
 ( 1400)دی و بهمن  2022تیم ملی ورزشهای الکترونیک جهت اعزام به مسابقات آسیایی چین   انتخابی دور اول مسابقاتاستان برتر  10رده بندی  

 

 نمره کلی نمره عملکرد دوره ای کمیته مراکز برگزاری  کمیته استان  استان  ردیف 

 کرمان  * 1
 جناب آقای پیمان ترابی 

@isfaf_esports_kermanh.k.r 

 مجموعه سپنتا 

@sepanta_gameclub 
 ( جناب آقای شفیعی)

 مجموعه گیم لند 

@game_land_sirjan_ 
 (جناب آقای جعفری)

30 4/87 

 جناب آقای امید پور فتح الل  خراسان رضوی  2
 مجموعه هپی آیلند 

@happyisland.gc 
 (جناب آقای محمد حسام معزز)

90 2/85 

 گیالن 3
 تقوی محمدجواد جناب آقای

 جناب آقای امیر حاجی پور

@guilanesports 

 مجموعه گیم اسپات
@gamespot.rasht 

 ( جناب آقای دانیال زمینی)

 مجموعه پارس امپایر 

@pars_empire_club 
 (جناب آقای امیرعلی آذرنوا)

 مجموعه ولتاگیم 

@voltagame 
 ( جناب آقای علی کبودان)

100 9/82 

 فارس 4

 جناب آقای افشین جان پوالد 

 جناب آقای حامد میرزایی 

@esc.fars 
@itcgaming 

 مجموعه کیوکالب

@qclubshiraz 
 ( پوریا ده دشتیجناب آقای )

100 2/76 

 سمنان  5
 جناب آقای علی رستم زاده 

@semnan.esport 

 مجموعه قائم 

 ( رستم زادهعلی جناب آقای )
70 75 

 یزد 6
 محمدعلی مقومجناب آقای 

@yazdesports 

 مجموعه آریانا 

 ( شریفی محمدحسن جناب آقای)
90 8/74 



 جناب آقای ابراهیم شاهد  آذربایجان غربی  7
 مجموعه حاج بابا 

@kanoonhajibaba 
 ( جناب آقای ابراهیم شاهد)

90 3/67 

 جناب آقای محمدمهدی کاظمی  أصفهان  8

 مجموعه آی اف سی 

@ifc.fifa_clan 
 )جناب آقای سعید سلمانی تهرانی(

 مجموعه مازار

@mazar_game_station 
 ( دیرجناب آقای پویا داو)

80 3/66 

 جناب آقای کسری عابدینی  آذربایجان شرقی *  9
 مجموعه تبریز 

@tabriz.game.center 
 جناب آقای رضا باغبان 

0 2/65 

 جناب آقای احمد شهرکی  سیستان بلوچستان  10
 رایان مجموعه  

@rayangameclub 
 (نوری عرفان جناب آقای)

70 3/51 

 

 

 نمره ی کلی میانگین نمرات آیتم های زیر می باشد:  •

 نمره ی تعداد ثبت نام )نسبت تعداد ثبت نام کنندگان به جمعیت استان( .1

 پوشش خبری مسابقات( –تبلیغات شهری   –تبلیغات در مدارس و دانشاه ها  –تبلیغات در سایر مراکز  –درج بنر در محل مسابقات   –نمره ی تبلیغی )شبکه های مجازی  .2

رضایت شرکت  –تقدیر از برگزیدگان   –زمانبندی مناسب و منظم  –متراژ مجموعه  –تعداد سیستم ها  –کیفیت برگزاری   –نمره ی برگزاری )اطالع رسانی مناسب به شرکت کنندگان  .3

 کنندگان( 

 اعزام سرپرست(  –تهیه ی لباس متحدالشکل   –تخصیص کمک هزینه ایاب و ذهاب  –ناسب تمرین نمره ی اعزام )ایجاد بستر م .4

 

ارتباط مناسب با   –ولین استان ئتعامل سازنده با مس  –جذب اسپانسر  –جذب مخاطب  –برگزاری لیگ استانی  –نمره ی عملکرد کلی کمیته )ارتباط موثر با انجمن ورزشهای الکترونیک *

اردی که نمره کلی کمیته علیرغم  یانگین نمرات کلی تاثیری ندارد و نشان دهنده ی میزان فعالیت و اثردهی کمیته ورزشهای الکترونیک و هیئت همگانی استان می باشد. در مودر م  پلیرها(

   ..نمره ی کلی باال، پایین می باشد، نشان دهنده ی فعالیت مستقیم و اثربخش نماینده های برگزاری می باشد 


