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اهم تجربیات حرفه ای و اجتماعی:

 امور فنی و خدمات مهندسی شرکت پگاه گیالن از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳
ــاه  ــاون کار و رف ــازمان تع ــالف س ــل اخت ــع ح ــالن در مراج ــتان گی ــع اس ــران صنای ــده مدی  نماین

ــون ــال ۱۳۷۵ تاکن ــی از س اجتماع
 عضــو فعــال ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان گیــالن )پایــه ۱( از ســال ۱۳۷۸ تاکنــون 

)در تاسیســات برقــی(
 عضو کمیته رفاه و پشتیبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیالن

 عضو کمیته پیشنهادات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیالن
عضو اصلی گروه کنترل نقشه و پروژه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیالن

 مدیر منتخب مراجع حل اختالف سازمان کار و امور اجتماعی استان گیالن
 مدیــر عامــل و عضــو هیــات مدیــره موسســه فرهنگــی ورزشــی صنایــع شــیر ایــران )پــگاه( از ســال 

۱۳۸۴ تــا ۱۳۸۷

 مدیر بخش بازاریابی هیات فوتبال استان گیالن )۲ سال(
 عضو کمیته بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت کشور )بهسامان( از سال ۱۳۷۸ تاکنون

 مسئول دایره آموزش خانه کارگر تشکیالت استان گیالن ۱۳۸۳- ۱۳۷۸
 مدیر منابع انسانی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن

 معاون منابع مالی و پشتیبانی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن
ــار ســازمانی - اصــول مدیریــت و سرپرســتی در شــرکت شــیر پاســتوریزه   مــدرس دوره هــای رفت

ــوژی ــگاه گیــالن و شــرکت داروســازی ســبحان انکول پ
 مدیر ســرمایه های انســانی و پشــتیبانی شــرکت داروســازی ســبحان انکولوژی از ســال ۱۳۹۱ تاکنون

 مهندس برق
MBA کارشناس ارشد 

DBA دکترای مدیریت کسب و کار با گرایش استراتژیک 

اسماعیل شاد

موسسه فرهنگی ورزشی پگاه ایران دارای این تیم ها بود:
ــم  ــگاه خوزســتان، تی ــال پ ــم فوتب ــان، تی ــگاه گی ــم فوتســال پ ــان و تی ــگاه گی ــال پ ــم فوتب تی
فوتبــال پــگاه کــرج، تیــم بســکتبال پــگاه همــدان و پــگاه فــارس، تیــم والیبــال پــگاه آذربایجــان 

غربــی )ارومیــه(، تیــم والیبــال نشســته پــگاه تهــران

بالــغ بــر دو هــزار ســاعت آموزشــی ضمــن خدمــت پیرامــون توانمندســازی نیــروی 
ــار  ــانی - رفت ــع انس ــتراتژیک مناب ــت اس ــانی - مدیری ــع انس ــت مناب ــامل مدیری ــانی ش انس
ســازمانی - چالش هــای منابــع انســانی- ارزیابــی عملکــرد کارکنــان و مدیــران - قوانیــن کار و 

ــی. ــت ورزش ــی مدیری ــای آموزش ــردن دوره ه ــپری ک ــن س ــی و همچنی ــن اجتماع تامی
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اهداف درون سازمانی:

ربانهم هیات فوتبال گیالن

 آمــوزش نیــروی انســانی هیــات فوتبــال 
ــازه. ــرای کارکردهــای ت ب

ــرای  ــا ب ــه کمیته ه ــیدن ب ــدرت بخش  ق
فعالیت هــای مســتقل و اثرگــذار.

هیات هــای  بــه  بخشــیدن   قــدرت 
آمــوزش  نظــام  تعریــف  و  شهرســتان ها 
همیــن  بــه  ورزشــی  مدیریــت  و  فنــی 
ــکیالت  ــاد تش ــرای ایج ــش ب ــور. کوش منظ
حرفــه ای و امکانــات موثــر در هیات هــای 

جهــت  کوچــک  شهرســتان های 
گســترش جغرافیــای فوتبــال در هــر 

نقطــه از اســتان.
فوتبال  نخبگان  از  بهره گیری   

بازتعریف  برای  گیالن 
درون  مسئولیت های 
کمیته ها  در  سازمانی 

و هیات های شهرستان ها.
اســاتید  از  بهره گیــری   

ــوط  ــته های مرب ــالن در رش ــگاه های گی دانش
بــه ورزش، جامعه شناســی، مدیریــت ورزشــی 
و ... بــرای شــناخت بهتــر مســئولیت های 

ــال. ــات فوتب ــه ای هی حرف
 بازتعریــف چشــم انــداز )Vision(، رســالت 
)Mission(، اهــداف )Objectives(، راهبردهــا 
)Strategies(، عناویــن برنامه هــا )Projects (و 
ــازی  ــور نوس ــه منظ ــا )Activities( ب فعالیت ه
کارکــرد چــارت داخلــی هیــات فوتبــال 
ــی  ــی، اجتماع ــذاری ورزش و اثرگ
نوســازی  بــا  اقتصــادی  و 

 . مســئولیت ها
 شــفافیت مالــی 
ســاالنه  برگــزاری  و 

مجمــع
 ارتبــاط حرفــه ای و 
ــا رســانه ها شــفاف ب
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ــی  ــزرگ و موجه ــه ب ــد بهان ــال می توان فوتب
بــرای توســعه زیرســاخت های ورزشــی در 
گیــالن باشــد. عالقمنــدی عمومــی مــردم در 
ــن  ــن بزرگ تری ــف گیالن زمی ــهرهای مختل ش
علــت بــرای طــرح تقاضــا از نهادهــای دولتــی 
در پروژه هــای زیرســاخت ورزشــی اســت. 
فدراســیون ها  مثــل  اســتانی  هیات هــای 
هســتند  دولت هــا  از  مســتقلی  نهادهــای 
ــه  ــال ب ــت در فوتب ــن اســتقالل مدیری ــا ای ام
ــی  ــای دولت ــن از نهاده ــای کمــک نگرفت معن
هیــات  نیســت.  زیرســاخت ها  توســعه  در 
ــرای  ــده ب ــد ترغیب کنن ــالن بای ــال گی فوتب

توســعه زیرســاخت های ورزشــی باشــد.
توریســت  جــذب  بــه  می توانــد  گیــالن 
ــک  ــا ترغیــب ی ــی ب ــد، حت ورزشــی فکــر کن
هیــات ورزشــی در رابطــه بــا بخــش خصوصی 
بــرای تاســیس کمپ هــای تخصصــی فوتبــال 

و ...
ــدرت  ــا توســعه و ق ــد ب ــالن بای در ضمــن گی
گرفتــن باشــگاه هایش از توریســم وررشــی 
ــی مســابقات  ــکان میزبان ــد شــود و ام بهره من
ــزار  ــود برگ ــا خ ــت آورد ی ــه دس ــی را ب مهم
تدارکاتــی  و  دوســتانه  جام هــای  کننــده 

ــد. ــال باش فوتب

از توسعه زریساخت اه ات صنعت توریسم رد استان
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باشگاه امروزه مهم ترین نهاد ورزش حرفه ای است. 
فدراسیون ها یا هیات ها دور از فضای رسانه ای و 
تبلیغاتی و پروپاگاندای خبری کوشش می کنند 
تا فضا برای رشد و تبلیغ باشگاه ها فراهم شود، نه 

اینکه خود صدر اخبار باشند.
همفکری و همراهی جدی با باشگاه های گیالنی 
برای ایجاد فرصت های اقتصادی بهتر در فوتبال 
حرفه ای باید در شرایط فعلی از اهداف کلیدی و 

سرنوشت ساز هیات فوتبال گیالن باشد.
 - سیاسی  نهادهای  در  همراهی  فضای  ایجاد 
به  حرفه ای.  باشگاهداری  با  استان  اجتماعی 
منظور قدرت بخشیدن و استقالل مالی باشگاه ها 

در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت.
بسترسازی برای قدرت گرفتن باشگاه ها. رایزنی ها 
برای ایجاد فرصت ها و امکانات بیشتر سخت افزاری 
در باشگاه هایی همچون سپیدرود، ملوان، داماش، 

چوکا، شهرداری فومن، شهرداری آستارا  و ...
اقتصادی  بحران های  حل  برای  کوشش 
باشگاه های گیالنی با ارائه ایده ها و راهکارهای 

زود بازده.
پرهیز از دخالت در امور داخلی باشگاه ها و رعایت 

استانداردهای قانونی در این زمینه.
پیگیری مستمر بر پروژه حرفه ای سازی باشگاه ها.

باشـگاه های  اسـتانداردهای  کـردن  روز  بـه 
مـورد  اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  حرفـه ای 
قبول AFC و FIFA  مبنـی بـر مقـررات صـدور 

حرفـه ای. باشـگاه  مجـوز 
کمک به باشگاه ها برای اجرای پروژه حرفه ای شدن.

پروژه  در  خصوصی  بخش  حمایت  جلب 
خصوصی سازی باشگاه ها با پیگیری از نهادهای 
به  همواره  دولت  اینکه  به  توجه  با  دولتی، 

خصوصی سازی در فوتبال تاکید دارد.

برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت، اسپانسرشیب، رسانه، ساختارسازی در باشگاه و...

برگزاری میزگردهای ماهیانه با دعوت از چهره های ورزشی استان گیالن، اساتید دانشگاه های 
گیالن، روزنامه نگاران و محققین ورزشی درباره مسائل و مشکالت فوتبال گیالن.

در  فوتبال  بزرگان  باشد.  گیالن  فوتبال  شاخص  چهره های  خانه  باید  گیالن  فوتبال  هیات 
گیالن باید هیات فوتبال را اولین مرکز برای بحث، بررسی، تحقیق، تولید فکر و نقد بدانند. 

هیات فوتبال باید کوشش کند چنین بستری را فراهم کند.

بااگشه اه

کارگاه، میزگــرد و ...
کارگاه ها

هیات فوتبال یا خانه ی چهره های فوتبال

میزگرد
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گیــالن از اســتان هایی اســت کــه از دیربــاز 
زنــان نقــش مهمــی در بــازار کار داشــته اند. 
هیچ کــس نمی توانــد نقشــی درجــه دوم 
بــرای زن در ورزش قائــل باشــد. برابــری در 
ــان و  ــرای زن ــات و فرصت هــا ب زمینــه امکان
مــردان بایــد از اولویت هــای هیــات فوتبــال 
گیــالن باشــد و نــگاه برابــر در فوتبــال، 

فوتســال و ...
ایــن نــگاه برابــر بــه معنــای کوشــش جــدی 
ــکان و فرصــت درخشــش  ــرای جــذب ام ب

بــرای زنــان اســت.
و  تجربــه  دانــش،  از  فوتبــال  در هیــات 
تخصــص زنــان ورزشــکار گیالنــی بایــد 
بهره منــد شــد تــا بــر اســاس دیــدگاه 
اهــداف و چشــم اندازها  آنهــا  تخصصــی 
ــش  ــان پی ــه سمت ش ــرد و ب ــف ک را تعری

ــت. رف
هیــات فوتبــال گیــالن بایــد کوشــش کنــد 

ــا گشــوده شــدن درهــای ورزشــگاه ها  ــا ب ت
ــرای ایــن  ــان، زیرســاخت ها را ب ــه روی زن ب

حضــور ارزشــمند فراهــم کنــد. 
ــدی  ــای ج ــد برنامه ه ــه بای ــن زمین در ای
و ســریع بــرای آماده ســازی ورزشــگاه ها 
ــد  ــان عالقمن ــا زن ــد ت ــته باش ــود داش وج
گیالنــی چنیــن فرصتــی را بــه محــض 
ــور از  ــی در کش ــرایط قانون ــدن ش ــا ش مهی

ــد. ــت ندهن دس

کاانت زانن و رباربی رد فرصت اه و ام
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ساحلی  فوتبال  و  فوتسال  ورزش های  به  نگاه 
ورزش ها  این  به  موجود  گرایش  اندازه  به  باید 
این  از نگاه درجه دو به  باید پرهیز کنیم  باشد. 
ورزش ها. فوتبال ساحلی با توجه به اقلیم گیالن 
باید ورزشی مهم و پرتماشاگر و جذاب با وضعیت 

اقتصادی مناسب در گیالن باشد. فوتسال نیز از 
در  مردم  از  بسیاری  عالقه  مورد  ورزش  دیرباز 
گیالن بوده و گیالن استانی مستعد برای فوتسال 
است و باید زمینه های رشد این ورزش در گیالن 

بیشتر فراهم شود.

فوتبال و حتی فوتسال و فوتبال ساحلی ورزش های 
مردمان روستاها نیز هستند. هیات فوتبال با کمک 
را  روستایی  لیگ های  باید  شهرستان ها  هیات 
راه اندازی کند تا زمینه رشد برای کودکان روستایی 
جذاب  جریانی  می تواند  برنامه  این  شود.  فراهم 
برای  رشد  برابر  فرصت های  و  بسازد  روستاها  در 

کودکان و نوجوانان و جوانان روستایی پدید آورد.
ارتباط با نهادهای سیاسی - اجتماعی شهرستان ها 
و  محلی  امکانات  جذب  برای  روستاها  حتی  و 
به  استان  از  نقطه  هر  در  فوتبال  شدن  همه گیر 
پیوندهای  که  قوی  اجتماعی  جریان  یک  عنوان 

فرهنگی مردم را قوی تر خواهد کرد.

زاویه  از  کارشناسی  تیم های  توسط  دقیق  نظارت 
فوتبال و سوق  فعالیت مدارس  بر  فنی و مدیریت 
باشگاه های  افتادن  راه  به سمت  جریان  این  دادن 
در  کار  کیفیت  بر  جدی  نظارت  محلی.  کوچک 
مدارس فوتبال و نظارت اخالقی به دلیل حساسیت 

گروه سنی بازیکنان در این مدارس.
کودکی  سنین  در  آموزش  شاهراه  از  فوتبال 
بنیادین  از مسئولیت های  پیشرفت می کند و یکی 
صحیح  و  علمی  مسیرهای  ساختن  فوتبال  هیات 

برای رشد و توسعه فوتبال است.

باشگاه ها،  اعضا،  تمامی  اینکه  از  اطمینان  حصول 
بازیکنان فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی،  کادر 
بدنسازان،  و  فنی  مدیران  داوران،  مدیران،  فنی،  
آژانس های  بازیکنان،  آژانس های  فیزیوتراپ ها، 

به  مرتبط،  افراد  دیگر  تمام  و  مسابقات  برگزاری 
و  حرفه ای  اخالق  کدهای  مقررات،   اساسنامه، 
فیفا  و  کنفدراسیون  فدراسیون،  دستورالعمل های 

احترام می گذارند.

تبدیل لیگ های استانی به جریانی هدفمند برای کشف 
و پرورش استعدادهای بازیکنان و مربیان. این یعنی زنده 
شدن دوباره لیگ های استانی و حیات دوباره باشگاه های 
کوچک منطقه ای و محلی. فوتبال با باشگاه های کوچک 
گسترش و توسعه پیدا می کند و حیات آنهاست که 

فوتبال را زنده نگه می دارد. برگزاری منظم و جذاب کردن 
تازه  ی  لیگ های درون استانی می تواند فرصت های 
اقتصادی برای باشگاه ها پدید بیاورد و به رشد آنها منجر 
شود. هیات فوتبال از نقش و اهمیت باشگاه های کوچک 

برای حیات فوتبال غافل نخواهد بود.

فوتبال روستایی

پرهیز از نگاه درجه دوم به فوتبال ساحلی و فوتسال

مدارس فوتبال

قواعد و مقررات اخالق حرفه ای

لیگ های درون استانی، عامل حیات فوتبال
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فوتبال گیالن پر شده از خاطره و حسرت. خاطرات سال های دور و تیم منتخب گیالن 
و ستاره های نامدار در تیم ملی و حسرت برای اینکه چرا آن ستاره های گیالنی تکرار 
فوتبال  برای ساختن سال های خوش  را  دوباره  تالشی  باید  فوتبال  هیات  نمی شوند. 
بزرگ  دلخوشی های  از  یکی  مردم  برای  فوتبال  که  روزگاری  در  کند.  شروع  گیالن 
تازه،  با ساختن چهره های  تماشایی کرد،  و  را دوباره هیجان انگیز  باید فوتبال  است، 
با رویکردهای تازه و فکر نو. فوتبال در گیالن همیشه زنده و پویاست اما مسیرهای 
درستی را برای فوتبال باید انتخاب کرد، مسیرهایی حرفه ای برای توسعه و گسترش 
هدف  با  داریم،  فردا  برای  نقشه ای  اگر  باشگاه ها.  گرفتن  قدرت  البته  و  فوتبال 
بازگشت شکوه و زیبایی به فوتبال گیالن با اقتصاد سرزنده و مدیریت روزآمد است.


