«آئين نامه کميته روانشناسي»
کد مدرک 21-FO-01-00 :

به استناد ماده  12اساسنامه فدراسیون پزشکی ،که اين نهاد را عهده دار تأمین نیازهاي
پزشکی (بهداشت ،مراقبت ،پیشگیري و درمان ورزشکاران) کرده است و به منظور
دستیابی ورزشکاران به اوج عملکرد مناسب ورزشی و ويژگی هاي روان شناختی قوي
در جهت راستاي اهداف فدراسیون و سازمان تربیت بدنی آئین نامه کمیته روانشناسی به
شرح ذيل تدوين می گردد.
بخش اول :تعريف ،اهداف ،وظايف
ماده  -1تعريف:
کمیته روانشناسی فدراسیون پزشکی به تشکیالتی اطالق می شود که اعضاء آن از
کارشناسان متخصص و حاذق در حیطه روانشناسی بوده و بعنوان زير مجموعه
فدراسیون پزشکی در زمینه امور روانشناسی ورزشی ورزشکاران به فعالیت می پردازد.
ماده  -2اهداف
 -2-1فراهم نمودن فضا ،سخت افزار و نیروي انسانی مورد نیاز براي مشاوره روان
شناسی ورزشی به کلیه ورزشکاران تیم هاي ملی و مسئولین ورزشی.
 -2-2ايجاد هماهنگی و يکنواختی در امور خدمات روانشناسی ورزشی ورزشکاران
فدراسیونهاي ورزشی.
 -2-3شناسايی و جذب استعدادهاي علمی و عملی جامعه روانشناسی ورزشی.
 -2-4ايجاد ارتباط علمی و فنی ،تحقیقاتی ،آموزشی و تبادل نظر بین متخصصان و
ساير کارشناسانی که به نحوي با شاخه هاي گوناگون بهداشت روان سروکار دارند.
 -2-5شناسايی توانمندي هاي روانی ورزشکاران.
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 -2-6تدوين و صدور شناسنامه ويژگی هاي روانی به صورت طرحی جامع طی
فرآيندي براي مربیان و ورزشکاران تیم ملی.
 -2-7ارتقاء سطح کیفی و دستیابی به اوج عملکرد با شناسايی ويژگیهاي روانشناختی
و تقويت ويژگیهاي مورد نظر و آمادگی ذهنی ورزشکاران در رقابت هاي ورزشی.
ماده  -3وظايف:
کمیته در حسن انجام مسئولیتها و تحقق بخشیدن به اهداف خود وظايف زير را عهده
دار خواهد بود.
 -3-1تدوين برنامه هاي الزم براي ارائه خدمات روانشناسی به جامعه ورزشی
 -3-2برگزاري کارگاه هاي آموزشی ويژه مربیان ،سرپرستان و مديران
 -3-3نظارت ،ايجاد هماهنگی و يکسان سازي در امور روانشناسی در فدراسیون هاي
ورزشی
 -3-4بازرسی و نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات روانشناسی به گروه هدف
 -3-5بررسی وضعیت روانی ورزشکاران ،ارزيابی تیم هاي ملی و انتقال آن به مسئولین
ذيربط فدراسیونها
 -3-6تشکیل جلسات ،سمینار ها و همايش هاي علمی آموزشی بمنظور برنامه ريزي و
ارتقاء کیفیت خدمات روانشناسی
 -3-7تهیه و توزيع نشريات علمی و آموزشی
 -3-8ارائه خدمات بهداشت روانی ،مشاوره تخصصی به تیم هاي ملی و ساير
ورزشکاران فدراسیون هاي ورزشی
 -3-9تهیه و تدوين تقويم سالیانه و برنامه هاي کمیته ،پیش بینی و برآورد اعتبارات
مورد نیاز براي هر سال و ارائه آن به مسئولین ذيربط فدراسیون
 -3-10تهیه و ارائه گزارش منظم از عملکرد و ارائه آن به رياست و مجمع فدراسیون
پزشکی
تبصره  : 1در صورت نیاز و فراهم شدن موقعیت مناسب ،رئیس کمیته می تواند فرد
و يا افرادي را جهت کسب تجارب از يافته هاي روانشناسی جهت اعزام به به مجامع
بین المللی به رئیس فدراسیون پیشنهاد نمايد.
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تبصره  :2کمیته می تواند در انجام وظايف و مسئولیت هاي خود ،از وجود متخصصان
و کارشناسان صاحب نظر استفاده نمايد.
تبصره  :3در مورد کالسها و دورههائی که امکان برگزاري آن توسط دو يا چند
کمیته بصورت مشترك وجود دارد ،هماهنگی و همکاري الزمه میبايست از سوي
کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون و تحت نظارت ايشان صورت پذيرد.
بخش دوم :ارکان
ماده  :4تشكيالت
 رئیس کمیته دبیر کمیته اعضا کمیته :4-1رئيس کميته
رئیس کمیته از میان افراد متعهد ،متخصص و عالقمند به امور روانشناسی ورزشی
توسط رياست فدراسیون انتخاب و منصوب میگردد.
 :4-2دبير و اعضاء کميته
دبیر و اعضاء کمیته از میان افراد متخصص واجد شرايط در روانشناسی ورزشی از سوي
رئیس کمیته به دبیر فدراسیون پیشنهاد و ابالغ ايشان از طرف رئیس فدراسیون صادر
میشود.
ماده  -5شرايط رئيس و دبير و اعضاءکميته
 :5-1تابعیت جمهوري اسالمی ايران.
 :5-2حسن شهرت.
 :5-3التزام عملی به اصل واليت فقیه.
 :5-4توان علمی و اجرائی الزم براي پیشبرد اهداف کمیته.
ماده  -6مكان و مدت فعاليت
رئیس کمیته و دبیر و اعضاء براي مدت  2سال انتخاب شده ،فعالیت مینمايند و انتخاب
مجدد ايشان بالمانع است .محل استقرار و فعالیت کمیته در فدراسیون پزشکی ورزشی
خواهد بود.

کمیته روانشناسی

70

بخش سوم :وظايف رئيس ،دبير و اعضاء کميته
ماده  -7وظايف رئيس کميته
 :7-1پیشنهاد دبیر و اعضاء دبیر فدراسیون
 :7-2برنامهريزي و ارائه تقويم يك ساله در راستاي سیاستهاي کلی فدراسیون.
 :7-3ارائه گزارش عملکرد ،فهرست نیازها و اعتبارات درخواستی به رياست فدراسیون.
 :7-4تقسیم وظايف بین اعضا/کارشناسان.
:7-5کسب نظرات کارشناسی اعضا درخصوص موارد پیشنهادي.
 :7-6اداره و هدايت جلسات و گردهمايیها
:7-7برقراري مکاتبات اداري با رئیس و دبیر فدراسیون.
 : 7-8هدايت و سرپرستی کلیه امور خدمات روانشناختی و مسئولیت رعايت موازين
قانونی.
تبصره :4در غیاب رئیس کمیته ،وظايف وي به دبیر کمیته محول میشود.
ماده  -8وظايف دبير
 :8-1تعیین و تهیه دستور جلسات و گردهمايیها با هماهنگی 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.
 :8-5هماهنگی با رئیس کمیته جهت برگزاري منظم جلسات.
 :8-6تنظیم صورتجلسات با امضاء کلیه اعضا حاضر.
 :8-7نگهداري سوابق اداري کمیته در بايگانی مخصوص.
ماده  :9وظايف اعضاءکميته
 :9-1ارائه نقطه نظرات کارشناسی 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 میيابند.
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 :10-2رياست جلسات برعهده رئیس کمیته بوده و در غیاب وي دبیر کمیته عهده دار
وظايف وي میگردد.
 :10-3تصمیمات ماخوذه با راي اکثريت (نصف به اضافه يك) رسمیت میيابد.
 :10-4هر يك از اعضاء کمیته در صورت غیبت غیرموجه بیش از  3جلسه ( به
تشخیص رئیس کمیته) عزل گرديده و رئیس کمیته میتواند فرد ديگري به عنوان
جايگزين پیشنهاد نمايد.
 :10-5کمیته میتواند به منظور کسب نظرات کارشناسی ،از کارشناسان مجرب و مطلع
به شکل موردي دعوت به همکاري نمايد.
ماده  -11مقررات مالي
هزينه مربوط به حقالجلسات کارشناسی برعهده فدراسیون پزشکی ورزشی خواهد بود.
تامین اعتبارات الزم و مورد نیاز کمیته برعهده فدراسیون پزشکی میباشد.
تبصره :تدوين و تنظیم هرگونه آئین نامه داخلی بايد با توجه به اين آئین نامه صورت
گیرد.
اين آئین نامه با رعايت مفاد اساسنامه فدراسیون در  11ماده و  4تبصره تدوين و در
تاريخ  89/10/28به تصويب هیئت رئیسه رسیده است.
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