کمیته استعدادیابی فدراسیون ج .ا .ایزان
جشئیات ایستگاههای تست های ملی (  01تست) کمیته استعدادیابی ویژه ورسضکاران سیز8سال

دستورالعمل داوری:


قثل اس شزٍع آسهَى ٍسایل هَرد ًیاس داٍراى ( کزًٍَهسز ، ،سَذ ،چسة کاغذی ،تزگِ ّای داٍری ،هسز ،خَدکار ٍ ٍسایل خاص ّز
ایسسگاُ آهادُ گزدد)



درٌّگام ثثر اساهی آسهَى شًَذگاى ػالٍُ تز ًام ٍ ًام خاًَادگی ،حسوا شوارُ شٌاسٌاهِ  ،دسر تززز ٍ شوارُ زواس آًْا ثثر گزدد.



آسهًَگز هی تایسر دسر غالة یا خای غالة را قثل اس آسهَى هشخض کٌذ ( راسر دسر یا چح دسر)



سي هَرد ًظز تزای شزکر کٌٌذگاى تا زَجِ تِ شزایظ سٌی اػالم شذُ فذراسیَى در سال  1400هی تاشذ



اس آًجا کِ در ایي هقیاس زَاًوٌذی حزکسی کَدک هَرد ارسیاتی قزار هی گیزد ،لذا آسهًَگز هی تایسر تِ آسهَى شًَذُ ّز گًَِ
زَضیح ٍ زفسیزی را کِ السم تاشذ تذّذ..



آسهَى ّا تایذ تظَرذ اًفزادی اجزا گزدد.



آسهًَگز تایذ هزاقة ٍ هاًغ اس طذهاذ جسواًی تِ آسهَى شًَذُ تاشذ.،



آسهَى در یک فضا ی هٌاسة ٍایوي تا کف خَش هٌاسة ( کف سفر ٍ خغزًاک ًثاشذ) هٌاسة اجزا گزدد.

 01تست ملی استعدادیابی
ایستگاه

ضزح تست ،اصالح حزکت ،خطا

هدف ،وسایل مورد نیاس و چیدمان ایستگاه

تعداد داور

ضزح آسمونّ :ز ٍرسشکار در حالر ضزتِ سدى تا راکر تِ سیز
وسایل مورد نیاس  10 :ػذد هخزٍط تلٌذ ( تاالی

زَج ٍ کٌسزل آى اس تیي  10هخزٍط تظَرذ سیگشاگ ػثَر کزدُ

هخزٍط هیلِ ی خزچن دار ًظة گزدد عَری کِ

ٍ هسیز رفر ٍ تزگشر را عی هی کٌذ .در ایي ایسسگاُ

)0
ضزبه به سیزتوپ و عبور اس البالی موانع بصورت مارپیچی( رفت و بزگطت)

ارزفاع هخزٍط یک هسز ٍ ًین تاشذ) راکر شخظی

ٍرسشکار هی زَاًذ راُ تزٍد یا تذٍد ٍلی تایذ حسوا تظَرذ

ٍ  3ػذد زَج  ،کزًٍَهسز ،فضایی تِ ػزع  3هسز ٍ

سیگشاگ ػثَر کٌذ ٍ .رسشکار هجاس اسر ّز سِ زَج را ّوزاُ

عَل  18هسز یا تیشسز

خَد داشسِ تاشذ .درطَرزی کِ زَج تیفسذ خَد ٍرسشکار یا

چیدمان :فاطلِ ی خظ شزٍع زا اٍلیي هخزٍط

تایذ زَج افسادُ را تیاٍرد یا اس  2زَج دیگزی کِ ّوزاُ دارد

 20ساًسی هسز اسر ٍ فاطلِ ی هخزٍط ّا تا

اسسفادُ کٌذٍ .رسشکار ًوی زَاًذ زَج را تِ ػوذ تِ تیزٍى

یکذیگز یک هسز هی تاشذ .السم اسر تِ جْر

خززاب کزدُ ٍ اس زَج جایگشیي اسسفادُ کٌذ(خغا) ،هزتی یا ّن

ایوٌی ٍرسشکاراى ،یک فضای هٌاسة ( حذٍد 8

زیوی ّا هجاس ًیسسٌذ تِ اٍ زَج تزساًٌذ .اگز ٍرسشکار ٌّگام

زا  10هسز) قثل اس خظ شزٍع در ًظز گزفسِ شَد

ػثَر اس تیي هخزٍعْا هسیز اشسثاُ تزٍد ،یا اس رٍی هخزٍط
تدزد هی تایسر اطالح حزکر اًجام شَدٍ .لی اگز زَج اس رٍی
راکر تیفسذ ،اس ّواًجا حزکر دٍتارُ آغاس هی شَد .چٌاًچِ
ٍرسشکار تِ هخزٍط تزخَرد کٌذ یک خغا ثثر هی گزدد.
پایان تستٌّ :گاهی کِ تاسیکي در هسیز تزگشر اس خظ
اسسارذ ػثَر کٌذ کزًٍَهسز هسَقف شذُ ٍ زسر خایاى هی
خذیزد.
تعداد تکزار 2 :تار
نمزه گذاریّ :ز دٍ رکَرد ٍرسشکار تِ ثاًیِ ٍ طذم ثاًیِ ثثر
هی شَد .سدس تِ اساء ّز خغا  2ثاًیِ تِ رکَرد اضافِ شذُ ٍ
رکَرد ًْایی ثثر هی گزدد
طزیقه ثبت در فایل اکسل :یکی اس دٍ رکَرد شزکر کٌٌذُ کِ
تؼذ اس هحاسثِ خغا ،ػذد کَچکسزی اسر حسوا تا طذم ثاًیِ
ثثر گزدد.

دٍ داٍر

 )2اجزای سزویس هدف دار (  7هدف)

وسایل مورد نیاس  :هیش زٌیس رٍی هیش5 ،ػذد

ضزح آسمونّ :ز ٍرسشکار ّ 5ذف اس ّ 7ذف را اًسخاب هی

زَج داخل سثذ 7 ،ػذد ّذف رًگی تِ اتؼاد کاغذ

کٌذ  .حسوا تایذ زَج سزٍیس در ّذفی کِ اػالم هی کٌذ فزٍد

 ،A3راکر (ٍرسشکار هی زَاًذ اس راکر شخظی

آیذ در غیز ایي طَرذ اهسیاس تِ فزد زؼلق ًوی گیزدٍ (.رسشکار

اسسفادُ کٌذ)

در اًسخاب فَرٌّذ یا تکٌْذ ٍ ًَع خیچ سزٍیس آساد اسر).

چیدمان :هاًٌذ شکل

فزٍد زَج تز رٍی ّز ّذف فقظ یکثار هَرد خذیزش ٍاقغ هی
شَد .اطالح حزکر ًذارد ٍ خغای سزٍیس ٍ ػذم فزٍد زَج

3

2

1

تز رٍی ّذف اس قثل زؼییي شذُ هَجة حذف اهسیاس هی گزدد.
پایان تست :تؼذ اس اجزای  5سزٍیس چٌذ ثاًیِ اسسزاحر هی
کٌذ ٍ دٍتارُ  5سزٍیس اجزا هی کٌذ

4

تعداد تکزار 2 :تار
نمزه گذاری :تِ اساء ّز سزٍیس طحیح 2 ،اهسیاس ثثر هی

7

6

5

گزدد.
طزیقه ثبت در فایل اکسل :یا اهسیاس آسهَى اٍل ٍ یا اهسیاس
آسهَى دٍم کِ ػذد تشرگسزی اسر تؼٌَاى رکَرد ثثر شَد.

هدف :اجزای درایَ فَرٌّذ ٍ تکٌْذ تا اسسفادُ اس

ضزح آسمون :تاسی تا سزٍیس هزتی ٍ تکار افسادى کزًٍَهسز

حزکر خا

آغاس هی شَد ،هزتی زَج را در دٍ ًقغِ فَرٌّذ ٍ تک ٌّذ هی
فزسسذ ،تاسیکي یک تار فَرٌّذ هی سًذ سدس حزکر خا اًجام

 )3درایو فورهند و بکهند در  2نقطه با حزکت پا

وسایل مورد نیاس  :هیش زٌیس رٍی هیش10 .ػذد

هی دّذ ٍ تؼذ ضزتِ تکٌْذ هی سًذ .داٍر( )1ضزتاذ طحیح یک

زَج داخل سثذ ،کزًٍَهسز ،حضَر هزتی

فَرٌّذ ٍ یک تکٌْذ راهی شوارد .در خایاى یک دقیقِ زؼذاد
ضزتِ طحیح تِ ػٌَاى رکَرد ثثر هی شَد .اگز تاسیکي حزکر

چیدمان :هیش را در یک فضایی تِ اتؼاد 6*5قزار

خا اجزا ًکٌذ یک خغا هحسَب هی شَد .تٌاتزایي داٍر ٍقر

دادُ ٍ سثذ زَج در اخسیار هزتی هی گذارین.

ًگْذار ،زؼذاد خغاّا را هی شوارد ٍ تِ اساء ّز خغا یکی اس

هزتی زَج را طحیح تِ دٍ عزف هیش ّذایر هی

شوارش کن هی شَد .اگز تاسیکي دٍ ضزتِ هسَالی فَرٌّذ یا

کٌذ.

تکٌْذ تشًذ زا ٍقسی اطالح ًشذُ ،شوارش ًوی شَد ٍ خس اس
اطالح اداهِ را هی شوارد.
پایان تست :هذذ سهاى اجزای ایي زسر یک دقیقِ اسر.
تعداد تکزار 2 :تار
نمزه گذاری :زؼذاد ضزتاذ طحیح شوزدُ شذُ ٍ زؼذاد خغا
ّا اس ضزتاذ طحیح کن شذُ ٍ ثثر هی گزدد.
طزیقه ثبت در فایل اکسل :یکی اس دٍ رکَرد شزکر کٌٌذُ کِ
ػذد تشرگسزی اسر ثثر شَد.

 )4کات(پوش) فورهند و بکهند در  2نقطه با حزکت پا

هدف :اجزای کاذ فَرٌّذ ٍ تکٌْذ تا اسسفادُ اس

ضزح آسمون :تاسی تا سزٍیس هزتی ٍ تکار افسادى کزًٍَهسز

حزکر خا

آغاس هی شَد ،هزتی زَج را تا ضزتِ کاذ در دٍ ًقغِ فَرٌّذ ٍ
تک ٌّذ هی فزسسذ ،تاسیکي یک تارکاذ فَرٌّذ هی سًذ سدس

وسایل مورد نیاس  :هیش زٌیس رٍی 10 ،ػذد زَج

حزکر خا اًجام هی دّذ ٍ تؼذ ضزتِ کاذ تکٌْذ هی سًذ .داٍر

داخل سثذ ،کزًٍَهسز ،حضَر هزتی

( )1ضزتاذ طحیح راهی شوارد .در خایاى یک دقیقِ زؼذاد
ضزتِ طحیح تِ ػٌَاى رکَرد ثثر هی شَد ،اگز تاسیکي دٍ

چیدمان :هیش را در یک فضایی تِ اتؼاد 6*5قزار

ضزتِ هسَالی کاذ فَرٌّذ یا کاذ تکٌْذ تشًذ زا ٍقسی اطالح

دادُ ٍ سثذ زَج در اخسیار هزتی هی گذارین.

کٌذ ،شوارش ًوی شَد.

هزتی زَج را طحیح تِ دٍ عزف هیش ّذایر هی

پایان تست :هذذ سهاى اجزای ایي زسر یک دقیقِ اسر.

کٌذ.

تعداد تکزار 2 :تار
نمزه گذاری :زؼذاد ضزتاذ طحیح شوزدُ هی شَد.
طزیقه ثبت در فایل اکسل :یکی اس دٍ رکَرد شزکر کٌٌذُ کِ
ػذد تشرگسزی اسر ثثر شَد.

دٍ داٍر

 )5دراس و نطست در  31ثانیه

وسایل مورد نیاس :

 سالي ٍرسضی تا کف خَش هٌاسة
 فعایی تِ ػزض  3هتز ٍ ؼَل  3هتز
 تطک دراسٍ ًطست یا تاتوی 1*1
کزًٍَهتز

ضزح آسمونٍ :رسضکار رٍی تطک دراس هی کطذ  ،کف دستْا
را تصَرت ظزتذری تز رٍی سیٌِ هی گذارد ٍ تا ػالهت حاظز
– رٍ داٍر  ،تاالتٌِ خَد را تاال آٍردُ ٍ آرًج ّایص را تِ سز
ساًَّایص هی رساًذ ..تؼذاد دفؼات صحیح ٍرسضکار در  33ثاًیِ
تؼٌَاى رکَرد فزد ثثت هی ضَد.
خطاها :اگز ضکن ٍ کوز اس سهیي تاال تیایذ ( اصؽالحا ضکن
تشًذ) ،تایذ حزکت اصالح گزددیا آرًج ّا تِ ساًَ ّا تزخَرد
ًکٌذ ،حزکت ضوزدُ ًوی ضَد.

 )6جهص توپ اس دیوار بطور متوالی در  31ثاینه

وسایل مورد نیاس  :هحَعِ تِ ػزع  5 * 3هسز /

ضزح آسمونٍ :رسشکار تِ فاطلِ  1.5هسزی اس دیَار ٍ خشر

کزًٍَهسز راکر ٍ  10ػذد زَج  /سثذ خایِ دار /

خظ هی ایسسذ ٍ تا ػالهر حاضز – رٍ  ،زَج را تا ضزتاذ

چَب ام دی اف تِ شکل دایزُ تِ قغز 60

هسَالی تِ داخل دایزُ ضزتِ هی سًذ  .تا اٍلیي تزخَرد زَج ٍ

ساًسیوسز

راکر ،کزًٍَهسز شزٍع تِ کار هی کٌذ ٍ در هذذ سهاى  30ثاًیِ

چیدمان :زخسِ چَتی ( ام دی اف) تا سغح طاف

زؼذاد ضزتاذ طحیح کِ تِ عَر هسَالی ٍ تِ داخل دایزُ

تِ شکل دایزُ تا قغز  60ساًسیوسز کِ تز رٍی

تزخَرد کزدُ اسر تؼٌَاى رکَرد فزد هحاسثِ هی گزدد.

دیَار ًظة شذُ تاشذ ( .تزای ًظة زخسِ تِ دیَار

( ضزتاذ تِ دلخَاُ تا خشر یا رٍی راکر اجزا هی شَد)

اس یک تٌذ در تاالی آى اسسفادُ شَد ٍ تِ ّیچ

پایان تست :هذذ سهاى اجزای ایي زسر  30ثاًیِ اسر.

ٍجِ سَراخ در زخسِ ایجاد ًگزدد) ارزفاع هحیظ

تعداد تکزار 2 :تار

دایزُ زا سهیي یک هسز

ٍ فاطلِ خغی کِ

نمزه گذاری :زؼذاد ضزتاذ طحیح تظَرذ هسَالی شوزدُ هی

ٍرسشکار اس خشر آى تِ دیَار ضزتِ هی سًذ ،یک

شَد.اگز زَج تِ دایزُ تزخَرد ًکٌذ یا تیزٍى تزٍد .ضزتاذ

هسزٍ ًین اسر .یک سثذ تا زؼذادی زَج در کٌار

اداهِ دار شوزدُ هی شَد.

تاسیکي قزار دارد .تاسیکي هجاس ًیسر یک زَج تِ
دیَار تشًذ ٍ تذٍى زَجِ تِ تاسگشر آى اس زَج
دٍم اسسفادُ کٌذ( ضزتِ شوارش ًوی شَد) حسوا

2

داور

طزیقه ثبت در فایل اکسل :یکی اس دٍ رکَرد شزکر کٌٌذُ کِ
ػذد تشرگسزی اسر ثثر شَد.

زَالی ضزتِ سدى تایذ رػایر گزدد ٍ چٌاًچِ زَج
اس دسر رفر ،تاسیکي هی زَاًذ زَج تؼذی را
تزدارد.

 )7حزکت پای سزیع

ضزح آسمون :هسافتی تِ اًذاسُ  9هتز رٍی سهیي هطخص هی
وسایل مورد نیاس :
 سالي ٍرسضی تا کف خَش هٌاسة
کٌین .اٍلیي چسة را تِ فاصلِ  00ساًتی هتزی اس خػ ضزٍع
 فعایی تِ ػزض  3هتز ٍ ؼَل  03هتز یا هی چسثاًین .تا فاصلِ ی  54ساًتی هتز  ،چسة ّای تؼذی را
تِ ؼَل  03ساًت ٍ خٌْای  4ساًت هی چسثاًین ٍ .رسضکار
تیطتز
خطت خػ ضزٍع قزار هی گیزد ٍ تا ػالهت حاظز – رٍ داٍر تا
 کزًٍَهتز
حزکت سزیغ ٍ گام ریش ،تا تاال آٍردى کن ساًَّا هسافت  9هتز
 چسة کاغذی ٍ هتز
را ؼی هی کٌذ ٍ اس خػ خایاى ػثَر هی کٌذ.
ًکتِ هْن :سهاًی کِ ٍرسضکار اٍلیي گام را تز هی دارد ،کزًٍَهتز
چیدمان :هسافتی تِ اًذاسُ  9هتز رٍی سهیي
تِ کار هی افتذ.
هطخص هی کٌین .اٍلیي چسة را تِ فاصلِ 00
ساًتی هتزی اس خػ ضزٍع هی چسثاًین .تا فاصلِ خطاها :چٌاًچِ ساًَ تاال ًیایذ خؽا هحسَب هی ضَدّ .وچٌیي
ی  54ساًتی هتز  ،چسثْای تؼذی را تِ ؼَل  03اگز خؽَغ رسن ضذُ تَسػ تاسیکي لوس گزدد خؽا است.
تؼذاد خؽا ّا تَسػ داٍر دٍم ثثت هی ضَد.
ساًت ٍ خٌْای  4ساًت هی چسثاًین .

دٍ داٍر

)8انتقال توپ ها اس سبد

 .ضزح آسمون :دٍ ػذد سثذ در ؼَل هیش تٌیس رٍی هیش تا
وسایل مورد نیاس :
 سالي ٍرسضی تا کف خَش هٌاسة ،هیش تٌیس فاصلِ ی  0هتز قزار دارد 13 .ػذد تَج سفیذ ٍ  13ػذد تَج
ًارًجی درٍى سثذ قزار هی گیزد ( .اًتخاب ایٌکِ تَج ّا در
رٍی هیش
 0 ػذد سثذ ٍ چسة کاغذی جْت فیکس سوت راست تاضذ یا در سوت چح تزػْذُ ی ٍرسضکار است)
تا ػالهت ضزٍع داٍر ٍ تکار افتادى کزًٍَهتزٍ ،رسضکار کِ تِ
کزدى
هَاسات تَر ایستادُ است ،تا استفادُ اس یک دست ٍ فقػ یک
 13 ػذد تَج سفیذ 13 ،ػذد تَج ًارًجی
تَج اس تَج ّای سفیذ یا ًارًجی ( فقػ یک رًگ را اًتخاب
 کزًٍَهتز
کٌذ ) را تزداضتِ ّ ،وشهاى تا حزکت خای کططی( خای خْلَ)
تَج را دست تِ دست کزدُ ٍ داخل سثذ دٍم هی گذارد.
چیدمان:
آخزیي تَج کِ داخل سثذ گذاضتِ ضذ ،کزًٍَهتز خاهَش هی
در ؼَل هیش دٍ سثذ تِ فاصلِ  0هتز قزار هی
ضَد ٍ رکَرد فزد ثثت هی ضَد.
گیزد تْتز است سثذ ّا تا استفادُ اس چسة رٍی
اصالح حزکت :اگز  0تَج یا تیطتز ّوشهاى تزداضتِ ضَد .اگز
هیش فیکس ضًَذ .داخل سثذ اٍل  13ػذد تَج
تَج  ،خارج اس سثذ دٍم گذاضتِ ضَد.
ًارًجی ٍ  13ػذد تَج سفیذ قزار دارد .تاسیکي
خطاها :اگز تَج را خزتاب کٌذ تِ اساء ّز خزتاب یک خؽا ثثت
هی تَاًذ اًتخاب کٌذ کِ اس راست ضزٍع کٌذ یا
هی ضَد.
چح (تا تَجِ تِ راست دست تَدى یا چح دست
نکته ی مهم :در فایل اکسل فقػ رکَرد فزد ٍ تؼذاد خؽا را
تَدى)
ثثت کٌیذ

 )9طناب سدن در  31ثانیه

وسایل مورد نیاس :

ضزح آسمونٍ :رسشکار تا ػالهر حاضز – رٍ کِ اس عزف داٍر

کزًٍَهسز ( تْسز اسر کزًٍَهسز سیسسن time

اػالم هی شَد شزٍع تِ عٌاب سدى هی کٌذ ٍ .تا شزٍع حزکر

 returnداشسِ تاشذ کِ اس  30ثاًیِ شزٍع کٌذ ٍ

عٌاب سًی ،کزًٍَهسز تِ کار هی افسذّ .ز شیَُ ای اس عٌاب سدى

تِ طفز تزسذ) تزگِ داٍری ،خَدکار ،زخسِ شاسی،

قاتل قثَل اسر ( .فقظ اگز تِ طَرذ جاگیٌگ عٌاب تشًذ ّز

چٌذ ػذد عٌاب در سایش ّای هخسلف ( اسسفادُ اس

دٍزا  ،یکی شوزدُ هی شَد) اگز عٌاب تِ خای ٍرسشکار گیز

عٌاب شخظی قاتل قثَل اسر)

کٌذ شوارش ًوی شَد

چیدمان :سالي ٍرسشی تا کف خَش هٌاسة

پایان تست :زؼذاد عٌاتی کِ تغَر طحیح اس سیز خای ٍرسشکار

فضایی  8*4یا تیشسز ٍ هحظَر تا خارزیشي  .تا

در هذذ سهاى  30ثاًیِ ػثَر کٌذ تِ ػٌَاى رکَرد ٍی ثثر هی

زَجِ تِ ایٌکِ تؼضی اس ٍرسشکاراى در ٌّگام

شَد .تزای شوارش عٌاب ،داٍر تایذ تِ سیز خای ٍرسشکار ًگاُ

عٌاب سدى حزکر هی کٌٌذ ،رػایر هسائل ایوٌی

کٌذ ٍ حزکاذ طحیح را  10زا  10زا تشوارد .نمزه گذاریّ :ز

اّویر دارد.

دٍ رکَرد تِ ػذد ثثر هی شَد .تیشسزیي رکَرد آسهَى شًَذُ
تِ ػٌَاى تْسزیي رکَرد ثثر هی گزدد تعداد تکزار 2 :تار
طزیقه ثبت در فایل اکسل :یکی اس دٍ رکَرد شزکر کٌٌذُ کِ
ػذد تشرگسزی اسر ثثر شَد .رکَرد ّا اػشار ًذارد

)01دوسزعت در مسافت  31متز

ضزح آسمونٍ :رسضکار در خطت خػ ضزٍع 33هتز هی
وسایل مورد نیاس  :فعایی تا ػزض  0هتز ٍ ؼَل ایستذ.یک داٍرایستادى در خطت خػ ضزٍع را چک هی کٌذ .تا
 34هتز ٍ یا تیطتز .در اًتْای سهیي حتوا هحافظ ػالهت حاظز – رٍتا سزػت ّز چِ توام تز ضزٍع تِ دٍیذى هی
تِ دیَار ًصة هی کٌین ٍ هزتی ًیش در اًتْای کٌذ .تِ هحط ایٌکِ اٍلیي گام را تزداضت ،کزًٍَهتز تَسػ داٍر
هسیز هٌتظز ٍرسضکارش هی ایستذ.
راُ هی افتذ .داٍر در خػ خایاى33هتز هی ایستذ ٍتِ هحط
 چسة کاغذی
ػثَرخای ٍرسضکار دراًتْای  33هتز کَرًَهتز را هتَقف هی کٌذ
 هتز تٌایی  03یا  43هتزی
.
 کزًٍَهتز
سَت

دٍ داٍر

