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توانبخشیکمیته   

 «آئين نامه كميته توانبخشي»

 «فدراسيون پزشكي ورزشي» 

   FO-04-00-13كد مدرک :

 

 گردد. کمیته توانبخشی در راستاي نیل به اهداف کالن فدراسیون پزشكی تشكیل می

 وظايف  بخش اول: تعريف، اهداف،

 تعريف -1ماده 
شود که اعضاء آن از  ق میکمیته توانبخشی فدراسیون پزشكی به تشكیالتی اطال

ده و بعنوان حاذق در حیطه توانبخشی ورزشی بوفیزیوتراپی و توانبخشی   متخصصین
پزشكی ورزشی در زمینه امور توانبخشی ورزشكاران به فعالیت  زیر مجموعه فدراسیون

 پردازد. می

 اهداف -2ماده 
افزار و نیروي انسانی مورد نیاز براي توانبخشی  افزار، نرم : فراهم نمودن فضا، سخت1-2

پوشش بیمه خدمات درمانی و اعضاء تیم هاي ملی در همه رده هاي   ورزشكاران تحت
 سنی. 

 : ایجاد هماهنگی در امور توانبخشی ورزشی سراسر کشور.2-2
عملی توانبخشی ورزشی براي ارتقاء  : شناسائی و استفاده از امكانات علمی و3-2

 کیفیت و کمیت خدمات توانبخشی ورزشی به مصدومین.
المللی در زمینه توانبخشی  : استفاده از دانش و توانمندي مدرسین داخلی و بین4-2

 .ارئه خدمات بهینه به مصدومین ورزشیورزشی جهت 
هاي  بهتر در عرصهارتقاء کیفیت و کمیت توانبخشی ورزشی براي حضور هر چه  :5-2

 .ملی و بین المللی

 وظايف -3ماده 
 : تدوین برنامه جامع توانبخشی ورزشی.1-3
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 کمیته توانبخشی

: بررسی و تائید صالحیت پرسنل و نیروي انسانی دست اندرکار امور توانبخشی 2-3
 ورزشی.

 ها. نظارت و ایجاد هماهنگی در ارائه خدمات توانبخشی ورزشی در استان :3-3
 و نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات توانبخشی ورزشی. : بازرسی4-3
 
ها،   ها، آزمایشگاه هاي مرتبط مثل بیمارستان : همكاري و ایجاد هماهنگی با بخش5-3

 ها. المپیك، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه کمیته ملی
ها براي ارتقاء  ها و بازآموزي  ها و کارگاه : تشكیل جلسات، سمینارها، همایش6-3

 دانش و مهارت خدمات توانبخشی ورزشی.
 ریزي بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت. تدوین سالیانه و برنامه : تهیه و7-3
 مسئولین ذیربطبینی و برآورد اعتبارات مورد نیاز براي هر سال و ارائه آن به  : پیش8-3

 فدراسیون پزشكی ورزشی.
و ارائه آن به ریاست فدراسیون و دبیر  ز عملكرد: تهیه و ارائه گزارش منظم ا9-3

 فدراسیون پزشكی ورزشی و مجمع فدراسیون.
 اي توانبخشی ورزشی به گروه هدف. خدمات مشاوره : ارائه10-3
نظارت و رسیدگی به آسیب دیدگان ورزشی از جمله معلولین ورزشی و : 11-3

 ورزشكاران قطع نخاع.

هائی که امكان برگزاري آن توسط دو یا چند  دورهها و  در مورد کالس: 1تبصره 

بایست از سوي  کمیته بصورت مشترك وجود دارد، هماهنگی و همكاري الزمه می
 کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون و تحت نظارت ایشان صورت پذیرد.

 بخش دوم: اركان

 تشكيالت  -4ماده 
 رئیس کمیته.:   1-4
 دبیر کمیته.:   2-4
 میته.اعضاء ک:   3-4

 : رئيس كميته1-4
متخصصین واجد شرایط ترجیحاً با مدرك دکتراي تخصصی رئیس کمیته از میان 

 گردد. انتخاب و منصوب میفیزیوتراپی و توسط ریاست فدراسیون 

 : دبير و اعضاء كميته2-4
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ترجیحاً با دبیر و اعضاء کمیته از میان افراد متخصص واجد شرایط در توانبخشی ورزشی 
از طرف ریاست فدراسیون  ،رئیس کمیتهتراي تخصصی فیزیوتراپی با پیشنهاد مدرك دک

 منصوب می شوند.

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

 مكان و مدت فعاليت  -6ماده 
نمایند و  فعالیت میسال انتخاب شده،  چهارضاء براي مدت رئیس کمیته و دبیر و اع

انتخاب مجدد ایشان بالمانع است. محل استقرار و فعالیت کمیته در فدراسیون پزشكی 
 ورزشی خواهد بود.

 بخش سوم: وظايف رئيس، دبير و اعضاء كميته

 رئيس كميته وظايف -7ماده 
 .با ریاست فدراسیونانتخاب اعضاء کمیته و پیشنهاد آنها : 1-7
 برگزاري و اداره جلسات مشورتی با شرکت اعضاء کمیته.: 2-7
 : ارائه گزارش عملكرد، فهرست نیازها و اعتبارات درخواستی به ریاست فدراسیون.3-7
پزشكی ورزشی و نیز کلینیك اداره کلینیك توانبخشی مرکزي واقع در فدراسیون : 4-7

 توانبخشی مستقر در درمانگاه آزادي.
راه اندازي دوره هاي مشترك توانبخشی ورزشی با مراکز علمی معتبر و دانشگاه  :5-7

 هاي خارجی.
تعریف و انجام پروژه هاي مشترك تحقیقاتی در قالب پایان نامه هاي دانشجوئی : 6-7

 کتراي تخصصی( با دانشگاه هاي داخل کشور. در مقاطع تكمیلی )کارشناسی ارشد و د
 پیگیري امور مصدومین ورزشی.: 7-7
 : ارائه خدمات توانبخشی در منزل به مصدومین ورزشی نیازمند.8-7
در هیئت هاي پزشكی هاي توانبخشی ورزشی ارائه شده  نظارت بر فعالیت :9-7

 .ورزشی استان ها

 شود. دبیر کمیته محول میدر غیاب رئیس کمیته، وظایف وي به  :2تبصره
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 وظايف دبير -8ماده 
 ها با هماهنگی رئیس کمیته. : تعیین و تهیه دستور جلسات و گردهمایی1-8
 : توزیع امور مربوطه بین اعضا و نظارت بر حسن اجراي وظایف محوله.2-8
 : پیگیري مستمر تصمیمات متخذه.3-8
 هاي انجام شده. : تنظیم گزارش فعالیت4-8
 هماهنگی با رئیس کمیته جهت برگزاري منظم جلسات.: 5-8
 : تنظیم صورتجلسات با امضاء کلیه اعضا حاضر.6-8
 : نگهداري سوابق اداري کمیته در بایگانی مخصوص.7-8

 كميته : وظايف اعضاء9ماده 
 همكاري با رئیس کمیته در برگزاري سمینارها، بازآموزي ها.: 1-9
 .ن، تحت نظارت رئیس کمیتهمشارکت در آموزش دانشجویا: 2-9
 : مشارکت در انجام پروژ هاي تحقیقاتی، تحت نظارت رئیس کمیته.3-9
: مشارکت در برگزاري دوره هاي مشترك توانبخشی ورزشی با مراکز علمی معتبر 4-9

 و دانشگاه هاي خارجی.
 .از سوي رئیس کمیته: انجام امور محوله 5-9

 مقررات جلسات -10ماده 
 یابند. اعضا رسمیت می 3/2: جلسات با حضور 1-10
کمیته  یكی از اعضاءعهده رئیس کمیته بوده و در غیاب وي  ریاست جلسات بر :2-10

 گردد. عهده دار وظایف وي می
 یابد. ي اکثریت )نصف به اضافه یك( رسمیت میأخوذه با رأ: تصمیمات م3-10
به جلسه ) 3غیرموجه بیش از رت غیبت : هر یك از اعضاء کمیته در صو4-10

تواند فرد دیگري به عنوان  تشخیص رئیس کمیته( عزل گردیده و رئیس کمیته می
 جایگزین پیشنهاد نماید.

بسته به نیاز سنجی رئیس کمیته، جلسات می تواند با حضور مدعوین برگزار : 5-10
 شود.

 هد بود.: در صورت عدم توافق با رأي گیري، مالك نظر رئیس جلسه خوا6-10

 : مقررات مالي:11ماده 
کلیه هزینه هاي برگزاري جلسات اعم از کارشناسی و پذیرائی برعهده فدراسیون 

 پزشكی ورزشی خواهد بود.
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تدوین و تنظیم همه آئین نامه هاي داخلی بر مبناي این آئین نامه می  :3تبصره 

 باشد.
تبصره توسط کمیته  3ماده و  10در  این آئین نامه با رعایت مفاد اساسنامه فدراسیون

به تصویب هیئت  28/10/89 توانبخشی فدراسیون پزشكی ورزشی تدوین و در تاریخ 
به تصویب مجمع فدراسیون پزشكی ورزشی   28/10/89رئیسه رسیده و در تاریخ  

 رسیده است.
 


