«آئين نامه کميته آموزش و پژوهش»
«فدراسيون پزشکي ورزشي»
کد مدرک 19-FO-05-00 :
مقدمه:
براساس بند 2ماده  2اساسنامه فدراسیون پزشکي ورزشي مصوب  75/8/29تشکیل
کمیته اي که بتواند هماهنگي و سیاست گذاري هاي الزم را در امر آموزش و پژوهش
پزشکي ورزشي و ارتقا سطح علمي جامعه پزشکي ورزشي ايجاد نمايد ضرورت مي يابد،
تشکیل اين کمیته ،فرصتي را فراهم مي آورد تا متخصصین امور پزشکي و کارشناسان
ورزشي در کنار يکديگر به تبادل افکار پرداخته و از توان علمي خود در جهت ارتقا
دانش پزشکي ورزشي کشور بهره بگیرند.
بخش اول  :تعريف ،اهداف ،وظايف
ماده  -1تعريف
کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکي ورزشي به تشکیالتي اطالق مي شود که
اعضاي آن از کارشناسان با تجربه پزشکي ورزشي و مطلع در اين رشته بوده و در
خصوص موارد آموزشي و پژوهشي و ارتقاء کیفي و کمي آن جهت گسترش ورزش از
بعد علوم پزشکي ورزشي زير نظر فدراسیون پزشکي ورزشي کشور تشکیل مي شود و با
همکاري و هماهنگي ساير ارگان ها فعالیت مي نمايد.
ماده  -2اهداف
 :1-2فراهم نمودن زمینه هاي مناسب جهت اشاعه و ارتقاء دانش پزشکي ورزشي.
 : 2-2ايجاد هماهنگي و يکنواختي امور مربوط به آموزش و پژوهش پزشکي ورزشي در
سراسر کشور و ارتباط با مجامع بین المللي.
 :2-3شناسايي و جذب استعدادها و توانمندي هاي علمي جامعه پزشکي ورزشي به
منظور ارتقاء سطح پزشکي ورزشي کشور.
 :2-4تقويت کادر آموزشي و پژوهشي و بهره گیري از نیروي دانش آنان به منظور
ارشاد و راهنمايي افراد تحت پوشش.
 :2-5استفاده از دانش ،تجارب و توانمندي هاي گروه ها و مجامع بین المللي.
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 :2-6ترغیب اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستي و سالمتي از طريق آموزش
همگاني.
 :2-7ارتقاء سطح دانش جامعه پزشکي ورزشي جهت حضور سالم ،بي خطر و توانمند
قهرمانان ،مربیان ،داوران و ساير دست اندرکاران ورزشي در عرصه هاي ملي و بین
المللي.
 :2-8آموزش اصول پزشکي ورزشي به جامعه تحت پوشش به منظور کشف ،رشد و
پرورش استعدادهاي ورزشي ورزشکاران و قهرمانان.
 :2-9ايجاد هماهنگي و يکنواختي امور مربوط به پژوهش هاي ملي پزشکي ورزشي در
سراسر کشور.
ماده  -3وظايف
 :3-1تدوين سیاست هاي الزم در جهت آموزش جامعه پزشکي ورزشي.
 : 3-2برگزاري دوره هاي آموزشي و کنگره هاي پزشکي ورزشي اعم از داخلي يا بین
المللي با همکاري مراجع ذي صالح داخل و خارج.
 :3-3هماهنگي ،يکسان سازي و نظارت بر نحوه برگزاري کالس هاي آموزشي
پزشکي ورزشي در سطح هیأت هاي پزشکي ورزشي کشور.
 :3-4نظارت بر نحوه آموزش مدرسین تحت پوشش.
 :3-5شرکت فعال در مجامع و کنگره هاي علمي ،تحقیقاتي و آموزشي داخل و خارج از
کشور.
 :3-6انتشار کتاب ،جزوه ،بروشور ،پوستر ،فیلم ،لوح فشرده و نشريات آموزشي ،نشر
اخبار و ترجمه قوانین بین المللي مربوطه.
 :3-7تشکیل جلسات هیأت تحريريه و انتشار مجالت علمي.
 :3-8بررسي نیازهاي آموزشي جامعه تحت پوشش.
 :3-9ارزشیابي دورههاي آموزشي در طول سال.
 :3-10همکاري با بخش هاي مرتبط با آموزش و پژوهش پزشکي ورزشي و ارائه
بازخورد به مدرسین مربوطه.
 :3-11تشکیل گردهمايي ،جلسات ،سمینارها ،کارگاهها ،بازآموزيها براي ارتقاء دانش و
مهارت کادر پزشکي ورزشي و مربیان ورزش و ورزشکاران.
 :3-12تهیه و تدوين تقويم يک ساله و برنامه هاي کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت
آموزشي و پژوهشي.
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 :3-13پیش بیني اعتبارات مورد نیاز کمیته آموزش و پژوهش در ابتداي هر سال و
ارائه آن به رئیس فدراسیون پزشکي ورزشي و هیأت رئیسه.
 :3-14تهیه و ارائه گزارش عملکرد ساالنه به رئیس فدراسیون.
 :3-15تهیه کتاب ،جزوه ،مجله ،ديسک فشرده و تهیه وسائل کمک آموزشي و نظارت
بر عملکرد کتابخانه فدراسیون.
 :3-16تدوين سیاست هاي الزم در جهت حمايت از پژوهش ها و پژوهشگران پزشکي
ورزشي و جلب همکاري آنان.
 :3-17تشکیل بانک اطالعاتي و برقراري ارتباط بین پژوهشگران ورزشي.
 :3-18بررسي و اظهارنظر در باره پیشنهادهاي پژوهشي ارائه شده به فدراسیون پزشکي
ورزشي.
بخش دوم  :ارکان
ماده  -4تشکيالت
کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکي ورزشي متشکل از افراد زير مي باشد:
 رئیس دبیر اعضا :4-1رئيس کميته
رئیس کمیته آموزش و پژوهش از بین افراد متعهد و متخصص و عالقمند به امور
خاص آن کمیته توسط رياست فدراسیون انتخاب و منصوب ميگردد.
 :4-2دبير و اعضاء کميته
دبیر و اعضاء کمیته از میان افراد متخصص واجد شرايط از سوي رئیس کمیته به دبیر
فدراسیون پیشنهاد و ابالغ ايشان از طرف رئیس فدراسیون صادر ميشود.
ماده  -5شرايط رئيس ،دبير و اعضاءکميته
 :5-1تابعیت جمهوري اسالمي ايران.
 :5-2حسن شهرت.
 :5-3التزام عملي به اصل واليت فقیه.
 :5-4توان علمي و اجرائي الزم براي پیشبرد اهداف کمیته.
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ماده  -6مکان و مدت فعاليت
رئیس کمیته و دبیر و اعضاء براي مدت  2سال انتخاب شده ،فعالیت مينمايند و انتخاب
مجدد ايشان بالمانع است .محل استقرار و فعالیت کمیته در فدراسیون پزشکي ورزشي
خواهد بود.
بخش سوم :وظايف اعضاء دبير و رئيس کميته
ماده  -7وظايف رئيس کميته
 :7-1انتخاب دبیر و اعضاء کمیته و پیشنهاد آنها به رئیس فدراسیون.
 :7-2اداره و هدايت جلسات.
 :7-3ايجاد هماهنگي در تصمیمات متخذه و مصوبات کمیته و هیئت رئیسه.
 :7-4تعیین اوقات جلسات و در صورت تشخیص ،تشکیل جلسات ضروري.
:7-5کسب نظرات کارشناسي اعضاء درخصوص موارد پیشنهادي.
 :7-6ايجاد هماهنگي با ساير کمیتهها.
 :7-7ارائه گزارش عملکرد ساالنه ،تقويم يک ساله و اعتبارات مورد نیاز به رئیس
فدراسیون.
 :7-8برقراري مکاتبات اداري با رئیس و دبیر فدراسیون.
تبصره :در غیاب رئیس کمیته ،وظايف وي به دبیر کمیته محول ميشود.
ماده  -8وظايف دبير
 :8-1تعیین و تهیه دستور جلسات و گردهماييها با هماهنگي رئیس کمیته.
 :8-2توزيع امور مربوطه بین اعضاء و نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله.
 :8-3پیگیري مستمر تصمیمات متخذه.
 :8-4تنظیم گزارش فعالیتهاي انجام شده.
 :8-5هماهنگي با رئیس کمیته جهت برگزاري منظم جلسات.
 :8-6تنظیم صورتجلسات با امضاء کلیه اعضاء حاضر.
 :8-7نگهداري سوابق اداري کمیته در بايگاني مخصوص.
ماده  :9وظايف اعضاءکميته
 :9-1ارائه نقطه نظرات کارشناسي و پیشنهادات درخصوص مباحث مطروحه.
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 :9-2شرکت در جلسات برگزار شده.
 :9-3انجام امور محوله و ارائه گزارش مرتبط.
ماده  -10مقررات جلسات
 :10-1جلسات با حضور  2/3اعضا رسمیت مييابند.
: 10-2رياست جلسات برعهده رئیس کمیته بوده و در غیاب وي دبیر کمیته عهده دار
وظايف وي ميگردد.
 :10-3تصمیمات ماخوذه با راي اکثريت (نصف به اضافه يک) رسمیت مييابد.
 :10-4هر يک از اعضاء کمیته در صورت غیبت غیرموجه بیش از  3جلسه (به
تشخیص رئیس کمیته) عزل گرديده و رئیس کمیته ميتواند فرد ديگري به عنوان
جايگزين پیشنهاد نمايد.
اين آئین نامه با رعايت مفاد اساسنامه فدراسیون در  10ماده و  1تبصره توسط کمیته
آموزش و پژوهش فدراسیون پزشکي ورزشي تدوين و در تاريخ  89/10/28به تصويب
هیئت رئیسه رسیده است.
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