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 کمیته توانبخشی

 «کميته توانبخشی ماساژ انجمنآئين نامه »

 «فدراسيون پزشکی ورزشی» 

 FO-05-00-13کد مدرک : 

 
 :مقدمه - 1ماده 

فدراسیون پزشکی ورزشی بر اساس رسالت خود مبنی بر حفظ و ارتقای سطح سالمت و 
عملکرد ورزشکاران اقدام به طراحی و برگزاری دوره های ماساژ ورزشی جهت ترتیب 

دهی، تعیین صالحیت، سطح بندی و ورزشی نموده است. لذا جهت سامان ماساژهای
شی زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی ارتقاء علمی و عملی ماساژها انجمن ماساژ ورز

 تشکیل می گردد.

 

 :تعريف -2ماده 
انجمن ماساژ ورزشی به تشکیالتی اطالق می شود که با بهره گیری از دانش و تجربه 

دهی ماساژ در کشور جهت ارتقاء دانش و سامانکلیه دست اندرکاران ماساژ ورزشی 
 می پردازد.ورزشی زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی به فعالیت 

 
 

 اهداف: -3ماده 
دهی مراکز و افرادی که در زمینه آموزش و ارائه خدمات ماساژ ورزشی سامان: 1-3

 فعالیت می نمایند.
 های ورزشی. ماساژورارتقاء سطح علمی و عملی : 2-3

 .ارتقاء سطح خدمات رسانی به باشگاه ها، سازمان ها و تیم های ملی: 3-3

 .ماساژورهاکاهش احتمال بروز مشکالت حین کار و نارضایتی از وضعیت : 4-3

 

   وظايف: -4ماده 
 تبیین جایگاه انجمن ماساژ ورزشی به عنوان تنها ارگان مسئول در زمینه : 1-4

 ، تعیین سطح و ارائه خدمات ماساژ ورزشی در سطح کشورآموزش

 

 ماساژورها: آموزش، تعیین سطح و ارتقاء سطح علمی و عملی 2-4
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 : تبیین و تعریف استانداردهای الزم در زمینه ماساژ ورزشی3-4
 ارائه خدمات ماساژ به سازمان ها، باشگاه ها و تیم های ملی: 4-4
 : تدوین برنامه های آموزشی ماساژ5-4
 : سطح بندی ماساژورهای ورزشی6-4
 دارنده مدارک متفرقه ماساژورهای: بررسی صالحیت علمی و عملی 7-4
 : نظارت و ایجاد هماهنگی در ارائه خدمات ماساژ ورزشی در سطح کشور8-4
 : تشکیل سمینارها، همایشها و دوره های بازآموزی برای ارتقاء سطح ماساژورها9-4

 : تدوین تقویم آموزشی ساالنه10-4
 

 ارکان و ساختار انجمن ماساژ ورزشی: -5ماده 
دبیر انجمن، کمیته علمی، کمیته انجمن ماساژ ورزشی متشکل از مسئول انجمن، 

 اجرائی و کمیته انضباطی می باشد.
 

 مسئول انجمن: 1-5

 : شرايط احراز:1-1-5 
 داشتن حداقل مدرک دانشگاهی کارشناسی مرتبط با درمان های دستی: 1-1-1-5

 داشتن دانش، تجربه و مهارت در زمینه ماساژ و درمان های دستی :2-1-1-5
 ت در زمینه ارائه خدمات، آموزش ماساژ و درمان های دستی: سابقه فعالی3-1-1-5
: داشتن آگاهی از وضعیت، جایگاه و نحوه ارائه خدمات ماساژ در ورزش و 4-1-1-5

 مشکالت موجود 

 : وظايف و اختيارات مسئول انجمن:2-1-5
 : انتخاب دبیر انجمن1-2-1-5
و انضباطی و نیز انتصاب : انتخاب اعضا و تشکیل کمیته های علمی، اجرائی 2-2-1-5

 اعضای افتخاری
: شرکت در جلسات کمیته ها، مشارکت و نظارت بر تصمیم گیری ها و ارائه 3-2-1-5

 تصمیمات به رئیس فدراسیون جهت تصویب نهائی
 : تعیین حق عضویت ساالنه4-2-1-5
 

 دبير انجمن -2-5

 شرايط احراز: -1-2-5
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 : آشنایی با رایانه1-1-2-5
 : بهره مندی از روابط عمومی خوب2-1-2-5

 و اختيارات دبير انجمن: وظايف -2-2-5
 : رسیدگی به وظایف مسئول انجمن در غیاب وی1-2-2-5
 : تنظیم دستور جلسه با هماهنگی مسئول انجمن2-2-2-5
 : نوشتن صورتجلسات3-2-2-5
 تهیه پیش نویس مکاتبات اداری :4-2-2-5
 ارسالی و وارده: ثبت نامه های 5-2-2-5
 

 کميته علمی:  -3-5

این کمیته متشکل از اعضای رسمی و اعضای علی البدل می باشد. از اعضای علی 
به تخصص آن ها در جلسات با موضوعات مربوط دعوت به عمل می البدل با توجه 

آید. جلسات انجمن با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات انجمن با 
 الوه یک آرا به تصویب می رسد.اکتساب نصف بع

 

 : شرايط عضويت در کميته علمی:1-3-5
دارا بودن حداقل مدرک دانشگاهی کارشناسی مرتبط با ماساژ و درمان  -1-1-3-5

 های دستی
 : داشتن تجربه و مهارت در زمینه ماساژ و درمان های دستی2-1-3-5
خدمات ماساژ در ورزش و : داشتن آگاهی از وضعیت، جایگاه و نحوه ارائه 3-1-3-5

 مشکالت موجود
 

 : وظايف و اختيارات کميته علمی:2-3-5
 : تدوین دوره های آموزشی با همکاری کمیته آموزش1-2-3-5
 : تنظیم سرفصل مطالب دوره های آموزشی2-2-3-5
 : تنظیم تقویم آموزشی ساالنه با همکاری کمیته آموزش3-2-3-5
 ارتقاء سطح دوره های آموزشی: بازنگری جهت کمک به 4-2-3-5
 

 کميته اجرائی: -4-5

 : شرايط عضويت در کميته اجرائی:1-4-5
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 : داشتن دانش، تجربه و مهارت در زمینه ماساژ و درمان های دستی1-1-4-5
 : سابقه فعالیت در زمینه ماساژ، آموزش ماساژ و ارائه خدمات ماساژ2-1-4-5
ه و نحوه ارائه خدمات ماساژ در ورزش و : داشتن آگاهی از وضعیت، جایگا3-1-4-5

 مشکالت موجود
 

 وظايف و اختيارات کميته اجرائی: -2-4-5
: تهیه بانک اطالعاتی حاوی نام، مدرک تحصیلی، مدارک آموزشی و سابقه 1-2-4-5

 ماساژورها فعالیت
 : طبقه بندی ماساژورها بر اساس اطالعات موجود در بانک اطالعاتی2-2-4-5
عریف و تبیین استانداردهای الزم در زمینه ارائه خدمات ماساژ از جمله : ت3-2-4-5

دسته بندی سازمان ها، باشگاه ها و تیم های ملی بر اساس سطح کیفی تقاضا، ارزیابی 
 مدارک متفرقه و استاندارد سازی تعرفه خدمات

 : ارائه خدمات ماساژ به سازمان ها، باشگاه ها و تیم های ملی4-2-4-5
 : نظارت و ایجاد هماهنگی در ارئه خدمات ماساژ ورزشی در سطح کشور5-2-4-5
: تشکیل سمینارها، همایش ها و دوره های بازآموزی برای ارتقاء سطح 6-2-4-5

 علمی و عملی ماساژورها
 

 کميته انضباطی: -5-5

 

 شرايط اعضاء کميته انضباطی: -1-5-5
 : مشاور حقوقی فدراسیون پزشکی ورزشی1-1-5-5
 : رئیس حراست فدراسیون پزشکی ورزشی2-1-5-5
: سه نفر دارای مدرک دانشگاهی مرتبط با درمان های دستی و یا دارای 3-1-5-5

 تجربه و مهارت در زمینه ماساژ و درمان های دستی
 

 وظايف و اختيارات کميته انضباطی: -2-5-5
 ماساژورها: رسیدگی به مشکالت اخالقی، حرفه ای و تخلفات احتمالی 1-2-5-5
: این کمیته در صورت متخلف تشخیص دادن ماساژور می تواند به وی 2-2-5-5

صالحدید مدرک او را باطل و از فعالیت حرفه ای ماساژور  تاخطار دهد یا در صور
 جلوگیری نماید.
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 اعضای انضباطی:-6-5

 شرايط احراز: -1-6-5
درخشان تحقیقاتی، : شخصیت های برجسته ایرانی و خارجی که سابقه 1-1-6-5

آموزشی یا خدماتی در زمینه ماساژ و درمان های دستی داشته باشند با نظر مسئول 
 انجمن می توانند به عنوان اعضای افتخاری منصوب شوند.

 

 اعضاء انجمن ماساژ ورزشی: -7-5

 شرايط احراز:  -1-7-5
مدرک مورد  : دارا بودن مدرک ماساژ ورزشی از فدراسیون پزشکی ورزشی یا1-1-7-5

 تائید انجمن ماساژ ورزشی
 : پرداخت حق عضویت ساالنه2-1-7-5
 

 مزايای عضويت در انجمن: -6ماده 
همایش ها از طریق پست : اطالع رسانی در رابطه با دوره های آموزشی مرتبط و 1-6

 الکترونیک یا پیامک
شدن از تخفیف در دوره های آموزشی مطابق با قوانین و مقررات  : بهره مندی2-6

 فدراسیون پزشکی ورزشی
 : عضویت در کتابخانه دیجیتال فدراسیون پزشکی ورزشی3-6
 : صدور کارت عضویت معتبر4-6
: ثبت در بانک اطالعاتی انجمن و معرفی ماساژورهای واجد شرایط به ارگان ها، 5-6

 فدراسیون ها و باشگاه ها
 

 امور مالی -7ماده 
: پرداخت حق التدریس، حق الجلسات و حق عضویت ساالنه بر اساس قوانین و 1-7

مقررات فدراسیون پزشکی ورزشی و در صورت لزوم با پیشنهاد مسئول انجمن و تائید 
 ریاست فدراسیون صورت می گیرد.
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رسیده است و از به تصویب  هیئت رئیسه  28/10/89ماده در تاریخ  7این اساسنامه در 
 آن تاریخ الزم االجرا می باشد.

 


