«آئين نامه کميته امور استانها و بازرسي»
کد مدرک 18-FO-01-00 :

به منظور نظارت و کنترل و اتخاذ سیاست واحد در تعامل و ارتباط با استانها،کمیته ايي
تحت عنوان کمیته امور استان ها و بازرسي تشکیل گرديده است.
بخش اول :تعريف ،اهداف ،وظايف
ماده  -1تعريف:
کمیته امور استان ها و بازرسي فدراسیون پزشکي به تشکیالتي اطالق مي شود که
اعضاء آن از کارشناسان خبره ،مطلع و با سابقه در امور فدراسیون پزشکي ورزشي بوده و
در خصوص مسائل و موارد بازرسي ،ارزيابي و رسیدگي به شکايات زير نظر فدراسیون
پزشکي ورزشي کشور فعالیت مي نمايد.
ماده  -2اهداف
 -2-1ايجاد زمینه مناسب در خصوص پوشش خدمات درماني ورزشي ورزشکاران از
لحاظ کمي و کیفي.
 -2-2ارائه طريق در خصوص طبقه بندي اهداف معین با توجه به امکانات و محدوديت
ها و خطوط کلي ترسیم شده ،در برنامه ريزي جامع فدراسیون و پیگیري تا دستیابي و
رسیدن در زمان مقرر به اهداف مورد نظر.
 -2-3ارزيابي شاخص هاي تعیین شده در موارد مختلف امور فدراسیون.
 -2-4تشويق و ترغیب مسئولین هیئت هاي استانها اعم از مسئولین مراکز استان و
شهرستان ها و بخش هاي کشور به منظور ارتقا سطح کیفي و کمي خدمات کمیته ها
از طريق حسن رقابت سالم و سازنده.
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ماده  -3وظايف:
 -3-1تهیه و تدوين برنامه نظام تشويقي در جهت ارتقاء سطح کمي و کیفي عملکرد
کمیته هاي مختلف بر اساس شاخص هاي تعیین شده علي الخصوص کمیته خدمات
درماني .
 -3-2بازرسي مستمر و هدفمند از هیئت هاي پزشکي ورزشي سراسر کشور درخصوص
اجراي صحیح و دقیق دستورالعمل هاي فدراسیون.
 -3-3بررسي و ارزيابي عملکرد هیئتهاي پزشکي ورزشي مطابق با شاخص هاي از
پیش تعیین شده از سوي فدراسیون.
 -3-4تدوين گزارش جامعي از اطالعات و آمار مربوط به عملکرد استان.
 -3-5اطالع رساني مستمر از نتايج عملکرد هیئتها به مسئولین ذيربط.
 -3-6تهیه فرم پرسشنامههاي نظرسنجي درخصوص عملکرد کمیتههاي مختلف
فدراسیون و اعمال نقطه نظرات استان ها.
 -3-7ارائه گزارش سه ماهه از نتايج عملکرد هیئتهاي پزشکي ورزشي سراسر کشور
به فدراسیون و بالعکس.
 -3-8رسیدگي به شکوائیههاي واصله و ارائه گزارش به فدراسیون و پیگیري آن تا
حصول نتیجه.
بخش دوم :ارکان
ماده  :4تشكيالت
کمیته بازرسي و امور استان ها متشکل از اعضاي زير مي باشد.
 رئیس کمیته دبیر کمیته -اعضا کمیته
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تبصره :کمیته مي تواند در صورت لزوم فرد و يا افرادي را بعنوان عضو میهمان از
همکاران استاني در جلسات دعوت نمايد.

 :4-1رئيس کميته
رئیس کمیته از میان افراد متعهد ،متخصص و عالقمند و 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.
ماده  -6مكان 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 :وظائف رئيس ،دبير و اعضاي کميته
ماده  -7وظايف رئيس کميته
 :7-1پیشنهاد دبیر و اعضاء دبیر فدراسیون
 :7-2برنامهريزي و ارائه تقويم يك ساله در راستاي سیاستهاي کلي فدراسیون
 :7-3ارائه گزارش عملکرد ،فهرست نیازها و اعتبارات درخواستي به رياست فدراسیون
 :7-4تقسیم وظايف بین اعضا/کارشناسان
:7-5کسب نظرات کارشناسي اعضا درخصوص موارد پیشنهادي
 :7-6اداره و هدايت جلسات و گردهماييها
 :7-7برقراري مکاتبات اداري با رئیس و دبیر فدراسیون
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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 اعضا 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 اعضا حاضر.
 :8-7نگهداري سوابق اداري کمیته در بايگاني مخصوص.
ماده  :9وظايف اعضاءکميته
 :9-1ارائه نقطه نظرات کارشناسي و پیشنهادات درخصوص مباحث مطروحه.
 :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 يك) رسمیت مييابد.
 :10-4هر يك 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.
 :10-5کمیته ميتواند به منظور کسب نظرات کارشناسي ،از کارشناسان مجرب و مطلع
به شکل موردي دعوت به همکاري نمايد.
ماده  -11مقررات مالي
هزينه مربوط به حقالجلسات کارشناسي برعهده فدراسیون پزشکي ورزشي خواهد بود.
تأمین اعتبارات الزم و مورد نیاز کمیته برعهده فدراسیون پزشکي ميباشد.
تبصره :تدوين و تنظیم هرگونه آئین نامه داخلي بايد با توجه به اين آئین نامه صورت
گیرد.
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اين آئین نامه با رعايت مفاد اساسنامه فدراسیون در  11ماده و  2تبصره تدوين و در
تاريخ  89/10/28به تصويب هیئت رئیسه رسیده است.
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