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 درمانکمیته 

  «ين نامه کميته درمانئآ»

 FO-01-00-11کد مدرک : 

 

 بخش اول: تعريف، اهداف، وظايف

 تعريف: -1ماده 

شود که اعضاء آن از  کمیته امور درمان فدراسیون پزشكي به تشكیالتي اطالق مي

پزشكان حاذق در حیطه پزشكي ورزشي هستند و بعنوان زير کارشناسان متخصص و 

 پردازد. مجموعه فدراسیون پزشكي در زمینه امور درماني ورزشكاران به فعالیت مي

 اهداف -2ماده 

افزار و نیروي انساني مورد نیاز براي معاينه و درمان  فراهم نمودن فضا، سخت -1-2
لین هاي ملي، مسئو ي، اعضاء تیمکلیه ورزشكاران تحت پوشش بیمه خدمات درمان

 .ورزشي
 .مور درماني ورزشكاران سراسر کشورايجاد هماهنگي و يكنواختي در ا -2-2
شناسايي و جذب استعدادهاي علمي و عملي جامعه پزشكي ورزشي براي ارتقاء  -3-2

 کیفیت و کمیت امور درماني مصدومین ورزشي.
المللي در جهت ارائه هاي بین  د و گروههاي افرا انمندياستفاده از دانش و تو -4-2

 خدمات درماني به ورزشكاران و مصدومین ورزشي.
ارتقاء کیفیت و کمیت امور درماني ورزشكاران براي حضور سالم و توانمند  -5-2

 هاي ملي و بین المللي. اندرکاران ورزش در عرصه ورزشكاران و دست

 وظايف: -3ماده 

 براي درمان مؤثر جامعه ورزشي.هاي الزم  تدوين برنامه -1-3
 اندرکار در امور درماني. بررسي و تائید صالحیت پرسنل و نیروي انساني دست -2-3
 ها. ن ، ايجاد هماهنگي و يكسان سازي امور درمان در استانظارت -3-3
 .ارائه خدمات درماني به گروه هدف بازرسي و نظارت مستمر بر نحوه -4-3
 ازهاي درماني و انتقال آن به مسئولین ذيربط فدراسیون.بررسي و برآورد نی -5-3
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 ها، آزمايشگاه هاي مرتبط مثل بیمارستان همكاري و ايجاد هماهنگي با بخش -6-3
 ها. ها، کمیته ملي المپیك، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه

ارتقاء کیفیت خدمات ريزي و  ها براي برنامه تشكیل جلسات، سمینارها و همايش -7-3
 درماني.

 هاي بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت. تهیه و تدوين تقويم سالیانه و برنامه -8-3
بیني و برآورد اعتبارات مورد نیاز براي هر سال و ارائه آن به مسئولین ذيربط  پیش -9-3

 فدراسیون.
و دبیر فدراسیون و تهیه و ارائه گزارش منظم از عملكرد و ارائه آن به رياست  -10-3

 مجمع فدراسیون.
 اي پزشكي ورزشي به گروه هدف. ارائه خدمات مشاوره -11-3
ديدگان ورزشي از جمله معلولین ورزشي و  نظارت و رسیدگي به آسیب -12-3

 ورزشكاران قطع نخاع.
 تر درماني )خارج از کشور( در صورت نیاز . اعزام ورزشكاران به سطوح عالي -13-3

، ه امكان برگزاري مشترک وجود دارددر مورد کالس ها و دوره هايي ک :1تبصره 

هماهنگي و همكاري الزمه مي بايست از سوي کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون و 
 تحت نظارت ايشان صورت پذيرد.

 بخش دوم: ارکان

 : تشكيالت4ماده 
 رئیس کمیته -
 دبیر کمیته -
 اعضا کمیته -

گروهي از استادان دانشگاه و اعضاء هیئت علمي را بعنوان  تواند کمیته مي :2تبصره 

 شوراي مشورتي درمان تشكیل دهد.

 : رئيس کميته1-4

فدراسیون انتخاب و منصوب  رياسترئیس کمیته از میان پزشكان واجد شرايط و توسط 

 گردد. مي
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 : دبير و اعضاء کميته2-4

شرايط در امور درماني از سوي رئیس دبیر و اعضاء کمیته از میان افراد متخصص واجد 
 شود. کمیته به دبیر فدراسیون پیشنهاد و ابالغ ايشان از طرف رئیس فدراسیون صادر مي

 کميته شرايط رئيس و دبير و اعضاء -5ماده 
 : تابعیت جمهوري اسالمي ايران.1-5
 : حسن شهرت.2-5
 : التزام عملي به اصل واليت فقیه.3-5
 ائي الزم براي پیشبرد اهداف کمیته.: توان علمي و اجر4-5
 دارا بودن دانش، تجربه و سابقه فعالیت در امور پزشكي ورزشي. :5-5

 مكان و مدت فعاليت  -6ماده 
نمايند و انتخاب  فعالیت ميسال انتخاب شده،  2ضاء براي مدت رئیس کمیته و دبیر و اع

فدراسیون پزشكي ورزشي  مجدد ايشان بالمانع است. محل استقرار و فعالیت کمیته در
 خواهد بود.

 ، دبير و اعضاي کميتهبخش سوم: وظائف رئيس

 وظايف رئيس کميته -7ماده 
 : پیشنهاد دبیر و اعضاء به دبیر فدراسیون.1-7
 هاي کلي فدراسیون. ريزي و ارائه تقويم يك ساله در راستاي سیاست : برنامه2-7
 و اعتبارات درخواستي به رياست فدراسیون. : ارائه گزارش عملكرد، فهرست نیازها3-7
 : تقسیم وظايف بین اعضا/کارشناسان و نظارت بر عملكرد اعضاء.4-7
 کسب نظرات کارشناسي اعضا درخصوص موارد پیشنهادي. :5-7
 ها. اداره و هدايت جلسات و گردهمايي : 6-7
 برقراري مكاتبات اداري با رئیس و دبیر فدراسیون. :7-7
 واقع در فدراسیون و درمانگاه آزادي. مرکزياداره درمانگاه  :8-7
 پیگیري امور مصدومین ورزشي.: 9-7

 هماهنگي با مراکز درماني طرف قرارداد. :10-7
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هاي طرف قرارداد پس از تائید  معرفي مصدومین واجد شرايط به بیمارستان: 11-7
 کمیته خدمات درماني.

 ها و برگزاري جلسات سالیانه. استان: مكاتبه با کمیته متناظر 12-7

 شود. در غیاب رئیس کمیته، وظايف وي به دبیر کمیته محول مي :3تبصره 

 وظايف دبير -8ماده 
 ها با هماهنگي رئیس کمیته. : تعیین و تهیه دستور جلسات و گردهمايي1-8
 : توزيع امور مربوطه بین اعضا و نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله.2-8
 پیگیري مستمر تصمیمات متخذه.: 3-8
 هاي انجام شده. : تنظیم گزارش فعالیت4-8
 : هماهنگي با رئیس کمیته جهت برگزاري منظم جلسات.5-8
 : تنظیم صورتجلسات با امضاء کلیه اعضا حاضر.6-8
 : نگهداري سوابق اداري کمیته در بايگاني مخصوص.7-8

 کميته : وظايف اعضاء9ماده 
 : ارائه نقطه نظرات کارشناسي 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 مي 3/2: جلسات با حضور 1-10
ي دبیر کمیته عهده دار :رياست جلسات برعهده رئیس کمیته بوده و در غیاب و2-10

 گردد. وظايف وي مي
 يابد. : تصمیمات ماخوذه با راي اکثريت )نصف به اضافه يك( رسمیت مي3-10
جلسه )به  3: هر يك از اعضاء کمیته در صورت غیبت غیرموجه بیش از 4-10

تواند فرد ديگري به عنوان  تشخیص رئیس کمیته( عزل گرديده و رئیس کمیته مي
 پیشنهاد نمايد.جايگزين 

تواند به منظور کسب نظرات کارشناسي، از کارشناسان مجرب و مطلع  : کمیته مي5-10
 به شكل موردي دعوت به همكاري نمايد.

تدوين و تنظیم هرگونه آئین نامه داخلي بايد با توجه به مفاد اين آئین نامه  : 4تبصره 

 صورت گیرد.
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تبصره تدوين و در  4ماده و  10دراسیون در اين آئین نامه با رعايت مفاد اساسنامه ف
 به تصويب هیئت رئیسه رسیده است. 20/11/89تاريخ 


