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 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 خدمات درمانی -کمیته درمان فدراسیون توسعه نهادها و زیر ساخت ها
تشکیل جلسه شورای درمان جهت بررسی تمدید قرارداد با متخصصین شاغل در درمانگاه 

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

 3 2222انجام معاینات ورزشکاران المپیک  کمیته درمان و سایر کمیته ای مربوط فدراسیون توسعه سالمت

 فدراسیون ارزیابی و نظارت توسعه
کمیته درمان و سایر کمیته ای 

 مربوط

و بررسی مشکالت درمان  2222بازدید از اردوهای تیم های ملی اعزامی به المپیک

 ورزشکاران 
4 

 کمیته درمان فدراسیون توسعه سالمت
ای بررسی وضعیت به فدراسیون ها بر 2222آنالیز و اعالم نتایج معاینات انجام شده المپیک 

 ورزشکاران 
5 

 6 راه اندازی واحد تست ورزش کمیته درمان ستاد پزشکی ورزشی توسعه سالمت

 7 2222تشکیل کمیسیون پزشکی برای ورزشکاران مصدوم اعزامی به المپیک  درمان کمیته فدراسیون توسعه سالمت

 8 برپایی غرفه اطالع رسانی در نمایشگاه مکمل های ورزشی روابط عمومی -یکمیته خدمات درمان محل نمایشگاه توسعه سالمت و اطالع رسانی

 9 برگزاری دوره ورزش درمانی در آب کمیته آموزش استان منتخب توسعه علمی

پژوهشی -توسعه علمی فناوری اطالعات -کمیته توانبخشی فدراسیون  شینامه همکاری با دانشکده های توانبخ عقد و تمدید تنظیم تفاهم   12 

پژوهش -توسعه علمی آموزش -کمیته توانبخشی تهران   11 برگزاری دوره ماساژ ورزشی  

 12 راه اندازی بخش نوروفیدبک در ستاد پزشکی فدراسیون در محل استادیوم آزادی روابط عمومی -درمان -کمیته روانشناسی فدراسیون سالمت سطح ارتقا

 13 چاپ بروشور در زمینه روانشناسی ورزشی روابط عمومی -شتیبانیپ -روانشناسی فدراسیون ها توسعه علمی

 آموزش کمیته-تغذیه کمیته فدراسیون بهداشت و سالمت سطح ارتقا
 محترم حضور رئیس با غذایی های مکمل تایید و بررسی برای اندیشی هم جلسات برگزاری

 نظارتی نهادهای و فدراسیون
14 

 15 رمضان مبارک ماه در ورزشی پزشکی های توصیه بروشور انتشار آموزش کمیته - عمومی روابط -تغذیه کمیته اسیونفدر سالمت و بهداشت سطح ارتقا

 جایگاه و علمی سطح به توجه و ارتقا

 کشور ورزشی تغذیه
 فدراسیون

 -آموزش کمیته-تغذیه کمیته

 عمومی روابط
 16 تجلیل و قدردانی از سه پژوهشگر جوان تغذیه ورزشی

 دراسیونف سعه سالمتتو
-کمیته پوشش پزشکی مسابقات 

 کمیته پشتیبانی
 17 ت های تابعهازات و داروهای مورد نیاز فدراسیون و هییبرآورد نیاز و تهیه اقالم و تجه
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ستاد نظارت بر سالمت باشکاهها برگزاری جلسه شورای مرکزی ستاد نظارت دراسیونف توسعه نظارت و ارزیابی  18 

 19 انتشار گزارش بررسی سونولوژیک بانوان ورزشکار لیگ های برتر و قهرمان کشوری درمان و روابط عمومی -امور بانوان دراسیونف ی، سالمت و زیر ساخت هاتوسعه علم

 22 ارزیابی سالمت بانوان شاغل در وزارت ورزش و ادارات کل استان ها  درمان -امور بانوان دراسیونف توسعه سالمت

 21 اعالم نتایج بررسی و اقدامات اجرایی حوزه فناوری و تمدید قرارداد پشتیبانی واحد فناوری اطالعات دراسیونف یر ساختهاتوسعه ز

 22 مطالعات اولیه نرم افزار آنالین کمیته طرح و برنامه واحد فناوری اطالعات دراسیونف توسعه نظارت و ارزیابی         

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

 ورزشی سراسر کشور
23 

 24 افزایی دانش آنالین مسابقه کشی قرعه و شعبانیه اعیاد و سال آغاز برگزاری مراسم روابط عمومی فدراسیون انسجام سازمانی و تبلیغات

 25 نرم افزار آنالین کمیته طرح و برنامه اجرای فاز صفر واحد فناوری اطالعات دراسیونف توسعه نظارت و ارزیابی         

 26 افزایی دانش آنالین مسابقه کشی قرعه و شعبانیه اعیاد و سال آغاز برگزاری مراسم روابط عمومی فدراسیون انسجام سازمانی و تبلیغات

 27 نیو تمر یکنفرانس دو ساالنه علوم ورزش الملل نیامور ب استرالیا -ترن وس فروردین 16تا  14

 28 یورزش یپزشک یالملل نیکنفرانس ب الملل نیامور ب سبونیل -پرتغال  فروردین 29و  28

 امور  اداری فدراسیون توسعه منابع مالی و انسانی
و اقدامات  انین رایج کشوریمحاسبه و تنظیم افزایش حقوق و مزایای پرسنلی بر مبنای قو

 الزم جهت عقد قرارداد پرسنل )با همکاری کمیته مالی(
29 

 32 توزیع پوسترهای آموزشی در خصوص مسئولیت های ورزشکاران و قوانین دوپینگ ستاد نادو سر کشوراسر پیشگیری از دوپینگ

 31 ابگاه ها و محل سکونت ورزشکاران اعزامی به المپیک توکیونمونه گیری از اردوها خو ستاد نادو اردوهای ملی پیشگیری از دوپینگ

 

 32 برگزاری دوره های آموزشی در اردوهای نفرات اعزامی به المپیک ستاد نادو اردوهای ملی پیشگیری از دوپینگ

   33     2222شرکت در جلسات هماهنگی کمیته اجرایی المپیک  ستاد نادو کمیته ملی پیشگیری از دوپینگ

 34 برگزاری جلسه ماهانه شورای مرکزی  ستاد نادو وزارت ورزش سیاستگذاری دوپینگ
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 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

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

 و درخواست ارائه قرارداد پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد
1 

ت
ش

به
دی

ار
 

ساختارها و توسعه  نهادها، توسعه

 استانداردها
 2 99تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار نوبت دهی و پذیرش درمانگاه سال  فناوری اطالعات-کمیته درمان فدراسیون

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

 پشتیبانی

و  تمدید قرارداد مرکز آمبوالنس دارای صالحیت جهت همکاری با کمیته درمان فدراسیون

 مستقر در ستاد آزادی  115تمدید قرارداد با مرکزآمبوالنس 
3 

 4 2222ج معاینات برگزاری جلسه مشترک با فدراسیون های اعزامی به المپیک و ارزیابی نتای ت و سایر کمیته هاکمیته درمان ، حوزه ریاس فدراسیون توسعه سالمت

 5 آنالیز و اعالم نتایج معاینات انجام شده به فدراسیون ها برای برسی وضعیت ورزشکاران  کمیته درمان فدراسیون توسعه سالمت

 ایر کمیته هاس  -کمیته درمان  سالمت و علمی توسعه
بررسی مشکالت درمان  و 2222بازدید از اردوهای تیم های ملی اعزامی به المپیک 

 ورزشکاران
6 

 7 انتشار بروشور توصیه های پزشکی ورزشی در مراقبت های بعد عمل های جراحی ارتوپدی روابط عمومی  آموزش و  –کمیته درمان  فدراسیون توسعه علمی و سالمت

 8 سالمت هفته مناسبت به تندرستی رایگان ایستگاه سراسری طرح اجرای عمومی روابط و مسابقات -درمان کمیته فدراسیون توسعه سالمت

 9 خرید دستگاه سنجش ترکیب بدن برای کمیته تغذیه کمیته درمان، مالی و پشتیبانی فدراسیون توسعه سالمت

 12 نشست مشترک کمیته درمان با استان های منتخب گزاریبر عمومی و روابط درمانکمیته  فدراسیون توسعه سالمت

فن آوری اطالعات -کمیته خدمات درمانی فدراسیون توسعه زیر ساختها و استاندارد سازی  11 ارزیابی نتایج کارکرد نرم افزار تعرفه گیری جهت استفاده آن در کل کشور 

مالی امور –کمیته خدمات درمانی  فدراسیون توسعه منابع مالی  
 ها و مغایرت استان 1398برگزاری جلسه مشترک با کمیته امور مالی و ارزیابی عملکرد سال 

  ارائه گزارش واحد به حوزه ریاست ،های احتمالی
12 

ستاد نظارت باشگاه ها –کمیته خدمات درمانی فدراسیون توسعه ارزیابی و زیر ساختها های موجود و چالش 1398باشگاه ها و ارزیابی عملکرد مشترک سال  برگزاری جلسه مشترک با ستاد نظارت بر سالمت   13 
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ستاد نظارت باشگاه ها،یخدمات درمان تهیکم فدراسیون  وزارت ورزش و جوانان 5سیون ماده ینشست مشترک فدراسیون پزشکی ورزشی با کم   14 

 کمیته آموزش فدراسیون ارتقا سطح سالمت
ورزشی در ماه مبارک رمضان / بروشورهای کنترل  انتشار بروشور توصیه های پزشکی

 دوپینگ، تغذیه و پیشگیری از آسیب ورزشکار در سفر ویژه المپیک
15 

 16 خریداری کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب و  تقدیر از اساتید ویژه روز معلم سایر کمیته ها -کمیته آموزش فدراسیون ارتقا دانش پزشکی ورزشی

 17 شرکت در کنگره فیزیوتراپی توانبخشی  تهران تتوسعه سالم

روابط عمومی-کمیته توانبخشی  فدراسیون توسعه علمی و سالمت  18 تدوین بروشور علمی توانبخشی شانه در ورزشکاران 

آموزش -توانبخشی اصفهان توسعه علمی   19 دوره ماساژ ورزشی 

و بررسی عملکرد کمیته توانبخشی استان اصفهانبازدید  توانبخشی اصفهان توسعه نظارت و ارزیابی  22 

 21 نشست هم اندیشی شورای مرکزی کمیته روانشناسی روابط عمومی  -کمیته روانشناسی فدراسیون یندهاآفر بهینه انجام و سازی تصمیم بهبود

 سالمت سطح ارتقا
فدراسیون 

 ها

روابط  -آموزش -کمیته روانشناسی

 عمومی

نشناسی ورزشی برای ورزشکاران حاضر در اردوی آمادگی تیم های ملی روا هکارگاه یکروز

 )رشته های غیرالمپیکی( به درخواست فدراسیون های مربوطه
22 

 سالمت و عملکرد سطح ارتقا
روابط  -آموزش کمیته -تغذیه کمیته فدراسیون

 عمومی

ی به المپیک )ورزش ورزشکاران تیم های اعزام و مربیان ویژه -تغذیه ورزشی کارگاه برگزاری

 های گروهی(
23 

 سالمت و عملکرد سطح ارتقا
فدراسیون 

 جانبازان

روابط  -آموزش کمیته -تغذیه کمیته

 عمومی
 24 ورزشکاران تیم های اعزامی به پارالمپیک و مربیان ویژه -تغذیه ورزشی کارگاه برگزاری

 سالمت و عملکرد سطح ارتقا
ط رواب -آموزش کمیته -تغذیه کمیته 

 عمومی

)ورزش  ورزشکاران تیم های اعزامی به المپیک و مربیان ویژه -تغذیه ورزشی کارگاه برگزاری

 های انفرادی(
25 

 سالمت ، بهداشت و عملکرد سطح ارتقا
محل 

اردوهای تیم 

 های ملی

 روابط عمومی -تغذیه کمیته
ی به المپیک و بازدید و نظارت تغذیه و بهداشتی بر اردوهای آمادگی ملی پوشان اعزام

 پارالمپیک
26 

همکاری و تعامل بیشتر با سایر 

 ها فدراسیون
 کمیته پوشش پزشکی مسابقات فدراسیون

و پیگیری برای تصویب آن و ابالغ به  99اعالم اشل حق الزحمه کمیته مسابقات در سال

 ها بر اساس درجه بندی استان
27 

اد نظارتست  فرآیندها بهینه انجام و سازی تصمیم بهبود  28 برگزاری جلسه کمیته مرکزی ستاد نظارت 

ها با همکاری امور بانوان های منتقله در باشگاه بروشور بیماریتهیه و تدوین  امور بانوان  -ستاد نظارت  توسعه سالمت   29 

 روابط عمومی -امور بانوان  توسعه نظارت و ارزیابی
سیون بیماری های خاص و پیوند اعضا به ب رئیس فدراینشست با رئیس کمیته پزشکی و نا

 مناسبت روز بیماری خاص و صعب العالج
32 
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ت های پزشکی ورزشی استان هااارزشیابی عملکرد هی ها امور استان فدراسیون  توسعه نظارت و ارزیابی  31 

ت تهران و البرز و فارسابرگزاری مجمع عمومی  هی حوزه ریاست –ها  امور استان فدراسیون  توسعه نظارت و ارزیابی   32 

ساختارها و توسعه  نهادها، توسعه

 استانداردها
 کمیته درمان -فناوری اطالعات فدراسیون

تمدید قرارداد پشتیبانی  تمدید قرارداد پشتیبانی نرم افزار نوبت دهی و پذیرش درمانگاه و

 تسامانه ستاد نظار
33 

 عاتواحد فناوری اطال فدراسیون توسعه زیرساختها
تمدید قرارداد پشتیبانی سامانه ثبت آنالین آسیب ورزشی، پشتیبانی سامانه فیزیوتراپی و 

 پشتیبانی سامانه ایمیل فدراسیون
34 

 35 کالس آموزشی اتوماسیون اداری واحد فناوری اطالعات فدراسیون توسعه  منابع انسانی

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

 

  تشویق همکاران-فرهنگی
روابط عمومی با هماهنگی کمیته های 

 مرتبط

 امدادگران  و آموزش کمیته مدرسان روانشناسان، از تقدیر همراه به افطاری مراسم

 به مناسبت هفته مشاوره و روز معلم
37 

 38 برپایی ایستگاه سراسری و رایگان تندرستی روابط عمومی و کمیته های مرتبط و متناظر سراسر کشور ت همگانیتبلیغات میدانی و سالم

 39 ورزشی پزشکی پیام ماهنامه دو دیجیتال شماره نخست تهیه و تدوین روابط عمومی آنالین اطالع رسانی و تبلیغات

 تکریم و تشویق همکاران
فدراسیون و 

 استان ها
 عمومی روابط

اردیبهشت روز روابط  27استانی به مناسبت  و ستادی عمومی روابط همکاران از تقدیر

 عمومی
42 

 41 یورزش یکنگره جامعه ترماتولوژ نینوزدهم الملل نیامور ب ایتالیا - النیم 

 42 به المپیک برگزاری دوره های آموزشی در اردوهای نفرات اعزامی ستاد نادو اردوهای ملی پیشگیری از دوپینگ

 43 2222شرکت در جلسات هماهنگی کمیته اجرایی المپیک  ستاد نادو کمیته  ملی پیشگیری از دوپینگ

 ستاد نادو اردوهای ملی پیشگیری از دوپینگ
برگزاری کارگاه های آموزشی دوپینگ و مهارت تصمیم گیری ویژه مربیان تیم های ملی 

 2222اعزامی به المپیک 
44 

 45 جلسه هماهنگی افسران کنترل دوپینگ ویژه المپیک توکیو ستاد نادو فدراسیون ی از دوپینگپیشگیر

 46 اقیانوسیه ساالنه وادا -الس آسیا شرکت در اج ستاد نادو  پیشگیری از دوپینگ

 47 نه شورای مرکزی ابرگزاری جلسه ماه ستاد نادو وزارت ورزش سیاستگذاری دوپینگ
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ر  تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپ

 زمان ردیف شرح فعالیت حد یا کمیته مسئولوا مکان اهداف

 1 2222بررسی نهایی معاینات المپیک  کمیته درمان و سایر کمیته ها فدراسیون توسعه سالمت 

داد
ـر

ــ
ــ

خـ
 

 2 زشکارانور درمان مشکالت بررسی و المپیک به اعزامی ملی های تیم اردوهای از بازدید کمیته درمان و سایر کمیته ها فدراسیون توسعه سالمت

 بهینه انجام و سازی تصمیم بهبود

 فرآیندها
 فدراسیون    

استان های  -کمیته خدمات درمانی

 عضو

برگزاری اولین نشست شورای مرکزی کمیته خدمات درمانی، بررسی عملکرد کمیته در 

 ، نقاط قوت و ضعف1398سال
3 

 4 و بررسی مشکالت و رفع آنها 1398جهت ارزیابی سال  هازدید از کمیته خدمات درمانی استانبا کمیته خدمات درمانی  استان منتخب توسعه نظارت و ارزیابی

 توسعه نهادها و استاندارد سازی
فدراسیون یا یکی 

 از استان های برتر

روابط  -کمیته خدمات درمانی 

 عمومی و کمیته پشتیبانی

همراه کالس بازآموزی نرم ه ها ب برگزاری همایش سراسری کمیته های خدمات درمانی استان

 های برتر معرفی و تقدیر از استان ،افزار و رسیدگی اسناد کمیته خدمات درمانی
5 

 کمیته خدمات درمانی تهران توسعه سالمت
ایجاد غرفه در نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی  ،تمدید قرارداد با مراکز تشخیصی و درمانی

 مطالعات ورزشی و سالمت در جهانالمللی  و برپایی غرفه در همایش بین
6 

 7 برای پزشکان و فیزیوتراپیست ها Dry needing METدوره آموزشی دوم مانوال تراپی کمیته آموزش فدراسیون توسعه علمی و سالمت

 8 دوره تمرینات کششی کمیته آموزش فدراسیون توسعه علمی و سالمت

پژوهشی-توسعه علمی فارس، یزد و  

ایان(فدراسیون )آق  

آموزش  -توانبخشی  
 9 دوره ماساژ ورزشی

توانبخشی   فدراسیون توسعه، نظارت و ارزیابی  12 بازدید بررسی عملکرد کمیته توانبخشی استان فارس و یزد 

 فدراسیون استانداردها و زیر ساخت ها توسعه
آموزش، روابط  -روانشناسی کمیته

 عمومی

ور مشترک با  فدراسیون ورزش دانش آموزی جهت طه برگزاری کارگاه روانشناسی ورزشی ب

 در ورزشآموزان  افزایش مشارکت دانشارتقای سطح علمی مربیان گروه سنی پایه و 
11 

 روانشناسی کمیته فدراسیون استانداردها و زیر ساخت ها توسعه
عقد تفاهم نامه با سازمان نظام روانشناسی جهت تصمیم سازی برای برگزاری دوره های 

 ترکمش
12 

 13 برگزاری دوره سراسری روانشناسی مربیگری ویژه مربیان گروه سنی پایه در کمیته های متناظر استانی روابط عمومی -آموزش -کمیته روانشناسی ها استان توسعه علمی و سالمت

 فدراسیون توسعه علمی و سالمت
روابط  -آموزش -کمیته روانشناسی

 عمومی

ی، بین فردی و گروهی موثر در محیط کار ویژه کارکنان فدراسیون برگزاری دوره ارتباط فرد

 پزشکی ورزشی
14 

 15 ورزشکاران تیم های اعزامی به المپیک و مربیان ویژه ،تغذیه ورزشی کارگاه برگزاری روابط عمومی -آموزش کمیته -تغذیه کمیته فدراسیون سالمت و عملکرد سطح ارتقا

 16 (والیبال و بسکتبال) ورزشکاران ویژه ورزشی بروشورتغذیه تهیه و تدوین روابط عمومی-آموزش کمیته -تغذیه کمیته  

 17 ورزشکاران تیم های اعزامی به پارالمپیک و مربیان ویژه ،تغذیه ورزشی کارگاه برگزاری روابط عمومی -آموزش کمیته -تغذیه کمیته فدراسیون جانبازان سالمت و عملکرد سطح ارتقا
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ر  تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپ

 

 18 برگزاری نشست مشترک با  فدراسیون ها جهت معرفی خدمات فدراسیون پزشکی کمیته پوشش پزشکی مسابقات- فدراسیون ها نهاد ها و توسعه سالمتتوسعه 

 19 وربرگزاری جلسه شورای سیاستگذاری کمیته پوشش پزشکی مسابقات سراسر کش کمیته پوشش پزشکی مسابقات فدراسیون توسعه استانداردها و ارزیابی

 ستاد نظارت فدراسیون توسعه نظارت 
و  های پزشکی ورزشی در خصوص ارتقاء سامانه نظارت جمع آوری نظرات و پیشنهادات هیات

 اعالم به شرکت پشتیبانی
22 

استان داوطلب یها برگزاری کالس ناظرین و مربیان و مدیران باشگاه ستاد نظارت استان داوطلب ارتقا و توسعه نهادها   21 

سه ماهه اول بازدید از استان منتخب جهت ارزیابی عملکرد ستاد نظارت ستاد نظارت استان داوطلب توسعه نظارت و ارزیابی  22 

 23 اولین مرحله توانمندسازی سفیران سالمت امور بانوان فدراسیون توسعه سالمت

 24 معاینات دختران ملی پوش شرکت کننده در المپیک کمیته درمان و روابط عمومی -امور بانوان مکان اعالمی توسعه سالمت

 25 (99ت آذربایجان شرقی و غربی و سمنان )خرداد ابرگزاری مجمع عمومی هی ت فدراسیونیامور استان ها ـ مدیر استان مربوطه توسعه نظارت و ارزیابی

 26 رد اپلیکیشن موبایل فدراسیونبررسی بازخو کمیته درمان -واحد فناوری اطالعات فدراسیون توسعه زیرساختها

 Windows 10 27برگزاری دوره آموزشی کار با سیستم عامل  واحد فناوری اطالعات فدراسیون توسعه علمی و ارتقا منابع انسانی

 28 مطالعات اولیه نرم افزار آنالین کمیته مسابقات واحد فناوری اطالعات فدراسیون توسعه زیرساختها

 انجام و مدیران ازیس تصمیم بهبود

 فرایندها بهینه
 آموزش  -کمیته طرح و برنامه  فدراسیون

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

 های فدراسیون
29 

 32 سعیادت از جانبازان دوران دفاع مقدس به مناسبت هفته دفاع مقد روابط عمومی سراسر کشور فرهنگی

 31 انتشار فراخوان جشنواره عکس، فیلم، موشن گرافی و  اینفوگرافی پزشکی ورزشی روابط عمومی سراسر کشور تبلیغات

 32 یورزش یترماتولوژ یکنگره جراحان زانو و آرتروسکوپ الملل نیامور ب ترکیه 99خرداد  18تا  15

 33 پیگیری امور بیمه تکمیلی پرسنل        مور  اداری     ا             فدراسیون   توسعه منابع مالی و انسانی

 34 دوره بازآموزی افسران کنترل دوپینگ ستاد نادو فدراسیون پیشگیری از دوپینگ

 35 برنامه ریزی برای طراحی فیلم آموزشی در قالب انیمیشن درباره مبارزه با دوپینگ  ستاد نادو ستاد نادو پیشگیری از دوپینگ

 36 2222شرکت در جلسات هماهنگی کمیته اجرایی المپیک  ستاد نادو کمیته  ملی گیری از دوپینگپیش

 37 نمونه گیری از اردوها خوابگاه ها و محل سکونت ورزشکاران اعزامی به المپیک توکیو ستاد نادو اردوهای ملی پیشگیری از دوپینگ

 38 ی دوره های آموزشی در اردوهای نفرات اعزامی به المپیکبرگزار ستاد نادو اردوهای ملی پیشگیری از دوپینگ

 39 برگزاری جلسه ماهانه شورای مرکزی  ستاد نادو وزارت ورزش سیاستگذاری دوپینگ
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 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

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

 تجهیزات
1 

تی
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

 ر

 ها توسعه زیر ساخت
 فناوری اطالعات -کمیته درمان فدراسیون

 روابط عمومی
 2 درمانگاه و مراکز درمانی طرف قرارداد نامتخصص اطالعاتی بانک  تشکیل

 3 یج معاینات انجام شده به فدراسیون ها برای بررسی وضعیت مصدومیناعالم نتا کمیته درمان فدراسیون توسعه سالمت

 کمیت مالی-کمیته خدمات درمانی فدراسیون توسعه نظارت و ارزیابی
ارائه ارزیابی وضعیت تراکنش آنالین در سطح کشور در سه ماه اول سال، بررسی 

 دن آنکر چالش ها و راهکارهای مرتفع
4 

امور قراردادها -دمات درمانیخ فدراسیون توسعه نظارت 1398ارائه ارزیابی عملکرد مراکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد در سال    5 

 کمیته آموزش فدراسیون تویعه علمی 
، دوره ورزش درمانی در آب و دوره بازآموزی  MMTدوره آموزشی معاینات 

 امدادگران ورزشی
6 

پژوهشی-توسعه علمی آموزش -شیکمیته توانبخ فدراسیون  ساعته فیزیوتراپیست تیم  52دوره    7 

آموزش -توانبخشی  توسعه، نظارت و ارزیابی  8 ارزیابی عملکرد کمیته های توانبخشی استان ها 

پژوهشی-توسعه علمی  9 بازدید و بررسی عملکرد کمیته توانبخشی استان مازندران، گلستان و کرمانشاه توانبخشی  

بیتوسعه، نظارت و ارزیا استان های کرمانشاه، مازندران،گلستان و  

 فدراسیون)بانوان(
آموزش -کمیته توانبخشی  12 دوره ماساژ ورزشی 

 ها استان -فدراسیون توسعه سالمت
روابط  -آموزش -کمیته روانشناسی

 عمومی

ها، بر اساس پایلوت  اجرای طرح استعدادیابی روانی گروه سنی پایه در تمام استان

 98سال  انجام شده در
11 

 12 تهیه و تدوین بانک اطالعات روانشناسان ورزشی روابط عمومی -روانشناسی کمیته فدراسیون استانداردها و زیر ساخت ها توسعه

سالمت ، بهداشت و  سطح ارتقا

 عملکرد
 فدراسیون

 -پشتیبانی کمیته -تغذیه کمیته

 عمومی روابط

رهای ورزشی ویژه تیم های اعزامی به تغذیه ورزشی در اردوها و سف کارگاه برگزاری

 المپیک
13 

 
 14 بازدید و نظارت تغذیه و بهداشتی بر اردوهای آمادگی ملی پوشان اعزامی به المپیک و پارالمپیک روابط عمومی -تغذیه کمیته محل اردوهای تیم های ملی سالمت ، بهداشت و عملکرد سطح ارتقا

 15 بروشور آموزشی تغذیه ورزشی ویژه رشته های رزمی تهیه و تدوین آموزش و روابط عمومی -کمیته تغذیه  سالمت ، بهداشت و عملکرد سطح ارتقا

 های منتخب استان توسعه نهاد ها و زیرساخت ها
 -کمیته پوشش پزشکی مسابقات

 کمیته امور استان ها
 16 ها جهت نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات بازرسی استان
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 17 استان داوطلب یها برگزاری کالس ناظرین و مربیان و مدیران باشگاه ستاد نظارت فدراسیون ت و ارتقا دانش افزاییتوسعه نظار

 18 )با همکاری انجمن دیابت( دیابت -نسخه نویسی ورزشی آموزش -امور بانوان فدراسیون توسعه سالمت

 19 جرای اولین دوره آموزش آنالین نواب رئیس سراسر کشورا امور بانوان فدراسیون توسعه علمی، سالمت و زیر ساخت ها

 22 برگزاری جلسه آموزشی نواب رئیس و سرپرستان اعزامی امور بانوان مکان انتخابی توسعه علمی، سالمت و زیر ساخت ها

 21 دوپینگ  -داشت سفرآموزش دختران ورزشکار اعزامی در خصوص به امور بانوان فدراسیون توسعه علمی، سالمت و زیر ساخت ها

 22 دوپینگ  -تهیه و تدوین پمفلت به دختران ورزشکار اعزامی در خصوص بهداشت سفر امور بانوان فدراسیون توسعه علمی، سالمت و زیر ساخت ها

 23 گلستان و اصفهان   ،ت های مازندرانابرگزاری مجمع عمومی هی ت فدراسیونیامور استان ها ـ مدیر استان مربوطه توسعه نظارت و ارزیابی

 24 ها جهت عقد قرارداد نرم افزار کمیته مسابقات بررسی شرکت واحد فناوری اطالعات فدراسیون ه خدماتئتوسعه نظام ارا

 فدراسیون توسعهه علمی 
فناوری  -کمیته توانبخشی

 روابط عمومی  -اطالعات
 25 دوره یکروزه آموزش نرم افزار فیزیوتراپی برای استان ها

 26 جهت پرسنل فدراسیونofficeبرگزاری دوره آموزشی  آموزش -واحد فناوری اطالعات  ارتقا  دانش افزایی منابع انسانی

 27 1399سال در ورزشی پزشکی فدراسیون های کمیته ماهه 3 عملکرد ارزیابی کمیته طرح و برنامه فدراسیون ارزیابی و نظارت توسعه

 28 ورزشی پزشکی پیام آنالین ماهنامه تهیه و تدوین شماره دوم دو بط عمومیروا آنالین اطالع رسانی

 روابط عمومی فدراسیون فرهنگی
 دارند  دختر فرزند که والدینی و همکار دختران از برگزاری مراسم تقدیر

 به مناسبت والدت حضرت معصومه)س(
29 

 فدراسیون اطالع رسانی
روابط عمومی با هماهنگی کمیته 

 تخصصی های
 32 رسانی اطالع -آموزشی بروشور یک انتشار

 31 یورزش یپزشک یالملل نیکنفرانس ب الملل نیامور ب ایتالیا -زیون تیر ماه 3و  2

 32 یورزش یپزشک یالملل نیکنفرانس ب الملل نیامور ب شیاتر -نایو تیر ماه 12و  9

 33  پیگیری امور بیمه تکمیلی پرسنل         مور  اداری     ا             فدراسیون   توسعه منابع مالی و انسانی

 34 وادا 2221پیگیری ترجمه کد  ستاد نادو ستاد نادو پیشگیری از دوپینگ

 35 2222شرکت در جلسات هماهنگی کمیته اجرایی المپیک  ستاد نادو کمیته  ملی پیشگیری از دوپینگ

 36 مرکزی شورای انهاماه جلسه برگزاری دونا ستاد ورزش وزارت دوپینگ سیاستگذاری

 37 برگزاری دوره های آموزشی در اردوهای نفرات اعزامی به المپیک ستاد نادو اردوهای ملی پیشگیری از دوپینگ

 38 وکیونمونه گیری از اردوها خوابگاه ها و محل سکونت ورزشکاران اعزامی به المپیک ت ستاد نادو اردوهای ملی پیشگیری از دوپینگ
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ر  تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپ

 

 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 1 کالیبره کردن تجهیزات درمانگاهی و توانبخشی پشتیبانی -توانبخشی -کمیته درمان فدراسیون سالمت توسعه

م
ــ

ــ
ــ

ـ
اد

رد
 

 فدراسیون توسعه سالمت
امور استان ها و روابط  -کمیته درمان

 عمومی
 2 کارکنان فدراسیون و هیات های استانیتشکیل پرونده سالمت 

 2 مشکالت و رفع آنها یعملکرد، بررس یابیاستان جهت ارز یک یخدمات درمان یتهاز کم یدبازد کمیته خدمات درمانی استان منتخب 

 3 کارگاه آموزشی قبل از اعزام برای المپین ها کمیته آموزش  

 توسعه علمی و زیر ساخت ها
، قزوین، آذربایجان غربی

 خراسان شمالی
 4 دوره یکصد ساعته پزشک تیم کمیته آموزش

 5 پوشش توانبخشی بازی های المپیک توکیو توانبخشی محل بازی ها توسعه سالمت

استان ها -فدراسیون ارتقای سطح علمی مربیان  6 ر استان داوطلببرگزاری دوره روانشناسی در رویدادهای ورزشی ویژه مربیان د آموزش -کمیته روانشناسی 

سالمت ، بهداشت و  سطح ارتقا

 عملکرد

فدراسیون 

 جانبازان

 -پشتیبانی کمیته -تغذیه کمیته

 عمومی روابط
 7 تغذیه ورزشی در اردوها و سفرهای ورزشی ویژه تیم های اعزامی به پارالمپیک کارگاه برگزاری

 8 بازدید و نظارت تغذیه و بهداشتی بر اردوهای آمادگی ملی پوشان اعزامی به پارالمپیک روابط عمومی -تغذیه تهکمی فدراسیون جانبازان سالمت ، بهداشت و عملکرد سطح ارتقا

 فدراسیون توسعه نهادها و توسعه سالمت
کمیته مسابقات با همکاری سایر 

 کمیته ها
 9 برگزاری جلسه مشترک با روسای کمیته پزشکی فدراسیون های ورزشی

 12 اجرای دوره بازآموزی امدادگران آموزش -کمیته مسابقات فدراسیون و زیرساخت هاتوسعه نهاد ها 

 11 ها استان داوطلب برگزاری کالس ناظرین و مربیان و مدیران باشگاه ستاد نظارت  توسعه علمی و 

 12 اد نظارتبرگزاری جلسه کمیته مرکزی ست ستادنظارت فدراسیون فرآیندها بهینه انجام و سازی تصمیم بهبود

 13 بروشور اطالع رسانی با همکاری کمیته خدمات درمانی تهیه و تدوین خدمات درمانی -نظارت ستاد  توسعه اطالع رسانی

 14 برگزاری جلسه هم اندیشی با کمیته پزشکی فدراسیون جانبازان و معلولین امور بانوان  فرآیندها بهینه انجام و سازی تصمیم بهبود

 15 برگزاری مجمع انتخاباتی هیات پزشکی ورزشی استان بوشهر امور استان ها ـ مدیریت فدراسیون استان بوشهر ارت و ارزیابیتوسعه نظ

 16 ت های کرمانشاه و همدانابرگزاری مجمع عمومی هی امور استان ها ـ مدیریت فدراسیون استان مربوطه توسعه نظارت و ارزیابی
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 17 عقد قرارداد نرم افزار کمیته طرح و برنامه العاتواحد فناوری اط فدراسیون 

 روابط عمومی فدراسیون فرهنگی، تشویق همکاران
 فرا از پیش)نمونه کارمندان معرفی و همکار داروسازان و پزشکان ها، فیزیوتراپیست از تجلیل

 (الحرام محرم ماه رسیدن
18 

 19 از خبرنگاران حوزه پزشکی ورزشی به مناسبت روز خبرنگار تجلیل روابط عمومی فدراسیون تعمیق ارتباط رسانه ای

 22 آنالین مسابقه کشی قرعه و عید تا عید از مناسبت به برگزاری مراسم  روابط عمومی فدراسیون انسجام سازمانی، فرهنگی و اطالع رسانی

ژاپن - ویتوک مرداد ماه 17و  16  21 یورزش یپزشک یالملل نیکنفرانس ب امور بین الملل 

نادو ستاد دوپینگ از پیشگیری  22 دوپینگ کنترل افسران هماهنگی جلسه نادو ستاد 
 

ورزش وزارت دوپینگ سیاستگذاری  23 مرکزی شورای ماهانه جلسه برگزاری نادو ستاد 
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ر  تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپ

 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 بط عمومی روا –کمیته درمان  فدراسیون 
ن درمانگاه به مناسبت روز پزشک و تقدیر و تشکر از پزشکان درمانگاه و ابرگزاری نشست با متخصص

 ستاد آزادی 
1 

شه
ــ

ــ
ور

ری
 

 2 2222پی گیری روند درمان ملی پوشان مصدوم پس از رویداد المپیک  کمیته درمان  فدراسیون توسعه سالمت

 3  محدود جراحی مراکز سی عملکردربازدید و بر درمانی خدمات – درمان کمیته فدراسیون توسعه سالمت و توسعه نظارت

 4 ارتوپدی جراحی های عمل بعد های درمراقبت ورزشی پزشکی های توصیه بروشور انتشار درمان کمیته فدراسیون توسعه سالمت

ارزیابی و نظارت توسعه منتخب های استان  درمان کمیته   5 استان درمان کمیته عملکرد بر نظارت جهت درمانگاه رایدا منتخب استان بازدید 

 6 مشکالت و رفع آنها یعملکرد، بررس یابیاستان جهت ارز یک یخدمات درمان یتهاز کم یدبازد کمیته خدمات درمانی استان منتخب 

 بهینه انجام و سازی تصمیم بهبود

 فرآیندها
 فدراسیون

روابط  -کمیته خدمات درمانی

پشتیبانیعمومی و   
 7 برگزاری دومین نشست شورای مرکزی کمیته خدمات درمانی

 8 دوره سه روزه تمرینات با کش ورزشی، دوره آموزشی امدادگر ورزشی و  دوره آموزشی ورزش درمانی در آب کمیته آموزش فدراسیون تئسعه علمی و سالمت

پژوهشی -توسعه علمی  
استان زنجان و 

ن(فدراسیون)آقایان و بانوا  
آموزش -کمیته توانبخشی  9 دوره ماساژ ورزشی آقایان 

 کمیته روانشناسی فدراسیون توسعه سالمت
)پس از رویداد( از کمیته های پزشکی  2222جمع آوری نتایج عملکرد روانی ورزشکاران المپیک 

 فدراسیون های المپیکی
12 

وین بروشور تغذیه در سالمندانتد کمیته تغذیه، آموزش و روابط عمومی فدراسیون توسعه سالمت  11 
سالمت ، بهداشت و عملکرد سطح ارتقا روابط عمومی -تغذیه کمیته فدراسیون جانبازان   12 بازدید و نظارت تغذیه و بهداشتی بر اردوهای آمادگی ملی پوشان اعزامی به پارالمپیک 

های منتخب استان توسعه نهاد ها و زیرساخت ها  
کمیته -ا ه کمیته امور استان

 پوشش پزشکی مسابقات
ها جهت نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات بازرسی استان  13 

ها استان داوطلب برگزاری کالس ناظرین و مربیان و مدیران باشگاه ستاد نظارت استان داوطلب توسعه نظارت  14 

سه ماهه دوم جهت ارزیابی عملکرد ستاد نظارت منتخببازدید از استان  ستاد نظارت استان منتخب توسعه نظارت و ارزیابی  15 

درمان -امور بانوان فدراسیون توسعه سالمت بانوان -رفع نیازهای پوشش پزشکی مسابقات پارالمپیک   16 

 17 اعالم کمیته برتر فدراسیون در حوزه بانوان و بزرگداشت بانوان همکار پزشک و داروساز امور بانوان فدراسیون توسعه فرهنگی

 18 ت های قزوین، گیالن و زنجان ابرگزاری مجمع عمومی هی امور استان ها ـ ریاست فدراسیون استان مربوطه توسعه نظارت و ارزیابی

 19 ت دهی درمانگاهارتقای سیستم نرم افزاری خدمات درمانی و تمدید قرارداد پشتیبانی سیستم نوب خدمات درمانی -واحد فناوری اطالعات فدراسیون توسعه زیرساختها
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 22 بررسی و مطالعات اولیه اپلیکیشن جامع فدراسیون واحد فناوری اطالعات فدراسیون توسعه زیرساختها

 کمیته طرح و برنامه فدراسیون توسعه نظارت و ارزیابی
)نیروی انسانی، نرم افزاری و سخت افزاری( در هیات های  ه گزارش از آخرین وضعیت موجودئارا

 ورزشی استان هاپزشکی 
21 

ورزشی پزشکی پیام آنالین ماهنامه تهیه و تدوین شماره سوم دو روابط عمومی آنالین اطالع رسانی  23 

دولت هفته مناسبت به جوانان و ورزش وزارت های برنامه در مشارکت روابط عمومی و کمیته های مرتبط  فرهنگی  24 

شهریور 14و  13 الملل نیامور ب پراگ  یورزش یپزشک یالملل نیرانس بکنف   25 

نادو ستاد دوپینگ از پیشگیری  26 وادا 2221 کد ترجمه نهایی پیگیری نادو ستاد 

 27 2221 کد اساس بر نادو ایران مقررات کتاب ویرایش نادو ستاد نادو ستاد دوپینگ از پیشگیری

دوپینگ سیاستگذاری نادو ستاد پاریس  یونسکو اجالس در شرکت   28 

دوپینگ سیاستگذاری ورزش وزارت  نادو ستاد  مرکزی شورای انههما جلسه برگزاری   29 
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ر  تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپ

 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 1 معاینات پیش از فصل لیگ والیبال، هندبال و بسکتبال  کمیته درمان فدراسیون توسعه سالمت

ر 
ــ

ــ
ـه

مـ
 

 سراسری توسعه سالمت
پوشش پزشکی  -کمیته درمان

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

 3 بررسی عملکرد آزمایشگاه طرف قرارداد با فدراسیون پزشکی ورزشی  کمیته درمان فدراسیون توسعه نظارت

 4  قرارداد طرف اریتصویربرد مراکز عملکرد بازدید وبررسی درمانی خدمات – درمان کمیته  

 5 درمان کمیته عملکرد بر نظارت های  دارای کمیته درمان جهت استان بازرسی ها امور استان –کمیته درمان  استان منتخب ها ساخت زیر و نهادها توسعه

 6 موعهبررسی عملکرد مرکز اورژانس و خدمات آمبوالنس مستقر در مج کمیته درمان ستاد پزشکی ورزشی توسعه نهادها

 7 ها برگزاری جلسه مشترک با امور مالی در خصوص ارزیابی عملکرد شش ماهه استان امورمالی –کمیته خدمات درمانی  فدراسیون توسعه منابع مالی

 8 مشکالت و رفع آنها یعملکرد، بررس یابیاستان جهت ارزیک  یخدمات درمان یتهاز کم یدبازد کمیته خدمات درمانی استان منتخب توسعه نظارت و ارزیابی

 9 دوره مدیریت وزن ورزشکاران و دوره تیپینگ کمیته آموزش  علمی -توسعه سالمت 

پژوهشی-توسعه علمی  12 دوره یکروزه آموزش رادیولوژی توانبخشی آموزش فدراسیون 

فرهنگی-توسعه علمی پاتدوین بروشور علمی توانبخشی آسیب های مچ  توانبخشی آموزش فدراسیون   11 

پژوهشی-توسعه علمی  
استان های گیالن، 

 البرز، مرکزی و تهران
آموزش -توانبخشی  12 دوره ماساژ ورزشی 

 13 بازدید و بررسی عملکرد کمیته توانبخشی استان های گیالن، البرز و مرکزی توانبخشی استان های مربوط توسعه، نظارت و ارزیابی

 14 اهارزیابی عملکرد کمیته توانبخشی استان  وانبخشیت فدراسیون توسعه، نظارت و ارزیابی

 15 ساعته روانشناس تیم 52برگزاری دوره  روابط عمومی -آموزش -کمیته روانشناسی فدراسیون ارتقاء سطح علمی روانشناسی ورزشی

 روابط عمومی -کمیته روانشناسی فدراسیون توسعه نظارت و ارزیابی
والدین گروه سنی پایه در باشگاه های کشور )با تاکید بر غربالگری سراسری سالمت روان 

 ها( بررسی اهداف خانواده ها برای حضور کودکان در باشگاه
16 

 17 تهیه و تدوین بروشور تغذیه سالم ویژه روز جهانی غذا عمومی روابط -کمیته آموزش -کمیته تغذیه  سالمت ، بهداشت سطح ارتقا

 18 تهیه و تدوین بروشور سالمت استخوانی زنان ورزشکار و طراحی برنامه ورزشی برای زنان سالمند تغذیه، امور بانوان، آموزش و روابط عمومی  و عملکردسالمت ، بهداشت  سطح ارتقا

 19 (post event)2222ارزیابی وضعیت تغذیه ای کاروان اعزامی به المپیک و پاراالمپیک  عمومی روابط -کمیته آموزش -کمیته تغذیه  

 22 برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری کمیته مسابقات سراسر کشور کمیته پوشش پزشکی مسابقات فدراسیون ها و ارزیابیدتوسعه استاندار



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9911تقویم فعالیت های فدراسیون پزشکی ورزشی در سال    

 

15 
 

ر  تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپ

 

 

 

 

 

 

 ها و زیرساخت هادتوسعه استاندار
-کمیته پوشش پزشکی مسابقات  فدرسیون

 کمیته آموزش
 21 اجرای آزمون سطح بندی امدادگران پوشش پزشکی مسابقات

های داوطلب جهت معرفی کارورزان ماساژ ورزشی شناسایی و تشکیل بانک اطالعاتی باشگاه ستاد نظارت هیات استانها توسعه زیرساختها  22 

استان داوطلب یها برگزاری کالس ناظرین و مربیان و مدیران باشگاه ستاد نظارت فدراسیون توسعه نظارت   23 

 24 دوره های آموزشی ویژه بانوان –کنگره ساالنه  امور بانوان فدراسیون توسعه علمی و سالمت

 25 معاینات ورزشکاران ملی پوش شرکت کننده در مسابقات ساحلی آسیایی درمان -امور بانوان فدراسیون توسعه سالمت

 26 به مناسبت روز جهانی ترجمه و مترجم زشیور -تجلیل از مترجم برتر حوزه پزشکی آموزش و روابط عمومی -امور بانوان فدراسیون توسعه فرهنگی

 27 بر گزاری مجمع عمومی استان های قم ، مرکزی و لرستان ها امور استان استان مربوط توسعه نظارت و ارزیابی

 

 28 1399سال در ورزشی پزشکی فدراسیون های کمیته ماهه 6 عملکرد ارزیابی کمیته طرح و برنامه فدراسیون ارزیابی و نظارت توسعه

 29 )هفته تربیت بدنی و ورزش( بر پایی ایستگاه رایگان تندرستی روابط عمومی و کمیته های مرتبط سراسر کشور تبلیغ. سالمت همگانی

 اطالع رسانی
پس از بررسی 

 اعالم می شود
 روابط عمومی

 با مبارزه ملی ستاد و ورزشی پزشکی دستاوردهای تشریح منظور به خبری نشست برگزاری

 (دوپینگ)هفته تربیت بدنی
32 

 31 ورزشی در نمایشگاه دستاوردهای ورزش پزشکی غرفه برپایی روابط عمومی و کمیته های مرتبط متعاقبا اعالم می شود اطالع رسانی

 32 ورزشی یپزشک عکس و اینفوگرافی نمایشگاه برپایی روابط عمومی و کمیته های مرتبط یک نگارخانه پیشنهاد می شود اطالع رسانی

ونانی -آتن  مهر ماه 6تا  3  33 مزیف یورزش یپزشک یکنگره جهان نیو ششم یس الملل نیامور ب 

مجارستان -وداپست ب مهرماه 13تا  9  34 یارتوپد یکنگره جهان الملل نیامور ب 

نادو ستاد دوپینگ از پیشگیری  35 2221 ممنوعه های روش و مواد لیست ترجمه نادو ستاد 

ورزش وزارت دوپینگ یاستگذاریس  36 مرکزی شورای ماهانه جلسه برگزاری نادو ستاد 
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 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 فدراسیون توسعه نظارت و ارزیابی
 ها امور استان –کمیته درمان 

 روابط عمومی -

 فعالیت و درمان کمیته اقدف ی ها استان در درمان کمیته تشکیل راهکارهای بررسی

 درمان کمیته خدمات ارئه جهت مناسب
1 

آب
ــ

ــ
ــ

ـ
ن

ا
  

 بهینه انجام و سازی تصمیم بهبود

 فرآیندها
 ستاد نظارت -کمیته خدمات درمانی فدراسیون

برگزاری جلسه مشترک با ستاد نظارت بر باشگاه ها در خصوص ارزیابی وضعیت 

 ار در جهت بهبودمومجود، نقاط ضعف و قوت، ارائه راهک
2 

 3 بازدید از کمیته خدمات درمانی یک استان جهت ارزیابی عملکرد و بررسی مشکالت و رفع آنها کمیته خدمات درمانی استان منتخب توسعه نظارت و ارزیابی

 4 دوره آسیب های ورزشی کمیته آموزش قزوین توسعه علمی

آموزش -توانبخشی  توسعه علمی ینات کشتی و  دوره سه روزه کینزیوتیپدوره یکروزه تمر   5 

 پژوهشی-توسعه علمی
خراسان جنوبی و  

 آذربایجان غربی
آموزش -توانبخشی  6 دوره ماساژ ورزشی آقایان 

بیو بررسی عملکرد کمیته توانبخشی استان آذربایجان غربی و خراسان جنو بازدید کمیته توانبخشی آذربایجان غربی توسعه، نظارت و ارزیابی  7 

 فدراسیون توسعه سالمت و توسعه علمی
آموزش و روابط -کمیته روانشناسی

 عمومی
 8 دوره سراسری روانشناسی داوری ویژه داوران رشته های ورزشی سراسر کشور

 9 تهیه و تدوین بروشور ویژه ورزش های راکتی تغذیه و روابط عمومی -آموزش-ستاد نظارت فدراسیون سالمت ، بهداشت و عملکرد سطح ارتقا

 12 تهیه و تدوین بروشور تغذیه ویژه ورزشکاران دیابتی آموزش و روابط عمومی -کمیته تغذیه  سالمت ، بهداشت و عملکرد سطح ارتقا

 11 فدراسیوننشست امدادگران و پزشکان با کمیته مسابقات  کمیته مسابقات فدراسیون پزشکی یشترو تعامل ب یکارهم

های منتخب استان توسعه نهادها و زیرساخت ها  12 ها جهت نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات بازرسی استان کمیته پوشش پزشکی مسابقات -کمیته امور استان ها  

ها استان داوطلب برگزاری کالس ناظرین و مربیان و مدیران باشگاه ستاد نظارت فدراسیون توسعه نظارت  13 
 بهینه انجام و سازی تصمیم بهبود

 فرآیندها

 فدراسیون
 14 برگزاری جلسه کمیته مرکزی ستاد نظارت ستاد نظارت

 15 برگزاری دوره نسخه نویسی ورزشی در یکی از حوزه های پزشکی آموزش -امور بانوان فدراسیون توسعه علمی و سالمت

 16 نگ و بهداشت سفر به ورزشکارانآموزش دوپی امور بانوان فدراسیون توسعه سالمت

 آموزش -امور بانوان فدراسیون توسعه سالمت
و مرگ ناگهانی برای بانوان شاغل در کمیته مسابقات AED برگزاری دوره آموزشی 

 سراسر کشور
17 
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 18 سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی  ت هایابرگزاری مجمع عمومی هی ت فدراسیونیامور استان ها ـ مدیر استان مربوطه توسعه نظارت و ارزیابی

 19 مذاکره با شرکت پیمانکار اپلیکیشن فدراسیون و پیاده سازی دموی اولیه واحد فناوری اطالعات  توسعه زیرساختها

 22 تمدید الیسنس آنتی ویروس فدراسیون واحد فناوری اطالعات فدراسیون  توسعه زیرساختها

 انجام و مدیران سازی تصمیم بهبود

 ندهاآیفر بهینه
 آموزش -کمیته طرح و برنامه فدراسیون

های  هیات ها وکمیته روسای برای ریزی برنامه و مدیریت آموزشی های دوره برگزاری

 فدراسیون
21 

 22 نآنالی مسابقه سومین آغاز و  میالد جشن برگزاری روابط عمومی و کمیته های مرتبط فدراسیون فرهنگی، اطالع رسانی، تبلیغ

 23 ورزشی پزشکی پیام آنالین ماهنامه شماره چهارم دو  تالیف و ترجمه روابط عمومی آنالین اطالع رسانی

آبان ماه 5تا  3 فرانسه -لیون    24 یکرسنجی÷بیست و نهمین کنگره  امور بین الملل 

دوپینگ از پیشگیری نادو ستاد   25 2221 سال در تغییرات و جدید نقوانی خصوص در آموزشی پوسترهای تدوین نادو ستاد 

دوپینگ از پیشگیری نادو ستاد   26 دوپینگ کنترل افسران هماهنگی جلسه نادو ستاد 

 27 مرکزی شورای ماهانه جلسه برگزاری نادو ستاد ورزش وزارت دوپینگ سیاستگذاری

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9911تقویم فعالیت های فدراسیون پزشکی ورزشی در سال    

 

18 
 

ر  تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپ

 زمان ردیف تشرح فعالی واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 1 انجام معاینات تخصصی برای ورزشکاران اعزامی به رویدادهای ورزشی  سایر کمیته ها -کمیته درمان فدراسیون توسعه سالمت

ذر
آ

  

 2 صدور دفترچه سالمت بین المللی برای ورزشکاران اعزامی به رویدادهای جهانی  درمان کمیته  توسعه سالمت

 3 تهیه بروشور راهنمای مراکز درمانی و تصویر برداری طرف قرارداد برای ورزشکاران روابط عمومی -ه درمانکمیت فدراسیون اطالع رسانی

 فدراسیون توسعه نظارت و ارزیابی
کمیته خدمات درمانی با همکاری روابط 

 عمومی

مشکالت و  یعملکرد، بررس یابیاستان جهت ارز یک یخدمات درمان یتهاز کم یدبازد

 رفع آنها
4 

 5 تقدیر از پژوهشگران حوزه پزشکی ورزشی به مناسبت هفته پژوهش کمیته آموزش فدراسیون توسعه فرهنگی

 6 اندام فوقانی و ستون فقرات MRIدوره آموزشی امدادگر ورزشی و  دوره دو روزه تفسیر  کمیته آموزش فدراسیون توسعه علمی

 پژوهشی-توسعه علمی
فدراسیون آقایان و 

 منان و قزوینبانوان، س

 توانبخشی آموزش
 7 دوره ماساژ ورزشی

 8 و بررسی عملکرد کمیته توانبخشی استان سمنان بازدید کمیته توانبخشی سمنان توسعه، نظارت و ارزیابی

 بهبود-تعیین برنامه عملیاتی فدراسیون 

 فرآیندها بهینه انجام و سازی تصمیم
 روانشناسی تهیکم ونیفدراس

نشست شورای مرکزی کمیته روانشناسی و گردآوری نظرات تخصصی برگزاری دومین 

 1422نخبگان روانشناسی ورزشی )مدعو( جهت برنامه ریزی برای تقویم 
9 

بررسی و ارزیابی عملکرد کمیته 

 استانی
 استان منتخب

امور  -روابط عمومی -تغذیه کمیته

 ها استان

تخب متناظر با تقویم ورزشی های من بازدید از کمیته تغذیه ورزشی یکی از استان

 فدراسیون ها و محل اردوی تیم ها
12 

های منتخب استان توسعه نهادها و زیرساخت ها  11 ها جهت نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات بازرسی استان کمیته پوشش پزشکی مسابقات 

ها استان داوطلب هبرگزاری کالس ناظرین و مربیان و مدیران باشگا ستاد نظارت  توسعه نظارت  12 

 13 سه ماهه سوم جهت ارزیابی عملکرد ستاد نظارت منتخب بازدید از استان ستاد نظارت استان منتخب توسعه نظارت و ارزیابی

 14 آذر 15تا  6 -پوشش پزشکی بازی های آسیایی ساحلی درمان -امور بانوان  

 15 روز پژوهش -آذر 25جشنواره پژوهش برتر در حوزه پزشکی ورزشی بانوان به مناسبت  آموزش و روابط عمومی -نامور بانوا فدراسیون توسعه علمی پژوهشی و فرهنگی 

 16 اجرای دومین دوره آنالین نواب رئیس سراسر کشور  امور بانوان  فرآیندها بهینه انجام و سازی تصمیم بهبود

 17 ملی پوش شرکت کننده در المپیک خاص و زمستانی معاینات ورزشکاران امور بانوان فدراسیون توسعه سالمت

 18 ت خراسان شمالی و رضوی ابرگزاری مجامع عمومی هی ت فدراسیونیامور استان ها ـ مدیر استان مربوطه توسعه نظارت و ارزیابی

 19 ستاد نظارت ینرم افزار ستمیو ارتقا س یبررس واحد فناوری اطالعات فدراسیون توسعه زیرساختها

 22 تمدید الیسنس فایروال فدراسیون واحد فناوری اطالعات  
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 ونیفدراس برنامه عملیاتی نییتع
ونیفدراس  

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

 یورزش یپزشک
21 

ونیفدراس ارزیابی و نظارت توسعه  22  1399سال در ورزشی پزشکی فدراسیون های کمیته ماهه9 عملکرد یارزیاب کمیته طرح و برنامه 

 روابط عمومی فدراسیون فرهنگی
)تقدیر از پرستاران و  یلدا و گرامیداشت روز بسیج شب جشن و پرستار روز مراسم

 بسیجیان همکار(
23 

 24 مشارکت در برنامه های هفته بسیج روابط عمومی و کمیته های مربوطه  فرهنگی

 25 برگزاری نشست آسیب شناسی و اطالع رسانی در زمینه مبارزه با دوپینگ روابط عمومی  ارتقاء سازمانی

 26 تنسیو ف یورزش یپزشک یالملل نیکنفرانس ب نیششم الملل نیامور ب ایاسپان -بارسلون 

 نادو ستاد نادو ستاد دوپینگ از پیشگیری
 سال RTP برای منتخب ورزشی های راسیونفد از ورزشکاران نشانی و اسم استعالم

2221 
27 

 28 وادا 2221 کد چاپ نادو ستاد نادو ستاد دوپینگ از پیشگیری

 29 مرکزی شورای ماهانه جلسه برگزاری نادو ستاد ورزش وزارت دوپینگ سیاستگذاری
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 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

روابط عمومی و کمیته پشتیبان-کمیته خدمات درمانی  فدراسیون فرآیندها بهینه انجام و سازی تصمیم بهبود  1 برگزاری سومین نشست شورای مرکزی کمیته خدمات درمانی. تعیین سرانه سال بعد، بررسی آئین نامه خدمات درمانی 

ی
د

 

 2 در آب و دوره آموزشی تمرینات کششیدوره آموزشی ورزش درمانی  کمیته آموزش استان های منتخب توسعه علمی

 3 ارزیابی عملکرد سه ماه کمیته توانبخشی استان ها توانبخشی فدراسیون توسعه، نظارت و ارزیابی

پژوهشی-توسعه علمی  
خراسان شمالی، خوزستان، 

 کیش، قم
آموزش -توانبخشی آموزش  4 دوره ماساژ ورزشی  

و بررسی عملکرد کمیته توانبخشی استان خراسان شمالی و خوزستان بازدید کمیته توانبخشی خراسان شمالی توسعه، نظارت و ارزیابی  5 

پژوهشی-توسعه علمی  6 دوره یکروزه تمرینات کششی توانبخشی تهران 

 7 زش )ویژه روانشناسان و پزشکان(برگزاری دوره مقدماتی نوروفیدبک و بیوفیدبک در ور روابط عمومی -آموزش-کمیته روانشناسی فدراسیون ارتقای سطح علمی 

 8 برگزاری دوره ارتباط فردی، بین فردی و گروهی موثر در محیط کار ویژه کارمندان فدراسیون پزشکی ورزشی روابط عمومی -آموزش-کمیته روانشناسی فدراسیون ارتقای سطح علمی 

 9 های زمستانی بروشور تغذیه ورشی ویژه ورزش تدوین عمومی روابط -آموزش تهیکم-هیتغذ تهیکم  توسعه علمی و سالمت

ونیفدراس ونیفدراس برنامه عملیاتی نییتع  12 یشورز یپزشک ونیمختلف فدراس یها تهیکم 1398سال  ییاجرا میتقو سینو شیپ گرد آوری کمیته طرح و برنامه 

ری بروشور روانشناسی ورزشی با همکاری کمیته روانشناسیتدوین و گردآو ستاد نظارت با همکاری کمیته روانشناسی فدراسیون توسعه سالمت  11 

 12 دومین مرحله توانمند سازی سفیران سالمت  امور بانوان  توسعه سالمت

 13 آموزش دوپینگ و بهداشت سفر به ورزشکاران امور بانوان  توسعه سالمت

 14 ت پزشکی یزد و چهارمحال بختیاری   ابرگزاری مجمع عمومی هی اسیونت فدریامور استان ها ـ مدیر استان مربوطه توسعه نظارت و ارزیابی

 word 15دوره آموزشی کار با نرم افزار  واحد فناوری اطالعات فدراسیون ارتقا و توسعه دانش افزایی و مهارتها

 16 تمدید قرارداد اینترنت فدراسیون واحد فناوری اطالعات فدراسیون توسعه زیرساختها

 17 ورزشی پزشکی پیام آنالین ماهنامه دو تهیه و تدوین شماره چهارم  روابط عمومی آنالین ع رسانیاطال

 18 ، کارت جیبی، راهنمای ورزشکار و پوستر2222انتشار لیست ممنوعه روابط عمومی فدراسیون اطالع رسانی

 19 یورزش یپزشک یالملل نیکنفرانس ب الملل نیامور ب ایتالیا -رم  دی ماه 27و  26

 22 2221 سال در ورزشی های فدراسیون گیری نمونه توزیع برنامه تدوین نادو ستاد نادو ستاد دوپینگ از پیشگیری

 21 2221 ممنوعه های روش و مواد لیست ارسال و تکثیر چاپ، نادو ستاد نادو ستاد دوپینگ از پیشگیری

 22 2222 سال در ستاد عملکرد زارشگ هئارا نادو ستاد نادو ستاد دوپینگ از پیشگیری

 23 مرکزی شورای ماهانه جلسه برگزاری نادو ستاد ورزش وزارت دوپینگ از پیشگیری
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 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 1 فجر دهه اسبتمن به تندرستی های ایستگاه برگزاری زادیآستاد  – درمان کمیته سراسری توسعه سالمت و توسعه فرهنگی

ــ
هم

ب
ــ

ــ
ـ

 ن

خدمات درمانی – درمان کمیته فدراسیون توسعه نظارت و ارزیابی  2 بازدید و بررسی عملکرد بیمارستان های طرف قرارداد 

روابط عمومی – درمان کمیته استان منخب توسعه نهادها و زیر ساخت ها  3 بازدید و بررسی عملکرد استان منتخب فاقد کمیته درمان 

کمیته خدمات درمانی در هیات رئیسه و مجمع عمومی 1422تصویب آیین نامه سال  کمیته خدمات درمانی فدراسیون توسعه نهادها و زیرساختها  4 

 5 فع آنهامشکالت و ر یعملکرد، بررس یابیاستان جهت ارز یک یخدمات درمان یتهاز کم یدبازد کمیته خدمات درمانی منتخب استان توسعه نظارت و ارزیابی

 6 دوره آموزشی امدادگر ورزشی و  دوره یکصد ساعته پزشک تیم کمیته آموزش استان های منتخب توسعه علمی 

 پژوهشی-توسعه علمی
فدراسیون، خراسان 

 رضوی، فارس
 7 دوره ماساژ ورزشی آموزش -توانبخشی

 8 علمی توانبخشی کمردرد در ورزشکارانتدوین بروشور  روابط عمومی-توانبخشی  فدراسیون ترویجی -توسعه علمی

بررسی و ارزیابی عملکرد کمیته 

 استانی

امور  -روابط عمومی -تغذیه کمیته استان منتخب

 ها استان

های منتخب متناظر با تقویم ورزشی فدراسیون  بازدید از کمیته تغذیه ورزشی یکی از استان

 ها و محل اردوی تیم ها
9 

 12 های آبی تهیه و تدوین بروشور تغذیه ورشی ویژه ورزش عمومی روابط -آموزش تهیکم-هیتغذ تهیکم فدراسیون رهنگیسالمت و ف –توسعه علمی 

 11 ورزشی پزشکی فدراسیون پرسنل بدنی ترکیب و تغذیه وضعیت ارزیابی عمومی روابط -تغذیه کمیته فدراسیون بهداشت ، سالمت سطح ارتقا

 12 ها جهت نظارت بر عملکرد پوشش پزشکی مسابقات بازرسی استان کمیته پوشش -کمیته امور استان ها  استان های منتخب توسعه نهاد ها و زیرساخت ها

 13 ها در سراسر کشور اجرایی شدن برنامه آنالین استان کمیته پوشش پزشکی مسابقات و فناوری اطالعات هیات های استانی توسعه نهاد ها و زیرساخت ها

استان داوطلب یها برگزاری کالس ناظرین و مربیان و مدیران باشگاه ستاد نظارت استان داوطلب ارتتوسعه نظ  14 

سه ماهه چهارم جهت ارزیابی عملکرد ستاد نظارتمنتخب بازدید از استان  ستاد نظارت استان منتخب توسعه نظارت و ارزیابی  15 

 16 کمیته مرکزی ستاد نظارتبرگزاری جلسه  ستاد نظارت فدراسیون توسعه نظارت

 17 توسعه نرم افزار توانبخشی واحد فناوری اطالعات فدراسیون وسعه زیرساختها

 فدراسیون ها ارتقای سطح علمی مربیان
 -آموزش -کمیته روانشناسی

  روابط عمومی -پشتیبانی

پرستان روانشناسی ورزشی در اردوها و سفرهای ورزشی ویژه مربیان و سر کارگاه برگزاری

 )ملزومات روانشناختی سفر ورزشی ایمن(  به درخواست فدراسیون های مربوطه
18 
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 19 برگزاری مسابقه ورزش و سالمت زمین برای بانوان شاغل در فدراسیون و هیات ها امور بانوان سراسزی توسعه سالمت و تسعه فرهنگی

 22 افت پیشنهادهای کمیته های تخصصی به منظور طرح در مجمع عمومی ساالنه پس از بررسیدری کمیته طرح و برنامه فدراسیون توسعه نظام ارائه خدمات

 21 برگزاری  مراسم سالگرد پیروزی انقالب اسالمی روابط عمومی و کمیته های مربوطه فدراسیون فرهنگی

 22    گرامیداشت روز زن و والدت حضرت فاطمه )ص( روابط عمومی فدراسیون توسعه فرهنگی

ایاسترال -کانبرا  بهمن 22تا  18  23 و ورزش یبدن تیترب یکنگره علم الملل نیامور ب 

ژاپن -اساکا اسفند 1بهمن و  32  24 ینزولوژیو ک یورزش یپزشک یوتراپیزیف یالملل نیکنفرانس ب روابط عمومی و کمیته های مربوطه 

 25 2221 سال در قوانین تغییرات اعالم نادو ستاد نادو ستاد دوپینگ از پیشگیری

نادو ستاد دوپینگ از پیشگیری  26 ورزشی پزشکی های هیات و ها فدراسیون به 2221 آموزشی های مجموعه ارسال نادو ستاد 

نادو ستاد دوپینگ از پیشگیری  27 دوپینگ کنترل افسران هماهنگی جلسه نادو ستاد 

 28 سوئیس لوزان در وادا ساالنه ساجال در شرکت نادو ستاد لوزان دوپینگ از پیشگیری
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ر  تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپ

 

 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 1 بررسی عملکرد یکساله مراکز درمانی طرف قرارداد کمیته درمان ونیفدراس توسعه نظارت و ارزیابی

فن
س

ا
ــ

ــ
ــ

 د

 2 بررسی عملکرد یکساله پزشکان طرف قرارداد کمیته درمان ی و طرح و برنامهکمیته درمان خدمات درمان ونیفدراس توسعه نظارت و ارزیابی

 3 زادی آیکساله کمیته درمان و ستاد  بررسی عملکرد کمیته درمان ونیفدراس توسعه نظارت و ارزیابی

 4 دوره آموزشی ورزش درمانی در آب کمیته آموزش فدراسیون توسعه علمی

و فدراسیونخراسان  پژوهشی-توسعه علمی  5 دوره ماساژ ورزشی توانبخشی آموزش 

 6 روانشناسی استانی های کمیته ساالنه عملکرد ارزیابی کمیته روانشناسی فدراسیون توسعه نظارت و ارزیابی

 7 جهت عموم تدوین بروشور ویژه تغذیه در ایام نوروز کمیته آموزش -عمومی روابط -هیتغذ تهیکم فدراسیون سالمت ، بهداشت سطح ارتقا

 8 برگزاری کالس آموزشی تغذیه  ویژه سالمت تغذیه ای پرسنل فدراسیون کمیته آموزش -عمومی روابط -هیتغذ تهیکم فدراسیون سالمت ، بهداشت سطح ارتقا

توسعه نظارت و ارزیابی و تعیین 

 برنامه عملیاتی فدراسیون
 کمیته طرح وبرنامه فدراسیون

 یپزشک ونیفدراس یها تهیکم کسالهیعملکرد  یابیارز و 1399لارائه تقویم پیشنهادی سا

 به مجمع عمومی فدراسیون 1398در سال  یورزش
9 

 12 جمع بندی گزارش عملکرد ساالنه ستاد نظارت جهت ارائه در مجمع ستاد نظارت فدراسیون توسعه ارزیابی و عملکرد

 11 ت پزشکی ورزشی استان خوزستان و کردستانابرگزاری مجمع انتخاباتی هی ریت فدراسیونمدی –ها  امور استان فدراسیون توسعه نظارت و ارزیابی

 12 ت کهگلویه و بویر احمدابرگزاری مجمع عمومی هی ت فدراسیونیامور استان ها ـ مدیر استان مربوطه توسعه نظارت و ارزیابی

 13 جلسه عمومی پایان سال روابط عمومی فدراسیون فرهنگی

 14 انتشار دیجیتال و چاپی سالنامه پزشکی ورزشی جهت مجمع روابط عمومی  ع رسانیاطال

فرانسه -موناکو  اسفند 24تا  22  15 در ورزش یورزش یها بیاز آس یریشگیپ کیالمپ یالملل نیب تهیکم یکنفرانس جهان الملل نیامور ب 

سوئیس -لوزان  98اسفند  28و  27  16 وادا 2222االنه سمپوزیوم س امور بین الملل 

 17 مجمع عمومی ساالنه فدراسیون  حوزه ریاست و سایر کمیته ها  

ورزش وزارت دوپینگ سیاستگذاری  18 مرکزی شورای ماهانه جلسه برگزاری نادو ستاد 
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 فعالیتهای در طول سال

 زمان ردیف شرح فعالیت واحد یا کمیته مسئول مکان اهداف

 1 و آنالیز نتایج و پیگیری معاینات  با فدراسیون ها  2222انجام معاینات المپیک  سایر کمیته ها -درمان تهیمک فدراسیون توسعه سالمت

 ط
در

ــ
ــ

ــ
ـ

 س
ول

ــ
ــ

ــ
 ال

 2 همکاری با مرکز مدیریت بیماری های واگیر دار درمان تهیکم ونیفدراس توسعه سالمت

 3 ورزشکاران کشور تمامه ریزی جهت انجام واکسیناسیون هپاتیت رایگان هماهنگی و برنام درمان تهیکم ونیفدراس توسعه سالمت

 4 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
 5 ها، مراکز آزمایشگاهی و تصویر برداری طرف قراردادبازدید ازبیمارستان  درمان تهیکم

 6 تشکیل شورای درمان جهت بررسی وضعیت بیمارستان های خصوصی و مراکز جراحی محدود خدمات درمانی و روابط عمومی -درمان تهیکم ونیفدراس توسعه سالمت، نظارت و ارزیابی

 7 بررسی خرید تجهیزات مورد نیاز کمیته درمان هیات های پزشکی ورزشی استان ها پشتیبانی-رماند تهیکم ونیفدراس توسعه زیر ساخت ها و توسعه سالمت

 8 تعامل با هیات پزشکی ورزشی استان ها جهت رفع نیازها و ارتقاء سطح خدمات رسانی درمان تهیکم ونیفدراس توسعه زیر ساخت ها و توسعه سالمت

 9 تهیه داروها و تجهیزات مورد نیاز کمیته درمان و ستاد آزادی شتیبانیپ -درمان تهیکم ونیفدراس توسعه سالمت

 12 بازدید از کمیته های درمان هیات های پزشکی ورزشی درمان تهیکم هیات پزشکی منتخب توسعه نظارت و ارزیابی

 11 رمانی جدید یا تمدید قرارداد با مراکز درمانی طرف قراردادعقد قرارداد با مراکز د خدمات درمانی -درمان تهیکم ونیفدراس توسعه نهادها و توسعه سالمت

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

ونیفدراس توسعه سالمت درمان تهیکم   13 صدور گواهی سالمت بازیکنان خارجی و داخلی 

ونفدراسی توسعه سالمت درمان تهیکم   14 تشکیل کمسیون پزشکی برای ملی پوشان مصدوم حسب درخواست فدراسیون مربوطه 

 15 تعیین سن استخوانی برای بازیکنان درمان تهیکم فدراسیون توسعه سالمت

 16 ن المللیارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به ملی پوشان اعزامی به رویدادهای بی کمیته درمان فدراسیون توسعه سالمت

 17 همکاری با کمسیون پزشکی کمیته ملی المپیک کمیته درمان فدراسیون توسعه سالمت

 18 خدمات دریافت جهت درمانی و تشخیصی مراکز به دیده آسیب ورزشکاران معرفی درمان کمیته -درمانی خدمات کمیته  توسعه سالمت

 اسایر کمیته ه -کمیته درمان فدراسیون توسعه سالمت
و ارائه گزارش  2222در تسریع روند درمان ملی پوشان مصدوم اعزامی به بازی های  یهماهنگ

 به فدراسیون ها
19 
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 22 بازدید از اردوهای تیم ملی و بررسی نیازهای درمانی ورزشکاران مستقر در اردوها کمیته درمان  فدراسیون توسعه سالمت

 21  با بیمارستان های طرف قرارداد برای پوشش مسابقات بین المللی ینگهماه کمیته درمان  فدراسیون توسعه سالمت

 22 انجام معاینات دوره ای و تخصصی بنا به درخواست باشگاه ها و فدراسیون ها کمیته درمان  فدراسیون توسعه سالمت

 23 بال و بسکتبالانجام معاینات پیش از فصل برای لیگ فوتبال، والی کمیته درمان  فدراسیون توسعه سالمت

 توسعه سالمت
 فدراسیون

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

 درخواست فدراسیون ها
24 

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

 26  انجام معاینات برای کارکنان فدراسیون ها یا نهادها کمیته درمان فدراسیون 

 فدراسیون سالمت توسعه
 درمان کمیته به ها تعرفه اعالم و 99سال در بهداشت وزارت مصوب درمانی خدمات تعرفه اجرای درمان کمیته

 ها استان
27 

 28 درمانی امور هماهنگی جهت سال طول در خصصمت پزشکان نشست درمان کمیته فدراسیون توسعه سالمت

 29 واگیردار های بیماری مدیریت مرکز با همکاری درمان کمیته  توسعه نهادها

این حوزهپایش عملکرد برنامه و نرم افزار کمیته، رفع ایرادها، ارتقاء برنامه، ارائه مشاوره به استان ها در  کمیته خدمات درمانی  فدراسیون توسعه زیرساختها  32 

ها و پرداخت هزینه های درمان رسیدگی اسناد هزینه درمان استان کمیته خدمات درمانی فدراسیون توسعه سالمت  31 
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درمانی خدمات کمیته فدراسیون توسعه سالمت  32 رسیدگی اسناد هزینه درمان مراکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد 

یونفدراس توسعه سالمت کمیته درمان-امور قراردادها-کمیته خدمات درمانی   33 ارزیابی مراکز تشخیصی و درمانی جدید و  عقد قرارداد با آنها بر حسب نیاز 

 34 ثبت مشخصات آسیب دیدگان ورزشی در سامانه خدمات درمانی کمیته خدمات درمانی فدراسیون توسعه زیرساختها و نهادها

 –فدراسیون  اطالع رسانی

 های تابعه استان
 35 های مربوطه   توزیع پوستر خدمات درمانی و فرم کمیته پشتیبانی -خدمات درمانی 

عمومی روابط -کمیته خدمات درمانی فدراسیون اطالع رسانی  36 تهیه تیزر راهنمای ورزشکاران جهت عضویت و بهره مندی از خدمات و مزایای عضویت   

 37 بررسی روش های اطالع رسانی مناسب به جامعه ورزشی کشور و بهره مندی از صدا و سیما کمیته خدمات درمانی استان منتخب فرآیندها بهینه انجام و سازی تصمیم بهبود

  38 1422سال  برای تولید محتوی، طراحی و چاپ پوستر کمیته خدمات درمانی فدراسیون توسعه سالمت و اطالع رسانی

 39 اری کمیته روانشناسی جهت همفکری و پیشبرد اهداف کمیتهذتشکیل جلسه شورای سیاستگ روانشناسی یتهکم یونفدراس وسعه استانداردها و ارزیابیت
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 42 خواست فدراسیون هااعزام روانشناس برای ورزشکاران بستری در بیمارستان ها حسب در کمیته درمان -کمیته روانشناسی یونفدراس ارتقای سطح سالمت ورزشکاران

 41 اعزام روانشناس جهت پوشش اردوهای تیم های ملی حسب درخواست فدراسیون ها کمیته روانشناسی فدراسیون های ورزشی ارتقای سطح سالمت ورزشکاران

 42 همگانی در محل فدارسیون و ستاد پزشکیارائه خدمات روانشناختی به ورزشکاران حرفه ای و  کمیته روانشناسی فدراسیون ارتقاء سطح سالمت ورزشکاران

 43 یورزش یدر اردوها روانشناسحضور  تیدر خصوص اهم یورزش یها ونیجلسات با فدراس یبرگزار روانشناسی یتهکم یونفدراس توسعه استانداردها

 44 ان ها  هنگام مسابقات بین المللی و المپیاد ها به همراه بازرسی های نوبتیبازدید از خدمات پزشکی است کمیته پوشش مسابقات تهران و هیات های مربوطه توسعه استانداردها

توسعه تجهیزات               45 ارسال لوازم مورد نیاز هیات ها برای پوشش پزشکی مسابقات و اردو ها در استان ها کمیته پوشش مسابقات هیات های مربوطه 

توسعه سالمت                  مربوطه هیات های   46 پوشش اردوهای تیم های ملی کمیته پوشش مسابقات 

 47 بازرسی هیات های استانی جهت نحوه عملکرد در پوشش دهی مسابقات کمیته پوشش مسابقات هیات های مربوطه توسعه استاندارها و سالمت

یشترو تعامل ب یهمکار  48 ن حوزه ستادی در طول سالجلسه توجیهی امدادگرا کمیته پوشش مسابقات فدراسیون پزشکی 

 49 بازرسی از امدادگران حاضر در مسابقه کمیته پوشش مسابقات فدراسیون پزشکی نظارت و توسعه

پرسنل   پرونده تکمیل و پایش بازبینی، و  بررسی  و ارتقای شغلی پرسنل امور اداری فدراسیون ارتقا و سازماندهی منابع انسانی  52 

ای  حین خدمتارتقا و دانش افز اداری امور فدراسیون  پرسنل برای خدمت ضمن نیاز مورد های دوره درخصوص نیازسنجی   51 

اداری امور فدراسیون توسعه زیرساختها و نهادها امور استان ها همکاری با استان ها ورزشی پزشکی های هیات در شاغل همکاران اطالعاتی بانک روز کردن به   52 

نیتوسعه  همیت سازما اداری امور فدراسیون  فدراسیون اداری انضباط و نظم برقراری راستای در مختلف های بخشنامه صدور   53 

اداری امور فدراسیون توسعه نهادها و زیرساختها  54 سازمانی و اداری های بخشنامه و ها دستورالعمل اجرای و پرسنلی احکام صدور 

اداری امور فدراسیون توسعه منابع انسانی  55 شرایط به بسته و نیاز برحسب خاص موارد در نیرو جذب و تعدیل 

اداری امور فدراسیون   56 (مالی کمیته همکاری با) مزایا و حقوق پرداخت جهت پرسنل کارکرد گزارش تهیه 

اداری امور فدراسیون اداری  57 سیستم در آنان استعالجی مرخصی و( روزانه -ساعتی) کارکنان شده استفاده مرخصی ثبت 

اداری امور فدراسیون   58 پرسنل سنواتی حساب تسویه جهت الزم اقدامات 

رفاهی -توسعه فرهنگی  اداری امور فدراسیون   
 از استفاده جهت ها استان ورزشی پزشکی های تاهی و همکاران اعزام جهت الزم اقدامات

 و  شهر رامسر  مقدس مشهد رفاهی امکانات
59 

باب رجوعتوسعه و تکریم ار  62 پیگیری شکایات ثبت شده د ر سامانه رسیدگی به شکایات مردمی از هیات پزشکی ورزشی مربوطه ستاد نظارت فدراسیون 

 61 5پیگیری و حضور در جلسات ماده و  حضور در جلسات کمیسیون صدور مجوزها ستاد نظارت فدراسیون توسعه سالمت

بانوانامور  فدراسیون توسعه نظارت و ارزیابی  62 بازدید از استان ها حسب دستور حوزه ریاست 

 63 بررسی نشانه های سه گانه زن ورزشکار در بانوان ورزشکار امور بانوان فدراسیون توسعه سالمت

 64 پژوهشی در حوزه پزشکی ورزشی-کارگروه آموزشی ،کارگروه ورزش در دوران بارداری امور بانوان فدراسیون توسعه علمی
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عه علمیتوس  65 بانوان -فراخون کتب ترجمه شده در حوزه پزشکی ورزشی امور بانوان فدراسیون 

 66 بانوان -جمع آوری پژوهش های انجام شده در حوزه پزشکی ورزشی امور بانوان فدراسیون توسعه علمی پژوهشی

 67 انوانب -نیاز سنجی پژوهشی در حوزه پزشکی ورزشی امور بانوان فدراسیون توسعه سالمت

سالمت و فرهنگی –توسعه علمی   68 آموزش بانوانCD تهیه و تدوین  امور بانوان فدراسیون 

سالمت و فرهنگی –توسعه علمی   69 آموزشی در خصوص تیپینگ CDتهیه و تدوین  امور بانوان فدراسیون 

 72 صصیبرگزاری جلسات کمیته آموزش و کارگروه های تخ آموزش فدراسیون توسعه نهادها

فرهنگی -تعه علمی   71 امه طب در ورزشنانتشار چهار شماره فصل آموزش فدراسیون 

 72 برگزاری دوره رفتار سازمانی و تکریم ارباب رجوع آموزش فدراسیون توسعه فرهنگی

 73 راه اندازی آموزش های مجازی و تالیف بروشورها و پوستر های آموزشی آموزش  

 بهینه انجام و سازی تصمیم بهبود

 فرآیندها
 کمیته های تخصصی فدراسیون 

ن کمیته های متناظر در یولئبرگزاری جلسات هم اندیشی کمیته های تخصصی فدراسیون با مس

 هیات های استانی
74 

 75 ونروزرسانی و ایمن سازی زیر ساخت فناوری اطالعات فدراسیه بررسی، ب واحد فناوری اطالعات فدراسیون توسعه زیرساختها

واحد فناوری اطالعات  -خدمات  درمانی فدراسیون توسعه زیرساختها  76 پایش عملکرد برنامه و نرم افزار کمیته خدمات درمانی، رفع ایراد ها و ارائه مشاوره به استان ها در این حوزه 

 77 مانرسیدگی اسناد هزینه درمان استان ها و پرداخت هزینه های در خدمات  درمانی فدراسیون 

 78 رسیدگی اسناد هزینه درمان مراکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد خدمات  درمانی فدراسیون توسعه سالمت

 79 ارزیابی مراکز تشخیصی و درمانی جدید و عقد قرارداد با آنها برحسب نیاز خدمات  درمانی فدراسیون توسعه ارزیابی و نظارت

ام سازمانیارتقاء توانمندی همکاران و انسج  82 گردهمایی سراسری روابط عمومی روابط عمومی استان داوطلب 
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 روابط عمومی سراسر کشور ارتقاء سازمان
 و اند کرده دریافت خدمات که ورزشکارانی، آنالین و حضوری( تلفنی،) هدف جامعه افکارسنجی

 یافته سازمان ورزشکاران درصد یک آماری جامعه ،ورزشکاران دیگر
81 

 کمیته پشتیبانی فدراسیون توسعه نظام ارائه خدمات
، فیزیوتراپی، رادیولوژی ،دندانپزشکی، درمانگاه نیاز مورد پزشکی لوازم و دارو تهیه و تامین

 مسابقات پزشکی وکمیته آزادی کلینیک
82 

 83 نیاز فدراسیون و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ تهیه ملزومات مورد کمیته پشتیبانی فدراسیون توسعه نظام ارائه خدمات

 کمیته پشتیبانی فدراسیون توسعه نظام ارائه خدمات
تنظیم قراردادهای  مناقصه و مزایده و کمیسیون ترک تشریفات، تشکیل کمیسیون معامالت،

 انجام کار خرید و
84 

منابع حفظ و توسعه زیرساخت ها و  کمیته پشتیبانی فدراسیون 
ستاد ملی مبارزه با دوپینگ )اعم از تعمیر،  سرویس خودروهای فدراسیون پزشکی و نگهداری و، تعمیر

 بدنه ثالث وصدور بیمه نامه های شخص ، سوخت( و تهیه مجوز طرح ترافیک خودروها کارواش و
85 
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منابع حفظ و توسعه زیرساخت ها و  کمیته پشتیبانی فدراسیون 
ساختمان فدراسیون و بخش های مختلف فدراسیون پزشکی ورزشی و  تعمیر و نگهداری تاسیسات حیاتی

 انجام سرویس های دوره ای آسانسورسرویس دوره ای آن اعم از )خطوط برق و تلفن و شبکه اینترنت و... 
86 

منابع حفظ و توسعه زیرساخت ها و  87 ...آتش سوزی و، زلزله، تهیه بیمه نامه مسئولیت مدنی آسانسور کمیته پشتیبانی  

 88 .بین الملل و.. پست توسط دوپینگ با مبارزه ملی ستاد گیری نمونه های کیت ارسال کمیته پشتیبانی فدراسیون 

 89 افسران کنترل دوپینگ و اسکان  ذهاب  تهیه وسیله ایاب و کمیته پشتیبانی استان منتخب 

منابع حفظ و توسعه زیرساخت ها و  کمیته پشتیبانی فدراسیون 
دستگاه ، پرینترهای واحدهای فدراسیون تمامنگهداری تجهیزات اداری اعم از  سرویس و عمیرت

 های کپی و...
 ط 92
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منابع حفظ و توسعه زیرساخت ها و  91 تعمیرو سرویس ونگهداری تجهیزات توانبخشی ودرمانی فدراسیون و... کمیته پشتیبانی  

 92 ورزشی های فدراسیون برای ورزش وزازرت عمومی روابط آموزشی های دوره از یکی میزبانی روابط عمومی فدراسیون سازمانیتعامل برون 

 93 بازدید از اردوهای ملی روابط عمومی با همکاری کمیته های مرتبط  تعامل برون سازمانی

 94 برگزاری دو تا سه دوره آموزشی توانمندسازی همکاران همکاری کمیته های مرتبطروابط عمومی با  فدراسیون انسانی و دانش افزایی منابع ارتقاء

 کمیته های مرتبط -روابط عمومی  فدراسیون ارتقاء نیروی انسانی
 پزشکی پوشش  کمیته اعضای و ستادی همکاران برای همراه تلفن با عکاسی کارگاه برگزاری

 مسابقات
95 

 96 درمانی خدمات کمیته برای آموزشی-تبلیغاتی تیزر ساخت همکاری کمیته خدمات درمانی روابط عمومی با  اطالع رسانی

 97 ها کمیته این ساالنه های گردهمایی در نمایش جهت تخصصی های کمیته برای اختصاصی های کلیپ ساخت روابط عمومی با همکاری کمیته های مرتبط  اطالع رسانی

 98  دوپینگ ضد آموزشی تیزرهای ساخت نادو ایران همکاری باروابط عمومی با    اطالع رسانی

 99 ورزشی خبرنگاران برای دوپینگ ضد توجیهی دوره برگزاری روابط عمومی با همکاری کمیته های مرتبط فدراسیون تعمیق تعامل رسانه ای

 122 ها رسانه از بازدید روابط عمومی محل رسانه ها تعمیق تعامل رسانه ای

  ل بین المللیتعام
امور بین الملل با همکاری کمیته 

 های مرتبط و ایران نادو
 121 میزبانی یک رویداد بین المللی)پزشکی ورزشی را آنتی دوپینگ(

 122 فراهم سازی برنامه های فرهنگی خانوادگی برای کارکنان روابط عمومی با همکاری کمیته های مرتبط  رهنگیف

 123 ساالنه کنفدراسیون آسیایی پزشکی ورزشی  اجالس امور بین الملل  

 124 تمهیدات الزم جهت تکریم سالروز تولد همکاران روابط عمومی فدراسیون توسعه فرهنگی

 125 برگزاری مسابقات درون سازمانی )دارت و ....( در مناسبت های هفته بسیج و دهه فجر  روابط عمومی فدراسیون توسعه فرهنگی
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 126 تکریم خبرنگاران حوزه پزشکی ورزشی روابط عمومی  فدراسیون گیتوسعه فرهن

 127 مورد( 15انتشار بروشورهای تخصصی با هماهنگی کمیته های مرتبط) روابط عمومی فدراسیون اطالع رسانی و توسعه علمی فرهنگی

 128 2221 سال برای گیری مونهن های کیت خریداری برای پیگیری و اقدام نادو ستاد فدراسیون دوپینگ از پیشگیری

 129 شده اخذ های نمونه کل برای آدامز سیستم در دوپینگ کنترل های فرم اطالعات کردن وارد نادو ستاد فدراسیون دوپینگ از پیشگیری

 112 قطر و کلن آزمایشگاه به شده اخذ های نمونه ارسال نادو ستاد  دوپینگ از پیشگیری

 111 ورزشی پزشکی های هیات و ها فدراسیون به 2221 آموزشی های مجموعه ارسال نادو ستاد اسیونفدر دوپینگ از پیشگیری

 112 عالی شورای جلسه برگزاری نادو ستاد ورزش وزارت دوپینگ سیاستگذاری

 113 متخلف ورزشکاران خصوص در اولیه بررسی جلسات برگزاری نادو ستاد نادو ستاد دوپینگ از پیشگیری

 114 متخلف ورزشکاران خصوص در رای صدور شورای جلسه برگزاری نادو ستاد نادو ستاد دوپینگ از یریپیشگ

 115 دوپینگ با مرتبط مختلف موارد خصوص در( ژاپن نادو) RADO و وادا با مکاتبات انجام نادو ستاد  دوپینگ از پیشگیری

 116 مورد برحسب المللی بین های فدراسیون و وادا با المللی ینب مکاتبات انجام نادو ستاد فدراسیون دوپینگ از پیشگیری

نادو ستاد فدراسیون دوپینگ از پیشگیری  117 ورزشی های فدراسیون درخواست مورد آموزشی های دوره استعالم 
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نادو ستاد فدراسیون دوپینگ از پیشگیری  118 ورزشکاران برای آموزشی های پمفلت ارایه 

ورزشی های فدراسیون دوپینگ از پیشگیری نادو ستاد   119 ورزشی های فدراسیون مختلف سنی های رده برای افزایی دانش آموزشی های دوره برگزاری 

نادو ستاد  دوپینگ از پیشگیری  122 خبری های رسانه و ستاد سایت علمی نشریات برای دوپینگ با مبارزه آموزش حوزه در علمی مطالب ارایه و تهیه 

نادو ستاد دوپینگ از پیشگیری نادو ستاد   TUE 121 کمیته جلسات تشکیل 

کشور های ورزشگاه دوپینگ از پیشگیری نادو ستاد   122 2222 گیری نمونه توزیع برنامه برحسب کشوری های لیگ و قهرمانی المللی بین ملی مسابقات از گیری نمونه 

ابیمکان انتخ دوپینگ از پیشگیری نادو ستاد   RTP 123 برنامه اساس بر ورزشکاران سکونت محل و ها خوابگاه اردوها از گیری نمونه 

کشور های ورزشگاه دوپینگ از پیشگیری نادو ستاد   124 ایشان درخواست حسب گیری نمونه امر در المللی بین های فدراسیون با همکاری 

 125 2221 وادا عضویت حق تپرداخ نادو ستاد فدراسیون دوپینگ از پیشگیری

 126 2222 سال اطالعاتی بانک تدوین نادو ستاد نادو ستاد دوپینگ از پیشگیری

نادو ستاد ستاد نادو دوپینگ از پیشگیری  127 المپیک ملی کمیته پزشکی کمیسیون با همکاری 

 128 قطر و کلن های آزمایشگاه های صورتحساب پرداخت  نادو ستاد فدراسیون دوپینگ از پیشگیری

 129 راه اندازی ایستگاه تندرستی در محل ستاد به عنوان پایگاه اصلی کمیته درمان ستاد پزشکی ورزشی توسعه سالمت

  132 خروج از لیست بازیکنان مصدوم باشگاه ها  درمان کمیته فدراسیون 

های تشکیل کمیته درمان در استان های فاقد کمیته درمان و فعالیت مناسب جهت ارائه خدمات کمیته درمانبررسی راهکار کمیته درمان فدراسیون توسعه سالمت و توسعه زیر ساخت ها  131  
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ها استان داوطلب برگزاری کالس ناظرین و مربیان و مدیران باشگاه ستاد نظارت فدراسیون توسعه نظارت  132 
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 133 تابعه دارای درمانگاه  های هیات و فدراسیون نیاز مورد داروهای و تجهیزات برآورد درمان کمیته فدراسیون 

ورزشی پزشکی ستاد توسعه سالمت  134 مجموعه های بوفه و رستوران سالمت و بهداشت کنترل و نظارت درمان کمیته 

 135 تمدید کارت سرناظرین استانی ستادنظارت  توسعه زیر ساخت ها

ساختها زیر توسعه یدرمان خدمات کمیته فدراسیون  درمانی خدمات سامانه در فیش شماره ثبت قابلیت حذف اجرای   136 

پشتیبانی -درمان کمیته فدراسیون فدراسیون آزادی ستاد و درمانگاه نیاز مورد داروهای و تجهیزات و اقالم خرید درخواست و نیاز برآورد   137 

ارزیابی و نظارت توسعه درمانی خدمات کمیته فدراسیون  جوانان و ورزش وزارت به( یافته سازمان ورزشکاران) 1398 سال در درآمده عضویت به ورزشکاران یآمار گزارش انتشار   138 

99ابالغ اشل حق الزحمه سال  ستاد نظارت فقدراسیون توسعه نهادها و زیرساختها  139 

حوزه نظارت بر سالمت باشگاه هادر  های پزشکی ورزشی هیاتعملکرد اعالم رتبه بندی  ستاد نظارت دراسیونف توسعه نظارت و ارزیابی  142 

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

 142 کارکنان اساییشن کارت صدور روابط عمومی با هماهنگی امور اداری فدراسیون نیاز سازمانی

 143 وادا 2221شروع ترجمه کد  ستاد نادو ستاد نادو پیشگیری از دوپینگ

 144 تشکیل جلسه شورای درمان جهت بررسی و تمدید عقد قرارداد مراکز درمانی دولتی و خصوصی خدمات درمانی -کمیته درمان  فدراسیون توسعه سالمت، نهادها و زیر ساخت ها

 145 2222ادامه معاینات المپیک  سایر کمیته ها  -کمیته درمان سیونفدرا توسعه سالمت

 146 تکمیل بانک اطالعاتی سرناظر و ناظرین استان ستاد نظارت  توسعه زیر ساختها

 امور  اداری فدراسیون توسعه منابع مالی و انسانی
و اقدامات الزم  محاسبه و تنظیم افزایش حقوق و مزایای پرسنلی بر مبنای قوانین رایج کشوری

 جهت عقد قرارداد پرسنل )با همکاری کمیته مالی(
147 

 148 نظارت و کنترل سالمت اماکن ورزشی فعال در مجموعه ورزشی آزادی ستاد نظارت -کمیته درمان   ستاد پزشکی ورزشی توسعه نظارت و ارزیابی

 149 ورزشکاران درمان مشکالت بررسی و المپیک به اعزامی ملی های یمت اردوهای نهایی از بازدید درمان و سایر کمیته ها کمیته فدراسیون 

کمیته امور مالی و پشتیبانی –کمیته درمان فدراسیون  ماهه دوم سال 6قدامات الزم جهت خرید دارو و ملزومات اورژانسی واحد پرستاری ا   152 

 151 نظارت و کنترل بهداشت استخرهای مجموعه کمیته درمان  فدراسیون 

 152 عاشورا )دهه اول ماه محرم( زیارت مراسم برگزاری روابط عمومی و کمیته های مرتبط فدراسیون رهنگیف

 153 بازدید و بررسی عملکرد بیمارستانهای طرف قرار داد  خدمات درمانی –کمیته درمان   

کمیته تغذیه های ورزشی با همکاری تدوین و گردآوری بروشور مکمل ستاد نظارت فدراسیون توسعه علمی  154 

حوزه نظارت بر سالمت باشگاه هاهای پزشکی ورزشی در  هیاتعملکرد اعالم رتبه بندی  ستاد نظارت دراسیونف توسعه نظارت و ارزیابی  155 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9911تقویم فعالیت های فدراسیون پزشکی ورزشی در سال    

 

31 
 

ر  تنظیم  دکتر   فرهاد مرادی شهپ

 


