«آئين نامه انضباطي كاركنان»
«فدراسيون پزشكي ورزشي»
كد مدرک24-FO-03-00 :

فصل اول :تشكيالت و حدود وظايف
ماده  :1به منظور رسیدگی به تخلفات اداري كاركنان فدراسیون پزشكی ورزشی هیئت
هاي رسیدگی به تخلفات كاركنان تشكیل خواهد شد كه شامل هیئتهاي بدوي و
تجدیدنظر میباشد.
تبصره  :1هیئت تجدیدنظر در مركز فدراسیون و هیئتهاي بدوي در مقر فدراسیون
(مخصوص كاركنان مركز) و در استان ها در محل هیئتهاي استانی تشكیل خواهد
شد.
ماده  :2هر یك از هیئتهاي بدوي و تجدیدنظر داراي سه عضو اصلی و دو عضو
علی البدل بوده كه با حكم ریاست فدراسیون پزشكی ورزشی براي مدت  2سال
منصوب میشوند و انتصاب مجدد آن ها بالمانع است.
تبصره  :1هر یك از هیئتهاي بدوي و تجدیدنظر پس از تشكیل از بین خود یك نفر
رئیس ،یك نفر نایب رئیس و یك نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسهها و مكاتبههاي
هیئت ،انتخاب و تعیین میكنند.
تبصره  :2در غیاب هر یك از اعضاي اصلی اعضاي علیالبدل انجام وظیفه مینمایند.
تبصره  :3هیچ یك از اعضاي اصلی و علیالبدل هیئتهاي بدوي نمیتوانند همزمان
عضو هیئت تجدیدنظر فدراسیون باشند .همچنین اعضاي مذكور نمیتوانند در
تجدیدنظر پروندهائی كه در هنگام رسیدگی بدوي به آن رأي دادهاند شركت نمایند.
ماده  :3بركناري اعضاي هیئتهاي بدوي و تجدیدنظر با پیشنهاد رئیس فدراسیون و
تصویب هیئت رئیسه فدراسیون پزشكی ورزشی انجام میپذیرد.
ماده  :4صالحیت رسیدگی به تخلفات كاركنان فدراسیون با هیئت هاي بدوي است و
آراء صادره در صورتیكه قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابالغ به مستخدم ،قطعی و
الزم االجراست و در مورد آراء قابل تجدیدنظر هرگاه محكوم علیه ظرف مدت بیست روز
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از تاریخ ابالغ رأي ،درخواست تجدیدنظر نماید هیئت تجدیدنظر مكلف به رسیدگی
خواهد بود آراي هیئت مذكور از تاریخ ابالغ قطعی و الزماالجراست.
تبصره  :1هرگاه رأي هیئت بدوي قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر
درخواست تجدیدنظر ننماید .رأي صادره قطعیت یافته و از تاریخ انقضاي مهلت یاد شده
الزماالجرا خواهد بود.
تبصره  :2ابالغ رأي به مستخدم مستقیماٌ در دفتر هیئت و یا وسیلة كارگزینی (امور
اداري) صورت میگیرد و در هر صورت فاصله صدور رأي تا ابالغ به مستخدم نباید از
بیست روز تجاوز نماید.
ماده  :5به منظور تسریع در جمعآوري دالیل و تهیه و تكمیل اطالعات و مدارك،
هیئتها میتوانند از یك گروه تحقیق استفاده نمایند شرح وظایف ،تعداد اعضاء و
شرایط عضویت در گروههاي تحقیق در آئیننامه اجرائی خواهد آمد.
تبصره :گروههاي تحقیق هر یك از هیئتهاي بدوي و تجدیدنظر مستقل از یكدیگر
بوده و یك گروه تحقیق نمیتواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوي و تجدید نظر در
یك پرونده اقدام به تحقیق نماید.
ماده  :6اعضاي هیئتهاي بدوي و تجدیدنظر عالوه بر تدین به دین مبین اسالم و
عمل به احكام و اعتقاد و تعهد به نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران و اصل والیت
فقیه باید واجد شرایط زیر باشند.
 -1تأهل
 -2حداقل سی سال سن
 -3حداقل مدرك تحصیلی فوق دیپلم
تبصره  :1در موارد استثنائی ،داشتن مدرك تحصیلی دیپلم حسب مورد با تائید ریاست
فدراسیون بال مانع است.
تبصره  :2در هر هیئت باید یك نفر كه آشنا به مسائل حقوقی است عضویت داشته و
اعضاء هیئت نیز باید از بین كاركنان باسابقه و خوشنام باشند.
ماده  :7در موارد زیر اعضاي هیئتهاي بدوي یا تجدیدنظر از رسیدگی و صدور رأي
ممنوع خواهند بود.
الف :عضو هیئت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه  2از طبقه  3داشته باشد.
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ب :عضو هیئت با متهم دعواي حقوقی یا جزائی داشته یا در دعواي مطروحه ذینفع
باشد.
فصل دوم :تخلفات اداري
ماده  :8تخلفات اداري بشرح زیر است:
 .1اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداري
 .2نقض قوانین و مقررات مربوطه
 .3ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا عدم انجام یا تأخیر در انجام امور قانونی آن
ها بدون دلیل
 .4ایراد تهمت و افتراء هتك حرمت و حیثیت
 .5اخاذي
 .6اختالس و سوء استفادههاي مالی
 .7تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت
به اشخاص
 .8ترك محل خدمت در خالل ساعات موظف اداري
 .9تكرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا محل برگزاري مسابقات تكرار خروج
بدون مجوز
 .11تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه فدراسیون ،ایراد خسارات باموال آن
 .11افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري
 .12سرپیچی از اجراي دستور مقام هاي باالتر در حدود وظایف اداري
 .13كم كاري و سهل انگاري در انجام وظایف محوله
 .14سهل انگاري رؤسا و مدیران و مسئولین كمیتهها در ندادن گزارش تخلفات
كاركنان تحت امر
 .15ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور اداري
 .16گرفتن وجوهی غیر از آنچه در آئین نامهها و دستورالعمل ها و مصوبات
فدراسیون تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی كه در عرف رشوهخواري تلقی
میشود.
 .17تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آن را ندارند یا خودداري از تسلیم
مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آن را دارند
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.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.31

.31
.32
.33
.34

تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري
عدم رعایت حجاب اسالمی
عدم رعایت شئون و شعائر اسالمی
اختفاء ،نگهداري ،حمل ،توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر
داشتن شغل دولتی به استثناي سمت هاي آموزشی و تحقیقاتی ،درمانی
هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال
فدراسیون
جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق و مكاتبات اداري
دادن نمره یا امتیاز برخالف واقع و ضوابط
غیبت غیرموجه بصورت متناوب یا متوالی
سوء استفاده از مقام و موقعیت اداري
توقیف ،اختفاء ،بازرسی یا باز كردن پاكت ها و محموالت پستی یا معدوم
كردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
كارشكنی ،شایعه پراكنی ،وادار ساختن یا تحریك دیگران به كارشكنی یا كم
كاري و ایراد خسارت باموال فدراسیون ،هیئتهاي استانی و اعمال فشارهاي
فردي براي تحصیل مقاصد غیرقانونی.
شركت در تحصن ،اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی یا تحریك به برپائی آن
ها و اعمال فشارهاي گروهی براي تحصیل مقاصد غیرقانونی
عضویت در یكی از فرقههاي ضاله كه از نظر اسالم مردود شناخته شده است.
عضویت در سازمان هائی كه مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ایمان و
ادیان الهی است یا طرفداري و فعالیت به نفع آن ها
عضویت در گروههاي محارب یا طرفداري از آن ها
فصل سوم :مجازات ها
ماده  :9تنبیهات اداري بشرح زیر است:
الف :اخطار كتبی بدون درج در پرونده استخدامی
ب :توبیخ كتبی با درج در پرونده استخدامی
ج :كسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداكثر تا یك سوم از
یكماه تا یكسال
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د :انفصال موقت از یك ماه تا یك سال
هـ :تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست هاي خاص و مدیریتی
و :بازخرید خدمت در صورت داشتن كمتر از  21سال سابقه در خانم ها و
كمتر از  25سال سابقه در مورد مستخدمین مرد با پرداخت  31تا  45روز
حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیئت صادر كننده
رأي.
ز :بازنشستگی كاركنان رسمی در صورت داشتن بیش از  21سال سابقه
خدمت براي مستخدمین زن و  25سال خدمت براي آقایان براساس سنوات
خدمت با تقلیل یك یا دو گروه یا عناوین مشابه.
ح :اخراج از دستگاه متبوع
تبصره يك :هیئتهاي بدوي یا تجدیدنظر نماینده فدراسیون بوده و رأي
آنان در مورد تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازات هاي اداري معتبر
است و به معناي اثبات جرم هائی كه موضوع قانون مجازات اسالمی است
نمیباشد.
تبصره دو :هیئتها پس از رسیدگی باتهام یا اتهامات منتسب به مستخدم
در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده صرفاٌ یكی از مجازات
هاي موضوع این آئین نامه را اعمال خواهند كرد.
ماده  :10مجازات هاي بندهاي الف ،ب ،و قابل تجدیدنظر نمیباشند.
تبصره يك :ریاست فدراسیون پزشكی ورزشی میتواند رأساٌ بدون مراجعه
به هیئتهاي رسیدگی به تخلفات بندهاي الف ،ب ،و را اعمال نماید در
اینصورت هیئتها حق رسیدگی و صدور مجدد در همان تخلف را نخواهند
داشت.
تبصره دو :چنانچه كارمند پس از رسیدگی در هیئتها برائت حاصل نماید
فوقالعاده شغل یا عناوین مشابه در صورتیكه از وي كسر شده باشد براساس
آخرین حقوق و مزایاي قبل از این دوران بوي پرداخت خواهد شد.
ماده  :11هرگاه رسیدگی باتهام كارمند به تشخیص هیئتهاي بدوي و
تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسی باشد مورد به كارشناس ارجاع
خواهد شد.
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ماده  :12رئیس فدراسیون پزشكی ورزشی میتواند كارمندانی را كه بیش از
دو ماه متوالی یا چهارماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت
خود حاضر نشدهاند از فدراسیون اخراج نماید.
تبصره يك :هرگاه كارمند یاد شده حداكثر تا دو ماه پس از ابالغ حكم
دستگاه متبوع خود مدعی شود عذر او موجه بوده است رئیس فدراسیون
موظف است پرونده وي را جهت تجدید نظر به هیئت تجدیدنظر ارجاع نماید.
هیئت مذكور مكلف است به ادعاي مستخدم رسیدگی و رأي قطعی صادر
نماید و در صورت تائید حكم اخراج یا برائت ،از تاریخ ابالغ ،الزماالجراست.
تبصره دو :آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده كه بهر دلیل بكار
بازگشت داده میشوند مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو
مرخصی استحقاقی ،استعالجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
ماده  :13هرگاه تخلف كارمند عنوان یكی از جرائم مندرج در قوانین جزایی
را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات اداري مكلف است مطابق این
قانون به تخلف رسیدگی و رأي قانونی صادر نماید و مراتب را براي رسیدگی
به اصل جرم به مرجع قضایی صالح اعالم نماید هرگونه تصمیم مرجع
قضایی مانع اجراي مجازات هاي اداري نخواهد بود.
ماده  :14به تخلفات اداري اعضاء هیئتهاي رسیدگی به تخلفات اداري
هیئتی كه از طرف هیئت رئیسه فدراسیون تعیین میشوند رسیدگی خواهند
نمود.
تبصره يك :هیچیك از اعضاء هیئتهاي رسیدگی به تخلفات اداري را
نمیتوان در رابطه با آراء صادره از سوي آنها تحت تعقیب قضایی قرارداد مگر
در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره دو :رئیس فدراسیون پزشكی ورزشی می تواند بازرس یا بازرسانی را
به دستگاه هاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف،
كاركنان متخلف را جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیئتهاي رسیدگی به
تخلفات اداري معرفی نماید.
تبصره سه :در مورد معتادان به مواد مخدر كه براساس آراي قطعی
هیئتهاي رسیدگی به تخلفات اداري به مجازات هاي بازخریدي خدمت،
بازنشستگی یا اخراج محكوم شده یا میشوند درصورت ترك اعتیاد در مدت
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شش ماه از تاریخ ابالغ رأي به تشخیص هیئت تجدیدنظر ،موضوع به رئیس
فدراسیون پزشكی ارجاع تا بشرح ماده زیر اقدام شود.
ماده  :15اصالح یا تغییر آراي قطعی هیئتهاي رسیدگی به تخلفات اداري
صرفاٌ در مواردي كه هیئت با اكثریت آرا تشخیص دهد كه مفاد حكم صادره
از لحاظ موازین قانونی (شكلی یا ماهوي) مخدوش میباشد پس از تائید
هیئت رئیسه فدراسیون امكانپذیر است.
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