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 «آیین نامه معالجه و از کار افتادگی ورزشی»

  .شده باشدقهرمان به ورزشکاری اطالق می گردد که به یکی ازمدارج قهرمانی زیر نایل : 1ماده

  . کسب مقام اول تا شش مسابقات المپیک ، پاراالمپیک و جهانی -الف 

 (، ارتشهای جهان )سیزم ودانشجویان جهاننابینایان ،تاشش مسابقات آسیایی، ناشنوایانکسب مقام اول  -ب 

  .کشور کسب مقام اول تا ششم مسابقات قهرمانی کشور، قهرمانی دانشجویان دانش آموزان وکارگران -ج 

  .مواردی که در فهرست افراد توسط هیاتهای ورزشی استانها ارائه و به تایید سازمان تربیت بدنی می سد -د

، نقص عضو یا فوت ی ورزشی دچار حادثه منجر به صدمهقهرمانانی که در حین تمرین و مسابقه وسفرها :1-1تبصره

  .شوند از مزایای این آئین نامه برخوردار می گردند

سازمان تربیت بدنی در فوردین ماه هر سال اسامی افراد واجد شرایط این آئین نامه را به سازمان تامین اجتماعی : 2دهما

  .و یا موسسات بیمه گر طرف قرارداد اعالم می ماید

یدگی ( که در حین انجام تمرینات ، مسابقات و سفرهای ورزشی مربوط دچار آسیب د1به قهرمانان مشمول ماده ): 3ماده

  .اعضای بدن می شوند و پس از معالجات الزم به نقص عضو مبتال یا فوت شوند، غرامت یا مستمری پرداخت می گردد

، درمان و آموزش پزشکی پرداخت یف، برابر تعرفه های وزارت بهداشتلهزینه معالجه افراد مذکور تا تعیین تک: 3-1تبصره

  .خواهد شد

ریال و حداکثر دویست وپنجاه میلیون  (000/000/15ان حداقل پانزده میلیون )غرامن نقص عضو قهرمان: 3-2تبصره

( ریال تعیین می شود تا براساس دستورالعملی که از سوی سازمان تربیت بدنی و سازمان تامین 000/000/250)

 اجتماعی تهیه خواهد شد پرداخت گردد 

ایند و همچنین قهرمانانی که در اثر حادثه از کارافتادگی یا وراث قانونی قهرمانانی که در اثر حادثه فوت نم: 3-3تبصره

( این ماده ، از مستمری بشرح زیر برخوردار می 2معلولیت دایمی یابند، عالوه بر دریافت حداکثر مبغل مذکور در تبصره )

  :مستمری مزبور پس از فوت این دسته از قهرمانان به وراث قانونی آنان پرداخت می شود 0گردند

  . ( ریال000/500/1(، ماهانه یک میلیون و پانصد هزار)1قهرمانان مشمول بند)الف ( ماده ) -ف ال

  . ( ریال000/200/1(، ماهانه یک میلیون و دویست هزار)1قهرمانان مشمول بند)ب ( ماده ) -ب 

  . ( ریال000/800(، ماهانه هشتصد هزار )1قهرمانان مشمول بندهای )ج ( و)د( ماده ) -ج 

، که توسط بانک با توجه به نرخ تورم گیامت نقص عضو ومستمری از کارافتادمبالغ تعیین شده به عنوان غر: 3-4تبصره

  .، قابل تجدیدنظر و افزایش خواهدبوداعالم میشود هر سال از سوی دولت مرکزی

 .پیش بینی و منظور خواهد شددر لوایح بودجه سنواتی ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربودجه الزم از سوی س: 4ماده

 


