
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 هب رفتارش ارزيابي مي شود.) امام علي علیه السالم (  و  هب گفتارش سنجيده     انسان

  :مقدمه 

یك  اندازی كه دارند نهایتاً در چشم ، اهداف و ، رسالت موریتأهای اجرایی با هر م ها و دستگاه مؤسسات و سازمان      
كه  )سازمانی(تا  ... می باشند رجوع و گویی به مشتریان، ارباب كنند و ملزم به پاسخ میالمللی عمل  قلمرو ملی و یا بین

هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی كه هدف خود را اجرای كامل و دقیق وظایف قانونی و كمك به تحقق 
 گو باشند. ، پاسخ اهداف توسعه و تعالی قرار داده

 تعاریف 

 معین ای دوره طی عملكرد درباره قضاوت و گذاری ارزش گیری ، اندازه و سنجش به كه است فرایندی عملكرد ارزیابی       
ها  هبرنام و اهداف به دستیابی میزان اثر بخشی از منظور هاست فعالیت اثربخشی مترادف معموالً سازمانی بعد و در پردازد می

 1ها و عملیات است.  بودن فعالیت  با ویژگی كارا

گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت  توان فرایند سنجش و اندازه د را میعملكر ارزیابی كلی طور به     
های معین و در دوره زمانی معین با هدف  مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص

 . باشد بازنگری، اصالح و بهبود مستمر آن می

 رت و اهمیت ارزیابی عملكردضرو 

تواند پشتیبان برنامه رشد  كند كه این نیروها می ایجاد می 2افزایی ها، نیروی عظیم هم بهبود مستمر عملكرد سازمان     
ای را در این مورد اعمال  ها و مؤسسات تالش جلو برنده های تعالی سازمانی شود. سازمان و توسعه و ایجاد فرصت

های پیش روی  رسی و كسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشكنند. بدون بر می
به بهبود جدی نیاز  های تدوین شده و شناسایی مواردی كه سیاست یسازمان و كسب بازخور و اطالع از میزان اجرا

 3پذیر نیست. گیری و ارزیابی امكان اندازه، بهبود مستمر عملكرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذكور بدون  دارند

 

 

                                                           
1
 برگرفته از مقاالت مجله تدبیر  

2
  Synergy 

3
و ارقام بیان نماییم كنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد  هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می»گوید:  گیری می  لرد كلوین فیزیكدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه  

 «یددانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رس توانیم ادعا كنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می می



  : اهم اهداف ارزشیابی عملكرد به طور خالصه عبارت است از 

  

 بررسی میزان تحقق اهداف و استراتژی هاـ  1

 ییكارهای اجرا بررسی موثر بودن فرآیندها و راه ـ 2

 تصمیم گیری برایسازمان به مدیران  انعكاس وضعیت -3

 اساس شواهد آماری دقیق بودن استنباط های مورد نظردر سازمان بر ـ 4

 مقایسه درونی وضعیت سازمان با دوره های گذشته ـ 5 

 مدیران و دست اندركاران بازده عملكرد ـ 6 

 و... عملكرد تحلیل محیط داخلی سازمان و شناخت قوت ها و ضعف های ـ 7 

های ذیل  ، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت دل و الگویی كه انتخاب شوددر فرایند ارزیابی عملكرد نیز هر م      
 باشد. ضروری می

 آنها سنجش واحد تعیین و مربوطه محورهای و ابعاد و شاخص ها تدوین ـ 1

 مربوطه  امتیازات سقف و آنها اهمیت به لحاظ شاخص ها، وزن ـ تعیین2

 شاخص هر مطلوب وضعیت تعیین و ـ استاندارد گذاری3

  .شده تعیین قبل از مطلوب استاندارد با ارزیابی، دوره پایان واقعی عملكرد مقایسه طریق از گیری اندازه و سنجش ـ 4

عامل ، شود كیفیت و اثربخشی مدیریت و عملكرد آن  ، یك فرایند مهم راهبردی تلقی می بنابراین بررسی نتایج عملكرد    
، حساسیت كافی را برای بررسی تحقق  ها از محل منابع مین هزینهأاست. ارائه خدمات و ت ها كننده تحقق برنامه تعیین
عملكرد سازمان و مدیریت و كاركنان را ایجاد  ،  مندی مشتری و شهروندان ، ارتقای رضایت ، بهبود مستمر كیفیت اهداف

 كرده است. 

 

 

 



 

 امتیاز(  140)حداکثر  کمیته آموزشفرم  شاخص  ارزیابی 

اعضای آن از کارشناسان با تجربه پزشكی ورزشی و مطلع در این رشته بوده و در خصوص موارد آموزشی و پژوهشی و ارتقاء کیفی و مجموعه ای گفته می شود که  به

سایر ارگان ها فعالیت  ورزشی کشور تشكیل می شود و با همكاری و هماهنگیگسترش ورزش از بعد علوم پزشكی ورزشی زیر نظر فدراسیون پزشكی  ن برایکمی آ

 می نماید.
: نام استان  : شماره تماس  :                                   نام و نام خانوادگی مسئول کمیته 

 امتیاز (ـ ثبت نام فقط از طریق وبسایت فدراسیون قابل قبول می باشد  45برگزاری همایش ، دوره ، کارگاه و کالس های آموزشی )

سقف  عنوان شاخص فعالیت 

 امتیاز 

 توضیحات و مالحظات  تعداد / کمیت 

فقط به شرط عدم دریافت كمك مالی از فدراسیون لحاظ   10 و سمینار كشوری برگزاری كنگره
 گردد

بر گزاری دوره های مدون )پزشك تیم ، فیزیوتراپیست تیم ، 
 روانشناس ورزشی ، كارشناسی تغذیه ورزشی (

 امتیاز تعلق می گیرد 5دوره  به هر   20

برگزاری دور ه های ماساژ ورزشی ، امدادگر ورزشی ، نوار بندی و 
 ورزش در مانی در آب

امتیاز به شرط رعایت كلیه موازین و  1به هر دوره حداكثر   5
 ایین نامه های آموزش فدراسیون

   5 برگزاری سایر دوره های مدون فدراسیون 

   5 بر گزاری سایر سمینارها و دوره های استانی 

 ( امتیاز 30توسعه فن آوری اطالعات و تولید محتوی آموزشی )

   10 فعال بودن وب پیج هیئت )زیر مجموعه وبسایت فدراسیون (

   5 وجود دوره های آموزش مجازی در وب پیج هیئت 

پی تولید نرم افزار های چند رسانه ای )فیلم ، انیمیشن ، اینتراكتیو ، 

 دی اف و...(
 محتوی باید به تأیید كمیته آموزش و كمیته تخصصی برسد  15

 امیتاز( 25فعالیت های پژو هشی ) 
   5 چاپ مقاله در نشریات پژوهشی داخلی 

محاسبه صرفا با ارائه مستندات به صورت دیجیتال امتیاز قابل 
 خواهد بود

  5 و.. ISI  ،SCOPOSچاپ مقاله در نشریات نمایه شده در 
  5 همكاری در تدوین پیشنهادیه و رساله دانشجویی مقاطع تحصیالت تكمیلی  

  10 تولید و ارائه محصوالت دانش بنیان 

 امتیاز (  10ارتباط با مراجع  آموزشی و پژوهشی ) حسن همكاری و 
   3 كسب امتیاز باز آموزی و برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه ها 

صرفا با ارائه مستندات به صورت دیجیتال امتیاز قابل محاسبه 
 خواهد بود

  5 تدوین طرح و تدریس دوره های استانی بهره گیری از اساتید دانشگاهی در 

  2 عقد تفاهم نامه با دانشگاهها و مراكز اموزشی و پژوهشی مرتبط 

 امتیاز ( 10حسن تعامل  با فدراسیون و هیئت های ورزشی استان ) 

   2 اعزام مدرس به هیئت ها و استان های دیگر 
صرفا با ارائه مستندات به صورت دیجیتال امتیاز قابل محاسبه 

 خواهد بود
  3 شركت فعال در دوره ها و همایش ها ی فدراسیون 

مشاركت در برگزاری دوره های تئوری مربیگری برای هیئت های 
 ورزشی استان 

5  

 یاز (تام 20برخورداری از زیر ساخت ، سخت افزار و نیروی انسانی مناسب )
   3 بر خوردرای از پرسنل مجرب آموزشی با تحصیالت مرتبط 

عالوه بر مستندات گزارش مصور و تأیید مسئولین بازدید 
 كننده از سوی  فدراسیون الزامی است 

  5 وجود كالس درس ، كتابخانه و فضای آموزشی 

  skill lab 10برخورداری از مانكن و موالژ آموزشی و 

  2 وجود سایر وسایل تجهیزات كمك آموزشی 



 

 

 

 : آنالین  و تراكنش استفاده ار تمامی ظرفیت ها جهت استفاده از سامانه ثبت نام عضو گیری و پرداخت آنالین 

 افزایش آمار نسبت به سال گذشته كه بصورت درصدی محاسبه می شود . رشد  : 

 درآمده اندعضویت خدمات درمانی  به: درصدی از جمعیت كل استان كه  پوشش . 

 : های نرم افزار می باشد. صحیح و دقیق بودن اطالعات ثبت شده ورزشكاران در تمامی قسمت  صحت آمار 

 درمانیکمیته خدمات فرم شاخص ارزیابی 

است تخصصی، دارای شخصیت حقوقی كه به منظور ارائه خدمات درمانی، با توجه به  مجموعه ایتأمین خدمات درمانی ورزشی :   کمیته خدمات درمانی

در سه بخش  كه معیارها و ضوابط خاص جهت حفظ سالمتی و تندرستی ورزشكاران از طریق مشاركت فعال در امر تأمین خدمات درمانی ورزشی تشكیل می گردد
  ـ ه خدمات درمانی به ورزشكاران عضوایجاد زمینه های الزم برای ارایكه با اهداف زیر فعالیت دارد: امور رایانه، رسیدگی به اسناد، امور بیمارستانی و قراردادها 

ایجاد بانك اطالعاتی ورزشكاران  ـ های درمانی برای اعضا ایجاد پشتوانه تامین كمك هزینه ـ تر ورزشكاران به میادین ورزشی تامین سالمت و بازگرداندن سریع
 . ایجاد بانك اطالعات آسیب دیدگان و آسیب در كشورـ  كشور

 نام استان 

 نام و نام خانوادگی مسئول کمیته 

 شماره تماس 

 1397در سال   ها و امتیاز هر شاخص شاخص های ارزیابی عملكرد کمیته خدمات درمانی هیاتهای پزشكی ورزشی استان

 ( 12تسلط و مهارت بر اصول تعرفه گیری ) 

 امتیاز اسناد پزشكی 

  (45 ) 

 (  12) غربال گری اسناد و عدم اسناد عودتی و نقص مدارک 

 (  8ارسال اسناد طبق دستور العمل و آیین نامه ) 

 (  13تعامل با فدراسیون و اجرای دستورالعمل های ابالغی ) 

 ( 12به روز بودن آمار ) 

 ( 13صحت آمار)  ( 35)  مدیریت سامانه

 ( 10ثبت آسیب دیدگان)

 ( 30رشد ) 
 (  90آمار ) 

 ( 60پوشش ) درصد 

 عضویت و واریز سرانهمدیریت  ( 15عضویت و پرداخت آنالین )

 (  15به روز بودن و تطبیق پرداخت ها با آمار ورزشکاران به عضویت درآمده )  (30) 

 جمع کل امتیاز 200



 درمان  کمیته عملكرد  شاخص ارزیابیفرم 
كه اعضاء آن از كارشناسان متخصص و پزشكان حاذق در حيطه پزشكي  : به مجموعه ای گفته می شود ؛  کمیته درمان

ارتقاء كيفيت و كميت امور درماني ورزشكاران براي حضور سالم و توانمند ورزشكاران و دست ه ودر جهت ورزشي هستند و ب
المللی فعاليت دارد.بين اندركاران ورزش در عرصه هاي ملي و   

:نام استان  :      شماره تماس امتیاز ( 5):نام و نام خانوادگی مسئول کمیته 

 نقشه با درج متراژ تقریبی ارائه گردد امتیاز ( 15) فضای درمانی هیات 

  وسعت

  ملکیت

  آدرس

  پروانه درمانگاه

  نام مسئولین فنی درمانگاه 

 امتیاز ( 10)بخش های مختلف با ساعات ذکر گردد 

 امتیاز ( 10) پرسنل شاغل در درمانگاه

 سمت مدرک تحصیلی نام نام خانوادگی تعداد پرسنل درمانی

    

    

خرید اسامی پزشكانی که با آنها به شكل خرید خدمت قرارداد منعقد گردیده است با ذکر تخصص و شكل همكاری) تصویر قرارداد 

 امتیاز ( 10) خدمت ارسال گردد(
 شکل همکاری نام و نام خانوادگی نوع تخصص 

   

 امتیاز ( 15) درمانگاه و سخت افزاری امكانات و تجهیزات نرم افزاری

مراكز یا شركت هایی كه برای در اختیار قرار دادن آمبوالنس در مواقع ضروری قرارداد دارند ) تصویر قرارداد ارسال 
 بلی                                                             خیر       امتیاز ( 5) گردد( 

 همكاری منعقد گردیده است)  تصویر قرارداد ارسال گردد(اسامی بیمارستان ها و مراكز درمانی كه با آنها قرارداد   
 امتیاز ( 15) 

 امتیاز(  5)تعداد معاینات پیش از فصل 
 آقا بانو در سال

   

 امتیاز( 5)تعداد معاینات قبل از اعزام به مسابقات

 آقا بانو در سال

   

 ( جهت اطالع فدراسیوناین قسمت صرفا ) تعداد بیمارستان های دولتی و بیمارستان ها ومراكز جراحی خصوصی مركز استان 

 مراکز جراحی خصوصی تعداد بیمارستان خصوصی تعداد بیمارستان دولتی

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز ( 5) تعداد مراجعین به بخش مشاوره
 آقا بانو رشته ورزرشی

   

 امتیاز ( 10 ) پایه قرارداد دارید ) در صورت مثبت بودن پاسخ توضیح ارائه شود(آیا بیمه های 
 بلی                                                                               خیر

 

) به ازای تعداد كل مراجعین جهت دریافت خدمات درمانی 

 (درصد جمیعت كل استان    0.01هر 
) به اقدامات درمانی سرپایی صورت گرفته درآن مركزآمار 

 ( امتیاز 5درصد جمیعت كل استان   0.01ازای هر 
 

) روند مثبت و تعداد ارجاعات به مراكز درمانی طرف قرارداد 

 ( امتیاز 10فعال ارجاعات 
 
 

) روند مثبت و تعداد ارجاعات به فدراسیون پزشكی ورزشی

 ( امتیاز 10 فعال ارجاعات
 

ورزشكاران  Managementتشریح چرخه هدایت و 
 ( امتیاز 10چرخه صحیح و مناسب ) مصدوم در آن هیئت 

 

كلیه اقدامات ستادی صورت گرفته در خصوص امور 
 ( امتیاز 5حداکثر ) درمان 



 

 

 

 

  ( 2هایی که فاقد کمیته درمان می باشند )  ارزیابی عملكرد هیئتفرم شاخص 
پذیرفته به فدراسیون پزشكی ورزشی جهت اقدامات درمانی تخصصی وفوق تخصصی )این قسمت ارجاعات صورت 

 صرفا جهت اطالع فدراسیون (
 اقدامات درمانی فوق تخصصیتعداد  اقدامات درمانی تخصصیتعداد 

 تعداد كل مراجعین به هیئت پزشكی  جهت دریافت 
     خدمات درمانی

 

به مراكز درمانی و پزشكان تعداد ارجاعات صورت پذیرفته 
 امتیاز ( 10)طرف قرارداد

 امتیاز ( 10)كلیه اقدامات ستادی صورت پذیرفته در خصوص امور درمان استان  

 امتیاز ( 5)تشریح نحوه هدایت مراجعینی كه نیاز به درمان سرپایی دارند 

     آیا هیئت با مراكز درمانی خاصی جهت ارجاع ورزشكاران قرارداد منعقد نموده است) تصویر قرارداد ضمیمه شود ( 
 امتیاز ( 15)

   
 

منعقد نموده است ) تصویر قرارداد  ورزشكاران ارجاع جهت آیا هیئت با پزشك و یا پزشكان خاصی قرارداد خرید خدمت
 امتیاز ( 10)ضمیمه شود (  

 شكل همكاری نام و نام خانوادگی نوع تخصص

   

كلیه خدمات درمانی صورت پذیرفته خارج از چارچوب اداری اعم از ویزیت و بازدید از ورزشكاران ویا پیشكسوتان 
 امتیاز ( 10)نیازمند دریافت خدمات درمانی و رسیدگی به امور ایشان 

 خدمات درمانیپیشکسوتان نیازمند  بازدید از ورزشکاران  ویزیت

   

 سایر موارد



 

 امتیاز(  80)حد اکثر  کمیته تغذیه و پیكر سنجیعملكرد ارزیابی فرم شاخص 

كارهای علمی و عملی تغذیه ورزشی، الگوی  این كمیته با هدف تدوین برنامه های كالن در حیطه تغذیه ورزشی از طریق آموزش و پژوهش و ارائه راه
نظام تغذیه ورزشكاران را در راستای بهبود سالمت تغذیه ای جامعه ورزشی كشور و كلیه مباحث مطروحه در تغذیه ورزشی نیز  مناسب و استانداردسازی

 تصویب و اجرای آئین نامه های اجرایی مربوطه تشكیل گردیده است.

 نام و نام خانوادگی مسئول کمیته:                               شماره تماس   
 

 :استاننام 

 امتیاز ( 15دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی تغذیه و نظام پزشكی مدرک تحصیلی )

 امتیاز ( 20به نسبت جمعیت  استان ) به تفكیک و  اختصاص دفتر مشاوره تغذیه فعال و مستقل و پوشش ورزشكاران آقا و خانم 

 امتیاز ( 7نگهداری پرونده های مشاوره)داشتن ملزومات و تجهیزات آنتروپومتری و فایل  برای 

 

 امتیاز (  7حضور تمام وقت کارشناس تغذیه در هیئت )
 

 امتیاز  (  5مورد در هر فصل )  1برگزاری دور ه های آموزشی جهت ورزشكاران استان حداقل 

 

 

 امتیاز ( 5مورد در سال) 1و کتاب مورد  1انجام فعالیت های آموزشی : تراکت ، پمفلت در هر فصل 
 

 امتیاز (  5انجام فعالیت های رسانه ای )صدا و سیما مرکز استان و سایت فدراسیون و یا هیئت )

 امتیاز ( 3حضور مشاور در اردو و مسابقات ملی و استانی ) 
 

 امتیاز ( 3شرکت  در دورهه ای آموزی و بازآموزی استانی و کشوری )
 

 امتیاز ( 5ها به کمیته تغذیه فدراسیون )ارائه گزارش فصلی از مجموعه  فعالیت 

 

 امتیاز (  5انجام فعالیت های پژوهشی و انتشار مقاله در مجالت معتبر علمی پژوهشی با همكاری مراکز علمی و اموزشی )

 

 

 



 

 کمیته روانشناسی فرم شاخص ارزیابی 

  نام استان

امتیاز( 10)( مسئول کمیته  1)     (ایمیل -تلفن)  کمیته مسئول تماس اطالعات                                 نام و نام خانوادگی: 

 خیر                                     بلی  امتیاز( 7)( تخصیص فضای مناسب و زیرساخت 2)

 امتیاز ( 3) ( کارشناسان حاضر در کمیته  3)

 مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی

  

 امتیاز ( 4) تراکت، پمفلت و بروشور آموزشی  (5) امتیاز ( 9) ( برگزاری دوره آموزشی 4)

- - 

- - 

- - 

 امتیاز ( 3) مقاله پژوهشی ( 7) امتیاز ( 3) ( طرح پژوهشی طبق اولویت 6)

- - 

- - 

 امتیاز ( 6) سایت   –تلویزیون  –مصاحبه رادیویی  (9) امتیاز ( 1) ( تالیف یا ترجمه کتاب 8)

- - 

- - 

 امتیاز ( 5) مسابقه /حضور در اردو  (11) امتیاز ( 22) ( جلسات مشاوره فردی  10)

تعداد جلسه 

 مشاوره
 تعداد اردو/ مسابقه سطح باشگاهی تعداد اردو/ مسابقه سطح ملی تعداد ملی/ باشگاهی تعداد خانم/ آقا

     

  امتیاز(: 7)( تاریخ ارسال گزارش به فدراسیون پزشکی 12)



 الزم به توضیح است كه: (1

در صورت نداشتن مسئول کمیته روانشناسی با شرایطی که در آیین نامه کمیته روانشناسی آمده است، هیچ امتیازی در هیچ بخشی دریافت نمی  -1-1       

 شود.

 می شود. امتیاز 10امتیاز اضافه می گردد، و مجموع  1باشد،  مسئول کمیته خانمامتیاز دارد، در صورتی كه  9حضور مسول كمیته،  -2-1       

 ؛ امتیاز 7تخصیص فضای مناسب به كمیته روانشناسی و مسئول كمیته،  (2

 .امتیاز 3(، شرایط موجود در آیین نامه، در غیر اینصورت امتیازی تعلق نمی گیرد باحضور كارشناس یا كارشناسان در كمیته، جدای از مسئول كمیته )( 3

 

 الزم به توضیح است كه :( 4
غیر مسئولین کمیته های استانی، باید کمیته روانشناسی فدراسیون را در رابطه با تمامی دوره هایی که قصد برگزاری دارند، مطلع نمایند؛ در  -1-4         

 ی در صورت برگزاری دوره، امتیازی تعلق نمی گیرد.اینصورت حت

در صورت داشتن طرح درس، حتما طرح درس و اسم مدرس )همراه با مدرک تحصیلی( برای تایید به کمیته روانشناسی فدراسیون ارسال گردد؛  -2-4         

 در غیر اینصورت حتی در صورت برگزاری دوره، امتیازی تعلق نمی گیرد.

راسیون(، اری دوره طبق اولویت های آموزشی كمیته روانشناسی فدراسیون پزشكی كه ساالنه اعالم می شود ) و دریافت طرح درس از كمیته روانشناسی فدبرگز -    

 .امتیاز6

 .امتیاز 3ناسی فدراسیون(، برگزاری دوره طبق نظر مسئول كمیته استانی )با شرط عدم تكرار عنوان دوره و گرفتن تاییدیه طرح درس از كمیته روانش -    

     

 هر گونه تولید محتوا باید با تایید کمیته روانشناسی فدراسیون صورت گیرد، در غیر اینصورت امتیازی تعلق نمی گیرد. (5

 ؛امتیاز 4اگر تراكت، پمفلت یا بروشور چاپ شود )با تاكید بر غیركاغذی و الكترونیك بودن بروشور و پمفلت(،  -      

    

 .امتیاز 3انجام طرح پژوهشی طبق اولویت های پژوهشی كمیته روانشناسی فدراسیون پزشكی كه بطور ساالنه اعالم می شود،  (6

 

 اگر : (7

 ؛امتیاز 2مقاله پژوهشی مرتبط با موضوع روانشناسی ورزشی، ورزشكار و مربی باشد و در مجالت با امتیاز پژوهشی چاپ شود،  -      

 ؛امتیاز 1پژوهشی مرتبط با موضوع روانشناسی ورزشی، ورزشكار و مربی باشد و در مجالت با امتیاز ترویجی و مروری چاپ شود، مقاله  -      

 ؛ امتیاز 1اگر كتاب مرتبط با موضوع روانشناسی ورزشی ترجمه یا تالیف و چاپ شود،  (8

 

مرتبط با موضوع روانشناسی ورزشی باشد، در غیر اینصورت هیچ امتیازی تعلق نمی گیرد )حتما تمامی مصاحبه ها اعم از رادیویی، تلویزیونی و سایت، باید ( 9

 عنوان و تاریخ مصاحبه در گزارش ذکر شود(.

 ؛ امتیاز  6انجام مصاحبه )اعم از رادیویی، تلویزیونی و سایت(،  -   

 الزامی است كه:( 10
 ؛برای تمامی مراجع كنندگان به كمیته روانشناسی استان، باید پرونده تشكیل شود )مطابق با فرمت كمیته روانشناسی فدراسیون پزشكی ورزشی( -   

انجام شود، در غیر اینصورت از این بخش  تیم ملی یا باشگاهی؛ و خانم و آقاارائه گزارش به کمیته روانشناسی فدراسیون، باید به تفکیک  -   

 امتیازی تعلق نمی گیرد.

 ؛امتیاز 7در صورت برگزاری جلسه مشاوره فردی و ارائه مشاوره،  -   

 .امتیاز 15مراجعه كننده و باالتر در سال،  40 -   

 شد.مستندات مربوط به تشكیل پرونده برای بازدید حضوری از استان، آماده و در دسترس با -   

 درصد امتیاز به این بخش تعلق خواهد گرفت. 50درصد مشاوره روانشناسی مربوط به خانم ها باشد، حداکثر  30اگر کمتر از  -   

 

 امتیاز، اگر: 5امتیاز، از این  5حضور كارشناس كمیته روانشناسی در اردو/ مسابقه،   (11 

 گیرد؛ تعلق می امتیاز 3سطح اردو/ مسابقه، ملی باشد،  -      

 تعلق می گیرد. امتیاز 2سطح اردو/ مسابقه، باشگاهی باشد،  -      

 ضمناً مستندات حضور در اردو یا مسابقه به گزارش ضمیمه گردد. -      

 ماه یکبار به ریاست کمیته روانشناسی، طبق فرمت کمیته روانشناسی فدراسیون پزشکی ورزشی انجام شود، 3ارایه گزارش عملکرد هر  (12

 .امتیاز 7ارایه گزارش سه ماهه،   -   در غیر اینصورت هیچ امتیازی در هیچ بخشی دریافت نمی شود.



 

 

 

 

 امتیاز ( 80) روابط عمومی  شاخص ارزیابی کمیته 
ای و  با تعامل مناسبی كه با رسانه های مختلف دیداری، نوشتاری و شنیداری خواهد داشت از فضای رسانه به مجموعه ای گفته می شود ؛ 

تبلیغاتی كشور در مرحله اول برای حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه ورزش و در مرحله بعدی حفظ و ارتقاء سطح سالمت تمامی آحاد 
 استفاده خواهد نمود ای  جامعه با فعالیت بدنی ا با استفاده از تكنیك های رسانه

  نام و نام خانوادگی مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی هیئت:

 مسئول سایت  E-mailآدرس  نام ونام خانوادگی مسئول سایت

 شماره تماس آدرس وب سایت هیات

فعال سازی تمامی لینک های سایت هیات)گزارش تصویری، انتشارات ، چند رسانه ای، تماس با ما، برنامه درمانگاه ها ، چارت 

 (امتیاز 5) -هیات ، بالک مراکز درمانی یا توانبخشی طرف قرارداد(

 ( امتیاز 10 ):كیفیت سایت

 كیفیت عكس ها و گزارش تصویری -

 رعایت اصول و خبر نویسی -

 وگوهای  ویژه با مسئوالن هیاتانعكاس گفت -

 سرعت انتشار اخبار -

 محتوای اخبار و ارزش های خبری -

 استانهای برخوردار هفته ای حداقل دو  خبر و یا مطلب مهم )قابلیت انتشار در صفحه كشوری ( -

 استانهای برخوردار هفته ای حداقل یك  خبر و یا مطلب مهم )قابلیت انتشار در صفحه كشوری ( -

 امتیاز ( 10)تولید مستمر اخبار ، مطالب علمی و گزارش تصویری 

 مورد( 180مورد )در سال  15استان های برخوردار ماهیانه حداقل  -

 مورد 84مورد  در سال  10تا  7استان های كمتر برخوردار حداقل  -

 

 امتیاز ( 15)فعالیت های انتشاراتی
انتشار چاپی و دیجیتال بروشور پوستر و فعالیت هدفمند در شبكه های 

 اجتماعی 
 

 امتیاز ( 20تعامل با رسانه )
گوی مسئوالن هیات در رسانه های دیداری، خبر یا گفت 10انعكاس  -

 شنیداری، نوشتاری و خبرگزاری ها 

 

 امتیاز ( 10خبری اداره کل )تعامل با سایت 
  درصد اخبار ماهیانه هیات در سایت اداره كل  50انعكاس بیش از 

 امتیاز ( 10چند رسانه ای ) 
تهیه  تولید فیلم های آموزشی علمی  ، خبری ، فرهنگی ، مونشن گرافی 

 صوت از فعالیت های هیات و...آرشیو عكس و فیلم و 
 



 

 امتیاز ( 80)پوشش پزشكی مسابقاتفرم شاخص ارزیابی کمیته 
هدف از تشكیل آن پوشش پزشكی كلیه مسابقات ورزشی در سطوح مختلف ملی و بین المللی از طریق اعزام پزشك به مجموعه ای گفته می شود كه 

 و پزشكیار بوده است.

:  نام استان  : شماره تماس        :               نام و نام خانوادگی مسئول کمیته 

 امتیاز ( 10ساعات پوشش مسابقات بر اساس رشته ورزشی   ) 

 ساعات مسابقات بانوان ساعت مسابقات آقایان رشته ورزشی

   

 امتیاز ( 5)بر اساس رشته ورزشی   ملی  تعداد روزهای پوشش اردو

  تعداد اردوها  تعداد روزها 

   

 امتیاز ( 5مربوطه )کادر پزشكی بر اساس مستندات داشتن لیست کارکرد 

 بانوان آقایان 

   ساعت استفاده از پزشك

   ساعت استفاده از پرستار

   جمع ساعات

 (امتیاز   5/2لیست اسامی پزشكان و پرستاران  کمیته مسابقات  ) 

 كل آقا بانو

   

 امتیاز ( 5بیم همسئولیت مدنی کادر پزشكی )

 بابت مبلغ در ماه

   جمع

 امتیاز ( 5/27اردو ها ثبت می شود  ) اطالعات مسابقات و ثبت  

  excelثبت آمار و اطالعات در فایل  

 امتیاز ( 5) 
  

 ثبت آمار و اطالعات در دفتر 

 امتیاز ( 5) 
  

   امتیاز ( 5/7) رعایت آئین نامه های ابالغی از سوی فدراسیون 
آموزش سالیانه پرسنل مسابقات بر اساس تائیدیه كمیته آموزش 

 امتیاز ( 10) فدراسیون پزشكی ورزشی 
  

 امتیاز ( 5درصورت در اختیار داشتن آمبوالنس ) 

 كالس نوع تعداد

   

 ارائه گزارش ) مستندات ضمیمه شود (  

در خصوص از افرادی كه در حین مسابقه آسیب 

 امتیاز (5) دیده و به بیمارستان اعزام شده اند 

 مرگ ناگهانی در حین مسابقه 

 امتیاز ( 5) 

 آسیب های در حین مسابقه

 امتیاز( 5)  

   
 ( امتیاز   5بیمارستان ها و ارگانهای طرف قرارداد) اورژانس کشور ، هالل احمر و....( برای پوشش اورژانش مسابقات ) 



 امتیاز ( 80) (استان ها امورشاخص ارزیابی عملكرد هیئت ها )کمیته  
چهارچوب اهداف و برنامه های  به مجموعه ای گفته می شود، كه وظیفه بررسی عملكرد هیئت های پزشكی ورزشی استان ها در

 فدراسیون و هم چنین بررسی آخرین وضیعت و ارائه گزارش به مجموعه مدیران در جهت ارتقاء وضع موجود برعهده دارد .
  نام استان

  نام و نام خانوادگی دبیر هیئت

  شماره تماس

 امتیاز ( 20) هیئت های استانی ـ انتخاباتی (  عمومی  ) عامبرگزاری مج

 برگزار نشده ) با ذكر دالیل (    برگزار شده

 مصوبات مجمع : تاریخ برگزاری :

 
 
 

 امتیاز ( 10)    امتیاز  5/0ـ    هر شهرستان    ت های شهرستانی  فعالئهیروسای 

 

 امتیاز (10)    که دفتر هیئت مستقل دارند ت های شهرستانی  ئهی
 تلفن تماس شهرستانرئیس هیات  نام شهرستان

 

 امتیاز ( 10)امتیاز  5/0بازدید از هیئت های شهرستان توسط رئیس و یا دبیر هیئت با ذکر گزارش و مستندات  به ازای هرشهرستان  

 خالصه ای از گزارش  نام شهرستان 

  

  
شامل ) اتوماسیون اداری ـ تشکیالت سازمانی مشتمل بر قرارادادهای پرسنل تمام وقت یا نیمه وقت و... مستندات ساختار اداری  مناسب 

 امتیاز (  10)  مالی   ـ   

 

 

 ( امتیاز  10)تعامل با مجموعه مدیریتی ادارات كل ورزش و جوانان استان ها  و شهرستان ها 
  5/0هر جلسه 

 نتایج حاصله  موضوع جلسات  تعداد جلسات 

   

  امتیاز( 10)جلسات هیئت رئیسه

 مصوبات  تعداد



 



 

 فرم ارزیابی هیئت های استانی کمیته توانبخشی فدراسیون پزشكی ورزشی
 شماره تماس :       مدرک تحصیلی :           گرایش :            نام و نام خانوادگی مسئول کمیته :                 نام استان :

 امتیاز نهایی  امتیاز پایه  مالحظات  ردیف

 20 10 امتیاز 20، مستقل  امتیاز 10كمیته غیر مستقل  وجود كمیته توانبخشی 1

،  متر ، حضور حداقل یك فیزیوتراپیست  80حداقل فضا  وجود كلینیك فیزیوتراپی ورزشی 2
 اپیوتروجود حداقل سه كابین مجهز به تجهیزات الكتر

10 20 

 5 2 امتیاز 2متر به فضای پایه ، تا  80اضافه شدن هر  مازاد مركز فیزیوتراپی ورزشی فضای 3

 10 5 امتیاز  5هر فیزیوتراپیست تمام وقت  تعداد پرسنل فیزیوتراپیست 4

نحوه همكاری فیزیوتراپیست ها با مركز  5
 فیزیوتراپی

، همكاری تمام  امتیاز  2همكاری نیمه وقت و یا ساعتی 
 امتیاز 5ز كاری ور 5وقت در 

2 5 

سابقه كاری فیزیوتراپیست ها در مركز  6
 فیزیوتراپی ورزشی هیئت

و بیش از  امتیاز  5سال 5، بیش از امتیاز 3سال  2بیش از 
 امتیاز10سال  10

3 10 

، 3وتراپی ی، كارشناسی ارشد فیز2 كارشناسی فیزیوتراپی سطح مدرک فیزیوتراپیست 7
وتراپی  یو كارشناسی ارشد فیز 5دكتری تخصصی فیزوتراپی 

 امتیاز 4ورزشی 

2 7 

، هر ست لیزر پر توان ، مگنت، امتیاز  2هرست فی اكشن  دستگاه های الكتروتراپی 8
، شوک ویو، ایزوكینتیك  2دیاترمی و الكتروتراپی متفرقه 

 امتیاز1

5 10 

هر ست دوچرخه ثابت ، تردمیل ، مولتی جیم ، پرس پا ،  تجهیزات مكانوتراپی 9
   اسكات پا ، جلو پا و ست كامل وزنه آزاد به همراه تراباند 

 امتیاز2

5 10 

ست كامل شامل وابل برد ، مینی ترامپولین ، راكر برد ، بوسو  امكانات پروپریوسپشن و باالنس 10
 و فیتر

5 10 

توانبخشی اخذ گواهی آموزشی كمیته  11
 فدراسیون پزشكی ورزشی

 2شركت در یك دوره تربیت فیزیوتراپیست تیم الزامی است 

 امتیاز1و شركت در دوره های تخصصی دیگر هر یك  امتیاز
3 5 

برگزاری دوره های آموزشی با همكاری  12
 فدراسیون پزشكی ورزشی

، كارگاه ها و دوره  امتیاز 2صد ساعته فیزیوتراپیست تیم 
، تیپینگ هر دوره ماساژ  2های تخصصی فیزیوتراپی ورزشی 

 امتیاز 1ورزشی 

5 5 

سنجش میزان رضایتمندی ورزشكاران از  13
 خدمات فیزیوتراپی

 5  بر اساس فرم استاندارد وزارت بهداشت

ارائه گزارش مربوط به خدمات فیزیوتراپی  14
 به ریاست كمیته توانبخشی

 10 2 امتیاز 2هر سه ماه 

، ورزشكاران حرفه ای  امتیاز 2نفر جلسه  50ملی پوشان: هر  ارائه خدمات به مصدومان 15
، بیماران عادی هر امتیاز 1نفر جلسه  50و نیمه حرفه ای هر 

 امتیاز 1نفر جلسه  50

 15 

ارزیابی كارشناس مجرب كمیته  16
 توانبخشی فدراسیون پزشكی ورزشی

مشروط به حضور فیزیوتراپیست در هیئت مربوطه   ارزیابی 
 می باشد

 

2 

 

5 



امور بانوانفرم ارزیابی هیئت های استانی   
 

   امتیاز استان حداکثر امتیاز

درصد اختصاص فعالیت 30دست کم 

امتیاز 15در حوزه بانوان   

 ساعت نفر آموزش بانوان: 

 جمع کل)آقایان+بانوان(

حوزه  ارتقاءدانش پزشکی ورزشی در

 بانوان

درصد اختصاص فعالیت 30دست کم 

امتیاز 5در حوزه بانوان   

 پژوهش: 

 عنوان پژوهش
ارتقاءدانش پزشکی ورزشی در حوزه 

 بانوان

درصد اختصاص فعالیت 30دست کم 

امتیاز 10در حوزه بانوان   

 ساعت نفر مسابقات بانوان: 

 جمع کل)آقایان+بانوان(

 ایمنی مسابقات ورزشی

درصد اختصاص فعالیت 30دست کم 

امتیاز 30در حوزه بانوان   

 کارت خدمات درمانی بانوان: 

 جمع کل)آقایان+بانوان(

 مشارکت بانوان در ورزش

درصد اختصاص فعالیت 30دست کم 

امتیاز 10در حوزه بانوان   

 دوره های نسخه نویسی ورزشی بانوان: 

 جمع کل)آقایان+بانوان(

 توجه به ورزش همگانی

درصد اختصاص فعالیت 30دست کم 

امتیاز 10در حوزه بانوان   

 تعداد مدیران در هیات پزشکی بانوان: 

 جمع کل)آقایان+بانوان(

 نقش بانوان در مدیریت هیات

دکترای حرفه ای گروه پزشکی یا 

امتیاز 20دکتری گرایش مرتبط   

 مدرک تحصیلی نایب رئیس  

درصد اختصاص فعالیت 30دست کم 

امتیاز 10بانوان در حوزه   

 هیات های دارای نایب رئیس بانوان: 

 جمع کل)آقایان+بانوان(

 توجه به هیات های شهرستانی

درصد اختصاص فعالیت 30دست کم 

امتیاز 10در حوزه بانوان   

:تعداد افراد معاینه شده بانوان   

 جمع کل)آقایان+بانوان(

 درمان

درصد اختصاص فعالیت 30دست کم 

امتیاز 10 در حوزه بانوان  

:تعداد افراد مشاوره شده  بانوان   

 جمع کل)آقایان+بانوان(

 روانشناسی

درصد اختصاص فعالیت 30دست کم 

امتیاز 10در حوزه بانوان   

 ساعت نفر فیزیوتراپی بانوان: 

 جمع کل)آقایان+بانوان

 فیزیوتراپی

درصد اختصاص فعالیت 30دست کم 

امتیاز 10در حوزه بانوان   

بانوان خبرهای حوزه پزشکی ورزشی حوزهتعداد    

 :جمع کل)آقایان+بانوان
 رسانه

درصد اختصاص فعالیت 30دست کم 

امتیاز 10در حوزه بانوان   

 تعداد بازدید اماکن ورزشی بانوان: 

 جمع کل)آقایان+بانوان(

 ایمنی اماکن ورزشی بانوان

امتیاز 20  عنوان برنامه:  

1-  

2-  

3-  

کشوریشرکت دربرنامه های   

امتیاز 20  نوآوری عنوانطرح/ایده  

ارتباط خارج سازمانی: ارتباط نواب رئیس فدراسیون و هیئت های ورزشی استان / اداره کل / صدا و سیما/ شهرداری/ دانشگاه علوم پزشکی و 

 تربیت بدنی

 



 

  

 

 

 امتیاز (  110) ستاد نظارت بر سالمت با شگاه هافرم ارزیابی هیئت های استانی 
 و نظارت دار عهده كه دوپینگ با مبارزه ملی ستاد و ورزشی پزشكی فدراسیون مستقیم نظارت تحت به مجموعه ای گفته می شود كه 

 در و فعالیت نموده ...   و دوپینگ با مبارزه و درمانی خدمات كمیته در عضویت خصوص در كشور باشگاه های و ورزشی اماكن بر كنترل
 .باشگاه ها دارد امور پنج ماده كمیسیون با نزدیكی همكاری و تعامل راستا این

  نام و نام خانوادگی سر ناظر استانی 
  شماره تماس

  تعداد ناظرین به تفكیك شهرستان
  نام ومشخصات
  مدرک تحصیلی

  سابقه همكاری با ستاد
 های استان به تفکیک شهرستان تعداد کل باشگاه

 فعالیت سر ناظر بر اساس تایید دبیر كل ستاد نظارت 
 امتیاز(10)

 امتیاز(3% به پایین 50)  –امتیاز ( 7% 70% تا 50)  –امتیاز(  10% به باال  70های استان ) تعداد بازرسی های اولیه نسبت به كل باشگاه

 امتیاز( 3% به پایین 50)  –امتیاز ( 7% 70% تا 50)  –امتیاز(  10% به باال  70های استان ) نسبت به كل باشگاه ثانویهتعداد بازرسی های 

 امتیاز ( 3% به پایین 50) –امتیاز( 7% 70% تا 50) –امتیاز (  10% به باال70های استان  )  تعداد بازرسی های ادواری نسبت به كل باشگاه

 امتیاز ( 10برگزاری كالس برای ناظرین شامل سرفصل های مزایای خدمات درمانی و آشنایی با داروها و مكمل ها در طول سال ) 

   های هر استان برگزاری دوره آموزشی در خصوص عوارض مصرف داروها و مكمل ها برای مربیان ، ورزشكاران و مدیران باشگاه
 ( امتیاز 10)

 امتیاز 10بار در سال  ها و اماكن ورزشی یك یلت آموزشی و توزیع در باشگاهچاپ بروشور و پمف

% به 50)  –امتیاز (  7% به باال 50)  –امتیاز (  10% به باال 70ثبت اطالعات و بازرسی ها در سامانه نسبت به كل باشگاههای استان ) 

 امتیاز ( 3پایین 

 امتیاز 10برگزاری جلسه با كمیسیون ماده پنج استان 

در سایت هیات پزشكی  اطالع رسانی و پوشش خبری فعالیت های ناظرین در سطح استان  از طریق رسانه ملی و مطبوعات كه گزارش آن

 امتیاز ( 10 درج گردد ) 

 امتیاز ( 10) برگزاری جلسه شورای مركزی ستاد

 


