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دستورالعمل اجرایی در خصوص حق عضویت و تعهدات فدراسیون پزشکی ورزشی در عضویتهای 

 روستایی ، عشایری ودانش آموزی

 

 بخش اول: روستایی و عشایری 

 
  شماره می باشد )قابل پرداخت به حسابریال  100000روستایی و عشایری  سرانه حق عضویت مبلغ 

 .(بنام فدراسیون پزشکی ورزشی  بانک ملی 1010221022110

 الزامی است:برای عضویت در گروه روستایی و عشایری مدارک زیر ارائه   
 کپی کارت ملی  .1

 .  عشایری و روستاییورزشی های از هیات معرفی نامه رسمی  .2

 ذکر آدرس منزل در روستا جهت مکاتبات. بامبنی بر سکونت در روستا تاییدیه دهیاری یا شورای اسالمی  .3

 :خ شروع میباشد.روز( از تاری 363مدت اعتبار عضویت یکسال ) نکته 

در میتوانند  تنهاعشایری  و روستاییهای کارت براساس تاکید فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری دارندگان :  0تبصره 

مسابقات شهری فاقد اعتبار  عشایری برای شرکت در و روستاییعشایری شرکت کنند و کارت عضویت و مسابقات روستایی 
 است . 

تنها در صورت آسیب دیدگی در مسابقات رشته در عضویت های روستایی و عشایری حادثه ورزشی  هزینه های درمان : 0تبصره 

 است . و پرداخت عشایری قابل تاییدو های روستایی 
 تعهدات فدراسیون پزشکی در قبال اعضاء 

 برابر تعرفه دولتی و به افرادی که  2گردند  پرداخت هزینه درمان به افرادی که مشمول حداقل تعهدات می
 برابر تعرفه دولتی. 4گردند تا  مشمول حداکثر تعهدات می

 كپي برابر ها و یا فاکتورهای هزینه درمان ارائه شده توسط ورزشکار  ، ریز هزینه در مواردیکه صورتحساب

 . قابل پرداخت است برابر تعرفه دولتی k1تا سقف  شده باشد اصل

 
  باشد. براي هر ورزشكار مي ريال 111/111/55 5031سقف پرداخت هزينه درمان در سال 

  به شرح زير مي باشد : 5031پرداخت غرامت نقص عضو دائم  در سال 

 .ريال 111/111/51باشد تا سقف  ماه  2در مواردی که فاصله بین شروع عضویت تا بروز حادثه کمتر از  الف(

 .ريال 111/111/001باشد تا سقف  ماه  2در مواردی که فاصله بین شروع عضویت تا بروز حادثه بیشتر از  ب( 

  به شرح زير مي باشد : 5031پرداخت غرامت فوت در سال 

 .يالر  111/111/51 تا سقف  باشد ماه  2کمتر از   حادثه عضویت تا بروز  که فاصله بین شروعمواردی  در الف(
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 ريال. 111/111/001 تا سقف  باشد ماه  2حادثه بیشتر از  عضویت تا بروز  مواردی که فاصله بین شروع در ب( 

 

 بخش دوم:دانش آموزي

  می باشد )قابل پرداخت  ( هشتاد هزار ریالریال 00000)  1333دانش آموزی برای سال سرانه حق عضویت  مبلغ

 بانک ملی بنام فدراسیون پزشکی ورزشی (. 1010221022110 شماره به حساب

 

  شرايط عضويت همان شرايط قید شده براي ساير عضويتها در آيین نامه میباشد 

هیئت موظف بدین ترتیب که  ، افزار کمیته خدمات درمانی می باشدبه استثناء صدور کارت که بصورت پرینت از نرم 

کارت در نرم افزار آنالین  می باشد بعد از ثبت لیستهای ارسالی از سوی مدارس و واحدهای تابعه آموزش و پرورش

 های عضویت را پرینت گرفته و با مهر عضویت دانش آموزی تحویل دهد .

 می باشد . سال بعد تا مهر ماهعضویت ماه سال اعتبار عضویت از مهر مدت  -1

 لیست ها حتما از طرف مدرسه یا واحدهای آموزش و پرورش تایید گردند .  -2

 
  عضویت دانش آموزیتعهدات فدراسیون پزشکی در قبال 

 برابر تعرفه دولتی و به افرادی که  2گردند  پرداخت هزینه درمان به افرادی که مشمول حداقل تعهدات می
 برابر تعرفه دولتی. 4گردند تا  مشمول حداکثر تعهدات می

 كپي برابر ها و یا فاکتورهای هزینه درمان ارائه شده توسط ورزشکار  در مواردیکه صورتحساب ، ریز هزینه

 .برابر تعرفه دولتی قابل پرداخت است  k1شده باشد تا سقف  اصل

 
  باشد. براي هر ورزشكار مي ريال 111/111/55 0315سقف پرداخت هزينه درمان در سال 

  به شرح زير مي باشد : 0315پرداخت غرامت نقص عضو دائم  در سال 

 .ريال 111/111/51باشد تا سقف  ماه  2در مواردی که فاصله بین شروع عضویت تا بروز حادثه کمتر از  الف(

 .ريال 111/111/001باشد تا سقف  ماه  2در مواردی که فاصله بین شروع عضویت تا بروز حادثه بیشتر از  ب(

  به شرح زير مي باشد : 0315پرداخت غرامت فوت در سال 

 .يالر  111/111/51باشد  ماه  2کمتر از   حادثه عضویت تا بروز  ه فاصله بین شروعمواردی ک در الف(

 ريال. 111/111/001باشد  ماه  2حادثه بیشتر از  عضویت تا بروز  مواردی که فاصله بین شروع در ب(

  واحد های فقط به حوادث ورزشی رشته های دانش آموزی هزینه درمان پرداخت می شود که به تایید مدرسه یا
 .تابعه آموزش و پرورش رسیده باشد



 
 

 فدراسیون پزشکی ورزشی

3 
 

شرايط و قوانین پرداخت تماما منطبق ، نكته مهم : كلیه مواردي كه در اين دستور العمل ذكر نشده 

 .میباشدكمیته خدمات درماني با مفاد آيین نامه 


