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2-ندارددارد----استخر دایر شستشوی دست و پا و بدن دواب مصرف بهینه آباستخرامور اسب

3نامطلوبنداردمطلوب----عرض و عمق و چرخش و لغزندگی کف استخراستخرامور اسب

3ندارد-دارداتفا حریق اصطبلهااصطبلامور اسب

4لغزنده-خاکشنبتن زبرآجرفرشالستیکجنس راهرواصطبلامور اسب

2005کمتر از 300 تا 400210 تا 410310بیش ازعرض راهرو به سانتیمتراصطبلامور اسب

7.52زیر 9 تا 11.97.5 تا 12.99 تا 13.912 تا 14.913 تا 1714-15 درصد باکسها به متر مربع70مساحت بیش از اصطبلامور اسب

3 و بیشتر19-18 تا 1415 یا 1213 تا 910 یا 8 و کمتر7تعداد اسب عهده یک کارگراصطبلامور اسب

4نامطلوب-مطلوبعالی---تهویه طبیعیاصطبلامور اسب

4فاقد-نامناسبمطلوب---تهویه مصنوعیاصطبلامور اسب

4--نامطلوبمطلوب---جدا سازی و تماس منطقی و امن دواب با یکدیگراصطبلامور اسب

5نامناسب-مناسب و گرد---مقاطع کنجهای دیوارهااصطبلامور اسب

5بدون داکت-با داکتبا داکت---برق کشی اصطبلهااصطبلامور اسب

5ندارددارددسترسی دواب با کابل یا ادوات برقیاصطبلامور اسب

3ندارد-دارد---جوخور مناسب در باکسهااصطبلامور اسب

4ندارد-دارد---آبشخور اتوماتیک در باکسهااصطبلامور اسب

2ندارد-نامطلوبمطلوبعالینور مصنوعیاصطبلامور اسب

4غیر فنی100زیر 110 تا 120101 تا 130111 به 121عرض درهای باکساصطبلامور اسب

4نامطلوب-مطلوب----نور طبیعی اصطبلاصطبلامور اسب

4نامطلوب-مطلوب----سایه مناسب تو ام با نور طبیعی در تابستاناصطبلامور اسب

5ندارد-دارداعالم حریق اصطبلهااصطبلامور اسب

1ندارد-دارد---باکس تجهیز شده درمانی با جرثقیل و آبگیری و دیوار نرمباکس تجهیز درمانیامور اسب

فرم ارزیابی باشگاه های سوارکاری

امتیاز
ضریب استاندارد ها محل ارزیابی عناوین
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4ندارد-دارد---باکس قرنطینه دوابباکس قرنطینه اسب بیمارامور اسب

1فاقد-20 تا 3010 تا4021 تا 5031 تا 41 و بیشتر51تعداد باکس دواب میهمان در مسابقاتباکس میهمانامور اسب

جنس بستر که به هزینه باشگاه تامین می شودبستر دوابامور اسب
کلش پهن 

پوشال
3خیس یا کم-بستر خشکپوشالکلش و پوشال

3یک نوبت-دو نوبتسه نوبتمکرر روزانهدفعات نظافت زیر دواببستر دوابامور اسب

3بیش از ماهماهیانههر دو هفتههفته ایدوبار در هفتهروز درمیانروزانهتخلیه فضوالت از محوطه اصطبلهابستر دوابامور اسب

3نامناسب-مناسبمحل دپوی فضوالت بنا بر باد و همسایگانبستر دوابامور اسب

5نامناسب-مناسبمدیریت حشراتبستر دوابامور اسب

2-فاقددارد40تا 30تا 20تا 10تا  اسب000یک پادوک با مساحت دویست متر مربع به  باال به ازای پادوکامور اسب

4نامطلوبنداردمطلوبارتفاع و جنس امن حصارپادوکامور اسب

4نا مطلوب-مطلوبجنس کفپادوکامور اسب

4 متر2زیر  متر3 تا 42 تا 3عرض باز شوی درپادوکامور اسب

4داخل-خارجسوی بازشوی درپادوکامور اسب

4تک لنگهدو لنگه متر بودن در4در صورت بیش از پادوکامور اسب

1ندارددارددر اختیار داشتن علفزاری که برای دواب قابل چرا باشدپادوکامور اسب

5فاقد-داردنگهبان شبانه روزی دوابپرستاریامور اسب

3-یک نوبتدو نوبتبه لزومدفعات تیمار روزانه دوابپرستاریامور اسب

3فاقد-دارددوربین مدار بسته دوابتاسیساتامور اسب

1فاقد-داردکارگاه نجاری نقاشی و آهنگریتاسیساتامور اسب

2نداردداردسیستم یا دستگاه خشک کن فضوالتتاسیساتامور اسب

2فاقد-داردپارکور مسابقهتجهیزاتامور اسب

4فاقد-داردموانع استاندارد تمرینتجهیزاتامور اسب

4ندارددارد---تراوای استانداردتراوای استانداردامور اسب
Page 2



543210-1

امتیاز
ضریب استاندارد ها محل ارزیابی عناوین

5ندارد-دارداتفا حریق انبار خوراکخوراکامور اسب

5ندارد-دارداعالم حریق انبار خوراکخوراکامور اسب

2نامتناسب-متناسبانبار به تناسب تعداد اسب برای ذخیره سالیانهخوراکامور اسب

4نامناسب-مناسبتهویه انبار خوراک با در نظر گرفتن ارتفاع سقف و ورودی و خروجی هواخوراکامور اسب

4ندارد-داردجو خرد کن ترجیحا پلیت سازخوراکامور اسب

4ندارد-داردخرد کن علیقخوراکامور اسب

3ندارد-داردمرطوب کننده علیقخوراکامور اسب

3-سه نوبتپنج نوبتبیشترتعداد نوبت خوراک دهیخوراکامور اسب

3نامناسبمتوسطمناسبسیری ظاهری متوسط دوابخوراکامور اسب

3نامناسبمتوسطمناسبوزن متوسط و وضعیت ظاهری متوسط دوابخوراکامور اسب

3نامناسبنداردداردنگهداری خوراک متراکم بخصوص جو در سیلوخوراکامور اسب

5نیستهستتصفیه آب شرب دوابخوراکامور اسب

5فاقد-داردانگل زدایی دوره ای طبق تجویز دامپزشک مسئولدامپزشکیامور اسب

3فاقد-داردکلینیک دامپزشکیدامپزشکیامور اسب

4فاقد-داردداروخانه مجهز به اقالم ضروریدامپزشکیامور اسب

3ندارد-دارد----زینخانه متناسب با تعداد دوابزینخانهامور اسب

4نامطلوب-مطلوبدسترسی زینخانه به دوابزینخانهامور اسب

3نامطلوب-مطلوب----کیفیت و نظافت و نظم و انظباط لوازم در زینخانهزینخانهامور اسب

1ندارددارد---ماشین دایر شستشوی  عرقگیر و جل و لوازمزینخانهامور اسب

4ندارددارد---پاشوی استاندارد  و محل زین گذاری و زین برداریزینخانهامور اسب

4ندارد-دارد---دارا بودن سوالریومسوالریومامور اسب

4نامطلوبمطلوب---موقعیت مکانی و کیفی سوالریومسوالریومامور اسب
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4-دارد40 تا3031 تا 2021 تا 1011تا سوالریوم به تناسب اسبسوالریومامور اسب

3--باسواددیپلمفوق دیپلملیسانسبه باالمدرک تحصیلی مدیر باشگاهکادر فنیامور اسب

5-غیر مرتبطمرتبطارتباط مدرک تحصیلی مدیر با اسب و سوارکاریکادر فنیامور اسب

3--فاقد3321بیش از تعداد پرستاران اسب دوره دیدهکادر فنیامور اسب

3--<10سال20تا10سال30تا20سال40تا30>40تجربه عملی مدیر باشگاه در سوارکاری یا امور مربوطهکادر فنیامور اسب

4-موردی----مقیمحضور دامپزشککادر فنیامور اسب

3-موردی----مقیمحضور نعلبند یا فرد ماهر در نعلبندیکادر فنیامور اسب

3---3321بیش از  در باشگاه2تعداد مربیان درجه کادر فنیامور اسب

3----221بیش از  در باشگاه1تعداد مربیان درجه کادر فنیامور اسب

4فاقد-داردمدیریت تسطیح مانژهاکادر فنیامور اسب

4فاقد221بیش از -- در باشگاه3تعداد مربیان درجه کادر فنیامور اسب

112بیش از  فدراسیون جهانی1مربی درجه کادر فنیامور اسب

2 و بیشتر1 فدراسیون جهانی2مربی درجه کادر فنیامور اسب

3ندارد-دارد---کلینیک دامپزشکیکلینیک دامپزشکیامور اسب

3فاقد-داردبه استاندارد پالمنمانژ بیضیامور اسب

3نامناسبضعیفمتوسطخوبعالیکیفیت جنس کفمانژ بیضیامور اسب

3فاقدنامناسبمناسبعالینور مصنوعی مناسبمانژ بیضیامور اسب

4نامناسب-مناسبارتفاع حصار مانژمانژ بیضیامور اسب

4فاقد-داردتعداد حد اقل دو در ورود و خروجمانژ بیضیامور اسب

4فاقد-دارد متر به باال3باز شوی در مانژ بیضیامور اسب

4داخل-خارجسوی بازشوی درمانژ بیضیامور اسب

2فاقد-داردآب پاشی مکانیزهمانژ بیضیامور اسب
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4نامناسبدیوار گیاهیدیوارفلز مقطع گردچوبمصالح منعطفجنس حصارمانژ بیضیامور اسب

4 متر5زیر ندارد متر5بیش از ارتفاع سقفمانژ بیضیامور اسب

2فاقدداردابعاد استاندارد المپیکمانژ درساژامور اسب

4نامناسبضعیفمتوسطخوبعالیکیفیت جنس کفمانژ درساژامور اسب

3فاقدنامناسبمناسبعالینور مصنوعی مناسبمانژ درساژامور اسب

2فاقد-داردآب پاشی مکانیزهمانژ درساژامور اسب

2نامناسبندارددیوار گیاهیدیوارفلز مقطع گردچوبمصالح منعطفجنس حصارمانژ درساژامور اسب

3فاقد-داردمانژ سرباز تمرینمانژ سرباز تمرین امور اسب

4نامناسبضعیفمتوسطخوبعالیکیفیت جنس کفمانژ سرباز تمرین امور اسب

3فاقدنامناسبمناسبعالینور مانژمانژ سرباز تمرین امور اسب

4نامناسب-مناسبارتفاع حصار مانژمانژ سرباز تمرین امور اسب

4فاقد-داردتعداد حد اقل دو در ورود و خروجمانژ سرباز تمرین امور اسب

4فاقد-دارد متر به باال3باز شوی در مانژ سرباز تمرین امور اسب

4داخل-خارجسوی بازشوی درمانژ سرباز تمرین امور اسب

2فاقد-داردزهکشمانژ سرباز تمرین امور اسب

3فاقد-داردآب پاشی مکانیزهمانژ سرباز تمرین امور اسب

4نامناسبدیوار گیاهیدیوارفلز مقطع گردچوبمصالح منعطفجنس حصارمانژ سرباز تمرین امور اسب

2فاقد-داردمانژ سرپوشیده تمرینمانژ سرپوشیده تمرینامور اسب

4نامناسبضعیفمتوسطخوبعالیکیفیت جنس کفمانژ سرپوشیده تمرینامور اسب

3فاقدنامناسبمناسبعالینور مصنوعی مناسبمانژ سرپوشیده تمرینامور اسب

4نامناسب-مناسبارتفاع حصار مانژمانژ سرپوشیده تمرینامور اسب

4فاقد-داردتعداد حد اقل دو در ورود و خروجمانژ سرپوشیده تمرینامور اسب
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4فاقد-دارد متر به باال3باز شوی در مانژ سرپوشیده تمرینامور اسب

3داخل-خارجسوی بازشوی درمانژ سرپوشیده تمرینامور اسب

2فاقد-داردآب پاشی مکانیزهمانژ سرپوشیده تمرینامور اسب

4نامناسبدیوار گیاهیدیوارفلز مقطع گردچوبمصالح منعطفجنس حصارمانژ سرپوشیده تمرینامور اسب

4 مانژ نداردداردمانژ سرپوشیده مسابقات پرشمانژ سرپوشیده مسابقهامور اسب

4نامناسب مانژ نداردمتوسطخوبعالیکیفیت جنس کفمانژ سرپوشیده مسابقهامور اسب

3فاقد مانژ نداردمناسبعالینور مصنوعی مناسبمانژ سرپوشیده مسابقهامور اسب

4نامناسب مانژ نداردمناسبارتفاع حصار مانژمانژ سرپوشیده مسابقهامور اسب

4فاقد مانژ نداردداردتعداد حد اقل دو در ورود و خروجمانژ سرپوشیده مسابقهامور اسب

4فاقد مانژ ندارددارد متر به باال3باز شوی در مانژ سرپوشیده مسابقهامور اسب

3داخل مانژ نداردخارجسوی بازشوی درمانژ سرپوشیده مسابقهامور اسب

3 مانژ نداردداردآب پاشی مکانیزهمانژ سرپوشیده مسابقهامور اسب

5نامناسبدیوار گیاهیدیوارفلز مقطع گردچوبمصالح منعطفجنس حصارمانژ سرپوشیده مسابقهامور اسب

3فاقدداردبه استاندارد پالمنمانژ گردامور اسب

4نامناسب مانژ نداردمتوسطخوبعالیکیفیت جنس کفمانژ گردامور اسب

3فاقد مانژ نداردمناسبعالینور مصنوعی مناسبمانژ گردامور اسب

4نامناسب مانژ نداردمناسبارتفاع حصار مانژمانژ گردامور اسب

4فاقد مانژ نداردداردتعداد حد اقل دو در ورود و خروجمانژ گردامور اسب

4فاقد مانژ ندارددارد متر به باال3باز شوی در مانژ گردامور اسب

4داخل مانژ نداردخارجسوی بازشوی درمانژ گردامور اسب

3فاقد مانژ نداردداردآب پاشی مکانیزهمانژ گردامور اسب

4نامناسبدیوار گیاهیدیوارفلز مقطع گردچوبمصالح منعطفجنس حصارمانژ گردامور اسب
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4فاقد-داردمحصور به استاندارد پالمنمانژ لنژامور اسب

4نامناسب مانژ نداردمتوسطخوبعالیکیفیت جنس کفمانژ لنژامور اسب

3فاقد مانژ نداردمناسبعالینور مصنوعی مناسبمانژ لنژامور اسب

4نامناسب مانژ نداردمناسبارتفاع حصار مانژمانژ لنژامور اسب

4فاقد مانژ ندارددارد متر به باال3باز شوی در مانژ لنژامور اسب

4داخل مانژ نداردخارجسوی بازشوی درمانژ لنژامور اسب

2فاقد مانژ نداردداردآب پاشی مکانیزهمانژ لنژامور اسب

4نامناسبدیوار گیاهیدیوارفلز مقطع گردچوبمصالح منعطفجنس حصارمانژ لنژامور اسب

5نامناسبضعیفمتوسطخوبعالیکیفیت جنس کفمانژ مسابقه سربازامور اسب

5نامناسبنامناسبمناسبعالینور مانژمانژ مسابقه سربازامور اسب

4نامناسب-مناسبارتفاع حصار مانژمانژ مسابقه سربازامور اسب

4نامناسبدیوار گیاهیدیوارفلز مقطع گردچوبمصالح منعطفجنس حصارمانژ مسابقه سربازامور اسب

4نامناسب-مناسبتعداد حد اقل دو در ورود و خروجمانژ مسابقه سربازامور اسب

5--60 در 7040 در 8045 در 8550 در 9055  در 60ابعاد قابل قبول پرشمانژ مسابقه سربازامور اسب

4فاقد-دارد متر به باال3باز شوی در مانژ مسابقه سربازامور اسب

4داخل-خارجسوی بازشوی درمانژ مسابقه سربازامور اسب

4فاقد-داردزهکشمانژ مسابقه سربازامور اسب

4فاقد-داردآب پاشی مکانیزهمانژ مسابقه سربازامور اسب

2فاقد-دارد متر به باال14قطر حرکت اسب مانژ و سیستم لنژ برقیامور اسب

3نامناسبضعیفمتوسطخوبعالیکیفیت جنس کفمانژ و سیستم لنژ برقیامور اسب

3فاقدنامناسبمناسبعالینور مصنوعی مناسبمانژ و سیستم لنژ برقیامور اسب

4نامناسب-مناسبارتفاع حصار مانژمانژ و سیستم لنژ برقیامور اسب
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4نامناسبدیوار گیاهیدیوارفلز مقطع گردچوبمصالح منعطفجنس حصارمانژ و سیستم لنژ برقیامور اسب

4فاقد-داردتعداد حد اقل دو در ورود و خروجمانژ و سیستم لنژ برقیامور اسب

2فاقد-داردآب پاشی مکانیزهمانژ و سیستم لنژ برقیامور اسب

2برقیهیدرولیکیسیستم محرکمانژ و سیستم لنژ برقیامور اسب

آجر فرشالستیکجنس محوطه حرکت اسبمحوطهامور اسب
شن و آسفالت 

سرد
5بتن و اسفالت-خاکشن

5موجود-فاقدوجود پرتگاه بدون حفاظ در محوطه عبور اسبمحوطهامور اسب

5موجود-فاقدنصب هرگونه وسایل نا امن در محوطه عبور اسبمحوطهامور اسب

5موجود-فاقدجوی سرباز    جدول با امکان برخورد پای اسبمحوطهامور اسب

5موجود-فاقدوجود سطوح نا امن یا لغزنده و شیبدار نا امنمحوطهامور اسب

4نامناسب-مناسبنور محوطه عبور و مرور دوابمحوطهامور اسب

4غیر منفک-بخشی منفککامال منفکتفکیک کامل گذر اتومبیلهای غیر حرفه ای با محل عبور دوابمحوطهامور اسب

3ندارد-دارد---نعلبند خانهنعلبند خانهامور اسب

امور اسب
-معلولین -استقامت - ولتیژ- پرش- تعداد رشته فعال  باشگاه درساژ

زیبایی- چوگان - هنرهای رزمی سواره- کورس -تفریحی -پونی 
3--4321 و به باال5

امور اسب
- آموزش سوار - تعداد زمینه فعال بودن حال باشگاه    آموزش اسب 

- تفریحی- حضور مسابقات حرفه ای - حضور در مسابقات  آماتور 
3--44321بیش از 

4نمیشودمیشود(UVحداقل وجود المپ  )استفاده از آب تصفیه شده برای شرب دواب آبامور اسب

3نداردداردسیستم تنظیم دمای مناسب آب شرب دواب در زمستانآبامور اسب

4نمیشودمیشودآزمایش دوره ای میکروبی و معدنی آب شرب مصرفیآبامور اسب

3نداردداردوجود سیموالتور آموزشیکادر فنیامور اسب

سکوی سوار و پیاده کردن کامیونتاسیساتامور اسب

4ندارددارددسترسی به محیط گشت امن و مناسبگشتاموراسب

3ندارد-دارداتفا حریق سایر ساختمانها جز اصطبل و انبار خوراکاداری اجراییرفاهی
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3ندارد-دارداعالم حریق سایر ساختمانها جز اصطبل و انبار خوراکاداری اجراییرفاهی

2ندارددارداقامتگاه میهمانانرفاهی

2-4321به باالتعداداقامتگاه میهمانانرفاهی

3نامناسب-ضعیفمناسبتناسب فضای پارک اتومبیل با تعداد اعضا و مراجعینپارکینگ رفاهی

2فاقد-داردبرق شهریتاسیساترفاهی

4فاقد-داردآب شهریتاسیساترفاهی

3فاقد-داردچاه آبتاسیساترفاهی

4فاقد-داردژنراتور اظطراریتاسیساترفاهی

2فاقدداردگاز شهریتاسیساترفاهی

نصب تابلوهای هشدار دهنده ایمنی و راهنماییتاسیساترفاهی

3فاقدداردسپتیک و هوادهی یا سیستم تصفیه فاظالب و استفاده بهینه آبتاسیساترفاهی

3فاقدداردسراج خانه دایرتاسیساترفاهی

3فاقدداردفروشگاه لوازم دایرتاسیساترفاهی

3فاقدداردکتابخانهتاسیساترفاهی

3فاقددارددوربین مدار بسته محوطهتاسیساترفاهی

3فاقد-داردخوبامکانات حضور معلولینتاسیساترفاهی

4نامطلوب-مطلوبکیفیت تاسیسات کارگری  سرویس و محل اقامتتاسیسات کارگریرفاهی

4نامطلوب-مطلوبکمیت تاسیسات کارگری به تناسب کارگرانتاسیسات کارگریرفاهی

2--1000بیش از 1000 تا 750750 تا 500500 تا 250250کمتر از فاصله از خیابان اصلی به تعریف راهنمایی و رانندگی به متردسترسی باشگاهرفاهی

3-فاقدداردامکانات استحمام در رختکندوشرفاهی

3-فاقدضعیفمتوسطمطلوبعالیکیفیت و بهداشت امکانات دوش در رختکندوشرفاهی

2فاقد-موجودوجود رختکن به تناسب تعداد اعضارختکنرفاهی
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3غیرمجزا-مجزارختکن مجزا خانمها و آقایانرختکنرفاهی

2نامطلوب-ضعیفمطلوبتجهیز رختکن با کمد و لوازم و تناسب با تعداد اعضارختکنرفاهی

3فاقد-دارددارا بودن رستوران متناسب با ظرفیت باشگاهرستورانرفاهی

4نامناسب-ضعیفمتوسطمطلوبعالیکیفیت قابل قبول رستورانرستورانرفاهی

3نامطلوب-مطلوبکیفیت سرویس بهداشتی اعضاسرویس بهداشتیرفاهی

3نامطلوب-مطلوبکمیت سرویس بهداشتی به تناسب اعضاسرویس بهداشتیرفاهی

3-فاقدضعیفمتوسطمطلوبعالیکیفیت محیط و  فضای سبز باشگاهفضاسازیرفاهی

4ندارد-دارداستراحتگاهکادر فنیرفاهی

2نداردداردخدمات مالی و حسابداری مکانیزهمالیرفاهی

3نامطلوب-مطلوبرضایت و گزارش منظم به مالکینمالیرفاهی

جایگاه تماشاچیان کامال تجهیز شدهمانژ سرپوشیده مسابقهرفاهی
صندلی و گرم 

کننده
3ندارددارددارای صندلی

جایگاه تماشاچیان کامال تجهیز شدهمانژ مسابقه سربازرفاهی
صندلی و خنک 

کننده
3ندارددارددارای صندلی

3نمیشودمیشودواکسیناسیون دوره ای کارکنان کزاز هاریکادر فنیرفاهی

4نامطلوب-ضعیفقابل قبولمتوسطمطلوبعالیکنترل آماری رضایت اعضا از اعمال مدیریت و شرایط باشگاهمدیریترفاهی

3ندارد-دارد---نمازخانهرفاهی

3نداردداردمجوز محیط زیسترفاهی

3نداردداردپروانه بهره برداریرفاهی

4نمیشودمیشود...  توسط سیستم مدیریتی به اعضا و Self Guardآموزش و کنترل کادر فنیرفاهی

.با توجه به اینکه عدم وجود استاندارد موجب خطر و آلودگی و در نهایت عدم کارایی مطلوب است نبود استاندارد منطقی معادل نداشتن محاسبه می شود

(بدون شرایط چوگان)امکانات باشگاه سوارکاری 
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