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 کمیته امور مشترک کمیته های پزشکی

 «کميته هاي ين نامه کميته امورمشترک آئ»

  «و مسابقات پزشکي» 

 FO-01-00-16کد مدرک :                      

 

ت فعالیت های کمیته های پزشکی مسابقات و تعامل هر چه بیشتر بین ه منظور نظارب

کمیته امور های ديگر،  پزشکی ورزشی و کمیته های پزشکی فدراسیون فدراسیون

 تشکیل گرديده است. مشترک و مسابقات

 بخش اول: تعريف، اهداف، وظايف

 تعريف: -1ماده 

پزشکی به فدراسیون ، ها و مسابقات کمیته امور مشترک واحد های پزشکی فدراسیون

طب ورزش و مراقبت های ايمنی  های مربوط به که فعالیتتشکیالتی اطالق می شود 

ان که اعضاء آن از کارشناس را در اردوها و مسابقات داخل و خارج از کشور اداره نمايد

 می باشند. واجد صالحیت علمی پزشکی ورزشی

 اهداف -2ماده 

 تامین سالمت ورزشکاران در مسابقات و اردوهای ورزشی. -1-2

ورزشکاران به هنگام تمرين يا  پیشگیری از صدمات و آسیب های احتمالی -2-2

 مسابقه.

بررسی وضعیت سالمت و ايمنی محیط های ورزشی و همچنین نحوه حضور تیم  -3-2

 های پزشکی و اعزامی به اردوها و مسابقات ورزشی و گزارش به مسئولین ذيربط.

 وظايف: -3ماده 
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ی ها انجام جلسات ماهیانه شورای مرکزی کمیته های پزشکی فدراسیون -1-3

ن پزشکی ورزشی و ورزشی جهت بررسی راهکارهای تعامل هر چه بیشتر بین فدراسیو

 . کمیته های پزشکی

های ورزشی با حضور  انجام جلسات سالیانه کمیته های پزشکی فدراسیون -2-3

 .تمامی اعضاء

 حمايت همه جانبه از کمیته های پزشکی فدراسیون های ورزشی. -3-3

های مرتبط با فدراسیون  یته های پزشکی در فعالیتدخیل نمودن روسای کم -4-3

 پزشکی ورزشی.

 .ها پزشکی مسابقات هیئت های استان نظارت فعالیت های کمیته های پوشش -5-3

انجام و اعالم ارزيابی سالیانه و رتبه بندی کمیته های مسابقات هیات های  -6-3

 ها.  ورزشی استان

سازنده تجهیزات و داروهای اورژانسی جهت  های شرکت های بررسی درخواست -7-3

 استفاده در مسابقات.

 ها تا حد امکان. برسی نیاز و تهیه و توزيع اقالم درخواستی توسط هیات -8-3

 بخش دوم: ارکان

 : تشکيالت4ماده 
 رئیس کمیته - 
 دبیر کمیته -
 اعضا کمیته -

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

 همکاران استانی در جلسات دعوت نمايد.

 : رئيس کميته1-4
رئیس کمیته از میان افراد متعهد، متخصص و عالقمند توسط رياست فدراسیون انتخاب 

 گردد. و منصوب می

 : دبير و اعضاء کميته2-4



 

             13 

 

 

 کمیته امور مشترک کمیته های پزشکی

به دبیر  دبیر و اعضاء کمیته از میان افراد متخصص واجد شرايط از سوی رئیس کمیته
 شود. فدراسیون پیشنهاد و ابالغ ايشان از طرف رئیس فدراسیون صادر می

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

 
 مکان و مدت فعاليت  -6 ماده

نمايند و انتخاب  فعالیت می سال انتخاب شده، 2برای مدت رئیس کمیته و دبیر و اعضاء 
مجدد ايشان بالمانع است. محل استقرار و فعالیت کمیته در فدراسیون پزشکی ورزشی 

 خواهد بود.

 بخش سوم: وظائف رئيس ، دبير و آعضاي کميته

 وظايف رئيس کميته -7ماده 
 : پیشنهاد دبیر و اعضاء دبیر فدراسیون1-7
 های کلی فدراسیون. ريزی و ارائه تقويم يك ساله در راستای سیاست : برنامه2-7
 : ارائه گزارش عملکرد، فهرست نیازها و اعتبارات درخواستی به رياست فدراسیون.3-7
 : تقسیم وظايف بین اعضا/کارشناسان.4-7
 صوص موارد پیشنهادی.:کسب نظرات کارشناسی اعضا درخ5-7
 ها : اداره و هدايت جلسات و گردهمايی6-7
 برقراری مکاتبات اداری با رئیس و دبیر فدراسیون. :7-7

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

 وظايف دبير -8ماده 
 کمیته.ها با هماهنگی رئیس  : تعیین و تهیه دستور جلسات و گردهمايی1-8
 : توزيع امور مربوطه بین اعضا و نظارت بر حسن اجرای وظايف محوله.2-8
 : پیگیری مستمر تصمیمات متخذه.3-8
 های انجام شده. : تنظیم گزارش فعالیت4-8
 : هماهنگی با رئیس کمیته جهت برگزاری منظم جلسات.5-8
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 : تنظیم صورتجلسات با امضاء کلیه اعضا حاضر.6-8
 سوابق اداری کمیته در بايگانی مخصوص. : نگهداری7-8

 کميته : 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. ت میاعضا رسمی 3/2: جلسات با حضور 1-10
:رياست جلسات برعهده رئیس کمیته بوده و در غیاب وی دبیر کمیته عهده دار 2-10

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

تواند فرد ديگری به عنوان  زل گرديده و رئیس کمیته میتشخیص رئیس کمیته( ع
 جايگزين پیشنهاد نمايد.

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

 مقررات مالي -11ماده 
 پزشکی ورزشی خواهد بود.الجلسات کارشناسی برعهده فدراسیون  هزينه مربوط به حق

 باشد. تامین اعتبارات الزم و مورد نیاز کمیته برعهده فدراسیون پزشکی می
تبصره: تدوين و تنظیم هرگونه آئین نامه داخلی بايد با توجه به اين آئین نامه صورت 

 گیرد.
تبصره تدوين و در  2ماده و  11اين آئین نامه با رعايت مفاد اساسنامه فدراسیون در 

 به تصويب هیئت رئیسه رسیده است. 28/10/89تاريخ 

 

 
 


