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مدال واقعی، 
شما قهرمانانید

جمعی از ورزشکاران مدال آور و غرورآفرین کشورمان در بازی های 
آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا )اندونزی( با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار 

و گفت وگو کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در این دیدار فرمودند: مدال واقعی شمایید، زیرا باالترین ارزش 
برای یک کشور و الزمه پیشرفت آن، وجود نیروی انسانی کارآمد، مؤمن، 

جدی، با هوش و پر تالش است.
رهبر انقالب، افتخارآفرینی دختران و پسران مدال آور ایران در مسابقات 
جهانی را موجب خرســندی ملت های آزاده و در عین حال عصبانیت 
جبهه استکبار دانستند و افزودند: مستکبران از پیروزی ملت ایران در 
هر عرصه ای خشمگین می شوند، بنابراین پیروزی شما در واقع پیروزی 
ملت و شکست جبهه وسیع دشمنان ایران است، به همین دلیل حقیقتاً 
به شما افتخار می کنم و پیام های تشکر من به شما به معنای واقعی کلمه، 
برآمده از دل است. ایشان با اشاره به تالش مستمر دشمنان برای پنهان 
کردن موفقیت های بزرگ ملــت ایران در عرصه های مختلف، گفتند: 
البته افتخارآفرینی شما ورزشکاران عزیز در مقابل چشم صدها میلیون 
انسان در دنیا، غیرقابل انکار است که این امتیاز، ارزش کارتان را مضاعف 
می کند. حضرت آیت اهلل خامنه ای، َخلق صحنه های ماندگاری همچون 
دعا و سجده به درگاه پروردگار پس از پیروزی، وقار و حجاب اسالمی 
بانوان ورزشکار کشورمان در مسابقات و اهداء مدال به شهیدان سرافراز 
را نشان دهنده هویت و شخصیت ایرانی، اسالمی و انقالبی ورزشکاران 
غیور ایران برشمردند و تأکید کردند: قهرمانان اجاره ای برخی کشورها 
از نشان دادن هویت آن ملت ناتوان هستند؛ اما قهرمانان اصیل ما چنین 
افتخارآمیز، هویت ملت ایران را نمایندگی می کنند و کار شما با هیچ 
محاسبه مادی، قابل ارزشگذاری نیست. رهبر انقالب اسالمی از همین 
زاویه به موضوع تهدید ورزشکاران کشــورمان از جانب برخی مراکز 
خارجی پرداختند و گفتند: خاضع و خاشع شدن در مقابل هنجارهای 
استکبار مایه افتخار نیست، بنابراین در مقابل تهدید به این که اگر فالن 

مسابقه را ندهید یا کاری را انجام ندهید، فالن فدراسیون از شما ناراضی 
می شود، نباید تسلیم تهدیدها و هنجارهای غلط و تحمیلی شوید. ایشان 
با تأکید بر این که میدان ورزش، میدان ترس و مالحظه نیست بلکه میدان 
شجاعت و پیش رفتن است، گفتند: ارزش ها و اصالت ها را نمی توان و 
نباید زیر پا گذاشت، البته مخالفان ارزش های ملت ایران نیز نمی توانند 
کاری بکنند همچنان که سال قبل پس از آن که علیرضا کریمی عزیز، 
شکست را برای هدف مهم تری قبول کرد، او و فدراسیون کشتی را تهدید 
کردند اما در مسابقات امسال، این جواِن افتخارآفرین حاضر و قهرمان 
شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین علت مخالفت با مسابقه دادن 
با نمایندگان رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کردند: جمهوری اسالمی 
از ابتدای انقالب، رژیم صهیونیستی و رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی 
را به رسمیت نشناخت، البته رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی سقوط کرد 

و رژیم غاصب، کّذاب و نژادپرست صهیونیستی نیز ساقط خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: جمهوری اسالمی ایران در مسابقات 
ورزشی با نمایندگان رژیم غاصب شرکت نخواهد کرد و معتقدیم خود 
این کار که سال گذشته علیرضا کریمی نمونه ای از آن را انجام داد، یک 
قهرمانی واقعی است. ایشان با اشاره به توجه ویژه مردم به جوانان قهرمان 
به آنان توصیه کردند: در عین قهرمانــی، »متواضع، متدیّن، انقالبِی 
پیشرو و خانواده دوست« باشید تا در چشم مردم الگوی »صالح، نجابت 
و طهارت« شوید. رهبر انقالب اسالمی دیدار با افتخارآفرینان کاروان 
ورزشی ایران را بسیار شیرین و این روز را روزی به یاد ماندنی برشمردند و 
گفتند: ورزش قهرمانی باید همچون قله ای همه مردم را به انجام ورزش 
تشویق و ورزش را در چشــم همگان شیرین کند. در این دیدار که در 
فضایی صمیمی و پر نشاط برگزار شد، هر یک از ورزشکاران قهرمان خود 
را معرفی و نکاتی درباره افتخارات و سوابقشان بیان کردند. در این دیدار 
که وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک و رؤسای برخی 
فدراسیون ها نیز حضور داشتند، مدال آوران بازی های آسیایی نماز ظهر 

و عصر را به امامت رهبر انقالب اسالمی اقامه کردند.

مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از 

مدال آوران بازی های آسیایی:



رئیس جمهور:

این درخشش 
مقتدرانه را 
 تبریک
 می گویم

حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس 
جمهور در پیامی از نتایج کاروان ایران در بازی های آسیایی 

تقدیر و تشکر کرد.
در این پیام آمده اســت : »درخشــش مقتدرانه همراه 
با کســب بیشــترین مدال و بهترین نتایج تیمی از سوی 
ورزشکاران عزیز کشورمان در بازی های آسیایی جاکارتا 
۲۰۱۸ را به ملت بزرگ ایران، ورزشکاران، مدیران و مربیان 
پر تالش کاروان ورزشــی کشــورمان تبریک می گویم و 
زحمات همه آنان را ارج می نهــم. به ویژه آن که علی رغم 
برخی اعمــال نظرها در نتایج مســابقات نهایی، حضور و 
کسب نتایج درخشــان قهرمانان عزیزمان در این دوره از 

بازی ها با رعایت منش و اخالق پهلوانی همراه بود.
کســب بیشــترین تعداد مــدال در تاریــخ بازی های 
آســیایی در این دوره و بیست مدال طالی بازی ها همراه 
با کســب بهترین نتایج تیمــی در والیبال، بســکتبال، 
کبدی و واترپلو و افتخار آفرینــی قهرمانان عزیز در تمام 

رشته های ورزشی و به ویژه کشتی، ووشو، کاراته، تکواندو، 
دوومیدانی، وزنه بــرداری، صخره نــوردی و تنیس روی 
میز، در شــرایطی میسر شد که مســئوالن ورزش کشور 
 با انســجام و هماهنگی، کاروانی با رویکرد کیفی به این 

بازی ها اعزام کردند.
همچنین الزم می دانم به طور ویژه از حضور افتخارآفرین 
بانوان ورزشکار ایرانی در این رقابت ها که ضمن پایبندی 
به شئونات اســالمی و ملی، با بیشــترین تعداد مدال و 
رکورد شکنی نســبت به بازی های گذشته، ضمن اهتزاز 
پرچم مقدس ایران اســالمی، باور و توان زنان کشورمان 
در صحنه های مختلف رقابت را به تصویر کشیدند، تقدیر 

نمایم.
امیدوارم با اراده و عزم اســتوار جوانان قدرتمند و غیور 
ایران عزیز، همچنان شاهد موفقیت های بیش از پیش در 
تمام عرصه ها و میادین بین المللی و شادی و نشاط ملت 

بزرگ ایران باشیم.«



 تقدیر وزارت 
ورزش و جوانان و 
کمیته ملی المپیک 
از کاروان اعزامی به 
بازی های آسیایی

در پی افتخارآفرینی های کاروان اعزامی به هجدهمین دوره 
بازی های آســیایی ۲۰۱۸ جاکارتــا، وزارت ورزش و جوانان و 
کمیته ملی المپیک با صدور پیامی این موفقیت غرورآفرین را 

به ملت بزرگ ایران تبریک گفتند.
متن پیام به این شرح است:

»ملت شریف ایران!
همزمان با ایام عید ســعید غدیر خم، عیــد والیت و امامت، 
شیرزنان و غیورمردان این سرزمین پاک با افتخارآفرینی های 
پیاپی، بار دیگر بالندگی، اقتدار، غرور ملی و نشــاط اجتماعی 

ملت بزرگ ایران را رقم زدند.
فرزندان شــما در بزرگ ترین رویداد ورزشــی آسیا با غرور و 
غیرت ایرانی و با تمام وجود برای ســربلندی ایران اســالمی 
فداکاری کردند. ورزشــکاران و مربیان اعزامی کشــورمان با 
وجود برخــی ناداوری ها، نامالیمــات و نامهربانی ها، با تکیه بر 
موازین اخالقی، دلیرانه از هویت جمهوری اســالمی و حیثیت 
ورزشــی ایران دفاع کردند تا پرچم پرافتخار کشورمان، بارها 
و بارها به اهتزار درآیــد و هر ایرانی در هر نقطــه از جهان، از 
همت بلند ورزشــکاران هموطن خود برای ســربلندی ایران 
عزیز به خــود ببالد. بدین وســیله مدال آوران ایــن رویداد را 
 تجلیل کــرده و به تمام ورزشــکاران و قهرمانــان این کاروان

 خسته نباشید می گوییم.
اکنون که هجدهمین دوره بازی های آسیایی به ایستگاه پایانی 
خود رسیده است، وظیفه خود می دانیم از تمام عزیزانی که در 
این مدت، با تالش مجدانه و سعی خالصانه خود، زمینه به اهتزاز 
درآمدن پرچم مقدس ایران اسالمی و طنین اندازی سرود ملی 

کشورمان را فراهم آوردند، صمیمانه قدردانی کنیم.
حمایت های بی شــائبه دولت خدمتگــزار و مجلس محترم 

و تالش بی وقفه فدراســیون ها، نهادها و ســازمان هایی را که 
همواره در کنار کاروان ورزشی اعزامی قرار گرفتند، ارج نهاده 
و از مربیان، ورزشــکاران و دســت اندرکاران تیم های اعزامی 

سپاسگزاری می کنیم.
همچنین از اعضای ســتاد عالی و کادر سرپرستی کاروان که 
با سختکوشی و تالش حداکثری، برای اعزام این کاروان بزرگ 
تالش کردند، و نیز اعضای هیأت اجرایی و مدیران و همکاران 
خود در وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک که به طور 
شــبانه روزی در خدمت کاروان اعزامی بودند، تشکر خالصانه 

داریم.
از رســانه ملی، خبرنگاران و تصویربــرداران، این همراهان 
همیشــگی و زحمتکش جامعة ورزشــی، که با اطالع رســانی 
سریع، دقیق و شفاف خود موفقیت های فرزندان این سرزمین 
را به اطالع مردم عالقه مند به ورزش رساندند نیز سپاسگزاری 
می کنیم، چراکه تالش آنان موجی از شور و نشاط و همبستگی 

در میان مردم آفرید.
هدف ســتاد عالی بازی های آســیایی از اعزام کاروانی بزرگ 
به این رویداد آســیایی، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و افزایش 
همبستگی و انسجام و تقویت غرور ملی در میان مردم از طریق 
افتخارآفرینی ورزشکاران عزیزمان بود که با یاری خداوند متعال 

به این مهم نایل آمدیم.
بی تردید کسب این موفقیت ها با دعای خیر مردم عزیزمان- 
که پشتوانه عظیم معنوی برای موفقیت فرزندان سربلند ایران 
اسالمی در این میدان بودند- میسر شده است و در ادامه مسیر 
پیشــرفت و دســتیابی به قله های باالتر نیز، اتکال به خداوند 
متعال، نقطه ای قابل اتکا و مایــة قوت قلب قهرمانان ورزش ما 

خواهد بود.«



 20 عملکرد درخشان 
در کارنامه سال 1397 
فدراسیون پزشکی ورزشی  

فدراسیون پزشکی ورزشــی به عنوان متولی سالمت ورزش کشور و 
یک فدراسیون بینابینی، همگام با سیاســت های کالن وزارت ورزش 
و جوانــان و کمیته ملی المپیک در جهت ارائــه بهترین و به روز ترین 
خدمات به جامعــه ورزش به ویژه قهرمانان گام بــر می دارد. جلوه ای 
از تالش این مجموعه را در آوردگاه های بزرگ ورزشــی از جمله بازی 
های المپیک و بازی های آسیایی همگان شاهدند. سال ۱397 در حالی 
برای مجموعه پزشکی ورزشی سپری شد که همچون سال های پیش 
از آن، سرشــار از تالش، مجاهدت و کوشش تمام همکاران ما در بخش 
های ستادی و استانی بود و توفیقات درخور توجهی نیز حاصل آمد. در 
اینجا ضمن دعوت از خادمان و دوســتداران ورزش به مطالعه عملکرد 
فدراسیون پزشکی ورزشی و ستادملی مبارزه با دوپینگ ، در زمینه های 
مختلف علمی، درمان، فرهنگی و.... مروری کوتاه دارم بر پاره ای از این 

موفقیت ها...   
۱-خدمات کم نظیر به پیش از اعزام کاروان ورزش ایران به بازی های 
آســیایی ، برپایی کلینیک در خالل بازی ها ، خدمــات تکمیلی پس از 
مراجعت کاروان به تهران و پاک اعالم شــدن کاروان ورزش ایران در این 

بازی ها.
۲-اجرای کامل پروژه  CCQ آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که گویای 
فعالیت ها ، دســتاوردها و برنامه های جمهوری اسالمی ایران در زمینه 
آنتی دوپینگ اســت که با عنایت به توجه و تاکید خاص وزارت ورزش و 
جوانان و وزیر محترم مبحث آنتــی دوپینگ در بخش های مختلف نادو 

پیگیری می شود.
3-پیگیری احداث کلینیک بزرگ فدراسیون پزشکی ورزشی و اختصاص 

زمینی به همین منظور در ضلع شرقی ورزشگاه آزادی.
4-عضویت در شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان ، هیات اجرایی 
کمیته ملی پارالمپیک و عضویت در کارگروه  تخصصی  کمیسیون اصلی 

موضوع  ماده 5 وزارت ورزش و جوانان.
5- تعامالت برون ســازمانی تخصصی- با هدف ارتقای سطح پزشکی 
ورزشی- از جمله با وزارت آموزش و پرورش، پزشکی قانونی ، تربیت بدنی 

مجلس شورای اسالمی و...
6- توجه جدی به توسعه سخت افزاری و نرم افزاری هیات های استانی.
7- آنالین شدن صدور کارت خدمات درمانی در سراسر کشور و محاسن 

مترتب با آن.
۸-  رشد ۱۰ درصدی ساماندهی ورزشکاران در سال 97  نسبت به سال 

پیش از آن.

9-همراهی با ادارات کل ورزش و جوانان اســتان ها، فدراسیون های 
ورزشــی مختلف و هیات های تابعه آنها در جهت پیشبرد اهداف ورزش 
کشور با ارائه خدمات بایســته در زمینه های مختلف آموزشی، درمانی ، 

پوشش مسابقات و...  
۱۰- همراهی کامل با ستاد برگزاری المپیاد ملی استعدادهای برتر در 

تمام استان ها.
۱۱- اجرای طرح سراسری ایستگاه رایگان تندرستی در سراسر کشور با 

هدف ترویج سالمت و توسعه ورزش همگانی.
۱۲- ارائــه ۱۰۰ هزار جلســه خدمات فیزیوتراپــی در کلینیک های 

اختصاصی ستادی و استانی.
۱3-  ارائه مشــاوره روان شناسی به بیش از 3 هزار ورزشکار در سراسر 

کشور.
۱4- ارائه مشاوره تغذیه به بیش از 4 هزار ورزشکار در سراسر کشور.

۱5- ارائه خدمات آموزشی در زمینه های تخصصی پزشکی ورزشی به 
بیش از ۲5 هزار نفر در سراسر کشور.

۱6- بیش از ۲۰ هزار بازرسی از باشگاه ها و اماکن ورزشی کشور.
۱7-  بیش از 5۰۰ برنامه تلویزیونی و رادیویی در زمینه های خبری و 

آموزشی در شبکه های سراسری و استانی صدا و سیما.
۱۸-  پوشش پزشکی تمام رویدادهای بین المللی برگزار شده در ایران، 
مســابقات ملی و استانی و محلی در سراسر کشــور برحسب درخواست 

برگزار کنندگان.
۱9-تشــکیل پرونده ســالمت برای شــرکت کننــدگان در المپیاد 
استعدادهای برتر و درمان ۱۱ هزار نفر فقط در درمانگاه مرکزی فدراسیون.

۲۰- ارائه خدمات  به 4۰ هزار نفر در قالب طرح سراسری ایستگاه رایگان 
تندرستی.

در پایان جا دارد از حمایت های وزیرمحترم ورزش و جوانان و معاونان 
ایشان، رئیس و دبیر کمیته ملی المپیک و دیگر همکاران گرامی در این دو 
نهاد، همکاران عزیز در فدراسیون های ورزشی و ادارات کل ورزش و جوانان 
و همچنین تمام همکارانمان در بخش های ســتادی و استانی پزشکی 
ورزشی بابت رقم خوردن این کارنامه درخشان صمیمانه سپاسگزاری کنم.

دکتر غالمرضا نوروزی
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی
دبیرکل ستادملی مبارزه با دوپینگ
رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک



عضویتعضویت

درمــــــــان

 برای دریافت کارت عضویت 
 به سایت فدراسیون 

پزشکی ورزشی مراجعه کنید.

تعیین وقت قبلی از طریق 
مراجعه به سایت فدراسیون 



فصل اول 

پیش درآمد
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معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان اهمیت فدراسیون پزشکی 
ورزشــی و خدمات آن به مجموعه ورزش 
کشور را یادآور شد. دکتر محمدرضا داورزنی 
گفت: این که بخشی از هزینه های فدراسیون 
پزشکی ورزشی در کلینیک های استانی و 
خدماتی استانی هزینه شود، اقدام مناسب 
و سازنده ای است. وی خاطرنشان کرد: یک 
قهرمان که در تیم ملی کشــورمان افتخار 
آفرینی می کند جسم و وقت خود را فدای 
این کشور کرده و در هنگام افتخار آفرینی 
غرور۸۰ میلیــون ایرانــی را برمی انگیزد. 
پس وظیفه ماست در دوره ای او که دچار 
مشــکل شــد به او کمک کنیم و حداقل 
کار ما، تامین هزینه های درمان وی است. 

داورزنی با اشــاره به اهمیت ارائه خدمات 
روان شناســی و تغذیه به رده های ســنی 
پایه توسط فدراســیون پزشکی ورزشی، 
خاطرنشــان کرد: در اردوهــای تیم ملی 
بارها مشاهده شده که ورزشکاران از چند 
استان دعوت می شوند و با توجه به اختالف 
فرهنگ ها طبقه اجتماعی و ســایر مسائل 
مشکالتی در روان ورزشکاران به خصوص 
در رده های پایه مانند نوجوانان پیش می آید 
که فدراسیون پزشکی ورزشی در این بخش 

می تواند بسیار موثر واقع شود.
معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان یادآور شــد: در بسیاری 
از مناطق کشور فدراســیون و هیات های 
پزشکی ورزشــی می توانــد وارد مذاکره با 

شــرکت ها و ارگان های مختلف شــود تا 
بتوانند خدمات خود را به ورزشــکاران و 

قهرمانان به نحو مطلوب تری ارائه کنند.
وی گفت: فدراسیون پزشکی ورزشی در 
بسیاری از حوزه ها و به ویژه در ارائه خدمات 
به قهرمانان توانســته انتظارات را برآورده 
کند، اما انتظار ورزشکاران از ما بیشتر است.
وی گفت: باید دیگر فدراسیون ها هم به 
سمت فدراسیون پزشــکی ورزشی بیایند 
و برنامه هــای خود را در بعضــی از موارد 
با این فدراســیون تطبیــق دهند چرا که 
فدراسیون پزشکی ورزشی در استان ها و در 
مرکز فعالیت های خوبی انجام داده و افراد 
خوبــی را در زمینه های تخصصی آموزش 

داده است.

دکتر داورزنی:

  فدراسیون پزشکی ورزشی 
در بسیاری حوزه ها انتظارات را برآورده کرده است
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از جملــه  فعالیت  های فدراســیون 
پزشــکی ورزشــی در ســال 97 که 
برآمده از رویکرد قانونمداری ریاســت 
این فدراسیون است، برگزاری منظم و 
مستمر جلسات هیات رئیسه فدراسیون 
بود. در این جلسات عالوه بر ارائه گزارش 

عملکرد و بحــث و بررســی پیرامون 
برنامه های اجرا شده، اعضاء به بیان نقه 
نظرات کارشناسی خود به منظور بازدهی 
مطلوب برنامه های فدراسیون می پردازند. 
دکتر غالمرضا نــوروزی، دکتر محمد 
رازی، دکتر امین نــوروزی، دکتر تورج 

ملک محمدی، دکتر الله حاکمی ، دکتر 
حسن تامینی، دکتر محمدرضا اکبری، 
دکتر سعید کاظمی، دکتر رضا رجبی، 
احمد عشــوری و احمد مددی طائمه 
اعضای هیات رئیسه فدراسیون پزشکی 

ورزشی هستند.

برگزاری منظم و مستمر جلسات هیات رئیسه فدراسیون
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 سال موفق 97
 افق روشن 98

دکتر تورج ملک محمدی
دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی

 سال ۱397 در حالی به اتمام رسید که روز های 
خوب و بدی را برای فدراســیون پزشکی ورزشی 
در خود داشت؛ از دســت دادن همکاران پزشکی 
ورزشــی مان و رخــداد خــوب و موفقیت هــای 
فدراســیون پزشکی ورزشــی در ابعاد ملی و بین 
المللی.  در سال ۱397 در کنار انجام تمام وظایف 
محوله فدراسیون، دو اقدام بزرگ انجام پذیرفت؛ 
یکی حذف کارت هــای فیزیکی خدمات درمانی و 
اینترنتی شدن عضوگیری کمیته خدمات درمانی 
بود که شــاید از دید بسیاری از کارشناسان محال 
و ناممکن به نظر می رســید، اما خدا رو شــکر با 
همکاری تمام روســای هیات های پزشکی استانی 
و همکاران زحمتکش این هیات ها انجام پذیرفت. 
رویداد مهم دیگر، اجرایی شدن کلینیک پزشکی 
ورزشــی بود که با تخصیص زمیــن در مجموعه 
ورزشــی آزادی و انجام اقدامات طراحی و نقشــه 
برداری، آرزوی چند ســاله ورزشکاران در حال به 
وقوع پیوستن است.  سازماندهی پرسنلی همکاران 
فدراسیون پزشکی ورزشی و همچنین هیات های 
استانی از دیگر اقدامات مهم به شمار می رفت که 
حاصل آن، نظم اداری و انضباط کاری در فدراسیون 
و هیات های استانی و در نتیجه افزایش رضایتمندی 
مراجعین بود. تحقق تمام این امور، حاصل تالش 
تمام همکاران فدراسیون و هیات های استانی و در 
راس آن ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی، جناب 

آقای دکتر غالمرضا نوروزی بود. 

سه رویکرد بنیادین فدراسیون پزشکی ورزشی برای سالمت بانوان

دکتر الله حاکمی
 نایب رئیس بانوان فدراسیون

اهداف اصلی فدراسیون پزشکی ورزشی در حوزه 
بانوان شامل موارد زیر است: 

تندرستی بانوان ورزشکار در حوزه ورزش 9
تندرستی اقشار مختلف جامعه بانوان از طریق ورزش 9
ارائه خدمات بهینه، کیفی و کمی به بانوان ورزشکار  9

و در راستای اهداف فوق، از طریق کمیته های تخصصی فدراسیون پزشکی 
ورزشی  برنامه های زیر را دنبال می کند: 

ارتقای جایگاه پزشکی در حوزه بانوان از طریق ارائه خدمات آموزشی  9
و درمانی مکفی با باالترین کیفیت

ارتقای جایگاه ورزش در حوزه سالمت بانوان 9
آموزش تیم حرفه ای در مورد نحوه ارتقای سالمت و عملکرد بانوان  9

ورزشکار شامل پیشگیری و مدیریت صدمات
ارائه برنامه غذایی و مشــاوره و تامیــن مکمل ها، طرح مکمل یاری  9

بانوان ورزشکار ملی پوش، بررسی نیمرخ روانی
آموزش نحوه کنترل بیماری ها در بانوان از طریق ورزش  و دوره های  9

نسخه نویسی ورزشی و ارائه مشــاوره های تخصصی درمانی در ورزش 
همگانی بانوان و شرکت و ارائه سخنرانی در کنگره سرطان های زنان

نظارت بر سالمت باشگاه های ورزشی بانوان  9
آموزش جامعه بانوان سالم به منظور حفظ و ارتقای سالمت بانوان 9
پوشش پزشکی بانوان ورزشکار حرفه ای 9
معاینات بانوان اعزامی به مسابقات آسیایی  9
تعامل و همــکاری با معاونــت ورزش بانوان و نــواب رئیس بانوان  9

فدراسیون های ورزشی
غربالگری سالمت بانوان شاغل در وزارت ورزش و جوانان  9
ارائه آموزش تخصصی و مشاوره به نواب رئیس بانوان فدراسیون ها  9

در خصوص سالمت بانوان ورزشکار حرفه ای 
اجرای پانل تخصصی ویژه نواب رئیس فدراســیون ها، سرمربیان و  9

سرپرستان تیم های ملی بانوان
تمام خدمات فوق با همت و توانمندی کمیته های مختلف فدراســیون و 
هیات های متناظر استانی و امور بانوان هیات های استانی در سراسر کشور به 
بانوان حوزه حرفه ای و همگانی ارائه می شود. امور بانوان فدراسیون پزشکی 
ورزشی ضمن تشکر از تالش های بی وقفه این عزیزان، امیدوار است اهداف 
فدراسیون در حوزه ســالمت و ارتقای عملکرد بانوان به طور پیشرونده ای 

محقق شود.

یادداشت 2 یادداشت 1



فصل دوم 

 مهم ترین 
رویداد های سال
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 تاکید دکتر سلطانی فر 
 بر ساماندهی 
مکمل های ورزشی و 
برگزاری شورای عالی 
مبارزه با دوپینگ
جلسه شورای مرکزی ستاد مبارزه با دوپینگ )نادو( با 

حضور دکتر سلطانی فر برگزار شد.
دکتر غالمرضا نوروزی رئیس فدراســیون پزشــکی  
ورزشــی در گفت و گو با پایگاه خبــری وزارت ورزش 
و جوانان، گفت: جلسه شــورای مرکزی ستاد مبارزه با 
دوپینگ با حضور دکتر مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش 

و جوانان برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلســه بنده بــه عنوان رئیس 
فدراسیون پزشکی ورزشــی گزارش کاملی از اقدامات 
انجام شــده در مبارزه و کنترل دوپینگ ارائه کردم و 
همچنین دکتر داورزنی رئیس شــورای  مرکزی مبارزه 
با دوپینگ نیز در گزارشــی توجه جدی بــر مبارزه با 

دوپینگ را مورد تاکید قرار داد.
دکتر نوروزی افزود: در این جلســه دکتر سلطانی فر 
نیز در ســخنانی به موضوع مکمل های  ورزشی اشاره 
کرد و گفت: مکمل های  ورزشــی و ساماندهی آنها در 
باشــگاه های  ورزشی باید بســیار جدی گرفته شود تا  
ورزشکاران از یک منبع مشخص، سالم و مطمئن نسبت 

به تهیه مکمل های مناسب خود اقدام کنند.
وی افزود: وزیر ورزش و جوانان همچنین بر برگزاری 
منظم جلسات شــورای عالی مبارزه با دوپینگ تاکید 

کرد.
دکتر نوروزی گفــت: وزیر  ورزش و  جوانان )رئیس(، 
رئیس شورای  مرکزی مبارزه با دوپینگ )دبیر(، رئیس 
کمیته ملی المپیک، رئیس کمیتــه ملی پارالمپیک، 
رئیس فدراســیون پزشکی ورزشــی، معاون ذی ربط 
وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی، معاون 
ذی ربط وزارت آموزش و پرورش، معاون ذی ربط نیروی 
انتظامی، نماینده ریاست قوه قضائیه و دو  ورزشکار زن 
و مرد بدون سابقه دوپینگ، اعضای شورای عالی مبارزه 

با دوپینگ را تشکیل می دهند.
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با رای قاطع روسای فدراسیون های ورزشی، دکتر غالمرضا 
نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی به عضویت شورای 
برون مرزی وزارت ورزش و جوانان درآمد.در نشست روسای 
فدراسیون های ورزشی با دکتر مســعود سلطانی فر، وزیر 
ورزش و جوانان، مراسم انتخاب سه عضو شورای برون مرزی 
این وزارتخانه برگزار شد و طی آن دکتر غالمرضا نوروزی در 
رقابت با ۱۱ رئیس فدراسیون دیگر، موفق شد با کسب ۲3 
رای به عنوان یکی از اعضای این شورا انتخاب شود.ضمن 
این که علیرضا رحیمی و محمود خسروی وفا نیز به عنوان 
دو عضو دیگر این شورا انتخاب شدند.یادآور می شود، این 
برای نخستین بار است که رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی 
موفق می شود به عضویت شورای برون مرزی وزارت ورزش و 
جوانان درآید. دکتر نوروزی پس از این انتخابات گفت: این 
موفقیت حاصل تالش صادقانه و بی شائبه تک تک همکاران 
ستادی و استانی ماست و امیدوارم به عنوان نماینده خانواده 
فرهیخته پزشکی ورزشی بتوانم در این مسئولیت به خوبی 

انجام وظیفه کنم.

با رای قاطع روسای فدراسیون های ورزشی

دکتر نوروزی عضو شورای برون مرزی 
وزارت ورزش و جوانان شد

مجمع انتخابات کمیته ملی پارالمپیک در شرایطی  برگزار شد 
که دکتر غالمرضا نوروزی، رئیس فدراســیون پزشکی ورزشی، 
با کســب ۲5 رای اعضای مجمع به عنــوان عضو هیات اجرایی 
این کمیته انتخاب شــد. دکتر غالمرضا نوروزی که پیشــتر به 
عنوان نخستین رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با رای روسای 
فدراسیون های ورزشی به عنوان عضو شورای برون مرزی وزارت 
ورزش و جوانان انتخاب شــده بود، این بار با رای اعضای مجمع 
کمیته ملی پارالمپیک، نخســتین رئیس فدراســیون پزشکی 
ورزشی لقب گرفت که به عنوان عضو هیات اجرایی کمیته ملی 
پارالمپیک انتخاب شد. در این مجمع که به ریاست دکتر مسعود 
سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، در نهایت این نفرات 

برای سمت های مختلف از اعضای مجمع رای اعتماد گرفتند:
رئیس: محمود خسروی وفا با 46 رای 9
نایب رئیس بانوان: سیما لیموچی با 4۰ رای 9
نایب رئیس مردان: غفور کارگری با 33 رای 9
خزانه دار: شهرام منکرسی با 44 رای 9
بازرس: مسعود اشرفی با 4۰رای 9
اعضای هیات اجرایی: دکتر غالمرضا نوروزی با ۲5 رای ،  9

محمدرضا مظلومی با 33 رای، هــادی رضایی با 3۰ رای، 
علی کشفیان با ۲7 رای، سید قاســم قاسمی با 34 رای و 

حمیدعلی صمیمی با 33 رای.

افتخاری دیگر برای خانواده پزشکی ورزشی؛

دکتر نوروزی عضو هیات اجرایی 
کمیته ملی پارالمپیک شد
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یکی از اخبــار تلخ ســال ۱397 برای ورزش 
ایران، آسیب دیدگی ســهراب مرادی، قهرمان 
المپیک بود. در این میان فدراســیون پزشکی 
ورزشی بالفاصله پس از دریافت این خبر، درمان 
این وزنه بردار را در دستور کار قرار داد. از جمله 
اقداماتی که در این رابطه انجام شــد، تشکیل 
کمیسیون پزشکی برای بررسی شرایط سهراب 
مرادی بود. دکتر غالمرضا نوروزی گفت: سهراب 
مرادی قهرمــان خوش اخــالق ورزش ایران و 
دارنده نشــان طالی المپیک ، متاســفانه دچار 
آســیب دیدگی از ناحیه دیســک کمر است و 
به همین منظور نشســت کمیسیون پزشکی 

فدراسیون پزشکی ورزشی با حضور شماری از 
همکاران متخصص و خود این وزنه بردار در محل 
فدراسیون   برگزار شد و پس از انجام معاینات الزم  
و ارائه نقطه نظرات مختلف، در نهایت انجام عمل 
جراحی برای این ورزشکار  از طرف کمیسیون 
تجویز شد. وی گفت: طبیعی است که در نهایت 
خود بیمار برای درمانش تصمیم نهایی را می گیرد 
و باید دید تصمیم سهراب مرادی در این خصوص 
چه خواهد بود و انجام عمل جراحی را کدام همکار 
ما بر عهده خواهد گرفت؛ در هر صورت فدراسیون 
پزشکی ورزشی تا بهبودی کامل و بازگشت این 

قهرمان به دنیای قهرمانی در کنار او خواهد بود.

 پیگیری درمان 
سهراب مرادی 

رضا رویگری بازیگر تئاتر، ســینما و تلویزیون با 
حضور در کلینیک فیزیوتراپی فدراسیون پزشکی 

ورزشی تحت مداوا قرار گرفت.
  این هنرمند سرشــناس که با بیمــاری مواجه 
شــده اســت، برای ادامه مداوا به فیزیوتراپی نیاز 
دارد و برای این مهم کلینیک تخصصی فدراسیون 
پزشکی ورزشی را برگزیده است. در این خصوص 
دکتر غالمرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی 
ورزشی، بر بالین این هنرمند حضور یافت و تاکید 
کرد: متخصصان این فدراســیون بــه بهترین نحو 
ممکن کار درمان تمام مراجعان را انجام می دهند 
و قطعا چهره های شاخص ملی که جایگاه ویژه ای 
نزد افــکار عمومی و مــردم دارند نیز بــه بهترین 
 شــکل ممکن خدمــات تخصصــی مجموعه ما 

را دریافت می کنند.
وی با تمجید از زحمات این هنرمند توانا در عرصه 
تئاتر، سینما و تلویزیون، برای او آرزوی تندرستی 

کرد.

دکتر نوروزی:نگاه ویژه ای به چهره های ملی داریم

 فیزیوتراپی رضا رویگری 
 در کلینیک تخصصی 
فدراسیون پزشکی ورزشی
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دومین جلسه رسمی کمیسیون پزشــکی کمیته در دفتر 
ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار شد.

دکتر غالمرضا  نوروزی رئیس کمیســیون پزشکی کمیته 
ملی المپیک در ابتدا پس از خوشــامدگویی به حضار، اعضای 
کمیسیون پزشکی را معرفی کرد و گفت: غیر از اعضای حاضر 
در جلسه، دکتر محمد رازی، دکتر رشید حیدری مقدم  و دکتر 
محمد بنی جمالی نیز از اعضای جلســه هستند و همچنین 
مسئول تغذیه ایشان نیز به جمع اعضای کمیته اضافه می شوند.

در این جلسه بر انجام معاینات دوره ای ورزشکاران اعزامی 
به المپیک ۲۰۲۰ توکیو تاکید و مقرر شد این معاینات در یک 
مرکز مجهز و متمرکز )ورزشگاه آزادی( و تحت نرم افزار طراحی 

شده جهت انجام PPE و در زمان مناسب انجام داده شود.
در این جلســه مقرر شد دکتر شــاهین صالحی مسئولیت 
طراحی و راه اندازی WEB SITE کمیسیون پزشکی ورزشی 
را عهده دار شود و همچنین هماهنگی جلسات و روابط عمومی 
کمیسیون پزشکی ورزشی به عهده دکتر تقوی گذاشته شد. 
قرار است جلسات کمیسیون پزشکی به صورت رسمی ماهی 

یک بار تشکیل شود.
دکتر عباسی و تقوی و  دکتر روشنک مرادی و دکتر الله سامع 

دیگر اعضای حاضر در این نشست بودند.

به ریاست دکتر نوروزی برگزار شد؛

دومین نشست کمیسیون پزشکی 
کمیته ملی المپیک

رئیس فدراســیون پزشکی ورزشــی در دیدار با پیشکسوت 
پرافتخار وزنه برداری ایران، تکریم پیشکسوتان ورزش و پیگیری 

امور آنان را از جمله وظایف فدراسیون های ورزشی برشمرد. 
در این دیدار که در دفتر ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی 
برگزار شــد، دکتر غالمرضا نوروزی با اشــاره به خدمات این 
فدراسیون به اقشار مختلف جامعه ورزش، تصریح کرد: بدیهی 
است فدراسیون پزشکی ورزشی همواره خود را ملزم به جلب 
رضایت جامعه ورزش می داند، لذا در چارچوب قوانین و مقررات، 

هر اقدام ممکن را برای نیل به این هدف انجام می دهد.
دکتر نوروزی خاطر نشــان کرد: اصوال پیشکسوتان را مفاخر 
ورزش ایران می دانیم و معتقدیم عالوه بر خدماتی که می توان 
به این عزیزان ارائه کرد، باید از تجریبات آنها در جهت پیشبرد 
اهداف ورزش بهره برد. رئیس فدراســیون پزشــکی ورزشی 
همچنین دستورات الزم را برای پیگیری شرایط درمانی و چکاب 

محمد نصیری صادر کرد.
در این دیدار محمد نصیری، دارنده ۱۲ مدال بازی های المپیک 
و مسابقات جهانی وزنه برداری طی سخنان کوتاهی از فدراسیون 
پزشکی ورزشی بابت خدماتی که به جامعه ورزش ارائه می کند، 

قدردانی کرد.

 دکتر نوروزی در دیدار محمد نصیری 
تاکید کرد؛

لزوم تکریم پیشکسوتان 
ورزش و بهره گیری از 
تجربیات آنان
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در دیدار دکتر غالمرضا نوروزی، رئیس فدراســیون پزشــکی 
ورزشی با دکتر شهال میرگلو بیات ، مدیرکل سالمت و اسماعیل 
حیدری رئیس اداره تربیت بدنی مجلس شورای اسالمی، راه های 

همکاری های متقابل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این دیدار که در محل دفتر ریاســت فدراســیون پزشــکی 
ورزشی برگزار شد، دکتر نوروزی با ارائه توضیحاتی در خصوص 
خدمات این فدراســیون به جامعه ورزش کشور و توانمندی های 
بدنه تخصصی فدراسیون پزشکی ورزشی، تعامل برون سازمانی را 
از جمله رویکردهای فدراسیون برشمرد و آمادگی این فدراسیون 
را برای ارائه خدمات الزم به بخش های ســالمت و تربیت بدنی 

مجلس اعالم کرد.
همچنین دکتر میرگلو بیات و اســماعیل حیــدری نیز در این 
دیدار از  همکاری متقابل با فدراسیون پزشکی ورزشی استقبال 
کردند و مقرر شــد در قالب یک تفاهم نامه، این همکاری ها وارد 

فاز عملیاتی شود.

در دیدار دکتر نوروزی و دکتر 
میرگلو بیات مقرر شد؛

 همکاری فدراسیون
 پزشکی ورزشی و امور 

سالمت و تربیت بدنی مجلس

نشست فدراسیون پزشکی ورزشی با نمایندگان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیرامون نقش ورزش 
در پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، به ریاست دکتر 

غالمرضا نوروزی، رئیس فدراسیون، برگزار شد.
دکتر غالمرضا نــوروزی در این خصوص گفت: با توجه 
به این که  ســالمت همگانی یکــی از محورهای فعالیت 
فدراســیون پزشــکی ورزشی محسوب می شــود و این 
فدراســیون به عنوان متولی سالمت در جامعه ورزش به 
ایفای نقش می پردازد، طبیعی است همواره بخشی از تالش 
و برنامه ریزی معطوف به ارتقاء سالمت از طریق توسعه 

ورزش همگانی است.
 وی افزود: از طرفی با توجه به نقش ورزش در پیشگیری 
از بیماری های غیر واگیر، از این پس همکاری تنگاتنگی با 
دفتر بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی خواهیم داشت و در  نشستی که به همین منظور 
برگزار شد، همفکری و برنامه ریزی مقدماتی انجام شد و به 
زودی جزئیات برنامه ها، اعالم خواهد شد. یادآور می شود، در 
این نشست عالوه بر دکتر نوروزی، دکتر تورج ملک محمدی 
دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی، دکتر خشایار ثابتی و دکتر 
اشکان اردیبهشت روسای هیات های پزشکی ورزشی تهران 
و البرز و دکتر علیرضا مهدوی معاون اجرایی دفتر مدیریت 
بیماری های غیر واگیر، دکتر محمد مرادی، مسئول برنامه 
فعالیت بدنی دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر و دیگر 

کارشناسان و مشاوران این مرکز نیز حضور داشتند.

دکتر نوروزی با اشاره به برگزاری نشست 
مشترک با نمایندگان وزارت بهداشت:

همکاری جدی درباره نقش ورزش 
 در پیشگیری از بیماری های 
غیرواگیر خواهیم داشت
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هماهنگی های الزم برای ارائه خدمات ویژه به دانش آموزان سراسر 
کشــور در دیدار روسای فدراسیون های پزشــکی ورزشی و ورزش 
دانش آموزی- به عنوان نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و آموزش 
و پروش- انجام شد و این طرح بزرگ در سراسر کشور اجرا می شود.

 دکتر غالمرضا نوروزی رئیس فدراســیون پزشــکی ورزشی در 
شرایطی در حوزه ریاست این فدراسیون پذیرای حسین بابویی، رئیس 
فدراسیون ورزش دانش آموزی بود که پیگیری چگونگی همکاری دو 
طرف در زمینه ارائه خدمات پزشکی ورزشی به ورزشکاران دانش آموز، 
عمده ترین بحث این نشست تخصصی بود. در این نشست دکتر رضا 
سعیدی رئیس کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی و 
دکتر چینیان رئیس انجمن پزشکی ورزشی مدارس نیز حضور داشتند. 
دکتر نوروزی در خصوص این نشست گفت: با توجه به اهمیت موضوع 
سالمت دانش آموزان و نقشی که ورزش می تواند در این زمینه ایفا 
کند، پیرو تاکید دو وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش، اجرای 
طرح بزرگ ارائه خدمات پزشکی ورزشی به دانش آموزان سراسر کشور 
را در دســتور کار داریم و خوشبختانه در این نشست به جمع بندی 
خوبی دست یافتیم.  رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ادامه داد: در 
این نشست بحث های کارشناسی در خصوص عضویت دانش آموزان 
ورزشــکار در کمیته خدمات درمانی فدراســیون پزشکی ورزشی، 
ارائه خدمات به مجموعــه ورزش دانش آموزی و المپیادهای ورزش 
دانش آموزی به عمل آمد. دکتر نوروزی خاطر نشان کرد: آموزش بیش 
از دو هزار پزشک معتمد در سراسر کشور در خصوص ارائه آموزش و 
خدمات الزم به دانش آموزان ورزشکار از جمله تصمیاتی بود که در این 
نشست اتخاذ شد و در نهایت برای چگونگی اجرایی شدن تفاهم های 

صورت گرفته، کارگروهی تشکیل شد.

 طرح بزرگ همکاری
  پزشکی ورزشی و 

 ورزش دانش آموزی 
اجرا می شود

دکتر غالمرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی 
با دکتر ســید مناف هاشمی، اســتاندار کنونی گلستان و 
معاون سابق وزارت ورزش و جوانان دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار که در دفتر ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی 
برگزار شد، دکتر نوروزی با اشاره به برنامه های توسعه ای 
فدراسیون پزشکی ورزشــی ابراز امیدواری کرد با حمایت 
استاندار گلستان مجموعه ورزش استان به ویژه در زمینه 

پزشکی ورزشی روزهای موفقی را در پیش داشته باشد.
همچنین دکتر هاشمی با اشاره به توانمندی های گوناگون 
استان گلســتان در ابعاد مختلف از جمله ورزش، تعامل 
گسترده فدراســیون های ورزشــی با ادارات کل ورزش و 
جوانان استان ها را ضروری دانســت و ابراز امیدواری کرد 
موفقیت های ورزش ایران در سراسر کشور به ویژه در استان 

گلستان، ادامه یابد.

دکتر نوروزی با استاندار 
گلستان دیدار کرد
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رئیس فدراســیون پزشــکی ورزشــی در دیدار با رئیس 
فدراسیون شــنا، شــیرجه و واترپلو بر توسعه همکاری های 

دوجانبه تاکید کرد.
دکتر غالمرضا نوروزی در این دیدار با اشــاره به خدمات 
متنوع و گسترده فدراســیون پزشکی ورزشی به بخش های 
مختلــف ورزش، خانــواده شــنا را از جملــه مهم تریــن 
بخش های ورزش کشــور دانســت و آمادگی فدراســیون 
 پزشکی ورزشــی را برای توســعه و تعمیق خدمات به این 

فدراسیون اعالم کرد.
همچنین محسن رضوانی، رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و 
واترپلو، با اشاره به ظرفیت های توسعه همکاری با فدراسیون 
پزشکی ورزشــی ابراز امیدواری کرد ، شاهد روند رو به رشد 

این همکاری ها باشیم.

در دیدار دکتر نوروزی و رضوانی 
تاکید شد؛

توسعه همکاری فدراسیون 
پزشکی ورزشی و 

فدراسیون شنا 

نشســت اولین کمیســیون پزشــکی قانونی فدراسیون 
پزشکی ورزشی به ریاســت دکتر غالمرضا نوروزی، رئیس 

این فدراسیون برگزار شد.

کمیسیون پزشکی قانونی 
فدراسیون پزشکی ورزشی
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شانزدهمین دوره امدادگر ورزشــی  با تدریس دکتر غالمرضا 
نوروزی و دکتر تورج ملک محمدی رئیس و دبیر فدراسیون پزشکی 

ورزشی  و دیگر مدرسان در محل این فدراسیون برگزار شد.

 تدریس رئیس و دبیر فدراسیون
 در دوره امدادگر ورزشی
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 مراســم گلریزان جامعه ورزش برای مردم مظلوم یمن در شــرایطی 
همزمان با هفته بسیج به میزبانی فدراسیون جانبازان و معلولین برگزارشد 
که دکتر غالمرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی به نمایندگی 
از خانواده پزشــکی ورزشی در این مراســم فرهنگی حضور یافت. دکتر 
نوروزی در حاشیه این مراسم ضمن حضور بر مزار شهید گمنام و قرائت 
فاتحه، یاد شهدای انقالب اســالمی و هشت سال دفاع مقدس را گرامی 

داشت.

دکتر نوروزی در گلریزان 
جامعه ورزش برای مردم 

مظلوم یمن حضور یافت

استاندار خراسان شمالی با اشاره به این که ورزش همواره جزئی 
از دغدغه های وی بوده است، گفت: ورزش را جزو اولویت های 
توسعه ای اســتان می دانم هرچند پیش از این، به دلیل ضعف 
زیرساخت ها شرایط پیشبرد برنامه ای جامع در این حوزه وجود 
نداشته و مطالبه گری مردم و رسانه ها هم در این زمینه ضعیف 

بوده است.
محمدعلی شجاعی در دیدار رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی 
تصریح کرد: البته دولت در چند ســال اخیر ســرمایه گذاری 
خوبی برای توسعه زیرســاخت های ورزشی این استان داشته 
و به عنوان نمونه، ورزشــگاه ۱5 هزار نفری در بجنورد ساخته 
شد ولی از آن استفاده چندانی نمی شود که تالش می کنیم با 
دعوت از بخش خصوصی چراغ آن را روشن نگه داریم و پیگیر 
آمد و شد تیم های ورزشی کشور و برگزاری اردوهای ورزشی 
با اســتفاده بهینه از امکانات موجود خواهم بود. وی ادامه داد: 
در رایزنی با وزیر ورزش و جوانان هم پیگیر تخصیص اعتبار و 
تکمیل طرح های مهم ناتمام ازجمله سالن 6 هزار نفره بجنورد و 
سالن های شهرستان ها خواهیم بود؛ ضمن این که با برنامه ریزی 
درصدد برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی در استان با استفاده 

مطلوب از امکانات دیگر دستگاه ها هستیم.
وی همچنین لزوم گسترش استعدادیابی در رشته های مختلف 
ورزشی و حمایت از ورزش بانوان را یادآور شد و گفت: به آموزش 
و توانمندسازی ورزشکاران و مربیان در رشته های مختلف به 

طور جدی اعتقاد دارم.
شحاعی  گفت: فدراسیون پزشکی ورزشی در سال های اخیر 
جایگاه خوبی در کشور پیدا کرده و به تکیه گاهی مطمئن برای 

دیگر فدراسیون ها و مورد اعتماد ورزشکاران تبدیل شده و در 
فراگیر شدن کمیته خدمات درمانی پزشکی ورزشی هم گام های 

خوبی برداشته است.
دکتر غالمرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی هم 
از دکتر شجاعی به عنوان استانداری ارزشی و ورزشی یاد کرد و 
با اشاره به توانمندی این استان در خیلی از رشته های ورزشی 
ازجمله کشــتی، جودو، کوراش و والیبال گفــت: با توجه به 
دغدغه مندی استاندار و مسئولیت های مختلف در عرصه ورزش 
و شناخت خوب و حمایتی که از ورزش دارد، هیات های ورزشی 
و ورزشکاران خراسان شمالی می توانند ۲4 ساعته به فکر ارتقای 

مهارت ها و مدال آوری باشند.

استاندار خراسان شمالی در دیدار با دکتر نوروزی:

فدراسیون پزشکی ورزشی 
 تکیه گاهی مطمئن
 برای دیگر فدراسیون هاست
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ششــمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی با حضور 
دکتر تورج ملک محمدی ، دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی 

برگزار شد.
 ششــمین همایش مکمل های غذایــی و رژیمی، کنترل 
کیفی  و پایش کارایی و سالمت مکمل های غذایی و رژیمی 
همراه با سمپوزیوم پایش ســالمت مکمل های ورزشی در 
محل هتل المپیک مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

گزارش وضعیــت مکمل ها در ایران، نقــش مکمل ها در 
گروه های ســنی مختلف، بررســی چالش های موجود در 
زمینه تولید و واردات مکمل هایی غذایی، رژیمی و ورزشی، 
مکمل های ورزشــی غیرمجــاز، عوارض و خطــر دوپینگ 
 ناخواسته، تجویز منطقی و صحیح مکمل های ورزشی، از جمله 

محورهای این همایش بود.

همایش مکمل های غذایی و رژیمی 
 با حضور دکتر ملک محمدی

 برگزار شد

چگونگی همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی با بیمارستان 
شهدای تجریش در نشست دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی با 

معاون درمان این بیمارستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فدراسیون پزشکی ورزشــی در شــرایطی هم اکنون با۱۰ 
بیمارســتان و مرکز درمانی در شــهر تهران قرارداد همکاری 
دارد که با تاکید دکتر غالمرضا نوروزی، رئیس این فدراسیون 
و به منظور رفاه حال ورزشــکاران مقرر شد در نقاط مختلف 
شــهر تهران با مراکز درمانی مختلف اعم از دولتی و خصوصی  
قرارداد همکاری امضا شود تا ورزشکاران در نقاط مختلف شهر 

با سهولت بیشتری خدمات الزم را دریافت کنند.
در این خصوص اعضای کارگروه مربوطه  متشــکل از دکتر 
تورج ملک محمدی دبیر فدراسیون، دکتر محمد بنی جمالی 
رئیس کمیته درمان و دکتر رضا سعیدی، رئیس کمیته خدمات 
درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی در نشستی با دکتر محمد 
علی امام هادی، معاون درمان بیمارســتان شهدای تجریش، 
چگونگی همــکاری را مورد بحث و بررســی قراردادند و مقرر 
شد پس از بررسی های هرچه دقیق تر قرارداد همکاری با این 

بیمارستان آموزشی و درمانی امضا شود.

به منظور سهولت دسترسی 
ورزشکاران به خدمات درمانی در نقاط 
مختلف تهران انجان شد؛

 مذاکره فدراسیون 
 پزشکی ورزشی با بیمارستان
 شهدای تجریش
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دکتر تورج ملک محمدی، دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی، 
ضمن بازدید از غرفه وزارت ورزش و جوانان در نمایشگاه ملی 
دستاوردهای 4۰ ساله انقالب اسالمی ، از دو تن از نوجوانان و 

جوانان ورزشکار تقدیر کرد.

 حضور دکتر ملک محمدی 
در نمایشگاه ملی دستاوردهای 
۴0 ساله انقالب اسالمی

محمدبنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی و دیگر اعضای کادرفنی این تیم، از 
فدراسیون پزشکی ورزشی بازدید کردند. در این بازدید، دکتر تورج ملک محمدی 
دبیر فدراسیون پزشکی ورزشی و شماری از متخصصان این فدراسیون، در خصوص 
خدمات متنوع فدراسیون پزشکی ورزشی توضیحاتی دادند. همچنین غالمرضا 
محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نیز از فدراسیون پزشکی ورزشی بازدید کرد.

 بازدید محمد بنا و
 غالمرضا محمدی از 

فدراسیون پزشکی ورزشی
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شــورای درمان فدراســیون پزشکی ورزشــی به ریاست دکتر 
محمدرازی ، نایب رئیس فدراســیون تشکیل جلســه داد و طی 
آن بر توســعه خدمات درمانی این فدراسیون به منظور رفاه حال 

ورزشکاران تاکید شد.
در این نشست، پس از استماع گزارش عملکرد کمیته های درمان و 
خدمات درمانی فدراسیون، مقرر شد به منظور رفاه حال ورزشکاران 
و پس از کار کارشناسی، شمار بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف 
قرارداد فدراســیون افزایش یابد. همچنین با توجه به تاکید دکتر 
غالمرضا نوروزی، رئیس فدراســیون، مقرر شد در جهت توسعه 
شیفت عصر درمانگاه فدراسیون نیز پس از  بررسی های دقیق، شمار 
متخصصان همکار مستقر در شیفت عصر درمانگاه نیز افزایش یابد.

یادآور می شود، فدراسیون پزشکی ورزشی در حال حاضر در تهران 
با 9 بیمارستان خصوصی و دولتی قرارداد همکاری دارد و همزمان 
در تمام مراکز استان ها هیات های پزشکی ورزشی استانی نیز به 
منظور ارائه خدمات بایسته و شایسته به ورزشکاران با بیمارستان ها 

و مراکز درمانی متعدد قرارداد همکاری امضا کرده است.

شورای درمان فدراسیون به منظور رفاه 
حال ورزشکاران تصویب کرد؛

افزایش بیمارستان ها، مراکز 
درمانی و متخصصان طرف قرارداد

جلسه شورای مرکزی خدمات درمانی به ریاست دکتر غالمرضا 
نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، برگزار شد.

نشست شورای مرکزی 
خدمات درمانی
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خانواده پزشکی ورزشی، ضمن شرکت در راهپیمایی یوم اهلل 
۲۲ بهمن و جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در 
نقاط مختلف کشور، به ارائه خدمت به شرکت کنندگان در این 

حماسه ملی پرداختند.

 ارائه خدمات
 در یوم اهلل 22 بهمن

دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه عالمه طبرسی از فدراسیون پزشکی 
ورزشــی بازدید کردند و طی آن دکتر تورج ملک محمدی دبیر فدراسیون و 
کارشناسان تخصصی کمیته های مختلف، توضیحات الزم را در خصوص خدمات 

این فدراسیون به آنها ارائه کردند.

بازدید دانشجویان دانشگاه 
عالمه طبرسی از فدراسیون 
پزشکی ورزشی



فصل سوم 

 بازی های 
آسیایی جاکارتا
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مروری کوتاه بر عملکرد فدراسیون پزشکی ورزشی 
در راه آماده سازی کاروان ورزش ایران برای حضور در 

بازی های آسیایی 2018 اندونزی

هجدهمین دوره بازی های آســیایی در شــرایطی در 
اندونزی و با کسب عنوان ششمی  ورزش ایران به پایان 
رسید که فدراسیون پزشکی ورزشی از حدود شش ماه 
پیش از آغاز این بازی ها، خدمات خود را به ملی پوشان 

رشته های مختلف ورزشی وارد مرحله جدیدی کرد.
این دوره از بازی هــا از ۲7 مرداد تا ۱۱ شــهریور در 
شــهرهای جاکارتــا و پالمبانگ اندونزی و با شــرکت 
ورزشکاران 45 کشور آســیایی برگزار شد و جمهوری 
اسالمی ایران با 37۸ ورزشکار) ۲۸۰ ورزشکار مرد، 9۸ 
ورزشــکار زن( در 4۲ رشته ورزشــی راهی این دوره از 
بازی ها شد و در نهایت با کسب ۲۰ مدال طال، ۲۰ نقره و 

۲۲ برنز و مجموع 6۲ مدال به کار خود خاتمه داد.
صرف نظر از کمیــت و کیفیت عملکرد کاروان ورزش 
کشورمان که با شعار »یک صدا، یک ایران« در این رویداد 
بزرگ آســیایی شــرکت کرده بود، فدراسیون پزشکی 
ورزشی از نیمه دوم ســال 96 برنامه ریزی الزم را برای 
ارائه خدمات متنوع و تخصصی به ورزشــکاران اعزامی 
به این رویداد انجام داد و آمادگی خود را برای ارائه این 
خدمات هم به صورت رسمی در رسانه ها و هم به شکل 
مکاتبه ای به مجموعه فدراسیون های اعزامی اعالم کرد.  
با این حال روند فشــرده تشــکیل پرونده سالمت برای 
قهرمانان از فروردین ماه 97 وارد مرحله جدیدی شد و 
رشته های ورزشــی مختلف به تدریج ورزشکاران خود را 

به فدراسیون پزشکی ورزشی فرستادند.
این در حالی بود که هنوز لیســت نهایی رشــته های 
ورزشــی اعزامی و همچنین ملی پوشان اعزامی به این 
آوردگاه مشخص نشده بود و طبیعتا فدراسیون ها لیست 
افراد محتمل اعزامی را به فدراســیون پزشکی ورزشی 

معرفی کردند.
در هر صورت برای 47۰ ورزشــکار پرونده ســالمت 
تشکیل شــد و از این جمع ۲75 ملی پوش به اندونزی 

اعزام شدند.

 همراه و همگام با کاروان
» یک صدا ، یک ایران«



29 پیام پزشکی ورزشی 

دوچرخه سواری،  تیراندازی)اهداف ثابت 
و پروازی(، قایقرانی)روئینگ، کانو، کایاک و 
 بادبانی(، شنا، شیرجه و واترپلو، دوومیدانی،

ســوارکاری، جودو،کوراش،جوجیتســو، 
ژیمناستیک،ســپک تاکرا، تیروکمــان، 
فوتبــال، تنیــس روی میــز، بوکــس، 
ورزش هــای رزمی)پنجــاک ســیالت و 
سامبو(،ســنگنوردی، کشــتی)آزاد و 
فرنگی(، وزنه برداری، تکواندو، کاراته، ووشو، 
بســکتبال، کبدی، شمشیربازی، والیبال، 
هندبال، اســکواش، ورزش های سه گانه، 
تنیس، بدمینتون و پاراگالیدر، ورزش های 
اعزامی ایران به بازی های آسیایی بودند  که 
منهای ورزشکاران کوراش و شمشیربازی، 
ملی پوشان دیگر ورزش ها در فدراسیون 
پزشکی ورزشــی حضور یافته و برای آنها 

پرونده سالمت تشکیل شد.

این در شرایطی بود که فدراسیون پزشکی 
ورزشی این آمادگی را داشت برای صد در صد 
ورزشکاران اعزامی به بازی های آسیایی پرونده 
سالمت تشکل دهد، اما بنا به دالیلی همچون 
حضور ورزشکاران برخی رشته ها در میادین 
بین المللی تدارکاتی و نامشخص بودن اعزام یا 
عدم اعزام، این مهم محقق نشد. با این حال 
برای ملی پوشان دیگر ورزش ها بعضا در محل 

اردوهای آنان معاینات الزم انجام شد.

 آیتم های پرونده سالمت �
معاینات عمومی، قلب و عروق، ارزیابی های 
حرکتی، تســت ورزش، ارتوپدی، پزشــکی 
ورزشــی، ارزیابی های آزمایشگاهی، مشاوره 
تغذیه، مشــاوره روان شناســی، مشــاوره 
آنتــی دوپینگ، معاینه تخصصــی داخلی و 

سونوگرافی.

ردپای پزشکی ورزشی در مدال  �
آورری 

با ایــن حال نکته قابل توجــه این که از  
مجموع 6۲ مدال کسب شده برای ورزش 
ایران در ایــن رویداد، رد پای پزشــکی 
ورزشی در دســت کم 4۸ مدال) معادل 
بیش از 77 درصد مدال های کسب شده( 
به خوبی پیداســت، چرا کــه از مجموع 
۲۰ مدال طالی کسب شــده، دارندگان 
۱5 طال  در فدراســیون پزشکی ورزشی 
صاحب پرونده ســالمت بودند. از مجموع 
۲۰ مدال نقره کسب شــده نیز دارندگان 
۱6 مدال و از مجموع ۲۲ مدال برنز کسب 
شده دارندگان ۱7 مدال پیش از اعزام به 
اندونزی در فدراســیون پزشکی ورزشی 
حضور یافتند و برای آنها پرونده سالمت 

تشکیل شد.
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جدول معاینات ورزشکاران

رشته ورزشیمادهردیف
ورزشکار

مجموع
زنمرد

۱

4۰4شنا۱

۲۰۲شیرجه۲

۱3۰۱3واترپلو3

۸5۱3تیروکمان۲4

۱۰۲۱۲دوومیدانی35

۱۱۲بدمینتون46

5
۱۲۰۱۲بسکتبال 5 نفره7

44۸بسکتبال 3 نفره۸

3۰3بوکس69

7
۱۱6۱7قایقرانیـ  کانو  اسپرینت۱۰

۲۲4قایقرانیـ  کانو اساللوم۱۱

۸

6۱7دوچرخه سواری پیست۱۲

4۱5دوچرخه سواری جاده۱3

3۱4دوچرخه سواری کوهستان۱4

5۱6سوارکاری9۱5

74۱۱شمشیربازی۱۰۱6

۲۰۰۲۰فوتبال۱۱۱7

4۰4ژیمناستیک هنری۱۲۱۸

۱6۰۱6هندبال۱3۱9

4۲6جودو۱4۲۰

۱۲۱۲۲4کبدی۱5۲۱
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44۸کاراته۱6۲۲

۱7

۸۲۱۰ورزش های رزمیـ  جوجیتسو۲3

۸4۱۲ورزش های رزمیـ  کوراش۲4

639ورزش های رزمیـ  پنجاک سیالت۲5

۲۲4ورزش های رزمیـ  سامبو۲6

۰33ورزش های رزمیـ  ووشو تالو۲7

4۲6ورزش های رزمیـ  ووشو ساندا

3۰3پاراگالیدر۱۸۲۸

96۱5قایقرانیـ  روئینگ۱9۲9

۲۰۲قایقرانیـ  بادبانی۲۰3۰

۱۲۰۱۲سپک تاکرا۲۱3۱

۱۰9۱9تیراندازی۲۲3۲

44۸کوهنوردی۲333

۲35اسکواش۲434

44۸تنیس روی میز۲535

۸۸۱6تکواندو۲636

336تنیس۲737

۱۰۱سه گانه۲۸3۸

۲9
۱4۰۱4والیبالـ  داخل سالن39

4۰4والیبال  ساحلی4۰

۸۰۸وزنه برداری3۰4۱

۱۲۰۱۲کشتی3۱4۲

۲۸۰9۸37۸مجموع
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 طال:  تیــم مــردان والیبــال، احســان حدادی)دوومیدانی(
 الیاس علی اکبری) کوراش(،

  ، کشــتی( نی) ا د یز ، حســن  ) ته ا ر کا بهمــن عســگری)
  ، ) کشــتی ( ی د یز ها و پر   ، ) کشــتی ( یمی کر ضــا  علیر
 ســعیدرجبی)تکواندو(، حســین نوری)کشــتی فرنگــی (،

  محمد علی گرایی)کشتی فرنگی(، میرهاشم حسینی)تکواندو(،  
 محســن محمــد سیفی)ووشــو(، عرفــان آهنگریان)ووشــو(، 
رضا علیپور)ســنگنوردی(، تیم زنان کبــدی، تیم مردان کبدی، 
 ســهراب مرادی)وزنــه بــرداری(، ســجاد گنج زاده)کاراتــه(، 

بهداد سلیمی)وزنه برداری(،حسین کیهانی)دوو میدانی(
نقره:تیم مردان بســکتبال، سعید علی حســینی)وزنه برداری(، 
، تــه( ا ر ده)کا میــر مهــدی زا ، ا تــه( ا ر  رزیتــا علیپور)کا

ته(، کــوروش بختیار)پومســه(،   طــراوت خاکســار)کارا
 ، نی)ووشــو( ، زهــرا کیا پومســه (  مرجــان سلحشوری)
لهــه منصوریان)ووشــو(، شــهربانو منصوریان)ووشــو(،   ا
  فــرود ظفری)ووشــو (، قایقرانی) مهســا جاور، مریــم کرمی، 
 مریم امیــدی و نازنین رحمانی(، امیر محمد بخشــی)تکواندو(، 
نازنین مالیی) قایقرانی(،  قایقرانی)نازنین رحمانی و مریم امیدیپارسا(، 
تیــم ســابر شمشــیربازی، جعفــر پهلوانی)کــوراش(، هدیه 
کاظمی)قایقرانی(، سعید مالیی)جودو (، امیر مرادی)دوومیدانی(

برنــز: تیــم مــردان واترپلــو، نوشــاد عالیمــان) پینــگ 
 پنــگ(، علی هاشــمی)وزنه بــرداری(،  رضــا اطری)کشــتی(،

  فرزان عاشــورزاده)تکواندو(،  علــی پاکدامن)شمشــیربازی(، 
 مهرداد مردانی)کشتی فرنگی(، محمدرضا گرایی)کشتی فرنگی(،

 مه لقا جــام بزرگ)تیرانــدازی(،  قایقرانی) مریم کرمی و پریســا 

احمدی(،  ناهیــد کیانی)تکواندو(، حمیده عباســعلی)کاراته(، 
 تهمینــه کربالیی)پنجــاک ســیالت(، بســکتبال ســه نفره،

پــگاه زنگنه)کاراته (، کامپیونــد میکس)فرشــته قربانی و نیما 
محبوبی(، قنبرعلی قنبری)کوراش(، امید تیزتک )کوراش(،  تیم 
چهار نفره مــردان آب های آرام، محمد نبــی رضایی )قایقرانی(، 

محمد بریمانلو )جودو(

مدال آوران ایران
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جدول نهایی توزیع مدال:
مجموعبرنزنقرهطالکشورردیف

۱3۲9۲65۲۸9چین۱
755674۲۰5ژاپن۲
495۸7۰۱77کره جنوبی3
3۱۲4439۸اندونزی4
۲۱۲4۲57۰ازبکستان5
۲۰۲۰۲۲6۲ایران6
۱7۱93۱67چین تایپه7
۱5۲43۰69هند۸
۱5۱74476قزاقستان9
۱۲۱۲۱337کره شمالی۱۰
۱۲77۲6بحرین۱۱
۱۱۱64673تایلند۱۲
۸۱۸۲۰46هنگ کنگ۱3
7۱3۱636مالزی۱4
643۱3قطر۱5
59۱۱۲5مغولستان۱6
4۱6۱۸3۸ویتنام۱7
44۱4۲۲سنگاپور۱۸
4۲۱5۲۱فیلیپین۱9
365۱4امارات۲۰
3۱۲6کویت۲۱
۲6۱۲۲۰قرقیزستان۲۲
۲۱9۱۲اردن۲3
۲۰۱3کامبوج۲4
۱۲36عربستان۲5
۱۲۲5ماکائو۲6
۱۲۰3عراق۲7
۱۱۲4لبنان۲۸
۱۱۲4تیم های ورزشی متحد کره ای۲9
۰437تاجیکستان3۰
۰۲35الئوس3۱
۰۱۲3ترکمنستان3۲
۰۱۰۱نپال33
۰۰44پاکستان34
۰۰۲۲افغانستان35
۰۰۲۲میانمار36
۰۰۱۱سوریه37
۰۰۰۰سریالنکا-
۰۰۰۰عمان-
۰۰۰۰مالدیو-
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مجموعبرنزنقرهطالکشورردیف
۰۰۰۰بنگالدش-
۰۰۰۰بوتان-
۰۰۰۰برونئی-
۰۰۰۰یمن-
۰۰۰۰فلسطین-

ایران در بازی های آسیایی
مجموع مدالبرنزنقرهطالرتبه نهایی ایرانسال-میزبان

۸6۲۱6سوم۱95۱-دهلی نو
----ایران غایب بود۱954-مانیل
7۱4۱۱3۲چهارم۱95۸-توکیو

----ایران غایب بود۱96۲- جاکارتا
6۸۱63۰ششم۱966-بانکوک
977۲3چهارم۱97۰-بانکوک
36۲۸۱7۸۱دوم۱974- تهران
----ایران غایب بود۱97۸-بانکوک
444۱۲هفتم۱9۸۲-دهلی نو
66۱۰۲۲چهارم۱9۸6-سئول
46۸۱۸پنجم۱99۰-پکن

99۸۲6هفتم۱994-هیروشیما
۱۰۱۱۱334هفتم۱99۸-بانکوک
۸۱4۱436دهم۲۰۰۲-بوسان
۱۱۱5۲۲4۸ششم۲۰۰6-دوحه

۲۰۱4۲559چهارم۲۰۱۰-گوانگ جو
۲۱۱۸۱۸57پنجم۲۰۱4-اینچئون
۲۰۲۰۲۲6۲ششم۲۰۱۸-جاکارتا
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دبیرکل ستادملی مبارزه با دوپینگ، از 
منفی بودن تمام نمونه های ورزشــکاران 

ایران در بازی های آسیایی خبر داد.
دکتر غالمرضا نوروزی گفت: بر اســاس 
اعالم شــورای المپیک آســیا  در خالل 
بازی های آســیایی تمام نمونه هایی که از 
ورزشکاران جمهوری اسالمی ایران گرفته 
شده است، منفی است؛ افتخاری ماندگار 

و ارزشمند برای ورزش کشورمان.
وی افزود: این مهم بــا اهتمام مجموعه 
ورزش کشور، ورزشکاران و مربیان عزیز و 
همکاران ما در مجموعه پزشکی ورزشی و 

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ حاصل شد.
 دکتــر نــوروزی گفــت: مــا از تمام 
ورزشــکاران اعزامی به بازی های آسیایی 
 درخواست کرده بودیم نسبت به استفاده از

 هر گونه مــواد دارویی، مکمــل و حتی 
تزریقات احتیــاط الزم را به عمل آورند و 
پیش از مصرف هر نــوع مکمل یا دارویی 
با کادر پزشکی هماهنگ باشند تا مشکلی 

برای آنها در جریان بازی ها پیش نیاید. 
دکتر نوروزی درباره اقدامات فدراسیون 
برای کنتــرل دوپینگ ورزشــکاران قبل 
از اعزام به بازی های آســیایی یادآور شد: 
از جمله برنامه های ما ارائه مشــاوره آنتی 
دوپینگ بود و عالوه بر این که کارشناسان 
را برای اعالم نکات مدنظر و مواد ممنوعه 
به فدراسیون ها فرســتادیم، مشاوره های 
حضوری و تلفنی نیز به ورزشکاران ارائه شد 
در کنار این اقدامات آموزشی، از حدود یک 
سوم ورزشکاران اعزامی نمونه گیری انجام 
شد که خوشبختانه این نمونه ها منفی بود.

تشریح پروســه تشکیل پرونده  �
سالمت

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، گفت: 

تمام تالش مــا این بود کــه در اندونزی 
کاروان ما از هر لحاظ سالم باشد. در این 
رابطه از چند ماه پیش از آغاز بازی ها برای 

ورزشکاران پرونده پزشکی تشکیل شد.
وی افــزود: در ایــن راســتا بــا همه 
فدراســیون ها همکاری الزم را داشتیم. 
برخی فدراسیون ها مثل والیبال و فوتبال 
ترکیب تیم اعزامی بــه این بازی ها را دیر 
اعالم کردنــد، دوومیدانی نیــز به دلیل 
این که تعدادی از ورزشکارانش از چندماه 
پیــش در اردوی خارج از کشــور حضور 
 داشتند، لیست ورزشکاران خود را دیر به

 ما اعالم کرد.
وی ادامه داد: پرونــده ای برای معاینه 
ورزشــکاران تهیه شــد و این پرونده تا 
بازی های المپیک ۲۰۲۰ نیز باقی می ماند. 
وی ادامــه داد: مــا تا پایــان تیرماه به 
فدراســیون ها فرصت داده  بودیم پرونده 
مخصوص خود را به ما تحویل دهند و اگر 

رشته ای این کار را انجام ندهد مسئولیتش 
از گردن ما سلب می شود. 

دکتر نوروزی همچنیــن در ارزیابی از 
وضعیت ورزشکاران اعزامی به بازی های 
آســیایی براســاس معاینــات تخصصی 
صورت گرفتــه از آنها گفــت: در جریان 
انجام معاینات تخصصی و تشکیل پرونده 
ســالمت بــرای ورزشــکاران اعزامی به 
بازی های آسیایی، 3نفر از زنان ورزشکار 
در رشته های دوچرخه ســواری، کبدی 
و تکواندو به دلیل مصدومیت از لیســت 
ورزشــکاران اعزامی به این بازی ها حذف 
شدند و مابقی ورزشکاران مشکل خاصی 

برای حضور در این مسابقات نداشتند.
دکتر نــوروزی گفت: تعداد پزشــکان 
اعزامی به جاکارتــا ۱7 نفر بود، اما برخی 
فدراســیون ها مثــل کشــتی، فوتبال، 
وزنه برداری، تکواندو و والیبال از پزشکان 

خودشان استفاده کردند.

 کاروان صد در صد پاک ؛
 افتخاری ماندگار برای ورزش ایران
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830 مورد خدمات پزشــکی و  �
فیزیوتراپی در اندونزی 

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تصریح 
کرد: از بــدو ورود گروه اعزامی پزشــکی 
ورزشــی به اندونزی در دو شهر جاکارتا و 
پالمبانگ، کلینیک پزشکی ورزشی از طرف 
فدراسیون پزشــکی ورزشی بر پا شد و در 

این راستا در پالمبانگ ۲4۲ مورد ویزیت و 
درمان توسط پزشک و در جاکارتا۲55 مورد 
ویزیت و درمان توسط پزشک و ۱۸9 مورد 
فیزیوتراپی  ارائه شــد. به عبارتی در طول 
برگزاری این بازی ها تیم اعزامی فدراسیون 
پزشکی ورزشی۸3۰ مورد خدمات پزشکی 

و فیزیوتراپی به کاروان ایران ارائه کرد.

دکتر نوروزی افزود: از جمله موارد پزشکی 
قابل ذکر برای ورزشکاران کشورمان، مربوط 
نازنین رحمانی بود که در رشته قایقرانی 
)روئینگ( چهار نفره در جریان مسابقات 
دچار کسالت شد، اما مشکل حادی وجود 
نداشــت و این ملی پوش دچارگرمازدگی 
و از دست دادن آب بدن شــده بود که با 
حضور  به موقع دکتــر الله حاکمی نایب 
رئیس بانوان فدراسیون و همچنین تالش 
دکتــر حنیفه پزشــک اندونزیایــی، این 
مشــکل با تجویز داروی الزم برطرف شد 
 و ایــن ملی پوش ایران ســالمت کامل را 

به دست آورد.
دکتر نــوروزی ادامــه داد: در این رابطه 
فرم معافیت درمانی نیــز برای ملی پوش 
قایقرانی پر شــد تا از نظر تزریق داروهای 
درمانی نیــز جای نگرانی وجود نداشــته 
باشــد. این موضوع به اطالع مســئوالن 
برگزاری مســابقات و دکتر هیورا میکیو 
نماینده کنفدراســیون قایقرانی آسیا هم 
رسید. خوشبختانه در نهایت این ملی پوش 

شایسته موفق به کسب مدال نیز شد.
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جاکارتا :  �
7 پزشک : ۲ متخصص پزشکی ورزشی 
آقا، یک متخصص پزشکی ورزشی خانم، 
یک متخصص ارتوپدی و 3 پزشک ورزشی
4 فیزیوتراپ: 3 نفر آقا، یک نفر خانم به 

اضافه یک فیزیوتراپ با تیم تکواندو

پالمبانگ : �
یک پزشــک ورزشــی، یک متخصص 
داخلی خانــم، یک فیزیوتــراپ آقا، یک 

فیزیوتراپ خانم

سوبانگ : �
یک پزشک ورزشی 

 برنامه کاری تیم پزشکی به قرار زیر بود :
حضــور پزشــک در محــل درمانگاه  9

به صورت شبانه روزی در سه شیفت 
حضــور فیزیوتراپ آقــا و خانم در دو  9

شیفت صبح و عصر
اعزام پزشک و فیزیوتراپ در تمرین ها  9

و مسابقات تیم های ورزشی بر حسب نیاز 
تیم ها 
برنامه نهایی تمرین و مسابقه تیم ها به  9

صورت هفتگی دریافت و ضمن هماهنگی 
با سرپرســتان هر تیم، نســبت به اعزام 

پزشک یا فیزیوتراپ آقا یا در صورت نیاز 
خانم، اقدام شد. 

 نگاهی به اقدامات انجام شده
 در جاکارتا و پالمبانگ

اهم اقدامات انجام شده:

اقدام انجام شدهشهر
تعداد

جمع
خانمآقا

۱75۸۰۲55ویزیت و درمان توسط پزشکجاکارتا
۱۱77۲۱۸9فیزیوتراپی

۱۲5۱۱7۲4۲ویزیت و درمان توسط پزشکپالمبانگ
737۱۱44فیزیوتراپی

4۸933۸۸۲7جمع دو شهر
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اقدامات انجام شــده در درمانگاه  �
کاروان
پوشش مسابقات و بعضا تمرینات تیم های  9

ورزشی ذیل در تمام روزهای مسابقه :
کبدی آقایان/ کبدی بانوان/ ووشو/ هندبال/

والیبال/ بسکتبال سه نفره آقایان/ بسکتبال 
ســه نفره بانوان/ کاراته/ پنچاک ســیالت/ 
جوجیتســو/ جودو/ کوراش/ تکواندو/ وزنه 
برداری/ دوچرخه ســواری جاده/ دوچرخه 
سواری پیست/ قایقرانی/ سپک تاکرا/ والیبال 

ساحلی/ صخره نوردی/ ورزش سه گانه
 در حوزه آنتی دوپینگ، ضمن شرکت  9

در جلسه پزشکی ســتاد برگزاری بازی ها 
اطالعات الزم در خصوص ورزشکاران  در 
اختیار ستاد مرکزی کنترل دوپینگ قرار 
گرفت. همچنین در موارد لزوم یک پزشک 
برای انجام نمونه گیری تســت دوپینگ 

ورزشکار را همراهی می کرد. 

سایر اقدامات : 
آمــوزش و ارائه مشــاوره در خصوص  9

تغذیه و مکمل های ورزشی به ورزشکاران
برگزاری یک مورد کالس آموزشــی  9

پیشگیری از آسیب های ورزشی در رشته 
تنیس توسط خانم دکتر حاکمی

ارائه مشاوره در مورد داروها و مبارزه با  9
دوپینگ به وزشکاران

توزیع دو کتابچه آموزشی با موضوعات  9
ورزشکار در سفر و اسهال مسافرتی 

جراحــی ملــی پوشــان کبــدی و  9
ژیمناستیک در تهران

خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی به  9
ملی پوشان پس از پایان بازی های آسیایی 
نیز ادامه یافت به طوری که دو تن از ملی 
پوشان پس از بازگشت به تهران تحت عمل 

جراحی قرار گرفتند.
سامان مدنی، ملی پوش ژیمناستیک  9

که در خالل بازی های آســیایی اندونزی 
دچار آسیب دیدگی شدید شده بود، توسط 
عضو کمیته درمان فدراســیون پزشکی 

ورزشی، تحت عمل جراحی قرار گرفت.
مدنی در ساعات منتهی به فینال مسابقات 

تیمی ژیمناســتیک در بازی های آسیایی 
اندونزی با بدشانســی دچار آسیب دیدگی 
شدید شــده بود و در کلینیک فدراسیون 
پزشکی ورزشــی در دهکده بازی ها تحت 
مراقبت ها و اقدامات  اولیه قرار گرفته بود و 
بر اساس آزمایش های تشخیصی مشخص 
شد دچار پارگی رباط صلیبی از ناحیه زانوی 
پای راست شده است. در همین راستا ادامه 
درمان این ورزشکار به تهران موکول شد و در 
بیمارستان تریتا توسط دکتر رضا توکلی، عضو 
کمیته درمان فدراســیون پزشکی ورزشی، 
تحت عمل جراحی موفقیت آمیز قرار گرفت.

مرضیه عشــقی نیز کاپیتان تیم ملی  9
کبدی بانــوان که در بازی های آســیایی 
مصدوم شد، توسط دکتر رضا توکلی عضو 
کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی 
در بیمارســتان تریتا تحت عمل جراحی 

قرار گرفت.
 این ملی پــوش از ناحیه رباط صلیبی و 
مینیسک پای راســت آسیب دید و عمل 

جراحی شان با موفقیت انجام شد. 
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تیم پزشکی ورزشــی ایران  مستقر در 
پالمبانگ، شــامل دکتر ابراهیم عباسی، 
دکتر فرهاد مرادی، دکتــر الله حاکمی 
و ریحانــه طریقت در اجالس پزشــکی 
بازی هــای آســیایی شــرکت کردنــد. 
در این جلســه در خصوص نحــوه ارائه 
خدمات پزشکی در طول بازی ها، کنترل 
دوپینگ و سیاســت عدم انجام ترزیقات) 
NO NEEDLE POLICY ( صحبت شــد 

و نمایندگان کشــورهای مختلف به ارائه 
پیشنهادها و مشــکالت مربوط به حیطه 

پزشکی پرداختند.
همچنین در این جلسه با توجه به جدیت 
شورای المپیک آسیا در مبارزه با دوپینگ، 
نحوه نمونه گیری خارج از مسابقات و در 

زمان مسابقات مورد بررسی قرار گرفت.
در حاشــیه ایــن جلســه نمایندگان 
کشورمان با گروه های پزشکی کشورهای 

مختلف دیدار و گفت و گو کردند از جمله 
دکتر ابراهیم عباســی سرپرســت گروه 
پزشــکی کاروان اعزامی بــه پالمبانگ، 
با دکتــر میچیکو دوهی از کشــور ژاپن، 
درخصوص گســترش و توســعه علمی و 
عملی دانش توانبخشی و پزشکی ورزشی 

دیدار و گفت و گو کرد.

دکتر صالحی امیری: کادر پزشکی  �
ورزشی مایه دلگرمی ورزشکاران است�

دکتر صالحی امیــری رئیس کمیته ملی 
المپیک، محمدی نصرآبادی سفیر جمهوری 
اســالمی ایران در اندونزی و دکتر ســید 
نصراهلل سجادی سرپرســت کاروان اعزامی 
به بازی های آسیایی اندونزی از محل دهکده 

بازی ها در پالمبانگ بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید که مســئوالن و روسای 
فدراســیون های قایقرانــی، تیراندازی و 

کوهنوردی و مربیان و سرپرستان تیم های 
اعزامی حضور داشــتند، حاضران رضایت 
خــود را  از عملکــرد گروه پزشــکی در 
پالمبانگ ابراز کردند و گروه پزشــکی نیز 
ضمن بیان گزارشــی از خدمات صورت 
گرفته، آمادگــی خود را بــرای ارائه ۲4 
ساعته خدمات در محل دهکده و در کنار 

محل مسابقات ورزشکاران اعالم کرد.
 دکتــر علیــزاده سرپرســت کاروان 
ورزشــکاران اعزامی به پالمبانگ، ضمن 
ابراز خرسندی از عملکرد تیم های اعزامی 
در داخل و خــارج از دهکده، در خصوص 
تجهیــزات، داروهــا و امکانات پزشــکی 
و همچنین خدمت رســانی ۲4 ســاعته  
پزشکی و فیزیوتراپی صحبت کرد و رئیس 
کمیته المپیک نیز حضور کادر پزشکی در 
کنار ورزشــکاران را مایه دلگرمی و قوت 

قلب ورزشکاران و مسئوالن دانست.

رایزنی های بین المللی
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نشست هماهنگی 
کادر پزشکی 
ورزشی برگزار شد

فدراســیون پزشکی ورزشــی در محل 
دهکــده بازی های آســیایی در شــهر 
پالمبانگ اندونزی برای ملی پوشان تنیس 
دوره آموزشی برگزار کرد. برای اولین بار 
کالس آموزشی پیشگیری از آسیب های 
ورزشــی و تغذیه در ورزش تنیس توسط 
دکتر الله حاکمی متخصص بیماری های 
داخلی و نایب رئیس بانوان فدراســیون 

پزشکی ورزشی، برای مربیان و ورزشکاران 
این رشــته در محل دهکــده بازی های 
آســیایی در پالمبانگ برگزار شد. در این 
کالس آموزشی  ورزشکاران پرسش های 
خود را در زمینه هــای مختلف مرتبط با 
تغذیه، روانشناسی و پزشکی عنوان کرده 
و به صورت چهره به چهره مشاوره دریافت 

کردند.

 افتخار آفرینی نازنین رحمانی و  �
حمایت فدراسیون پزشکی ورزشی

نازنین رحمانی ورزشــکار رشته قایقرانی 
)روئینــگ( چهار نفره در جریان مســابقات 
دچار کسالت شد، اما مشــکل حادی وجود 
نداشــت  و این ملی پوش دچارگرمازدگی و 
از دست دادن آب بدن شده بود که با حضور  
به موقع دکتر الله حاکمی نایب رئیس بانوان 
فدراســیون و همچنین تالش دکتر حنیفه 
پزشک اندونزیایی، این مشکل با تجویز داروی 
الزم برطرف شــد. در این رابطه فرم معافیت 
درمانی نیز برای ملی پوش قایقرانی پر شد. از 
نظر تزریق داروهای درمانی نیز جای نگرانی 
وجود نداشــت و موضوع به اطالع مسئوالن 
برگزاری مسابقات و دکتر هیورا میکیو نماینده 
کنفدراســیون قایقرانی آسیا رســید. یادآور 
می شود این ملی پوش قایقرانی ۲4 ساعت پس 
از مشکل گرمازدگی  سالمت کامل خود را به 

دست آورد و صاحب مدال نیز شد.

نشســت هماهنگی کادر پزشــکی اعزامی 
به بازی های آســیایی ۲۰۱۸ به ریاست دکتر 
غالمرضا نوروزی، رئیس فدراســیون پزشکی 
ورزشــی، در دهکده بازی ها در جاکارتا برگزار 
شد. طی این نشســت، آخرین برنامه هابرای 

ارائه خدمات مطلوب و شبانه روزی به کاروان 
اعزامی کشورمان بررســی شد و تصمیمات و 
تقســیم کار الزم صورت گرفت.دکتر نوروزی 
در این نشست با آرزوی موفقیت برای مجموعه 
ورزش ایران در این بازی ها ابراز امیدواری کرد 

کادر پزشکی ورزشی به بهترین شکل ممکن در 
کنار ورزشکاران ایران باشد. عالوه بر این، پیش 
از اعزام به بازی های آسیایی، »مسائل پزشکی 
کاروان ایــران« از جمله ســرفصل های اصلی 

نشست های هماهنگی  )تصویر زیر( بود.

دوره آموزشی برای ملی پوشان تنیس برگزار شد
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اعضای کادر سرپرســتی و ســرمربیان تیم های ایرانی حاضر در 
شهر پالمبانگ یکی از شهرهای محل برگزاری بازی های آسیایی 
در اندونزی، در شرایطی برای انجام هماهنگی گرد هم آمدند که در 
این نشست دکتر الله حاکمی نایب رئیس بانوان و دکتر فرهادمرادی 
شــهپر رئیس کمیته آموزش فدراسیون پزشــکی ورزشی حضور 
یافتند و برنامه های پزشکی ورزشی را برای کاروان اعزامی ایران در 

این رویداد تشریح کردند.
دکتر حاکمی در این نشســت تصریح کرد: کلینیک فدراسیون 
به صورت کامل در دهکده بازی ها تجهیز شــده و مجموعه ای از 
متخصصان آماده ارائه خدمات شــبانه روزی به کاروان کشورمان 

هستند، لذا از این نظر  جای نگرانی وجود ندارد.
وی افزود: از طرفی هرکــدام از تیم ها چنانچه در خالل برگزاری 
بازی ها نیازمند همراهی کادر پزشــکی باشند، این آمادگی وجود 

دارد که در محل برگزاری مسابقات نیز حضور داشته باشیم.
نایب رئیس بانوان فدراسیون پزشکی ورزشی تصریح کرد: بازدید 
الزم از امکانات پزشکی میزبان نیز به عمل آمده است و در صورت 
نیاز می توان از امکانات آنها نیز اســتفاده کــرد، با این حال پیش 

بینی های الزم در کلینیک خود ما صورت گرفته است.

 دکتر غالمرضا نوروزی، رئیس فدراســیون پزشــکی 
ورزشی و سرپرســت گروه اعزامی پزشــکی ورزشی به 
بازی های آسیایی اندونزی که در جاکارتا مستقر شده بود، 
با حضور در شــهر پالمبانگ از نزدیک در جریان خدمات 

تیم پزشکی مستقر در این شهر قرار گرفت.
دکتر نوروزی از درمانگاه فدراســیون پزشکی ورزشی 
در دهکــده بازی هــا در پالمبانگ بازدیــد کرد وضمن 
بررسی موارد آســیب دیده و بیماران، در خصوص نحوه 
خدمت رسانی بهتر و موثرتر به ورزشکاران نکاتی را یادآور 
شد.در این بازدید دکتر ابراهیم عباسی، سرپرست گروه 
پزشکی ورزشی مستقر در پالمبانگ گزارشی از خدمات 

ارائه شده را بیان کرد.
دکتر نوروزی همچنین از محل مسابقات برخی رشته ها 

و امکانات پزشکی موجود بازدید به عمل آورد.
عالوه بر این طی جلســات برگزار شده با دکتر علیزاده 
سرپرست کاروان در پالمبانگ، کادر سرپرستی و روسای 
فدراســیون های حاضر در دهکده، نامبردگان از خدمات 

پزشکی تقدیر کردند.

بازدید دکتر نوروزی از پالمبانگ

 نشست هماهنگی پزشکی 
در پالمبانگ
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 خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی
 به قهرمانان از دریچه دوربین
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کادر پزشکی اعزامی فدراسیون پزشکی ورزشی به بازی های آسیایی

 دکتر غالمرضا نوروزی- رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی
 و سرپرست گروه پزشکی اعزامی به بازی های آسیایی

 دکتر الله حاکمی
 متخصص داخلی

 دکتر امیر حسین براتی
پزشکی ورزشی

 دکتر منصور روزدار
پزشک

 دکتر شاهین صالحی
پزشکی ورزشی

 دکتر صدرالدین آقاخانی
 پزشک

دکتر رضا سعیدی
پزشک

دکتر فرهاد مرادی شهپر
 پزشک

 دکتر عزیزه فرین مهر
پزشکی ورزشی
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دکتر افشین رهبری
 فیزیوتراپ

دکتر ریحانه طریقت
فیزیوتراپ

دکتر سارا جمهوری
 فیزیوتراپ

 دکتر محمد حسین ذوعلم
 پزشک

دکتر ابراهیم عباسی
فیزیوتراپ

 دکتر فرشاد غزالیان
 فیزیوتراپ

 دکتر مجتبی اجاقی
 فیزیوتراپ

دکتر حمیدرضا یاوری
 فیزیوتراپ

 دکتر علی عرب
 ارتوپد



فصل چهارم 

ویژه برنامه ها
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دکتر نوروزی با اشاره به 
اجرای موفق طرح ایستگاه 
رایگان تندرستی:

۴0 هزار نفر در 
سراسر کشور 
خدمات رایگان 
دریافت کردند

  رئیس فدراســیون پزشــکی ورزشی 
با موفــق ارزیابی کردن نخســتین طرح 
سراسری برپایی ایستگاه رایگان تندرستی 
توسط این فدراسیون، ارائه بیش از 4۰ هزار 
خدمت رایگان به مردم و ورزشکاران طی دو 
روز گذشته را اقدامی مهم در جهت تشویق 
آحاد مردم به سمت و سوی ورزش دانست.

دکتر غالمرضا نوروزی با اشــاره به ویژه 
برنامه هــای هفته تربیــت بدنی و ورزش 
که در نقاط مختلف کشور اجرا می شود، 
گفت: قطعا مهم ترین هدف این برنامه ها 
تشویق عموم مردم به ورزش همگانی و در 
نهایت ارتقاء سطح سالمت جامعه است. 
در این راستا فدراسیون پزشکی ورزشی به 

عنوان پشتیبان ورزش قهرمانی و سالمت 
همگانــی همواره  تالش می کند ســطح 
ســالمت جامعه ورزش را ارتقــاء دهد و 
نگاه ها را متوجه ورزش و محاسن آن برای 

سالمت جسم و روان انسان کند.
وی افزود: در این راســتا برای نخستین 
بار در قالب طرح سراسری ایستگاه رایگان 
تندرستی در بیش از 7۰ ایستگاه در تهران 
و مراکز استان ها خدمات رایگان از طرف 
همکارانمان در هیات های پزشکی ورزشی 
استان ها در هفته تربیت بدنی و ورزش به 
عموم مردم ارائه شد و خوشبختانه شاهد 

استقبال خوبی از این طرح بودیم.
دکتر نــوروزی افزود: خوشــبختانه در 
قالب این طرح بیــش از 4۰ هزار خدمت 
رایگان از جمله کنترل فشار خون، تست 
قند،BMI،  مشــاوره پزشــکی، مشاوره 
تغذیه، مشــاوره روان شناســی، مشاوره 
آموزشــی، صدور آنالیــن کارت خدمات 
درمانی و بعضا تست های آزمایشگاهی به 

مردم و ورزشکاران ارائه شد.
وی افزود:قطعا نقاط ضعف و قوت اجرای 
این طرح را مورد بررسی قرار خواهیم داد 
تا در مناسبت های بعدی بتوانیم به شکل 
مطلوب تری نگاه ها را متوجه ورزش کنیم؛ 
چرا که امروزه ثابت شده است راه سالمت 

از ورزش می گذرد.
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به ابتکار روابط عمومی  فدراسیون پزشکی ورزشی طرح سراسری ایستگاه رایگان تندرستی 
همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش) 26 مهرماه تا دوم آبان ماه 97 ( با حضور دکتر غالمرضا 
نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در یکی از ایستگاه های برپا شده در اردبیل،آغاز شد. 
در این هفته با نظارت فدراسیون پزشکی ورزشی، هیات های استانی تابعه با برپایی ایستگاه 

تندرستی ، به ارائه خدمات رایگان به عموم مردم و ورزشکاران پرداختند.
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 ایستگاه ها در استان های مختلف در ورزشگاه ها، مصلی ها، ادارات کل ورزش و جوانان و دفاتر 
هیات های پزشکی ورزشی و اماکن پرتردد ورزشی با همراهی کمیته های مختلف از جمله کمیته 

پوشش مسابقات برپا شد.
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تست قند، تست فشار خون، مشاوره پزشکی ورزشی، مشاوره تغذیه، مشاوره روان شناسی، 
مشاوره آنتی دوپینگ، قد و وزن، ارزیابی های آزمایشگاهی، صدور آنالین کارت خدمات درمانی 
و توزیع بروشورهای اطالع رسانی و آموزشی، از جمله خدماتی بود که در این ایستگاه ها ارائه شد.
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این طرح با استقبال مسئوالن محلی از جمله برخی ائمه محترم جمعه و استانداران و مدیران کل 
ورزش و جوانان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی و دیگر مسئوالن محلی مواجه شد.



پیام پزشکی ورزشی 58

صدا و سیمای مرکز و شبکه های استانی رادیو و تلویزیون، خبرگزاری ها و پایگاه خبری ادارات کل 
ورزش و جوانان، این رویداد ملی را به شکل گسترده پوشش خبری دادند.
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بیش از 40 هزار نفر در قالب این طرح از خدمات مجموعه پزشکی ورزشی بهره مند شدند.



61 پیام پزشکی ورزشی 

هدف فدراسیون پزشکی ورزشی مبنی بر معطوف کردن نگاه مردم به ورزش به عنوان مقوله 
بنیادین سالمت و همچنین شناساندن بیش از پیش فدراسیون پزشکی ورزشی محقق شد.
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 در دیدار دکتر غالمرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با احمد سعادتمند ، 
مدیــرکل دفتر توســعة آموزش هــای پایــه و اســتعدادیابی وزارت ورزش و جوانان، 
هماهنگی های الزم در خصوص ارائه خدمات پزشــکی ورزشی در  المپیاد استعدادهای 

برتر ورزشی انجام شد.
  در این دیدار که در دفتر ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار شد، دکتر غالمرضا 
نوروزی با اشاره به توانمندی های شبکه گسترده فدراسیون پزشکی ورزشی، آمادگی این 

مجموعه را برای ارائه بهترین خدمات الزم به المپیاد اعالم کرد. 
المپیاد استعدادهای برتر ورزشی، روزهای 3۰ آبان لغایت 9 آذرماه با حضور و مشارکت 
بیش از ۲۰ هزار ورزشکار و عوامل فنی و اجرایی  در 3۱ مرکز استان و جزیره کیش در 39 
رشته ورزشی پسران و ۲۸ رشته ورزشی دختران و در رده سنی ۱۲ تا ۱5 سال برگزار شد 
و طی آن تمام هیات های پزشکی ورزشی سراسر کشور در قالب صدور گواهی سالمت و 
همچنین پوشش پزشکی این مســابقات نقش پررنگی را در برگزاری این رویداد باشکوه 

و ملی ایفا کردند.

در دیدار دکتر نوروزی با 
سعادتمند انجام شد؛

هماهنگی برای 
ارائه خدمات 
 پزشکی ورزشی

 در المپیاد 
استعدادهای برتر
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روابط عمومی و امور بین الملل فدراسیون 
پزشکی ورزشــی با همکاری روابط عمومی 
فدراسیون انجمن های ورزشی و انجمن دارت 
اســتان تهران، همزمان با چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی یک دوره مسابقه 
دارت میان کارکنان فدراســیون پزشــکی 

ورزشی برگزار کرد.
  این مســابقات با حضــور دکتر غالمرضا 
نوروزی ، رئیس فدراســیون پزشکی ورزشی 
و پرتاب نمادین چند دارت توســط وی آغاز 
شد. همچنین دکتر تورج ملک محمدی دبیر 
فدراسیون و دکتر الله حاکمی، نایب رئیس 
بانوان این فدراسیون  بر برگزاری این رویداد 
فرهنگی ورزشــی که در دو بخش آقایان و 
بانوان برگزار شد نظارت داشتند و در نهایت 

این نفرات صاحب عناوین برتر شدند:

بخش بانوان: �
نفر اول: آمنه آنی زاده از کمیته امور مالی

نفر دوم:مرضیه آقابابایی از کمیته خدمات 
درمانی

نفر سوم: معصومه جانپوریان از دبیرخانه
نفر چهارم: فاطمه جمالی از کمیته درمان

بخش آقایان: �
نفر اول:امیر حســین صحرایــی از کمیته 

پشتیبانی
نفر دوم: محمد بابایی از کمیته پشتیبانی
نفر سوم:علی مجتهدی از کمیته درمان

نفر چهارم: احمد عصری از کمیته پوشش 
مسابقات

 همچنین دکتر نوروزی رئیس فدراسیون 
پزشکی ورزشــی با اهداء لوح تقدیر از آقای 
فراهانی داور این رویداد و دبیر انجمن دارت 

استان تهران قدردانی کرد.
ضمــن این که دکتر تــورج ملک محمدی 
دبیر فدراسیون پزشــکی ورزشی از  سیده 
مکرمــه میرقیوم نیا مســئول دبیرخانه و از 

پیشکسوتان فدراسیون تقدیر کرد.

چهل - سال- ورزش# چهل- سال- افتخار

مسابقه دارت کارکنان فدراسیون 
پزشکی ورزشی برگزار شد
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ویژه برنامه های فدراســیون پزشکی 
ورزشی به مناســبت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی با انجام غربالگری 
سالمت بانوان شاغل در وزارت ورزش و 

جوانان آغاز شد.
  فدراسیون پزشکی ورزشی در شرایطی 
به مناسبت چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی ویــژه برنامه هایی را 

در ســتاد مرکزی و هیات های استانی 
سراسر کشور برای جامعه ورزش و عموم 
مردم اجرا  کرد که در نخستین اقدام با 
حضور کادر فدراسیون و هیات پزشکی 
ورزشی اســتان تهران در ستاد مرکزی 
وزارت ورزش و جوانان، بانوان شــاغل 
در ایــن وزارتخانه غربالگری ســالمت 
شدند. تســت قند خون، تســت فشار 

خون، مشــاوره پزشکی و مشاوره تغذیه 
از جمله خدماتی بود که در حضور  زهرا 
سادات موســوی، سرپرســت معاونت 
توسعه ورزش بانوان،  دکتر الله حاکمی 
نایب رئیس بانوان فدراســیون پزشکی 
ورزشی و دیگر مســئوالن حوزه ورزش 
 بانوان بــه بانوان شــاغل وزارت ورزش

 ارائه شد.

#چهل_ سال_ ورزش #چهل_ سال _افتخار

بانوان وزارت ورزش، غربالگری سالمت شدند





فصل پنجم 

نگاهی به عملکرد 
بخش ستادی
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رئیس کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون 
پزشکی ورزشی برگزاری ۸۰ دوره آموزشی 
در تهــران و سراســر کشــور را  از جمله 
فعالیت های کمیته آموزش تا پایان دی ماه 

اعالم کرد.
 دکتر فرهاد مرادی شــهپر با بیان این که 
کمیته آموزش و پژوهش ضمن نیازسنجی 
جامعه هدف نســبت به برگزاری دوره های 
آموزشی و همچنین فعالیت های پژوهشی 
اقدام می کند، اهم فعالیت های کمیته را به 

این شرح بیان کرد: 
برگزاری دوره  های ماســاژ ورزشی در  9

محــل فدراســیون و اســتان های فارس، 
اصفهان، مازندران، یزد، تهران، گیالن، البرز، 
گلستان، مرکزی، زنجان، آذربایجان غربی، 
خراســان جنوبی،خوزســتان، قزویــن، 

سمنان)شــاهرود(، خراسان شــمالی، قم، 
خراسان رضوی،کرمانشــاه، دانشگاه های 
شــهید بهشــتی، خلیج فــارس، علوم و 
تحقیقات، صفا دشــت، مرکز تمشکین راد، 
باشــگاه رعد، جوجیتسو و باشــگاه الغدیر 
به همراه بازآموزی ماســاژ ورزشی آقایان و 

بانوان
برگــزاری  دوره امدادگــر ورزشــی،  9

نواربندی ورزشــی، ورزش درمانی در آب، 
تغذیه و مکمل های ورزشــی، فوریت های 

پزشکی، آسیب های ورزشی و...
نظارت بر برگزاری  دوره های آموزشی  9

خارج از فدراسیون
اعزام مدرســان فدراســیون پزشــکی  9

ورزشــی به دوره های آموزشــی خارج از 
فدراسیون

صدور مجوز فنی مراکز ماساژ و حرکات  9
اصالحی)بررسی درخواســت متقاضیان، 
برگــزاری جلســات کمیســیون صــدور 

مجوزهای فنی و...(
عملیاتی کردن طرح سامانه مبین وزارت  9

ورزش در آموزش) برای دوره های آموزشی 
و درجــه بندی پزشــکان، پیراپزشــکان، 
فیزیوتراپیســت ها، ماساژورها، متخصصان 

تغذیه و ...(
نیاز سنجی  کالس های آموزشی پزشکی  9

ورزشی هیات های اســتانی و برنامه ریزی 
بــرای برگــزاری کالس ها در اســتان ها و 

دانشگاه ها
داوری طرح ها و پروپوزال های ارسالی به  9

کمیته آموزش
داوری مقاالت و بروشور های  ارسالی به  9

فدراسیون پزشکی
انجام امور علمی  کنگره رویکرد پزشکی  9

ورزشی در بدنسازی و ...
نیازسنجی و انتخاب کتب مورد نیاز از  9

کاتالوگ های ارسالی برای خرید از نمایشگاه
تهیه، تدویــن، داوری مقاالت فصلنامه  9

طب در ورزش
برگزاری جلسات منظم شورای آموزش  9

و پژوهش
انجام مقدمات برگــزاری چهاردهمین  9

کنگره سراسری پزشکی ورزشی

دکتر مرادی شهپر:

80 دوره آموزشی 
 در 10 ماه 
برگزار شد
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اشکانی اعالم کرد؛

39 مجمع انتخاباتی، مجمع عمومی و بازدید از استان ها

ناصر اشــکانی، رئیس کمیته امور اســتان های فدراسیون 
پزشکی ورزشی با قدردانی از زحمات تمام هیات های استانی 
و همراهی آنها با برنامه های کالن فدراسیون ،اهم فعالیت های 

کمیته را به این شرح بیان کرد:
برگــزاری مجمــع انتخاباتی هیات پزشــکی ورزشــی  9

اســتان های آذربایجان شرقی، خراســان رضوی، خراسان 
جنوبی، سمنان، قم، گیالن، همدان، سیستان و بلوچستان 

و خراسان شمالی
برگزاری مجمع عمومی هیات های پزشــکی ورزشــی  9

استان های چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی، اردبیل، 
البرز، ایالم، بوشهر، زنجان، فارس، کرمان، گلستان، مازندران، 

هرمزگان ، استان مرکزی، یزد، لرستان و خوزستان
بازدید و بررســی وضعیت هیات های پزشــکی ورزشی  9

استان ها و نشست با مدیران ورزش آذربایجان شرقی)دوبار( ، 
آذربایجــان غربــی، اصفهان)دوبــار(، تهــران، خراســان 
رضوی ، خوزســتان ، زنجــان ، قزوین، کردســتان، گیالن و 

کرمانشاه)دوبار(
رایزنی برای توسعه پزشکی ورزشی در استان های مختلف  9

در دیدار با استانداران، امامان جمعه و دیگر مسئوالن محلی
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نظرزاده:

 تمام امور کمیته های تخصصی
 به نحو مطلوب پشتیبانی شد

رئیس کمیته پشتیبانی فدراسیون پزشکی 
ورزشــی تصریح کرد تمام امــور کمیته های 
تخصصی و حوزه ریاست و دبیری فدراسیون 
که به ایــن کمیته ارجاع داده شــده ، به نحو 
مطلوب پشتیبانی شده است. مهدی نظر زاده 
با بیان این که کمیته پشــتیبانی و تدارکات 
یکی از اساسی ترین کمیته ها در اجرای صحیح 
و کارآمد برنامه های فدراسیون اســت ، بعضی از اقدامات  کمیته را به این 

شرح بیان کرد:
همکاری با دبیر به منظور انجام هر چــه بهتر وظایف مربوط به واحدهای  9

ستادی
ایجاد هماهنگي بین فعالیت  ها و هدایت اقدامات جاری مدیریت 9
نظارت دقیق و مستمر و مستقیم بر فعالیت  های اداری، مالی، تشکیالتی و … 9

پیگیری برنامه استراتژیک معاونت پشتیبانی و منابع انسانی
نظارت بر حسن اجراي طرح  ها 9
تهیه و تدارک تمام وسایل و ملزومات مورد نیاز 9
نظارت دقیق بر تمام امور که دارای بار مالی بوده 9
ارائه گزارش  های توجیهی الزم 9
خرید  ملزومات و تجهیزات   9
امور پشتیبانی در برگزاری همایش ها و جلسا ت  9
خرید لوازم و نگهداری تاسیسات فدراسیون  9
امور مرتبط با ستاد ملی مبارزه با  دوپینگ 9
امور پشتیبانی برای برپایی ایستگاه های تندرســتی در هفته سالمت   و  9

همچنین در روز المپیک  با همکاری وزارت ورزش و جوانان 
تهیه تجهیزات پزشکی ، دارو و مکمل های کاروان اعزامی به بازی های آسیایی  9

اندونزی ۲۰۱۸ و انجام امور انتقال و گمرکی تجهیزات
همکاری با کمیته درمان فدراسیون برای  تست سالمت ورزشکاران  9
جابه جایی و تخلیه کامل اسناد و تجهیزات پزشکی و اداری از انبار  مجموعه  9

ورزشی شهید شیرودی 
ساخت و نصب تابلو درمانگاه جلوی ورودی ساختمان  9
انجام امور محوله در خصوص درخواست های چاپی فدراسیون اعم از فصلنامه  9

طب در ورزش ، فرم کنترل دوپینگ ، سربرگ فدراسیون ، بروشور بانوان و ... 
برگزاری کالس های آموزشی مختلف  9
پیگیری مراحل بیمارستانی قهرمانان ملی و پیشکسوتان  9
پشتیبانی برگزاری مجمع عمومی ساالنه فدراسیون 9

و...

دکتر براتی خبر داد؛

روند رو به رشد کمی و کیفی 
پوشش مسابقات و اردوهای ملی

رئیس کمیته پوشش پزشکی 
فدراسیون پزشــکی ورزشی، 
روند فعالیت های این کمیته را 
هم در بخش پوشش پزشکی 
رویدادهــای مختلف و هم در 
بخش پوشش پزشکی اردوی 
تیم هــای ملــی رو به رشــد 

دانست.
دکتر امیر حسین براتی، اهم فعالیت های این کمیته در 

پایان دی ماه را به این شرح برشمرد:
تعداد و ســاعات مسابقات پوشــش داده شده کمیته  9

مسابقات در بخش ستادی) ۲۰45 مسابقه(
 ساعات پوشــش مســابقات و اردو های تیم ملی در  9

سراسر کشور
پوشش پزشــکی تیم های ملی کاراته و بسکتبال در  9

بخش بانوان و آقایان در تمام رده های سنی
پوشش پزشکی تیم های ملی ناشنوایان در هر دو بخش  9

بانوان و آقایان 
پوشش پزشکی تیم های ملی نابینایان و کم بینایان در  9

هر دو بخش آقایان و بانوان
پوشش پزشکی تیم های ملی بوکس ، جودو ، در بخش  9

آقایان در تمام رده های سنی
پوشش پزشکی تیم های ملی تکواندو، دوچرخه سواری  9

و دوومیدانی در بخش بانوان و آقایان در تمام رده های سنی
پوشش پزشکی تیم های ملی بیماران خاص در بخش  9

آقایان و بانوان
پوشش پزشکی مســابقات ارگان ها و ســازمان های  9

دولتی)جشنواره ورزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، 
جشنواره ورزشی صندوق بازنشستگی کشوری ، همایش 

خیرین وزارت ورزش و جوانان 
غربالگری ســالمت بانــوان  وزارت  ورزش و جوانان،  9

فوتبال پیشکسوتان جام شکوری، همایش اوتیسم ، المپیاد 
ورزشی جوانان ایران، المپیاد ورزشی جام صلح و دوستی ، 
مسابقات ورزشی به مناســبت دهه فجر و المپیاد ورزشی 

بین دانشگاهی(
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دکتر هادی عطارد، رئیس کمیته تغذیه 
فدراسیون پزشکی ورزشی

چشم اندار کمیته  تغذیه  
نقش و اهمیــت دانش تخصــص تغذیه 
ورزشــی به عنوان یکــی از ارکان اصلی در 
علم پزشکی ورزشی بر کسی پوشیده نیست. 
سالمت ورزشــکاران و نیز تاثیر در عملکرد 
آنان از طریق تامین انرژی مورد نیاز توسط 
درشت مغذی ها، تامین ریز مغذی ها و آب و 
الکترولیت ها، ریکاوری مناسب ورزشکاران، 
استقامت و قدرت مطلوب ورزشی ، پیشگیری 
از بروز آسیب های ورزشــی و نیز تسریع در 
روند بازتوانی، کنترل وزن مناســب، کمک 
به روند خواب و مالحظات روان شناختی و 
روحی روانی ورزشکاران و ...همه توسط تغذیه 
مناسب ورزشی از بعد کیفی و کمی در زمان 
مناسب با توجه به عادات غذایی ورزشکار و 
انجام تاکتیک های مناسب تغذیه ورزشی در 
مرحله تمرینات و دوره آمادگی و سپس در 

مرحله مسابقات، تامین خواهد شد.
اهمیت ایــن دانش تخصصی بــه قدری 
حیاتی است که بیشــترین مداخالت را در 
طول  دوران ورزشــی یک ورزشکار به خود 
اختصاص می دهــد؛ از این رو انتظار می رود 
با نگاه عمیق تر از ســوی متخصصان تغذیه 
ورزشی و سایر همکاران پزشکی ورزشی روبه 
رو شده و بتوان ضمن توجه متمرکزتر در این 

حیطه، بیشترین سالمت و عملکرد ورزشی 
ورزشکاران را تضمین کرد.

در همین راســتا کمیته تخصصی تغذیه 
ورزشــی فدراســیون پزشــکی در ادامــه 
فعالیت هــای پر ثمر خود در طول ســالیان 
متمادی از گذشــته تا کنون، می کوشــد 
وظایف تخصصی خود را در تعامل با ســایر 
بخش های فدراسیون و در ارتباط با همکاران 
خود به بهترین شکل جامه عمل پوشانده و 
خدمات خود را به شرح ذیل به ورزشکاران 

عزیز ارائه کند.
شرکت در جلســات مدیران واحدهای  9

تخصصی فدراسیون و انجام هم اندیشی ها 
و همفکری ها در تنظیم تقویم و برنامه های 

ساالنه مدون و سایر موضوعات و...
انجام مشــاوره های تخصصــی تغذیه  9

ورزشی به ورزشــکاران و تیم های مراجعه 
کننده به فدراسیون پزشــکی ورزشی در 
تمــام زمینه های تخصصــی نظیر تغذیه 
کاربــردی در ورزش، آب و الکترولیت ها ، 
مکمل هــای غذایی مــورد تاییــد و... در 

معاینات دوره ای و پیش از اعزام 
برنامه ریزی و همکاری با بخش تخصصی  9

تغذیه ورزشــی هیات های پزشکی ورزشی 

استان ها و تعامالت نزدیک و موثر در تمام 
زمینه ها اعــم از ارتباطات هم ســو و نیز 
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و... با 

همکاران این مراکز
برگزاری کارگاه هــای تخصصی تغذیه  9

ورزشــی، بروشــورها و پمفلت های مرتبط  
ویژه ورزشــکاران و فدراسیون های ورزشی 
در زمینه آســیب های ورزشــی، کودکان و 
نوجوانان، مکمل های غذایی، زنان ورزشکار، 
تغذیه کاربردی پیش ، طی و پس از ورزش، 
نوشیدنی های ورزشی، تغذیه در رشته های 
قدرتی و اســتقامتی، تغذیه در شرایط آب و 
هوایی متفاوت، مدیریت وزن و تغذیه در اردوها 
و سفرهای ورزشی و نیز مناسبت های ساالنه 

نظیر ماه مبارک رمضان، روز سالمند و...
شــرکت در همایش هــا و کنگره های  9

پزشکی ورزشی 
همکاری بــا آکادمی ملــی المپیک و  9

فدراســیون ها  و ســایر ارگان های علمی 
آموزشی کشور 

همکاری با دانشگا ه ها و مراکز علمی –  9
پژوهشی کشور

مشارکت در برنامه های استعدادیابی و  9
نیز پیکر سنجی 
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دکتر غزالیان اعالم کرد؛

 ارائه 10 هزار جلسه خدمات فیزیوتراپی 
در ستاد مرکزی فدراسیون

رئیس کمیته توانبخشــی فدراســیون 
پزشکی ورزشــی، خدمات فیزیوتراپی و 
آموزشــی و توسعه ســخت افزاری و نرم 
افزاری را محــور فعالیت های این کمیته 

عنوان کرد.
دکتر فرشــاد غزالیان اهم فعالیت های 
انجام شده این کمیته  تا پایان دی ماه را 

به این شرح اعالم کرد:
برگزاری دوره های ماساژ ورزشی،  صد  9

ساعته فیزیوتراپیســت تیم،  تیپینگ و  
تمرین در آب

آمــوزش دانشــجویان فیزیوتراپی از  9
دانشگاه های مختلف

راه اندازی نرم افزار پذیرش بیمار 9
ارائه بیش از ۱۰ هزار جلسه فیزیوتراپی  9

ورزشــکاران و بیماران مراجعه کننده به 
فیزیوتراپی فدراســیون و پایگاه قهرمانی 

ورزشگاه آزادی در دو نوبت صبح و عصر

پوشــش توانبخشــی تیم های ملی  9
و پوشش مســابقات آســیایی جاکارتا و 
حمایت سخت افزاری از فدراسیون های 

مختلف 
بازید از هیات های اســتانی و تجهیز  9

مراکز فیزیوتراپی آنها
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رئیس کمیته خدمات درمانی فدراسیون 
پزشکی ورزشــی، از رشــد ۱۰ درصدی 
ســاماندهی ورزشــکاران این فدراسیون 
در پایان ســال 97 خبــر داد. دکتر رضا 
ســعیدی، با اشاره به دســتاورد بی نظیر 
کمیته خدمــات درمانی در ســاماندهی 
آنالین ورزشکاران تصریح کرد: با توجه به 
برنامه ریزی صورت گرفته، خوشــبختانه 
شــاهد رشــد ۱۰ درصدی ورزشــکاران 
سازمان یافته بودیم.  پیش بینی می شود 
در ســال 9۸ این رشــد  با شیب مالیمی 

ادامه داشته باشد.
وی در ادامه اهم فعالیت های انجام شده 
کمیته خدمات درمانی فدراسیون را به این 

شرح برشمرد:
مدیریت کارت هــای عضویت و توزیع  9

پوستر خدمات درمانی و فرم های مربوط
ساماندهی حدود 3 میلیون و 3۰۰ هزار  9

ورزشکار 
تهیــه و توزیــع بروشــور و راهنمای  9

عملی ورزشکاران به منظور بهره مندی از 
خدمات و مزایای عضویت در صورت بروز 

آسیب ورزشی
برگزاری منظم نشست شورای مرکزی  9

کمیته خدمات درمانی
ثبــت و گــزارش نهایــی عضوگیری  9

سال ۱396 به همراه تســویه کارت های 
سال۱396

برگزاری ســمینار سراســری کمیته  9
خدمات درمانی با حضور روســای کمیته 
خدمــات درمانــی، تشــریح برنامه های 
کمیتــه، مشــکالت احتمالــی پیش رو، 

ارزیابی عملکرد استان ها، معرفی و تقدیر 
از استان های برتر

برگزاری کارگاه های آموزشــی سامانه  9
و نرم افزار کمیته خدمات درمانی و اسناد 
پزشــکی، ارزیابی نرم افزار تعرفه گیری و 

تقدیر از برترین ها
تشــکیل کارگروه بررســی پروتزهای  9

مورد تاییــد در جراحی ها به اتفاق کمیته 
درمان
راه انــدازی اپلیکیشــن های عضویــت  9

خدمات درمانی به وسیله موبایل و  اپلیکیشن 
احراز عضویت) QRCode خوان(  قابل نصب 

IOS در سیستم عامل های اندروید و
بازدید از هیات های پزشــکی ورزشی  9

زنجــان، خراســان رضــوی، گلســتان، 
خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد

پایلوت طــرح عضویت آنالین و حذف  9
کارت های عضویت در اســتان های تهران 
و البــرز و همچنین اجــرای کامل آن در 
اســتان های خراســان جنوبی، خراسان 

شمالی و همدان
تشــکیل کارگروه ویژه ورزش دانش  9

آمــوزی در خصوص ارزیابی ســالمت و 
تحت پوشش قراردادن تمام دانش آموزان 
شــرکت کننــده در المپیادهــای دانش 
آموزی، ضمن رایزنی بــا معاونت تربیت 
بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش و 

فدراسیون ورزش دانش آموزی
رسیدگی به تعداد ۱۰756 فقره اسناد  9

هزینه درمان ارســالی از سوی استان ها، 
رسیدگی به اسناد غرامت نقص عضو تعداد 
4 نفر از ورزشکاران  و رسیدگی به اسناد 

غرامت فوت تعداد  ۱۰  نفر از ورزشکاران
رایزنی  با سداد و آپ در خصوص توزیع  9

دستگاه PCPOS در سراسر کشور به منظور 
حذف گزینه پرداخــت از طریق فیش و 

دستگاه پوز
ارزیابی زیرساخت های استانی الزم به  9

منظور راه اندازی عضویت آنالین به طور 
کامل در سراسر کشور

دکتر سعیدی اعالم کرد؛

رشد 10 درصدی ساماندهی 
ورزشکاران
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رئیس کمیته درمان فدراسیون پزشکی 
ورزشی با بیان این که طی ۱۰ ماه بیش از 
۱۱ هزار و 5۰۰ ورزشکار در درمانگاه مرکزی 
این فدراسیون ویزیت  و درمان شده اند، اهم 

فعالیت های کمیته را به این شرح برشمرد:
 تعداد کل مراجعیــن به کمیته درمان 

11559 نفر:
5596 مراجعه شامل 3637 آقا و ۱959  9

خانم ، ۱34۰ مراجعه به پزشــک عمومی 
فدراسیون شــامل ۸9۰ آقا و 45۰ خانم، 
۱5۰۲مورد انجام خدمات سرپایی )کشیدن 
بخیه، تزریقات، پانســمان  و سرم تراپی، 
نوار قلب، نسخه نویسی، خدمات دارویی( 

دردرمانگاه شامل ۱۰۲5 آقا و 477 خانم 
معاینات تخصصی  اعزامی به بازی های  9

آســیایی  ۲۰۱۸ اندونزی 4۸4 نفر،  ۱56 
خانم و 3۲۸ آقا 

6۱۰ نفر انجام معاینات شامل معاینه  9
قلب، نوار قلب و اکو کاردیوگرافی   

7۰۰ مراجعه به قســمت پاراکلینیکی  9
درمان واحد رادیولوژی شامل ۱6۲ ویزیت 

سونوگرافی و 53۸مورد رادیولوژی 
66۰ مورد مشاوره تغذیه شامل  ۲۸۲  9

ویزیت تغذیه و 37۸ مورد مشاوره تغذیه 
صــدور دفترچــه ســالمت بــرون  9

مــرزی۲۰۱۸ برای ورزشــکاران و صدور  
گواهی سالمت

معاینــات المپیــک نوجوانــان ریو )  9
رشــته های تکواندو ، تنیــس روی میز و 

بوکس(
تشکیل کمیسیون های مربوط به خارج  9

کردن بازیکنان مصدوم از لیست باشگاه ها 
تمدید قرارداد بیمارستان های  رسول  9

اکــرم، آیــت اهلل طالقانی، آپادانــا، تریتا، 
نورافشار، امام حســین، کلینیک برزویه و 

کلینیک آذر 
تمدید قرارداد با مراکز MRI  ولیعصر،  9

پایتخت، ســعادت آباد و کسری و تمدید 
قرارداد با آزمایشگاه تخصصی رایان

عیــادت و پیگیــری رونــد درمانــی  9
ورزشکاران مصدوم و پیشکسوتان ورزشی، 
از جمله آقای علی پروین، آقای دانایی فر، 
آقای اصانلو، آقای صفــار هرندی و آقای 

پاشاپور 
انجام معاینات و عقد قرارداد با باشگاه ها  9

برای بازیکنان خارجی 
انجام معاینات تخصصی به درخواست  9

فدراسیون ها برای اعزام های برون مرزی و 
همچنین جابه جایی بازیکنان آسیب دیده 
فدراسیون های تکواندو، اسکواش، اسکیت، 

کشتی و...
در سال ۱397 حدود ۱۰۰۰ ورزشکار  9

سرویس رادیولوژی دریافت کرده اند.
ارائه خدمــات ســونوگرافی به حدود  9

۱5۰ملی پوش برای درج در پرونده پزشکی 
بانوان در جریان بازی های آسیایی جاکارتا 

دکتر بنی جمالی اعالم کرد ؛

 ویزیت و درمان بیش از 11 هزار نفر در
 درمانگاه مرکزی فدراسیون
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خزانه دار فدراســیون پزشــکی ورزشی 
با اعالم آمــاده بودن نرم افزار سراســری 
فدراسیون پزشــکی ورزشی، گفت: پس از 
برگزاری کارگاه های آموزشی برای همکاران 
استانی،  از این نرم افزار جدید رسما رونمایی 

می شود.
احمد مددی افزود: از آنجا که آقای دکتر 
غالمرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی 
ورزشی از ابتدای دوره مدیریت خود، همواره 
بر انضباط اداری و شفافیت مالی به عنوان دو 
رویکرد اصلی تاکید داشته ، در این دو زمینه 

قدم های بسیار خوبی برداشته شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا و به منظور 
تســریع در روند پیگیری امــور مالی در 
مجموعه ستادی و استانی پزشکی ورزشی، 
نرم افزار یکپارچه مالی طراحی شــده که 
پس از برگزاری کارگاه های آموزشی، از این 
نرم افزار به طور رســمی در سراسر کشور 

بهره برداری می شود.
خزانه دار فدراســیون پزشــکی ورزشی 
تصریح کرد: کارگاه های آموزشی به مدت 
چهار روز برای خزانــه داران و نمایندگان 
امور مالی هیات های پزشکی ورزشی سراسر 

کشور در تهران برگزار شد.
مددی در تشــریح امکانات این نرم افزار 
خاطرنشــان کرد: با بهره برداری از این نرم 
افزار، تمام فعالیت هــای مالی هیات های 
استانی به صورت شفاف قابل بهره برداری 
اســت؛ نکته ای که تمام همکاران مالی و 
همچنین روسای محترم هیات های پزشکی 
ورزشی استان ها به شــدت از آن استقبال 
می کنند؛ چرا که  پروسه پیگیری امور مالی 

تسهیل می شود.
وی یکی دیگــر از مــوارد حائز اهمیت 
در خصوص این نــرم افزار را، اســتقرار و 
بهره بــرداری این راهکار مالــی به صورت 

آنالین و بــه لحظه بــودن اطالعات مالی 
تمام زیر مجموعه های استانی با فدراسیون 
دانست و گفت: عالوه بر آن، امکان گزارش 
گیری تجمیعی در کوتاه ترین زمان و نیز 
یکسان ســازی رویه و روال های مالی بین 

مرکز و شعب تابعه میسر می شود.
مددی، ویژگی های دیگر نرم افزار جدید 
را این گونه برشمرد: اســتفاده از معماری 
Full Branch به منظور مدیریت اطالعات 
مالی چند واحد حقوقی مجزا، امکان تهیه 
گزارش های تجمیعی و تفکیکی اطالعات 
مالــی گروه، اســتفاده در نقــاط مختلف 
جغرافیایی تحت بســتر اینترنت، ویژگی 
 BPMS فرآینــد محوری و تعریــف مدل
در حوزه زیر سیستم ها، یادگیری آسان و 
محیط کاربر پســند در سیستم ها و وجود 
ابزارهــای گزارشــگر قوی برای ســاخت 

گزارش های خاص .

احمد مددی:

 نرم افزار جدید 
 مالی فدراسیون 
آماده بهره برداری 
است
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تالش برای حرکت برنامه محور
دکتر سعید فاضلی فر

 رئیس کمیته طرح و برنامه
دکتر ســعید فاضلی فــر رئیس کمیته 
طرح و برنامه فدراسیون پزشکی ورزشی 
اهم فعالیت های این کمیته را به این شرح 

بیان کرد:
ارســال و جمــع آوری پرسشــنامه  9

بررسی و ثبت شــرایط و امکانات موجود 
در هیات های پزشکی ورزشی استان ها

شناســایی، حفــظ و ارتقــاء آخرین  9
وضعیت نیروی انســانی، سخت افزاری و 
نرم افزاری موجود در هیات های پزشکی 
ورزشی استان ها و کمیته های تخصصی 

فدراسیون

تهیه و ارائه گزارش عملکرد 3، 6، 9 و  9
یکساله کمیته های تخصصی فدراسیون 
پزشکی ورزشی و تطابق با تقویم عملیاتی 

سال ۱397 و تحلیل عملکرد
انجام مطالعــات اولیه بــرای تدوین  9

برنامه پنج ساله سوم فدراسیون پزشکی 
ورزشی
به روز نمودن آخرین وضعیت موجود  9

در هیات های پزشکی ورزشی استان ها و 
کمیته های تخصصی فدراسیون

تهیه و ارائه اهم فعالیت های یکســاله  9
کمیته های تخصصی فدراسیون پزشکی 

ورزشی در سال ۱397
تهیــه و تدوین پیش نویــس تقویم  9

اجرایی فدراسیون پزشــکی ورزشی در 
سال ۱39۸ جهت طرح در مجمع عمومی 

سالیانه
همکاری با مســئولین فدراسیون در  9

تعیین اولویت ها، ضرورت ها و هم راســتا 
نمودن برنامه های کمیته های مختلف با 
سیاست ها و اهداف استراتژیک فدراسیون

رئیس کمیته روان شناسی فدراســیون پزشکی ورزشی، از 
ارائه خدمات روان شناسی به حدود 9۰۰ ورزشکار در ۱۰ ماهه 

ابتدایی سال 97 خبر داد.
دکتر الله ســامع بــا بیان این کــه کمیته روان شناســی با 
برنامه ریزی دقیق و مدون به جامعه هــدف اعم از قهرمانان 

و ورزشکاران خدمات ارائه می دهد، بخشی از عملکرد 
کمیته را به این شرح بیان کرد:

تشکیل جلسه شــورای سیاستگذاری کمیته  9
روان شناسی به منظور همفکری و پیشبرد اهداف 

کمیته
غربالگری سالمت روان )بر اساس شعار  9

ســازمان بهداشــت جهانــی( در تمام 
استان ها، در هفته سالمت

بررســی عملکرد کمیته های  9
روان شناسی استان ها 

تدویــن طــرح درس  9
برای استعدادیابی روانی 

گروه سنی پایه
ت  9 ینــا معا م  نجــا ا

ســالمت روان ورزشــکاران اعزامی به بازی های داخل سالن 
جاکارتا )4۲۰ ورزشکار(

ارسال مقاله علمی به کنگره علوم ورزشی اروپایی بر اساس  9
تحلیل داده های پروفایل روانی ورزشکاران

اعزام تیم روان شناس برای انجام ارزیابی و مداخالت روان  9
شناختی به تیم های ملی تیراندازی بانوان، تکواندوی 
بانوان، تیم های بانوان و آقایان ورزش های رزمی 
ســامبو و پنجاک ســیالب و برگــزاری کالس 

آموزشی برای این تیم ها
برگزاری کالس آموزشی با عنوان افسردگی  9

و ورزش برای کارمندان وزارت ورزش و جوانان
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با ملزومات  9

ســفر ورزشــی برای مربیــان اعزامی به 
مسابقات جاکارتا، در محل وزارت ورزش 

و جوانان
ویزیت 467 ورزشکار مراجعه کننده  9

به کمیته روان شناسی. همچنین ارائه 
خدمات روان شناسی )۱7۸ خانم و 

۲۸9 آقا(

دکتر سامع:

900 ورزشکار خدمات روان شناسی دریافت کردند
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در روز دوم گردهمایی سراسری روابط عمومی پزشکی ورزشی صورت گرفت؛

 تاکید دکتر ناظمی و عبدالهی 
بر بهره گیری از همه ظرفیت های خبری

 رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت ورزش و جوانان و مدیر روابط عمومی 
کمیته ملــی المپیک بر ضــرورت آگاهی و 
اشراف مسئوالن روابط عمومی حوزه ورزش 
از تمامی ظرفیت های اطالع رســانی تاکید 

کردند.
 دکتر مازیار ناظمی در گردهمایی سراسری 
روابط عمومی فدراســیون پزشکی ورزشی 
با اشاره به حساســیت و اهمیت کار روابط 
عمومی ، تصریح کرد: اگــر بخواهیم تعریف 
خیلی ســاده و مختصری از روابط عمومی 
داشته باشــیم شــاید بتوان در یک کلمه 
مردمداری ، آن را خالصه کرد. روابط عمومی 
باید با حســن خلق بتواند به نخو احسان در 
خدمت سازمان خود و جامعه هدف باشد از 
طرفی طبیعی است با توجه به ماهیت ورزش ، 
همواره باید تقویــت حس اعتماد به نفس و 

امید در جامعه را سر لوحه کار داشته باشد.
وی ضمن تقدیر از تالش های انجام شــده 
در حوزه روابط عمومی فدراســیون پزشکی 

ورزشــی، خاطر نشــان کرد:ماهیت و نوع 
اطالع رســانی در فدراســیون های مختلف 
به توجه به ذائقه مردم متفاوت اســت و در 
فدراسیون پزشــکی ورزشی طیف مخاطب 
شما از متخصصان و پزشکان تا ورزشکاران 
را شامل می شود. این ویژگی کار شما را برای 
اطالع رســانی تخصصی به گروه های هدف 
کمی سخت می کند در عین حال می تواند 
فرصت ارزشمندی تلقی شده و با بهره گیری 
از همه شــیوه های اطالع رسانی صحیح در 

جهت ارتقاء کار تالش کرد.
دکتر ناظمــی اســتفاده از ظرفیت های 
شــبکه های اجتماعی و فضــای مجازی را 
ضروری دانســت و گفت:  به روز بودن در 
حوزه روابط عمومی حیاتی است و چنانچه 
نتوان از تکنولوژی های روز اســتفاده کرد 
قطعا هــر مجموعه ای با شکســت مواجه 
خواهد شد در زمینه اطالع رسانی نیز همین 
گونه است و تجربه ســیال های اخیر نشان 
داده است که در ورزش بهره گیری از فضای 

مجازی ضریب موفقیــت روابط عمومی را 
افزایش داده است.

در ادامه این نشســت محمــود عبدالهی ، 
مدیر روابط عمومی کمیتــه ملی المپیک ، 
نیز با اشاره به تالش و عملکرد خوب روابط 
عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی ، تصریح 
کرد: این فدراسیون از جمله فدراسیون های 
پیشرو در زمینه اطالع رســانی است با این 
حال ضروری است که تالش بیشتری برای 
آگاهی بخشی به جامعه ورزش در زمینه های 
تخصصی پزشکی ورزشی به منظور کاهش 
آسیب های ورزشی انجام شــود. وی اطالع 
رســانی همه جانبه را در شرایط کنونی یک 
امر اجتناب ناپذیر دانســت و گفت:بدیهی 
است برای تاثیرگذاری بر مخاطب باید از همه 

ظرفیت ها بهره شد.
دبیرکل انجمن ورزشی نویسان همچنین 
آمادگی این انجمن را برای ارائه برنامه های 
آموزشــی به روابــط عمومی های اســتانی 

پزشکی ورزشی اعالم کرد.
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خالصه عملکرد کمیته روابط عمومی و امور بین الملل

اهم فعالیت هارویکرد فعالیتردیف

اداری۱

-پیگیری منظم و دقیق مکاتبات درون سازمانی، تعامل عمیق با تمام کمیته های تخصصی 
حوزه دبیری، امور بانوان و حوزه ریاست.

 -فراهم سازی و هماهنگی برای برگزاری جلسات مختلف درون سازمانی.
-پوشش خبری و تصویری جلسات فدراسیون حسب االمر حوزه ریاست و دبیری 

تبلیغات فیزیکی۲
زیبا سازی راهروهای فدراسیون با استفاده از تصاویر منحصر به فرد و اختصاصی حضور 

قهرمانان در فدراسیون پزشکی ورزشی به منظور تلطیف فضای فیزیکی فدراسیون و تبلیغ 
خدمات فدراسیون

ساخت کلیپ ورزش و درمان بیماری ها به منظور توسعه ورزش همگانی با سفارش تولید محتوا3
معاونت بانوان وزارت ورزش و هماهنگی برای گرفتن فیلم مستند فدراسیون 

تعامل با وزارت ورزش و 4
جوانان و کمیته ملی المپیک

 -هماهنگی و تعامل کامل با روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و 
فدراسیون های ورزشی در چارچوب شرح وظایف

-عضویت در کارگروه تخصصی روابط عمومی فدراسیون های ورزشی وزارت ورزش و 
جوانان

برپایی غرفه در هفتمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشیتبلیغات میدانی5

ایده پردازی6
برپایی ایستگاه رایگان تندرستی  در مناسبت های هفته سالمت)اردیبهشت( و هفته 

تربیت بدنی و ورزش)مهرماه( که طی آن بیش از 45 هزار نفر از خدمات مجموعه پزشکی 
ورزشی در سراسر کشور بهره مند شدند. 

تعامل برون سازمانی7

-دوره آموزشی سفر ایمن در حالی توسط امور بانوان فدراسیون برگزار شد که روابط 
عمومی و امور بین الملل همکاری گسترده ای در برگزاری این دوره آموزشی در محل 

وزارت ورزش و جوانان داشتند. 
- به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی با هماهنگی امور بانوان فدراسیون و هیات 
پزشکی ورزشی استان تهران، غربالگری سالمت بانوان وزارت ورزش و جوانان انجام شد. 

- ساماندهی خبری و سراسری المپیاد استعدادهای برتر



79 پیام پزشکی ورزشی 

اهم فعالیترویکرد فعالیتردیف

فرهنگی۸

فعالیت های فرهنگی در مناسبت های دینی و ملی
ارسال پیامک انبوه در مناسبت های مختلف، تبریک مناسبت ها از طریق سایت فدراسیون، شرکت در 

مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام راحل 
نصب بنر مناسبتی)عید نوروز، والدت ها، اعیاد و شهادت ها( جلوی در ورودی فدراسیون

درج پیام تبریک در فضای مجازی
انتشار پیام های هفته سالمت و هفته ملی بدون دخانیات و دهه فجر

نصب بنر ایام محرم و دهه فجر در البی فدراسیون
برگزاری مسابقه دارت میان کارکنان فدراسیون به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب

۲9 مورد طراحی و انتشار کتابچه، بروشور، بولتن، پوستر، کارت ویزیت و...انتشارات9

تعامل با رسانه ها۱۰

تعامل گسترده با صدای جمهوری اسالمی ایران در رادیو ورزش، رادیو جوان و رادیو سالمت و گفت 
وگوهای متعدد مسئوالن ارشد فدراسیون و کارشناسان حوزه

تعامل با رسانه ملی) شبکه تلویزیونی خبر و شبکه سوم سیما( 
برگزاری دو نشست خبری برای ریاست فدراسیون)مرداد ماه درکمیته ملی المپیک/ آبان ماه در محل 

فدراسیون( که با استقبال و بازتاب خبری گسترده همراه بود.

سایت۱۱
ارتقاء رنکینگ سایت از ۱4 هزار  به ۲ هزار

مجموع تعداد اخبار تولیدی :  ۲۲۱5
مجموع تعداد بازدید از سایت :  6۸7۱۲7 

افکار سنجی۱۲
دریافت دیدگاه گروه هدف فدراسیون پزشکی ورزشی از طریق مکالمات تلفنی، حضوری و مکاتبات 

الکترونیک از طریق سایت خبری فدراسیون و هیات های استانی و پست الکترونیک
قابل ذکر است لینک مشاوره و پیشنهاد و انتقاد به صورت مجزا روی سایت فدراسیون قرار گرفته است.

توسعه ورزش ۱3
همگانی

انتشار مطالب علمی در جهت  ارتقای سالمت عمومی و ترویج ورزش همگانی در سایت فدراسیون و  
شبکه های اجتماعی معرفی کارشناسان به رسانه ها به همبن منظور

پیشبرد برنامه های ریاست فدراسیون در زمینه بین المللبین الملل۱4
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حسینی :

20 هزار بازرسی از 
باشگاه های سراسر 

کشور انجام شد

گزارش عملکرد بازرسی های ثبت شده در سامانه
ستاد نظارت بر سالمت اماکن ورزشی کشورتا تاریخ 97/11/30

تعداد کل استانردیف
باشگاه

بازرسی 
اولیه بانوان

بازرسی 
اولیه آقایان

بازرسی 
ثانویه

بازرسی 
تذکرپلمپادواری

تعداد 
بازرسی 

نشده

درصد 
عملکرد

آذربایجان ۱
53۰9۱43649۲۰3۰۲7۰394شرقی

63753۱77۰۰۰۰4۰736آذربایجان غربی۲

۲77۸4۱76۱4۰6۱۰۲۱4۱794اردبیل3

۱۰54۲6474۱۲۲3۸۰47۱55۰96اصفهان4

۲5۱5۲۱۸۸6۸49۲367۰۱69۱۱4۲943البرز5

۱۸453۱3۱47۰۰۱۱۰۰۱۰۰ایالم6

3۰3۱۲۱۱5۸۲۰۲۸9۰۲7۸۲49۰بوشهر7

394۲۱۰۲۰7۲۰5۲۱۰75۲۱645۲۲۰۲44تهران۸

چهارمحال 9
۲49579۸۱497۰6۲946۲بختیاری

۱93۲۱4۲4۲۰۰64۱3۰3۲خراسان جنوبی۱۰

64۰۲5۸39۲۱6399۰53۲۰۱۰۰خراسان رضوی۱۱

۲۲7۲745۰7۰۲۱553۱خراسان شمالی۱۲

999۲6۸6۲۰۱۰56۸65۱4۱۱۱۸9خوزستان۱3

3۰۰۱۱3۱35۲4۱۰۱۱۸۲5۲۸3زنجان۱4

۲۰۸۱۰۱۱۱۱3۰۰۰۱76۰۱۰۰سمنان۱5

سیستان و ۱6
۱7۲۲۱4۰۰۰۰3۰۱۱۱35بلوچستان

3۲6۱6۲5۲33۰۰۲6۰5۸۸۲فارس۱7

435۱36۲۲۰۱۲4۱۲5۰۲۸679۸۲قزوین۱۸

۲644۰۱46۰۰۰667۸7۰قم۱9

۲963546۰۰۰75۲۱5۲7گلستان۲۰

59۲57۲9۲۲۰۰۲۲9۲436۰گیالن۲۱

493۱۱43۸9۲۸6۱۰344۰۱۰۰لرستان۲۲

۱4493۲۰69۸۱979۲۱۸4343۱7۰مازندران۲3

35۲۱59۲4۸79۱5۲۰۱6۱۰۱۰۰مرکزی۲4

۲7۸54۱۲76۲۰۰7۰9766هرمزگان۲5
۱79۱۰۲۱۲5۸۲6۰۲۱4۰۱۰۰همدان۲6
5۱۰۱۸5۲۸4۲۰۲۰۰4644۱9۲کردستان۲7
44۸۲۲5۲۰۱۱4۲۸۰۲9۸6۲95کرمان۲۸
5۲۸9۸۱۲۲۲۰۰۱453۰۸4۲کرمانشاه۲9

کهگیلویه و 3۰
۲7464۱4۱۱77۱۸6۰۲۰۰6975بویراحمد

۱6۸7۰۰۰۰۱94کیش3۱
4۸5۱5۱67737۲۰۱۸9۲6745یزد3۲
-۱99۱64535۸۲56۲9۰43۱۱۸۱4۱۰3۲97۱۲5جمع کل33

کریم حسینی ، مســئول نظارت بر باشگاه ها و 
اماکن ورزشی در فدراسیون پزشکی ورزشی، اهم 
فعالیت های این بخش تا پایان بهمن ماه را به شرح 

زیر بیان کرد:
-تعداد بازرســی های اولیه ثبت شده درسامانه: 
۱۲79۱مورد)4535 مورد بانــوان و ۸۲56 مورد 

آقایان(
- تعداد بازرســی ثانویه و ارسال تذکر کتبی به 

باشگاه های متخلف: ۲9۰4 مورد
- تعداد بازرسی های ادواری: 3۱۱۸مورد

- رسیدگی به 3۱۸ مورد شکایات مردمی
تعداد تذکر صادره برای باشــگاه  در حوزه های 
رعایت نکردن بهداشت، صادر نکردن کارت خدمات 
درمانی ، مصرف و فروش مکمل ، فعالیت های بدون 
مجوز در حوزه ماساژ و حرکات اصالحی ۱۰3۲9 

مورد
-تدوین و ارسال درسنامه دوره های کوتاه مدت 

آموزش ستاد نظارت بر سالمت اماکن ورزرشی
-برگزاری دوره های کوتــاه مدت آموزش، ویژه 
ناظرین استان های مازندران، هرمزگان، کردستان، 

گیالن، فارس، مرکزی و سیستان و بلوچستان
-برگزاری کمیته مرکزی ستاد نظارت، اعالم رتبه 
سال ۱396 بر اساس گزارش عملکرد و برگزاری 
نشست با سر ناظران استان های کردستان، لرستان، 

فارس و سیستان و بلوچستان
-تدوین طرح درس آموزش سفیران سالمت ویژه 

ناظرین با همکاری امور بانوان



فصل ششم 

گوشه ای از عملکرد 
هیات های استانی
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  دکتر شهرام طایفه/ رئیس هیات پزشکی  ورزشی استان آذربایجان غربی
ورزشکاران سازمان یافته تا پایان دی ماه ۱397  9

966۰۱ نفر ) ۲96۱۸ بانوان و 669۸3 آقایان(
مدت مشابه در سال ۱396  ، 9۱757 نفر

برگزاری 5 دوره آموزشی برای 3۸۰ نفر 9
ایستگاه رایگان تندرســتی به مدت 9 روز در استان آذربایجان غربی  9

اجرا شد. دراین طرح ، ۱۰۱۰ مورد خدمات به عموم مردم و ورزشکاران 
توسط کادر پزشکی هیات پزشکی ورزشی استان آذربایجان غربی ارائه 

شد. 
بزرگ ترین فاز کاری طرح ســنجش ناهنجاری های جسمی و حرکتی بدن یا 
طرح سنجاب در اســتان آذربایجان غربی برگزار شد. مرحله هشتم این طرح 
پس از هماهنگی با  شورای اسالمی روستا شهرستان ارومیه و اتمام عملیات 
آماده سازی و تجهیز اماکن غربالگری، تست سنجش ناهنجاری های جسمی و 
حرکتی در روستاهای جاده اشنویه به مرکزیت باالنج در پنج نوبت، به مدت ده 

روز و  با سنجش اهالی بیش از ۱4 روستای منطقه اجرا شد.
بعد از غربالگری این افراد توسط تجهیزات تخصصی، تمرینات ورزشی و اصالحی 
برای رفع آسیب های جســمانی افراد به مراجعه کنندگان به صورت انفرادی 
توضیح و دوره توجیهی عمومی و آموزشــی طرح توسط کارگروه به مراجعه 

کنندگان ارائه شد.

اجرای طرح سنجش ناهنجاری های جسمی و 
حرکتی در آذربایجان غربی

  دکتر علیرضا هادی، رئیس هیات پزشکی ورزشی آذربایجان 
شرقی
ورزشکاران سازمان یافته تا اول بهمن ۱397 : ۱3559۸ نفر 9
مدت مشابه سال ۱396 : ۱۱94۲4 9
پوشش پزشکی مســابقات: ۱۸9۲۰ ســاعت از جمله والیبال  9

نوجوانان آسیا ، مسابقات والیبال جهانی نشسته 
درمان : صدور گواهی سالمت 3۱5۰ مورد 9
تغذیه : 5 کارگاه و مشاوره به 6۰ نفر 9
۲6 دوره آموزشی با شرکت 94۱ نفر 9
6 دوره روان شناسی  9
ارتباط با رسانه ها 9
بازرسی از باشگاه ها: ۱3۲6 مورد که به 5۸ فقره پلمب باشگاه ها  9

منجر شد.

صدور گواهی سالمت برای بیش از 
3000 نفر در آذربایجان شرقی
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  دکتر احمد باقری مقدم، رئیس هیات پزشکی ورزشی 
استان اصفهان

ورزشــکاران ســازمان یافته: آقایان ۱۲4۱67 و بانوان  9
95347
درمان ورزشکاران توسط 49 مرکز درمانی و پزشک 9
برگزاری 37 دوره آموزشی برای ۲۱6۰ نفر 9
پوشش پزشکی مسابقات ۱۱۰۰۰ ساعت 9
بازرسی از باشگاه ها ۱۲75 مورد 9
37 برنامه رادیویی و تلویزیونی 9
بهره برداری از آکادمی علمی ورزشی 9

 بهره برداری از آکادمی
 علمی ورزشی اصفهان

  دکتر رامین عسلی صاف/ رئیس هیات پزشکی ورزشی
 استان اردبیل 

آمار ورزشــکاران ســازمان یافته در ســال  ۱396،  9
5۱۸۲4 نفر و در ســال 97 تا پایان دی ماه 57۰55 نفر 

است که نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش دارد.
در حوزه توانبخشی ۲۸۰ ورزشکار ، در مجموع 6۲5۰  9

ساعت  و همچنین تعداد 5۰۰ جلسه لیزر درمانی و 4۰۰ 
جلسه شاک ویو خدمات دریافت کردند. 

 9۰ مورد مشاوره روان شناسی ، 5۰ جلسه  انفرادی و  9
4۰ جلسه  گروهی و تیمی 

۲4۰جلســه مشــاوره تغذیه ورزشــی، تست بادی  9
کامپوزیشــن و تجویز مکمل های ورزشی برای مدیریت 

وزن
صدور گواهی سالمت به صورت رایگان برای بیش از  9

۱5۰۰ ورزشکار
برگزاری ۱۱  کارگاه و دوره آموزشی و آموزش  برای  9

6۰۰ نفر
4۰۰ بازرسی و پلمب ۱۲ باشگاه متخلف  9

۸ مورد برنامه تلویزیونی و رادیویی و انتشار 6 عنوان  9
کتاب،  پوستر و بروشور

در مجموع 4۲5۰ ساعت مسابقه تحت پوشش قرار گرفته  9
که مهم ترین آنها، مســابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های 

جهان بود.
عقد قرارداد با  التیام،  بیمارستان قائم، مرکز جراحی بابک 9

رشد 5 درصدی ساماندهی 
ورزشکاران در اردبیل
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  دکتر ســید اشکان اردیبهشــت/ رئیس هیات 
پزشکی ورزشی استان البرز

مقایسه بیمه ورزشکاران ده ماهه نخست سال های  9
96 و97

ده ماهه نخست 96 :  ۱36۰3۱                                              
ده ماهه نخست 97:  ۱495۲۲

خدمات ارائه شــده درحوزه فیزیوتراپی ۱۰565  9
نفر جلسه 

روان شناسی: ۸6 نفر  9
تغذیه: ۸35 نفر 9
تعداد دوره های آموزشــی برگزارشده ۱۰ دوره و  9

۱73 نفر شرکت کننده 
انتشارات این هیأت درقالب بروشور ) روان شناسی  9

برای شــناگران وغلبه برترس شــناگران( ودر قالب 
پوستـــر ) الزامات استخرهای شنا( 

تعداد بازرسی ها: ۲564 مورد  9

حضور رئیس هیأت در میزگرد بررســی عوارض  9
مکمل های ورزشی درسیمای البرز 

7۲۱4 ساعت  پوشش پزشکی مسابقات 9
مراکز درمانی طــرف قــرارداد ، ۲ مرکز جراحی  9

محدود دی و مهرگان و رادیولوژی پارس
چکاب پرسنل اداره کل ورزش وجوانان استان البرز  9

به مناسبت هفته تربیت بدنی
 اجرای طرح سنجش قامت بانوان روستایی در 9  9

روستای استان باحضور 65۲ نفر 

 2500 بازرسی 
از باشگاه های استان البرز

  دکتر مجید جمشیدی/ رئیس هیات پزشکی ورزشی 
استان ایالم

ســاماندهی  ۲۸ هزار و 54 ورزشــکار تــا پایان دی  9
ماه)این آمار در مدت مشابه سال 96 ، ۲5 هزار و 335 نفر 

بوده ،یعنی ۲7۱9 نفر رشد داشته است.(
۱۱4 مورد مشاوره روان شناسی و ۱45 مورد مشاوره  9

تغذیه
۱۲ کارگاه آموزشی در مرکز و شهرستان های تابعه  با  9

حضور 4۲3  نفر
۲3۱ بازرسی در بخش آقایان و بانوان   که 4 باشگاه از  9

آنها پلمب و به ۲7 باشگاه تذکر کتبی داده شد.
-ارائه عملکرد در خبرگزاری ایسنا)یک مورد( 

۱۱45  ساعت پوشش پزشکی مسابقات  9
فعالیت هــای زیر ســاختی هیــات:  تجهیــز تمام   9

شهرستان ها و بخش های اســتان به رایانه و چاپگر برای 
ثبت آمار 

1100 ساعت پوشش پزشکی مسابقات 
ورزشی در ایالم
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  دکتر خشایار ثابتی/ رئیس هیات پزشکی ورزشی استان 
تهران
همراهــی کامل بــا برنامه های ســتادی فدراســیون در  9

حوزه های برپایی ایســتگاه تندرســتی رایگان، فعالیت های 
آموزشی، درمان، پرداخت هزینه درمان ورزشکاران و...

 افزایش جمعیت ورزشکاران سازمان یافته در سال ۱396  9
از 39۰33۱  نفر  به  4۰9345 ورزشکار در سال ۱397    

خدمات ارائه شــده درحوزه فیزیوتراپی، روان شناســی و  9
تغذیه به حدود 6۰۰ نفر. الزم به ذکر است تمام این خدمات 

در ستاد مرکزی فدراسیون نیز ارائه می شود.
برگزاری ۱۱ دوره آموزشی با شرکت ۲77 نفر 9
چاپ 4 پوستر و ۲ بروشور و ۲۲ مورد ارائه گزارش عملکرد  9

در رسانه ها و سایت اداره کل ورزش و جوانان استان
۲۱54 ساعت پوشش پزشکی مسابقات 9
 اجرای سه طرح: 9

 ۱-طرح سالمت بانوان روستایی وعشایری 
۲-طرح سالمت وغربالگری بانوان دروزارت ورزش وجوانان

3-طرح سالمت وتندرستی به مناسبت هفته سالمت

رسیدن به حد نصاب ۴00 هزار 
ورزشکار سازمان یافته در تهران

  دکتر ســودابه وحدت، رئیس هیات پزشکی ورزشی 
استان بوشهر

ورزشکاران ســازمان یافته تا اول بهمن ماه سال ۱397:    9
تعداد 675۱3 نفر. مدت مشابه سال ۱396 :  تعداد 6656۲ نفر

فیزیوتراپی : ۸۸۰۰ جلسه 9
روان شناسی : ارائه مشاوره به 3۲۱ نفر 9
تغذیه : ارائه مشاوره به 5۰۰ نفر 9
برگزاری 36 دوره آموزشی برای ۱6۰۰ نفر 9
پوشش پزشکی مسابقات: ۱۰۰۰۰ ساعت 9
هفت برنامه رادیویی و تلویزیونی 9
بازرسی از باشگاه ها 57۰ مورد 9
درمان ورزشکاران توسط 4۰ مرکز درمانی ، پزشک و... 9

ارائه حدود 9 هزار ساعت خدمات 
فیزیوتراپی در بوشهر
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  دکتر فرامرز شاهین/ رئیس هیات پزشکی ورزشی استان چهار 
محال و بختیاری

ورزشکاران سازمان یافته سال ۱396: 9
 آقایان : ۲7۱47 نفر،  بانوان : ۱۲7۰6 نفر، جمع کل : 39۸53 نفر

تعداد ورزشکاران سال  ۱397:  9
 آقایان : ۲۸43۸ نفر، بانوان : ۱555۱ نفر، جمع کل : 439۸9 نفر

درصد رشد به جمع کل : ۱۸ درصد
درصد رشد آمار زنان: 3۰ درصد

درصد رشد آمار مردان: ۱۲ درصد
تعداد خدمات مشاوره روان شناسی : زن : ۱۰ نفر، مرد :   ۱3  9

نفر،جمع کل : ۲3 نفر
تعداد خدمات مشاوره تغذیه :  زن : ۱4 نفر، مرد : ۲6 نفر، جمع  9

کل :  4۰ نفر
تعداد دوره های آموزشــی برگزار شده  : ۱۲ دوره در مجموع  9

حدود ۱۲۰۰ نفر شرکت کننده
 تعداد بازرســی های انجام شــده از باشــگاه ها :  43۰ مورد  9

آقایان : ۲۸۰ مورد ،  بانوان: ۱5۰  مورد        
 پوشــش مســابقات ورزشــی : آقایــان : 5۱۰ ســاعت،  9

بانوان : ۱6۱ ساعت، جمع کل : 67۱ ساعت
تعداد مرکز درمانی طرف قرارداد : یک مورد ) درمانگاه رازی( 9

 آموزش 1200 نفر 
در چهار محال و بختیاری

  دکتر رضا گلدوزیان/ رئیس هیات پزشکی ورزشی 
استان خراسان رضوی

ساماندهی ۱4۸ هزار  و 3۸۱ نفر)9۲ هزار و ۲۸۲ مرد(  9
و )56 هزار و 99 زن(

۸97 بازرسی از باشگاه های ورزشــی  که به پلمب  9
4۲ باشــگاه متخلف و صدور اخطاریه برای ۸۲ باشگاه 

منجر شد.
۸ هزار ساعت پوشش پزشکی مسابقات 9
 برگزاری شش دوره آموزشی با شرکت ۲3۲ نفر 9

 پلمب ۴2 باشگاه متخلف
 در خراسان رضوی
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  دکتر جواد خامسان/رئیس هیات پزشکی ورزشی 
خراسان جنوبی

 جمعیت ورزشکاران ســازمان یافته ســال ۱396 ، 9
۲3۲6۲نفر و ســال 97 ، 3۰333 نفر)تقریبا 3۱ درصد 

افزایش تعداد ورزشکاران سازمان یافته(
صدور آنالین در تمام شهرستان ها و فراهم کردن زیر  9

ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری در ۱۱ شهرستان 
برگزاری دو دوره آموزشی با شرکت ۱۲5 نفر 9
بازدید اولیه از ۱9۰ باشگاه فعال استان 9
ارائه خدمات به 94۰نفراز شــهروندان و ورزشکاران  9

استان بالغ بر۱39۰جلسه خدمات توانبخشی، کار درمانی 
و ماساژ ورزشی از ابتدای سال 

۲۸۰۰ســاعت پوشش پزشــکی مســابقات آقایان  9
و۱75۰ساعت پوشش پزشکی مسابقات بانوان

مراکز طــرف قرار داد: با بیمارســتان امام رضا )ع( و  9
بیمارستان ولیعصر)عج( بیرجند

افتتاح فــاز دوم مرکز فیزیوتراپی بــا 4 کابین و لیزر  9
پرتوان، ماساژ، کشش گردن و کمر و افزایش ۱3 کابین 

فعال در مرکز فیزیوتراپی هیات پزشکی ورزشی

انتخاب فیزیوتراپیست هیات پزشکی ورزشی به عنوان  9
فیزیوتراپیست نمونه سال ۱397 از طرف نظام پزشکی   

صدور و تایید 3۲۰  فرم ورزشکار دختر و پسر  اعزامی  9
به المپیاد استعدادهای برتر کشور  )کمیته  درمان( 

راه  اندازی دومین کلینیک 
فیزیوتراپی در خراسان جنوبی

  دکتر سید محمد پاک مهر/ رئیس هیات پزشکی ورزشی استان خراسان 
شمالی
تعداد ورزشکاران سازمان یافته سال ۱397 تا پایان دی ماه: ۲59۰۲  9

) تعدادخانم ها ۱۰۰6۲ و آقایان ۱5۸4۰(
۱۰۰ نفر از ورزشکاران استان،  تا پایان دی ماه خدمات فیزیوتراپی  9

دریافت کرده اند.
پوشش مسابقات ورزشی در استان تا پایان دی ماه ۱99۰ ساعت بوده    9

که ۱۱۰۰ ساعت مربوط به آقایان و۸9۰ ساعت مربوط به بانوان  است.
35۰ تست سالمت از ورزشکاران گرفته شد. 9
برگزاری 3 دوره آموزشی در مجموع با حضور 6۰ نفر 9
انجام غربالگری ســرطان و دیابت و فشــار خون طی سه نوبت در  9

شهرستان های گرمه، جاجرم، شیروان، فاروج، مانه و سملقان با حضور 
4۰۰ نفر از بانوان ورزشکار و کارمندان خانم ادارات ورزش شهرستان ها

غربالگری ۴00 بانوی ورزشکار در 
شهرستان های خراسان شمالی
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  دکتر صدیقه دهنایی، رئیس هیات پزشکی ورزشی استان زنجان
برگزاری سه دوره آموزشی  9
برگزاری نشست آموزشی روان شناسی ورزشی ویژه مربیان با هدف آشنایی مربیان با  9

روان شناسی ورزشی و پیشگیری آسیب های روان شناختی در ورزش
تهیه بروشور با موضوع مراحل رسیدن ورزشکاران به مرحله سرسختی ذهنی و روانی 9
حضور فعال کمیته روان شناسی در جشــنواره آیین محبت که در این جشنواره با  9

برگزاری کارگاه های روان شناسی کودکان، ارزیابی روان شناختی کودک از طریق نقاشی 
و آزمون های روان شناختی میزبان همشهریان زنجانی بودند.

برگزاری نشست آموزشی،ارزیابی روان شناختی و مشاوره گروهی تیم کاراته آینده  9
سازان استان

برگزاری نشست آموزشی روان شناسی ویژه مربیان ورزشی با هدف آشنایی مربیان با  9
روان شناسی ورزشی و پیشگیری از آسیب های ورزشی

تشکیل کارگاه یک روزه آموزش روان شناسی با عنوان تصویر سازی ذهنی  در ورزش  9
و معاینات روانی، ویژه مربیان با همکاری کمیته روان شناسی و با حضور 35 شرکت کننده 

پوشش پزشکی ۸۲۲ ساعت در شش ماهه نخست امسال در مسابقات توسط کمیته  9
پوشش 
دو نشست خبری و تهیه خبر برای خبرگزاری ها و یک گزارش تلویزیونی 9
راه اندازی مرکز تخصصی تغذیه ورزشی در مرکز درمانی هیات پزشکی ورزشی استان  9

و ارائه انواع مشاوره های غذایی و دارویی زیر نظر متخصصان تغذیه
مجوز ماساژ ورزشی و راه اندازی آن در مرکز درمانی جدید هیات پزشکی ورزشی 9

راه اندازی مرکز تخصصی تغذیه ورزشی در زنجان

  دکتر منصور روزدار، رئیس هیات پزشکی ورزشی استان خوزستان
آمار ورزشکاران تحت پوشش کمیته خدمات درمانی: ۱9۰7۰9 نفر؛  9

بانوان 763۱3 نفر و آقایان  ۱۱4396 نفر
فیزیوتراپی :   ۱۸۰۰ جلسه  9
آب درمانی : 5۰۰  نفر جلسه 9
مشاوره روان شناسی:   ۲۱۰  نفر  9
مشاوره تغذیه:  ۱5۰ نفر 9
۲5 دوره آموزشی با حضور بیش از ۱5۰۰ شرکت کننده 9
انتشارات:  4 عنوان  پوستر و بروشور آموزشی  9
در مجموع   ۱۰75  بازرسی اماکن ورزشی  9
ار تباط با  رسانه ها از جمله در 7 برنامه تلویزیونی  9
مراکز درمانی: عقد قرارداد با 6 پزشک   متخصص  ارتوپد و... 9
برپایی  چند ایستگاه سالمت و تندرستی و ارائه بیش از ۲۰۰۰ مورد خدمات  9

تندرستی به ورزشکاران و عموم مردم شامل تست قند خون، اندازه گیری فشار 
خون، اندازه گیری وزن  و اسکن کف پا ، مشاوره روان شناسی و مشاوره تغذیه

ارائه خدمات رایگان به  2000 نفر درخوزستان
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  دکتر  محمد حسین ابن علی، سرپرست هیات پزشکی ورزشی 
سمنان 
آمار ورزشکاران سازمان یافته  36763 نفر)از این تعداد ۱53۱۰ نفر  9

را خانم و ۲۱453 نفر را آقایان  تشکیل داده اند.(
تعامل با رســانه های خبری، درج  و انتشــار اخبــار مهم هیات در  9

سایت های خبری و خبرگزاری ها  و  چاپ اخبار هیات در روزنامه آوای 
قومس و دو برنامه رادیویی

درج لینک صدور  آنالین کارت خدمات درمانی در سایت اداره کل  9
ورزش و جوانان     

برگزاری  در مجموع 43 دوره آموزشی با  بیش از ۱۰۰۰شرکت کننده 9
ارائه مشاوره تغذیه به ۲۰ ورزشکار  9
ارائه  مشاوره روان شناسی برای ۱5۰   ورزشکار)از این تعداد 4۸ نفر  9

آقا و ۱۰۲نفر خانم بودند. (
تعداد ۲۱6بازرسی  از باشگاه ها   9
  5۰۰۰ ساعت پوشش پزشکی رشته های مختلف   در 9  ماه 9

آموزش 1000 نفر در سمنان

  دکتر علی عــرب/ رئیس هیات پزشــکی ورزشــی 
استان سیستان و بلوچستان

ورزشکاران سازمان یافته تا پایان بهمن ماه:44536 نفر 9
ورزشکاران سازمان یافته در مدت مشابه سال ۱396 : 344۰۸

فیزیوتراپی : 4۲ نفر 9
مشاوره روانشاسی: ۱3 نفر 9
مشاوره تغذیه: ۸ نفر 9
دوره های آموزشی برگزار شده:  9

کارگاه ارزیابی ناهنجاری های اسکلتی-عضالنی)4۰نفر( ، اولین 
همایش آموزش،پیشگیری و سالمت ورزشی با همکاری دانشگاه 

فرهنگیان)3۰۰ نفر(
پوشش پزشکی مسابقات:۱۱9۲ ساعت بیمارستان تخصصی  9

و فوق تخصصی علی ابن  ابی طالب زاهدان
تجهیز کلینیک فیزیوتراپی اختصاصی هیات پزشکی ورزشی 9
صدور داد گواهی سالمت برای  ۱45 نفر 9
برگزاری جلسه ستاد نظارت بر سالمت اماکن ورزشی استان   9

با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان

رشد 10 هزار نفری ساماندهی ورزشکاران 
در  سیستان و بلوچستان
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دکتر کاوه باشــتی، رئیس هیات پزشــکی ورزشــی فــارس، جمعیت 
ورزشکاران سازمان یافته استان فارس را از ابتدای سال جاری تا ۲۰ بهمن 
ماه تعداد ۱9۲۱۱7 نفر عنوان کرد و افزود: با رشد ۱5/74 درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، قطعا تا پایان سال این ارقام تغییر خواهد داشت.
وی  گفت: با برگزاری 3۲ دوره و کارگاه آموزشی توانستیم ۱۱5۰ شرکت 

کننده  را در این دوره ها آموزش دهیم.
رئیس هیات پزشــکی ورزشــی فارس در ادامه به بررسی تعداد ۱۰۱۰ 
پرونده درمانی ورزشــکاران آســیب دیده در این مدت زمان اشاره کرد و 
گفت: 9۰۰ نفر معاینه و بیش از ۲۰۰ مورد مشاوره تغذیه و روان شناسی 
ورزشی و استعدادیابی از جمله خدماتی بود که در این مدت ارائه شده است.
دکتر باشتی در بخش دیگری به پوشش پزشکی گسترده در استان اشاره 
کرد و افزود: با وجود مسابقات بسیار در استان در سطح ملی و بین المللی و 
با برگزاری المپیاد بزرگ دانشجویی کشور در تابستان گذشته در شیراز و 
مسابقات جهانی رزم سواره در شیراز، جمعا تا کنون ۲6۰43 ساعت پوشش 

پزشکی مسابقات با رشد 5۱/۸ درصدی را تجربه کردیم.
وی در ادامه به فعالیت ستاد نظارت بر سالمت باشگاه های استان در هیات 
پزشکی ورزشی فارس اشاره کرد و گفت: با بازرسی بیش از 5۰۰ ورزشگاه 
و باشگاه به صورت اولیه و 5۰ باشــگاه به صورت ثانویه، توانستیم کنترل 
مناسبی داشته باشیم که با مشاهده و پیگیری، تعداد ۲۰ باشگاه به دلیل 

استفاده از مکمل های ورزشی غیرمجاز در سطح استان پلمب شد. 

رئیس هیات پزشکی ورزشی استان فارس عنوان کرد:

رشد بیش از 15 درصدی ورزشکاران سازمان یافته 
در فارس  

  دکتر محمد گل فشان، رئیس هیات پزشکی ورزشی استان قم
ساماندهی ورزشکاران: 9

 تا پایان بهمن سال 96  : 4۲هزار نفر
تا پایان بهمن سال 97 : 4۸ هزار نفر

رشد حدود ۱4 درصدی آمار ورزشکاران سازمان یافته در سال 97 
نسبت به سال 96

استفاده ۲۸7 نفر از خدمات فیزیوتراپی  9
۲۰نفر مشاوره تغذیه 9
4 دوره آموزشی با شرکت ۱4۲ نفر 9
چاپ سه بروشور و پوستر 9
464بازرسی از باشگاه ها 9
ارتباط با رسانه ها و  دو برنامه رادیویی و تلویزیونی 9
  33۸۸ ساعت پوشش پزشکی مسابقات 9

 رشد 12 درصدی ساماندهی
 ورزشکاران در قم
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  دکتر سید سعید صدقی اسکوئی، رئیس هیأت پزشکی ورزشی استان قزوین
تعداد ورزشــکاران سازمان یافته در ۱۰ ماه نخست ســال جاری 69۱۲9 نفر  9

)35۲۱۸ آقا و 339۱۱ خانم( و در مدت مشابه سال گذشته این آمار 633۰۲ نفر 
)33۲۰6 آقا و 3۰۰96 خانم( بوده است.   )5۸۲7 نفر افزایش آمار(

ارائه ۲9۸۰ جلسه فیزیوتراپی )  ۲۱۸6 جلسه آقایان و 6۰۱ جلسه بانوان( 9
ارائه ۲۱4 مورد مشاوره تغذیه )۱6۱ خانم و 53 آقا( 9
ارائه ۱۸ مورد مشاوره روان شناسی به قهرمانان ورزشی  9
برگزاری 5 دوره آموزشی و یک همایش  در مجموع   برای 377 نفر  9
چاپ 5 عنوان بروشور 9
انجام 5۸5 بازرسی از باشگاه های سطح استان  9
انعکاس اخبار مهم هیأت در سایت های خبری ایرنا، برنا، خبرگزاری مهر و سایت  9

اداره کل و 5 برنامه رادیویی و تلویزیونی
946 ساعت پوشش پزشکی مســابقات  ) 446 ساعت در بخش بانوان و 5۰۰  9

ساعت در بخش آقایان(
 عقد  قرارداد با درمانگاه مهرگان، مرکز فوریت های پزشکی استان، مرکز علمی  9

کاربردی ورزش و جوانان و  سازمان آتش نشانی استان به منظور  تعامالت تخصصی
ارائه خدمات ارزیابی ســالمت به ۱۰۰۰ نفر   در همایش ها و نمایشــگاه های  9

مختلفی که در هفته تربیت بدنی برگزار شد.

ارائه 3000 جلسه خدمات فیزیوتراپی در قزوین

  دکتر بابک قطبی،  رئیس هیات پزشکی ورزشی کردستان
ورزشکاران سازمان یافته5۸۸3۸ نفر 9

 آقایان 3۸۱7۸ نفر
بانوان ۲۰66۰ نفر

 پوشش مسابقات کشوری و اردوهای تیم ملی به صورت رایگان)66۸ ساعت( 9
تعامل با سایت های خبری و روزنامه های محلی و نشر اخبار مرتبط با فعالیت های هیات

عقد تفاهم نامه همکاری با اداره کل زندان ها و آموزش و پرورش استان کردستان  9
برگزاری دو دوره آموزشی برای بازرسان و مدیران باشگاه های ورزشی استان 9
ارائه خدمات حرکات اصالحی به تعداد ۱۰ نفر 9
ارائه خدمات پیکرسنجی به تعداد ۱3 نفر 9
ارائه خدمات مشاوره تغذیه به تعداد ۲ نفر 9
ارائه خدمات مشاوره روان شناسی به تعداد 43 نفر  9
7 دوره آموزشی برای 733 نفر 9
اجرای طرح ایستگاه  سالمت و ارائه خدمات به ۲۲۰۰ نفر  9
راه اندازی ساختمان اداری و کلینیک  پزشکی ورزشی 9
۱۰57  بازرسی از باشگاه ها 9

ارائه خدمات رایگان به 2200 نفر در 
ایستگاه های تندرستی کردستان
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  دکتر حسین جمالیزاده، رئیس هیات پزشکی ورزشی کرمان

جمعیت ورزشکاران سازمان یافته و مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9
96/۱۱/۱497/۱۱/۱4آمار ورزشکاران سازمان یافته

۱۰۰439نفر75945نفر

 فیزیوتراپی: تعداد آقایان 9۸نفر، تعدادجلسات ۸94 جلسه، تعداد  9
بانوان  39 نفر، تعداد جلسات 336 جلسه

ارائه 3۰3جلسه خدمات مشاوره ای تغذیه 9
۱3دوره آموزشی برای ۲9۸نفر 9
4۲4 بازرســی اولیه،  ۱4۱ بازرســی ثانویه و ۸بازرسی ادواری از  9

باشگاه ها
انتشار پوسترهای تخصصی و تعامل با رسانه ها 9
تعداد مسابقات تحت پوشش: 9

مسابقات آقایان  95مورد949 ساعت
مسابقات بانوان7۲ مورد797 ساعت

صدورکارت سالمت۸3۰نفر آقایان و 3۲۲ نفر بانوان، جمعا۱۱4۲نفر 9
معاینات آقایان ۱۰3نفر ،  بانوان ۱73نفر

رشد 25 هزار نفری ساماندهی 
ورزشکاران در کرمان 

  دکتر اسحاق غالمپور/ رئیس هیات پزشکی ورزشی 
استان
۲54۰7ورزشکار سازمان یافته 9
۱644۸ مرد و۸959زن تا پایان ۲۸ بهمن  ماه 97، 9
  )در حالی که  در پایان سال 96،این تعداد   ۱9۰63  9

بوده است.(  
 برگزاری کالس تغذیه ورزشی برای ورزشکاران استان  9
 4۱۰ ساعت پوشش مسابقات 9
 بررسی ساختار قامتی 6۲۰ نفر از بانوان ۱5 روستای  9

استان در سال ۱397

 بررسی ساختار قامتی زنان و دختران 
در کهگیلویه و بویراحمد
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    دکتر نوروزی در نشســت ساالنه روســای فدراسیون های 
ورزشی که در نقطه صفر مرزی شهرستان قصرشیرین با حضور 
وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیتــه ملی المپیک و معاونان 
وزراتخانه و سایر مسووالن استانی برگزار شد، از افتتاح اولین 
آکادمی پزشکی ورزشــی ایران در شــش ماهه سال 9۸ در 
کرمانشاه خبر داد. رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی به ضرورت 
توجه به نیازهای حوزه پزشکی ورزشی با توجه به ظرفیت ها 
و پتانســیل های موجود در ورزش قهرمانی و همگانی استان 
کرمانشاه اشاره کرد و گفت : دستیابی به باالترین حد سالمت 
و کارایی ورزشکاران به عنوان یکی اهداف کالن حوزه سالمت 
ورزش همواره مورد تاکید فدراسیون بوده و در این  خصوص 
از تمام امکانات و ظرفیت های موجود با همراهی استانداری و 
ورزش و جوانان برای تسریع در عملیات اجرایی، تکمیل و تجهیز 

این مرکز استفاده خواهیم کرد.
دکتر نوروزی افزود: انتظار داریم هیأت پزشــکی ورزشــی 
کرمانشاه عالوه بر ارائه خدمات تشخیصی، درمانی، مشاوره ای و 
توانبخشی به جامعه ۸۰  هزارنفری ورزشکاران سازمان یافته  و 
ضمن توجه به ورزش قهرمانی، نگاه ویژه ای نیز در بحث سالمت 

همگانی  با رویکرد تأمین  سالمت عموم مردم و توسعه ورزش 
شهروندی داشته باشد.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشــی در ادامه تاکید کرد :این 
آکادمی یکی از مجهزترین و بزرگ ترین مراکز کشور خواهد 
بود و در مساحت ۱5۰۰ مترمربع زمینه ارائه خدمات مطلوب 

پزشکی ورزشی را برای عموم مردم فراهم می کند.
وی به نقش بی بدیل پزشکی ورزشی در رقابت های ورزشی 
مختلف اشــاره کرد و تالش های جامعه پزشــکی ورزشی را 

شایسته تقدیر دانست.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی که در حضور وزیر ورزش 
ســخن می گفت، احداث آکادمی پزشــکی ورزشی ایران در 
کرمانشاه را نشان از همدلی و همراهی مجموعه مدیریتی استان 
دانست و گفت: با حمایت ویژه و تکمیل تجهیزات توانبخشی و 

درمانی زمینه ارائه خدمات مطلوب فراهم خواهد شد.

تاکید دکتر نوروزی بر توسعه 
سخت افزاری و نرم افزاری 

پزشکی ورزشی

  دکتر سعید کاظمی، رئیس هیات پزشکی ورزشی 
کرمانشاه

این هیأت در سال ۱397 ضمن توسعه زیرساخت های 
فیزیکی، به لحاظ ارائه خدمات نیزعملکرد شایســته ای 
داشته اســت، به گونه ای که ارزیابی نهادهای نظارتی و 
گزارش عملکرد موفق این هیأت ســبب شروع عملیات 
اجرایی احداث اولین آکادمی پزشــکی ورزشــی ایران 
بــا ۱5۰۰ متر زیربنا و 3 میلیارد تومــان اعتبار از محل 
اعتبــارات ملی بــا مســاعدت وزرات ورزش و جوانان، 
استانداری کرمانشــاه و اداره کل شد و خوشبختانه هم 

اکنون 5۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
برگزاری 49 دوره آموزشی با شرکت  ۲7۰4 نفر 

۸5۰۰ جلسه خدمات فیزیوتراپی 
 پوشش پزشکی 5۲۰۰ ساعت رقابت ورزشی

 پذیرش و خدمات درمانی و مشــاوره ای در واحدهای 
تغذیه، روان شناسی، ارتوپدی، حرکات اصالحی، پزشک 
ورزشــی، پزشک عمومی و خدمات ســرپایی به 576۰ 

ورزشکار
پوشش خبری، تصویری و رسانه ای رویدادهای مختلف 
گشِت بازرسی مخصوص باشگاه های ورزشی به صورت 
شــبانه روزی با قابلیت ارتباط به مردم از طریق سامانه 
تحت وب و شماره تلفن مشــخص راه اندازی شد و در 

بخش بازرسی 46۰ بازرسی از باشگاه ها انجام شد.

 آغاز عملیات اجرایی احداث اولین 
آکادمی پزشکی ورزشی کشور در کرمانشاه
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  دکتر علی اصغر آیت الهی، رئیس هیات پزشکی ورزشی گلستان
 تعداد ورزشــکاران ســازمان یافته تا ۲۸ بهمن ماه 97، 6۰۰96 نفر 9

) 4۰765 مرد و ۱933۱ زن(
برگزاری  شش دوره آموزشی و همکاری  با پایگاه قهرمانی اداره کل  9

ورزش و جوانان به منظور  طراحی پروتکل تمرین قهرمانان 
پوشش پزشکی مســابقات بین المللی ووشو جام پارس،  لیگ دسته  9

اول تنیس بانوان، کاراکو قهرمانی کشور، بوکس جوانان قهرمانی منطقه 
3 کشور،  لیگ کشتی  دسته یک کشور  و کونگ فو بانوان قهرمانی کشور 

تهیه پادکست هیات پزشکی ورزشی گلستان و هماهنگی برنامه های  9
رادیویی و تلویزیونی و برگزاری نشست خبری

برگزاری دوره های مستمر مشــاوره فردی و گروهی روان شناسی با  9
دانش آموزان تربیت بدنی

ارائه خدمات فیزیوتراپی به ورزشکاران )میانگین روزانه ۱۲ نفر( 9

برگزاری 6 دوره آموزشی در گلستان

  دکتر کیوان اسدپور، رئیس هیات پزشکی ورزشی 
گیالن

تعداد ورزشکاران ۱
سازمان یافته 97

تعداد ورزشکاران 
سازمان یافته96

مجموع ۸3396    
خانم 33۸75 

آقا 4۸5۲۱

مجموع7۲79۸
خانم۲95۰۱
آقا43۲97

ویزیت در بخش ارتوپدی: 9۰۰ ورزشــکار  ویزیت  9
حدود 6۰۰ نفر در بخش پزشک عمومی و صدور گواهی سالمت

فیزیوتراپــی :  ارائه 49۰7جلســه فیزیوتراپی به  9
ورزشکاران و قهرمانان آسیب دیده  )مبینا نژاد و زهرا 
شجاعی قهرمانان تکواندو و اصغر کاردوست، ملی پوش 
بسکتبال، از قهرمانان بهره برده از خدمات فیزیوتراپی(

4۲4  بازرسی از اماکن ورزشی
پوشش 37۰۰ ساعت مســابقات آقایان و  ۱۰۰۰  9

ساعت مسابقات بانوان
مراکز درمانی: ۲ مرکزطرف قرار داد 9

برگزاری 9 دوره آموزشی 5۰۰ نفر 

ارائه حدود 5000جلسه خدمات 
فیزیوتراپی در گیالن
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 1۴7 هزار ورزشکار سازمان یافته 
در مازندران
  دکتر فرزاد گوهر دهی/ سرپرســت هیات پزشکی 

ورزشی استان مازندران 
ورزشکاران سازمان یافته تا پایان دی ماه97 9

۱4795۱ نفر
تا پایان دی ماه 96

 ۱3۲۱55 نفر 
 خدمات فیزیوتراپی : ۲۰4 مورد 9
34 دوره آموزشی: 64۰ نفر آقایان و 77۲ نفر بانوان 9
بازرسی باشگاه ها: ۱35۰ مورد 9
پوشش پزشکی مسابقات 57۰ مورد 9
6 گزارش رادیویی  9
دو مقاله علمی- پژوهشــی دکتر رز فــوالدی نایب  9

رئیس بانوان هیات پزشــکی ورزشی اســتان مازندران 
در اولین کنگره اورآســیایی علوم ورزشی پذیرفته شد. 
» بررســی کینتیک مفصل زانو در ورزشکاران با سابقه 
پارگی همسترینگ« و« تاثیر کینزیوتیپ مچ پا بر ثبات 
دینامیک افراد سالم ورزشکار« در اولین کنگره اورآسیایی 
علوم ورزشی به میزبانی دانشگاه تبریز، به عنوان مقاالت 

برتر و دعوت شده جهت سخنرانی انتخاب شدند.

  دکتر  افشین  قنبری، رئیس هیات پزشکی ورزشی استان لرستان
ورزشکاران سازمان یافته سال 97 ، 5۸3۰۲ نفر 9

 سال 96 ،4459۰ نفر
ارائه خدمات تغذیه به 77 نفر 9
ارائه خدمات روان شناسی به 7۱نفر 9
ارائه خدمات فیزیوتراپی به 45 نفر 9
۲۱ دوره آموزشی برای ۱۲۰۰ نفر    9
انتشار ۸ مورد پوستر و بروشور 9
5۰3  بازرسی از باشگاه ها 9
سه مرکز درمانی طرف قرارداد 9
6 برنامه رادیویی و دو برنامه تلویزیونی       9
   6۸66  ساعت پوشش پزشکی مسابقات 9

رشد همه جانبه در پزشکی ورزشی لرستان



پیام پزشکی ورزشی 96

  دکتر کرامت فتح الهی، رئیس هیات پزشکی ورزشی 
هرمزگان

آمار ورزشکاران تحت پوشش کمیته خدمات درمانی از  9
ابتدای سال تا پایان بهمن ماه : 5۱ ۸۰۱ نفر

پوشش پزشکی مسابقات ورزشــی تا پایان بهمن ماه    9
34۲  )۱3۲ ساعت بانوان و ۲۱۰  ساعت آقایان (

دوره های آموزشی تا پایان بهمن ماه   6 دوره آموزشی ،  9
با حضور بیش از 3۰۰ نفر شرکت کننده

امضا تفاهم نامه همکاری با 6 مرکز درمانی 9
   ۲5۲ مورد  بازرسی از باشگاه های بانوان و  397 مورد    9

بازرسی از باشگاه های آقایان
تعداد مراجعه کنندگان به کلینیک فیزیوتراپی هیات  9

استان   4۰ نفر

 عقد قرارداد با 6 مرکز درمانی
 در هرمزگان

  دکتر  ناصر عزیزی، رئیس هیات پزشکی ورزشی 
استان مرکزی    

در سال 97 تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان به   9
74۰۰۰  نفر رسید  که نســبت به مدت مشابه در سال 

گذشته  رشد 5 درصدی  داشته است .  
بیش از 4۰۰ مورد بازرسی از باشگاه های استان در این  9

بازرسی ها به 9۰ باشگاه متخلف اخطار کتبی  داده  شد.
برگزاری ۲۰ دوره آموزشی  9

تعداد ورزشکاران  آسیب دیده استان  که از ابتدای سال 
97  هزینه درمان دریافت کرده اند 4۰۰ نفر است .

مشاوره روان شناسی : ۱6۰ نفر  9
مشاوره تغذیه:  3۰ نفر 9
بالغ بر ۲355 جلســه انواع خدمــات فیزیوتراپی  به  9

آقایان و بانوان  ورزشکار ارائه شد
برپایی ایستگاه های  تندرســتی  و ارائه  خدماتی به  9

بیش از ۸۰۰ نفر 

برپایی ایســتگاه تندرستی به مناســبت هفته ملی  9
ســالمت بانوان در تاریخ  4 آبان ماه 97 و ارائه خدماتی 
نظیر اندازه گیری شاخص های اصلی سالمت شامل فشار 
خون، قند خون، ســنجش قد و وزن بیش از 4۰۰ نفر از 

بانوان ورزشکار
صدور گواهی ســالمت بــرای بیــش از ۲3۰  نفر از  9

ورزشکاران شرکت کننده در المپیاد استعدادهای برتر 
پوشش پزشــکی مســابقات بین المللی کشتی آزاد  9

جام یادگار امام، اردوی تیم ملی کشتی بانوان، مسابقات 
قهرمانی کشور تنیس خاکی، مسابقات اسکواش قهرمانی 

کشور پسران و مسابقات کشوری تنیس روی میز 

ارائه خدمات رایگان به 1200 نفر 
در ایستگاه های تندرستی اراک
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  دکتر رشید حیدری مقدم، رئیس هیات پزشکی ورزشی 
استان همدان

 جمعیت ورزشــکاران ســازمان یافته و مقایسه با مدت  9
مشابه سال قبل    

سال ۱396 ، 73۱43 نفر    
سال ۱397 ، 7۸654 نفر    

فیزیوتراپی: 64 نفر     9
روان شناسی:9۸ نفر     9
تغذیه: 6۲ نفر ماهانه     9
۱۰ دوره آموزشی در مجموع برای  ۱۱۱5  نفر  9
تعداد بازرسی های انجام شده از باشگاه ها بالغ بر ۱۸۰۰ مورد       9
36 برنامــه تلویزیونی در مورد  نحــوه برخورد علمی با  9

آسیب های  ورزشی 
۲4۰۰  ساعت پوشش پزشکی 9
   مراکز درمانی طرف قرارداد 5  مرکز     9
راه اندازی کلینیک پزشکی ورزشی در شهرستان مالیر 9

آموزش  بیش از 1100 نفر در همدان

  دکتر حمیدرضا فالح نژاد، رئیس هیات پزشــکی ورزشی 
استان یزد

رشد ۲9 درصدی آمار ورزشکاران سازمان یافته 9
تا ۲۸ بهمن ماه 97، 7۱6۱۰ نفر )3۰54۸ نفر خانم( 

این در حالی اســت که در مدت مشــابه ســال قبــل، تعداد 
ورزشکاران استان، حدود 55 هزار نفر بوده است.

برگزاری 5 دوره آموزشی برای ۲۰۰ نفر 9
۱۰۲۰ ساعت فیزیوتراپی 9
مشاوره روان شناسی ۱۲5 نفر) ۸۰ خانم و  45 آقا( 9
95 مشاوره تغذیه 9
صدور ۲۱۲  کارت سالمت 9
پوشش پزشکی بانوان ۸۸6 ساعت، آقایان 75۱4 ساعت  9

  در مجموع 63۲بازرسی از اماکن ورزشی 

ارائه بیش از  هزار ساعت  خدمات 
فیزیوتراپی به ورزشکاران یزد





فصل هفتم 

 تقویم پیشنهادی 
سال 98
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اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

توسعه نهادها و زیر ساخت ها فدراسیون کمیته درمان- روابط عمومی تشکیل جلسه شورای درمان به منظور  بررسی تمدید قرارداد با 
متخصصان شاغل در درمانگاه فدراسیون ۱

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
ن   

ردی
فرو

توسعه سالمت فدراسیون  کمیته درمان – کمیته پشتیبانی  برآورد نیاز و درخواست خرید اقالم و تجهیزات و داروهای مورد نیاز 
درمانگاه و ستاد آزادی ۲

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته درمان- روابط عمومی بازدید از مرکز تخصصی پایگاه قهرمانی آزادی 3

فدراسیون- 
استان های تابعه

کمیته خدمات درمانی- پشتیبانی- روابط 
عمومی طراحی و توزیع پوستر خدمات درمانی و فرم های مربوطه 4

توسعه نهادها و زیر ساخت ها فدراسیون کمیته خدمات درمانی- فناوری اطالعات ارزیابی و توسعه زیر ساخت های الزم برای عضویت آنالین در استان ها 5

توسعه فرهنگی فدراسیون و 
هیات های استانی

کمیته روان شناسی-  روابط عمومی و 
امور بانوان

غربالگری سالمت روان بانوان )بر اساس شعار سازمان بهداشت جهانی( 
در تمام استان ها- روز جهانی بهداشت 6

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته روان شناسی بررسی عملکرد کمیته روان شناسی در استان های گیالن و مازندران 7

توسعه علمی، سالمت و زیر 
ساخت ها

استان های 
داوطلب کمیته روان شناسی-  روابط عمومی اجرای طرح استعدادیابی روانی گروه سنی پایه در استان های داوطلب ۸

فدراسیون ستاد نظارت- روابط عمومی نهایی کردن آمار بازررسی سال ۱397 و تهیه گزارش پایانی 9

فدراسیون ستاد نظارت-  روابط عمومی اعالم رتبه بندی هیات های پزشکی ورزشی در حوزه ستاد نظارت در 
سال ۱397   ۱۰

فدراسیون کمیته تغذیه-کمیته آموزش چاپ بروشور تغذیه ورزشی ویژه ورزشکاران )والیبال( ۱۱

ارتقای سالمت فدراسیون کمیته تغذیه-کمیته آموزش برگزاری جلسات هم اندیشی برای بررسی و تایید مکمل های غذایی با 
حضور ریاست محترم فدراسیون و نهادهای نظارتی ۱۲

توسعه نظارت و ارزیابی استان های 
منتخب

کمیته پوشش پزشکی مسابقات- روابط 
عمومی بازدید استان ها به منظور  نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات ۱3

توسعه سالمت فدراسیون کمیته پوشش پزشکی مسابقات- 
پشتیبانی

برآورد نیاز و تهیه اقالم، تجهیزات و داروهای مورد نیاز فدراسیون و 
هیات های تابعه ۱4

ارتقای دانش پزشکی ورزشی فدراسیون کمیته آموزش انجام نیاز سنجی پژوهشی ۱5

ارتقای دانش پزشکی ورزشی فدراسیون کمیته آموزش- تغذیه و روابط عمومی مالحظات و برنامه ریزی ورزشی در پوکی استخوان، دیابت و کبد چرب ۱6

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته  طرح و برنامه به روز کردن آخرین وضعیت موجود )نیروی انسانی، نرم افزاری و سخت 
افزاری( پزشکی ورزشی سراسر کشور ۱7

استان فارس و 
اصفهان

کمیته توانبخشی- آموزش-  روابط 
عمومی دوره آموزشی ماساژ ورزشی ۱۸

توسعه علمی و سالمت فدراسیون کمیته توانبخشی- آموزش-  روابط 
عمومی

دوره آموزشی مانوال تراپی )Dry needing MET ( برای پزشکان و 
فیزیوتراپیست ها ۱9

توسعه نظام ارائه خدمات فدراسیون کمیته توانبخشی- فناوری اطالعات-  
روابط عمومی دوره یک روزه آموزش نرم افزار فیزیوتراپی برای استان ها ۲۰

فدراسیون واحد فناوری اطالعات تمدید قرارداد پشتیبانی سامانه خدمات درمانی، پشتیبانی سایت 
فدراسیون و پشتیبانی سامانه ستاد نظارت ۲۱

واحد فناوری اطالعات مطالعات اولیه نرم افزار آنالین کمیته طرح و برنامه ۲۲

درمان- کمیته پوشش پزشکی مسابقات-  
روابط عمومی برگزاری نشست دومین دوره طرح ایستگاه رایگان تندرستی ۲3

فدراسیون امور بانوان- امور استان ها اعالم رتبه بندی هیات های پزشکی ورزشی در حوزه بانوان ۲4
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اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

توسعه استاندارد و زیر ساخت ها فدراسیون کمیته درمان استعالم از هیات پزشکی ورزشی استان ها در خصوص چگونگی فعالیت کمیته درمان 
استان و درخواست ارائه قرارداد پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد ۱

ت
هش

دیب
ار

توسعه نهادها، ساختارها و توسعه 
استانداردها فدراسیون کمیته درمان-فناوری اطالعات تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار نوبت دهی و پذیرش درمانگاه ۲

توسعه سالمت، نهادها و زیر 
ساخت ها فدراسیون  کمیته درمان- روابط عمومی تشکیل جلسه شورای درمان به منظور  بررسی و تمدید عقد قرارداد مراکز درمانی دولتی و 

خصوصی 3

توسعه نهادها و زیر ساخت ها  فدراسیون کمیته درمان- پوشش پزشکی مسابقات و 
پشتیبانی تعیین مرکز آمبوالنس دارای صالحیت جهت همکاری با کمیته درمان فدراسیون 4

فدراسیون کمیته خدمات درمانی- ستاد نظارت باشگاه ها-  
روابط عمومی

برگزاری جلسه مشترک با ستاد نظارت بر سالمت باشگاه ها و ارزیابی عملکرد مشترک 
سال ۱397 و چالش های موجود 5

فدراسیون کمیته خدمات درمانی- روابط عمومی –پشتیبانی 
و حوزه ریاست

تعیین روش های بهینه اطالع رسانی به جامعه ورزش در خصوص عضویت در سامانه و 
مزایای آن 6

ارتقای سطح علمی روان شناسی 
ورزشی فدراسیون کمیته روان شناسی-  روابط عمومی برگزاری دوره روان شناس تیم ویژه روان شناسان 7

توسعه نهادها و ساختارها فدراسیون- 
استان های منتخب کمیته روان شناسی-  روابط عمومی برگزاری نشست مشترک کمیته روان شناسی با استان های منتخب ۸

توسعه علمی و سالمت فدراسیون کمیته روان شناسی -کمیته روابط عمومی بررسی عملکرد کمیته روان شناسی در استان های فارس، یزد و چهار محال و بختیاری 9

فدراسیون ستاد نظارت تکمیل بانک اطالعاتی سر ناظرین و ناظرین استان ۱۰

فدراسیون ستاد نظارت- روابط عمومی و پشتیبانی برگزاری جلسه کمیته مرکزی ستاد نظارت ۱۱

فدراسیون ستاد نظارت- آموزش و روابط عمومی تهیه بروشور بیماری های واگیر در باشگاه ها  ۱۲

توسعه نظارت و ارزیابی استان کرمان امور استان ها- روابط عمومی  مجمع انتخاباتی هیات پزشکی ورزشی استان کرمان ۱3

توسعه نهادها و سالمت فدراسیون کمیته پوشش پزشکی مسابقات- سایر کمیته ها برگزاری جلسه مشترک با روسای کمیته پزشکی فدراسیون های ورزشی ۱4

ارتقای سطح سالمت فدراسیون کمیته تغذیه- کمیته آموزش- روابط عمومی برگزاری کارگاه مکمل های ورزشی)مقدماتی(- ویژه مربیان و ورزشکاران ۱5

ارتقای سطح سالمت فدراسیون کمیته تغذیه- روابط عمومی - کمیته آموزش 
و امور بانوان برگزاری کارگاه تغذیه در زنان ورزشکار- ویژه مربیان، پزشکان و متخصصان تغذیه ۱6

ارتقای سطح سالمت فدراسیون کمیته تغذیه- روابط عمومی و امور بین الملل- 
کمیته آموزش انتشار بروشور توصیه های پزشکی ورزشی در ماه مبارک رمضان ۱7

توسعه نظارت و ارزیابی استان های منتخب کمیته پوشش پزشکی مسابقات و روابط عمومی بازدید استان های منتخب به منظور  نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات ۱۸

توسعه استانداردها فدراسیون کمیته پوشش پزشکی مسابقات اعالم اشل حق الزحمه کمیته پوشش پزشکی مسابقات در سال 9۸ و پیگیری برای 
تصویب آن و ابالغ به استان ها بر اساس درجه بندی ۱9

توسعه منابع مالی و انسانی فدراسیون کمیته پوشش پزشکی مسابقات بررسی امور مربوط به بیمه مسئولیت مدنی پوشش پزشکی مسابقات ۲۰

ارتقای دانش پزشکی ورزشی فدراسیون کمیته آموزش خریداری کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب ۲۱

فدراسیون ۲۲

فدراسیون کمیته آموزش- روابط عمومی تقدیر از اساتید ویژه روز معلم ۲3

ترسیم راهبرد فدراسیون فدراسیون کمیته  طرح و برنامه- آموزش تدوین برنامه پنج ساله سوم فدراسیون پزشکی ورزشی ۲4

فدراسیون کمیته توانبخشی- آموزش- روابط عمومی دوره آموزشی ماساژ ورزشی ۲5

توسعه علمی و سالمت فدراسیون کمیته توانبخشی- آموزش- روابط عمومی دوره آموزشی دوم مانوال تراپی)Dry needing MET ( برای پزشکان و 
فیزیوتراپیست ها ۲6

توسعه علمی و سالمت فدراسیون کمیته توانبخشی- آموزش- روابط عمومی دوره تمرینات کششی ۲7

فدراسیون واحد فناوری اطالعات تمدید قرارداد پشتیبانی سامانه ثبت آنالین آسیب ورزشی، پشتیبانی سامانه فیزیوتراپی و پشتیبانی 
سامانه ایمیل فدراسیون ۲۸

فدراسیون واحد فناوری اطالعات مطالعات اولیه نرم افزار آنالین کمیته مسابقات ۲9

درمان- پوشش پزشکی مسابقات و روابط عمومی اجرای طرح سراسری ایستگاه رایگان تندرستی به مناسبت هفته سالمت 3۰

روابط عمومی- پشتیبانی سمینار آموزشی سراسری روابط عمومی 3۱

روابط عمومی- پشتیبانی برگزاری دوره توجیهی مبارزه با دوپینگ برای خبرنگاران ورزشی 3۲

استان منتخب امور بانوان- پشتیبانی نشست نواب رئیس بانوان هیات های پزشکی ورزشی سراسر کشور 33
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توسعه استانداردها و زیر ساخت ها فدراسیون کمیته درمان- خدمات درمانی و 
روابط عمومی

تشکیل جلسه شورای درمان  به منظور  بررسی تعیین وضعیت مراکز تصویر 
برداری طرف قرارداد ۱

داد
خر

توسعه سالمت و توسعه علمی فدراسیون کمیته درمان- روابط عمومی  تهیه بروشور راهنمای مراکز درمانی و تصویر برداری طرف قرارداد برای ورزشکاران ۲

توسعه استانداردها و زیر ساخت ها فدراسیون کمیته درمان- خدمات درمانی استعالم برندهای مورد استفاده در پروتز ها و وسایل مورد استفاده در عمل جراحی 
توسط پزشکان متخصص درمانگاه 3

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته درمان- خدمات درمانی و 
روابط عمومی بازدید از آزمایشگاه ها و بیمارستان های طرف قرارداد 4

فدراسیون کمیته خدمات درمانی- روابط 
عمومی و پشتیبانی

برگزاری اولین نشست شورای مرکزی کمیته خدمات درمانی، ثبت و گزارش نهایی 
عضو گیری سال ۱397 و گزارش عملکرد استان ها 5

فدراسیون کمیته خدمات درمانی ثبت نهایی اطالعات ورزشکاران آسیب دیده سال ۱397 6

استان منتخب کمیته خدمات درمانی- روابط 
عمومی

بازدید از کمیته خدمات درمانی استان های منتخب، به منظور  ارزیابی عملکرد و 
بررسی مشکالت و رفع آن 7

فدراسیون کمیته خدمات درمانی ارزیابی عملکرد استان ها و تعیین استان های برتر ۸

فدراسیون کمیته خدمات درمانی- پشتیبانی جمع آوری نهایی کارت های باقیمانده سال ۱397 و اعالم وضعیت استان ها در این 
خصوص 9

ارتقای سطح علمی روان شناسی 
ورزشی

فدراسیون کمیته روان شناسی- آموزش و 
روابط عمومی برگزاری دوره پیشرفته نوروفیدبک در ورزش برای روان شناسان و پزشکان ۱۰

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته روان شناسی- روابط عمومی بازدید از استان های منتخب در مورد فعالیت حوزه روان شناسی)کهگیلویه، 
کرمانشاه، خوزستان و گلستان( ۱۱

فدراسیون کمیته روان شناسی، آموزش و روابط 
عمومی

تدوین و گردآوری بروشور روان شناسی ورزشی در آستانه شروع معاینات المپیک 
۲۰۲۰ ۱۲

استان داوطلب ستاد نظارت – آموزش و روابط 
عمومی برگزاری کالس ناظرین، مربیان و مدیران باشگاه ها- استان داوطلب ۱3

فدراسیون ستاد نظارت جمع آوری نظرات و پیشنهادهای هیات های پزشکی ورزشی در خصوص ارتقاء 
سامانه نظارت ۱4

استان منتخب ستاد نظارت و روابط عمومی بازدید از استان منتخب برای  ارزیابی عملکرد ستاد نظارت ۱5

ارتقای سطح سالمت فدراسیون کمیته تغذیه- کمیته آموزش-روابط 
عمومی

برگزاری کارگاه تغذیه در رویدادهای ورزشی- ویژه مربیان، ورزشکاران و متخصصان 
تغذیه ورزشی ۱6

ارتقای سطح سالمت فدراسیون کمیته تغذیه- کمیته آموزش- 
روابط عمومی چاپ بروشورتغذیه ورزشی ویژه ورزشکاران )ُکشتی و تیراندازی( ۱7

توسعه نظارت و ارزیابی استان های منتخب کمیته پوشش پزشکی مسابقات بازدید استان ها به منظور  نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات ۱۸

توسعه استاندارد و ارزیابی فدراسیون کمیته پوشش پزشکی مسابقات- 
روابط عمومی برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری کمیته پوشش پزشکی مسابقات سراسر کشور ۱9

ارتقای دانش پزشکی ورزشی فدراسیون کمیته آموزش- روابط عمومی دوره دو روزه الکترو آکوپانکچر برای پزشکان و فیزیوتراپیست ها ۲۰

بهبود تصمیم سازی مدیران و انجام 
بهینه فرآیندها فدراسیون آموزش - کمیته طرح و برنامه  برگزاری دوره های آموزشی مدیریت و برنامه ریزی برای روسای هیات های استانی و 

کمیته های فدراسیون ۲۱

مازندران کمیته توانبخشی- آموزش و روابط 
عمومی دوره آموزشی ماساژ ورزشی ۲۲

فدراسیون کمیته توانبخشی و روابط عمومی نشست هم اندیشی روسای کمیته های های توانبخشی هیات های استانی ۲3

فدراسیون واحد فناوری اطالعات- کمیته 
درمان

بررسی بازخورد اپلیکیشن موبایل فدراسیون
۲4

فدراسیون واحد فناوری اطالعات Windows 10 برگزاری دوره آموزشی کار با سیستم عامل ۲5

کمیته روابط عمومی- پشتیبانی میزبانی یکی از دوره های آموزشی روابط عمومی فدراسیون های ورزشی که توسط وزارت 
ورزش برگزار می شود ۲6

امور بانوان- آموزش-تغذیه-  
روان شناسی نشست و آموزش نواب رئیس، سرپرستان و مربیان خانم اعزامی به مسابقات بین المللی 27
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فدراسیون پزشکی ورزشی 
وهیات های استانی برگزاری کنگره ساالنه فدراسیون پزشکی ورزشی ۱

تیر

توسعه نهادها فدراسیون کمیته درمان- خدمات درمانی تشکیل کارگروه بررسی پروتزهای و  ارتزهای مورد تایید در خصوص 
پروتزها و وسایل مورد استفاده در جراحی ۲

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان- توانبخشی انبارگردانی و بررسی تجهیزات معیوب درمانگاه، فیزیوتراپی و ستاد آزادی 
و جایگزینی تجهیزات 3

فدراسیون کمیته خدمات درمانی- امور 
مالی و امور استان ها ارزیابی  عملکرد مالی سال ۱397 استان ها  4

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته روان شناسی بررسی عملکرد کمیته روان شناسی در استان های قم، زنجان و قزوین 5

کمیته روان شناسی گرد همایی روسای کمیته های روان شناسی در کنگره پزشکی ورزشی 6

توسعه نظارت و ارزیابی استان های منتخب کمیته پوشش پزشکی مسابقات بازرسی استان ها به منظور  نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات 7

کمیته پوشش پزشکی مسابقات- 
فناوری اطالعات

تهیه نرم افزار گزارش گیری آنالین از پوشش پزشکی مسابقات در 
استان ها ۸

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته طرح و برنامه ارزیابی عملکرد سه ماهه کمیته های فدراسیون پزشکی ورزشی در سال 
۱39۸ 9

فدراسیون، کرمانشاه، 
همدان، زنجان، تهران

کمیته توانبخشی- آموزش و 
روابط عمومی دوره آموزشی ماساژ ورزشی ۱۰

روابط عمومی و امور بین الملل برگزاری جشنواره عکس پزشکی ورزشی ۱۱

فدراسیون واحد فناوری اطالعات بررسی شرکت ها به منظور عقد قرارداد نرم افزار کمیته مسابقات ۱۲
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توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان- توانبخشی- 
پشتیبانی کالیبره کردن تجهیزات درمانگاهی و توانبخشی ۱

داد
مر

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان- امور استان ها و 
روابط عمومی تشکیل پرونده سالمت کارکنان فدراسیون و هیات های استانی ۲

استان های 
منتخب

کمیته خدمات درمانی و روابط 
عمومی

بازدید از کمیته خدمات درمانی  استان های منتخب،  به منظور  ارزیابی عملکرد و 
بررسی مشکالت و رفع آنها 3

استان تهران کمیته خدمات درمانی- روابط 
عمومی و پشتیبانی گرد هم آیی سراسری کمیته خدمات درمانی 4

توسعه نهادها و ساختارها فدراسیون و 
هیات های استانی

کمیته روان شناسی-آموزش- 
روابط عمومی

دوره آموزشی روان شناسی، ویژه گروه سنی پایه در سراسر کشور با همکاری 
کمیته های روان شناسی استانی 5

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته روان شناسی بررسی عملکرد کمیته روان شناسی در استان های همدان، آذربایجان غربی و البرز 6

فدراسیون ستاد نظارت- روابط عمومی برگزاری کالس ناظرین، مربیان و مدیران باشگاه ها- استان داوطلب 7

فدراسیون ستاد نظارت- روابط عمومی برگزاری جلسه کمیته مرکزی ستاد نظارت   ۸

توسعه نظارت و ارزیابی استان البرز امور استان ها و روابط عمومی مجمع انتخاباتی هیات پزشکی ورزشی استان البرز 9

توسعه نظارت و ارزیابی استان گلستان امور استان ها و روابط عمومی مجمع انتخاباتی هیات پزشکی ورزشی استان گلستان ۱۰

ارتقای سطح سالمت فدراسیون کمیته تغذیه- کمیته 
پشتیبانی- روابط عمومی برگزاری کارگاه تغذیه ورزشی در اردوها و سفرهای ورزشی ۱۱

توسعه نظارت و ارزیابی استان های 
منتخب

کمیته پوشش پزشکی 
مسابقات- روابط عمومی بازدید استان ها به منظور  نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات ۱۲

فدراسیون آموزش- کمیته پوشش پزشکی 
مسابقات- و روابط عمومی دوره بازآموزی امدادگران ورزشی ۱3

فدراسیون کمیته آموزش- روابط عمومی دوره آموزشی معاینات MMT اندام فوقانی)یک روزه( ۱4

فدراسیون کمیته آموزش- روابط عمومی دوره ورزش درمانی در آب ۱5

کمیته آموزش- روابط عمومی کنگره رویکرد پزشکی به بدنسازی، مکمل ها و تغذیه ورزشی ۱6

کمیته تغذیه- آموزش و روابط 
عمومی تدوین بوشور آموزشی تغذیه ورزشی ویژه رشته تنیس روی میز ۱7

فدراسیون، 
مرکزی، گیالن

کمیته توانبخشی- آموزش و 
روابط عمومی دوره آموزشی ماساژ ورزشی ۱۸

فدراسیون کمیته توانبخشی- آموزش و 
روابط عمومی دوره آموزشی فیزیوتراپیست تیم ۱9

فدراسیون کمیته توانبخشی- روابط 
عمومی بزرگداشت روز فیزیوتراپی ۲۰

فدراسیون کمیته توانبخشی- آموزش و 
روابط عمومی تدوین بروشور پروتکل توانبخشی شانه ۲۱

فدراسیون
واحد فناوری اطالعات

بررسی شرکت ها  به منظور  عقد قرارداد نرم افزار کمیته طرح و برنامه
۲۲

فدراسیون واحد فناوری اطالعات کالس آموزشی اتوماسیون اداری ۲3
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توسعه فرهنگی فدراسیون کمیته درمان- خدمات درمانی- 
پشتیبانی و روابط عمومی گرامیداشت روز پزشک ۱

یور
هر

ش

فدراسیون کمیته خدمات درمانی- روابط 
عمومی و پشتیبانی برگزاری دومین نشست شورای مرکزی کمیته خدمات درمانی ۲

ارتقای سطح علمی 
روان شناسی ورزشی فدراسیون کمیته روان شناسی- روابط عمومی برگزاری دوره مقدماتی نوروفیدبک و بیوفیدبک در ورزش)ویژه روان شناسان و 

پزشکان( 3

توسعه استانداردها و زیر 
ساخت ها فدراسیون کمیته روان شناسی- روابط عمومی تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری کمیته روان شناسی  4

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته روان شناسی- روابط عمومی بررسی عملکرد کمیته روان شناسی در استان های بوشهر و اصفهان  5

استان داوطلب ستاد نظارت-آموزش و روابط 
عمومی برگزاری کالس ناظرین، مربیان و مدیران باشگاه ها- استان داوطلب   6

فدراسیون ستاد نظارت- فناوری اطالعات ارتقای سامانه ستاد نظارت بر اساس نظرات جمع آوری شده  7

فدراسیون ستاد نظارت ارزیابی عملکرد هیات های پزشکی ورزشی بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد 
97 ۸

توسعه نظارت و ارزیابی استان های 
منتخب

کمیته پوشش پزشکی مسابقات- 
روابط عمومی بازدید استان ها  به منظور نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات 9

کمیته آموزش- رو.ابط عمومی دوره صد ساعته پزشک تیم ۱۰

کمیته آموزش- روابط عمومی دوره دو روزه سونوگرافی اسکلتی عضالنی اندام فوقانی ۱۱

کمیته آموزش- روابط عمومی دوره سه روزه تمرینات کگل)پی اس تی( ۱۲

کمیته آموزش- روابط عمومی و 
امور بانوان دوره مالحظات و برنامه ریزی ورزشی برای زنان باردار ۱3

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته طرح و برنامه اراِئه گزارش از آخرین وضعیت موجود)نیروی انسانی، نرم افزاری و سخت افزاری( 
در هیات های پزشکی ورزشی استان ها ۱4

فدراسیون، 
آذربایجان غربی، 

قزوین
کمیته توانبخشی- آموزش دوره آموزشی ماساژ ورزشی ۱5

فدراسیون کمیته توانبخشی- آموزش دوره آموزشی فیزیوتراپیست تیم)هفته دوم( ۱6

فدراسیون کمیته توانبخشی- آموزش تدوین پروتکل علمی توانبخشی مچ پا در ورزشکاران ۱7

فدراسیون واحد فناوری اطالعات
ارتقای سیستم نرم افزاری خدمات درمانی و تمدید قرارداد پشتیبانی سیستم 

نوبت دهی درمانگاه ۱۸

روابط عمومی نشست خبری دکتر نوروزی پیرامون آثار معاینات برای المپیک و تشریح دیگر 
دستاوردها ۱9

کمیته پوشش پزشکی مسابقات- 
درمان و روابط عمومی برگزاری نشست هم اندیشی چهارمین دوره ایستگاه رایگان تندرستی ۲۰

توسعه نظارت و ارزیابی استان منتخب ستاد نظارت بازدید از استان منتخب  به منظور ارزیابی عملکرد ستاد نظارت ۲۱

کمیته روان شناسی- آموزش- 
توانبخشی- تغذیه و درمان

همکاری با دانشگاه ها برای آموزش کارورزی دانشجویان کارشناسی ارشد 
روان شناسی ورزشی ۲۲

کمیته تغذیه-آموزش و روابط 
عمومی دوره آموزشی روان شناسی و تغذیه ورزشی ویژه جانبازان و معلولین ۲3

کمیته تغذیه، آموزش و روابط 
عمومی تدوین بروشور تغذیه سالمندان ۲4

ارتقای سطح سالمت فدراسیون کمیته تغذیه- کمیته آموزش- 
روابط عمومی

برگزاری کارگاه تغذیه در ورزش های قدرتی و استقامتی- ویژه مربیان، پزشکان 
و متخصصان تغذیه ۲5

فدراسیون واحد فناوری اطالعات بررسی و مطالعات اولیه اپلیکیشن جامع فدراسیون ۲6
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توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان معاینات پیش از فصل لیگ والیبال ۱

ـر 
ـــ

ــه
م

کمیته درمان- پوشش پزشکی 
مسابقات و روابط عمومی بر پایی چهارمین دوره ایستگاه رایگان تندرستی ۲

توسعه سالمت فدراسیون کمیته روان شناسی انجام غربالگری سالمت روان به مناسبت هفته تربیت بدنی برای بانوان شاغل 
وزارت ورزش و جوانان 3

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته روان شناسی بررسی عملکرد کمیته روان شناسی استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی 
و کهگیلویه و بویر احمد 4

فدراسیون ستاد نظارت شناسایی و تشکیل بانک اطالعاتی باشگاه های داوطلب به منظور معرفی کاورزان 
ماساژ ورزشی 5

فدراسیون ستاد نظارت- روابط عمومی برگزاری کالس ناظرین، مربیان و مدیران باشگاه ها- استان داوطلب 6

توسعه نظارت و ارزیابی استان 
هرمزگان امور استان ها- روابط عمومی مجمع انتخاباتی هیات پزشکی ورزشی استان هرمزگان 7

توسعه نظارت و ارزیابی استان زنجان امور استان ها- روابط عمومی مجمع انتخاباتی هیات پزشکی ورزشی استان زنجان ۸

ارتقای سطح سالمت فدراسیون کمیته تغذیه- کمیته آموزش- 
روابط عمومی

برگزاری کارگاه تغذیه در شرایط آب و هوایی خاص- ویژه مربیان، پزشکان و 
متخصصان تغذیه 9

توسعه نظارت و ارزیابی استان های 
منتخب کمیته پوشش پزشکی مسابقات بازرسی استان ها  به منظور  نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات ۱۰

توسعه نهادها و زیر 
ساخت ها

استان 
داوطلب

کمیته پوشش پزشکی مسابقات- 
روابط عمومی برگزاری جلسه ساالنه مسئوالن  کمیته پوشش پزشکی مسابقات سراسر کشور ۱۱

توسعه استانداردها و ارزیابی فدراسیون کمیته پوشش پزشکی مسابقات- 
روابط عمومی

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری  کمیته پوشش پزشکی مسابقات سراسر 
کشور ۱۲

کمیته پوشش پزشکی مسابقات اجرای آزمون سطح بندی امدادگران  پوشش پزشکی مسابقات ۱3

فدراسیون کمیته  آموزش - کمیته  تغذیه و 
روابط عمومی  دوره آموزش تغذیه ورزشی برای فدراسیون های منتخب ۱4

فدراسیون کمیته  آموزش- - توانبخشی و 
روابط عمومی دوره سه روزه تمرینات با کش ورزشی ۱5

فدراسیون کمیته  آموزش-  کمیته پوشش 
پزشکی مسابقات و روابط عمومی دوره آموزشی امدادگر ورزشی ۱6

فدراسیون کمیته  آموزش- روابط عمومی دوره آموزشی ورزش درمانی در آب ۱7

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته طرح و برنامه ارزیابی عملکرد شش ماهه کمیته های فدراسیون پزشکی ورزشی در سال۱39۸ ۱۸

فدراسیون کمیته توانبخشی- آموزش و روابط 
عمومی تدوین بروشور علمی توانبخشی کمردرد در ورزشکاران ۱9

خراسان  
رضوی و جنوبی، 

سمنان و قم

کمیته توانبخشی- آموزش و روابط 
عمومی دوره آموزشی ماساژ ورزشی ۲۰

واحد فناوری اطالعات- خدمات 
درمانی ارتقای سیستم نرم افزاری خدمات درمانی ۲۱

امور بانوان، آموزش، تغذیه و روابط 
عمومی سالمت استخوانی زنان ورزشکار و طراحی برنامه ورزشی برای زنان سالمند ۲۲

امور بانوان و کمیته درمان غربالگری سالمت بانوان پیشکسوت ورزش ۲3
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اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

استان منتخب کمیته خدمات درمانی- روابط عمومی بازدید از کمیته خدمات درمانی یک استان حسب صالحدید،  به منظور 
ارزیابی عملکرد و بررسی مشکالت و رفع آن ۱

ن 
آبا

ارتقای سطح علمی 
روان شناسی ورزشی فدراسیون کمیته روان شناسی-آموزش و روابط عمومی برگزاری دوره آموزشی روان شناسی مربیگری و آمادگی روانی در 

رویدادهای ورزشی، ویژه مربیان ۲

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته روان شناسی- روابط عمومی بررسی عملکرد کمیته روان شناسی در استان های گلستان، خراسان 
شمالی، خراسان جنوبی و لرستان 3

فدراسیون ستاد نظارت-آموزش- تغذیه و روابط عمومی تدوین و گرد آوری بروشور مکمل های ورزشی  4

فدراسیون ستاد نظارت- روابط عمومی برگزاری کالس ناظرین، مربیان و مدیران باشگاه ها- استان داوطلب 5

فدراسیون ستاد نظارت- روابط عمومی برگزاری جلسه کمیته مرکزی ستاد نظارت 6

توسعه نظارت و ارزیابی استان های منتخب کمیته پوشش پزشکی مسابقات- روابط 
عمومی بازرسی استان ها  به منظور  نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات 7

کمیته تغذیه- آموزش و روابط عمومی دوره مدیریت وزن ورزشکاران ۸

کمیته تغذیه- آموزش و روابط عمومی دوره نوشیدنی های ورزشی 9

بهبود تصمیم سازی مدیران 
و انجام بهینه فرآیندها

فدراسیون کمیته طرح و برنامه- آموزش برگزاری دوره های آموزشی مدیریت و برنامه ریزی برای روسای هیات ها 
وکمیته های فدراسیون ۱۰

تهران، بوشهر، خراسان 
شمالی و خوزستان کمیته توانبخشی- آموزش و روابط عمومی دوره آموزشی ماساژ ورزشی ۱۱

فدراسیون کمیته توانبخشی- آموزش و روابط عمومی دوره تیپینگ ۱۲

امور بانوان فراخوان و ارزیابی مقاالت تحقیقی ارائه شده در حوزه پزشکی ورزشی 
بانوان ۱3

واحد فناوری اطالعات مذاکره با شرکت پیمانکار اپلیکیشن فدراسیون و پیاده سازی دموی اولیه ۱4

اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

کمیته درمان- سایر کمیته ها شروع انجام معاینات تخصصی برای ورزشکاران اعزامی به المپیک ۱

ذر 
آ

توسعه سالمت و توسعه 
علمی  فدراسیون کمیته درمان – روابط عمومی تهیه بروشور راهنمای مراکز درمانی و تصویر برداری طرف قرارداد برای ورزشکاران ۲

فدراسیون کمیته خدمات درمانی- روابط عمومی و پشتیبانی برگزاری سومین نشست شورای مرکزی کمیته خدمات درمانی 3

توسعه  سطح علمی  فدراسیون کمیته روان شناسی-آموزش- روابط عمومی برگزاری دوره روان شناس تیم  4

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته روان شناسی بررسی عملکرد کمیته های روان شناسی در استان های تهران، کرمانشاه و سیستان و 
بلوچستان 5

استان داوطلب ستاد نظارت- روابط عمومی برگزاری کالس ناظرین، مربیان و مدیران باشگاه ها- استان داوطلب 6

فدراسیون ستاد نظارت- روابط عمومی بازدید از استان منتخب  به منظور  ارزیابی عملکرد ستاد نظارت 7

ارتقای سطح سالمت فدراسیون کمیته تغذیه-کمیته آموزش- روابط عمومی برگزاری کارگاه مکمل های غذایی)پیشرفته(- ویژه مربیان، پزشکان و متخصصان تغذیه ۸

ارتقای سطح سالمت فدراسیون کمیته تغذیه-کمیته آموزش- روابط عمومی برگزاری کارگاه تغذیه ورزشی)ویژه فدراسیون والیبال( 9

ارتقای سطح سالمت فدراسیون کمیته تغذیه-کمیته آموزش- روابط عمومی چاپ بروشورتغذیه ورزشی ویژه رشته های ورزشی )هندبال( ۱۰

توسعه نظارت و ارزیابی استان های منتخب کمیته پوشش پزشکی مسابقات- روابط عمومی بازدید استان ها به منظور نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات ۱۱

فدراسیون کمیته آموزش- توانبخشی، روابط عمومی دوره مالحظات و برنامه ریزی تمرینی در استئوآرتروز و سندرم متابولیک ۱۲

فدراسیون کمیته آموزش- روابط عمومی تقدیر از پژوهشگران حوزه پزشکی ورزشی به مناسبت هفته پژوهش ۱3

تعیین برنامه عملیاتی 
فدراسیون

فدراسیون کمیته طرح و برنامه جمع آوری پیش نویس تقویم اجرایی سال ۱39۸ کمیته های مختلف فدراسیون 
پزشکی ورزشی ۱4

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته طرح و برنامه ارزیابی عملکرد 9ماهه کمیته های فدراسیون پزشکی ورزشی در سال۱39۸ ۱5

فدراسیون، اصفهان و گلستان کمیته توانبخشی- آموزش و روابط عمومی دوره آموزشی ماساژ ورزشی ۱6

واحد فناوری اطالعات بررسی و ارتقای سیستم نرم افزاری ستاد نظارت ۱7

روابط عمومی برگزاری نشست آسیب شناسی و اطالع رسانی در زمینه مبارزه با دوپینگ ۱۸
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اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

توسعه سالمت و توسعه زیر 
ساخت ها فدراسیون کمیته درمان بررسی راهکارهای تشکیل کمیته درمان در استان ها و فعالیت مناسب  

به منظور  ارئه خدمات کمیته درمان ۱

ی 
د

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته روانشناسی بررسی عملکرد کمیته روان شناسی در استان های هرمزگان، خوزستان 
و کردستان ۲

فدراسیون ستاد نظارت- روابط عمومی برگزاری کالس ناظرین، مربیان و مدیران باشگاه ها- استان داوطلب 4

توسعه نظارت و ارزیابی استان یزد امور استان ها- روابط عمومی مجمع انتخاباتی هیات پزشکی ورزشی استان یزد 5

ارتقای سطح سالمت فدراسیون کمیته تغذیه-کمیته آموزش- روابط عمومی برگزاری کارگاه تغذیه ورزشی در پیشگیری از آسیب های ورزشی 6

ارتقای سطح سالمت فدراسیون کمیته تغذیه-کمیته آموزش- روابط عمومی برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی ویژه فدراسیون های رزمی 7

توسعه نظارت و ارزیابی استان های منتخب کمیته پوشش پزشکی مسابقات- روابط عمومی بازدید استان ها  به منظور نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات 9

فدراسیون کمیته آموزش- توانبخشی و روابط عمومی دوره دو روزه تفسیر MRI   اندام فوقانی و ستون فقرات ۱۱

تعیین برنامه عملیاتی 
فدراسیون فدراسیون کمیته طرح و برنامه، سایر کمیته ها گردآوری پیش نویس تقویم اجرایی سال ۱39۸فدراسیون پزشکی 

ورزشی ۱6

یزد، البرز، کیش و استان منتخب کمیته توانبخشی- آموزش و روابط عمومی دوره آموزشی ماساژ ورزشی ۱7

روابط عمومی انتشار لیست ممنوعه۲۰۲۰، کارت جیبی، راهنمای ورزشکار و پوستر ۱9

واحد فناوری اطالعات word دوره آموزشی کار با نرم افزار ۲۰

اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

فدراسیون کمیته خدمات درمانی ارائه آیین نامه کمیته خدمات درمانی )سال ۱399( به هیات رئیسه 
و مجمع عمومی  به منظور  تصویب ۱

ـن
مـ

به

استان منتخب کمیته خدمات درمانی بازدید از کمیته خدمات درمانی یک استان حسب صالحدید،  به 
منظور  ارزیابی عملکرد و بررسی مشکالت و رفع آن ۲

توسعه نظارت و ارزشیابی فدراسیون کمیته روان شناسی بررسی عملکرد کمیته روان شناسی در استان های سمنان، مرکزی، 
ایالم و کرمان 3

استان منتخب ستاد نظارت- روابط عمومی برگزاری کالس ناظرین، مربیان و مدیران باشگاه ها- استان داوطلب 4

فدراسیون ستاد نظارت- روابط عمومی بازدید از استان منتخب  به منظور  ارزیابی عملکرد ستاد نظارت 5

فدراسیون ستاد نظارت- روابط عمومی برگزاری جلسه کمیته مرکزی ستاد نظارت 9

توسعه نظارت و ارزیابی استان کهگلویه و بویر 
احمد امور استان ها- روابط عمومی مجمع انتخاباتی هیات پزشکی ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰

توسعه نظارت و ارزیابی استان چهارمحال و 
بختیاری امور استان ها- روابط عمومی مجمع انتخاباتی هیات پزشکی ورزشی استان چهارمحال و بختیاری ۱۱

ارتقای سطح سالمت فدراسیون کمیته تغذیه-کمیته آموزش- روابط 
عمومی

برگزاری کارگاه مکمل های تغذیه در کودکان و نوجوانان ورزشکار- 
ویژه مربیان، ورزشکاران، والدین ورزشکاران و متخصصان تغذیه 

ورزشی
۱3

توسعه نظارت و ارزیابی استان های منتخب کمیته پوشش پزشکی مسابقات بازرسی استان ها  به منظور  نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی 
مسابقات ۱5

توسعه نهادها و زیر ساخت ها هیات های استانی کمیته پوشش پزشکی مسابقات عملیاتی شدن برنامه آنالین استان ها در سراسر کشور ۱6

توسعه نظام ارائه خدمات فدراسیون کمیته طرح و برنامه دریافت پیشنهادات کمیته های فدراسیون  به منظور  طرح در مجمع 
عمومی ساالنه پس از بررسی ۲۰

فدراسیون و فارس کمیته توانبخشی- آموزش و روابط 
عمومی دوره آموزشی ماساژ ورزشی ۲۱

فدراسیون کمیته توانبخشی- آموزش و روابط 
عمومی دوره آموزشی تمرینات کششی ۲۲

کمیته های فدراسیون برگزاری ایستگاه های تندرستی به مناسبت دهه فجر ۲3

کمیته های فدراسیون برگزاری مسابقه ورزشی برای پرسنل فدراسیون به مناسبت دهه 
فجر ۲4

روابط عمومی برگزاری جشن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در فدراسیون ۲5
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اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته درمان، خدمات درمانی و 
طرح و برنامه بررسی عملکرد یک ساله مراکز درمانی طرف قرارداد ۱

ند
سف

ا

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته درمان خدمات درمانی و طرح 
و برنامه بررسی عملکرد یک ساله پزشکان طرف قرارداد کمیته درمان ۲

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته درمان خدمات درمانی و طرح 
و برنامه بررسی عملکرد واحد تخصصی دندان پزشکی 3

فدراسیون ستاد نظارت   رتبه بندی شش ماهه دوم هیات های پزشکی ورزشی در حوزه ستاد نظارت بر سالمت 
باشگاه ها 4

استان داوطلب ستاد نظارت برگزاری کالس ناظرین، مربیان و مدیران باشگاه ها- استان داوطلب 5

ارتقای سطح سالمت فدراسیون کمیته تغذیه-کمیته آموزش- روابط 
عمومی چاپ بروشورتغذیه ورزشی ویژه رشته ورزشی )تنیس روی میز ( 6

ارتقای سطح سالمت
فدراسیون کمیته تغذیه-کمیته آموزش- روابط 

عمومی

برگزاری کارگاه مکمل های تغذیه ای در زنان ورزشکار- ویژه مربیان، ورزشکاران و 
متخصصان تغذیه ورزشی 7

فدراسیون کمیته آموزش- روابط عمومی دوره آموزشی ورزش درمانی در آب ۸

توسعه نظارت و ارزیابی و تعیین 
برنامه عملیاتی فدراسیون

فدراسیون کمیته طرح وبرنامه ارائه تقویم پیشنهادی سال۱399 و ارزیابی عملکرد یک ساله کمیته های فدراسیون 
پزشکی ورزشی در سال ۱39۸ به مجمع عمومی فدراسیون 9

واحد فناوری اطالعات توسعه نرم افزار توانبخشی ۱۰

استان منتخب کمیته توانبخشی، آموزش دوره ماساژ ورزشی ۱۱

حوزه ریاست- کمیته های مربوط برگزاری مجمع عمومی ساالنه فدراسیون ۱۲

اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

توسعه نظارت و ارزیابی مراکز درمانی 
منتخب کمیته درمان- خدمات درمانی بازدید از مراکز درمانی طرف قرارداد با فدراسیون ۱

ال
ل س

طو
در 

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان نشست پزشکان متخصص در طول سال  به منظور هماهنگی امور درمانی ۲

توسعه نهادها فدراسیون کمیته درمان همکاری با مرکز مدیریت بیماری های واگیر دار 3

توسعه نهادها فدراسیون کمیته درمان هماهنگی و برنامه ریزی  به منظور  انجام واکسیناسیون هپاتیت رایگان تمام ورزشکاران 
کشور 4

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته درمان بازدید از کمیته درمان استان ها و ارائه گزارش 5

توسعه نظارت و ارزیابی
مراکز آزمایشگاهی 
و تصویر برداری 

طرف قرارداد
کمیته درمان بازدید از بیمارستان ها، مراکز آزمایشگاهی و تصویر برداری طرف قرارداد 6

توسعه سالمت، نظارت و ارزیابی فدراسیون کمیته درمان- خدمات درمانی و 
روابط عمومی

تشکیل شورای درمان  به منظور  بررسی وضعیت بیمارستان های خصوصی و مراکز 
جراحی محدود 7

توسعه زیر ساخت ها و توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان-پشتیبانی بررسی خرید تجهیزات مورد نیاز کمیته درمان هیات های پزشکی ورزشی استان ها ۸

توسعه زیر ساخت ها و توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان تعامل با هیات پزشکی ورزشی استان ها  به منظور  رفع نیاز ها و ارتقاء سطح خدمات 
رسانی 9

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان- پشتیبانی تهیه داروها و تجهیزات مورد نیاز کمیته درمان و ستاد آزادی ۱۰

توسعه نظارت و ارزیابی هیات پزشکی 
منتخب کمیته درمان بازدید از کمیته های درمان هیات های پزشکی ورزشی ۱۱

توسعه نهادها و توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان- خدمات درمانی عقد قرارداد با مراکز درمانی جدید یا تمدید قرارداد با مراکز درمانی طرف قرارداد ۱۲

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان- خدمات درمانی جلسه با روسا و مدیران مراکز درمانی طرف قرارداد ۱3

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان برگزاری جلسات شورای درمان و کمیته های تخصصی ۱4

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان اجرای تعرفه خدمات درمانی مصوب وزارت بهداشت در سال 9۸ و اعالم تعرفه ها به 
کمیته درمان استان ها ۱5
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اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان صدور گواهی سالمت بازیکنان  ۱6

ال
ل س

طو
در 

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان تشکیل کمیسیون پزشکی برای ملی پوشان مصدوم حسب درخواست فدراسیون 
مربوطه ۱7

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان تعیین سن استخوانی برای بازیکنان ۱۸

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان  ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به ملی پوشان اعزامی به رویدادهای بین المللی ۱9

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان همکاری با کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک ۲۰

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان هماهنگی در تسریع روند درمان ملی پوشان مصدوم اعزامی به بازی های ۲۰۱9 و ارائه 
گزارش به فدراسیون ها ۲۰

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان  بازدید از اردوهای تیم ملی و بررسی نیازهای درمانی ورزشکاران مستقر در اردوها ۲۱

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان  هماهنگی با بیمارستان های طرف قرارداد برای پوشش مسابقات بین المللی  ۲۲

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان  انجام معاینات دوره ای و تخصصی بنا به درخواست باشگاه ها و فدراسیون ها ۲3

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان  انجام معاینات پیش از فصل برای لیگ فوتبال، والیبال و بسکتبال ۲4

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان اعزام پزشک یا کارشناس کمیته درمان برای ورزشکاران بستری در بیمارستان ها حسب 
درخواست فدراسیون ها ۲5

توسعه سالمت فدراسیون کمیته درمان انجام معاینات تخصصی قلب و عروق، اکو و تست ورزش برای تیم های ورزشی  ۲6

فدراسیون کمیته درمان انجام معاینات برای کارکنان فدراسیون ها یا نهادها  ۲7

اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

فدراسیون کمیته خدمات درمانی- فناوری 
اطالعات

پایش عملکرد برنامه و نرم افزار کمیته خدمات درمانی، رفع ایرادها و ارائه مشاوره به 
استان ها در این حوزه ۲۸

ال
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طو
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فدراسیون کمیته خدمات درمانی ۲9 رسیدگی اسناد هزینه درمان استان ها ، مراکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد 

فدراسیون کمیته خدمات درمانی- فناوری 
اطالعات ارزیابی عملکرد سامانه و اپلیکشن های عضویت 3۰

فدراسیون کمیته خدمات درمانی- کمیته 
درمان معرفی ورزشکاران آسیب دیده به مراکز تشخیصی و درمانی  به منظور  دریافت خدمات 3۱

ارتقای سطح سالمت ورزشکاران فدراسیون های 
ورزشی کمیته روان شناسی پوشش اردوهای تیم های ملی 3۲

توسعه استانداردها و ارزیابی فدراسیون کمیته روان شناسی تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری کمیته روان شناسی  به منظور  همفکری و پیشبرد 
اهداف کمیته 33

توسعه علمی پژوهشی کمیته روان شناسی ارسال مقاله به کنگره علوم ورزشی اروپا، بر اساس تحلیل داده های پروفایل روانی 
ورزشکاران 34

ارتقای سطح سالمت ورزشکاران فدراسیون کمیته روان شناسی ارائه خدمات مشاوره و روان شناسی به ورزشکاران تیم های ملی و عموم افراد در درمانگاه 
فدراسیون 35

توسعه استانداردها فدراسیون کمیته روان شناسی اعالم اشل حق الزحمه کمیته روان شناسی در سال 9۸ و پیگیری برای تصویب آن و ابالغ 
به استان ها بر اساس درجه بندی 36

مجموعه های 
ورزشی ستاد نظارت بازدید از مجموعه های ورزشی و باشگاه ها با حضور مدیران کمیته ها  37

فدراسیون ستاد نظارت  دعوت از سر ناظرین هیات های پزشکی ورزشی منتخب بر حسب نیاز 3۸

فدراسیون ستاد نظارت پیگیری و حضور در جلسات کمسیون ماده 5 39

فدراسیون ستاد نظارت حضور در جلسات کمیسیون صدور مجوزها 4۰

توسعه نظارت و ارزیابی استان ها امور استان ها و روابط عمومی برگزاری مجامع عمومی ساالنه هیات پزشکی ورزشی استان های منتخب 4۱

توسعه نظارت و ارزیابی استان ها امور استان ها- کمیته ها فدراسیون بازدید و بررسی وضعیت هیات پزشکی ورزشی استان های منتخب 4۲



111 پیام پزشکی ورزشی 

اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

توسعه نظارت و ارزیابی فدراسیون امور استان ها ارزیابی عملکرد هیات پزشکی ورزشی استان ها در سال 97 43
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فدراسیون کمیته اداری و آموزش نیاز سنجی در خصوص دوره های مورد نیاز ضمن خدمت برای پرسنل 44

فدراسیون طرح و برنامه، کمیته اداری و 
امور استان ها

به روز کردن بانک اطالعاتی همکاران شاغل در هیات پزشکی ورزشی استان ها   45

فدراسیون کمیته اداری-رفاهی اقدامات الزم  به منظور اعزام همکاران و هیات های پزشکی ورزشی استان ها برای  استفاده از 
امکانات رفاهی مشهد مقدس 46

حفظ و توسعه زیر ساخت ها و منابع فدراسیون کمیته پشتیبانی تعمیر ،  نگهداری و سرویس خودروهای فدراسیون و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ 47

حفظ و توسعه زیر ساخت ها و منابع فدراسیون کمیته پشتیبانی- مالی مدیریت و نظارت بر کار شرکت های اداری و پیمانکاری طرف قرارداد فدراسیون 4۸

حفظ و توسعه زیر ساخت ها و منابع فدراسیون کمیته پشتیبانی تعمیر و  نگهداری تجهیزات درمانی، اداری و تاسیسات ساختمان فدراسیون و بخش های 
مختلف آن 49

فدراسیون کمیته تغذیه همکاری با نهادهاي مرتبط با تغذیه ورزشي و تشکیل جلسات مربوطه در محل فدراسیون یا 
نهاد مربوطه 5۰

فدراسیون کمیته تغذیه-امور بانوان تدوین یک برنامه نظام مند برای ارائه خدمات تخصصی برای بانوان ورزشکار در سطوح آماتور 
تا  حرفه ای 5۱

فدراسیون کمیته تغذیه عقد تفاهم نامه با انجمن های علمی تخصصی مرتبط برای برگزاری دوره های مشترک آموزشی 5۲

فدراسیون کمیته تغذیه برگزاری جلسات با فدراسیون های ورزشی در خصوص اهمیت حضور کارشناسان تغذیه در 
اردوهای ورزشی 53

فدراسیون کمیته تغذیه بازدید از کمیته تغذیه هیات استانی 54

توسعه سالمت کمیته پوشش پزشکی مسابقات پوشش پزشکی  اردوهای تیم های ملی، مسابقات ورزشی ملی، بین المللی، آسیایی و جهانی 55

هیات های مربوط کمیته پوشش پزشکی مسابقات ارسال لوازم مورد نیاز هیات های استانی برای پوشش پزشکی مسابقات و اردوها در استان ها 56

اهداف مکان واحد یا کمیته مسئول شرح فعالیت ردیف زمان

فدراسیون کمیته آموزش برگزاری جلسات کمیته آموزش و کارگروه های تخصصی 57
ال

ل س
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در 
فدراسیون کمیته آموزش بررسی، ارزشیابی و درجه بندی مدارک پزشکی ورزشی 5۸

فدراسیون کمیته آموزش انتشار چهار شماره فصل نامه طب در ورزش 59

فدراسیون کمیته آموزش بررسی و صدور مجوزهای ماساژ و حرکات اصالحی 6۰

فدراسیون کمیته آموزش برگزاری دوره رفتار سازمانی و تکریم ارباب رجوع 6۱

فدراسیون کمیته آموزش تالیف بروشورها و پوسترهای آموزشی 6۲

فدراسیون کمیته آموزش همکاری با باشگاه های ورزشی برای برگزاری دوره های مرتبط 63

فدراسیون کمیته آموزش- پشتیبانی به روز رسانی منابع کتابخانه و بررسی نیازهای آموزش و خرید ملزومات الزم 64

فدراسیون کمیته آموزش راه اندازی آموزش های مجازی 65

فدراسیون کمیته توانبخشی بازدید از مراکز توانبخشی هیات های استانی 66

کمیته توانبخشی اعزام فیزیوتراپیست  به منظور  مسابقات برون مرزی 67

کمیته توانبخشی بازدید از اردوهای تیم های ملی و بررسی نیازهای توانبخشی 6۸

امور بانوان بازدید و بررسی عملکرد بانوان در هیات های استانی در حوزه بانوان 69

واحد فناوری اطالعات بررسی، به روز رسانی و ایمن سازی زیرساخت فناوری اطالعات فدراسیون 7۰

 ستاد نظارت- روابط عمومی- 
پشتیبانی نشست سراسری سرناظران ستاد نظارت بر اماکن ورزشی 7۱










