -1

(5مجوز کمیسیون ماده )باشگاه ورزشی توچال -2

(5مجوز کمیسیون ماده )باشگاه فرهنگی ورزشی مهستان-1



شمشک -1400شهریور -مسابقات رول اسکی



شمشک-1400مهرماه -مسابقات رول اسکی به مناسبت هفته تربیت بدنی



توچال-1400آذر ماه -مسابقه بین المللی اسنوبرد



لبنان-1400اسفند ماه –مسابقات آسیایی اسنوبرد 



پیست اسکی شهید -1400دی ماه –مسابقات صحرانوردی 

قوطاسلو



ترکیه-1400دی ماه -مسابقات بین المللی صحرانوردی



توچال و -1400دی ماه -چین2022مسابقه بین المللی اسکی آلپاین انتخابی المپیک 

دربندسر 



-1400دی ماه -چین2022مسابقه بین المللی اسکی آلپاین انتخابی المپیک 

توچال 



-1400دی ماه -چین2022مسابقه بین المللی اسکی آلپاین انتخابی المپیک 

دربندسر



ترکیه-1400آذر ماه -مسابقه بین المللی اسکی آلپاین



مسابقات آلپاین جام شهدا نیروهای مسلح

شمشک-1400اسفند ماه 



من به-مسابقات اسکی آلپاین به مناسبت دهه مبارک فجر

آبعلی-1400



-1400د اسفن–مسابقات قهرمانی کشور و شهرنشینان آلپاین 

شمشک



-1400د اسفن–مسابقات قهرمانی کشور و شهرنشینان آلپاین 

شمشک



شاخص ردیف

ارزیابی

اقدامات صورت گرفتهامتیازات

8

مدال آوری

هر مدال در 

هر رده سنی 

امتیاز10

(برنز1-نقره1-طال1)قهرمانی استان نونهاالن پسر -

(برنز1--نقره1-طال1)قهرمانی استان نونهاالن دختر-

(برنز1-نقره1-طال1)قهرمانی استان نوجوانان پسر -

(برنز1-نقره1-طال1)قهرمانی استان نوجوانان دختر-

(برنز2-نقره2-طال3)قهرمانی استان جوانان آقایان --

(برنز2-نقره2-طال3)قهرمانی استان جوانان بانوان--

(برنز3-نقره3-طال3)قهرمانی استان بزرگساالن آقایان -

(برنز3-نقره3-طال3)قهرمانی استان بزرگساالن بانوان -

(برنز2-نقره2-طال2)استانی رول اسکی بزرگساالن آقایان -

-نقره2-طال2.)-استانی رول اسکی بزرگساالن بانوان-

(برنز2

-نقره4-طال6)قهرمانی کشور جوانان آقایان و بانوان -

(برنز3

-طال7)قهرمانی کشور بزرگساالن آقایان و بانوان -

(برنز6-نقره3

(برنز1-نقره1-طال1)داخلی نونهاالن پسر -

(برنز1-نقره1-طال1)داخلی نونهاالن دختر-

(برنز1-نقره1-طال1)داخلی نوجوانان پسر -

(برنز1-نقره1-طال1)داخلی نوجوانان دختر -

(طال2)بین المللی جوانان آقایان  و بانوان -

-طال31)بین المللی بزرگساالن آقایان و  بانوان -



–ارزشیابی امتیاز مسابقات 
تعداد مدال ها

رد

یف

بزرگساالننونهاالن، نوجوانان،جوانانمسابقات

برنزنقره طالبرنزنقرهطال

643736قهرمانی کشور1

بین المللی 2

داخلی
___242412

بین المللی 3

خارجی
2__722

31____آسیایی4

______جهانی و المپیک5
مسابقات قهرمانی کشور، بین المللی داخلی و بین المللی 

.در مقطع جوانان و بزرگساالن برگزار گردیدخارجی فقط
قهرمانی آسیا فقط  در مقطع بزرگساالن برگزار مسابقات
.گردید



توسعه محیط حقوقی استاندارد سازی و 

ارزیابی
ردی

ف

اقدامات صورت گرفتهامتیازاتشاخص ارزیابی

وجود بخشنامه های مختلف و 1

کمیته های تحت پوشش
داردندارددارد

استانداردسازی و ارزیابی 2

دستورالعمل ها و آئین نامه
داردندارددارد

داردنداردداردوجود کمیته انضباطی در هیئت3

4

ارتباط با هیئت پزشکی و 

حمایت از قانون بیمه ورزشی 

و تعدادورزشکاران بیمه شده 

ندارددارد

تمامی مربیان و داوران با تمدید 

کارت مربیگری یکساله تحت پوشش 

.  بیمه پزشکی ورزشی قرار می گیرند

تمامی ورزشکاران با خرید بلیط 

جهت استفاده از پیست تحت پوشش 

.بیمه قرار می گیرند

نفر385بیمه شدگان آقایان 

نفر165بیمه شدگان بانوان 

برگزاری دوره های حقوقی 5

ورزشی

در صورت 

برگزاری و 

ارسال گزارش

وبینار آموزشی حقوقی توسط کمیته 

حقوقی هیئت اسکی استان تهران



ردی

ف

اقدامات صورت گرفتهامتیازاتشاخص ارزیابی

6
استقرار نظام ارزیابی 

عملکرد در هیئت

ندارددارد

دارد

ارزیابی دستورالعمل های 7

صادره ، نظارت فعال بر 

عملکرد

بر اساس ارسال 

گزارش و نمونه 

دستورالعمل

دارد

ارسال به موقع نتایج 8

ارزیابی به فدراسیون 

تمامی نامه ها و گزارشات در اسرع 

وقت به فدراسیون اسکب ارسال 

.گردیده است

9

ایجاد نظام ایمنی در ورزش

بر اساس اجرای 

آئین نامه 

ایمنی پیستها 

ارسالی از 

فدراسیون و 

بازدید 

نماینده 

فدراسیون

کلیه آئین نامه ها توسط این هیئت 

در تمانی پیستهای اسکی استان 

برای نمونه در . تهران انجام گردید

ابتدای فصل پیست اسکی توچال توسط 

رئیس هیئت و رئیس کمیته آلپاین 

پیست اسکی . بازدید و گزاررش گردید

شمشک و دربندسر توسط رئیس کمیته 

الپاین و پیشکسوتان بازدید شد و 

پبست اسکی آبعلی توسط رئیس هسئت 

.اسکی شهرستان دماوند بازدید شد



توسعه علمی پژوهشی
اقدامات صورت گرفتهامتیازاتشاخص ارزیابیردیف

برگزاری کارگاههای 1

علمی با مشارکت 

پژوهشکده ها 

و دانشگاههای استان و 

مراکز علمی

بر اساس 

ارسال 

گزارش 

و تعداد 

کارگاهها

2

وجود تحقیق معتبر در 

زمینه توسعه همه جانبه 

رشته

بر اساس 

ارسال یک 

نسخه

از 

تحقیق و 

گزارش 

الزمه

ارتباط بین حمایت 

سازمانی ادراک شده و 

فضیلت سازمانی با تعلق 

خاطر شغلی مربیان اسکی 

استان تهران 

3
حمایت از محققین و 

دانشجویان 
ارسال 

عنوان و 

تمامی مقاله های 

دانشجویان ورزش که به 

این هیئت ارسال می گردد 



فرآیند استعدادیابی
اقدامات صورت گرفتهامتیازاتشاخص ارزیابیردیف

1

کشف استعداد

مسابقات استعدادیابی شمشک 

پیست اسکی شمشک به صورت قهرمانی در 

اختیار استان قرار گرفته است و رئیس 

کمیته آلپاین و رئیس کمیته استعدادیابی 

در زمان بازگشایی که حدود یک ماه بوده 

است مراتب کشف و جذب و پرورش و نگهداری  

استعدادیابی را انجام داده اند

2

جذب

مسابقات استعدادیابی شمشک 

پیست اسکی شمشک به صورت قهرمانی در 

اختیار استان قرار گرفته است و رئیس 

کمیته آلپاین و رئیس کمیته استعدادیابی 

در زمان بازگشایی که حدود یک ماه بوده 

است مراتب کشف و جذب و پرورش و نگهداری  

استعدادیابی را انجام داده اند

3

پرورش

مسابقات استعدادیابی شمشک 

پیست اسکی شمشک به صورت قهرمانی در 

اختیار استان قرار گرفته است و رئیس 

کمیته آلپاین و رئیس کمیته استعدادیابی 

در زمان بازگشایی که حدود یک ماه بوده 

است مراتب کشف و جذب و پرورش و نگهداری  

استعدادیابی را انجام داده اند



اقدامات صورت گرفتهامتیازاتشاخص ارزیابیردیف

5

فعال بودن مدارس 

اسکی

مدارس اسکی پیستهای اسکی استان تهران -

:

توچال، دربندسر، شمشک و آبعلی

:مدارس اسکی خصوصی فعال-

مدرسه اسکی کاج-1

مدرسه اسکی رولر اسنو-2

مدرسه اسکی راه برفی-3

مدرسه اسکی استون من-4

مدرسه اسکی اسنو ایران-5

مدرسه اسکی یال-6

6

برنامه محوری 

مدارس اسکی

کشف و جذب استعداد توسط مدارس در -1

رشته های آلپاین و اسنوبرد 

آموزش رشته های اسکی آلپاین و -2

اسنوبرد

برگزاری مسابقات 7

سال9-12رده سنی 

بهمن -مسابقات اسکی آلپاین رده سنی پایه

دربندسر-1400

شرکت در مسابقات 8

منطقه ای و 

قهرمانی کشور رده 

در 1400این مسابقات در طول سال 

هیچکدام از استانها ی کشور برگزار 



دربندسر-1400بهمن -مسابقه آلپاین رده سنی پایه



1401تقویم ورزشی سال 



:اطالع رسانی و ارتباط با هیئت

77847666-7تلفنیارتباط

هیئتسایت

هیئتتلگرامکانال

هیئتاینستاگرامصفحه

http://www.skitehran.ir/

Skitehran.ir

Tlgram.me/ski_tehran


