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 و تعاریف ، اهدافبخش اول: مقدمه
 مقدمه:

قهرماني و  معاون محترم امور ورزش 16/1/93/ص مورخ  149/3و  9/3/90مورخ  13821/3شماره هاي با استناد به بخشنامه    
مبارزه با دوپينگ، مبني بر اینكه فدراسيون پزشكي ورزشي در راستاي ماموریت ها و اهداف ستاد ملي  ملي و رئيس ستاد حرفه اي

نگ جهت سالمت ورزشكاران در سطوح قهرماني و همگاني اقدام به بازرسي بصورت محسوس و نامحسوس از مبارزه با دوپي
هاي الزم با بازرسين نادو و فدراسيون مذكور به نحو  باشگاهها و مراكز حوزه ورزش سراسر كشور نماید و مي بایست همكاري

تعيين شده در مفاد  از پيش جهت تحقق اهداف كن ورزشي كشورستاد نظارت بر سالمت امالذا مطلوب و موثر بعمل آورده شود، 
در محل  نامه این آیيناساسنامه فدراسيون پزشكي ورزشي، وزارت ورزش و جوانان و ستاد ملي مبارزه با دوپينگ با تدوین و تصویب 

 فدراسيون پزشكي ورزشي كشور تشكيل مي گردد.

 فعاليت ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي كشور در حال حاضر ساله 4با ابالغ این آئين نامه كه پس از طي یك دوره آزمایشي 
شرح وظایف تكليفي در آئين نامه مربوطه فدراسيون پزشكي  انجام وظيفه در سراسر كشور بااصالحات وتغييرات الزم براي  پس از

بدیهي است این آیين نامه صرفاً  با دوپينگ فعاليت رسمي و قانوني خود را به انجام خواهد رساند.ورزشي و دبير كل ستاد مبارزه 
 داراي اعتبار اجرایي و مستند عملياتي في ما بين اعضاء آن بوده و غير قابل استناد براي سایر مراكز و دستگاههاي اجرایي مي باشد .

 

 ف:اهدا -1ماده 

ي ستاد ملي مبارزه با ها ها و دستورالعمل نامه اجراي دقيق قوانين، مصوبات، ضوابط و مقررات، آیين ، نظارت برستادتشكيل  هدف از
 دوپينگ، فدراسيون پزشكي ورزشي و كميسيون ماده پنج امور باشگاههاي وزارت ورزش و جوانان در حوزه سالمت اماكن ورزشي 

كه  هاي قهرماني و آماتوري شود به نحويه و حوز در تمامي ابعاديت اماكن ورزشي و فعال سالمت درارتقاي كيفيت تا موجب  بوده
 گردد. اهداف و حفظ سالمت ورزشكاران و بهداشت اماكن ورزشي تحقق وتا وضع مطلوب كاهش فاصله بين وضع موجود  موجب

 

 تعاريف:-2ماده

 وزارت ورزش و جوانان: -

ترین دستگاه  بعنوان عاليامور جوانان سابق مي باشد، سازمان و  تربيت بدنياین وزارتخانه كه داراي وظایف و تكاليف سازمانهاي 
است و تا زمان  بين المللياجرایي ورزش و جوانان، تعيين كننده خط مشي و سياستهاي كالن ورزش و جوانان در سطح ملي و 

في سابق بر اساس تكاليف اجرایي دو سازمان منحله و سياستگذاري  تصویب اساسنامه وزارت ورزش و جوانان، شرح وظایف آن كما
 مقامات مسئول مي باشد. 

 
 

 فدراسيون پزشكي ورزشي -

          هيـات وزیـران، موسسـه اي اسـت عمـومي و       11/2/1381این فدراسيون مطابق اساسنامه فدراسيونهاي ورزشهاي آماتوري مصوب 
سالمت همگاني است ضمن آنكه حفظ و ارتقاء  –ه و هدف آن پشتيباني از ورزش قهرماني غير دولتي كه داراي شخصيت حقوقي بود

 سطح سالمت جامعه ورزشي از طریق آموزشهاي پيشگيرانه و اقدامات درماني از جمله وظایف ذاتي آن محسوب مي گردد.
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 ایران ستاد ملي مبارزه با دوپينگ -

 در راستاي اهداف عاليه سازمان جهـاني مبـارزه بـا دوپينـگ    ناميده مي شود و  IRAN-NADOبوده و به اختصار  تشكلي ملياین ستاد 
WADA ایران فعاليت مي نماید. كشور جغرافياي هدر محدود و 

 
 كميسيون ماده پنج امور باشگاهها-

سازمان تربيت  ، 1369/ 26/10مصوب   اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت ماده واحده قانونمطابق 
بـراي    واجـد صـالحيت مجـوز تأسـيس ورزشـگاه و پروانـه فعاليـت        مجاز است براي متقاضـيان  )وزارت ورزش و جوانان(بدني ایران

در  .در صورت لـزوم در اختيـار آنهـا قـرار دهـد      ذیل این ماده واحده راضوابط كارشناسي صادر و امكانات  هاي ورزشي مطابق باشگاه
نظـارت دولـت    بـا نامه اجرایي قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشـگاه توسـط مـردم     آیين همين رابطه مطابق مفاد ماده پنج 

پروانـه  ، كميسيون اصلي ماده پنج امور باشگاهها كه مركز اصلي آن در وزارت ورزش و جوانان تشكيل گردیده و صدور 1370مصوب
ریيس هيأت(، مـدیر كـل    از معاون حقوقي و امور مجلس ) پس از تأیيد هيأتي مركب را اث ورزشگاهباشگاههاي ورزشي و مجوز احد

نفـر منتخـب سرپرسـت سـازمان      ریـزي و دو  دفتر ارزشيابي نظارت و بازرسي و مدیر كل دفتر برنامه مجلس، مدیر كل حقوقي و امور
مدت   مي نماید،صادر )ادارات كل ورزش و جوانان استانها(ي استانهاادارات كل تربيت بدن  ، توسط)وزارت ورزش و جوانان(تربيت بدني

انتخاب مجـدد آنـان    باشد و در هيأت مزبور دو سال مي )وزارت ورزش و جوانان(عضویت افراد منتخب سرپرست سازمان تربيت بدني
 مي باشد. بالمانع 

 دفتر مدیریت عملكرد -

 دفتر مركزي حراست -

 
  ورزشي( )مكانباشگاه  - 

باشـگاه   1370نظـارت دولـت مصـوب    بـا نامه اجرایي قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم  آیين  2ماده مطابق 
سازي جامعه و تعمـيم یـك یـا  نـد رشـته       روحاني افراد و سالم اي است كه با هدف تعليم و تقویت قواي جسماني و ورزشي مؤسسه

 شود. اداره مي نامه مقررات تعيين شده توسط سازمان تربيت بدني بر اساس مقررات این آیيناصول و  مطابق ضوابط فني و ورزشي
 
 

 :ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي -

 اماكنستاد ملي مبارزه با دوپينگ كه عهده دار نظارت و كنترل بر و  تحت نظارت مستقيم فدراسيون پزشكي ورزشي كهاست تشكلي 
در این راستا تعامـل و   و دوپينگ و... مي باشد و مبارزه با عضویت در كميته خدمات درمانيدر خصوص  كشورو باشگاههاي  ورزشي

وزارت ورزش و جوانـان خواهـد   عملكـرد   مدیریتدفتر  ،دفتر مركزي حراست ،همكاري نزدیكي با كميسيون ماده پنج امور باشگاهها
ستاد كه اختصاراً  استشعباتي داراي  نيز در سطح استانهاو  مي شوداميده این آیين نامه به اختصار ستاد نظارت كشوري ن در داشت و

 كه ملزم به تشكيل و اجراي آیين نامه مي باشند. ناميده مي شود) هيات پزشكي ورزشي( ي نظارت استان
 
 دوپينگ:-

نامه جهاني مبارزه با دوپينگ اعـالم  آیين  8-2تا  1-2عبارتست از، وقوع یك یا  ند تخلف از مقررات مبارزه با دوپينگ كه در مواد 
 شده است و این موارد عبارتند از :

 وجود یك نوع ماده ممنوعه، مواد حاصل از سوخت و ساز آن و یا نشانگرهاي آن در نمونه اخذ شده از ورزشكار. -1
 مصرف و یا تالش براي مصرف یك نوع ماده ممنوعه یا روش ممنوعه. -2
ه گيري ، غيبت یا طفره رفتن از شركت در نمونه گيري بدون دالیل قانع كننده، از دریافت حكـم نمونـه   امتناع از شركت در نمون -3

 گيري بر اساس قوانين اجرایي نهاد مجاز نمونه گيري .
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 در اختيار قرار ندادن اطالعات الزم در مورد محل حضور ورزشكار جهت نمونه گيري خارج از مسابقات، همانند عدم اعالم محـل  -4
 حضور یا غيبت از نمونه گيري، درخواست این اطالعات باید بر اساس مقررات قابل توجيه باشد.

 دست كاري یا تالش در جهت دست كاري هر یك از مراحل كنترل دوپينگ. -5
 مالكيت مواد و روشهاي ممنوعه.  -6
 داد و ستد هرگونه ماده و روش ممنوعه.-7
روش ممنوعه به ورزشكاران همچنين همكاري، تشویق، حمایت، كمك رساني، اجرا، مدیریت،  تجویز و یا قصد تجویز یك ماده یا -8

 همدستي، معاونت، مخفي كردن و هرگونه مشاركت براي تخلف از قوانين مبارزه با دوپينگ.
 

 : عضویت در كميته خدمات درماني فدراسيون پزشكي ورزشي -

كميته خدمات فرآیندي است كه بر اساس آن هرگونه فعاليت ورزشي توسط اشخاص حقيقي، مي بایست تحت پوشش و عضویت در 
و شرایط عضویت و  هدیتوسط فدراسيون پزشكي ورزشي مدیریت گرد این عضویت فدراسيون پزشكي ورزشي صورت پذیرد.  درماني

 مذكور و سياستهاي وزارت ورزش و جوانان مشخص مي گردد.شمول دایره پوششي آن بر اساس مصوبات فدراسيون 
 

 نظارت: -

نظارت، بر این اساس مشمول  اماكن ورزشينسبت به ستاد ماموریت قانوني  عبارت است از فعاليتهاي منظم و هدف دار بر اساس
آن با كاميابي به انجام رسيده  نظارت یعني، سنجش و اصالح عملكرد براي بدست آوردن این اطمينان كه هدفها و طرحهاي اجرائي

 است و شامل موارد ذیل است :

 .انجام مي گرفت یا مي بایستانجام گرفته و  لف( بررسي آنچها 

 و برنامه ریزي براي آینده. حال ب( تجزیه و تحليل عملكرد گذشته و

ارائه پيشنهادهاي و  ميزان اهميت آنهاارزیابي  ضعيت مطلوب ووج( تشخيص و تعيين موارد اختالف و انحراف بين وضعيت موجود و 
در  تنبيه بهينه كردن رفتار كاركنان و عملكرد دستگاهها و نيز اجراي سياستهاي تشویق و الزم به منظور اصالح امور و رفع نقائص و

 اماكن ورزشي كشور.
 

 نظارت: آئين-

اجراي وظایف محوله مي باید اتخاذ و رعایت  درستاد نظارت  یا ناظركه  نظارتيها و قواعد  عبارت است از مجموعه ترتيبات و روش

 . نماید
 

 استاني و كشوري  و باشگاههاي بخش اول: اهداف نظارت،تشكيالت و شرح وظایف ستادهاي نظارت بر سالمت اماكن ورزشي

 اهداف ستاد نظارت: -3ماده

 اهداف نظارت و كنترل را مي توان در موارد زیر دسته بندي نمود:

 در جامعه ورزشي.  عضویت خدمات درمانيو ورزشي اطمينان یافتن از اجراي دقيق برنامه هاي مرتبط با حوزه سالمت در اماكن  -1

 اطمينان یافتن از تحقق اهداف و برنامه هاي ستاد نظارت. -2

 آگاهي یافتن از  گونگي عملكرد ستاد در رابطه با سالمت اماكن ورزشي. -3

پوشش خدمات تسري و هاي ستاد در اجرا و حفظ سالمت در اماكن ورزشي  و ضعف برنامه ها و فعاليت شناخت نقاط قوت -4
 در بطن ورزش كشور. درماني 

 انجام اقدامات اصالحي در نحوه نظارت بر سالمت اماكن ورزشي. -5

 ریق اصالح انحرافات.تحقق برنامه ها و اهداف ستاد نظارت در راستاي مدیریت اهداف و برنامه هاي ستاد از ط -6

 حسن جریان امور در همه اركان و اجزاء ستاد و بخشهاي مرتبط. -7

نيازهاي آموزشي در سطح كشور با توجه به به عنوان یكي از اصول راهبردي نظارت بر اماكن ورزشي اجراي دوره هاي آموزشي  -8
 .و...( ) ورزشكاران ، متوليان اماكن ورزشي، اعضاي ستاد در حوزه هاي مختلف
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 : نظارت بر سالمت اماكن ورزشي كشور رئيس ستاد -

نظـارت و  تحـت  سياسـتگذاري كـالن در تمـامي رده هـا آن      و است كشورينظارت بر سالمت رئيس ستاد  در ستاد،عاليترین مقام 
 مي باشد.دبير كل ستاد ملي مبارزه با دوپينگ و رئيس فدراسيون پزشكي ورزشي  همزمان رئيس ستاد. وي خواهد بود مدیریت

 
 كشور : نظارت بر سالمت اماكن ورزشي ستاد شوراي مركزي-

 :مي باشدمتشكل از اعضاء ذیل  كشوري شوراي مركزياعضاي 
 ستاد.رئيس -1
 .ستاد دبيركل -2
 دوپينگیك نفر نماینده تام االختيار ستاد ملي مبارزه با  -4
 .یك نفر نماینده تام االختيار كميسيون ماده پنج امور باشگاههاي وزارت ورزش و جوانان -5
 .یك نفر نماینده تام االختيار دفتر ارزیابي عملكرد و پاسخگوئي به شكایات وزارت ورزش و جوانان -6
 .یك نفر نماینده تام االختيار دفتر مركزي حراست وزارت ورزش و جوانان-7

 .مي گرددو ابالغ  صادري  ستاد نظارت كشورتوسط رئيس كشوري  ستاد شوراي مركزيحكام اعضاي ا :1تبصره

 ،بنا به تشخيص رئيس ستاد نظارت استانيخود  شوراي مركزيدر تركيب  ها استانبر سالمت اماكن ورزشي  ستادهاي نظارت: 2تبصـره 
 .حداكثر داراي شش نفر عضو خواهند بود

 

توسـط سـتاد نظـارت     طبق اشل پرداختـي مصـوب پيوسـت   ماه  3هر بصورت حق الجلسه  شوراي مركزيحق الزحمه اعضاء  :3تبصـره 
 كشوري پرداخت خواهد شد.

 : به موجب نياز مي تواند از نماینده سایر ارگان ها دعوت رسمي بعمل آید.4تبصره 
 
 :نظارت بر سالمت اماكن ورزشي كشور دبير كل ستاد -

و كشـوري   هاي نظـارت بوده و نظارت، كنترل و هماهنگي امور ستاد ستاد عهده دار امور اجرایي، ستاد ئيسبا حكم رفردي است كه 
 استانها، مطابق آئين نامه مصوب بعهده وي مي باشد. 

 

 سالمت اماكن ورزشي كشور:نظارت بر هاي ستاد  ارزیابي و هماهنگي مسئول -
اطالعات امـاكن ورزشـي در سـامانه    بررسي و ارزیابي ثبت  عهده دارو با حكم رئيس ستاد ستاد  پيشنهاد دبيركل بهفردي است كه  

ر نظر زیپایتخت  و بازرسانهمزمان ساماندهي فعاليت هاي ستادهاي استاني و مطابق با فرم هاي بازرسي ستادهاي استاني مي باشد 
 .را برعهده دارددبيركل 

 بازرسين مجموعه هاي ورزشي پایتخت. -الف
 بازرسين ستاد هاي نظارت بر سالمت اماكن ورزشي استان ها. -ب
 
 :كشورنظارت بر سالمت اماكن ورزشي ستاد  و دبيرخانه رسيدگي به تخلفات و شكایاتمسئول -

مربوط به توزیع داروهـا و   تشكيل پرونده براي شكایات و تخلفات عهده دار پيشنهاد دبيركل و با حكم رئيس ستاد بهفردي است كه 
براي پلمپ باشگاه متخلف و ارسـال   مراكز ذي صالحبررسي و هماهنگي هاي الزم  با  همچنينمكمل هاي غيرمجاز و ... مي باشد 

هاي  انجام امور اداري، پرسنلي، صدور احكام، كارتهمچنين  مي باشد. آن به آزمایشگاه براي آناليز و كار كارشناسي براي صدور راي
 محل استقرار آن در فدراسيون پزشكي ورزشي است.مي باشد. نيز از وظایف وي عضویت 

 
 
  



 6 

 ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي استان: رئيس-

 فعاليتهـاي  مسئوليت اجرایي فعاليتهاي ستاد نظارت در سطح استان و تنظيم امور و پيگيري رئيس یا سرپرست هيات پزشكي استان،
 را نيز برعهده دارد. كشوري با هماهنگي دبيركل ستاد ،استانيي ستاد یاجرا
نظارت بر سالمت اماكن ورزشي استان در راستاي شرح وظایف رئيس سـتاد و صـرفاً در محـدوده اسـتان      رئيس ستادشرح وظایف -

 مربوطه مي باشد.
 
 :استانستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي  سرناظر -

و ریيس ستاد استاني و هماهنگي الزم با مسئول ارزیابي كه زیر نظر  دنمي باشستاد نظارت همان نمایندگان استاني  و سرناظربازرس 
 استاندر سطح  ناظرین را در بازرسي هاي اوليه و ثانویه هاي بازرسي محوله به  ماموریتبررسي اقدامات و كشوري ستاد هماهنگي 

 انجام خواهند داد. استاني و بر اساس احكام صادره از سوي رئيس ستاد نظارت 
 

 :استان ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي ناظر -

ها و  انجام ماموریت ،سرناظر ) نماینده استاني( زیر نظر پاره وقت  بصورت و ماموریتي و ایاب و ذهابيفردي است كه به صورت حق 
بازدید  در اجرايهاي نظارتي تكميلي  بر اساس فرمو  .گرددستاد را در سطح و محدوده تعيين شده عهده دار مي  نظارتيهاي  فعاليت

 مستحق دریافت حق الزحمه مي گردند.توسط مسئولين ذیربط تایيد صحت فعاليت نظارتي پس از  از اماكن ورزشي و
                                         

  :ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي كشور اعضايتشكيالت و -3ماده 

 ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي كشور از اعضاي ذیل تشكيل مي گردد:

 .(ستاد)رئيس  فدراسيون پزشكي ورزشي و دبير كل ستاد ملي مبارزه با دوپينگرئيس  1-3

 .شوراي مركزي 2-3

 كل.دبير  3-3

 مسئول ارزیابي و هماهنگي ستاد نظارت. 4-3

 .و دبيرخانه  رسيدگي به تخلفات و شكایاتمسئول  5-3

 شوند. سال انتخاب مي 4و به مدت  ستادبا حكم رئيس  ستاداعضاي  :1تبصره

سال  2مدرك تحصيلي كارشناسي با  داراي حداقل ستبایمي  نيز تعهد و حسن شهرت ضمن داشتن ستادكاركنان عضو  :2تبصره
  كار مرتبط باشندسابقه 

در موارد خاص با تشخيص رئيس ستاد مي توان براي افرادي كه داراي ویژگيهاي خاص باشند به هر نحوي از انحاء احكام  :3تبصره 
 عضویت صادر نمود.

 

  :كشور نظارت بر سالمت اماكن ورزشي  ستاد شوراي مركزي وظایفشرح  -4ماده 

هاي اماكن  بر كليه فعاليت ارزیابي و نظارت ه منظورهاي الزم ب دستورالعمل ابالغ آئين نامه ها وتصویب ها،  تعيين شاخص 1-4
 و تدوین برنامه هاي راهبردي و عملياتي ستاد. هاي ورزشي مكمل ،عضویت در خدمات درمانيورزشي در حوزه 

 ورزشي.مسئولين ذیربط در حوزه نظارت بر سالمت اماكن مشورتي به  یهه نظرئارا 2-4

 كشوري و استانها.ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي ف و تشكيالت یتعيين و تصویب وظا 3-4

 در قالب برنامه عملياتي ستاد. هابرنامه   و طرح تا تصویب پيشنهاد 4-4

 و ميان مدت ستاد نظارت. مدت ندو تقویم هاي كوتاه مدت، بل تصویب اعتبارات پيش بيني شده، برنامه ها 5-4

 ستاد.حوزه هاي مختلف  ررسي عملكرد فعاليتب 6-4

 .در اماكن ورزشيمعيار ارزیابي و نظارت  و شاخص ها بينيبازتصویب هرگونه  7-4

به منظور ارتقاي  اماكن ورزشيراهكارهاي مناسب اجرایي در زمينه نظارت و ارزیابي  هتدوین سياست ها و برنامه ها و ارائ 8-4
 در اماكن ورزشي. سالمت  كيفيت
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 پيشنهاد عضویت ستاد در مجامع و سایر نهادها و ارگانها. 9-4

 .اجراي سياستهاي نظارتي ستاد در اماكن ورزشي كشورمبتني بر ستاد نظارت بر  گونگي تحقق اهداف توسعه  10-4

و بارزه با دوپينگ، فدراسيون پزشكي وزارت ورزش و جوانان ، كميته ملي المپيك ، ستاد ملي مایجاد هماهنگي و ارتباط با  11-4
 ادارات كل ورزش و جوانان استانها، كميسيون ماده پنج امور باشگاهها و حراست وزارتخانه.

 ستاد.ارتقاي كميت و كيفيت كليه فعاليت هاي  ،ارزیابي 12-4

 . تادسو خود ارزیابي اعضاي  حمایت از انجام ارزیابي دروني و بيروني توسط گروه هاي علمي 13-4

  ستاد.تصویب الزامات رعایت كيفيت در حوزه هاي مختلف  14-4

 نظارتي.مختلف  اماكن ورزشي در حوزه هايتصویب  ك ليست الزامات  15-4

  تصویب تقویم اجرایي برنامه هاي ارزیابي كلية فعاليت هاي ستاد و اماكن ورزشي . 16-4

 ستاد.بررسي موارد ارجاعي از طرف رئيس  17-4

 .شوراي مركزيحضور در جلسات رسمي  18-4

 
 وظایف رئيس ستاد نظارت كشوري: -5ماده 

 .صدور احكام اعضاي اصلي ستاد -الف

 .مكاتبه با دستگاههاي اجرایي و مراجع خارج از ستاد -ب

  .ستادمالي مسئوليت كليه امور -ج

 .تصویب سياستهاي كالن ستادي و آئين نامه و بخشنامه ها-د

 .در كليه سطوح ستادعزل و نصب  -ح

 .به اعضاء در ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشياعطاء پاداش   گونگيحق الزحمه اعضاء و تعيين  -و

 .ز: سایر موارد بنا بر ضرورتهاي ستاد

 
 :كشورينظارت بر سالمت اماكن ورزشي كل ستاد وظایف دبير  -6ماده 

 .مسئوليت كليه امور اجرایي 1-6

 .ستادابالغ مصوبات  6 -2

 استاني و  ريفعاليتهاي بعمل آمده در سطح ستاد نظارت كشونظارت بر حسن اجراي  3-6

 به رئيس ستاد.ها و پيشنهادهاي تخصصي  ارائه طرح 4-6

 ء.به اعضاآن و ابالغ  ستادتهيه و تنظيم دستور جلسات  5-6

 ستاد.تهيه و تنظيم صورتجلسات  6-6

 و فعاليتهاي ستادهاي نظارت بر سالمت استاني. ستادارائه گزارش از نتایج اجرایي مصوبات  7-6

و سایر  وزارت متبوع، فدراسيون پزشكي ورزشي ، ستاد ملي مبارزه با دوپينگ و  اعضاي ستاد ایجاد هماهنگي و ارتباط ميان 8-6
 دستگاههاي ذیربط.

سئولين نظارت بر سالمت اماكن ورزشي استانها جهت ارائه گزارش نهایي به رئيس ستاد آناليز دقيق گزارشات ارائه شده توسط م 9-6
 نظارت.

و كميته آموزش فدراسيون پزشكي ورزشي با همكاري ستاد ملي مبارزه با دوپينگ درخواست برگزاري كالس هاي آموزشي  10-6
 براي مربيان و مدیران باشگاهي.

 .سرناظران و ناظران استانيبرگزاري دوره هاي آموزشي ویژه  11-6

 سایر موارد بنا بر تشخيص رئيس ستاد. 12-6
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 وظایف مسئول ارزیابي و هماهنگي ستادهاي نظارت بر سالمت اماكن ورزشي كشور: -7ماده 

 اماكن ورزشي ، مطالعه مقررات حاكم برستاد نظارتنظير تهيه  ك ليست، رجوع به سوابق موجود در  يظارتتدارك طرح ن -
و  ظارتآشنایي با محيط مورد ن ،موثق براي جمع آوري اطالعات مورد نيازافراد ، شناسایي و تعيين ترایا موضوع نظ

 .وجود برنامه ها و طرحهاي اجرایي مرتبط با موضوع ماموریت خصوصيات طبيعي و اجتماعي آن، كسب اطالعات اجمالي از

 اطالعات ثبت شده در سامانه ستاد.بررسي و نظارت  -

 هماهنگي براي برگزاري كالس هاي آموزشي براي ناظرین و مدیران باشگاهها در سطح كشور. -

 ارائه گزارش از فعاليت باشگاهها به دبيركل. -

 ارائه گزارش از ستادهاي استاني به دبيركل. -

 نظارت بر اجراي مصوبات و اقدامات اجرایي ستادهاي نظارت استاني. -

 
 : كشور ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشيه دبيرخانو رسيدگي به تخلفات و شكایات مسئول وظایف  -8ماده 

 .تشكيل پرونده و ارجاع به مراكز ذیربط -

 رسيدگي به شكایات اشخاص یا ثبت شده در سامانه)نظارت موردي( .نظارت در قالب  -

 ارسال نمونه هاي كشف شده به آزمایشگاه براي آناليز. -

 .براي پلمپ باشگاههاگزارش به كميسيون ماده پنج و پيگيري  -

 مسئول سامانه رسيدگي به تخلفات و شكایات. -

 مدیریت امور دبيرخانه. -

 .صدور كارت عضویت -

( و صدور جعبه كمك هاي اوليه، فشارسنج و تست قند و ...هماهنگي برنامه تقدیر از باشگاهها در سطح استان و كشور با هدایا )  -
 تقدیرنامه.

 

 
 :مستمر  نظارت -9ماده 

ثانویـه بـه سـتادهاي نظـارت      -اوليه ارزیابي و در قالب فرمهايمنظم  ،اي مدونه در قالب برنام امور نظارتي كهراجع است به انجام 
 عضویت در كميته خدمات درماني فدراسيون پزشكي ورزشياستاني ابالغ و این ستادها در راستاي اهداف نظارتي در حوزه سالمت و 

 اماكن ورزشي كشور اقدام خواهند شد. به
 

 

 

 : ویژه نظارت -10ماده 

هاي  ها در محدوده موضوع خاص ارجاعي و در خارج از برنامه نظارت  اجراي این نوعپيشنهاد دبير كل و تایيد رئيس ستاد  حسب
و در سطح ستادهاي نظارت استاني نيز با دستور رئيس ستاد استاني،  گيرد صورت مي ستادهاي استاني و كشوري زمان بندي شده
 ها انجام خواهد شد و گزارش آن مي بایست به صورت موردي و فوري به ریاست ستاد نظارت كشوري منعكس گردد. اینگونه نظارت

 

 

 تشكيالت ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي استان: –11ماده 

 كه با حكم ریيس ستاد نظارت كشوري منصوب مي گردد. رئيس هيات پزشكي ورزشي استان ) رئيس ستاد نظارت ( 1-11
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 شوراي مركزي ستاد نظارت استاني  2-11

 ) نماینده ستاد در استان(  ناظر ستاد استانيسر 3-11

 ینناظر 4-11

 شوند. سال انتخاب مي 2و به مدت  هيات پزشكي ورزشي (ستاد استاني) رئيس با حكم رئيس ستادهاي استاني اعضاي  :1تبصره 

برخوردار  نيز و از تعهد و حسن شهرتبوده  دانيداراي حداقل مدرك تحصيلي كارستادهاي استاني مي بایست كاركنان عضو  :2تبصره
 .باشند

تعداد ناظرین ستاد هاي استاني براساس تعداد شهرستان هاي یك استان ، تعداد فراواني اماكن ورزشي در سطح استان و همچنين صالحدید  :3تبصره 
 ریيس ستاد استاني تعيين مي شود. 

 

 شرح وظایف رئيس ستاد نظارت استاني: -12ماده

ظایف رئيس ستاد نظارت كشوري و صرفاً در گستره استاني محل شرح وظایف رئيس ستاد نظارت استاني در راستا و در موازات شرح و
فعاليت ستاد نظارت استاني است مشروط بر آنكه تداخلي در شرح وظایف ستاد نظارت بر سالمت اماكن وزشي كشور نداشته باشد. بر 

 دهاي نظارت بر سالمت استانينظارتي تحت عنوان ستاالزم دفاتر  اددر استانها به تعدنظارت بر سالمت كشوري  تادساین اساس 
         كه زیر نظر رئيس ستاد نظارت استاني )رئيس هيات پزشكي یك سرناظر ) نماینده استاني( و تعدادي ناظراز داشت كه  خواهد

نظارت ستاد . رئيس ستاد موظف است گزارش و عملكرد ستاد استاني خود را به صورت مكتوب به انجام وظيفه خواهند نمود ورزشي (
 ارائه دهد.  كشوري

 

 ستاد نظارت استاني : شوراي مركزيشرح وظيفه  -13ماده 

 تصویب عملكرد ساالنه فعاليت ستاد نظارت استاني و ارائه گزارش به ریاست ستاد نظارت كشوري. 1-13

 نظارتي در سطح استان. عملياتي و تصویب تقویم 2-13

 نظارت بر اجراي فعاليتهاي ستاد استان.  3-13

 پيگيري ابالغ ابواب جمعي ستاد نظارت استاني كه از سوي رئيس نظارت استاني معرفي مي شوند.4-13

 .شوراي مركزيشركت در جلسات رسمي 5-13

 
 ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي: سرناظروظایف -14ماده 

 :دناقدام نمای به ترتيب زیر ،ظارتقبل از شروع ن هستندموظف  هاناظرسر

 ابالغ جهت انجام ماموریت نظارتي براي ناظرین مربوطه. اخذالف( 

 .موضوع ماموریت و شناخت تراب( كسب آگاهي هاي الزم نسبت به مورد نظ

 .آیين نامه مفادج( احراز صالحيت در انجام ماموریت با توجه به 

  .بررسي طرق نيل به این اهداف و انتخاب روشهاي مناسب محوله مورد نظر است وتوجه كامل به اهدافي كه از اجراي ماموریت د( 

 برگزاري دوره هاي آموزشي در سطح استان.هماهنگي براي ( ح

 تخلفات و شكایات.( رسيدگي به و

 ( نظارت بر نحوه صحيح اطالعات ثبت شده در سامانه.ز

 
 وظایف ناظر ستاد نظارت استاني: –15ماده 

 ماموریت هاي نظارتي ابالغ شده از طرف سرناظر.انجام  -

 كسب آگاهي هاي الزم نسبت به انجام ماموریت. -

 آشنایي كامل با قوانين و مقررات بازرسي. -
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 سامانه ستاد.ثبت در آشنایي كامل نسبت به پركردن فرم ارزیابي و  -
 

 

 

 

 

 هاي نظارتي: نحوه اجراي ماموریت-16ماده

رئيس با دستور اجراي ماموریتهاي نظارتي بطور كلي به صورت غير مترقبه و بدون اطالع قبلي انجام خواهد شد و در موارد خاص و 
با اعالم قبلي به متوليان اماكن ورزشي اقدامات نظارتي در  و عنداللزوم حسب موردو یا رئيس ستاد كشوري،  نظارت استاني ستاد

 اصالح نقاط ضعف نظارتهاي قبلي انجام خواهد شد. محورهاي مشخص و در راستاي
 

 ي:استانهاي نظارت  هياتها و  نظارت بر عملكرد گروهنحوه  -17ماده 

و تحت نظارت عهده  رب گروههاي نظارت استانيهاي  و برنامه ریزي فعاليت ارشاد ،هدایت ،نظارتيماموریت ماهيت با توجه به 
 .خواهد بود نظارت استاني رئيس ستادمستقيم 

ستاد نظارت بر سالمت اماكن دستورات و نظریات هاي الزم برخوردار نباشد،  موارد خاص كه ستاد نظارت استاني از قابليتدر  -تبصره
داشت و ستاد نظارت استاني و عوامل اجرایي آن مي بایست بر اساس خواهد هاي نظارتي  در اجراي فعاليت اولویت ،ورزشي كشور
 كشوري انجام وظيفه نمایند. نظارت دستورات ستاد 

 

 ور حكم ماموریت در شروع نظارت:دلزوم ص-18ماده

   مستمر و ت هاي راانجام نظ ،گردد. صدور احكام ماموریت در هر مورد پس از صدور حكم ماموریت آغاز مي يشروع به كار نظارت 
نظارت استاني و یا  رئيس ستادو در سطح استانها بر عهده  ستادبا ریاست  در سطح ستاد كشور فوق العاده و رسيدگي به شكایات

 مجاز از طرف ایشان خواهد بود.  مقامات

و یا سایر دستگاههاي دولتي)حساس( كه امكان تعامل و هماهنگي از  مراكز نظامياماكن ورزشي از  ارتاحكام نظ صدور :1تبصره
 .انجام خواهد شد كشوري دبيركل ستاد یا رئيس والزم از سوي  هماهنگيانجام با سوي ستاد نظارت استاني ميسر نباشد 

 .تعيين خواهد شد ا، صریحو مدت آن ارتنظ در احكام ماموریت ، قلمرو مكاني ، زماني و موضوع :2تبصره 

ستادهاي استاني مي توانند نسبت به صدور كارتهاي شناسایي ) پاره وقت و یا افتخاري ( براي ناظران با  ،در صورت امكان :3تبصره 
اقدام  و اخذ نظریه كتبي از ستاد نظارت كشوري تشریح موارد و الزامات قانوني در پشت كارت و یا ذیل احكام ماموریت با هماهنگي

 آغاز مي شود.ابالغ مسئولين ذیربط در ستاد نظارت  نمایند. در هر صورت انجام نظارت با حكم و یا
 

 ستاد نظارت استاني و كشوري: درعضویت نحوه -19ماده

و اشتغال ایشان هيچگونه تعهد افتخاري و یا پاره وقت بوده استاني و كشوري داراي عضویت رده هاي  در ستاد كليه اعضاء
بر این اساس پس از فراگيري آموزشهاي الزم در خصوص  .نمي نماید داوات براي ستاد نظارت بر سالمت ایجاستخدامي،بيمه و سن

قوانين و مقررات موضوعه و همچنين  مطابقاستمرار و ادامه فعاليت آنان با نظر رئيس ستاد و با هماهنگي ستاد نظارت كشوري، 
 ستاد نظارت كشوري تصميم گيري خواهد شد.  كالن سياستهاي

شي به صورت پيمانكاري و مشمول قراردادهاي خصوصي موضوع زدر ستاد نظارت بر سالمت اماكن ور ناظراننوع همكاري  :1تبصره
  قانون مدني مي باشد. 10ماده 

، حق پرداخت ایاب و ذهابر اساس بً  كشوري صرفا -رداخت مالي به سایر افراد همكار غير ناظر در ستادهاي استاني پهرگونه  :2تبصره
 یا حق التدریس خواهد بود.ماموریت ، حق الجلسه و 

 

 :نظارت هاي ستاد  فعاليت قانون حاكم بر -20ماده 
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بوده و كليه این اقدامات در  در سطح كل ستادهاي استاني و كشوري ضوابط و دستورالعملهاي ستاد حاكم بر فعاليتهاي نظارتي
راستاي مقررات سازمان جهاني مبارزه با دوپينگ، ستاد ملي مبارزه با دوپينگ، اساسنامه و مقررات فدراسيون پزشكي ورزشي و وزارت 

 باشد.قوانين موضوعه و جاري كشور حاكم بر كليه فعاليتهاي ستاد نظارت كشوري مي  بطور كلي، ورزش و جوانان تبيين مي گردد و
 

 

 

 

 :همكاري در ستاد نظارتروش  -21ماده 

 هرگونه فعاليت در ستادهاي نظارت اعم از كشوري و یا استاني به یكي از دو روش ذیل خواهد بود.

در خصوص همكاري افراد دبيركل ستاد و تایيد رئيس ستاد  توسطدر سطح ستاد نظارت كشوري پس از شناسایي و معرفي افراد -الف
 خواهد شد.تصميم گيري 

در خصوص همكاري افراد  رئيس ستاد نظارت استانيو با تشخيص پس از شناسایي و معرفي افراد  در سطح ستادهاي استاني -ب
 خواهد داشت.طریقت جنبه ستاد نظارت كشوري به ستادهاي استاني در این رابطه پيشنهادات  مختلف تصميم گيري خواهد شد.

 

 :لزوم تشكيل پرونده پرسنلي در ستاد نظارت همكاريشرایط  -22ماده 

 واست  پاره وقت و یا افتخاريبه صورت در ستادهاي نظارت بر سالمت اماكن ورزشي بازرس نوع همكاري افراد اینكه به  با توجه
در رده هاي مختلف  همكاريهرگونه  فلذا .بر اساس فرمهاي نظارتي تكميلي مشمول دریافت حق الزحمه مي گردند صرفاً ناظرین

كه مي باشد  استاني مشروط به شرایط عمومي اشتغال )ذكر شده در قوانين موضوعه( و همچنين موارد ذیلیا ستاد نظارت كشوري و 
 آنان درج خواهد شد: در پرونده پرسنلي

 .الف: داشتن كارت پایان خدمت براي آقایان

 .فوق دیپلمب: داشتن حداقل مدرك تحصيلي 

  .يمه به صورت خویش فرما و یا تحت تكفلج: داشتن ب

  .د: تشكيل پرونده و ارائه مدارك هویتي

 .گواهي صحت و سالمت -ح

 )حسب مورد( .استاني رئيس ستادنظارت كشوري و یا  اخذ تایيدیه اشتغال از رئيس ستاد -و

 یا سایر مبادي نظارتي ذیربط. اخذ تایيدیه صالحيتي از حراست  -ز

امكان جذب و بكارگيري افراد با تحصيالت  شوراي مركزيتبصره: در موارد خاص حسب صالحدید رئيس ستاد نظارت و تصویب 
 امكان پذیر مي باشد. در سطح ستادصرفاً براي یك نفر  فوق دیپلمكمتر از مدرك 

 

 :وضعيت فعاليت و نحوه حضور اعضاي ستاد -23ماده

مي بایست در زمان مقرر نسبت به  فرادمي باشد، لذا اافتخاري  یا در ستاد به دو نحوه پاره وقت وبازرسين با توجه به اینكه فعاليت 
  .اقدام نمایند مقامات ذیصالح دستوراترابر ب انجام وظایف محوله

 

 :هاي ستاد استفاده از خدمات كاركنان دولت در فعاليت -24ماده 

همكاري كاركنان رسمي ، قراردادي و پيماني وزارت ورزش و جوانان و سایر دستگاههاي دولتي در ستادهاي نظارت استاني و یا 
صورت پذیرد، مشروط بر آنان نحوي كه خارج از اوقات موظف اداري  هب یا افتخاري( پاره وقت ونحوه همكاري ) بهبا توجه  كشوري 

 است.نباشد، بالمانع  و الزام آور موضوعههاي  و دستورالعمل اد سایر قوانين و بخشنامه هاآنكه اشتغال آنان مغایر با مف
 

 :بكارگيري اتباع بيگانه -25ماده 

  .نظارت ممنوع مي باشد بكارگيري اتباع بيگانه در ستادجذب و  هرگونه



 12 

 اخذ مجوزهاي قانوني الزم و مطابق قوانين و مقررات موضوعه و جاري كشور و پس از ري اتباع بيگانهيدر موارد خاص بكارگ -تبصره
امكان  مشاورن ارئيس ستاد و تحت عنوصالحدید، تشخيص و نياز ستاد با درخواست  برابرو توسط هيات رئيسه ضرورت آن تصویب 

 پذیر مي باشد.

 

 

 
 ها: سمينارها ، جلسات و همایش -26ماده 

سمينارها و همایشهاي علمي در راستاي همفكري و افزایش سطح علمي اعضاء در تمامي سطوح در منشور فعاليت ستاد برگزاري 
نهادینه بوده و در طول سال حداقل دو همایش یا سمينار علمي با حضور اعضاء فعال در یكي از استانهاي كشور، برگزار خواهد شد و 

ي به صورت مستمر در راستاي بهبود، ارتقاء و رفع معایب فعاليتهاي ستاد مستمراً جلسات همفكري نيز در سطح استاني و ستاد
 تشكيل مي گردد.

 

 :و مهم  حساس هاي ترادر نظنحوه اقدام  -27هماد

 :به طریق ذیل اقدام مي شوددر ماموریتهاي حساس و مهم 

 نظارت استاني ، ناظران و كارشناسان مربوطه. رئيس ستادبا حضور جلسه معارفه  الف:

 خواهد داشت. فعال نظارت استاني حسب مورد در نظارتهاي مهم و خاص در تركيب هيات نظارتي حضور رئيس ستاد ب:

 ناظر منتخب و باشد تيرانظ یا گروه اعزام هيات نياز به مكان ورزشي كلي یك هاي مستمر و مواردي كه بررسي اوضاعترادر نظج:
 كتباً منعكس نماید. نظارت استاني رئيس ستادمي بایست گزارش روزانه عملكرد گروه اعزامي را به  ،استاني نظارت ستاد

مي تواند خارج از وقت اداري و در روزهاي تعطيل نيز انجام وظيفه رین ناظ لي، محدود به مدت ماموریت مي باشد وتراامر نظ د:
 .نماید

 

 :آوري اطالعات نظارتيهاي جمع  روش :28اده م

مقتضي از جمله با استفاده از روشهاي زیر جمع  نحو مي تواند اطالعات مورد نياز را با رعایت اصول و قواعد شناخته شده بهبازرس 
 : آوري نماید

 .الف( مشاهدات

 .استطالع از شهود و مطلعين (ب

 . الزم از آنها ج( مطالعه سوابق و پرونده هاي موجود و تهيه مدارك

  .د( كسب نظر كارشناسي

 . مسئولين اماكن ورزشيه( استعالم نظر مسؤالن و 

را مالحظه و نتيجه مشهودات خود را بر  ارتقسمتهاي مورد نظ وضعيت ،ضمن توجه به موضوع ماموریت با دقت نظر بازرس :1تبصره 
 .منعكس مي نماید نظارتي و یا گزارش  ك ليستمجلس در  تنظيم صورت حسب مورد یادداشت و یا با

 معتمداز اطالعات سایر افراد  ،ترامورد نظ مكان ورزشيمنابع داخلي  در تحقيقات از شهود و مطلعين به منظور دستيابي به :2تبصره 

 .استفاده مي شوددر راستاي تكميل اطالعات نظارتي نيز 

تواند ي م و به طور كلي جنبه طریقيت داشته باشد، ناظر شودانجام  نانچه تحقيق از مطلعين بمنظور دستيابي به منابع موثق  :3تبصره 
در هر  مي گردد جلسهدرج هویت و مشخصات آنان ، صورت ليكن در سایر موارد اظهارات شهود با ،به استماع اظهارات آنان اكتفا نماید

 صورت حضور فيزیكي ناظر در محل نظارت الزامي است.
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 :در جریان اجراي نظارتبررسي اسناد محرمانه  -29ماده 

در  هيات نظارتتوسط ناظر یا ، در صورت لزوم بررسي و استناد در گزارش نظارتيطبقه بندي  داراي مدراك و دفاتر ،اسنادهرگونه 
 و عنداللزوم از آنها روگرفت تهيه خواهد شد. محل ماموریت مالحظه

سایر مقررات  و یا نگاهداري اسناد و ... و نحوه مشخص نمودن نوع تشخيص طبقه بندي اسناد طبق مقررات و آئين نامه :1تبصره
 .خواهد بود موضوعه

در راستاي اسناد و تهيه رونوشت یا تصویر از آنها منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع ماموریت و  ،اخذ مدارك :2تبصره 

 .باشد مينظارتي گزارش دوین ت

 مسئولين ستاد نظارتدست نویس رونوشت تهيه مي گردد، مگر آنكه بنا به تشخيص  به طریقطبقه بندي  داراي از اسناد :3تبصره 
 .ضروري باشد تهيه تصویر از آن

 

 در موضوع نظارت: كارشناسان رسمي و محلياستفاده از  -30ماده 

و در  در اموري كه جلب نظر كارشناس ضرورت دارد، استفاده نمایند ستادكارشناسان  مي توانند از وجود ترایا هيات هاي نظبازرس 
عمل خواهد ایت مقررات این آئين نامه دعوت باز كارشناسان رسمي و محلي با رع موارد خاص حسب تایيد رئيس ستاد نظارت استاني

 آمد.

بوده و خوردار نيز برمانت و صداقت بوده و از حسن شهرت ا به صفت مشهوركارشناسان رسمي و محلي مورد انتخاب مي باید  :1تبصره
  .باشندداراي تخصص الزم 

رئيس هيـات  نظارت استاني ) رئيس ستادپس از جلب موافقت  ،مربوطه تعيين موضوع كارشناسي و حق الزحمه ضمن بازرس :2تبصره 
 صادر مي نماید. دستور اجراي كارشناسي را ،مربوطهپرداخت هزینه  و حصول اطمينان از تامين اعتبار و (پزشكي

 

 

 :ممنوعيت وقفه در فعاليتهاي نظارت شونده-31ماده 

       شونده تراواسناد باید به گونه اي باشد كه در روند امور فعاليت جاري نظ ، تحقيقات، كسب اطالعات و تهيه مداركتراانجام نظ
 .ننماید ایجاد وقفه ) اماكن ورزشي و...(

 مكان ورزشي فعاليتهايآنكه یا  و گردد مكان ورزشي مورد نظارت كامل ياقداماتي است كه موجب تعطيل ،منظور از ایجاد وقفه تبصره:
 .مي باشداستاني  نظارت بر سالمت رئيس ستادبا  تشخيص این امر .آن را به نحو قابل مالحظه اي محدود نماید

 :ممنوعيت پيش داوري در امور نظارتي -32ماده 

به  منوط هااست. كليه استنتاجات و اظهار نظر نع شدهم شخصي القاء نظر و داوري ناظر در اجراي ماموریت خود از هر گونه پيش
 است. و برسيهاي موضوعي يظارتنرسيدگي  اتمام

 
 :ممنوعيت افشاء اطالعات نظارتي -33ماده 

ستاد نظارت بر سالمت، نحوي با منافع ه مسایلي كه بو  هاي انجام شده و اعالمات ترانظ در خصوصمطالب هرگونه افشاء 
 ،حقوق اشخاص مرتبط باشد و همچنين با حيثيت و فدراسيون پزشكي ورزشي ، ستاد ملي مبارزه با دوپينگ و وزارت ورزش و جوانان

 در حكم امين است.و كليه اطالعات جمع آوري شده جنبه محرمانه دارد و مسئوليت ناظر جهت حفظ اطالعات نظارتي  ممنوع است
 
 

 :انجام نظارتهاي خارج از ماموریت محوله -34ماده 

رسيدگي به  اطالع حاصل نماید و مكان ورزشي مورد نظارتماموریت از سوء جریان یا وقوع تخلفي در   نانچه ناظر در حين انجام 
 تاد نظارت استاني و یا كشوريس را با رعایت سلسله مراتب به اجرا و ادامه نظارت  گونگي ،باشد ويآن خارج از موضوع ماموریت 
 .اعالم و كسب تكليف مي نماید
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 :الزامي بودن حضور در محل نظارت-35ماده 

ممكن است از طریق مذاكره حضوري در محل  ترامشمول نظاماكن ورزشي  متوليان كسب اطالعات و اخذ نظریات و توضيحات 
در هر صورت حضور در  صورت گيردو یا كشوري )حسب مورد( ياستان ترانظ تادشفاهي در محل س ماموریت یا با دعوت كتبي یا

 محل نظارت به منظور تكميل فرمهاي نظارتي الزامي است.
 

 

 

 

 :اطالع رساني فوري در امور نظارتي -36ماده 

 دبير كل ستاد –نظارت استاني  رئيس ستادذیربط ) به اطالع مسئول مرتباًبا رعایت سلسه مراتب  گونگي اقدامات خود را بازرس 
 مسئوالن مذكور نيز به ترتيب فوق، رئوس مطالب و .( رسانده وعنداالقتضاء كسب نظر مي نمایدرئيس ستادكشوري–كشوري

باید  رساني اطالع ،خاص و مهم در مواردنمود. خواهند  ه منعكسمربوط یا ناظر مسئولين ذیربط استاني و قضایاي حائز اهميت را به
 .فوري باشد

 

 ممنوعيت سوء استفاده از مقام و جایگاه در بهره برداري از امكانات نظارت شونده: -37ماده 

و مسئولين ستادهاي نظارت بر سالمت اماكن ورزشي  نیتوسط ناظر اماكن ورزشي مورد نظارت استفاده شخصي از وسایل و امكانات
 و با متخلفين برابر قوانين موضوعه برخورد خواهد شد. ممنوع است اكيداً به نحویكه شائبه سوء استفاده از مقام و موقعيت داشته باشد،

 

 :نحوه انجام مكاتبه با اماكن ورزشي -38ماده 

نظارت بر سالمت اماكن ورزشي استانها و یا  رئيس ستاداماكن ورزشي مورد نظارت، توسط انجام مكاتبات با مقامات و مسووالن 
 ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي كشور حسب مورد انجام خواهد شد.و دبيركلرئيس 

 

 :مشمول نظارت بودن كليه اماكن ورزشي -39ماده 

، ناظر با تهيه و ارائه مدارك الزم نماید و یا انكار خود نفيفعاليت نسبت به نظارت ستاد را  حقنظارت، شمول مكان ورزشي مهرگاه  
، در قاعده كلي تمامي باشگاهها و اماكن ورزشي كشور كه مطابق ماده پنج قانون تكليف مي نماید كسباستاني  نظارت تاداز س

             تحت پوشش نظارت و بررسي ستاد تاسيس سازمان تربيت بدني)وزارت ورزش و جوانان( مبادرت به فعاليت ورزشي مي نمایند، 
 مي باشند. 

 

 :تمرد در اجراي نظارت از سوي متوليان اماكن ورزشي -40ماده 

یا مخالفت یا عدم همكاري الزم مواجه شود و نتواند نسبت به رفع مشكل  در جریان انجام ماموریت خود با ممانعت بازرس نانچه 
            گزارش (حسب موردو یا كشوري)نظارت بر سالمت استاني  رئيس ستاد گونگي امر به  هصورتجلسمراتب را با تنظيم  اقدام نماید،
 خواهند نمود.

 

 :لزوم بررسي اوليه مورد نظارت -41ماده 

و دالیل حاصله و احراز  تخلفاتسپس با توجه به اهميت و  تعيين را است نظارت واجد شرایط ، ابتدا امر یا اموري كه موضوعبازرس 
با هماهنگي مسئولين ستاد نظارت  ستندات از سوي مورد نظارت)اماكن ورزشي(و یا از بين بردن دالیل و ممتخلف  بيم تباني یا فرار

 ماموریت نظارتي را به انجام خواهد رساند. ،استاني
 

 رسيدگي به اقدامات مخالف با اهداف ستاد از سوي ناظر:لزوم  -42ماده 

تشخيص  با ضوابط ستاد مواجه شود كه آن را مخالف اقداماتي موضوعي با در جریان انجام ماموریت یا رسيدگي به بازرسهرگاه 
الزم بعمل هاي  و هماهنگياقدامات  ،برابر مقرراتگزارش مي دهد تا به صورت كتبي به مسئول ما فوق خود مراتب را سریعاً  ،دهد

 آورده شود.



 15 

 

 

 

 :هاي نظارتي ضرورت-43ماده 

                      موضوعي را كه به عنوان ستمي بای ،ضروري تشخيص دهددر راستاي انجام ماموریت خود را  اقداميبازرس در مواردي كه  
 .نماید  منعكس نظارت استاني رئيس ستادبه  خود يدر تقاضا جهات و دالیل مشروحاً، سوء جریان تشخيص مي دهد با ذكر موارد

 

 :بازرسموارد رد  -44ماده 

 :اعالم مي نماید نظارت بر سالمت استاني رئيس ستاد در موارد ذیل ناظر از رسيدگي خودداري و مراتب را به

 .نفع شخصي داشته باشند باشگاه مورد نظارتیا  و تراالف( ناظر یا اقرباي نسبي یا سببي او در موضوع نظ

 .مدیریت داشته باشند ترامورد نظباشگاه در  ناظر سببي یا ب( اقرباي نسبي و

 .سابقه اختالف اداري یا حقوقي یا كيفري داشته باشدباشگاه مورد نظارت ج( ناظر یا اقرباي او با مدیریت 

 .است در این ماده مورد نظر اي سببي از هر درجه و طبقه اقرباي نسبي و :1تبصره 

و  تراموارد فوق تاثيري در روند نظد، تشخيص دهنظارت استاني و یا كشوري حسب مورد  تاددر صورتي كه س :2تبصره 
صورت ناظر مكلف به اجراي دستور مي  در این ،مربوطه تكليف مي نماید ادامه اجراي ماموریت را به ناظر ، نتيجه آن ندارد

 .باشد
 

 :نظارتيتدوین گزارش نحوه -45ماده 

گزارش خود را تهيه و با ایجاد ارتباط ، تراجمع آوري شده در جریان نظ بررسي ها، اطالعات و دالیلناظر با استفاده از حاصل 
 .اقدام مي نمایدو  ك ليست مربوطه  به تحریر متن گزارشنسبت  مطالب منطقي بين

 

 مواردي كه در تدوین گزارش و یا تكميل چك ليست نظارتي مي بایست رعایت گردد:  -46ماده 

بندي آنها بر مبناي درجه اهميت دالیل و مستندات و تعيين  تنظيم مطالب نتيجه تحقيقات و اطالعات بدست آمده و طبقهالف( 
 .و گزارش مربوطه است نظارتي ليست  ك جایگاه آنها در

 ت.رایا موضوع مورد نظ اماكن ورزشيتجزیه و تحليل عملكرد  (ب

 ت.راررات مربوط و اهداف نظلحاظ قوانين و مق ج( ارزیابي وضعيت موجود با

بيان  نتيجه حاصله و هر آنچه كه باید انجام مي شده وتعيين موارد اختالف بين  حسن جریان امور و یا نسبت بهد( اعالم نظر 
 .اشكاالت، معایب و نواقص

 الزم.ارائه پيشنهادهاي و  شرایط و اوضاع و احوال موثر ه( استنتاج از مجموعه بررسي ها و اعالم نظر نهایي با توجه به

 .ي پيشنهادتحقق نظرات و نظارت  ،و( تعيين روش پيگيري 
 

 :لزوم  جمع آوري ادله قابل دفاع از سوي ناظردر گزارش نظارتي-47ماده 

استفاده با ارائه مستندات، دالیل و مدارك قابل قبول بوده، بصورتيكه بتوان از آن بعنوان سند مثبته ناظر باید  و  ك ليست گزارش
 نمود.

 

 :و مسئولين ستاد نظارت نحوه ارائه پيشنهادات ناظر -48ماده 

 مي بایست نكات زیر را رعایت نماید. اتدر ارائه پيشنهاد تراناظر یا هيات نظ

 .با موضوع ماموریت محوله مرتبط باشد الف( مستقيماً

 .مجمل خودداري شودروشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب كلي ، مبهم و  ب( صریح ،

 توجه قرار گيرد. موردمكان ورزشي ج( شرایط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرایي و مقررات حاكم بر 
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 .باشد موضوعهروشهاي منطقي و مقررات و فني  ،قواعد علمي ،با اصولات منطبق گزارشات و نظرد( 

 .ه( در امور تخصصي مستند به نظریه كارشناسي باشد

اعم از  ،علل موجه درخواست و الزم است جهات فعاليت یك مكان ورزشي متخلف كه مورد نظارت قرار گرفته است،عليق و( براي ت
 .باشد ، تصریح گردد ظارتیا انجام نو مكان ورزشي مربوط به حسن جریان امور در  اینكه

  باشد. در محدوده اختيارات قانوني اعمال سياستهاي تنبيهي و یا ز( تشویق

حائز شرایط در اقدامات نظارتي  مورد نظارت كه به منظور تشویق متوليان اماكن ورزشيناظر مي تواند در گزارش نظارتي خود  (ح
 بنماید. ورزشي ) جعبه كمكهاي اوليه و....(اماكن مرتبط با سالمت  ء هدایايهدااصدور تقدیر نامه ، بوده اند، تقاضاي 

ي موارد ایراد كماكان احراز شرایط مناسب سالمت، مورد تذكر قرار گيرند و در نظارتهاي بعد نانچه اماكن ورزشي به لحاظ عدم ط( 
نظارت استاني مكلف است با همكاري كميسيون ماده پنج امور باشگاههاي اداره كل ورزش و جوانان  رئيس ستاد، وجود داشته باشد

سالمت اماكن "استان متبوع خود و یا سایر نهادهاي مرتبط، نسبت به اعمال مجازاتهاي قانوني در رابطه با وقوع تخلفات در دو حوزه 
 اقدام نماید. "عضویت در خدمات درماني "و  "ورزشي

بررسيهاي الزم انجام كميسيون ماده پنج امور باشگاهها برابر گزارشات واصله از سوي ستادهاي نظارت بر سالمت و پس از ( ي
از طریق مراجع ذیربط مكانهاي ورزشي متخلف متوليان نسبت به  ، مجازتهاي الزم راضمن تشكيل جلسه برابر قانون ،مطابق مقررات

 اعمال خواهد نمود.
 

 الزامات در تنظيم گزارش نظارتي:-49ماده 

 خواهد بود:به ترتيب زیر  حتي االمكان ، مربوطهنظارتي عالوه بر تكميل  ك ليست  ،از حيث شكلي تيرانظ تنظيم گزارش هطریق 

 .نام ناظر یا ناظران یا تهيه گنندگان گزارش عنوان گزارش ، تاریخ تنظيم گزارش ، :الف( صفحه عنوان شامل

 .، نتيجه گيري ها و پيشنهادها ، بصورت فشرده و اختصارگزارش شامل: موضوع ناظرب( خالصه 

 .ج( فهرست مطالب

 .اي كه خواننده گزارش را براي مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده مي كند د( مقدمه

ام شده است و نتایج انج براي آن ارتعي است كه نظویا قسمت اصلي گزارش كه متضمن معرفي و بيان محتوا و موض هـ( متن
 جمع روش و  گونگي ،قلمرو مكاني و زماني ،تشریح اهميت و اهداف تعریف موضوع و، شامل و دهد ها را نشان مي حاصله از بررسي

 .مي باشد تاپيشنهاد استنتاج و ارائه نظرها و ،آوري ، تجزیه و تحليل اطالعات جمع آوري شده

  .خواننده الزم مي داند رجوعو ( منابع و ماخذي كه ناظر براي 

 

 :هاي گزارش نویسي نظارتي ممنوعيت -50ماده 

ناظر در تحریر گزارش خود حتي االمكان از عبارات صریح، كوتاه، ساده و بدون اغالط دستوري استفاده مي كند و از بكارگيري 
 .غير مانوس خودداري نماید تكراري و ،وصفي ،مبالغه آميز ،مترادف عبارات یا كلمات

 

 :استثنائات اطالع رساني نظارتي-51ماده 

هشدار  ، رویدادها، بحرانها و سوء جریانات مهمه را به عنوانترانظ اماكن ورزشي مورداز  موظفند با كسب اطالعات به هنگامناظران 
و یا كشوري  نظارت استاني رئيس ستاد تلفني به حتي بصورت رعایت ترتيبات مقرر در مواد فوقو اتخاذ تصميمات مناسب ، بدون 

 نمایند.مبادي ذیربط ارسال  به مربوطه پس از طي مراحل را گزارش تكميلي و ودهنمسریعاً اعالم  )حسب مورد(

 

  :ات نظارتيگزارشدر اصالح و تجدیدنظر -52ماده

 .واقع در گزارش شوندنظر خود یا انعكاس مطالب خالف  متوجه اشتباه نظارت استاني رئيس ستادیا هرگاه ناظر الف( 

 .احراز نمایند آنرا متوجه اشتباهاتي در گزارش شوند و كشوري رئيس ستادو یا ، دبيركل مسئول بررسي گزارشها  نانچهب(

 .اظهار نظر منع شده باشدیا و  تراصورتي كه ناظر تهيه كننده گزارش از نظ ج( در



 17 

 تادس بهدر مرحله اول خود را بطور مستدل و مستند  اتتوانند اعتراض مي (طرف گزارش) اماكن ورزشي مورد نظارت مسئولين :1تبصره
 .اعالم نمایندب وكتمنظارت استاني و در مرحله بعد به ستاد نظارت كشوري به صورت 

 نظر یا اصالح تشخيص دهد و اعالم كننده برد، گزارش ناظري را غير قابل تجدی نظارت استاني رئيس ستاد در صورتي كه :2تبصره 
ایشان عمل خواهد  نظراعالم و طبق ئيس ستاد نظارت كشوري به ربررسي مجدد و اتخاذ تصميم مراتب جهت  ،ماندنظر خود باقي ب

 .شد
 

 

 :هاي نظارتي متحدالشكل بودن فرم-53ماده 

لذا  ستاد نظارت كشوري استفاده خواهد شد. ابالغيدر تمامي ستادهاي نظارت بر سالمت استاني، صرفاً از فرم نظارتي متحدالشكل و 
و فاقد  نبودهنظارت كشوري مورد تایيد ستاد  (بازرسي هياتهاي پزشكيسنوات گذشته )مورد استفاده در  و یا  ك ليست هرگونه فرم

              استفاده ازو در صورت ضرورت نياز به  اكن ورزشي خواهد بودري در سطح ستاد نظارت بر سالمت اماعتبار الزم جهت تصميم گي
 تنظيم گردد. نيز مي بایست ضمن تنظيم  ك ليست، گزارش نظارتي ،هاي جدید در انجام ماموریتهاي نظارتي آیتم

 

 

 :لزوم اظهار نظر  كتبي از سوي مسئول نظارت استاني نسبت به گزارشات نظارتي -54ماده 

ي بایست پس از بررسي و رفع نقص و تكميل نهائي اطالعات استان ( م) رئيس هيات پزشكي ورزشي نظارت استاني  رئيس ستاد
كه مكان و یا متوليان اماكن ورزشي مشمول  مربوط به گزارش ناظرین استاني، نظریه خود را بصورت مكتوب اعالم نموده بنحوي

 .ایت پلمپ مكان ورزشي قرار گيرند.هاعطاي تشویق،تذكر و یا در ن
 

 :متوليان اماكن ورزشيمحورهاي تشویق  -55ماده

 به شرح ذیل مي باشد :سالمت و نظارت شرایط مناسب ورزشي حائز محورهاي تشویق اماكن 

 فعال بودن در زمينه پوشش بيمه ورزشي.  -1

 .مكان ورزشيرعایت بهداشت در  -2

 و تالش جهت افزایش اطالعات علمي ورزشكاران.ده مومجرب و كارآزاستفاده از مربيان  -3

 .آئين نامه هاي مربوط به عدم تجویز ، مصرف و فروش مكملهاي ورزشي در مكانهاي ورزشيرعایت مقررات و  -4

بر اساس نظارت استاني  رئيس ستاداحراز حداقل امتياز جهت تشویق متوليان اماكن ورزشي برابر با پيشنهاد ناظر و تایيد تبصره:
 معيارهاي تشویق مي باشد.

 

 :محورهاي تذكر متوليان اماكن ورزشي  -56ماده 

محورهاي تذكر به متوليان اماكن ورزشي آئين نامه،  62هر یك از محورهاي  هارگانه ذكر شده در ماده و التزام به عدم رعایت 
 مكان ورزشي خواهد شد . انبه متولي ثانویه یا و تذكر اوليه اعالمخواهد بود و منجر به 

كميسيون ماده پنج امور  به تخلفمراتب ، متخلف تذكر كتبي به متولي اماكن ورزشيپس از صدور مرحله اول و دوم  :تبصره

  ارائه خواهد شد.و یا سایر مراجع ذیربط به منظور اعمال قانون باشگاههاي استاني و یا كشوري 
 

 :نامه و تذكر نحوه صدور تشویق نامه -57ماده

تذكر نامه از ستادهاي نظارت بر سالمت اماكن ورزشي استاني، مطابق با فرمت ابالغي از سوي ستاد نظارت صدور تشویق نامه و یا 
مدیر كل ورزش و جوانان و رئيس هيات پزشكي ورزشي  مشترك بر سالمت كشوري است. بر این اساس ابالغهاي مذكور به امضاء

 استان خواهد رسيد.

 
 : معيار تشویق 58ماده 
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 25.........................حداكثر ..................................................................... عضویت در كميته خدمات درماني:فعال بودن در زمينه الف
 امتياز

 امتياز 10..... حداكثر ب: اطالع رساني و نصب پوسترهاي مربوط به بيمه ورزشي و مكملهاي ورزشي و... در محل مكان ورزشي.........

 امتياز 10..................................حداكثر .......مكان ورزشي........................................................................................ در ج: رعایت بهداشت

 امتياز 15......................... حداكثر ...عات علمي ورزشكاران ............و تالش جهت افزایش اطال مجرب و كارآزمودهد:استفاده از مربيان 

 امتياز10....................................... حداكثر ................در مكان ورزشي.............سرویس بوفه و ،، حمامرعایت نكات بهداشتي در محلح: 

 امتياز 30حداكثر                ربوط به عدم تجویز ، مصرف ، فروش و تبليغ مكملهاي ورزشي در مكانهاي ورزشي ......رعایت مقررات و آئين نامه هاي مو:

 

 : معيار تذكر 59ماده 

و عدم مرتفع نمودن  مي شود.تذكر اوليه و ثانویه و اعالم )واو( قطعاً منجر به صدور  تاعدم دریافت امتياز در هریك از بندهاي )الف( 
 به مراجع ذیربط خواهد شد.  ،آن بسته به نوع تخلف منجر به معرفي متولي مكان ورزشي

 

 هاي نظارتي : اصالحات در فرم60ماده 

درخواست بيش از یك سوم ستادهاي با فرمهاي نظارتي ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي هرگونه تغيير در موضوع و متن 
و تایيد لزوم بازنگري در موارد درخواستي از سوي هيات رئيسه ستاد  ستاد نظارت كشوري و یا درخواست دبيركلدر استاني و طرح آن 

 .خواهد بود كشوري امكان پذیر
 

 

 پرداخت در ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي نحوه دوم: امور مالي و بخش

 فصل امور مالي ستاد نظارت

 

  :نظارت منابع مالي ستاد -61ماده

 فدراسيون پزشكي ورزشي كشورمنابع مالي  ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي كشور از طریق هزینه هاي مترتب بر فعاليت
هزینه هاي ستاد از محل بودجه مربوط به بازرسي  نيز استانها بر سالمت اماكن ورزشي در سطح ستادهاي نظارت مي گردد                تامين 

اد نظارت بر سالمت بر این اساس در ست. ( تامين و پرداخت خواهد شد % سهم برگشتي بيمه ورزشي استانها35)              اماكن ورزشي
قانوني مدني و به صورت  513و10،219،512وري و یا استاني بجز ناظرین كه داراي قرارداد موضوع ماده اماكن ورزشي كش

تعيين و یا حق التدریس خواهد بود.  در قالب حق الجلسه، حق ایاب و ذهاب، حق ماموریت افرادبه سایر پيمانكاري هستند، هرگونه پرداخت 

ميزان حداقل و یا حداكثر پرداخت به رئيس ستاد نظارت كشوري، بعهده هيات رئيسه و در خصوص سایر اعضاء ستاد نظارت كشوري و یا 
 و یا استاني خواهد بود. رئيس ستاد نظارت كشور مي باشند، به تشخيص 63استاني كه داراي مبلغ حداقلي و یا حداكثري در جدول ماده 

به  مبالغيمي نمایند،  به هر نحو ممكن همكاري در ستادهاي نظارت استاني و یا كشوريكه به منظور جبران خدمات افراد غير ناظر  :1تبصره
 شرح ذیل تحت عنوان حق ایاب و ذهاب، حق الجلسه، حق التدریس و یا حق ماموریت پرداخت خواهد شد:

لي از منابع ما 63بر مبناي مبالغ ریالي موضوع جدول ماده  سه ماه یكبارستاد نظارت كشوري و استاني به صورت  شوراي مركزي-الف
 فدراسيون پزشكي ورزشي وهيات پزشكي ورزشي.

از منابع مالي  ستاد نظارت كشوري به صورت ماهانه شوراي مركزيبر اساس مصوبه  يرئيس ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي كشور-ب 
 فدراسيون پزشكي ورزشي.

، گروه بازرسين)مجموعه هاي  ، سرناظرستاد و رسيدگي به تخلفات و شكایات دبيرخانه مسئول ، و هماهنگي ارزیابي واحدمسئول   دبيركل، -ج
 از منابع مالي فدراسيون پزشكي ورزشي. 63به صورت ماهانه و بر اساس مبالغ ریالي جدول موضوع ماده  ورزشي پایتخت(

 63جدول ماده وفق مبالغ ریالي  ،هاي بررسي و تایيد شده استاني تعداد فرمماه یكبار بر اساس سه هر به صورت رئيس ستاد نظارت استاني -د
 فدراسيون پزشكي ورزشي.هاي پرداخت% 35از محل 

هاي  از منابع مالي هيات به صورت ماهانه و 63مطابق جدول موضوع ماده حق ماموریت و ایاب و ذهاب بر اساس  ناظرینحق الزحمه  -ح
  خواهد شد.پرداخت استاني 
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  :،استاني(كشوري  ) نظارت مسئوليت مالي رئيس ستاد-62ماده  

استاني بر عهده نظارت در سطح ستاد كشوري بر عهده رئيس ستاد كشوري و در سطح ستادهاي  ،كليه امور مالي و نحوه هزینه كرد اعتبارات 
 ميباشد.مي باشد و هرگونه تفویض اختيار در این رابطه غير قانوني و بالاثر نظارت استاني  رئيس ستاد

 خزانه دار هياتمالي فدراسيون پزشكي ورزشي و یا بر عهده مدیر امور هاي ستاد نظارت  فعاليتهاي موضوع  انجام محاسبات و پرداخت: تبصره

 .( خواهد بودحسب مورد) هانهاي پزشكي ورزشي استا

 

 
 بخش سوم: امور اداري و تشكيالت اداري ستاد نظارت

 ها، معذوریت ها و لغو همكاري با ستاد نظارت فصل اول: مرخصي

 

هرگونه مرخصي و یا انقطاع فعاليت در ستاد نظارت صرفاً مي بایست با هماهنگي مسئول مربوطه و برابر ضوابط داخلي ستاد  -65ماده 
 نظارت كشوري و یا استاني )حسب مورد( انجام شود.

 
 عدم همكاري بيش از یك ماه با ستاد نظارت به منزله پایان فعاليت در ستاد تلقي خواهد شد. -66ماده

 

 جبران خسارت، تنبيهات و پاداش  -دومفصل 
 

در صورتيكه فعاليتهاي اعضاء ستادي و استاني در طول مدت فعاليت ماهانه، قابل قبول نباشد و یا در اثر اشتباهات موثر آنـان  -67ماده 
عدم فعاليتها آنـان   هاي اجرایي مورد خدشه قرار گيرد ، ضمن آنكه به تشخيص مافوق در خصوص هزینه و یا اعتبار ستاد در فعاليت

 .تصميم گيري مي گردد، فرد مقصر به نوبه خود مي بایست نسبت به جبران خسارتهاي وارده اقدام نمایند

عندالزوم ستادهاي نظارت مي توانند پس از اخذ دستور رئيس ستاد نظارت كشوري نسبت به طرح دعوي در مراجع ذیـربط بـه    تبصره:
 تاد نظارت اقدام نمایند.منظور جبران خسارتهاي وارده به س

در صورتيكه هر یك اعضاء ستاد نظارت كشوري و یا استاني در انجام فعاليتهاي ارجاعي و ابالغي، خدمات ارزنده و یـا قابـل    -68ماده 
تقدیري انجام دهند با تشخيص رئيس ستاد كشوري و یا رئيس ستاد استاني و پس از هماهنگي با دبير كل ستادهاي نظارت كشوري 

 حسب مورداستحقاق دریافت تشویق اعم از مالي و یا اداري قرار خواهند گرفت.

در سطوح كشوري همه ساله فعاليت ستادهاي نظارتي استاني و اعضاي فعال آن از سوي دبيرخانه سـتاد نظـارت كشـوري و     -69ماده 
زیر نظر دبير كل از منظر كمي و كيفي مورد ارزیابي قرار خواهند گرفت و با پيشنهاد دبير كل و تصویب رئيس ستاد كشـوري حسـب   

 مورد تشویق مالي و اداري مي شوند.
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  و باشگاههاي كشور  ارت سازماني ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي - سومفصل 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 مسئول ارزيابي، هماهنگي 

 شورای مرکزی

 رئيس ستاد نظارت استان                       

 ( )رئيس هيات استان

 دبيرکل

 گروه بازرسين 

 رئيس ستاد
 رئيس فدراسيون پزشکي ورزشي و دبير کل ستاد ملي مبارزه با دوپينگ()

 دبيرخانه  مسئول رسيدگي به تخلفات و شکايات و

 

 گروه ناظرين استاني

 سرناظر )نماينده استاني(

 بازرسين مجموعه های ورزشي پايتخت  سرناظر ) نماينده استاني( 

 شورای مرکزی استان
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هتاي   فدراستيون  همچنتين نقتش   و استتانها ورزشي هاي پزشكي  هيات و ( كميسيون ماده پنج امور باشگاهها )ادارات كل ورزش و جوانان و نقش جایگاه -چهارمبخش 

   .ورزشيهاي ستاد نظارت بر سالمت اماكن  در فعاليت پزشكي ورزشي كميته هاي فدراسيونورزشي، 

 

هاي  و هيات )كميسيون ماده پنج امور باشگاهها( ها ت كل ورزش و جوانان استانادر راستاي اجراي وظایف ستاد تمامي ادار -70ماده 
 اترا با نمایندگان و ناظران ستاد بعمل خواهند آورد و حسب مورد نمایندگان منتخب ادارو تعامل الزم پزشكي ورزشي كمال همكاري 

 مي نمایند.مربوطه در معيت ناظران ستاد در ماموریت هاي محوله همكاري ورزشي كل و یا هيات پزشكي 

 

در فعاليتهاي سـتاد نظـارت بـر سـالمت امـاكن       مختلفبعنوان متوليان فني رشته هاي هاي ورزشي كشور  جایگاه فدراسيون-71ماده 
انجام امور  بنحوي است كه در فرآیند گسترش بيمه ورزشي همچنين واماكن ورزشي و بهداشت سالمت  در حوزه نظارت بر ،ورزشي

حسـب مـورد و   و ستاد نظـارت نيـز    هدونظارتي ستاد بعنوان كارشناسان خبره و مشاورین ستاد اقدام به ارائه نقطه نظرات مشورتي نم
 استفاده قرار خواهد داد.تصویب هيات رئيسه خود اقدامات اصالحي و تكميلي را به منظور حسن اجراي اقدامات مورد 

 
جایگاه و نقش كميته هاي فدراسيون پزشكي ورزشي در ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشـي بـه گونـه اي اسـت كـه در      - 72متاده  

رویكردي هماهنگ و در راستاي تقویت فعاليتهاي ستاد مذكور ضمن اعالم نظریه مشورتي و كارشناسي به ایـن سـتاد موجبـات اثـر     
 اقدامات نظارتي در فعاليتهاي فدراسيون پزشكي ورزشي گردد. گذاري مثبت 

       هـا و   ها، انجمن در اقدامات نظارتي خود تعامل و همكاري مشترك با تمامي فدراسيون ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشيتبصتره:  
 پزشكي ورزشي را سرلوحه اقدامات خود قرار خواهد داد. فدراسيون كميته هاي

 

تبصره توسط ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي كشور  30ماده و  73این آیين نامه با رعایت مفاد اساسنامه فدراسيون در  -73ماده 
بين كليه اعضاء شاغل در ستاد نظارت بر سالمت امـاكن ورزشـي    وبه تصویب شوراي مركزي رسيده است  5/5/94تدوین ور تاریخ 

 ير قابل استناد براي سایر مراجع مي باشد.داراي اعتبار و الزم االجرا بوده و غ
 

   كریم حسيني -دكتر رضا سعيدي نيشابوري -وحيد فدایي -امضاء توسط آقایان : دكتر محمد تقي خاني
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 قانون مدني 513و 512، 219، 10قرارداد پاره وقت )پيمانكاري( موضوع مواد 

 كشورستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي 
 *مخصوص ناظران*

 

ي............. بـه  این قرارداد في مابين ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي استان............ به نمایندگي رئـيس هيـات پزشـكي ورزشـي اسـتان ...........آقـا        
زند .............به آدرس.................و شماره تمـاس ............... بعنـوان طـرف    آدرس.............و شماره تماس..............بعنوان طرف اول قرارداد و آقاي............... فر

 دوم قرارداد با شرایط ذیل منعقد مي گردد.
 مدت قرارداد:-1ماده 

 ماه و به مدت یكسال از تاریخ ....................لغایت....................... مي باشد. 12مدت این قرارداد 
 قرارداد: محل-2ماده 

 ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي استان ..............و در گستره استان محل فعاليت ستاد مذكور خواهد بود .
 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:-3ماده 

تشخيص و تایيد نـاظر قـرارداد و    مبلغ این قرارداد بر اساس تعداد فرمهاي نظارتي تكميل شده از اماكن ورزشي مورد نظارت قرار گرفته شده است با –الف 
 آئين نامه اداري و استخدامي ستاد نظارت بر سالمت پرداخت خواهد شد.  63پس از كسر ماليات و حقوق قانوني دولت مطابق با ماده 

اد نظـارت بـر سـالمت امـاكن     نحوه پرداخت حق الزحمه طرف دوم قرارداد، پس از تایيد ناظر قرارداد، حق الزحمه طرف دوم قرارداد توسط مسئول ست -ب 
 پرداخت و تسویه حساب انجام خواهد شد. ورزشي استان به صورت ماهانه

 موضوع قرارداد:-4ماده 

فـارغ از   موضوع قرارداد عبارتست از تكميل فرمهاي نظارتي بر اساس اطالعات اخذ شده از اماكن ورزشي استان) محل قرارداد( به صورت صحيح، خوانـا و 

 .و اشكال در جمع آوري اطالعات  برابر استانداردهاي ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي كشورهرگونه ایراد 
 تعهدات طرف اول قرارداد: -5ماده 

بوطه و طرف اول قرارداد مي بایست آموزشهاي الزم را به طرف دوم جهت انجام صحيح امور نظارتي و تكميل صحيح فرمهاي نظارتي برابر آئين نامه مر -
 نداردهاي تعریف شده در آئين نامه اداري، مالي و تشكيالتي ستاد نظارت بر سالمت ارائه نماید.استا
 نماید. طرف اول قرارداد مي بایست براي طرف دوم قرارداد پرونده اي متشكل از سوابق تحصيلي، اداري و... تنظيم و در پرونده پرسنلي وي نگهداري-
 از منابع مالي مربوط به خود پرداخت نماید. الزحمه طرف دوم را به صورت ماهانهطرف اول قرارداد مي بایست كه حق -
 طرف اول قرارداد توافق نمود كه این قرارداد مشمول قوانين و مقررات ضوابط و اصول قانون كار نمي باشند. -

 تعهدات طرف دوم قرارداد: -6ماده

به صورت صحيح در اماكن ورزشي تكميل نماید و  نانچه مراتب منـدرج شـده در فرمهـاي     طرف دوم قرارداد حسب مورد مكلف است فرمهاي نظارتي را-
 مذكور مورد تایيد دستگاه نظارت قرار گيرد، مستحق دریافت حق الزحمه خواهد شد.

ء استفاده از مقـام و موقعيـت   طرف دوم مكلف است ضمن رعایت صرفه و صالح طرف اول قرارداد در انجام امور نظارتي از هرگونه اقدامي كه شائبه سو -
متوجـه   اداري دارد اجتناب نماید در غير این صورت مسئوليت قضایي و اداري اقداماتي كه خارج از عرف و ضـوابط مربوطـه توسـط وي انجـام شـود، راسـاً      

 شخص نامبرده خواهد بود و مي بایست جبران خسارت نماید.
فاً در حوزه شرح وظایف ناظر به عمل آورد و از هرگونه اقـدامي خـارج از وظـایف محولـه و ابالغـي از      طرف دوم قرارداد مكلف است اقدامات الزم را صر -

 سوي مسئول ستاد نظارت استاني و یا ناظر قرارداد اجتناب نماید. 
 د. فقره فرم نظارتي را بر اساس استانداردهاي ستاد نظارت تكميل و تحویل نمای 15طرف دوم موظف است در هرماه حداقل -
 طرف دوم متعهد است كليه مقررات اداري و انضباطي ستاد نظارت و شئونات اخالقي را فعاليت خود در ستاد رعایت نماید. -
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قل یك مـاه  به منظور جلوگيري از ایجاد تداخل در امور نظارتي ستاد، طرف دوم متعهد است در صورت عدم تمایل به ادامه همكاري با ستاد مراتب را حدا -
 به اطالع طرف اول برساند.  زودتر

د نخواهـد  طرف دوم قرارداد توافق نمود كه این قرارداد مشمول قوانين و مقررات ضوابط و اصول قانون كار نمي باشند و تعهد استخدامي بـراي وي ایجـا  -

 .نمود
حادثه و یا مصدوميت وي در جریان انجام موضوع قرارداد طرف دوم قرارداد توافق نمود كه طرف اول قرارداد هيچگونه مسئوليتي در صورت بروز هرگونه  -

 ندارد و كليه هزینه ها و مسئوليتهاي قانوني آن بر عهده شخص وي خواهد بود.
 
 
 

 

 

 

 

 ناظر قرارداد:-7ماده 

ه و مطابق دستورات وي اقدام نمایـد. بـر   طرف دوم با امضاء این قرارداد موافقت نمود، كليه دستورات ناظر قرارداد را نسبت به فعاليتهاي نظارتي خود پذیرفت
 این اساس ناظر قرارداد دبير هيات پزشكي ورزشي استان مي باشد.

 ضمانت حسن انجام كار:- 8ماده 

معادل ریال  000/000/50طرف دوم قرارداد مكلف است به محض انعقاد قرارداد و فعاليت در ستاد نظارت یك فقره سفته و یا ضمانت نامه بانكي به مبلغ  -
 پنج ميليون تومان بعنوان ضمانت حسن انجام كار به طرف اول ارائه نماید.

تضمين موضوع این ماده بابت تضمين حسن اجراي تعهدات طرف دوم بوده و در صورت سوء، عدم و یا تاخير در انجام تعهدات از سـوي طـرف دوم،   -1تبصـره 
 وارده را از طریق مراجع قضایي مطالبه نماید.طرف اول مي تواند عالوه بر ضبط تضمين مذكور خسارتهاي 

پس از اخذ تایيدیه حسن انجام كار از سوي مسئول ستاد نظارت استان و خاتمه مراحل تسویه حساب بـا طـرف دوم، طـرف اول قـرارداد مكلـف بـه       -2تبصره 
 استرداد تضمين مزبور به طرف دوم مي باشد.

توافق طرفين هيچگونه تعهد استخدامي و رابطه كارگري و كارفرمایي بين طرفين ایجاد ننموده است ،لذا طـرف اول  نظر به اینكه مفاد این قرارداد و -3تبصره

راسـاً نسـبت بـه    مسئوليتي در رابطه با حقوق، مزایاي قانون كار و تامين اجتماعي از قبيل بيمه، عيدي، سنوات و... نداشته و طرف دوم قرارداد موظف است 
 يمه خویش فرما اقدام نموده و تصویري از آن را به طرف اول جهت درج در سوابق پرسنلي ارائه نماید.انعقاد قرارداد ب

 كسورات قانوني:- 9ماده 

 كليه كسورات قانون مالياتي از مبلغ قرارداد كسر و به مراجع ذیربط واریز خواهد گردید.
 حل اختالف: -10ماده 

در غيـر   در صورت بروز اختالف، طرفين مكلف هستند اختالفات ناشي از تفسير اجراي مفاد این قرارداد را با حضور در جلسات مشترك حل و فصـل نماینـد  
 اینصورت مراجع قضایي صالح به رسيدگي خواهند بود. 

 ن قرارداد بعهده طرف دوم مي باشد.كليه هزینه هاي دادرسي ناشي از اقامه دعوي در خصوص موضوعات مرتبط با ای تبصره:
 خاتمه قرارداد: -11ماده 

اد و مفاد آئـين  خاتمه این قرارداد با پایان یافتن مدت قرارداد و همچنين شرایط اختصاصي اشتغال در ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي و با توجه به مو 
 نامه اداري، مالي و تشكيالتي آن خواهد بود.

 .ر زمان كه مقتضي بداند، مي تواند این قرارداد را یكطرفه و در هر شرایطي كه صالح بداند، فسخ نمایدطرف اول ه -تبصره
 قوه قهریه: -12ماده

ادي، هرگاه به علت حوادث قهري و غير مترقبه نظير جنگ، انقالبات و اعتصـابات عمـومي، شـيوع بيماریهـاي واگيـردار، زلزلـه، سـيل و طغيانهـاي غيرعـ         
بي سابقه و همچنين آتش سوزي هاي دامنه دار كه ناشي از كار طرف دوم قرارداد نباشد و طرف دوم نتواند حداكثر ظرف مدت یكماه پس خشكسالي هاي 

ي طـرف اول  از زوال قوه قاهره تعهدات خود را انجام دهد ، به تشخيص دستگاه ناظر عدم انجام تعهدات نقض قرارداد تلقي شده و قرارداد یكطرفـه از سـو  
 خ خواهد شد.فس

 قانون حاكم و نسخ قرارداد: - 13ماده 

ستخدامي بـراي  این قرارداد وفق مواد قانون مدني و بعنوان یك قرارداد خصوصي و خارج از شمول قانون كار و تامين اجتماعي و بدون ایجاد هرگونه تعهد ا
ين طرفين داراي اعتبار خواهد بود و یـك نسـخه از آن سـتاد نظـارت بـر      تبصره ب 4ماده و 13طرف دوم در سه نسخه متحد الشكل و داراي اعتبار واحد در

 سالمت اماكن ورزشي كشور ارسال خواهد شد.
 

 رئيس ستاد نظارت بر سالمت اماكن ورزشي استان      

 ناظر قرارداد                                                                آقاي / خانم       ) رئيس هيات پزشكي ورزشي استان (                                                                                                
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 ن                                           طرف دوم قرارداداول قرارداد                                                                                        دبير هيات پزشكي ورزشي استاطرف                                     

 

 

 

 

 

 
 
 

 يورزش پزشکي ونيفدراس

 کشور نگيدوپ با مبارزه يمل ستاد

 کشور يورزش اماکن سالمت بر نظارت ستاد

 کشور يورزش براماکن نظارت و يابيارز فرم                                                                                                                          

 
 شماره بازرسي:                          تاریخ:   □ادواري     □ ثانویه□   نوع بازرسي:               اوليه 

 : الف: اطالعات مكان ورزشي

 نام و نام خانوادگي موسس شماره و تاریخ مجوز فعاليت نام باشگاه
 نام و نام خانوادگي 

 مدیر باشگاه
 نوع بهره برداري رشته فعاليت باشگاه

 : وضعيت مجوز 

 □دارد 
 

 □ندارد 
 :يآقا

 
 :تماس شماره

 
 
 

 :خانم

 
 :تماس شماره

 

 

 

 آقاي:

 

 شماره تماس:

 

 

 :خانم
 :تماس شماره

 □بانوان  □آقایان  

  □هردو   
 

 

 شماره مجوز:

 

 نوع مالكيت:
 □دولتي 

 □ يخصوص

 
 
 

 
 تاریخ صدور:

 

 تاریخ انقضاء:

 

 : و محل استقرار آدرس

 1                       شماره تماس:

 ورزشي:ب: مشخصات باشگاه 
 :باشگاه سقف ارتفاع :باشگاه يها سالن تعداد : باشگاه مساحت

 

 :انيمرب تعداد :تعداد ورزشكاران :باشگاه كار ساعت

 :نوع كفپوش
 
 
 
 
 
 

 حمام
 

  □ دارد
 

 □ ندارد

 رختكن

 

  □ دارد
 

 □ ندارد

 بهداشتيسرویس 

 

  □ دارد
 

 □ ندارد

 تهویه مطبوع

 

  □ دارد
 

 □ ندارد

 :سيستم گرمایشي

  □ دارد
 

 □ ندارد

 سيستم سرمایشي:

  □ دارد
 

 □ ندارد

 باشگاه نور

 

 □ خوب
 □ متوسط

 □ضعيف  
 

 جعبه كمكهاي اوليه

 

  □ دارد
     
 □ ندارد 

 وضعيت بهداشتي

 

 □ خوب
 □ متوسط

 □ضعيف 
 

 استاندارد سالن:

 

 □مناسب 

 □نامناسب 

  اطالعات بيمه ورزشكاران:ج: 
 تعداد بيمه شدگان

 
 ورزشيپوستر بيمه 

                               
 □ندارد       □دارد 

 

 فرم گزارش حادثه
 

 □ندارد       □دارد 

 

 بيمه مسئوليت مدني
 

 □ندارد       □دارد 

 

 دفتر ثبت بيمه مبلغ دریافتي بيمه

 
 □ندارد       □دارد 

 

 آقایان
 

 بانوان
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 □دارد  ماساژ ورزشي:
 □ندارد                                 

 

 □:       دارد  دستگاه سوالریوم

 □ ندارد                      

 □:       دارد حركات اصالحي
 □ندارد                  

  اطالعات دوپينگ و مكمل هاي ورزشي: د:

 

 □ خير          □ بلي    باشگاه معرفي، توصيه و یا بفروش مي رسد؟آیا در این باشگاه مكمل و یا داروي خاصي توسط مربي و یا مسئول 

 

 گواهي شركت در دوره دوپينگ ویژه مربيان ؟
 

 □ ندارد                      □ دارد

 

 :گواهي شركت در دوره مكمل هاي ورزشي مربيان 

 
 □ ندارد                      □ دارد

 

 :ورزشكارانگواهي شركت در دوره دوپينگ ویژه 

 
 □ ندارد                      □ دارد

 

 :گواهي شركت در دوره مكمل هاي ورزشي ورزشكاران

 
 □ ندارد                      □ دارد

 
 نام و نام خانوادگي بازرس:

 كد بازرسي:

 امضاء:
 

 

 مهر و امضاء سرناظر: 

 

 نام و نام خانوادگي  مسئول باشگاه:

 مهر و امضاء باشگاه:
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 مستندات و مشاهدات بازرس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نام ونام خانوادگي بازرس:

 امضاء:

 : نماینده استاني ستاد نظارت تایيدیه 

 :امضاء – يخانوادگ ونام نام

 تایيدیه سرناظر:

 امضاء: -نام ونام خانوادگي

 
 


