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 کمیته تغذیه

 «آئين نامه كميته تغذيه»

 FO-01-00-10كد مدرک : 

 مقدمه:
این کمیته با هدف تدوین برنامه هاي کالن در حیطه تغذیه ورزشي از طریق آموزش و 

مناسب و  پژوهش و ارائه راهکارهاي علمي و عملي تغذیه ورزشي، الگوي
اي جامعه  را در راستاي بهبود سالمت تغذیه استانداردسازي نظام تغذیه ورزشکاران

ین نامه اجراي آئ تغذیه ورزشي نیز تصویب و ورزشي کشور و کلیه مباحث مطروحه در
 هاي اجرایي مربوطه تشکیل گردیده است.

 بخش اول : تعريف، اهداف و وظايف 

 تعريف:-1ماده
به موضوعاتي چون افزایش کارایي و توانمندي ورزشکاران،  دانش پزشکي ورزشي

ها و آسیب هاي ورزشي، تشخیص و درمان صدمات ناشي از  پیشگیري از بیماري
پردازد. در  هاي ورزشي مي ورزش، توانبخشي و بازگرداندن ورزشکار به عرصه فعالیت

رفته و در مجموعه ترین علوم قرار گ این راه دانش تغذیه ورزشي به عنوان یکي از مهم
 پزشکي ورزشي نقشي بسیار مهم ایفا میکند.

ژه ورزشکاران در کاربردهاي مهم دانش تغذیه ورزشي همچون طراحي الگوي تغذیه وی
و ورزش قهرماني، ارتقاء توان و قدرت و سالمت ورزشکاران و  سطح ورزش همگاني

عوامل ناخواسته  حفظ و دستاوردهاي حاصل از تمرینات ورزشي و پیشگیري از بروز
هاي آلوده باعث مي شود تا ورزشکاران  ناشي از سوء تغذیه و خطرات دوپینگ و مکمل

سطوح مختلف با یک پشتوانه محکم و استوار علمي در میادین ورزشي شرکت نمایند. 
پر واضح است این مهم امکانپذیر نخواهد بود مگر با ایجاد یک ساختار نظام مند و 

یه ورزشي که در فعالیت هاي آموزشي، پژوهشي، نظارت، تصمیم علمي در زمینه تغذ
سازي و سیاست گذاري تغذیه اي به عنوان بخش اصلي و مسئول در این زمینه در 

 فدراسیون پزشکي ورزشي جمهوري اسالمي خدمت نماید. 
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 غذیهتکمیته 

 اهداف  :2ماده 
در چارچوب اهداف  هاي کالن نظام تغذیه ورزشي : تصویب و تدوین سیاست1-2

 فدراسیون

 : استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران امر تغذیه ورزشي2-2

: توسعه همه جانبه تغذیه ورزشي از جمله در زمینه ورزش قهرماني، حرفه اي و 3-2
 همگاني 

: بستر سازي فعالیت آموزشي و پژوهشي ملي و بین المللي در زمینه تغذیه ورزشي 4-2
 میته آموزش و پژوهشبا همکاري ک

: ایجاد تعامل فرابخشي و دورن بخشي به ویژه با مراکز و موسسات علمي، 5-2
 آموزشي و پژوهشي

 : وظايف3ماده
 : نظارت بر پایش مستمر وضعیت تغذیه ورزشي در سطح کشور.1-3

 .هاي غذایي در ورزشکاران : ارائه برنامه، نظارت و پایش مصرف مکمل2-3

 .هاي غذایي هاي مرتبط با بحث تغذیه و مکمل یر نهاد: همکاري با سا3-3

ارتقاء مستمر دانش نیروي انساني متخصص شاغل در عرصه تغذیه ورزشي به  :4-3
 منظور ارائه الگوي غذایي مناسب با رشته هاي ورزشي مختلف.

: تصویب و تدوین سر فصل هاي آموزشي علمي و پژوهشي در زمینه تغذیه ورزشي 5-3
 و پیشنهاد به مراکز مجري از طریق ریاست فدراسیون پزشکي ورزشي.ها  مکمل و

زمینه تغذیه ورزشي با  : برگزاري کنگره ها و سمینارهاي داخلي و خارجي در6-3
 ته آموزش و پژوهش همکاري کمی

: نظارت بر برگزاري کلیه دوره هاي آموزشي، کنگره ها و سمینارهاي تغذیه 7-3
 ن تربیت بدني.ورزشي در زیر مجموعه سازما

 .هاي زیربنایي تغذیه ورزشي از جمله پیکرشناسي ورزشي : توسعه فعالیت3-8

 ها و فعالیت هاي مربوط به تغذیه ورزشي. : بررسي کارشناسي علمي طرح3-9

 : استفاده از تکنولوژي و علوم روز در مبحث تغذیه ورزشي.10-3
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 کمیته تغذیه

برگزاري آن توسط دو یا چند هائي که امکان  ها و دوره در مورد کالس: 1تبصره 

بایست از سوي  کمیته بصورت مشترك وجود دارد، هماهنگي و همکاري الزمه مي

 کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون و تحت نظارت ایشان صورت پذیرد.

 بخش دوم: اركان

 تشكيالت  -4ماده 
 رئیس کمیته.

 دبیر کمیته.
 اعضاء کمیته.

 : رئيس كميته1-4

افراد متعهد، متخصص و عالقمند به امور تغذیه ورزشي توسط  رئیس کمیته از میان
 گردد. ریاست فدراسیون انتخاب و منصوب مي

 : دبير و اعضاء كميته2-4

هاي  دبیر و اعضاء کمیته از بین افراد علمي و اجرایي متبحر یا متخصص در رشته
نهاد و ابالغ کمیته تغذیه به دبیر فدراسیون پیشابسته به علوم تغذیه از سوي رئیس و

نفر و برحسب اعالم  5شود. تعداد این اعضاء  ایشان از طرف ریاست فدراسیون صادر مي
 شود. نیاز رئیس کمیته تغذیه تعیین مي

 )مدعو(: اعضاي غير ثابت
این اعضاء پس از تشکیل کمیته تغذیه ورزشي و صدور حکم به پیشنهاد هر یک از 

اجرایي مرتبط با موضوع  و بین افراد علمي اضران در جلسه ازاعضاء و تصویب نیمي ح
 براي جلسه و یا جلسات بعدي دعوت خواهند شد.

 كميته دبير و اعضاء شرايط رئيس، -5ماده 

 : تابعیت جمهوري اسالمي ایران.1-5
 : حسن شهرت.2-5
 : التزام عملي به اصل والیت فقیه.3-5
 کمیته.: توان علمي و اجرائي الزم براي پیشبرد اهداف 4-5
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 غذیهتکمیته 

 
 مكان و مدت فعاليت  -6ماده 

نمایند و انتخاب  فعالیت مي سال انتخاب شده، 2مدت  رئیس کمیته و دبیر و اعضاء براي
مجدد ایشان بالمانع است. محل استقرار و فعالیت کمیته در فدراسیون پزشکي ورزشي 

 خواهد بود.

 بخش سوم: وظايف رئيس، دبير و اعضاء كميته

 رئيس كميتهوظايف  -7ماده 
 .: پیشنهاد دبیر و اعضاء دبیر فدراسیون1-7
 هاي کلي فدراسیون. ریزي و ارائه تقویم یک ساله در راستاي سیاست : برنامه2-7
 : ارائه گزارش عملکرد، فهرست نیازها و اعتبارات درخواستي به ریاست فدراسیون.3-7
 : تقسیم وظایف بین اعضا/کارشناسان.4-7
 شناسي اعضا درخصوص موارد پیشنهادي.:کسب نظرات کار5-7
 ها : اداره و هدایت جلسات و گردهمایي6-7
 برقراري مکاتبات اداري با رئیس و دبیر فدراسیون. :7-7

 شود. در غیاب رئیس کمیته، وظایف وي به دبیر کمیته محول مي :2تبصره

 وظايف دبير -8ماده 
 هماهنگي رئیس کمیته.ها با  : تعیین و تهیه دستور جلسات و گردهمایي1-8
 : توزیع امور مربوطه بین اعضا و نظارت بر حسن اجراي وظایف 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 بایگاني مخصوص.7-8

 كميته : 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
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 کمیته تغذیه

 مقررات جلسات -10ماده 
 یابند. اعضا رسمیت مي 3/2: جلسات با حضور 1-10
ریاست جلسات برعهده رئیس کمیته بوده و در غیاب وي دبیر کمیته عهده دار  :2-10

 گردد. وظایف وي مي
 یابد. : تصمیمات ماخوذه با راي اکثریت )نصف به اضافه یک( رسمیت مي3-10
به جلسه ) 3از  رت غیبت غیرموجه بیش: هر یک از اعضاء کمیته در صو4-10

تواند فرد دیگري به عنوان  تشخیص رئیس کمیته( عزل گردیده و رئیس کمیته مي
 جایگزین پیشنهاد نماید.

تواند به منظور کسب نظرات کارشناسي، از کارشناسان مجرب و مطلع  : کمیته مي5-10
 به شکل موردي دعوت به همکاري نماید.

یسه به تصویب هیات رئ 28/10/89مورخه  تبصره در 2ماده و  10نامه در  این آیین

فدراسیون جمهوري اسالمي ایران رسید و از زمان تصویب الزم االجرا بوده و تمام 

 ضوابط مغایر با مفاد آن فاقد اعتبار است. 

 
 
 
 
 

 


