«آئين نامه کميته طرح و برنامه ريزي»
کد مدرک 17-FO-01-00 :

بمنظور ايجاد ،تقويت روش ها و سامانه هاي علمي مديريتي و بهره مندي از برنامه
ريزي و ساماندهي بهینه فعالیت هاي فدراسیون پزشکي ورزشي ،کمیته طرح و برنامه
براساس آخرين چارت سازماني فدراسیون تشکیل مي گردد.
بخش اول :تعريف ،اهداف ،وظايف
ماده  -1تعريف:
کمیته طرح و برنامه ،کمیته ايي است مستقل که تحت نظارت مستقیم رئیس فدراسیون
فعالیت مي نمايد تا فرايند تصمیم سازي و تصمیم گیري در خصوص کلیه طرح ها و
برنامه هاي فدراسیون پزشکي ورزشي در جهت نیل به اهداف فدراسیون سیاست
گذاري نمايد.
ماده  -2اهداف:
 -2-1ارزيابي دقیق ،ثبت و نگهداري وضعیت موجود سالیانه پزشکي ورزشي
کشور در تمامي ابعاد سخت افزاري ،امکانات ،توانايي ها ،منابع انساني ،امور جاري،
تجهیز و توسعه عمراني.
 -2-2نیاز سنجي و بررسي برنامه ها ،اولويتها ،ضرورتها ،راه ها و روش هاي
کاربردي و اجرايي ارتقاء کمي و کیفي پزشکي ورزشي.
 -2-3هدف گذاري ،تدوين خط مشي ،راهبردهاي علمي و برنامه ريزي
استراتژيک چهار ساله تا پايان يک دوره از رياست فدراسیون و تفکیک آن به
برنامه هاي عملیاتي میان مدت و کوتاه مدت.
 -2-4ارائه طرح ها و برنامه هاي هدفمند کاربردي و عملیاتي براي رسیدن به
اهداف پیش بیني شده در برنامه ريزي استراتژيک.
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 -2-5بررسي و اصالح کلیه طرح ها و برنامه هاي کمیته هاي مختلف بمنظور
سازگاري و همگون بودن آن ها با کلیات اهداف استراتژيک.
 -2-6دستیابي به استاندارد کیفیت در مديريت  ISOحفظ و ارتقاي آن.

ماده  -3وظايف:
.1

تهیه و اصالح پرسشنامه بررسي و ثبت شرايط و امکانات موجود در هیئتهاي
پزشکي ورزشي استان ها و کمیته پزشکي فدراسیون هاي ورزشي حداقل سالي
يکبار.

.2

شناسائي ،حفظ و ارتقاء آخرين وضعیت سختافزاري  -نرمافزاري  -نیروي
انساني موجود در هیئتهاي پزشکي ورزشي استان ها و کمیته پزشکي
فدراسیون هاي ورزشي.

.3

به روز نمودن آخرين وضعیت موجود در هیئتهاي پزشکي ورزشي استان ها و
کمیته پزشکي فدراسیون هاي ورزشي.

.4

اخذ اطالعات از کمیته ارزشیابي تدوين گزارش هاي عملکرد کمیتهها و منابع
موجود ديگر به روز نموده ،براي طرح ها و برنامههاي آتي.

.5

تدوين و همفکري با مسئولین فدراسیون در تعیین اولويتها ،ضرورتها و تهیه
برنامههاي پیشنهادي ،تقويم عملیاتي سالیانه و هم راستا نمودن برنامههاي
کمیتههاي مختلف با سیاستها و اهداف استراتژيک سازمان و فدراسیون.

.6

برگزاري دورههاي آموزشي مديريت و برنامهريزي در جهت تعمیم ،گسترش و
ارتقاء دانش علم مديريت.

.7

طراحي بهینه يا اصالح سامانهها ،روش ها ،رويهها و پروتکل هاي علمي،
مديريتي و اجرايي در کمیتهها ،هیئتها و برنامهها جهت دستیابي به مديريت
برتر کیفیت.

.8

اقدام تئوري و عملي الزم براي دستیابي به استانداردهاي مديريت کیفیت
).(ISO
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.9

کمک به کمیته ارزيابي براي پیگیري و نحوه اجراي مطلوب برنامهها در
کمیتههاي فدراسیون و هیئتهاي استان ها.

 .11تهیه و تدوين تقويم عملیاتي يکساله کمیته و ارائه آن به رئیس فدراسیون.
 .11تشکیل گردهمايي سالیانه به منظور تقويت مديريت طراحي و برنامهريزي.
 .12تهیه و ارائه گزارش عملکرد  3ماهه 6 ،ماهه و يکساله به رئیس فدراسیون.
بخش دوم :ارکان
ماده  :4تشكيالت
 رئیس کمیته دبیر کمیته اعضا کمیتهتبصره :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 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 و 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 و فعالیت مينمايند و
انتخاب مجدد ايشان بالمانع است .محل استقرار و فعالیت کمیته در فدراسیون پزشکي
ورزشي خواهد بود.
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بخش سوم :وظايف رئيس ،دبير و اعضاي کميته
ماده  -7وظايف رئيس کميته
 :7-1پیشنهاد دبیر و اعضاء دبیر فدراسیون.
 :7-2برنامهريزي و ارائه تقويم يک 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.
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
 :11-1جلسات با حضور  2/3اعضا رسمیت مييابند.
: 11-2رياست جلسات برعهده رئیس کمیته بوده و در غیاب وي دبیر کمیته عهده دار
وظايف وي ميگردد.
 :11-3تصمیمات ماخوذه با راي اکثريت (نصف به اضافه يک) رسمیت مييابد.
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 :11-4هر يک 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.
 :11-5کمیته ميتواند به منظور کسب نظرات کارشناسي ،از کارشناسان مجرب و مطلع
به شکل موردي دعوت به همکاري نمايد.
 :11-6جلسات اعضاي اصلي کمیته هر هفته يکبار و اعضاي افتخاري گروه مشاوران
حداقل هر شش ماه يکبار و با دعوت نامه کتبي تشکیل خواهد شد.
:11-7جلسات کمیته با تعداد نصف بعالوه يک رسمیت پیدا مي کند و کلیه امور مربوطه
با رأي موافق دوسوّم اعضاي حاضر به تصويب مي رسد و ماحصل آن بعنوان طرح
کارشناسي شده در اختیار رئیس فدراسیون قرار گرفته تا تصمیم گیري نهايي را اتخاذ و
آن را ابالغ و عملیاتي نمايد.
اين آئین نامه با رعايت مفاد اساسنامه فدراسیون در  11ماده و  2تبصره تدوين و در
تاريخ  89/11/28به تصويب هیئت رئیسه رسیده است.
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