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رتنظیم  دکتر     فرهاد مرادی شهپ

 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 روابط عمومی -کمیته درمان فدراسیون توسعه نهادها و زیر ساخت ها
 ن شاغل دربررسی تمدید قرارداد با متخصصا به منظور جلسه شورای درمان  تشکیل

 درمانگاه فدراسیون
1 

ن
دی

ور
فر

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

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

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

 
استان  -فدراسیون

 های تابعه

 -پشتیبانی -خدمات درمانی کمیته

 روابط عمومی
 4 توزیع پوستر خدمات درمانی و فرم های مربوطهطراحی و 

 فدراسیون توسعه نهادها و زیر ساخت ها
فناوری  -خدمات درمانی کمیته

 اطالعات
 5 عضویت آنالین در استان ها زیر ساخت های الزم برایو توسعه ارزیابی 

 توسعه فرهنگی
فدراسیون و هیات 

 های استانی

روابط عمومی و   -شناسی روان کمیته

 امور بانوان

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

 روز جهانی بهداشت
6 

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

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

 9 و تهیه گزارش پایانی 1397دن آمار بازررسی سال کر نهایی روابط عمومی -ستاد نظارت فدراسیون 

 10   1397 نظارت در سالاعالم رتبه بندی هیات های پزشکی ورزشی در حوزه ستاد  روابط عمومی  -ستاد نظارت فدراسیون 

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

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

 نظارتی نهادهای و فدراسیون محترم
12 

 استان های منتخب توسعه نظارت و ارزیابی
روابط  -کمیته پوشش پزشکی مسابقات

 عمومی
 13 نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات به منظور ها  استان دیدباز

 14 تابعه های هیات و فدراسیون نیاز مورد داروهای و زاتیتجه، اقالم تهیه و نیاز برآورد پشتیبانی -کمیته پوشش پزشکی مسابقات فدراسیون توسعه سالمت

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

 16 مالحظات و برنامه ریزی ورزشی در پوکی استخوان، دیابت و کبد چرب تغذیه و روابط عمومی -آموزش کمیته فدراسیون دانش پزشکی ورزشی ارتقای
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رتنظیم  دکتر     فرهاد مرادی شهپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه و طرح کمیته  فدراسیون نظارت و ارزیابیتوسعه 
پزشکی  (افزاری سخت و افزاری نرم انسانی، نیروی) موجود وضعیت آخرین دنکر روز به

 ورزشی سراسر کشور
17 

 
و  استان فارس

 اصفهان

روابط   -آموزش -کمیته توانبخشی

 عمومی
 18 دوره آموزشی ماساژ ورزشی

 فدراسیون سالمت و علمی توسعه
روابط   -آموزش -کمیته توانبخشی

 عمومی
برای پزشکان و فیزیوتراپیست (  Dry needing MET) یاپدوره آموزشی مانوال تر

 ها
19 

 فدراسیون ه خدماتسعه نظام ارائتو
  -فناوری اطالعات -کمیته توانبخشی

 روابط عمومی
 20 دوره یک روزه آموزش نرم افزار فیزیوتراپی برای استان ها

 واحد فناوری اطالعات فدراسیون 

پشتیبانی و  پشتیبانی سایت فدراسیونتمدید قرارداد پشتیبانی سامانه خدمات درمانی، 
 سامانه ستاد نظارت

 

21 

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

  
کمیته پوشش پزشکی  -درمان

 روابط عمومی  -مسابقات
 23 برگزاری نشست دومین دوره طرح ایستگاه رایگان تندرستی

 24 اعالم رتبه بندی هیات های پزشکی ورزشی در حوزه بانوان امور استان ها -امور بانوان فدراسیون 
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رتنظیم  دکتر     فرهاد مرادی شهپ

 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 کمیته درمان فدراسیون توسعه استاندارد و زیر ساخت ها
استعالم از هیات پزشکی ورزشی استان ها در خصوص چگونگی فعالیت کمیته درمان استان و 

 درخواست ارائه قرارداد پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد
1 
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و توسعه  ساختارها ،نهادها توسعه

 استانداردها
 2 پشتیبانی نرم افزار نوبت دهی و پذیرش درمانگاهتمدید قرارداد  فناوری اطالعات-کمیته درمان فدراسیون

توسعه سالمت، نهادها و زیر 

 ساخت ها
 روابط عمومی -کمیته درمان  فدراسیون

عقد قرارداد مراکز درمانی دولتی و  و تمدیدبررسی  تشکیل جلسه شورای درمان به منظور 

 خصوصی
3 

 فدراسیون  توسعه نهادها و زیر ساخت ها
پوشش پزشکی  -کمیته درمان

 مسابقات و پشتیبانی
 4 تعیین مرکز آمبوالنس دارای صالحیت جهت همکاری با کمیته درمان فدراسیون

 فدراسیون 
ستاد نظارت  -کمیته خدمات درمانی

 روابط عمومی  -باشگاه ها

برگزاری جلسه مشترک با ستاد نظارت بر سالمت باشگاه ها و ارزیابی عملکرد مشترک سال 

 چالش های موجودو  1397
5 

 فدراسیون 
روابط عمومی  -کمیته خدمات درمانی

 پشتیبانی و حوزه ریاست–

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

 آن
6 

شناسی  ارتقای سطح علمی روان

 ورزشی
 7 شناسان شناس تیم ویژه روان روانبرگزاری دوره  روابط عمومی  -شناسی روان کمیته فدراسیون

 توسعه نهادها و ساختارها
استان  -فدراسیون

 های منتخب
 8 با استان های منتخب شناسی کمیته روان نشست مشترک برگزاری روابط عمومی  -شناسی کمیته روان

 فدراسیون توسعه علمی و سالمت
کمیته روابط - شناسی کمیته روان

 عمومی
 9 شناسی در استان های فارس، یزد و چهار محال و بختیاری کمیته روانبررسی عملکرد 

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

 فدراسیون 
روابط عمومی و  -ستاد نظارت

 پشتیبانی
 11 برگزاری جلسه کمیته مرکزی ستاد نظارت

 12 در باشگاه ها  واگیربروشور بیماری های  تهیه روابط عمومیآموزش و  -ستاد نظارت فدراسیون 

 13 مجمع انتخاباتی هیات پزشکی ورزشی استان کرمان  روابط عمومی -امور استان ها استان کرمان توسعه نظارت و ارزیابی
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رتنظیم  دکتر     فرهاد مرادی شهپ

 توسعه نهادها و سالمت
سایر  -کمیته پوشش پزشکی مسابقات فدراسیون

 کمیته ها
 14 مشترک با روسای کمیته پزشکی فدراسیون های ورزشیبرگزاری جلسه 

 سالمت سطح یارتقا
روابط  -آموزش کمیته -تغذیه کمیته فدراسیون

 عمومی
 15 ورزشکاران و مربیان ویژه -ی)مقدماتی(ورزش های مکمل کارگاه برگزاری

 سالمت سطح یارتقا
 کمیته - عمومی روابط -تغذیه کمیته فدراسیون

 و امور بانوان آموزش
 16 تغذیه متخصصان و پزشکان مربیان، ویژه -ورزشکار زنان در تغذیه کارگاه برگزاری

 سالمت سطح یارتقا
 امور و عمومی روابط -تغذیه کمیته فدراسیون

 آموزش کمیته -الملل بین
 17 رمضان مبارک ماه در ورزشی پزشکی های توصیه بروشور انتشار

 توسعه نظارت و ارزیابی
استان های 

 منتخب

و  کمیته پوشش پزشکی مسابقات

 روابط عمومی
 18 نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات به منظور ی منتخب ها استان ازدیدب

 توسعه استانداردها
 فدراسیون

 کمیته پوشش پزشکی مسابقات
آن و پیگیری برای تصویب  98اعالم اشل حق الزحمه کمیته پوشش پزشکی مسابقات در سال 

 و ابالغ به استان ها بر اساس درجه بندی
19 

 20 پوشش پزشکی مسابقات مسئولیت مدنیبررسی امور مربوط به بیمه  کمیته پوشش پزشکی مسابقات فدراسیون توسعه منابع مالی و انسانی

 21 نمایشگاه بین المللی کتاب از خریداری کتاب آموزش کمیته فدراسیون دانش پزشکی ورزشی یارتقا

 22   فدراسیون 

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

 24 پزشکی ورزشی فدراسیون پنج ساله سومتدوین برنامه  آموزش -برنامه و طرح کمیته  فدراسیون ترسیم راهبرد فدراسیون

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

 فدراسیون سالمت و علمی توسعه
روابط  -آموزش -کمیته توانبخشی

 عمومی
برای پزشکان و فیزیوتراپیست  ( Dry needing MET)یاپمانوال تردوم دوره آموزشی 

 ها
26 

 فدراسیون سالمت و علمی توسعه
روابط  -آموزش -کمیته توانبخشی

 عمومی
 27 دوره تمرینات کششی

 واحد فناوری اطالعات فدراسیون 

تمدید قرارداد پشتیبانی سامانه ثبت آنالین آسیب ورزشی، پشتیبانی سامانه فیزیوتراپی و 
 پشتیبانی سامانه ایمیل فدراسیون

 

28 

 29 مطالعات اولیه نرم افزار آنالین کمیته مسابقات واحد فناوری اطالعات فدراسیون 
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و روابط پوشش پزشکی مسابقات  -درمان

 عمومی
 30 اجرای طرح سراسری ایستگاه رایگان تندرستی به مناسبت هفته سالمت

 31 سمینار آموزشی سراسری روابط عمومی پشتیبانی -روابط عمومی  

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

  33 نشست نواب رئیس بانوان هیات های پزشکی ورزشی سراسر کشور پشتیبانی -امور بانوان استان منتخب 
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رتنظیم  دکتر     فرهاد مرادی شهپ

 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 فدراسیون استانداردها و زیر ساخت ها توسعه
و  خدمات درمانی -کمیته درمان

 روابط عمومی

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

 قرارداد
1 

اد
رد

خ
 

 2 تهیه بروشور راهنمای مراکز درمانی و تصویر برداری طرف قرارداد برای ورزشکاران عمومی روابط  -درمانکمیته  فدراسیون توسعه سالمت و توسعه علمی

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

 پزشکان متخصص درمانگاه
3 

 فدراسیون توسعه نظارت و ارزیابی
و  خدمات درمانی -کمیته درمان

 روابط عمومی
 4 طرف قرارداد ها و بیمارستان های بازدید از آزمایشگاه

 
ندراسیوف روابط  -کمیته خدمات درمانی 

 عمومی و پشتیبانی

برگزاری اولین نشست شورای مرکزی کمیته خدمات درمانی، ثبت و گزارش نهایی عضو گیری 

 و گزارش عملکرد استان ها 1397سال 
5 

 6 1397ثبت نهایی اطالعات ورزشکاران آسیب دیده سال  کمیته خدمات درمانی فدراسیون 

 
روابط  -خدمات درمانی کمیته استان منتخب

 عمومی

ارزیابی عملکرد و بررسی  ، به منظور استان های منتخببازدید از کمیته خدمات درمانی 

 مشکالت و رفع آن
7 

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

 9 و اعالم وضعیت استان ها در این خصوص 1397مانده سال نهایی کارت های باقیجمع آوری  پشتیبانی -درمانی خدمات کمیته فدراسیون 

شناسی  سطح علمی روان ارتقای

 ورزشی

آموزش و  -شناسی روان کمیته فدراسیون

 روابط عمومی
 10 شناسان و پزشکان برای روان برگزاری دوره پیشرفته نوروفیدبک در ورزش

 توسعه نظارت و ارزیابی
 فدراسیون

 روابط عمومی -شناسی روان کمیته
لویه، کرمانشاه، شناسی)کهگی بازدید از استان های منتخب در مورد فعالیت حوزه روان

 خوزستان و گلستان(
11 

 
شناسی، آموزش و روابط  کمیته روان فدراسیون

 عمومی
 12 2020در آستانه شروع معاینات المپیک  شناسی ورزشی تدوین و گردآوری بروشور روان

 
آموزش و روابط  – ستاد نظارت استان داوطلب

 عمومی
 13 داوطلباستان  -ها برگزاری کالس ناظرین، مربیان و مدیران باشگاه

 14 سامانه نظارت جمع آوری نظرات و پیشنهادهای هیات های پزشکی ورزشی در خصوص ارتقاء ستاد نظارت فدراسیون 
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 15 ارزیابی عملکرد ستاد نظارت برای بازدید از استان منتخب  و روابط عمومی ستاد نظارت استان منتخب 

 

 فدراسیون سالمت سطح یارتقا
روابط -آموزش کمیته -تغذیه کمیته

 عمومی

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

 ورزشی
16 

 فدراسیون سالمت سطح یارتقا
 روابط -آموزش کمیته -تغذیه کمیته

 عمومی
 17 (تیراندازی و کُشتی) ورزشکاران ویژه ورزشی بروشورتغذیه چاپ

 توسعه نظارت و ارزیابی
استان های 

 منتخب
 18 نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات ها به منظور  استان بازدید کمیته پوشش پزشکی مسابقات

 فدراسیون توسعه استاندارد و ارزیابی
 -پوشش پزشکی مسابقات کمیته

 روابط عمومی
 19 گذاری کمیته پوشش پزشکی مسابقات سراسر کشوربرگزاری جلسه شورای سیاست

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

 انجام و مدیران سازی تصمیم بهبود

 یندهافرآ بهینه
 کمیته طرح و برنامه  -آموزش  فدراسیون

هیات های استانی و کمیته  روسای برای ریزی برنامه و مدیریت آموزشی های دوره برگزاری

 های فدراسیون
21 

 مازندران 
و روابط  آموزش -کمیته توانبخشی

 عمومی
 22 دوره آموزشی ماساژ ورزشی

 23 یاستانهیات های های توانبخشی  کمیته های یهم اندیشی روسا نشست و روابط عمومی کمیته توانبخشی فدراسیون 

 فدراسیون 
کمیته  -واحد فناوری اطالعات

 درمان
 بررسی بازخورد اپلیکیشن موبایل فدراسیون

 
24 

 Windows 10 25برگزاری دوره آموزشی کار با سیستم عامل  واحد فناوری اطالعات فدراسیون 

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

  
 روان  -تغذیه-آموزش -امور بانوان

 شناسی
 27 نشست و آموزش نواب رئیس، سرپرستان و مربیان خانم اعزامی به مسابقات بین المللی
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 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

  
فدراسیون پزشکی ورزشی وهیات 

 های استانی
 1 برگزاری کنگره ساالنه فدراسیون پزشکی ورزشی

یر
ت

 

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

 وسایل مورد استفاده در جراحی
2 

 توسعه سالمت
 فدراسیون

 توانبخشی -کمیته درمان
و ستاد آزادی و  ، فیزیوتراپیانبارگردانی و بررسی تجهیزات معیوب درمانگاه

 جایگزینی تجهیزات
3 

 
امور مالی و  -خدمات درمانی کمیته فدراسیون

 ها امور استان
 4 استان ها  1397سال مالی  ارزیابی  عملکرد

 شناسی روان کمیته فدراسیون ارزیابی و نظارت توسعه

 شناسی در استان های قم، زنجان و قزوین بررسی عملکرد کمیته روان

 

 

5 

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

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

  
 -کمیته پوشش پزشکی مسابقات

 فناوری اطالعات
 8 ها تهیه نرم افزار گزارش گیری آنالین از پوشش پزشکی مسابقات در استان

 9 1398 سال در ورزشی پزشکی فدراسیون های کمیته ماههسه  عملکرد ارزیابی کمیته طرح و برنامه فدراسیون ارزیابی و نظارت توسعه

 
فدراسیون، کرمانشاه، همدان، 

 زنجان، تهران

و روابط  آموزش -کمیته توانبخشی

 عمومی
 10 دوره آموزشی ماساژ ورزشی

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

 12 عقد قرارداد نرم افزار کمیته مسابقاتبه منظور ها  بررسی شرکت واحد فناوری اطالعات فدراسیون 
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 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 فدراسیون سالمت توسعه
 -توانبخشی -کمیته درمان

 پشتیبانی
 1 و توانبخشی کالیبره کردن تجهیزات درمانگاهی

اد
رد

م
 

 فدراسیون توسعه سالمت
امور استان ها و  -کمیته درمان

 روابط عمومی
 2 و هیات های استانی تشکیل پرونده سالمت کارکنان فدراسیون

 
 های استان

 منتخب

و روابط  خدمات درمانی کمیته

 عمومی
ارزیابی عملکرد و بررسی  به منظور  ، منتخبهای  استان بازدید از کمیته خدمات درمانی 

 هامشکالت و رفع آن
3 

 
روابط  -کمیته خدمات درمانی استان تهران

 عمومی و پشتیبانی
 4 سراسری کمیته خدمات درمانی گرد هم آیی

 نهادها و ساختارها توسعه

فدراسیون و 

هیات های 

 استانی

 -آموزش-شناسی کمیته روان

 روابط عمومی

 کمیته های روانشناسی، ویژه گروه سنی پایه در سراسر کشور با همکاری  دوره آموزشی روان

 شناسی استانی
5 

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

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

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

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

 10 گلستانمجمع انتخاباتی هیات پزشکی ورزشی استان  و روابط عمومی امور استان ها گلستاناستان  ارزیابی و نظارت توسعه

 فدراسیون سالمت سطح یارتقا
 -پشتیبانی کمیته -تغذیه کمیته

 عمومی روابط
 11 تغذیه ورزشی در اردوها و سفرهای ورزشی کارگاه برگزاری

 توسعه نظارت و ارزیابی
استان های 

 منتخب

 -کمیته پوشش پزشکی مسابقات

 روابط عمومی
 12 نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات به منظور ها  استان بازدید

و  -کمیته پوشش پزشکی مسابقات -آموزش فدراسیون 

 روابط عمومی
 13 ورزشی دوره بازآموزی امدادگران

 14 اندام فوقانی)یک روزه( MMTمعاینات  دوره آموزشی روابط عمومی -کمیته آموزش فدراسیون 
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 15 دوره ورزش درمانی در آب روابط عمومی -آموزشکمیته  فدراسیون 

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

 
آموزش و روابط  -کمیته تغذیه 

 عمومی
 17 تدوین بوشور آموزشی تغذیه ورزشی ویژه رشته تنیس روی میز

 
فدراسیون، 

 مرکزی، گیالن

 آموزش و -توانبخشیکمیته 

 روابط عمومی
 18 دوره آموزشی ماساژ ورزشی

 
آموزش و  -کمیته توانبخشی فدراسیون

 روابط عمومی
 19 فیزیوتراپیست تیمآموزشی دوره 

 20 بزرگداشت روز فیزیوتراپی روابط عمومی -کمیته توانبخشی فدراسیون 

 
آموزش و  -کمیته توانبخشی فدراسیون

 روابط عمومی
 21 تدوین بروشور پروتکل توانبخشی شانه

 
 فدراسیون

 واحد فناوری اطالعات
 کمیته طرح و برنامهعقد قرارداد نرم افزار  به منظور  ها  بررسی شرکت

 
22 

 23 کالس آموزشی اتوماسیون اداری واحد فناوری اطالعات فدراسیون 
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 زمان ردیف فعالیتشرح  واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 فدراسیون توسعه فرهنگی

خدمات  -کمیته درمان

پشتیبانی و روابط  -درمانی

 عمومی

 1 گرامیداشت روز پزشک

ور
ری

شه
 

 فدراسیون 
روابط  -کمیته خدمات درمانی

 عمومی و پشتیبانی
 2 برگزاری دومین نشست شورای مرکزی کمیته خدمات درمانی

شناسی  سطح علمی روان ارتقای

 ورزشی

روابط  -شناسی کمیته روان فدراسیون

 عمومی
 3 شناسان و پزشکان( )ویژه روانبرگزاری دوره مقدماتی نوروفیدبک و بیوفیدبک در ورزش

توسعه استانداردها و زیر ساخت 

 ها

روابط  -شناسی کمیته روان فدراسیون

 عمومی
 4 شناسی  اری کمیته روانتشکیل جلسه شورای سیاستگذ

 نظارت و ارزیابیتوسعه 
روابط  -شناسی کمیته روان فدراسیون

 عمومی
 5  شناسی در استان های بوشهر و اصفهان بررسی عملکرد کمیته روان

 
آموزش و روابط -ستاد نظارت استان داوطلب

 عمومی
 6   داوطلباستان  -ها برگزاری کالس ناظرین، مربیان و مدیران باشگاه

 7  سامانه ستاد نظارت بر اساس نظرات جمع آوری شده ارتقای فناوری اطالعات -ستاد نظارت فدراسیون 
 8 97عملکرد ارزیابی عملکرد هیات های پزشکی ورزشی بر اساس شاخص های ارزیابی  ستاد نظارت فدراسیون 

 توسعه نظارت و ارزیابی
کمیته پوشش پزشکی  استان های منتخب

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

 10 صد ساعته پزشک تیمدوره  رو.ابط عمومی -کمیته آموزش  

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

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

 
روابط عمومی  -کمیته آموزش 

 و امور بانوان
 13 دوره مالحظات و برنامه ریزی ورزشی برای زنان باردار

 توسعه نظارت و ارزیابی
 فدراسیون

 کمیته طرح و برنامه
ه گزارش از آخرین وضعیت موجود)نیروی انسانی، نرم افزاری و سخت افزاری( در هیات های اراِئ

 پزشکی ورزشی استان ها
14 
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فدراسیون، آذربایجان 

 غربی، قزوین
 15 دوره آموزشی ماساژ ورزشی آموزش -کمیته توانبخشی

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

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

 
 فدراسیون

 واحد فناوری اطالعات
 ارتقای سیستم نرم افزاری خدمات درمانی و تمدید قرارداد پشتیبانی سیستم نوبت دهی درمانگاه

 
18 

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

 
کمیته پوشش پزشکی  

درمان و روابط  -مسابقات

 عمومی
 20 برگزاری نشست هم اندیشی چهارمین دوره ایستگاه رایگان تندرستی

 توسعه نظارت و ارزیابی
  استان منتخب

 ستاد نظارت

 
 21 ارزیابی عملکرد ستاد نظارتبه منظور  بازدید از استان منتخب 

 
 -آموزش -شناسی کمیته روان 

 تغذیه و درمان -توانبخشی
 22 شناسی ورزشی برای آموزش کارورزی دانشجویان کارشناسی ارشد روان هاهمکاری با دانشگاه 

 
آموزش و روابط -کمیته تغذیه 

 عمومی
 23 ازان و معلولینشناسی و تغذیه ورزشی ویژه جانب دوره آموزشی روان

 
کمیته تغذیه، آموزش و روابط  

 عمومی
 24 تدوین بروشور تغذیه سالمندان

 سطح سالمت ارتقای
 -کمیته آموزش -کمیته تغذیه فدراسیون

 عمومی روابط
 25 ویژه مربیان، پزشکان و متخصصان تغذیه -های قدرتی و استقامتی برگزاری کارگاه تغذیه در ورزش

 26 بررسی و مطالعات اولیه اپلیکیشن جامع فدراسیون واحد فناوری اطالعات فدراسیون 
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 زمان ردیف فعالیت شرح واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 1 معاینات پیش از فصل لیگ والیبال کمیته درمان فدراسیون توسعه سالمت

ر 
ــ

ــ
ـه

مـ
 

  
پوشش پزشکی  -کمیته درمان

 مسابقات و روابط عمومی
 2 بر پایی چهارمین دوره ایستگاه رایگان تندرستی

 شناسی کمیته روان نفدراسیو سالمتتوسعه 
به مناسبت هفته تربیت بدنی برای بانوان شاغل وزارت ورزش و  انجام غربالگری سالمت روان

 جوانان
3 

 شناسی کمیته روان نفدراسیو توسعه نظارت و ارزیابی
 لویهذربایجان شرقی، خراسان رضوی و کهگیشناسی استان های آ بررسی عملکرد کمیته روان

 و بویر احمد
4 

 5 معرفی کاورزان ماساژ ورزشیبه منظور  اطالعاتی باشگاه های داوطلبشناسایی و تشکیل بانک  ستاد نظارت فدراسیون 

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

هرمزگاناستان  توسعه نظارت و ارزیابی  7 هرمزگانمجمع انتخاباتی هیات پزشکی ورزشی استان  روابط عمومی -امور استان ها 

زنجاناستان  توسعه نظارت و ارزیابی  8 زنجانمجمع انتخاباتی هیات پزشکی ورزشی استان  روابط عمومی -امور استان ها 

 ارتقای سطح سالمت
 روابط -کمیته آموزش -کمیته تغذیه فدراسیون

 عمومی
 9 ن تغذیهاویژه مربیان، پزشکان و متخصص -و هوایی خاصبرگزاری کارگاه تغذیه در شرایط آب 

 توسعه نظارت و ارزیابی
استان های 

 منتخب
 10 نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات به منظور  ها  ازرسی استانب کمیته پوشش پزشکی مسابقات

 توسعه نهادها و زیر ساخت ها
 -کمیته پوشش پزشکی مسابقات استان داوطلب

 عمومیروابط 
 11 سراسر کشور کمیته پوشش پزشکی مسابقات ن برگزاری جلسه ساالنه مسئوال

 توسعه استانداردها و ارزیابی
 -کمیته پوشش پزشکی مسابقات فدراسیون

 روابط عمومی
 12 سراسر کشور کمیته پوشش پزشکی مسابقات گذاری برگزاری جلسه شورای سیاست

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

 
و  کمیته  تغذیه -کمیته  آموزش  فدراسیون

  روابط عمومی
 14 دوره آموزش تغذیه ورزشی برای فدراسیون های منتخب

توانبخشی و  - -کمیته  آموزش فدراسیون   15 دوره سه روزه تمرینات با کش ورزشی
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 روابط عمومی

 
کمیته پوشش   -کمیته  آموزش فدراسیون

 و روابط عمومی پزشکی مسابقات
 16 دوره آموزشی امدادگر ورزشی

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

 18 1398سال در ورزشی پزشکی فدراسیون های کمیته ماهه شش عملکرد ارزیابی کمیته طرح و برنامه فدراسیون ارزیابی و نظارت توسعه

 
آموزش و روابط  -کمیته توانبخشی فدراسیون

 عمومی
 19 تدوین بروشور علمی توانبخشی کمردرد در ورزشکاران

 
خراسان  رضوی 

و جنوبی، سمنان 

 و قم

آموزش و روابط  -کمیته توانبخشی

 عمومی
 20 دوره آموزشی ماساژ ورزشی

 
خدمات  -واحد فناوری اطالعات 

 درمانی
 21 یخدمات درمان ینرم افزار ستمیس یارتقا

 
امور بانوان، آموزش، تغذیه و روابط  

 عمومی
 22 سالمت استخوانی زنان ورزشکار و طراحی برنامه ورزشی برای زنان سالمند

 23 غربالگری سالمت بانوان پیشکسوت ورزش امور بانوان و کمیته درمان  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1398تقویم فعالیت های فدراسیون پزشکی ورزشی در سال    

 

15 
 

رتنظیم  دکتر     فرهاد مرادی شهپ

 

 زمان ردیف شرح فعالیت یا کمیته مسئولواحد  مکان اهداف

 استان منتخب 
روابط  -کمیته خدمات درمانی

 عمومی

ارزیابی عملکرد و به منظور  بازدید از کمیته خدمات درمانی یک استان حسب صالحدید، 

 بررسی مشکالت و رفع آن
1 

ن 
آبا

 

شناسی  ارتقای سطح علمی روان

 ورزشی
 نفدراسیو

و روابط  آموزش-شناسی کمیته روان

 عمومی

شناسی مربیگری و آمادگی روانی در رویدادهای ورزشی، ویژه  برگزاری دوره آموزشی روان

 نامربی
2 

 توسعه نظارت و ارزیابی
 فدراسیون

 روابط عمومی -شناسی کمیته روان
شناسی در استان های گلستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و  بررسی عملکرد کمیته روان

 لرستان
3 

 
تغذیه و روابط  -آموزش-ستاد نظارت فدراسیون

 عمومی
 4  تدوین و گرد آوری بروشور مکمل های ورزشی

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

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

 توسعه نظارت و ارزیابی
استان های 

 منتخب

 -کمیته پوشش پزشکی مسابقات

 روابط عمومی
 7 نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات به منظور  ها  ازرسی استانب

 
آموزش و روابط  -کمیته تغذیه 

 عمومی
 8 دوره مدیریت وزن ورزشکاران

 
آموزش و روابط  -کمیته تغذیه 

 عمومی
 9 نوشیدنی های ورزشی دوره

 انجام و مدیران سازی تصمیم بهبود

 یندهافرآ بهینه

دراسیونف  
 آموزش -کمیته طرح و برنامه

ی ها کمیتههیات ها و روسای برای ریزی برنامه و مدیریت آموزشی های دوره برگزاری

 فدراسیون
10 

 

تهران، بوشهر، 

خراسان شمالی و 

 خوزستان

روابط آموزش و  -کمیته توانبخشی

 عمومی
 11 دوره آموزشی ماساژ ورزشی
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آموزش و روابط  -کمیته توانبخشی فدراسیون

 عمومی
 12 دوره تیپینگ

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

 
 14 و پیاده سازی دموی اولیهمذاکره با شرکت پیمانکار اپلیکیشن فدراسیون  واحد فناوری اطالعات  

     

     

 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

سایر کمیته ها -کمیته درمان    1 شروع انجام معاینات تخصصی برای ورزشکاران اعزامی به المپیک 

ذر 
آ

 

ونیفدراس  توسعه سالمت و توسعه علمی عمومی روابط –درمان  تهیکم   2 تهیه بروشور راهنمای مراکز درمانی و تصویر برداری طرف قرارداد برای ورزشکاران 

 
ونیفدراس روابط  -خدمات درمانی تهیکم 

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

  توسعه  سطح علمی
ونیفدراس روابط  -آموزش-شناسی روان تهیکم 

 عمومی
 4 شناس تیم  دوره روانبرگزاری 

 توسعه نظارت و ارزیابی
ونیفدراس  

شناسی روان تهیکم  
سیستان و در استان های تهران، کرمانشاه و شناسی  بررسی عملکرد کمیته های روان

 بلوچستان
5 

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

ونیفدراس  روابط عمومی -ستاد نظارت   7 ستاد نظارت ارزیابی عملکرد به منظور   منتخببازدید از استان  

ونیفدراس ارتقای سطح سالمت  
 روابط -آموزش تهیکم-هیتغذ تهیکم

 عمومی
 8 هیتغذ ناپزشکان و متخصص ان،یمرب ژهیو -رفته(مکمل های غذایی)پیشکارگاه  یبرگزار

ونیفدراس ارتقای سطح سالمت  روابط -آموزش تهیکم-هیتغذ تهیکم 

 عمومی
 9 ورزشی)ویژه فدراسیون والیبال( هیکارگاه تغذ یبرگزار
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ونیفدراس ارتقای سطح سالمت  روابط -آموزش تهیکم-هیتغذ تهیکم 

 عمومی
 10 )هندبال( یورزش های رشته ژهیو یورزش هیبروشورتغذ چاپ

ارزیابیتوسعه نظارت و  استان های  

 منتخب

 -کمیته پوشش پزشکی مسابقات

 روابط عمومی
 11 نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقاتبه منظور  ها استان دیدازب

 
ونیفدراس توانبخشی، روابط  -کمیته آموزش 

 عمومی
 12 مالحظات و برنامه ریزی تمرینی در استئوآرتروز و سندرم متابولیکدوره 

 

ونیفدراس   13 تقدیر از پژوهشگران حوزه پزشکی ورزشی به مناسبت هفته پژوهش روابط عمومی -کمیته آموزش 

 ونیفدراس برنامه عملیاتی نییتع
ونیفدراس  

 کمیته طرح و برنامه
 یپزشک ونیمختلف فدراس یها تهیکم 1398سال  ییاجرا میتقو سینو شیپ یآور جمع

 یورزش
14 

ونیفدراس ارزیابی و نظارت توسعه  15 1398سال در ورزشی پزشکی فدراسیون های کمیته ماهه9 عملکرد ارزیابی کمیته طرح و برنامه 

 
، اصفهان ونیفدراس

 و گلستان

آموزش و روابط  -کمیته توانبخشی

 عمومی
 16 دوره آموزشی ماساژ ورزشی

 17 ستاد نظارت ینرم افزار ستمیس یو ارتقا یبررس واحد فناوری اطالعات  

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

توسعه سالمت و توسعه زیر 

 ساخت ها
 کمیته درمان فدراسیون

ارئه خدمات  به منظور  بررسی راهکارهای تشکیل کمیته درمان در استان ها و فعالیت مناسب 

 کمیته درمان
1 

ی 
د

 

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

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

 5 یزدمجمع انتخاباتی هیات پزشکی ورزشی استان  روابط عمومی -امور استان ها یزداستان  توسعه نظارت و ارزیابی

 فدراسیون ارتقای سطح سالمت
 روابط -آموزش تهیکم-هیتغذ تهیکم

 عمومی
 6 یورزش یها بیاز آس یریشگیدر پ یورزش هیکارگاه تغذ یبرگزار

 فدراسیون ارتقای سطح سالمت
 روابط -آموزش تهیکم-هیتغذ تهیکم

 عمومی
 7 برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی ویژه فدراسیون های رزمی

 منتخب های استان توسعه نظارت و ارزیابی
 -کمیته پوشش پزشکی مسابقات

 روابط عمومی
 9 نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقاتبه منظور  ها  استان دیدازب

 فدراسیون 
توانبخشی و روابط  -کمیته آموزش

 عمومی
 11 اندام فوقانی و ستون فقرات   MRIدوره دو روزه تفسیر 

 برنامه عملیاتیتعیین 

 فدراسیون
 16 فدراسیون پزشکی ورزشی1398سال پیش نویس تقویم اجرایی گردآوری  کمیته طرح و برنامه، سایر کمیته ها فدراسیون

 
یزد، البرز، کیش و استان 

 منتخب
 17 دوره آموزشی ماساژ ورزشی آموزش و روابط عمومی -کمیته توانبخشی

 19 ، کارت جیبی، راهنمای ورزشکار و پوستر2020انتشار لیست ممنوعه روابط عمومی  

 word 20دوره آموزشی کار با نرم افزار  واحد فناوری اطالعات  
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 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 کمیته خدمات درمانی ونیفدراس 
 به منظور  ( به هیات رئیسه و مجمع عمومی 1399ارائه آیین نامه کمیته خدمات درمانی )سال 

 تصویب
1 

ن
ــ

هم
ب

 

 درمانیکمیته خدمات  استان منتخب 
ارزیابی عملکرد و  به منظور  بازدید از کمیته خدمات درمانی یک استان حسب صالحدید، 

 بررسی مشکالت و رفع آن
2 

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

 4 داوطلباستان  -ها برگزاری کالس ناظرین، مربیان و مدیران باشگاه روابط عمومی -نظارتستاد  استان منتخب 

ونیفدراس   5 ستاد نظارت ارزیابی عملکرد به منظور   منتخببازدید از استان  روابط عمومی -ستاد نظارت 

ونیفدراس   9 جلسه کمیته مرکزی ستاد نظارت یبرگزار روابط عمومی -ستاد نظارت 

 توسعه نظارت و ارزیابی
استان کهگلویه و 

 بویر احمد
 10 لویه و بویراحمدیکهگمجمع انتخاباتی هیات پزشکی ورزشی استان  روابط عمومی -امور استان ها

 توسعه نظارت و ارزیابی
چهارمحال استان 

 و بختیاری
 11 چهارمحال و بختیاریمجمع انتخاباتی هیات پزشکی ورزشی استان  روابط عمومی -امور استان ها

 ونیفدراس ارتقای سطح سالمت
 روابط -آموزش تهیکم-هیتغذ تهیکم

 عمومی

ورزشکاران،  ان،یمرب ژهیو -در کودکان و نوجوانان ورزشکار هیتغذ یکارگاه مکمل ها یبرگزار

 یورزش هیتغذ ناورزشکاران و متخصص نیوالد
13 

 توسعه نظارت و ارزیابی
 های استان

 منتخب
 15 نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات به منظور  ها  ازرسی استانب کمیته پوشش پزشکی مسابقات

 توسعه نهادها و زیر ساخت ها
هیات های 

 استانی
 16 عملیاتی شدن برنامه آنالین استان ها در سراسر کشور کمیته پوشش پزشکی مسابقات

 و برنامهکمیته طرح  فدراسیون ه خدماتتوسعه نظام ارائ
پس از  نهساال یطرح در مجمع عموم به منظور   ونیفدراس یها تهیکم اتشنهادیپ افتیدر

 یررسب
20 

 
فدراسیون و 

 فارس

آموزش و روابط  -کمیته توانبخشی

 عمومی
 21 دوره آموزشی ماساژ ورزشی

 فدراسیون 
آموزش و روابط  -کمیته توانبخشی

 عمومی
 22 دوره آموزشی تمرینات کششی
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 23 برگزاری ایستگاه های تندرستی به مناسبت دهه فجر کمیته های فدراسیون  

 24 برگزاری مسابقه ورزشی برای پرسنل فدراسیون به مناسبت دهه فجر کمیته های فدراسیون  

 25 برگزاری جشن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در فدراسیون روابط عمومی   

     

 زمان ردیف شرح فعالیت کمیته مسئولواحد یا  مکان اهداف

، خدمات درمانی و کمیته درمان ونیفدراس توسعه نظارت و ارزیابی
 طرح و برنامه

 1 ساله مراکز درمانی طرف قرارداد بررسی عملکرد یک

ند
سف

ا
 

خدمات درمانی و  کمیته درمان ونیفدراس توسعه نظارت و ارزیابی
 طرح و برنامه

 2 پزشکان طرف قرارداد کمیته درمانساله  بررسی عملکرد یک

 ونیفدراس توسعه نظارت و ارزیابی
خدمات درمانی و  کمیته درمان

 طرح و برنامه
 3 بررسی عملکرد واحد تخصصی دندان پزشکی

 
 ونیفدراس

 ستاد نظارت
 رتبه بندی شش ماهه دوم هیات های پزشکی ورزشی در حوزه ستاد نظارت بر سالمت باشگاه  

 ها
4 

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

 ارتقای سطح سالمت
ونیفدراس  روابط -آموزش تهیکم-هیتغذ تهیکم 

 عمومی
 6 ( زیم یرو سی)تن یرشته ورزش ژهیو یورزش هیبروشورتغذ چاپ

 ارتقای سطح سالمت
ونیفدراس  روابط -آموزش تهیکم-هیتغذ تهیکم 

 عمومی

و  ورزشکاران ان،یمرب ژهیو -در زنان ورزشکار ای هیتغذ یکارگاه مکمل ها یبرگزار
 یورزش هیتغذ نامتخصص

 

7 

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

تعیین توسعه نظارت و ارزیابی و 

 فدراسیون برنامه عملیاتی

 فدراسیون
 ونیفدراس یها تهیکم ساله کیعملکرد  یابیارز و 1399ارائه تقویم پیشنهادی سال کمیته طرح وبرنامه

 به مجمع عمومی فدراسیون 1398در سال  یورزش یپزشک
9 

 10 توسعه نرم افزار توانبخشی واحد فناوری اطالعات  

 11 دوره ماساژ ورزشی کمیته توانبخشی، آموزش استان منتخب 
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 12 نه فدراسیونبرگزاری مجمع عمومی ساال کمیته های مربوط -حوزه ریاست  

 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 توسعه نظارت و ارزیابی
مراکز درمانی 

 منتخب
 1 بازدید از مراکز درمانی طرف قرارداد با فدراسیون خدمات درمانی -درمان تهیکم

ال
س

ل 
طو

ر 
د

 

 2 هماهنگی امور درمانیبه منظور  نشست پزشکان متخصص در طول سال  درمان تهیکم ونیفدراس توسعه سالمت

 3 مرکز مدیریت بیماری های واگیر دار باهمکاری  درمان تهیکم ونیفدراس توسعه نهادها

 4 ورزشکاران کشورتمام  انجام واکسیناسیون هپاتیت رایگان به منظور  هماهنگی و برنامه ریزی  درمان تهیکم ونیفدراس توسعه نهادها

 5 بازدید از کمیته درمان استان ها و ارائه گزارش درمان تهیکم ونیفدراس توسعه نظارت و ارزیابی

 توسعه نظارت و ارزیابی

مراکز 

آزمایشگاهی و 

تصویر برداری 

 طرف قرارداد

 6 مراکز آزمایشگاهی و تصویر برداری طرف قرارداد بیمارستان ها، بازدید از درمان تهیکم

 ونیفدراس نظارت و ارزیابی سالمت، توسعه
خدمات درمانی و  -درمان تهیکم

 روابط عمومی

مراکز جراحی بیمارستان های خصوصی و بررسی وضعیت  به منظور  تشکیل شورای درمان 

 محدود
7 

توسعه زیر ساخت ها و توسعه 

 سالمت
 8 بررسی خرید تجهیزات مورد نیاز کمیته درمان هیات های پزشکی ورزشی استان ها پشتیبانی-درمان تهیکم ونیفدراس

توسعه زیر ساخت ها و توسعه 

 سالمت
 9 رفع نیاز ها و ارتقاء سطح خدمات رسانی به منظور  تعامل با هیات پزشکی ورزشی استان ها  درمان تهیکم ونیفدراس

 10 تهیه داروها و تجهیزات مورد نیاز کمیته درمان و ستاد آزادی پشتیبانی -درمان تهیکم ونیفدراس توسعه سالمت

 توسعه نظارت و ارزیابی
هیات پزشکی 

 منتخب
 11 بازدید از کمیته های درمان هیات های پزشکی ورزشی درمان تهیکم
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 12 قرارداد با مراکز درمانی جدید یا تمدید قرارداد با مراکز درمانی طرف قراردادعقد  خدمات درمانی -درمان تهیکم ونیفدراس توسعه نهادها و توسعه سالمت

 13 جلسه با روسا و مدیران مراکز درمانی طرف قرارداد خدمات درمانی -درمان تهیکم ونیفدراس توسعه سالمت

 14 برگزاری جلسات شورای درمان و کمیته های تخصصی کمیته درمان ونیفدراس توسعه سالمت

ونیفدراس توسعه سالمت درمان تهیکم   15 و اعالم تعرفه ها به کمیته درمان استان ها 98رای تعرفه خدمات درمانی مصوب وزارت بهداشت در سال اج 

 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

ونیفدراس توسعه سالمت درمان تهیکم   16 صدور گواهی سالمت بازیکنان  

 در
ال

س
ل 

طو
 

درمان تهیکم فدراسیون توسعه سالمت  17 ون پزشکی برای ملی پوشان مصدوم حسب درخواست فدراسیون مربوطهیسیتشکیل کم 

 18 بازیکنانتعیین سن استخوانی برای  درمان تهیکم فدراسیون توسعه سالمت

 19 ملی پوشان اعزامی به رویدادهای بین المللیارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به   کمیته درمان فدراسیون توسعه سالمت

 20 سیون پزشکی کمیته ملی المپیکیهمکاری با کم کمیته درمان فدراسیون توسعه سالمت

 توسعه سالمت
 فدراسیون

 کمیته درمان
و ارائه گزارش  2019در تسریع روند درمان ملی پوشان مصدوم اعزامی به بازی های  یهماهنگ

 به فدراسیون ها
20 

 21 بازدید از اردوهای تیم ملی و بررسی نیازهای درمانی ورزشکاران مستقر در اردوها  کمیته درمان فدراسیون توسعه سالمت

 22  با بیمارستان های طرف قرارداد برای پوشش مسابقات بین المللی یهماهنگ  کمیته درمان فدراسیون توسعه سالمت

 23 شگاه ها و فدراسیون هاره ای و تخصصی بنا به درخواست باانجام معاینات دو  درمانکمیته  فدراسیون توسعه سالمت

 24 انجام معاینات پیش از فصل برای لیگ فوتبال، والیبال و بسکتبال  کمیته درمان فدراسیون توسعه سالمت

 توسعه سالمت
 فدراسیون

 کمیته درمان
ورزشکاران بستری در بیمارستان ها حسب  اعزام پزشک یا کارشناس کمیته درمان برای

 درخواست فدراسیون ها
25 

 26  انجام معاینات تخصصی قلب و عروق، اکو و تست ورزش برای تیم های ورزشی کمیته درمان فدراسیون توسعه سالمت

 27  انجام معاینات برای کارکنان فدراسیون ها یا نهادها کمیته درمان فدراسیون 
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 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

فناوری  -خدمات درمانی یتهکم یونفدراس 

 اطالعات

ه خدمات درمانی، رفع ایرادها و ارائه مشاوره به استان ها ش عملکرد برنامه و نرم افزار کمیتپای

 در این حوزه
28 

ال
س

ل 
طو

ر 
د

 

 29 مراکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد ، رسیدگی اسناد هزینه درمان استان ها   خدمات درمانی یتهکم یونفدراس 

 یونفدراس 
فناوری  -خدمات درمانی یتهکم

 اطالعات
 30 ارزیابی عملکرد سامانه و اپلیکشن های عضویت

کمیته  -کمیته خدمات درمانی یونفدراس 

 درمان
 31 دریافت خدمات به منظور  معرفی ورزشکاران آسیب دیده به مراکز تشخیصی و درمانی 

فدراسیون های  ارتقای سطح سالمت ورزشکاران

 ورزشی
 32 پوشش اردوهای تیم های ملی شناسی کمیته روان

 یونفدراس توسعه استانداردها و ارزیابی
 شناسی روان یتهکم

همفکری و پیشبرد اهداف  به منظور  شناسی  کمیته رواناری تشکیل جلسه شورای سیاستگذ

 کمیته
33 

 34 ارسال مقاله به کنگره علوم ورزشی اروپا، بر اساس تحلیل داده های پروفایل روانی ورزشکاران شناسی کمیته روان  توسعه علمی پژوهشی

 شناسی روان یتهکم یونفدراس سطح سالمت ورزشکاران ارتقای
شناسی به ورزشکاران تیم های ملی و عموم افراد در درمانگاه  مشاوره و روانارائه خدمات 

 فدراسیون
35 

 شناسی کمیته روان فدراسیون توسعه استانداردها
و پیگیری برای تصویب آن و ابالغ به  98شناسی در سال  اعالم اشل حق الزحمه کمیته روان

 استان ها بر اساس درجه بندی
36 

 
مجموعه های 

 ورزشی
 37 بازدید از مجموعه های ورزشی و باشگاه ها با حضور مدیران کمیته ها  ستاد نظارت

 38 دعوت از سر ناظرین هیات های پزشکی ورزشی منتخب بر حسب نیاز  ستاد نظارت یونفدراس 

 39 5پیگیری و حضور در جلسات کمسیون ماده  ستاد نظارت فدراسیون 

 40 سیون صدور مجوزهایحضور در جلسات کم ستاد نظارت فدراسیون 

 41 ی منتخبنه هیات پزشکی ورزشی استان هابرگزاری مجامع عمومی ساال و روابط عمومی امور استان ها استان ها توسعه نظارت و ارزیابی
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 42 ی منتخبپزشکی ورزشی استان هابازدید و بررسی وضعیت هیات  کمیته ها فدراسیون -امور استان ها استان ها توسعه نظارت و ارزیابی

 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 43 97 ها در سال ارزیابی عملکرد هیات پزشکی ورزشی استان امور استان ها فدراسیون توسعه نظارت و ارزیابی

ال
س

ل 
طو

ر 
د

 

 44 مورد نیاز ضمن خدمت برای پرسنلنیاز سنجی در خصوص دوره های  و آموزش اداری کمیته فدراسیون 
و امور  اداری کمیتهطرح و برنامه،  فدراسیون 

 استان ها

 دن بانک اطالعاتی همکاران شاغل در هیات پزشکی ورزشی استان ها  به روز کر
45 

 فدراسیون 
استفاده از  برای اعزام همکاران و هیات های پزشکی ورزشی استان ها به منظور  اقدامات الزم  رفاهی-اداری کمیته

 امکانات رفاهی مشهد مقدس
46 

حفظ و توسعه زیر ساخت ها و 
 منابع

 47 نگهداری و سرویس خودروهای فدراسیون و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ، تعمیر  کمیته پشتیبانی فدراسیون

حفظ و توسعه زیر ساخت ها و 
 منابع

 48 مدیریت و نظارت بر کار شرکت های اداری و پیمانکاری طرف قرارداد فدراسیون مالی -کمیته پشتیبانی فدراسیون

حفظ و توسعه زیر ساخت ها و 
 منابع

 فدراسیون
 کمیته پشتیبانی

تاسیسات ساختمان فدراسیون و بخش های  تجهیزات درمانی، اداری و نگهداری  عمیر وت

 مختلف آن
49 

 
 فدراسیون

 هیتغذ تهیکم
با نهادهای مرتبط با تغذیه ورزشی و تشکیل جلسات مربوطه در محل فدراسیون یا  یهمکار

 نهاد مربوطه
50 

 
 فدراسیون

 امور بانوان-هیتغذ تهیکم
بانوان ورزشکار در سطوح آماتور  یبرا یخدمات تخصص هئارا یبرنامه نظام مند برا کی نیتدو

 یتا  حرفه ا
51 

 
 فدراسیون

 هیتغذ تهیکم
مشترک  یدوره ها یبرگزار یمرتبط برا یتخصص یعلم یتفاهم نامه با انجمن ها عقد

 یآموزش
52 

 
 فدراسیون

 هیتغذ تهیکم
در  هیحضور کارشناسان تغذ تیدر خصوص اهم یورزش یها ونیجلسات با فدراس یبرگزار

 یورزش یاردوها
53 

 54 یاستان اتیه هیتغذ تهیاز کم دیبازد هیتغذ تهیکم فدراسیون 
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 55 مسابقات ورزشی ملی، بین المللی، آسیایی و جهانی ،ملی های اردوهای تیم پوشش پزشکی  کمیته پوشش پزشکی مسابقات توسعه سالمت 

 56 ها اردوها در استانارسال لوازم مورد نیاز هیات های استانی برای پوشش پزشکی مسابقات و  کمیته پوشش پزشکی مسابقات هیات های مربوط 

 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 57 برگزاری جلسات کمیته آموزش و کارگروه های تخصصی کمیته آموزش فدراسیون 

ال
س

ل 
طو

ر 
د

 

 58 بررسی، ارزشیابی و درجه بندی مدارک پزشکی ورزشی کمیته آموزش فدراسیون 

 59 انتشار چهار شماره فصل نامه طب در ورزش کمیته آموزش فدراسیون 

 60 بررسی و صدور مجوزهای ماساژ و حرکات اصالحی کمیته آموزش فدراسیون 

 61 برگزاری دوره رفتار سازمانی و تکریم ارباب رجوع کمیته آموزش فدراسیون 

 62 تالیف بروشورها و پوسترهای آموزشی کمیته آموزش فدراسیون 

 63 های ورزشی برای برگزاری دوره های مرتبط همکاری با باشگاه کمیته آموزش فدراسیون 

 64 بررسی نیازهای آموزش و خرید ملزومات الزم و به روز رسانی منابع کتابخانه پشتیبانی -کمیته آموزش فدراسیون 

 65 راه اندازی آموزش های مجازی کمیته آموزش فدراسیون 

 66 بازدید از مراکز توانبخشی هیات های استانی توانبخشیکمیته  فدراسیون 

 67 مسابقات برون مرزی به منظور  اعزام فیزیوتراپیست  کمیته توانبخشی  

 68 بازدید از اردوهای تیم های ملی و بررسی نیازهای توانبخشی کمیته توانبخشی  

 69 استانی در حوزه بانوان بازدید و بررسی عملکرد بانوان در هیات های امور بانوان  
 70 ونیاطالعات فدراس یفناور رساختیز یساز منیا روز رسانی وه ، بیبررس واحد فناوری اطالعات  

 71 ستاد نظارت بر اماکن ورزشی نشست سراسری سرناظران پشتیبانی -روابط عمومی -ستاد نظارت   

    72 

    73 


