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 توسعه منابع مالی و انسانی فدراسیون مالی - کمیته اداری عقد قرار داد جدید پرسنل 1

 ارتقای سطح علمی تغذیه ورزشی   فدراسیون  ذیه کمیته تغ-کمیته آموزش  ویژه مربیان و متخصصین تغذیه -برگزاری کارگاه تغذیه در رویدادهای ورزشی 2

 ارتقای سطح علمی تغذیه ورزشی   مازندران کمیته تغذیه-کمیته آموزش  ویژه مربیان، پزشکان و متخصصین تغذیه -برگزاری کارگاه تغذیه در مدیریت وزن ورزشکاران 3

 استانداردسازی ارزیابی و تایید مکمل ها فدراسیون کمیته تغذیه با ریاست محترم فدراسیون و نهادهای نظارتی جلسات هم اندیشی در خصوص روند بررسی و تایید مکمل های غذایی 4

 های مربوطه توزیع سری دوم کارت های خدمات درمانی ) بیمه ورزشی ( و پوستر خدمات درمانی و فرم 5
کمیته خدمات درمانی با همکاری کمیته 

 پشتیبانی
 استانهای تابعه

عه نظام ارائه خدمات درمانی به جامعه توس
 کشور

 سالمت توسعه  یونفدراس درمان یتهکم امی به بازیهای کشورهای اسالمی  انجام معاینات سالمت ورزشکاران اعز 6

7  

 یونشاغل در درمانگاه فدراس ینقرارداد با متخصص یدتمد یدرمان جهت بررس یجلسه شورا یلتشک
 ساختها یرسعه نهادها و زتو یونفدراس درمان یتهکم

 توسعه سالمت فدراسیون یبانیپشت یتهکم یبا همکار درمان یتهکم یادآزو ستاد   یازدرمانگاهمورد ن یو داروها  یزاتاقالم و تجه  یدو  درخواست خر یازبرآورد ن 8

 یابینظارت و ارز توسعه آزادی یوماستاد درمان یتهکم  آزادی یورزش یزشکپعملکرد ستاد  یو بررس یدبازد 9

 توسعه سالمت آزادی یوماستاد درمان یتهکم یزادآ یورزش یستاد پزشکدر  115پیگیری استقرار واحد اورژانس  10

 توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان زامی به بازیهای کشورهای اسالمی بازدید از اردوهاو پیگیری سالمت ورزشکاران اع 11

 پا یبیرباط صل یویژه ورزشکاران پارگ یپس از عمل جراح یمراقبت ها یتدوین  بروشور علم 12
و  یروابط عموم یدرمان  با همکار یتهکم

 الملل ینامور ب
 یو فرهنگ یتوسعه علم فدراسیون

 توسعه فرهنگی یونفدراس  درمان یتهکم خصوصی ( –بازدید و بررسی وضعیت مراکز درمانی طرف قرارداد )دولتی 13

 توسعه نهادها و ساختارها فدراسیون کمیته روانشناسی 1395ی عملکرد کمیته روانشناسی استانها در سال ارزیاب 14

 توسعه سالمت و ارزشیابی فدراسیون کمیته خدمات درمانی – ستاد نظارت تدوین آئین نامه تشویق باشگاهها در افزایش آمار عضویت در کمیته خدمات درمانی 15

 توسعه نظارت و ارزیابی ی منتخب استانها  ستاد نظارت -ها امور استانکمیته  عملکرد ستاد نظارت ارزیابیجهت ی منتخب نها ابازدید از است 16

 توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون  ستاد نظارت 1396بازبینی آیین نامه اداری مالی تشکیالتی ستاد نظارت در سال  17

 پشتیبانی فنی نرم افزار فدراسیون فناوری اطالعاتواحد  خدمات درمانی، سایت فدراسیون و سامانه ستاد نظارت تمدید قرارداد پشتیبانی سامانه 18 

 بازرسی استانها جهت نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات 19 
ته پوشش پزشکی کمی -ها کمیته امور استان 

 مسابقات
 نهاد ها و زیرساخت هاتوسعه  استانهای منتخب

مسابقات با همکاری پوشش پزشکی کمیته  ز فدراسیون و هییت های تابعهقالم و تجهبزات و دارو های مورد نیاآورد نیاز و تهیه ابر 20 
 کمیته پشتیبانی

 توسعه سالمت فدراسیون
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 21 هرمزگانورزشی در استان  ماساژبرگزاری دوره  توانبخشیکمیته   -کمیته آموزش بندرعباس و پژوهشی توسعه علمی
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 22 هرمزگاندر استان  توانبخشی یتهعملکرد کم یو بررس یدبازد توانبخشی یتهکم -ها کمیته امور استان بندرعباس یابیتوسعه نظارت و ارز

 فدراسیون توسعه سالمت
  امور بانوان و کمیته روابط عمومی و امور    

 بین الملل
 23 شعار فدراسیون به مناسبت روز جهانی بهداشت و انتشار بروشورهای مربوطه تبیین

 توسعه سالمت
 

 24 برگزاری همایش سالمت ویژه کارکنان ) بانوان ( شاغل وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل امور بانوان سراسر کشور

 توسعه علمی و پژوهشی
 سراسر کشور

بانوان و روابط عمومی و امور امور  -آموزش 
 بین الملل

 25 بروشور کاربرد طب هسته ای در تشخیص صدمات ورزش

 توسعه نهادها و زیرساخت ها
 

 26 نشست مشترک نواب رئیس بانوان فدراسیون های قهرمانی با فدراسیون پزشکی ورزشی امور بانوان و حوزه ریاست فدراسیون

 27 جلسه هیئت تحریه نشریه پیام پزشکی و امور بین الملل کمیته روابط عمومی  فدراسیون توسعه فرهنگی و علمی

    28 
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 توسعه منابع مالی و انسانی فدراسیون کمیته اداری-حوزه ریاست  نامه فدراسیون  واحد بازاریابی و بازرگانی براساس اساسنامهراه اندازی  1

 اصفهان - ایالم ستانهاکمیته امور ا (1/3/96پایان دوره در تاریخ )استان اصفهان ( 29/2/96پایان دوره در تاریخ  )برگزاری مجمع انتخاباتی استان ایالم 2
اعزام هیات انتخاباتی  و انتخاب رئیس 

 هیات )توسعه نظارت و ارزیابی (

 یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا اصفهان کمیته تغذیه-کمیته آموزش  ویژه مربیان و ورزشکاران -مکمل های مغذی در ورزشکارگاه  یبرگزار 3

 یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا یونفدراس کمیته تغذیه-کمیته آموزش  ویژه مربیان، پزشکان و متخصصین تغذیه -شکارانبرگزاری کارگاه تغذیه در مدیریت وزن ورز 4

 سایر فدراسیون هادر بازدید و جلسات مشترک با کمیته پزشکی  5
 کمیته تغذیه

 فدراسیون
همکاری و تعامل بیشتر با سایر 

 فدراسیونها

 NADOنظام نامه و استاندارد کنترل مکمل های عرضه شده در بازار مصرف با هماهنگی نگارش نهایی و پیاده سازی  6
 .سازمان غذا و داروو

ریاست فدراسیون، معاونت غذا و داروی 

، NADO -کمیته تغذیهوزارت بهداشت، 
 و ستاد نظارت

 فدراسیون
ساماندهی و اصالح روند و نحوه عرضه 

 محصوالت تغذیه ورزشی

بروشور و راهنمای عملی ورزشکاران جهت بهره مندی از خدمات و مزایای عضویت بهنگام بروزآسیب  تهیه و توزیع 7
 ورزشی

، کمیته درمان کمیته خدمات درمانی 
 روابط عمومی و کمیته پشتیبانی و

 فدراسیون
نظام ارائه خدمات درمانی به  توسعه

 جامعه ورزش کشور

 ، بررسی مشکالت و رفع آنها 1395جهت ارزیابی عملکرد سال  بازدید از کمیته خدمات درمانی دو استان 8
امور کمیته  -کمیته خدمات درمانی
 استانها

 تابعهاستانهای 
جایگاه حرفه ای دست اندرکاران توسعه 

 پزشکی ورزشی

 اجرای مرحله  اول نرم افزار تعرفه گیری 9
واحد فناوری  –کمیته خدمات درمانی 

 اطالعات
 سعه منابع مالیحفظ و تو فدراسیون

 یونفدراس کمیته خدمات درمانی – درمان یتهکم تشکیل جلسه شورای درمان جهت بررسی تعیین وضعیت عقد قرارداد مراکز درمانی دولتی و  خصوصی 10
نهادها و توسعه سالمت و توسعه 

 زیرساخت ها

 بازدید و پیگیری سالمت ورزشکاران اعزامی به بازیهای کشورهای اسالمی 11
روانشناسی  –تغذیه  –کمیته درمان 
 امور بانوان –

 توسعه علمی و سالمت های ورزشی یونفدراس

 ی و شرکت در مسابقات اسالم یکشورها تشکیل گروه پزشکی بازیهای  12
 

 یونفدراس حوزه ریاست 
 یا وسعه سالمت و توسعه علمیت

 ساختها یرتوسعه نهادها و ز

استانها در خصوص چگونگی فعالیت کمیته درمان استان و درخواست ارائه قرارداد پزشکان  استعالم از هیئت های پزشکی 13
 و مراکز درمانی طرف قرارداد

 فدراسیون درمان یتهکم
 توسعه استاندارد و زیر ساختها

 مبوالنس دارای صالحیت جهت همکاری با کمیته درمان فدراسیون آتعیین مرکز  14
 

 یونفدراس درمان یتهکم

 هاعه نهادها و ساختارتوس
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15 
 

 تهیه و تنظیم قرارداد پشتیبانی نرم افزار نوبت دهی و پذیرش درمانگاه 

 

فناوری واحد  یدرمان باهمکار یتهکم
 اطالعات

 یونفدراس
توسعه نهادها و ساختارها و توسعه 

 یفرهنگ یدها و توسعه علماستاندار

 ساختها یرتوسعه استاندارد و ز فدراسیون درمان یتهکم استقرار ازمایشی سیستم ویزیت آنالین در درمانگاه مرکزی فدراسیون 16

 پیشنهاد سرفصل های آموزشی پزشکی ورزشی جهت گنجاندن در دوره های آموزشی ارتقاء مربیان 17
 روانشناسی، ستاد-کمیته آموزش 

 دوپینگو  آتغذیه نظارت،
 علمیتوسعه  فدراسیون

 روانشناسی ورزشی و تمدید عضویت اروپاییمکاتبه با فدراسیون  18
روابط عمومی و  –کمیته روانشناسی 

 امور بین الملل
 توسعه علمی فدراسیون

 تاندارد ها و ارزیابیتوسعه اس فدراسیون کمیته روانشناسی روانشناسیجلسه شورای سیاست گذاری کمیته  اولین 19

 کمیته روانشناسی اولین جلسه کمیته روانشناسی با حضور استانهای منتخب 20
فدراسیون/ استانهای 

 منتخب
 توسعه نهادها و ساختارها

 روانشناسیکمیته  -کمیته آموزش رشته های مختلف ورزشی و ورزشکاران ویژه مربیانمهارت های روانی دوره آموزشی دانش افزایی  اولین 21
درمانگاه  فدراسیون/

 استادیوم آزادی
 توسعه علمی و توسعه سالمت

 برگزاری نشست مشترک با  فدراسیون ها جهت معرفی خدمات فدراسیون پزشکی 22
کمیته امور مشترک فدراسیون با 

 همکاری سایر کمیته ها
 توسعه نهاد ها و توسعه سالمت فدراسیون ها

 توسعه فرهنگی فدراسیون ستاد نظارت واگیر در باشگاهها و ارسال آن به هیات های استانی جهت توزیع در باشگاهها تهیه بروشور بیماریهای 23

 توسعه استاندارد و ساختارها فدراسیون ستاد نظارت تمدید کارت شناسایی برای نماینده ستاد نظارت هیات های استانی 24

 توسعه نظارت و ارزیابی ی منتخب استانها  ستاد نظارت - هاکمیته امور استان ی عملکرد ستاد نظارتانها ی منتخب جهت ارزیاببازدید از است 25

 توسعه استاندارد و ساختارها استانها ستاد نظارت تنظیم آئین نامه نحوه بکارگیری بازرسان ستاد نظارت 26

 بررسی وضعیت سیستم نرم افزاری خدمات درمانی 27
ت و کمیته خدمات واحد فناوری اطالعا

 درمانی
 ارتقا نرم افزار فدراسیون

 بازرسی استانها جهت نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات 28
کمیته پوشش -ها کمیته امور استان

 پزشکی مسابقات
 توسعه نهاد ها و زیرساخت ها استانهای منتخب

تصویب آن و ابالغ به استانها بر اساس درجه  و پیگیری برای 96اعالم اشل حق الزحمه کمیته مسابقات در سال  29
 بندی

 توسعه استانداردها فدراسیون کمیته پوشش پزشکی مسابقات

 کمیته پوشش پزشکی مسابقات بررسی امور مربوط به بیمه حوادث پوشش پزشکی مسابقات 30
فدراسیون و هیات 

 های مربوطه

 توسعه نهاد ها و زیرساخت ها
 

31 
 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی –کمیته آموزش  انوال تراپی گردن و توراکس برای پزشکان و فیزیوتراپیست هابرگزاری یک دوره م
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 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون میته آموزشک برای مربیان و عالقمندان دوره سه روزه تمرینات کگل )پی اس تی(برگزاری  32

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون با همکاری سایر کمیته ها کمیته آموزش نیازسنجی اولویت های پژوهشی 33

 خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب 34
کمیته  -کمیته روابط عمومی  -کمیته آموزش

 پشتیبانی
 توسعه علمی و پژوهشی تهران

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش ویژه پزشکان دوره تزریق هیالورونیک اسید در بافت نرم گزاریبر 35

 افزاایش امنیت داده های فدراسیون فدراسیون واحد فناوری اطالعات  ایمن سازی زیر ساخت فناوری اطالعات در فدراسیون 36

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش برای پزشکان ، فیزیوتراپیست ها و مربیان دیابت و کبد چربدوره نسخه نویسی ورزشی در پوکی استخوان ،  37

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی  -کمیته آموزش  ورزشی ویژه آقایان در فدراسیون ماساژبرگزاری دوره  38

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی  -کمیته آموزش  راسیونورزشی ویژه بانوان در فد ماساژبرگزاری دوره  39

 توسعه علمی و پژوهشی ، یزد، بوشهرشیراز کمیته توانبخشی  -کمیته آموزش ، بوشهر یزد ،فارسورزشی در استان  ماساژبرگزاری دوره  40

 توسعه علمی پیکهتل الم کمیته توانبخشی (21الی   16)  شرکت در کنگره فیزیوتراپی 41

 یابیتوسعه نظارت و ارز فارس، یزد و بوشهر کمیته توانبخشی -ها کمیته امور استان در استان های فارس، یزد و بوشهر توانبخشی یتهعملکرد کم یو بررس یددباز 42

 استان منتخب امور بانوان -ها کمیته امور استان در مورد عملکرد بانوان منتخببازدید استان  43
 

 توسعه نظارت و ارزیابی

     روابط عمومی و امور  کمیته –امور بانوان  تدوین بروشور در رابطه با مکمل های غذایی در سالمت و ارتقای عملکرد بانوان 44
 الملل بین

 توسعه علمی و پژو.هشی فدراسیون

 توسعه فرهنگی و علمی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل انتشار نشریه پیام پزشکی 45

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل بزرگداشت مناسبت های مذهبی  46

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل پوشش خبری خدمات پزشکی بازیهای کشورهای اسالمی 47

 در ماه مبارک رمضان  انتشار بروشور توصیه های پزشکی ورزشی 48
کمیته تغذیه،  -روابط عمومی و امور بین الملل

 کمیته آموزش و امور بانوان

 توسعه علمی فرهنگی فدراسیون

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل بزرگداشت روز نیمه شعبان  49

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل دی و استانیبزرگداشت روز روابط عمومی و تقدیر از همکاران ستا 50

 هماهنگی پروتکل های درمانی فدراسیون کمیته توانبخشی گردهمایی و هم اندیشی فیزیوتراپیست های هیات های پزشکی ورزشی استانها با فدراسیون پزشکی ورزشی 51

52     
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 تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپر

 اهداف مکان میته مسئولواحد یا ک شرح فعالیت ردیف زمان

اه
  م

اد
رد

خ
 

تدوین آئین نامه نحوه بکارگیری پرسنل در راستای توسعه یکسان سازی قراردادهای و  بازبینی و تکمیل پرونده پرسنل 1
 هیئت های پزشکی استانها

 فدراسیون  کمیته اداری
 توسعه منابع مالی و انسانی        

 

   یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا یزد کمیته تغذیه-کمیته آموزش  یورزش یهتغذ ینورزشکاران و متخصص یان،مرب یژهو -ای ورزشیبرگزاری کارگاه تغذیه در رویداده 2

   یزشور یهتغذ یسطح علم یارتقا فدراسیون کمیته تغذیه-کمیته آموزش  ویژه مربیان، ورزشکاران و متخصصین تغذیه ورزشی –برگزاری کارگاه نوشیدنی های ورزشی  3

 فدراسیون کمیته تغذیه و کمیته روابط عمومی ه ورزشکاران رشته ورزشی )کُشتی و تیراندازی(ژچاپ بروشورتغذیه ورزشی وی 4
افزایش دسترسی گروههای هدف 

 به آخرین اطالعات

راسیون های نگارش نهایی و پیاده سازی نظام نامه و استاندارد ارایه خدمات تغذیه ورزشی در سطح هیات ها و فد 5
 ورزشی.

کمیته درمان -کمیته تغذیه  
 فدراسیون

افزایش کیفیت ارایه خدمات به 
 گروه های هدف 

بهمراه  1395برگزاری اولین نشست شورای مرکزی کمیته خدمات درمانی , ثبت و گزارش نهایی عضوگیری سال  6
 1395تسویه حساب کارتهای سال 

 فدراسیون کمیته خدمات درمانی 
ظام ارائه خدمات درمانی ن توسعه

  به جامعه ورزش کشور

 فدراسیون کمیته خدمات درمانی  1395ثبت نهایی اطالعات ورزشکاران آسیب دیده سال  7
نظام ارائه خدمات درمانی  توسعه

 به جامعه ورزش کشور

 فدراسیون  امورمالی و پشتیبانی  –کمیته خدمات درمانی  (  ) ورزشکاران سازمان یافته به وزارت ورزش و جوانان 1395ارائه گزارش نهائی اعضاء سال  8
نظام ارائه خدمات درمانی  توسعه

 به جامعه ورزش کشور

 استان های منتخب ها کمیته امور استان- کمیته خدمات درمانی ، بررسی مشکالت ورفع آنها1395بازدید از کمیته خدمات درمانی دو  استان جهت ارزیابی عملکرد سال  9
توسعه جایگاه حرفه ای دست 

 اندرکاران پزشکی ورزشی

برگزاری سمینار سراسری کمیته خدمات درمانی با حضور روسای کمیته خدمات درمانی، تشریح برنامه های کمیته در  10
 سال جدید، مشکالت احتمالی پیش رو ، ... ارزیابی عملکرد استانها ، معرفی و تقدیر از استانهای برتر

با همکاری روابط عمومی  ات درمانیخدمکمیته 
 و کمیته پشتیبانی

 ارتقاء دانش پزشکی ورزشی فدراسیون

 فدراسیون کمیته خدمات درمانی ارزیابی اجرای ربوت تلگرامی پیشنهادی استان خراسان رضوی 11
نظام ارائه خدمات درمانی  توسعه

 به جامعه ورزش کشور

 توسعه استاندارها و زیر ساختها  فدراسیون کمیته خدمات درمانی –کمیته درمان  تعیین وضعیت مراکز تصویر برداری طرف قرارداد تشکیل جلسه شورای درمان جهت بررسی  12

 یسالمت و توسعه علمتوسعه  یونفدراس روابط عمومی و امور بین الملل – درمان یتهکم اری طرف قرارداد برای ورزشکاران تهیه بروشور راهنمای مراکز درمانی و تصویر برد 13

 ساختها یرتوسعه استاندارد و ز یونفدراس کمیته خدمات درمانی –درمان یتهکم استعالم برندهای مورد استفاده در پروتزها و وسایل مورد استفاده در عمل جراحی توسط پزشکان متخصص درمانگاه  14

 ته خدمات درمانیکمی – درمان یتهکم بازدید از آزمایشگاه های طرف قرار داد  15
 یها یشگاهآزما

 قرار داد طرف
 یابیتوسعه نظارت و ارز

 روانشناسی  -آموزش رشته های مختلف ورزشی و ورزشکاران ویژه مربیانمهارت های روانی  دوره آموزشی دانش افزایی دومین  16
فدراسیون/ 

 استادیوم آزادی
 توسعه علمی و توسعه سالمت

 توسعه نظارت و ارزیابی ی منتخب استانها  ستاد نظارت -ها امور استانکمیته  نتخب جهت ارزیابی عملکرد ستاد نظارتانها ی مبازدید از است 17
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 توسعه علمی و فرهنگی فدراسیون وزشآممکاری کمیته ستاد نظارت با ه درسنامه دوره کوتاه مدت آموزش ویژه مربیان باشگاههاتدوین و گردآوری  18

 تهیه نرم افزار تعرفه گیری فدراسیون فناوری اطالعات و کمیته خدمات درمانیواحد  نهایی کردن سیستم نرم افزاری تعرفه گیری 19

 موبایل کاربردی پزشکی ورزشی در بررسی  اولیه تهیه نرم افزار  20

ته خدمات درمانی و فناوری اطالعات و کمیواحد 
       و امور  میو کمیته روابط عمو کمیته آموزش

 بین الملل

 توسعه خدمات رسانی فدراسیون

 توسعه نهاد ها و زیرساخت ها استانهای منتخب کمیته پوشش پزشکی مسابقات-کمیته امور استانها  بازرسی استانها جهت نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات 21

 توسعه استانداردها و ارزیابی فدراسیون کمیته پوشش پزشکی مسابقات اری جلسه شورای سیاست گذاری کمیته پوشش پزشکی مسابقات سراسر کشوربرگز 22

 و پژوهشیتوسعه علمی  فدراسیون کمیته توانبخشی –کمیته آموزش  برای پزشکان و فیزیوتراپیست ها دوره مانوال تراپی لومبار و ساکروایلیاک برگزاری 23

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی –کمیته آموزش برای مربیان و عالقمندان دوره سه روزه تمرینات با کش ورزشی 24

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش برای پزشکان دوره دو روزه  الکتروآکوپانکچر 25

 توسعه نظارت و ارزیابی استان منتخب امور بانوان  -کمیته امور استانها  ت های حوزه بانوانبازدید از استان منتخب در مورد فعالی 26

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل خرداد 15مراسم بزرگداشت سالروز آزادی خرمشهر و وفات امام خمینی و قیام  27

 توسعه فرهنگی ساختاری فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل ادی و استانی از مخاطبان فدراسیونافکار سنجی عمومی در حوزه مدیریت ست 28

 توسعه فرهنگی علمی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل جلسه هیئت تحریریه نشریه پیام پزشکی  29

 توسعه نظارت و ارزیابی ونفدراسی ستاد نظارت بزرگداشت نشست ساالنه ستاد نظارت  30

 فناوری اطالعات توسعه فدراسیون ستاد نظارت تمدید قرارداد پشتیبانی برنامه ساالنه ستاد نظارت 31

32     

33     

34     

35     

36     

37     
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 توسعه استانداردها فدراسیون ستاد نظارت ماهه هیاتهای پزشکی در حوزه ستاد نظارت بر سالمت باشگاهها و اماکن ورزشی کشور اعالم رتبه بندی سه 1

 یورزش یهتغذ ینورزشکاران و متخصص یان،مرب یژهو -کارگاه مکمل های ارگوژن در ورزش یبرگزار 2
کمیته تغذیه-کمیته آموزش   – کرمانشاه 

 مشهد مقدس
 یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا

و  ، والدین ورزشکارانورزشکاران یان،مرب یژهو -کارگاه مکمل های تغذیه در کودکان و نوجوانان ورزشکار یبرگزار 3
 یورزش یهتغذ ینمتخصص

کمیته تغذیه-کمیته آموزش   
 یونفدراس

ارتقای سطح علمی تغذیه 

 ورزشی

 ها فدراسیون کمیته امور مشترک فدراسیون ها – کمیته تغذیه ر فدراسیون هاسایدر بازدید و جلسات مشترک با کمیته پزشکی  4
همکاری و تعامل بیشتر با سایر 

 فدراسیونها

  فدراسیون کمیته تغذیه تدوین نسخه پیش نویس استاندارد ارایه خدمات مشاوره تغذیه ورزشی و تجویز مکمل های غذایی ورزشکاران 5
 ساماندهی نحوه ارایه خدمات و
الزامات آن برای مشاوره تغذیه 

 ورزشی

 تدوین و انتشار جلد نخست درسنامه تغذیه ورزشی بر مبنای سرفصلهای آموزشی 6
کمیته روابط عمومی و امور  –کمیته تغذیه 

 بین الملل
 فدراسیون

ایجاد بستر یکسان در آموزش 
 تغذیه ورزشی

استان (، ارزیابی عملکرد سال گذشته و بررسی  10ی منتخب ) ت درمانی با حضور استانهابرگزاری جلسه کمیته خدما 7
 چالش های پیش رو ، ارائه برنامه سال جاری توسط کمیته 

کمیته خدمات درمانی با همکاری روابط عمومی 
 و کمیته پشتیبانی

 فدراسیون 
توسعه نظام ارائه خدمات درمانی 

 به جامعه ورزش کشور

 رزشکاران بهنگام مراجعه به مراکز درمانی جهت بستری شدن تهیه بروشور و راهنمای عملی و 8
کمیته درمان و روابط عمومی و کمیته 

 خدمات درمانی 
 توسعه علمی فرهنگی  فدراسیون 

 برگزاری کارگاه آموزشی اسناد پزشکی 9
 کمیته  کمیته خدمات درمانی با همکاری

 شتیبانی پ
 فدراسیون 

توسعه نظام ارائه خدمات درمانی 
 ه جامعه ورزش کشورب

 فدراسیون کمیته درمان – خدمات درمانیکمیته  تمدید قرارداد با مراکز تشخیصی و درمانی 10
نظام ارائه خدمات درمانی  توسعه

 به جامعه ورزش کشور

 نفدراسیو کمیته خدمات درمانی ارزیابی اجرای پایلوت عضوگیری آنالین توسط استانهای خراسان رضوی و اصفهان  11
نظام ارائه خدمات درمانی  توسعه

 به جامعه ورزش کشور

 امور استانها کمیته – کمیته خدمات درمانی ، بررسی مشکالت و رفع آنها 1395بازدید از کمیته خدمات درمانی دو استان جهت ارزیابی عملکرد سال  12
استان های 

 منتخب
توسعه جایگاه حرفه ای دست 

 اندرکاران پزشکی ورزشی

 فدراسیون کمیته خدمات درمانی -کمیته درمان تشکیل شورای درمان جهت بررسی تعیین قرارداد با آزمایشگاه  13
توسعه سالمت و توسعه نهاد ها و  

 زیرساخت ها

 فدراسیون رمانیکمیته خدمات د -درمان یتهکم تشکیل کارگروه بررسی پروتزهای مورد تائید درخصوص پروتزها و وسایل مورد استفاده در جراحی  14
    توسعه سالمت و توسعه نهادها و

 ها یرساختز

 تشکیل پرونده سالمت همکاران فدراسیون  15
 –با همکاری کمیته اداری  درمان یتهکم

 کمیته رفاهی
 توسعه سالمت یونفدراس
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 توسعه نظارت و ارزیابی یونفدراس درمان یتهکم د کمیته درمان هیئت های پزشکی ورزشی  ) استانهای دارای درمانگاه (ارزیابی سه ماهه عملکر 16

 توسعه سالمت و ارزیابی یونفدراس درمان یتهکم ادی و جایگزینی تجهیزاتآزانبارگردانی و بررسی تجهیزات معیوب درمانگاه و ستاد  17

 توسعه نهادها و ساختارها فدراسیون روانشناسی  -آموزش ویژه روانشناسانروانشناسی ش افزایی دوره آموزشی داناولین  18

 توسعه نظارت و ارزیابی ی منتخب استانها  ستاد نظارت -ها امور استانکمیته  انها ی منتخب جهت ارزیابی عملکرد ستاد نظارتبازدید از است 19

 توسعه ارتباطات نرم افزاری فدراسیون  فناوری اطالعاتستادنظارت با همکاری واحد  از باشگاههابه شکایات مردمی ارتقاء و رفع نواقص سامانه رسیدگی  20

 فناوری اطالعاتبررسی سطح  1گروه  های استان فناوری اطالعاتواحد -کمیته امور استان ها   استان های منتخب جهت نظارت بر حوزه فناوری اطالعات بازدید از  21

22 
 بازرسی استانها جهت نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات

کمیته پوشش پزشکی -کمیته امور استان ها 
 مسابقات

 توسعه نهاد ها و زیرساخت ها استانهای منتخب

فناوری واحد  -مسابقات کمیته پوشش پزشکی  ای ارائه دهنده خدمات برنامه نویسی به منظور ایجاد گزارش دهی آنالین استانهاهمذاکره با شرکت  23
 اطالعات

 توسعه نهاد ها و زیرساخت ها فدراسیون

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش برگزاری دوره سه روزه تمرینات کگل )پی اس تی( برای مربیان و عالقمندان 24

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون توانبخشیکمیته    -کمیته آموزش برای پزشکان و فیزیوتراپیست هادوره یک روزه تیپینگ  25

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش برای کارشناسان تربیت بدنی و عالقمندان واجدشرایط امدادگر ورزشی دوره 26

 ی و پژوهشیتوسعه علم ساری -رشت  کمیته توانبخشی  -کمیته آموزش گیالن و مازندران برگزاری دوره ماساژ ورزشی در استان 27

 یابیتوسعه نظارت و ارز گیالن و مازندران کمیته توانبخشی-کمیته امور استانها  گیالن و مازندران در استان های توانبخشی یتهعملکرد کم یو بررس یدبازد 28

 ت و ارزیابیتوسعه نظار استان منتخب امور بانوان-ها کمیته امور استان منتخببازدید از فعالیت های بانوان استان  29

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل چاپ و نشر پیام پزشکی 30

 توسعه علمی و پژوهشی  فدراسیون کمیته آموزش برگزاری دوره پا پزشکی ویژه پزشکان  31

32     

33     

34     

35     
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 تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپر

 

 اهداف مکان لواحد یا کمیته مسئو شرح فعالیت ردیف زمان

اد
رد

م
 

اه
م

 

 توسعه منابع انسانی و مالی فدراسیون کمیته اداری برگزاری جلسه آموزشی اتوماسیون اداری 1

مربیان و ورزشکاران رشته های پارالمپیکی -در ورزشکاران جانباز و معلول یهکارگاه تغذ یبرگزار 2
  

   یورزش یهتغذ یح علمسط یارتقا پارالمپیک یونفدراس کمیته تغذیه-کمیته آموزش 

   یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا فدراسیون کمیته تغذیه-کمیته آموزش  ویژه زنان ورزشکار و متخصصین تغذیه ورزشی  -در زنان ورزشکار یهکارگاه تغذ یبرگزار 3

   یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا فدراسیون کمیته تغذیه-آموزش کمیته  ویژه مربیان و ورزشکاران -ورزشی یهتغذآشنایی با مفاهیم اساسی در کارگاه  یبرگزار 4

 فدراسیون کمیته تغذیه و کمیته روابط عمومی ورزشکاران رشته ورزشی )دوچرخه سواری و دو و میدانی( ویژهچاپ بروشورتغذیه ورزشی  5
افزایش دسترسی گروههای هدف به 

 آخرین اطالعات

استان (، ارزیابی عملکرد سال  10) نی با حضور استانهای منتخب برگزاری جلسه کمیته خدمات درما 6
 گذشته و بررسی چالش های پیش رو ، ارائه برنامه سال جاری توسط کمیته 

کمیته خدمات درمانی با همکاری روابط عمومی و 
 کمیته پشتیبانی

 فدراسیون 
توسعه نظام ارائه خدمات درمانی به 

 جامعه ورزشی کشور 

، بررسی مشکالت و رفع  1395ز کمیته خدمات درمانی دو استان جهت ارزیابی عملکرد سال بازدید ا 7
 آنها

 استان های منتخب امور استانها کمیته – خدمات درمانیکمیته 
توسعه جایگاه حرفه ای ،توسعه سالمت 

 دست اندرکاران پزشکی ورزشی

 توسعه سالمت فدراسیون کمیته خدمات درمانی –رمان کمیته د بازدید و بررسی مراکز جراحی محدود طرف قرارداد 8

 تدوین بروشور های علمی مراقبتهای قبل از جراحی و بعد از عمل جراحی ورزشکاران  9
کمیته روابط عمومی و امور  -درمان یتهکم

 بین الملل
 توسعه علمی و پژوهشی وفرهنگی یونفدراس

 یابیتوسعه سالمت و ارزش یونفدراس کمیته پشتیبانی – رماند یتهکم   یدرمانگاه یزاتکردن تجه یبرهکال 10

 توسعه نهادها و ساختارها فدراسیون/ استان منتخب کمیته روانشناسی دومین جلسه کمیته روانشناسی با حضور استانهای منتخب  11

مختلف  رشته هایو ورزشکاران ویژه مربیان  مهارت های روانی  دوره آموزشی دانش افزاییسومین  12

 ورزشی
 توسعه علمی و توسعه سالمت فدراسیون/ درمانگاه آزادی کمیته روانشناسی -کمیته آموزش

 توسعه نظارت و ارزیابی ی منتخب استانها  ستاد نظارت -ها امور استانکمیته  انها ی منتخب جهت ارزیابی عملکرد ستاد نظارتبازدید از است 13

 عملکرد پوشش پزشکی مسابقات بازرسی استانها جهت نظارت بر 14
کمیته پوشش پزشکی -کمیته امور استان ها 

 مسابقات
 توسعه نهاد ها و زیرساخت ها استانهای منتخب

 توسعه نهادها و توسعه سالمت فدراسیون کمیته مسابقات با همکاری سایر کمیته ها برگزاری جلسه مشترک با روسای کمیته پزشکی فدراسیون های ورزشی 15

 اجرای دوره بازآموزی امدادگران 16
کمیته پوشش پزشکی -کمیته آموزش 

 مسابقات
 فدراسیون

 توسعه نهاد ها و زیرساخت ها
 

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی -کمیته آموزش برگزاری دوره ماساژ ورزشی ویژه آقایان در فدراسیون 17

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی -کمیته آموزش برای پزشکان و فیزیوتراپیست ها روزه(1نی )اندام فوقا MMTمعاینات ارتوپدیک و  18

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی -کمیته آموزش برای پزشکان و فیزیوتراپیست ها مانوال تراپی اندام فوقانی و اندام تحتانیبرگزاری دوره  19
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 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی -کمیته آموزش برای مربیان و عالقمندان دوره سه روزه تمرینات با کش ورزشی 20

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی -کمیته آموزش واجد شرایط برای پزشکان ، فیزیوتراپیست ها و مربیان ورزش درمانی در آب 21

 توسعه علمی و پژوهشی هتل المپیک تهران کمیته تغذیه -کمیته آموزش کنگره رویکرد پزشکی به بدنسازی، مکمل ها و تغذیه ورزشیهمکاری در برگزاری  22

 کمیته توانبخشی -وزشکمیته آم ، کرمانشاه و گلستان تهران برگزاری دوره ماساژ ورزشی در استان 23
 - کرمانشاه -هیئت تهران

 گرگان
 توسعه علمی و پژوهشی

در استان های تهران، کرمانشاه و گلستان توانبخشی یتهعملکرد کم یو بررس یدبازد 24  تهران، کرمانشاه و گلستان کمیته توانبخشی-کمیته امور استانها   
 یابیتوسعه نظارت و ارز

 

اسیون برای مناسبت های مذهبیفضاسازی فرهنگی فدر 25  توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل 

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل جلسه هیات تحریریه نشریه پیام پزشکی 26

 توسعه فرهنگی فدراسیون للکمیته روابط عمومی و امور بین الم گرامیداشت روز خبرنگار و اصحاب رسانه  27

 توسعه علمی فدراسیون کمیته توانبخشی –کمیته آموزش  ست ورزشی ساعته آموزش فیزیوتراپی 50برگزاری دوره  28

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     
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 توسعه منابع انسانی و مالی فدراسیون کمیته امور استانها -کمیته اداری به روز نمودن بانک اطالعاتی همکاران شاغل در هیئت های پزشکی ورزشی استانها  1

 اراک مور استانها کمیته ا 25/6/96پایان دوره در تاریخ  -برگزاری مجمع انتخاباتی استان مرکزی  2
اعزام هیات انتخاباتی  و انتخاب 

 رئیس هیات

   یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا قم کمیته تغذیه-کمیته آموزش   ویژه مربیان، پزشکان و متخصصین تغذیه -برگزاری کارگاه تغذیه در مدیریت وزن ورزشکاران 3

   یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا اصفهان کمیته تغذیه-کمیته آموزش  ربیان، پزشکان و متخصصین تغذیهویژه م -برگزاری کارگاه تغذیه در ورزشهای استقامتی 4

کمیته تغذیه-کمیته آموزش  ویژه مربیان، پزشکان و متخصصین تغذیه -برگزاری کارگاه تغذیه در ورزشهای قدرتی 5    یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا  

6 
کمیته امور مشتر ک فدراسیون  –یهتغذ یتهکم ها یونفدراس یردر سا یپزشک میتهکو جلسات مشترک با  یدبازد

 ها

ها یونفدراس  یربا سا یشترو تعامل ب یهمکار 
یونهافدراس  

7 
روابط عمومی  –کمیته آموزش  – یهتغذ یتهکم چاپ کتاب تغذیه ورزشی ویژه مربیان ورزشی

  و اموربین الملل

یونفدراس زایش ایجاد منابع علمی و اف 
دسترسی به یافته های علمی در 

 گروه هدف

 برگزاری دومین نشست شورای مرکزی کمیته خدمات درمانی 8
کمیته خدمات درمانی با همکاری روابط عمومی 

 و کمیته پشتیبانی
 فدراسیون

توسعه نظام ارائه خدمات درمانی به 
 جامعه ورزشی کشور 

 استان های منتخب امور استانهاکمیته  – کمیته خدمات درمانی ، بررسی مشکالت و رفع آنها 1395جهت ارزیابی عملکرد سال بازدید از کمیته خدمات درمانی دو استان  9
توسعه جایگاه حرفه ای دست 

 اندرکاران پزشکی ورزشی

  اطالع رسانی به فدراسیون های ورزشی که رقابت برون مرزی دارند جهت واکسیناسیون آنفوالنزا ورزشکاران 10
کمیته روابط عمومی و امور     -کمیته درمان

 بین الملل
 توسعه علمی و سالمت  فدراسیون

 توسعه ارزیابی فدراسیون کمیته خدمات درمانی – درمان یتهکم بازدید وبررسی بیمارستانهای خصوصی طرف قرارداد 11

12 
که از مرکز  یرجاع ورزشکارانجهت ا یو حقوق یسازوکار ادار یو اجرا یدرمان  جهت بررس یجلسه شورا

 دارند  یتخود شکا یدرمان
 توسعه سالمت یونفدراس حقوقی -کمیته خدمات درمانی  –درمان یتهکم

 استادیوم آزادی کمیته روانشناسی   روانشناسیجلسه شورای سیاست گذاری کمیته  دومین 13
 توسعه استاندارد ها و ارزیابی

 

14 
ویژه مربیان و ورزشکاران رشته های مختلف روانی  مهارت های فزاییدوره آموزشی دانش اچهارمین 

 ورزشی
 کمیته روانشناسی -کمیته آموزش

فدراسیون/ درمانگاه 
 آزادی

 توسعه علمی و توسعه سالمت

 توسعه نظارت و ارزیابی ی منتخب استانها  ستاد نظارت -ها امور استانکمیته  انها ی منتخب جهت ارزیابی عملکرد ستاد نظارتبازدید از است 15
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 ارتقای سیستم نرم افزاری خدمات درمانی بررسی سیستم تعرفه گیری و  16
واحد فناوری اطالعات و کمیته خدمات 

 درمانی
 یکپارچگی سیستم فدراسیون

 پشتیبانی فنی نرم افزار فدراسیون واحد فناوری اطالعات بت دهی درمانگاهتمدید قرارداد پشتیبانی سیستم نو 17

 بازرسی استانها جهت نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات 18
کمیته پوشش پزشکی -ها کمیته امور استان

 مسابقات
 توسعه نهاد ها و زیرساخت ها استانهای منتخب

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی  -کمیته آموزش در فدراسیونبرگزاری دوره ماساژ ورزشی ویژه بانوان  19

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش برای پزشکان دوره یکصد ساعته پزشک تیم 20

هشیتوسعه علمی و پژو فدراسیون کمیته آموزش برای پزشکان روزه سونوگرافی اسکلتی عضالنی اندام فوقانی 2دوره  21  

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون امور بانوان – کمیته آموزش برای پزشکان دوره نسخه نویسی ورزشی برای زنان باردار 22

کرج-ارومیه  – همدان کمیته توانبخشی  -کمیته آموزش ، آذربایجان غربی و البرز همدان برگزاری دوره ماساژ ورزشی در استان  23  توسعه علمی و پژوهشی 

 یابیتوسعه نظارت و ارز         همدان، آذربایجان غربی و البرز کمیته توانبخشی -کمیته  امور استانها  همدان، آذربایجان غربی و البرز در استان های توانبخشی یتهعملکرد کم یو بررس یدبازد 24

 نشست مشترک نواب رئیس بانوان استان ها  25
وابط ر –کمیته پشتیبانی  – امور بانوان

 عمومی 
 توسعه نهاد و زیر ساخت ها فدراسیون

 چاپ و نشریه پیام پزشکی 26
کمیته روابط عمومی و امور بین الملل با 

 همکاری کمیته پشتیبانی
 علمی-توسعه فرهنگی  فدراسیون

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل فضاسازی فرهنگی فدراسیون برای مناسبت های مذهبی 27

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل مراسم بزرگداشت روز پزشک ، فیزیوتراپ ، داروساز و کارمند 28

29     

30     
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 تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپر

 

 اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

اه
ر م

مه
 

 تهران کمیته امور استانها 3/7/96پایان دوره در تاریخ  -برگزاری مجمع انتخاباتی استان تهران  1
اعزام هیات انتخاباتی  و انتخاب رئیس 

 هیات

2 
دوم هیاتهای پزشکی در حوزه ستاد نظارت بر سالمت باشگاهها و اماکن اعالم رتبه بندی سه ماهه 

 ورزشی کشور
 توسعه استانداردها فدراسیون ستاد نظارت 

 یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا یونفدراس کمیته تغذیه-کمیته آموزش   ویژه مربیان، پزشکان و متخصصین تغذیه -برگزاری کارگاه تغذیه در ورزشهای استقامتی 3

4 
روابط  –کمیته تغذیه -کمیته آموزش  اصفهان یورزش یهکنگره تغذ یدر برگزار یهمکار

 عمومی و امور بین الملل
و  یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا فدراسیون

آشنایی با آخرین یافته های علمی در این 
 عرصه

5 
و نظام قطب بندی( برای  دانشگاه علوم پزشکی )بر اساس سند آمایش سرزمینی 5عقد تفاهم نامه با 

 تبادل توانمندی های طرفین جهت افزایش کیفیت دوره های آموزشی. 

کمیته تغذیه-کمیته آموزش   
 فدراسیون

افزایش پتانسیل آموزش و بومی سازی 

دماتخارایه   

6 
استان (، ارزیابی عملکرد سال  10) برگزاری جلسه کمیته خدمات درمانی با حضور استانهای منتخب 

 شته و بررسی چالش های پیش رو ، ارائه برنامه سال جاری توسط کمیته گذ
کمیته خدمات درمانی با همکاری روابط 

 عمومی و کمیته پشتیبانی
 فدراسیون 

توسعه نظام ارائه خدمات درمانی به جامعه 
 ورزش کشور 

7 
رسی مشکالت و رفع ، بر 1395بازدید از کمیته خدمات درمانی دو استان جهت ارزیابی عملکرد سال 

 آنها
امور کمیته  – خدمات درمانیکمیته 

 انهاتاس
 استان های منتخب

توسعه جایگاه حرفه ای دست اندرکاران 
 پزشکی ورزشی

 فدراسیون کمیته خدمات درمانی–کمیته درمان  تشکیل شورای درمان جهت بررسی وضعیت بیمارستانهای خصوصی و مراکز جراحی محدود 8
توسعه نهاد ها و زیر  توسعه سالمت و

 ساخت ها

 توسعه سالمت و توسعه نهادها یونفدراس کمیته  پشتیبانی– درمان یتهکم زادی آماهه درمانگاه یا ستاد پزشکی  6تهیه لیست لوازم و داروهای مورد نیاز  9

 توسعه علمی فدراسیونهای ورزشی کمیته آموزش –کمیته روانشناسی  زشیهمکاری با دانشگاه تهران برای آموزش کارورززی دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی ور 10

 توسعه نهادها و ساختارها فدراسیون کمیته روانشناسی -کمیته آموزش ویژه روانشناسانروانشناسی دوره آموزشی دانش افزایی دومین  11

12 
 نظارتدر راستای اهداف ستاد  تبلیغات ) رسانه ای ، بروشور ، پوستر و ... (

نظارت با همکاری کمیته های  ستاد
،  آموزش روانشناسی ، تغذیه ، بانوان
 روابط عمومی و امور بین الملل

 علمی فرهنگیتوسعه  فدراسیون

 یابیتوسعه نظارت و ارز ی منتخب استانها  ستاد نظارت -کمیته امور استان ها  انها ی منتخب جهت ارزیابی عملکرد ستاد نظارتبازدید از است 13

 ارتقا سطح نرم افزار فدراسیون واحد فناوری اطالعات و کمیته آمورش آموزش و تمدید نرم افزار کمیته بررسی   14

15 
 بازدید از هیات های منتخب  جهت نظارت بر حوزه فناوری اطالعات 

واحد فناوری -ها کمیته امور استان
 اطالعات

 تفناوری اطالعابررسی سطح  2استان های گروه 

16 
 بازرسی استانها جهت نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات

کمیته پوشش -ها  کمیته امور استان
 پزشکی مسابقات

 توسعه نهاد ها و زیرساخت ها استانهای منتخب

 نهاد ها و زیرساخت هاتوسعه  استان داوطلب کمیته پوشش پزشکی مسابقات برگزاری جلسه سالیانه مسئولین کمیته های مسابقات سراسر کشور 17
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 تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپر

 

 اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

اه
ر م

مه
 

 توسعه استاندارها و ارزیابی فدراسیون کمیته پوشش پزشکی مسابقات برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری کمیته مسابقات سراسر کشور 18

19 
 اتاجرای آزمون سطح بندی امدادگران پوشش پزشکی مسابق

کمیته پوشش پزشکی  -کمیته آموزش 
 مسابقات

 توسعه استاندارها و زیرساخت ها فدراسیون

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی –کمیته آموزش  برای عموم عالقمندان واجد شرایط دوره سه روزه تمرینات با کش ورزشی 20

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش ربیت بدنی و افراد واجد شرایطبرای کارشناسان ت امدادگر ورزشیبرگزاری دوره  21

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش واجد شرایط برای پزشکان ، فیزیوتراپیست ها و مربیان ورزش درمانی در آب 22

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون ه توانبخشیکمیت -کمیته آموزش برای پزشکان و فیزیوتراپیست ها دوره یک روزه تیپینگ 23

 توسعه علمی و پژوهشی قزوین -زنجان  – قم کمیته توانبخشی -کمیته آموزش ، زنجان و قزوین قمبرگزاری دوره ماساژ ورزشی در استان  24

25 
 کنگره سراسری تغذیه ورزشی 

هیئت  –کمیته تغذیه  –کمیته آموزش 
 پزشکی ورزشی اصفهان

 وسعه علمی و پژوهشیت اصفهان

 یابیتوسعه نظارت و ارز قم، زنجان و قزوین کمیته توانبخشی -امور استانها   قم، زنجان و قزوین در استان های توانبخشی یتهعملکرد کم یو بررس یدبازد 26

27 
 فدراسیون امور بانوان و آموزش دوره آموزش ایمنی در ورزش ویژه مربیان زن منتخب 

 پژوهشی توسعه علمی و
 

28 
 استان منتخب امور بانوان-ها کمیته امور استان بازدید از فعالیت های بانوان در استان منتخب

 توسعه نظارت و ارزیابی
 

29 
 تدوین استاندارد خدمات پزشکی حوزه ورزش بانوان 

 توسعه نهاد و زیر ساخت ها فدراسیون کمیته های مرتبط –اموربانوان 
 

 توسعه علمی و فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل ریریه نشریه پیام پزشکیجلسه هیئت تح 30

 توسعه فرهنگی و ساختاری فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل افکار سنجی مدیریتی ستادی و استانی 31

 توسعه فرهنگی فدراسیون بین المللکمیته روابط عمومی و امور  فضاسازی ماه محرم در محل فدراسیون 32

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل بزرگداشت هفته تربیت بدنی 33

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     
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 تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپر

 اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

اه
ن م

آبا
 

 قزوین کمیته امور استانها 8/8/96پایان دوره در تاریخ  –برگزاری مجمع انتخاباتی استان قزوین  1
اعزام هیات انتخاباتی  و انتخاب رئیس 

 هیات

ویژه مربیان و ورزشکاران –در شرایط خاص )آب و هوا، ارتفاع و ...(  یورزش یهکارگاه تغذ یبرگزار 2
   

 یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا یونفدراس کمیته تغذیه-کمیته آموزش 

 یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا کرمانشاه کمیته تغذیه-کمیته آموزش  ویژه مربیان، پزشکان و متخصصین تغذیه -برگزاری کارگاه تغذیه در مدیریت وزن ورزشکاران 3

ستان (، ارزیابی ا 10) کمیته خدمات درمانی با حضور استانهای منتخب نشست  دومین برگزاری 4
 عملکرد سال گذشته و بررسی چالش های پیش رو ، ارائه برنامه سال جاری توسط کمیته 

کمیته خدمات درمانی با همکاری روابط 
 عمومی و کمیته پشتیبانی

 فدراسیون 
توسعه نظام ارائه خدمات درمانی به جامعه 

 ورزش کشور 

و بررسی مشکالت و رفع 1395ارزیابی عملکرد سال  بازدید از کمیته خدمات درمانی دو استان جهت 5
 آنها

امور  کمیته – کمیته خدمات درمانی

 استانها
 استانهای منتخب 

توسعه جایگاه حرفه ای دست اندرکاران 
 پزشکی ورزشی

 2018 یاییسآ برنامه ریزی و اجرا ی معاینات تخصصی تیم های ملی بازیهای 6
   روابط عمومی و امور، درمان یتهکم

 بین الملل
 و نظارت توسعه سالمت فدراسیون

ویژه مربیان و ورزشکاران رشته های مختلف مهارت های روانی دوره آموزشی دانش افزایی پنجمین  7
 ورزشی

 توسعه علمی و توسعه سالمت فدراسیون/ درمانگاه آزادی کمیته روانشناسی -کمیته آموزش 

 توسعه سالمت و ارزشیابی فدراسیون  ستاد نظارت پزشکی ورزشی در اماکن ورزشیره تهیه آئین نامه راه اندازی مرکز مشاو 8

 توسعه نظارت و ارزیابی ی منتخب استانها  ستاد نظارت -ها امور استانکمیته  انها ی منتخب جهت ارزیابی عملکرد ستاد نظارتبازدید از است 9

 GITEXبازدید از نمایشگاه  10
کمیته روابط  – واحد فناوری اطالعات

 عمومی و امور بین الملل
 امارات متحده عربی

آشنایی با تکنولوژی های روز جهان و به 
 کار گیری آنها

 پشتیبانی فنی نرم افزار فدراسیون واحد فناوری اطالعات تمدید قرارداد فایروال  11

 بازرسی استانها جهت نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات 12
کمیته پوشش  -ستان ها کمیته امور ا

 پزشکی مسابقات
 توسعه نهاد ها و زیرساخت ها استانهای منتخب

 توسعه نهاد ها و زیر ساخت ها فدراسیون کمیته مسابقات و امور مالی و پشتیبانی انجام بیمه مسئولیت مدنی پرسنل کمیته پوشش پزشکی مسابقات سراسر کشور 13

 تحویل برنامه آنالین استانها  14
واحد کمیته پوشش پزشکی مسابقات و 

 فناوری اطالعات
 توسعه نهاد ها و زیر ساخت ها فدراسیون

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی -کمیته آموزش برای پزشکان (روزه 1)فوقانی اندام  آی آر امبرگزاری دوره  15

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی –کمیته آموزش  برگزاری دوره ماساژ ورزشی ویژه آقایان در فدراسیون 16

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش برای پزشکان دوره تزریق هیالورونیک اسید در بافت نرم 17
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 تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپر

 

 اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

اه
ن م

آبا
 

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش برای مربیان و عالقمندان پی اس تی(دوره سه روزه تمرینات کگل ) برگزاری 18

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش برای پزشکان روزه سونوگرافی اسکلتی عضالنی اندام تحتانی 2دوره  19

 توسعه علمی و پژوهشی رازشی کمیته توانبخشی -کمیته آموزش فارس برگزاری دوره ماساژ ورزشی در استان 20

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی -کمیته آموزش برای پزشکان و فیزیوتراپیست ها تیپینگ روزهدوره یکبرگزاری  21

 توسعه علمی استان داوطلب کمیته آموزش – امور بانوان مبانی پزشکی در ورزش دختران دانش آموز آموزش  22

 پیام پزشکی چاپ و نشر 23
کمیته روابط عمومی و امور بین الملل 

 و کمیته پشتیبانی
 توسعه علمی فرهنگی فدراسیون

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل فضاسازی فرهنگی فدراسیون برای مناسبت های مذهبی 24

 توسعه فرهنگی فدراسیون و امور بین المللکمیته روابط عمومی  افکار سنجی مدیریتی ستادی و استانی 25

 توسعه علمی فدراسیون کمیته توانبخشی –کمیته آموزش  دوره باز آموزی و ارتقاء فیزیوتراپیست های ورزشی تیم های مختلف 26

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     
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 تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپر

 اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

اه
رم

آذ
 

 خرم آباد کمیته امور ا ستانها 24/9/96پایان دوره  –برگزاری مجمع انتخاباتی استان لرستان  1
اعزام هیات انتخاباتی  و انتخاب رئیس 

 هیات

ین تغذیهویژه مربیان، پزشکان و متخصص -برگزاری کارگاه تغذیه در مدیریت وزن ورزشکاران 2
  

 یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا یونفدراس کمیته تغذیه-کمیته آموزش 

 یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا کرمان کمیته تغذیه-کمیته آموزش  ویژه مربیان، پزشکان و متخصصین تغذیه -برگزاری کارگاه تغذیه در مدیریت وزن ورزشکاران 3

 فدراسیون کمیته تغذیه و کمیته روابط عمومی )والیبال، هندبال( یشرشته ورزویژه  یورزش یهچاپ بروشورتغذ 4
افزایش دسترسی گروههای هدف به آخرین 

 اطالعات

 یهپا یتخصص یزاتبه تجه یاستان یهمراکز مشاوره تغذ تجهیز 5
کمیته  -کمیته درمان -کمیته تغذیه

 افزایش کیفیت ارایه خدمات فدراسیون پشتیبانی

 نشست شورای مرکزی کمیته خدمات درمانیبرگزاری سومین  6
کمیته خدمات درمانی با همکاری روابط 

 عمومی و کمیته پشتیبانی
 فدراسیون 

توسعه نظام ارائه خدمات درمانی به جامعه 
 ورزش کشور

 به همراه چاپ آنها 1397تعیین طرح کارت , پوستر , گزارش حادثه , لیست , دفاتر و ... برای سال  7
ات درمانی با همکاری روابط کمیته خدم

 عمومی و کمیته پشتیبانی
 فدراسیون 

توسعه نظام ارائه خدمات درمانی به جامعه 
 ورزش کشور

استان ( ارزیابی عملکرد  10برگزاری دومین نشست کمیته خدمات درمانی با حضور استانهای منتخب )  8
 ی توسط کمیتهسال گذشته و بررسی چالشهای پیش رو ، ارائه برنامه سال جار

کمیته خدمات درمانی با همکاری روابط 
 عمومی و کمیته پشتیبانی

 فدراسیون
توسعه نظام ارائه خدمات درمانی به جامعه 

 ورزش کشور

،بررسی مشکالت و رفع  1395بازدید از کمیته خدمات درمانی دو استان جهت ارزیابی عملکرد سال  9
 آنها 

کمیته امور - کمیته خدمات درمانی
 استانها 

 استانهای منتخب 
توسعه جایگاه حرفه ای دست اندرکاران 

 پزشکی ورزشی

 توسعه سالمت یونفدراس درمان یتهکم اعزامی به المپیک  بازیهای آسیایی الزم درمورد ورزشکاران یها یگیریو پ یتخصص یناتمعا 10

 توسعه نظارت و ارزیابی یمل یها یمت یاردوها کمیته های مرابط – درمان یتهکم اییبازدید از اردوهای تیم های ملی اعزامی  به المپیک بازیهای آسی 11

 توسعه نهادها و ساختار ها یونفدراس درمان یتهکم 97درخواست برنامه کمیته درمان هیئت های  استانها  جهت سال  12

13 
ان رشته های ویژه مربیان و ورزشکارمهارت های روانی دوره آموزشی دانش افزایی  ششمین

 مختلف ورزشی
 توسعه علمی و توسعه سالمت فدراسیون/ درمانگاه آزادی کمیته روانشناسی-کمیته آموزش 

 تهیه بروشور و پوستر آموزشی روانشناسی ورزشی 14
و  کمیته روانشناسی با همکاری آموزش

 روابط عمومی و امور بین الملل
 توسعه علمی فدراسیون

 توسعه نظارت و ارزیابی ی منتخب استانها  ستاد نظارت -ها امور استانکمیته  ی منتخب جهت ارزیابی عملکرد ستاد نظارت انهابازدید از است 15
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 تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپر

 

 اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

اه
ر م

آذ
 

 ح نرم افزارارتقا سط فدراسیون فناوری اطالعاتواحد   بررسی و ارتقا سیستم نرم افزاری ستاد نظارت 16

 بازرسی استانها جهت نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات 17
ش شکمیته پو -ها کمیته امور استان

 پزشکی مسابقات
 توسعه نهاد ها و زیرساخت ها استانهای منتخب

 شیتوسعه علمی و پژوه فدراسیون کمیته توانبخشی –کمیته آموزش  بانوانورزشی ویژه  ماساژبرگزاری دوره  18

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش برای عموم عالقمندان واجد شرایط دوره سه روزه تمرینات با کش ورزشی 19

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش برای پزشکان و فیزیوتراپیست ها دوره نسخه نویسی ورزشی در استئو آرتروز و سندرم متابولیک 20

 توسعه علمی و پژوهشی رشت - گرگان کمیته توانبخشی -کمیته آموزش و گیالن گلستاندوره ماساژ ورزشی در استان  برگزاری 21

 پژوهش هفته مناسبت به ورزشی پزشکی حوزه پژوهشگران از تقدیر 22
روابط عمومی کمیته  –کمیته آموزش 
 مور بین المللو ا

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون

 توسعه علمی و پژوهشی بوشهر کمیته توانبخشی -کمیته آموزش برای پزشکان و فیزیوتراپیست هانگ دوره تیپی 23

 گلستان و گیالن کمیته توانبخشی -امور استانها کمیته  بازدید و بررسی عملکرد کمیته توانبخشی در استان های گلستان و گیالن 24
 توسعه نظارت و ارزیابی

 توسعه نظارت و ارزیابی استان منتخب امور بانوان –ها کمیته امور استان منتخبانوان استان بازدیداز فعالیت های ب 25

 توسعه فرهنگی علمی  فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل جلسه هیات تحریریه نشریه پیام پزشکی  26

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل فضاسازی فرهنگی در فدراسیون 27
 

 ارایه خدمات اینترنتی فدراسیون فناوری اطالعاتواحد  تمدید قرارداد اینترنت 28

 توسعه علمی و پژوهشی  فدراسیون کمیته آموزش برگزاری دوره پا پزشکی ویژه پزشکان  29

30     

31     

32  
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 تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپر

 اهداف نمکا واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

اه
ی م

د
 

1 
اعالم رتبه بندی سه ماهه سوم هیاتهای پزشکی در حوزه ستاد نظارت بر سالمت باشگاهها و اماکن 

 ورزشی کشور
 توسعه استانداردها فدراسیون ستاد نظارت

2 
ویژه مربیان، پزشکان و متخصصین  -ی در پیشگیری از آسیب های ورزشیورزش یهکارگاه تغذ یبرگزار
  تغذیه

 یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا یونفدراس کمیته تغذیه-ه آموزش کمیت

3 
ویژه مربیان و ورزشکار –ی در شرایط خاص )آب و هوا، ارتفاع و ...( ورزش یهکارگاه تغذ یبرگزار

   
 یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا خوزستان کمیته تغذیه-کمیته آموزش 

 رزشی بر مبنای سرفصلهای آموزشیتدوین و انتشار جلد دوم درسنامه تغذیه و 4
کمیته روابط عمومی و – کمیته تغذیه

 اموربین الملل
 ایجاد بستر یکسان در آموزش تغذیه ورزشی فدراسیون

5 
استان ( ارزیابی عملکرد  10برگزاری دومین نشست کمیته خدمات درمانی با حضور استانهای منتخب ) 

 ه برنامه سال جاری توسط کمیتهسال گذشته و بررسی چالشهای پیش رو ، ارائ
کمیته خدمات درمانی با همکاری 
 روابط عمومی و کمیته پشتیبانی

 فدراسیون
توسعه نظام ارائه خدمات درمانی به جامعه 

 ورزش کشور

6 
، بررسی مشکالت و رفع  1395بازدید از کمیته خدمات درمانی دو استان جهت ارزیابی عملکرد سال 

 آنها 
امور  کمیته – مانیکمیته خدمات در

 استانها
 استانهای منتخب 

توسعه جایگاه حرفه ای دست اندرکاران 
 پزشکی ورزشی

 1397طراحی و چاپ کارت عضویت ، پوستر ، و... جهت سال  7
کمیته  – کمیته خدمات درمانی

 پشتیبانی
 توسعه زیر ساخت ها فدراسیون

8 
 ا و فعالیت مناسب جهت ارائه خدمات بررسی  راهکار های تشکیل کمیته درمان در استانه

 
 و توسعه زیر ساخت ها توسعه سالمت فدراسیون درمان یتهکم

 توسعه نهادها و ساختارها فدراسیون کمیته روانشناسی-کمیته آموزش  دوره آموزشی دانش افزایی روانشناسی ویژه روانشناسان 9

 توسعه نهادها و ساختارها فدراسیون کمیته روانشناسی ها  برگزاری نشست مشترک مسولین کمیته روانشناسی استان 10

 چاپ بروشورهای آموزشی 11
ستاد نظارت با همکاری کمیته ههای 
و تغذیه ، روانشناسی ، آموزش و بانوان 

 روابط عمومی و امور بین الملل
 توسعه علمی و فرهنگی فدراسیون 

 توسعه نظارت و ارزیابی ی منتخب استانها  ستاد نظارت -ها امور استانکمیته  د ستاد نظارتانها ی منتخب جهت ارزیابی عملکربازدید از است 12

 افزایش امنیت داده های فدراسیون فدراسیون فناوری اطالعات و حوزه دبیریواحد  بررسی ایمن سازی زیرساخت فناوری اطالعات فدراسیون 13

 د پوشش پزشکی مسابقاتجهت نظارت بر عملکری منتخب بازرسی استانها  14
کمیته پوشش -کمیته امور استان ها 

 پزشکی مسابقات
 توسعه نهاد ها و زیرساخت ها استانهای منتخب

 اجرای آزمون سطح بندی امدادگران پوشش پزشکی مسابقات 15
کمیته پوشش پزشکی  -کمیته آموزش 

 مسابقات
 توسعه نهاد ها و زیرساخت ها تهران و هیات های مربوطه

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی -کمیته آموزش دوره باز آموزی ماساژ آقایان 16
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 تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپر

 

 اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

اه
ی م

د
 

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی -کمیته آموزش دوره باز آموزی ماساژ بانوان 17

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش اندام ها و ستون فقرات برای پزشکان MRIفسیر روزه ت2دوره   18

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش دوره سه روزه تمرینات کگل )پی اس تی( برای مربیان و عالقمندان واجد شرایط 19

 فدراسیون کمیته توانبخشی -میته آموزشک برگزاری دوره ماساژ ورزشی ویژه آقایان در فدراسیون 20
 توسعه علمی و پژوهشی

 

21 
دوره نسخه نویسی ورزشی در پوکی استخوان ، دیابت و کبد چرب برای پزشکان ، فیزیوتراپیست ها و 

 مربیان
 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش

 توسعه علمی و پژوهشی بیرجند- اصفهان – مشهد کمیته توانبخشی -کمیته آموزش و اصفهان  خراسان رضوی و جنوبی برگزاری دوره ماساژ ورزشی در استان 22

 یابیتوسعه نظارت و ارز خراسان رضوی و جنوبیاصفهان،  کمیته توانبخشی-امور استانها  کمیته خراسان رضوی و جنوبیدر استان های اصفهان،  توانبخشی یتهعملکرد کم یو بررس یدبازد 23

 توسعه نظارت و ارزیابی استان منتخب امور بانوان –ها کمیته امور استان منتخبزدید از فعالیت های بانوان استان با 24

 توسعه فرهنگی ساختاری فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل افکار سنجی مدیریتی ستادی و استانی 25

 توسعه فرهنگی فدراسیون روابط عمومی و امور بین الملل کمیته فضاسازی فرهنگی برای مناسبت های مذهبی 26

 توسعه علمی استان منتخب کمیته توانبخشی-کمیته آموزش  ساعته آموزش فیزیوتراپیست ورزشی 50برگزاری دوره  27

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     
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 تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپر

 

 اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول لیتشرح فعا ردیف زمان

اه
ن م

هم
ب

 

، والدین ورزشکاران یان،مرب یژهو -کارگاه مکمل های تغذیه در کودکان و نوجوانان ورزشکار یبرگزار 1
 یورزش یهتغذ ینو متخصص ورزشکاران

کمیته تغذیه-کمیته آموزش   
   یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا کرمان

کمیته تغذیه-کمیته آموزش  یورزش یهتغذ ینورزشکاران و متخصص یان،مرب یژهو -ای ارگوژن در ورزشکارگاه مکمل ه یبرگزار 2    یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا مازندران 

 کمیته خدمات درمانی در هیات رئیسه و مجمع عمومی 1397تصویب آیین نامه سال  3
کمیته خدمات درمانی با همکاری روابط 

 بانیعمومی و کمیته پشتی
 فدراسیون

توسعه نظام ارائه خدمات درمانی به جامعه 
 ورزش کشور

، بررسی مشکالت و رفع  1395بازدید از کمیته خدمات درمانی دو استان جهت ارزیابی عملکرد سال  4
 آنها

امور  کمیته – کمیته خدمات درمانی

 استانها
 استانهای منتخب 

توسعه جایگاه حرفه ای دست اندرکاران 
 ورزشی پزشکی 

 توسعه نظارت و ارزیابی یونفدراس کمیته خدمات درمانی – درمان یتهکم بررسی برنامه کمیته درمان استانها در شورای درمان 5

 توسعه استاندارد ها و ارزیابی فدراسیون کمیته روانشناسی روانشناسیجلسه شورای سیاست گذاری کمیته  سومین 6

 توسعه استاندارد ها و  ساختارها فدراسیون/ استان منتخب کمیته روانشناسی با حضور استانهای منتخب سومین جلسه کمیته روانشناسی 7

رشته های مختلف  و ورزشکاران ویژه مربیانمهارت های روانی دوره آموزشی دانش افزایی هفتمین  8

 ورزشی
 توسعه سالمت توسعه علمی و فدراسیون/ استادیوم آزادی کمیته روانشناسی  -کمیته آموزش

 توسعه نظارت و ارزیابی ی منتخب استانها  ستاد نظارت -ها امور استانکمیته  انها ی منتخب جهت ارزیابی عملکرد ستاد نظارتبازدید از است 9

 بازدید از استان های منتخب جهت نظارت بر حوزه فناوری اطالعات 10
واحد فناوری -ها کمیته امور استان

 اطالعات
 بررسی سطح فناوری اطالعات 3ی گروه استان ها

 بازرسی استانها جهت نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات 11
کمیته پوشش  -ها کمیته امو راستان

 پزشکی مسابقات
 توسعه نهاد ها و زیرساخت ها استانهای منتخب

 اجرایی شدن برنامه آنالین استانها در سراسر کشور 12
ت و کمیته پوشش پزشکی مسابقا

 فناوری اطالعات
 توسعه نهاد ها و زیرساخت ها هیات های استانی

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی -کمیته آموزش برای پزشکان و فیزیوتراپیست ها روزه یککینزیو تیپینگ  13

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون ته آموزشکمی برای کارشناسان تربیت بدنی و افراد واجد شرایط امدادگر ورزشیبرگزاری دوره  14

 کمیته توانبخشی –کمیته آموزش  واجد شرایط برای مربیان و عالقمندان دوره سه روزه تمرینات با کش ورزشی 15
 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون

 

اسیونفدر کمیته توانبخشی –کمیته آموزش  برگزاری دوره ماساژ ورزشی ویژه بانوان در فدراسیون 16  توسعه علمی و پژوهشی 

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل جلسه هیات تحریریه نشریه پیام پزشکی 17

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل فضاسازی فرهنگی به مناسبت دهه فجر ، تجدید میثاق با  آرمان های امام  18
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 تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپر

 اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف انزم

اه
د م

فن
اس

 

، والدین ورزشکاران یان،مرب یژهو -کارگاه مکمل های تغذیه در کودکان و نوجوانان ورزشکار یبرگزار 1
 یورزش یهتغذ ینو متخصص ورزشکاران

کمیته آموزش -یهتغذ یتهکم  
 یورزش یهتغذ یسطح علم یارتقا اصفهان

 )تنیس روی میز ( یرشته ورزش یژهو یورزش یهوشورتغذچاپ بر 2
کمیته روابط عمومی و امور  –کمیته تغذیه 

 بین الملل
 فدراسیون

ارتقای علمی و دسترسی به اطالعات 
 کاربردی برای جامعه هدف

 یابیتوسعه نظارت ارز یونفدراس درمان یتهکم پیگیری تخصصی سالمت ورزشکاران اعزامی به بازیهای اسیایی  3

رشته های مختلف و ورزشکاران ویژه مربیان مهارت های روانی دوره آموزشی دانش افزایی هشتمین  4

 ورزشی
 توسعه علمی و توسعه سالمت فدراسیون/ استادیوم آزادی کمیته روانشناسی -کمیته آموزش 

ت باشگاهها و های پزشکی در حوزه ستاد نظارت بر سالم اعالم رتبه بندی سه ماهه چهارم هیات 5
 اماکن ورزشی کشور

 توسعه استانداردها فدراسیون ستاد نظارت 

 توسعه نظارت و ارزیابی ی منتخب استانها  ستاد نظارت -کمیته امور استانها  انها ی منتخب جهت ارزیابی عملکرد ستاد نظارتبازدید از است 6

 تبازرسی استانها جهت نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقا 7
کمیته پوشش -ها کمیته امور استان

 پزشکی مسابقات
 توسعه نهاد ها و زیرساخت ها استانهای منتخب

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی –کمیته آموزش  ورزش درمانی در آب 8

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش برگزاری دوره پاپزشکی ویژه پزشکان 9

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته آموزش واجد شرایط اری دوره سه روزه تمرینات کگل )پی اس تی( برای مربیان و عالقمندانبرگز 10

 توسعه علمی و پژوهشی کرمانشاه - کرمان -هیئت تهران کمیته توانبخشی -کمیته آموزش کرمانشاهو  کرمان،  تهرانبرگزاری دوره ماساژ ورزشی در استان  11

 توسعه نظارت و ارزیابی کرمان - کرمانشاه کمیته توانبخشی -کمیته امور استانها  کمیته توانبخشی استان کرمانشاه و کرمانعملکرد  و بررسیبازدید 12

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل فضاسازی فرهنگی برای مناسبت های مذهبی  13

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل ه پیام پزشکی ورزشیانتشار نشری 14

 گرامیداشت والدت حضرت فاطمه و روز زن 15
امور بانوان و روابط عمومی و امور بین 

 الملل
 توسعه فرهنگی سراسر کشور

 

 نظارت و ارزیابی توسعه فدراسیون / استان منتخب حوزه ریاست برگزاری مجمع عمومی سالیانه 16

17     

18     

19     
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 تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپر

 فعالیتهای در طول سال

 اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

ل
سا

ل 
طو

در
 

 توسعه منابع مالی و انسانی فدراسیون کمیته اداری صدور بخشنامه های مختلف در راستای برقراری نظم و انضباط اداری فدراسیون 1

 توسعه منابع مالی و انسانی فدراسیون کمیته اداری 96ری اولین جسله کارکنان فدراسیون در سال برگزا 2

 توسعه منابع مالی و انسانی فدراسیون کمیته اداری انجام امور دبیرخانه 3

 سعه منابع مالی و انسانیتو فدراسیون کمیته اداری صدور احکام پرسنلی و اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های اداری و سازمانی 4

 توسعه منابع مالی و انسانی فدراسیون کمیته اداری تعدیل و جذب نیرو در موارد خاص برحسب نیاز و بسته به شرایط 5

 توسعه منابع مالی و انسانی فدراسیون کمیته اداری تهیه گزارش کارکرد پرسنل جهت پرداخت حقوق و مزایا ) با همکاری کمیته مالی( 6

 توسعه منابع مالی و انسانی فدراسیون کمیته اداری نظارت بر عقد قرارداد پرسنل هیئت ها 7

 توسعه ساختار و زیر ساختار استانهای سراسر کشور کمیته امور استانها بازدید از هیات و بررسی وضعیت از نظر امکانات و ارائه خدمات درمانی و رسیدگی به  سایر مشکالت 8

 توسعه ساختار و زیر ساختار استان های سراسر کشور کمیته امور استانها مجامع عمومی برگزاری  9

 توسعه ساختار و زیر ساختار فدراسیون کمیته امور استانها ویرایش اطالعات استانها، مکاتبات و پیگیری با ادارات کل و هیات های استانی درخصوص مجامع 10

 توسعه سالمت فدراسیون کمیته تغذیه کاران مراجعه کننده در محل درمانگاه فدراسیون پزشکیورزش برای مکمل تغذیه، مشاوره 11

 ارتقاء سطح علمی فدراسیون کمیته تغذیه فدراسیون کتابخانه سازی غنی در مشارکت 12

 ح علمی مخاطبینارتقاء سط فدراسیون کمیته تغذیه علمی مقاالت ارائه طریق از پیام پزشکی ورزشی نشریه با همکاری 13

 سایت علمی مطالب کردن روزآمد 14
کمیته روابط عمومی و  -کمیته تغذیه

 امور بین الملل
 فدراسیون

 ارتقاء سطح علمی مخاطبین

با نهادهای مرتبط با تغذیه ورزشی و تشکیل جلسات مربوطه در محل فدراسیون یا نهاد  همکاری 15
 مربوطه

 فدراسیون کمیته تغذیه
 کاری با نهادهای تغذیه ایتعامل و هم

تدوین یک برنامه نظام مند برای ارایه خدمات تخصصی برای بانوان ورزشکار در سطوح آماتور تا   16
 حرفه ای.

 فدراسیون کمیته تغذیه
 حفظ توسعه سالمت بانوان ورزشکار

 آموزشی.عقد تفاهم نامه با انجمن های علمی تخصصی مرتبط برای برگزاری دوره های مشترک  17
 ارتقاء سطح علمی تغذیه ای فدراسیون کمیته تغذیه
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 تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپر

 

 اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

ل
سا

ل 
طو

ر 
د

 

عقد تفاهم نامه با فدراسیون های ورزش المپیکی برای تدوین برنامه خدمات تغذیه ای و ارزیابی های  18
 کاران.مرتبط با هدف ارتقای سالمت و توانمندی ورزش

 فدراسیون کمیته تغذیه
 توسعه سالمت تغذیه ای

برگزاری جلسات با فدراسیون های ورزشی در خصوص اهمیت حضور کارشناسان تغذیه در اردوهای  19
 ورزشی

همکاری ئ تعامل با فدراسیون های  فدراسیون کمیته تغذیه
 ورزشی

 همکاری و تعامل بیشتر با محیط فعالیتی های استانها هیات کمیته تغذیه یاستان یاته کمیته تغذیهاز  یدبازد 20

 توسعه نظارت و ارزیابی اردوهای تیم های ملی  کمیته درمان  بررسی نیازهای درمانی ورزشکاران مستقر در اردو هاو  یمل یها یمت یاز اردوها یدبازد 21

 توسعه سالمت فدراسیون درمانکمیته  باشگاه هابنا به درخواست انجام معاینات دوره ای و تخصصی  22

 توسعه نظارت و ارزیابی  فدراسیون کمیته درمان  و ارائه گزارش  استانها درمان یتهمازک یدبازد 23

 توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان  طرف قرارداد  یبردار یرو تصو یو مراکز درمان یمارستانهااز ب یدبازد 27

نجام واکسیناسیون هپاتیت رایگان کلیه ورزشکاران کشور با همکاری هماهنگی وبرنامه ریزی جهت ا 28
 مرکز مدیریت بیماری های واگیر دار 

 توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان

 توسعه زیر ساختها و توسعه سالمت  فدراسیون کمیته درمان  یامور درمان ینشست پزشکان متخصص در طول سال جهت هماهنگ 29

 توسعه علمی  فدراسیون کمیته درمان  مکاری در مورد گذراندن دوره کارورزی دستیاران تخصصی پزشکی ورزشی هماهنگی و ه 30

 یتوسعه علم فدراسیون کمیته درمان   یپزشک یسیونکم یبرگزار 31

 ساختها و توسعه سالمت یروسعه زت فدراسیون کمیته درمان  استانها یورزش یپزشک یها یئتهکمیته درمان  یازمورد ن یزاتتجهبررسی خرید  32

 ساختها و توسعه سالمت یرتوسعه ز فدراسیون کمیته درمان  یو ارتقاء سطح خدمات رسان یازهااستان ها جهت رفع ن یورزش یپزشک یها یئتتعامل با ه 33

 ه سالمتتوسع فدراسیون کمیته درمان  تهیه داروها و تجهیزات مورد نیاز کمیته درمان و ستاد آزادی  34

 توسعه نظارت و ارزیابی هیات های منتخب کمیته درمان بازدید از کمیته های درمان هیات های پزشکی  35

 بازدید از مراکز درمانی طرف قرارداد با فدراسیون  36
 کمیته درمان

 یابیتوسعه نظارت و ارز مراکزدرمانی طرف قرارداد
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 تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپر

 

 اهداف مکان ولواحد یا کمیته مسئ شرح فعالیت ردیف زمان

ل
سا

ل 
طو

در
 

 توسعه نهادها  یونفدراس درمان یتهکم و کمیته های تخصصی درمان یجلسات شورا یبرگزار 37

 توسعه نهادها یونفدراس درمان یتهکم نشت با روسا و مدیران مراکز درمانی طرف قرارداد  38

  یونفدراس درمان یتهکم مانگاه به روز رسانی سایت کمیته درمان و سامانه پذیرش و نوبت دهی در 39

 توسعه سالمت یونفدراس درمان یتهکم اجرای استانداردهای وزارت بهداشت و درمان  40

 توسعه سالمت یونفدراس درمان یتهکم صدور گواهی سالمت بازیکنان خارجی  41

 المتتوسعه س یونفدراس درمان یتهکم صدور گواهی سالمت بازیکنان داخلی باشگاه ها  42

 توسعه سالمت یونفدراس درمان یتهکم صدور گواهی خروج از لیست بازیکنان مصدوم  43

 توسعه سالمت یونفدراس درمان یتهکم هماهنگی با بیمارستانهای طرف قرارداد برای پوشش مسابقات بین المللی 44

 سالمتتوسعه  فدراسیون / استادیوم آزادی یته روان شناسیکم mind roomتجهیز کلینیک روانشناسی استادیوم آزادی به وسایل تخصصی  45

 توسعه سالمت فدراسیون/ درمانگاه استادیوم آزادی کمیته روانشناسی به ورزشکاران روانشناختی ارائه خدمات 46

 توسعه سالمت فدراسیون اسیکمیته روانشن  روانشناختیورزشکاران حرفه ایی و ملی پوش و ارائه خدمات تخصصی  روان صدور گواهی سالمت 47

 توسعه نظارت و ارزیابی  ستاد نظارت  بازدید از مجموعه های ورزشی ) شیرودی ، آزادی ، کشوری ( 48

بررسی گزارش عملکرد ستاد نظارت بر سالمت باشگاهها و اماکن ورزشی هیاتهای پزشکی ورزشی  49
 استانها

 ستاد نظارت
 فدراسیون

 توسعه استانداردها

 توسعه علمی فدراسیون ستاد نظارت  به روز کردن آمار بازرسی شده از باشگاههای کل کشور 50

 توسعه زیر ساختها فدراسیون ستاد نظارت رسیدگی به شکایات ثبت شده در سامانه 51

 توسعه فرهنگی فدراسیون ستاد نظارت تشکیل شورای مرکزی ستاد نظارت در استانها 52

 توسعه علمی هیاتهای پزشکی ورزشی ستاد نظارت ای آموزشی ویژه بازرسان ستاد نظارت بر سالمت باشگاهها با میزبانی هیاتهای پزشکیبرگزاری دوره ه 53
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ل
سا

ل 
طو

ر 
د

 

 توسعه علمی هیاتهای پزشکی ورزشی ستاد نظارت  .برگزاری همایش ساالنه برای مسئولین باشگاهها و بازرسان به تفکیک استان  54

 توسعه علمی  هیاتهای پزشکی ورزشی ستاد نظارت برگزاری نشست مسئولین ستاد نظارت بر سالمت باشگاهها و اماکن ورزشی کشور 55

 توسعه زیرساختارها فدراسیون ستاد نظارت تشکیل پرونده برای باشگهای متخلف جهت پلمپ 56

57 
و دفتر بازرسی عملکرد در تدوین و ابالغ بخشنامه های مرتبط جهت  5ی با کمیسیون ماده همکار

 اجرایی نمودن ستاد نظارت
 ستاد نظارت

 توسعه زیرساختارها فدراسیون

58 
همکاری با داداستانی تهران و برگزاری نشست های مشترک در راستای برخورد با باشگاه متخلف و 

 های غیر مجاز  مراکز تهیه و توزیع مکمل
 ستاد نظارت 

 فدراسیون
 توسعه زیرساختارها 

 توسعه سالمت تهران و شهرستانها کمیته پوشش مسابقات پوشش مسابقات ورزشی ملی ، بین المللی و اسیایی و جهانی 59

 توسعه سالمت فدراسیون حوزه ریاست اعزام کادر پزشکی با تیم های اعزامی به سفر های برون مرزی 60

 توسعه استانداردها تهران و هیات های مربوطه کمیته پوشش مسابقات بازدید از خدمات پزشکی استانها در هنگام مسابقات بین المللی و المپیاد ها بهمراه بازرسی های نوبتی 61

 توسعه تجهیزات                هیات های مربوطه قاتکمیته پوشش مساب ارسال لوازم مورد نیاز هیات ها برای پوشش پزشکی مسابقات و اردو ها در استان ها 62

 توسعه سالمت                   تهران هیات های مربوطه کمیته پوشش مسابقات پوشش اردو های تیم های ملی 63

 استاندارها و سالمتتوسعه  هیات های مربوطه کمیته پوشش مسابقات بازرسی هییت های استانی جهت نحوه عملکرد در پوشش دهی مسابقات 64

 توسعه علمی  فدراسیون کمیته آموزش برگزاری جلسات کمیته آموزش و کارگروه های تخصصی 65

 بررسی ، ارزشیابی و درجه بندی مدارک  پزشکی ورزشی 66
 توسعه علمی فدراسیون کمیته آموزش

 انتشار چهار شماره فصل نامه طب در ورزش 67
 ه علمیتوسع فدراسیون کمیته آموزش

 بررسی و صدور مجوز های ماساژ و حرکات اصالحی 68
 توسعه علمی فدراسیون کمیته آموزش

 کالس های ضمن خدمت برای کارکنانبرگزاری   69
کمیته روابط عمومی  – کمیته آموزش

 و امور بین الملل
 توسعه علمی فدراسیون

 ی و تغذیه ورزشیهمکاری با کمیته تغذیه در برگزاری دوره های پیکر سنج 70
 توسعه علمی فدراسیون کمیته آموزش

 همکاری با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در برگزاری دوره های  دانش افزایی دوپینگ 71
 توسعه علمی فدراسیون کمیته آموزش

 همکاری با کمیته توانبخشی برای برگزاری دوره های فیزیوتراپیست  های ورزشی 72
نفدراسیو کمیته آموزش  توسعه علمی 

73 
 توسعه علمی  فدراسیون کمیته آموزش برگزاری جلسات کمیته آموزش و کارگروه های تخصصی

74 
 همکاری با نایب رییس امور بانوان برای برگزاری دوره های ویژه بانوان

 توسعه علمی فدراسیون کمیته آموزش

75 
 و نهادهای طرف قرارداد بر حسب درخواستبرگزاری دوره ها و اعزام اساتید برای هیاتهای استانی 

 توسعه علمی فدراسیون کمیته آموزش
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 تالیف بروشور ها و پوستر های آموزشی 76
کمیته روابط عمومی  – کمیته آموزش

 و امور بین الملل
 توسعه علمی فدراسیون

 دانشگاه های علوم پزشکی و علوم ورزشی  برای آموزش دستیاران تخصصی و دانشجویان همکاری با  77
 توسعه علمی فدراسیون کمیته آموزش

 همکاری با باشگاه های ورزشی برای برگزاری دوره های مرتبط  78
 توسعه علمی فدراسیون کمیته آموزش

 سعه علمیتو فدراسیون کمیته آموزش به روزرسانی منابع کتابخانه 79

 توسعه علمی فدراسیون کمیته آموزش بررسی نیازهای آموزش و خرید ملزومات الزم 80

 شروع مطالعات جهت راه اندازی آموزش های مجازی 81
واحد فناوری اطالعات  - کمیته آموزش

کمیته های مرتبط -  
 توسعه علمی فدراسیون

 گره ها(اعزام های خارج از کشور )شرکت در دوره ها و کن 82
 -روابط عمومی  -کمیته آموزش 

 کمیته های مرتبط
 توسعه علمی مختلف

 پزشکی ورزشیهای کاربردی تولید اپلیکیشن  83
 واحد فناوری اطالعات-روابط عمومی 

واحد فناوری اطالعات -  
 توسعه علمی فدراسیون

میته توانبخشیک تجهیز مراکز فیزیوتراپی استانها بنا به درخواست آنان در طول سال 84  توسعه ساختار و زیر ساختار استان منتخب 

 توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته توانبخشی بازرسی از مراکز فیزیوتراپی استانها در طول سال 85

 سعه علمیتو فدراسیون کمیته توانبخشی-کمیته آموزش  وتراپیستهای استانها در فدراسیون بنا به در خواست آنانفیزیآموزش  86

 توسعه ساختار و زیر ساختار فدراسیون کمیته پشتیبانی تهیه لوازم مصرفی مورد نیاز واحد های فدراسیون 87

ارسال  کارت بیمه ورزشی طبق سریال  وپوستر خدمات درمانی با همکاری کمیته خدمات درمانی طی   88
 درخواست کتبی رئیس هئیت

ختار و زیر ساختارتوسعه سا فدراسیون کمیته پشتیبانی  

 توسعه ساختار و زیر ساختار فدراسیون کمیته پشتیبانی پیگیری  بیمه تامین اجتماعی پرسنل فدراسیون وتعویض وتمدید دفتر چه های تامین اجتماعی 89

سربرگ وپاکت نامه در سایز های مورد نیاز فدراسیون وستاد ملی مبارزه با  –تهیه وتامین پیش نویس  90
 گ از چاپخانهدوپین

 توسعه ساختار و زیر ساختار فدراسیون کمیته پشتیبانی

خرید کاال وتجهیزات سرمایه ای  مورد نیاز کمیته ها وواحد های مختلف فدراسیون طبق تقویم کاری   91
 کمیته مربوطه

 توسعه ساختار و زیر ساختار فدراسیون کمیته پشتیبانی
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 توسعه ساختار و زیر ساختار فدراسیون کمیته پشتیبانی استعالم قیمت ها ومدارک فنی موردنیاز فدراسیون وهیات پزشکی ورزشی استان ها 92

93 
مجالت پزشکی وپیک سالمت طبق تقویم با همکاری –توزیع بروشور های آموزشی دوپینگ 

وفدراسیون ها وساز مان ها  الملل وتوزیع آن بین هئیت های ورزشی روابط عمومی وامور بین
 هاونهاد

 توسعه ساختار و زیر ساختار فدراسیون کمیته پشتیبانی

کمیته روابط عمومی و  -کمیته پشتیبانی DHLارسال کیت های نمونه گیری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ توسط پست  94
 امور بین الملل

ختار و زیر ساختارتوسعه سا فدراسیون  

 توسعه ساختار و زیر ساختار فدراسیون کمیته پشتیبانی تجهیز وخرید وسایل مورد نیاز ستاد ملی مبارزه با دوپینگ وآزمایشگاه کنترل دوپینگ 95

حفظ ونگهداری تجهیزات و دستگاه های  موجود در واحد های مختلف فدراسیون وسرویس دهی  96
 آن 

راسیونفد کمیته پشتیبانی  توسعه ساختار و زیر ساختار 

 توسعه ساختار و زیر ساختار فدراسیون کمیته پشتیبانی نظارت بر کار شرکت های اداری وپیمانکاری طرف قرار داد فدراسیون  مدیریت و 97

سیونفدرا کمیته پشتیبانی اسکان میهمانان فدراسیون طبق درخواست وتایید مسئول مربوطه هماهنگی با هتل و 98  توسعه ساختار و زیر ساختار 

 توسعه ساختار و زیر ساختار فدراسیون کمیته پشتیبانی همکاری در بر گزاری مراسم های مختلف معنوی وفرهنگی طبق تقویم  99

و زیر ساختارتوسعه ساختار  فدراسیون کمیته پشتیبانی انبارگردانی وحفظ ونگهداری اقالم وکاالهای مصرفی وسرمایه ای در انبار 100  

اجرای مصوبات رفاهی پرسنل شامل تهیه لیست پرداخت بن کارت ، هدایا ، اقالم وخرید البسه  101
 اداری وخدماتی 

 توسعه ساختار و زیر ساختار فدراسیون کمیته پشتیبانی

یونفدراس کمیته پشتیبانی اجرای مصوبات رفاهی در خصوص عقد قرارداد با مراکز تفریحی وزیارتی 102  توسعه ساختار و زیر ساختار 

 ارزیابی عملکرد فدراسیون کمیته خدمات درمانی پایش عملکرد برنامه و نرم افزار کمیته ، رفع ایرادها ، ارائه مشاوره به استانها در این حوزه 103

 عقد قراداد با مراکز تشخیصی و درمانی جدید بر حسب نیاز 104
ادها با کمیته خدمات درمانی امور قرارد

 همکاری کمیته درمان

توسعه نظام ارائه خدمات درمانی به جامعه  فدراسیون
 ورزش کشور

 مانی جهت دریافت خدماتان آسیب دیده به مراکز تشخیصی و درمعرفی ورزشکار 105
توسعه نظام ارائه خدمات درمانی به جامعه  فدراسیون کمیته خدمات درمانی

 ورزش کشور
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 توسعه فرهنگی  فدراسیون کمیته روابط عمومی و اموربین الملل پوشش خبری فعالیت های کمیته های تخصصی فدراسیون 106

ساخت برنامه های تخصصی پزشکی ورزشی و مبارزه بادوپینگ در رسانه ها با همکاری کمیته ها و  107
 وطهنهاد های مرب

کمیته روابط عمومی و تخصصی یا 
 نهاد مربوطه

 اطالع رسانی -توسعه فرهنگی فدراسیون

ساخت تیزر و فیلم با پیام پزشکی و مبارزه با دوپینگ در حوزه همگانی و قهرمانی با همکاری نهادهای  108
 مربوطه 

کمیته روابط عمومی و تخصصی یا 
 نهاد مربوطه

 ع رسانیتوسعه فرهنگی و اطال فدراسیون

بروشور با همکاری فدراسیون ها در راستای برآورد نیاز های تخصصی فدراسیون  –انتشار پوستر  109
 ورزشی در حوزه پزشکی ورزشی 

کمیته روابط عمومی و تخصصی یا 
 نهاد مربوطه

 اطالع رسانی -توسعه فرهنگی فدراسیون

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل تهیه و گردآوری آرشیو مدون عکس و فیلم پزشکی ورزشی 110

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل تهیه و ارسال اخبار پزشکی ورزشی به جراید و خبر گزاری ها  111

 انتشار بروشور های آموزشی و توزیع آن 112
روابط  –پشتیبانی  –کمیته اداری 

 عمومی
 علمی -توسعه فرهنگی  فدراشیون

 توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته روابط عمومی و امور بین الملل به روز کردن سایت فدراسیون در زمینه اطالعات و اخبار 113

 همکاری کردن و فعال نمودن سایت هیات های پزشکی ورزشی استان ها 114
کمیته روابط عمومی و امور بین الملل 

 ی اطالعاتواحد فناور –
 توسعه فرهنگی و توسعه فناوری اطالعات هیات ها

 جذب حامیان مالی برای برگزاری اجالس و همایش ها، همچنین برای چاپ کتب و نشریات فدراسیون 115
واحد بازرگانی با همکاری روابط 

 عمومی و امور بین الملل
 توسعه منابع مالی فدراسیون

 انی فدراسیون و درمانگاه آزادی تجهیزات درم PMپیگیری مبحث  116
کمیته روابط عمومی و امور بین الملل 

 کمیته درمان –
 توسعه استانداردها فدراسیون

 توسعه نیروی انسانی فدراسیون یا هیات کمیته روابط عمومی و امور بین الملل برگزاری دوره باز آموزی مسئولین روابط عمومی هیات ها 117

 فدراسیون کمیته روابط عمومی و واحد استانداردها ها ایزواجرای استاندارد 118
 توسعه استانداردها

 

 فدراسیون  کمیته روابط عمومی و امور بین الملل تثبیت و ارتقاء جایگاه کارشناسان دارای کرسی های بین المللی و کسب کرسی های جدید  119
توسعه منابع انسانی و مناسبت های بین 

 المللی

 ارئه مطلب علمی در حوزه پزشکی ورزشی بانوان جهت سایت فدراسیون تهیه 120
روابط عمومی  –آموزش  –وان اموربان

 و امور بین الملل
 فرهنگی -توسعه علمی  فدراسیون
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 راستای استاندارهای مدیریتی نیازسنجی برای برگزاری کالسهای آموزش پرسنل در  121
 -واحد استانداردها  –روابط عمومی 

 آموزش
 توسعه نیروی انسانی فدراسیون

 مناسبات بین المللیتوسعه  فدراسیون  کمیته روابط عمومی و امور بین الملل در ایران  FIMSتعامل با کشورهای منطقه و آسیایی برای برگزاری دوره آموزشی با مجوز  122

 مناسبات بین المللی منابع انسانی و توسعه فدراسیون  کمیته روابط عمومی و امور بین الملل فیمز  –کلن  -وادا –انجام مکاتبات با یونسکو  123

 شناسایی کنگره های بین المللی پزشکی ورزشی و ثبت نام کارشناسان فدراسیون 124
کمیته روابط عمومی  -کمیته آموزش 

 و امور بین الملل
 منابع انسانی و علمیتوسعه  دراسیون ف

 مناسبات بین الملل و اطالع رسانی توسعه فدراسیون  کمیته روابط عمومی و امور بین الملل درج اطالعات و اخبار انگلیسی بروی پایگاه اطالع رسانی  125

 منابع انسانی توسعه فدراسیون  وابط عمومی و امور بین المللکمیته ر حمایت از پرسنل روابط عمومی و هیات های پزشکی در راستای ارتقاء دانش 126

 علمی و اطالع رسانی توسعه فدراسیون  کمیته روابط عمومی و امور بین الملل تعامل با کمیته های تخصصی و آموزش در نشر و توزیع پوستر و بروشور های آموزشی 127

 تهیه بروشورهای ورزشی و آموزشی 128

همکاری کمیته تغذیه و  ستاد نظارت با
   و روابط عمومی و امور روانشناسی

 بین الملل
 توسعه علمی فدراسیون 

 توسعه سالمت فدراسیون ها امور بانوان و کمیته درمان طرح سالمت بانوان ورزشکار در فدراسیون های مدال آور 129

کمیته روابط عمومی  –کمیته آموزش  ) هر کمیته دو مقاله (حمایت از مقاالت بین المللی علمی و کاربردی کمیته های مختلف  130
 و امور بین الملل

 توسعه علمی فدراسیون

 توسعه علمی و پژوهشی فدراسیون کمیته توانبخشی -کمیته آموزش مطابق با تفاهم نامه های منعقد شده آموزش به دانشجویان معرفی شده از دانشگاهها 131

 توسعه نظارت و ارزیابی یونفدراس درمان یتهکم زی ویژه پرسنل درمانگاه برگزاری دوره  بازآمو 132
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