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 کمیته پشتیبانی

 

 «آئين نامه كميته پشتيباني»

 FO-07-00-15كد مدرک : 

 

 مقدمه:
ها کمیته تدارکات و پشتیبانی  در پیشبرد اهداف سازمان ها و نهاد يکی از ارکان مهم

 نهاد مربوطه میباشد. آن سازمان و

تحت پوشش قرار دادن  کمیته در زمینه هاي مختلف خدمات رسانی وفعالیت هاي اين 
 واحد هاي مختلف با نظارت دقیق سازمان يا نهاد مربوطه صورت میگیرد.

 شرح وظايف -اهداف  -: تعريف بخش اول

 تعريف: -1ماده 
با سابقه در  کمیته پشتیبانی به تشکیالتی اطالق میشود که اعضاي آن از افراد مجرب و

پشتیبانی فعالیت  موارد تدارکات و در خصوص مسائل و مربوطه )ورزشی( بوده وامور 
 نمايد.

 هاي خود را زير نظر دبیر فدراسیون و کمیته پشتیبانی فدراسیون پزشکی ورزشی فعالیت

ده توسط خدمات ارائه ش کمی بصورت حمايت هاي همه جانبه در جهت ارتقا کیفی و
ساير  کلینیک درمان آزادي و ،ملی مبارزه با دوپینگستاد  ،ساير کمیته هاي فدراسیون

رسیدن به اهداف کوتاه  ارگان هاي زيربط به منظور اجرايی کردن سیاست هاي کالن و
 بلند مدت در زمینه پزشکی ورزشی کشور انجام میدهد. مدت و

 :اهداف -2ماده 
 خدماتی وانجام فعالیت هاي  ساماندهی و ،مهم اين کمیته برنامه ريزي دقیق هدف

حفظ بهبود توانايی همچنین  و کنترل در جهت تامین نیازها نظارت و ،تدارکات
توسعه فدراسیون پزشکی ورزشی  پشتیبانی ساير کمیته ها در جهت رشد و وفدراسیون 

 سالمت ورزشکاران کشور عزيز اسالمیمان می باشد. ارتقاء بهداشت ودر 
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کمیته هاي مرتبط فدراسیون در انجام  کمیته هماهنگی با سايراين از اهداف ديگر 
رشته هاي ورزشی در صحنه هاي بین  ن کلیهاشايسته به ورزشکار خدمات ارزنده و

 تزاز غرور آفرين پرچم جمهوري اسالمی ايران است.ها المللی و

 شرح وظايف: -3ماده 

: رسیدگی به در خواست واحدها در جهت تامین مايحتاج و ملزومات مورد 1-3
 مصرفی.

 .هاي مربوطه تکمیل جدول مقايس تهیه استعالم بها و تايید دستور خريد و: 2-3

تطبیق با مشخصات مورد نظر  گزينش بهترين مورد جهت خريد وسايل و: 3-3
  .کمیته مسئول

ساير  ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و وسايل مورد نیاز درمانگاه و تهیه اقالم و: 4-3
 .بخش هاي زير نظر فدراسیون

 .تسويه حساب با امور مالی تهیه گزارش تنخواه دريافتی در هر دوره و: 5-3

 تهیه و انبار و، ساختمانی تاسیسات و، دمات پشتیبانی اعم از امور نقلیهارائه خ: 6-3
 مايحتاج واحدهاي تابعه فدراسیون در چارچوب اعتبارات مصوب و تامین ملزومات و

 .مقررات فدراسیون قوانین و

 .ساالنه کمیته به مسئول مربوطه عملکرد شش ماهه و تهیه: 7-3

 .برنامه ريزي جهت عملکرد مطلوب کمیته تهیه تقويم ساالنه و: 8-3

تحويل آن به اداره  تنظیم صورتجلسه هاي مربوط به ترخیص کاال و : تهیه و9-3
 مطبوع.

 ها. سرمايه اي و تعمیر آن نگهداري تجهیزات اداري و : تعمیر و10-3

  .سازمان تربیت بدنی ضوابط اداري فدراسیون و الزام به رعايت مقررات و: 11-3

حقوقی مرتبط با فعالیت  نظارت بر ارائه دقیق خدمات شرکت هاي حقیقی و: 12-3
 .هاي فدراسیون

به هماهنگی مسئول  ملزومات اداري با بهترين کیفیت و تهیه اقالم و: 13-3
 .مربوطه
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هاي  حترم کمیتهمسئولین م امور اداري و، هماهنگی با روابط عمومی: 14-3
 .ه طبق تقويم فدراسیونتپزشکی جهت انجام برنامه هاي کمی

 ت وئوسايل مورد نیاز استان ها طبق درخواست رئیس هی ارسال اقالم و: 15-3
 .يید رئیس فدراسیونأت

 موريتأمويزا  ، بلیط واسکان میهمانان فدراسیونتهیه بلیط سفرهاي استانی : 16-3
  .ها هاي خارج از کشور جهت شرکت در اجالس

 .ستاد دوپینگ نگهداري خودروهاي فدراسیون و تجهیز و: 17-3

)ارسال   DHLپست، انجام کلیه خدمات بیمه تامین اجتماعی کارکنان: 18-3
 پیک و و نقل و حمل، پست داخلینمونه هاي دوپینگ به آزمايشگاه کلن آلمان(، 

 .ذهاب سرويس اياب و

 کمیته هاي فدراسیون( هئیت رئیسه، پشتیبانی کلیه جلسات )شوراي مديران: 19-3
نیز کالس هاي  نشست هاي خبري و همايش هاي پزشکی و کنگره و –

 .تحقیقاتی آموزشی و

 –راديو لوژي(  - پزشکی)دندان وسايل پزشکی درمانگاه مرکزي تهیه دارو و: 20-3

 وآزمايشگاه  ،مبارزه با دوپینگملی ستاد  آزادي ودرمانگاه مجموعه ورزشی 
 .همچنین ملزومات کمیته توانبخشی

 بخش دوم: اركان

 : تشكيالت4ماده 
 رئیس کمیته -
 دبیر کمیته -
 اعضا کمیته -

کمیته می تواند در صورت لزوم فرد و يا افرادي را بعنوان عضو میهمان از  :تبصره

 همکاران استانی در جلسات دعوت نمايد.

 كميته: رئيس 1-4

رئیس کمیته از میان افراد متعهد، متخصص و عالقمند توسط رياست فدراسیون انتخاب 
 گردد. و منصوب می

 : دبير و اعضاء كميته2-4
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دبیر و اعضاء کمیته از میان افراد متخصص واجد شرايط از سوي رئیس کمیته به دبیر 
 شود. میفدراسیون پیشنهاد و ابالغ ايشان از طرف رئیس فدراسیون صادر 

 

 كميته دبير و اعضاء شرايط رئيس، -5ماده 
 : تابعیت جمهوري اسالمی ايران.1-5
 : حسن شهرت.2-5
 : التزام عملی به اصل واليت فقیه.3-5
 : توان علمی و اجرائی الزم براي پیشبرد اهداف کمیته.4-5

 مكان و مدت فعاليت  -6ماده 

نمايند و انتخاب  فعالیت می تخاب شده،سال ان 2عضاء براي مدت رئیس کمیته و دبیر و ا
مجدد ايشان بالمانع است. محل استقرار و فعالیت کمیته در فدراسیون پزشکی ورزشی 

 خواهد بود.

 عضاي كميتهبخش سوم: وظائف رئيس، دبير و ا

 وظايف رئيس كميته -7ماده 
 : پیشنهاد دبیر و اعضاء دبیر فدراسیون1-7
 هاي کلی فدراسیون. م يک ساله در راستاي سیاستريزي و ارائه تقوي : برنامه2-7
 : ارائه گزارش عملکرد، فهرست نیازها و اعتبارات درخواستی به رياست فدراسیون.3-7
 : تقسیم وظايف بین اعضا/کارشناسان.4-7
 کسب نظرات کارشناسی اعضا درخصوص موارد پیشنهادي. :5-7
 ها : اداره و هدايت جلسات و گردهمايی6-7
 برقراري مکاتبات اداري با رئیس و دبیر فدراسیون. :7-7

 شود. در غیاب رئیس کمیته، وظايف وي به دبیر کمیته محول می تبصره:

 وظايف دبير -8ماده 
 ها با هماهنگی رئیس کمیته. : تعیین و تهیه دستور جلسات و گردهمايی1-8
 حوله.: توزيع امور مربوطه بین اعضا و نظارت بر حسن اجراي وظايف م2-8
 : پیگیري مستمر تصمیمات متخذه.3-8
 هاي انجام شده. : تنظیم گزارش فعالیت4-8
 : هماهنگی با رئیس کمیته جهت برگزاري منظم جلسات.5-8
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 : تنظیم صورتجلسات با امضاء کلیه اعضا حاضر.6-8
 : نگهداري سوابق اداري کمیته در بايگانی مخصوص.7-8

 كميته : وظايف اعضاء9ماده 

 : ارائه نقطه نظرات کارشناسی و پیشنهادات درخصوص مباحث مطروحه.1-9
 : شرکت در جلسات برگزار شده.2-9
 : انجام امور محوله و ارائه گزارش مرتبط.3-9

 مقررات جلسات -10ماده 
 يابند. اعضا رسمیت می 3/2: جلسات با حضور 1-10
وي دبیر کمیته عهده دار رياست جلسات برعهده رئیس کمیته بوده و در غیاب  :2-10

 گردد. وظايف وي می
 يابد. : تصمیمات ماخوذه با راي اکثريت )نصف به اضافه يک( رسمیت می3-10
به جلسه ) 3رت غیبت غیرموجه بیش از : هر يک از اعضاء کمیته در صو4-10

تواند فرد ديگري به عنوان  تشخیص رئیس کمیته( عزل گرديده و رئیس کمیته می
 نهاد نمايد.جايگزين پیش

تواند به منظور کسب نظرات کارشناسی، از کارشناسان مجرب و مطلع  : کمیته می5-10
 به شکل موردي دعوت به همکاري نمايد.

تبصره تدوين و در  2ماده و  10اين آئین نامه با رعايت مفاد اساسنامه فدراسیون در 
 به تصويب هیئت رئیسه رسیده است. 28/10/89تاريخ 

 
 
 

 


