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 سایت  معرفی
در راستای ثبت اطالعات بیمه ، تمدید بیمه ، ثبت اطالعات حادثه  و مدیریت حادثه ها  امکاناتی را در اختیار  ن پزشکی ورزشییوسراسایت فد

 کاربران قرار می دهد. 

بدون نیاز مراجعه به باشگاه و حوزه محل خود به با مراجعه به سایت فدراسیون پزشکی ورزشی در این بخش ورزشکاران می توانند  

ثبت  صورت انفرادی اقدام به ثبت اطالعات و ثبت بیمه و یا تمدید بیمه خود نمایند. و یا با مراجعه به باشگاه و ارائه اطالعات خود، فرایند

 اطالعات و بیمه شدن توسط مسئوالن باشگاه به صورت انفرادی و یا گروهی صورت گیرد . 

 زشکاران و یا مسئوالن باشگاه می توانند به تمام خدمات مورد نیاز خود در صفحه اصلی دسترسی پیدا کنند. ور

 شامل ثبت اطالعات ورزشکار و بیمه به صورت انفرادی می باشد  : ثبت نام -

 اطالعات بیمه انها می باشد  شامل ثبت گروهی اطالعات ورزشکاران و :ثبت نام گروهی -

 تمامی کاربران می توانند به آیین نامه فدراسیون پزشکی ورزشی دسترسی داشته باشند  : آیین نامه ها -

 : شرحی از خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی در دسترس کاربران است خدمات -

 : شامل اطالعات مورد نیاز برای تماس با مسئوالن فدراسیون می باشد. تماس با ما -

 



3 
 

 ثبت نام 
 ه زیر می باشد که هر کدام به صورت جداگانه صورت می گیرد فرآِیند ثبت نام شامل دو مرحل

 اطالعات فردی  .2

 عضویت  .2

ورزشکار استفاده خواهند شد. در صورتی که ورزشکار جهت بیمه  یدر تمام عضویت هاو اطالعات فردی ورزشکار تنها یکبار مشخص می شود 

در سایت ارائه شده است و تمام خدمات بیمه تنها  عضویتعنوان  باشدن موظف است در هر سال بیمه خود را تمدید کند و فرایند بیمه شدن 

 د اطالعات عضویت است.عضویت به ورزشکار قابل ارائه می باشد و پس از ان نیاز به ثبت مجدمعتبر  زماندر 

 اطالعات فردی

 در صفحه اصلی امکان پذیر می باشد " ثبت نام "توسط لینک دسترسی به اطالعات فردی 

 

با ورود کد ملی و تایید آن کاربر به صفحه اطالعات  پنجره ای  جهت ورود کد ملی توسط کاربر نمایش داده می شود .لینک ثبت نام با انتخاب 

 فردی هدایت می شود : 

 در صورتی که کد ملی وارد شده در سیستم وجود داشته باشد، اطالعات ورزشکار نمایش داده میشود  -
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 در صورتی که کد ملی وارد شده در سیستم وجود نداشته باشد، امکان ایجاد اطالعات در سیستم به کاربر داده می شود  -

 

 :  توجه

کد ملی می باسیت دارای فرمت و استاندارد مشخص کد ملی باشد و در صورت ورود کد ملی نامعتبر، کاربر به صفحه اطالعات  .1

ا نمایش داده فردی هدایت نخواهد شد و پیغام خط

 می شود

  

وجود سیستم در صورتی که اطالعات فردی در  .2

داشته باشد و به کاربر نمایش داده شود، تا زمانی 

که اطالعات عضویت برای اطالعات فردی مشخص 

شده وارد نشده باشد، امکان ویرایش اطالعات فردی 

دی تنها توسط فدراسیون و یا هیئت های استانی امکان ویرایش اطالعات فر، در صورت ثبت عضویت  ولیتوسط کاربر وجود دارد 

 پذیر می باشد. 

 حذف اطالعات فردی نیز تنها توسط کاربران فدراسیون و یا هیئت های استانی امکان پذیر می باشد  .3

 ایجاداطالعات فردی 
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تا را کلیک کرده  " ثبت اطالعات  "دکمه واطالعات مربوطه را وارد کرده دراین صفحه شخص  

 اطالعات در سیستم ثبت شود.

در  سمت چپ  فیلد گزینه وجود دارد که با فشردن ان صفحه  "تاریخ تولد  "برای وارد کردن

  کوچکی باز می شود که می توان تاریخ را انتخاب کرد.

 

 

 

  : توجه

می بایست توسط کاربر مشخص شوند و در غیر اینصورت به کاربر پیغام خطا  حتماالزامی است و  اطالعات فیلدهای ستاره دار  .1

 نمایش داده می شود.

 امکان ورود حروف انگلیسی در فیلد های نام و نام خانوادگی وجود ندارد .2
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نه ی که در سمت چپ آنها عالمت فلش وجود دارد با کلیک کردن برروی ان زیر منویی باز می شود که می توان گزییفیلدها .3

موردنظر را انتخاب کنیم. و یا با تایپ کردن در فیلد ، گزینه مورد نظر را جستجو کرد . در صورت انتخاب و یا تایپ مواردی غیر از 

 انچه که در لیست وجود دارد،  سیستم در زمان ثبت  پیغام خطا به کاربر نمایش می دهد 

تان پر شود و قابل انتخاب باشد.)با انتخاب اس "امتشهراق "ه تا فیلد کرد را انتخاب  "استان  "همچنین حتما باید اول گزینه   .4

 استان در فیلد شهر اقامت نمایش داده می شوند .(مورد نظر شهر های متناظر آن 

 1عددی که در سمت راست کد ملی افزوده می شود تعداد دفعات عضویت شخص در سایت می باشد ؛ اگر برای فردی اولین رقم سمت راست 

 باشد دومین بار است و به همین ترتیب....  2باشد یعنی اولین بار است که از این حق بیمه استفاده می کندو اگر 

 توجه :  

 می باشد .  تعداد دفعات عضویتکد ملی + ترکیبی از شماره عضویت هر شخص به صورت  .1

فردی ، تا زمانی که برای  فرد مورد نظر عضویتی ثبت نشده باشد امکان ویرایش اطالعات فردی وجود دارد و بعد از ثبت اطالعات  .2

 امکان پذیر می باشد .فدراسیون و هیئت های استانی  ویرایش تنها توسط کاربران

 

ورود اطالعات و انتخاب دکمه ثبت پیغامی در باالی صفحه مبنی بر موفقیت آمیز بودن ثبت اطالعات به کاربر نمایش  پس از تکمیل فرآیند

 داده می شود 

 

برای  ادامه فرآیند  ثبت نام در پایین صفحه سمت چپ دکمه  ثبت عضویت را کلیک کرده و یا از منوی سمت راست گزینه عضویت را انتخاب 

 کنید.

 

 ثبت عضویت  به دو صورت فراهم شده است.امکان 

 از منوی سمت راست  صفحه .2

 "ثبت عضویت ─مرحله بعد "به کمک گزینه .2
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 عضویت 

مشخص است ایجاد و یا تمدید عضویت هر دو به معنای عضویت جدید ورزشکار می  مدت زمانعضویت به معنی بیمه کردن ورزشکار در یک 

مشخص، عضویت  زمانباشد که در تمدید دیگر نیازی به ثبت مجدد اطالعات فردی نمی باشد و کاربر تنها با ایجاد یک عضویت جدید با 

 ورزشکار را تمدید می کند.

 فرم عضویت دارای سه وضعیت است: 

 نمایش   .2

 

در صفحه عضویت  در صورتی که ورزشکار دارای عضویت بوده و عضویت همچنان دارای اعتبار می باشد ، اطالعات آخرین عضویت فرد نمایش 

داده می شود و امکان ایجاد عضویت جدید و ویرایش توسط کاربر وجود ندارد و در صورتی که فرد دارای عضویت نمی باشد و یا آخرین 

 ورزشکار نمایش داده می شود .عات فیش واریزی قبلی ورزشی و اطالهمراه رشته  اطالعات عضویت بهوضعیت فته باشد عضویت فرد پایان یا
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 ایجاد .2

عات عضویت جدید، تبدیل در باالی فرم عضویت ،وضعیت فرم عضویت به وضعیت ایجاد و ورود اطال "ایجاد  "با انتخاب دکمه  -

 .خواهد شد

 .شود می تعیین سیستم توسط "کارت پایان تاریخ  " و "کارت صدور تاریخ  " ،"کارت شماره " های فیلد -
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o تاریخ صدور برابر با تاریخ همان روزی خواهد شد که اطالعات  توسط کاربر ایجاد می شوند.  

o  صدور میباشد تاریخ اعتبار آخرین روز سال. 

o  شوند.بعد از  حتما باید توسط کاربر انتخاب "نوع عضویت "و  "نوع پرداخت "فیلد ها ی  شوددر نظر گرفته

عضویت به کاربر نشان داده می تعرفه بیمه در سال صدور  "نوع عضویت  "در روبروی فیلدانتخاب نوع عضویت 

 شود.

 

تعرفه حق عضویت مبلغ   " نوع عضویت  "به طور مثال وقتی نوع عضویت  را عادی تعریف می کنیم.  زیر فیلد  

درج می شود . باید توجه داشت که جمع مبلغ ثبت شده در قسمت  فیش با این مبلغ یکسان سال مورد نظرهمان 

 .باشد

o اطالعات بیش از یک فیش را وارد کرد و در نهایت جمع مبالغ فیش با تعرفه عضویت  برای یک عضویت می توان

  .می بایست یکسان باشد

فرم رشته  "اضافه کردن رشته " با انتخاب گزینه  -

ات مربوط به رشته  را نمایش داده می شود و کاربر اطالع

 واردمی کند.

 

در قسمت رشته ، کاربر می تواند حداقل یک و یا 

 حداکثر دو رشته انتخاب کند. 

o  ورزشکار حتما می بایست یک رشته پایه

داشته باشد . رشته پایه به عنوان رشته اصلی 

 ورزشکار در نظر گرفته می شود.

o  انتخاب   "فرم رشته، با انتخاب دکمه در

، لیست باشگاه های کل کشور به "باشگاه

و سلسله مراتب به کاربر نمایش  لیستصورت 

داده می شود و کاربر باشگاهی که ورزشکار 

 .در آن عضو شده است را انتخاب می کند
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o  استان، شهر ، حوزه عضویت فرد با توجه به باشگاهی که توسط

رشته پایه فرد تعیین شده است، توسط سیستم انتخاب  کاربر در

 می شود

o اطالعات رشته به جدول رشته در صفحه "ثبت  "با انتخاب دکمه ،

 عضویت اضافه خواهد شد 

 پس از تعریف رشته می بایست نوع پرداخت را مشخص کرد -

o  می باشد که در فیلد آنالین و فیشبه دو صورت  پرداخت        

 توسط کاربر مشخص می شود. " نوع پرداخت  "

o  . برای پرداخت آنالین  نوع پرداخت را  آنالین انتخاب میکنیم

سپس به درگاه اینترنتی بانک وصل  شده و پرداخت را انجام داده  

و اطالعات الزم در قسمت فیش به صورت اتوماتیک اضافه می 

 شود. 

o برای پرداخت به صورت فیش 

  را انتخاب کرده. "عضویتنوع   "و گزینه " فیش  "گزینه 

  را انتخاب کرده و  " اضافه کردن فیش  "در پایین صفحه عضویت، لینک

 اطالعات مربوط به فیش را وارد می کنیم.

 باشد  انتخاب شماره فیش، تاریخ فیش و مبلغ فیش اجباری می 

 

 

 شد. ، اطالعات فیش در جدول فیش در صفحه عضویت اضافه خواهد" ثبت  "با انتخاب دکمه 

o از باالی  صفحه سمت راست انتخاب کرده و اطالعات  " ثبت  "پس از اتمام فرآیند ورود اطالعات عضویت،  گزینه

 در سیستم ثبت می شود . 
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 توجه : 

فیش می بایست قبل از تاریخ صدور عضویت باشد. در غیر اینصورت در زمان  تاریخبه ریال می باشد مبالغدر تمام سیستم  -

 اطالعات عضویت در صفحه عضویت به کاربر پیغام خطا نمایش می دهد.ثبت و تایید 

را می توان انتخاب کرد که معرف یک باشگاه باشد و در صورت  موردیاز لیست باشگاه نمایش داده شده در قسمت رشته تنها  -

 دیگر ) مانند استان، شهر( به کاربر پیغام خطا نمایش می دهد. موردهر 

فیش باید توجه شود که جمع مبلغ فیش پرداختی با میزان تعرفه برابر باشد . در صورت مغایرت  در زمان ورود اطالعات -

 سیستم به شما اجازه ثبت اطالعات را نمی دهد و پیغام خطا به کاربر نمایش می دهد

 
اطالعات در سیستم ثبت صفحه سمت راست انتخاب کرده و را از باالی  " ثبت  "اتمام ورود اطالعات مربوطه  گزینهاز پس  -

در منوی سمت  " صدور کارت "می شود . دراین قسمت می توان اطالعات وارد شده را چاپ کرد. برای این منظور از گزینه

 راست یا پایین صفحه سمت چپ استفاده کرد.

 

 یرایش و .3

 امکان پذیر می باشد و هیئت های استانی ویرایش عضویت تنها توسط کاربران فدراسیون  -

کاربر تنها امکان افزودن رشته به لیست و با انتخاب دکمه ویرایش وضعیت فرم عضویت به وضعیت ویرایش تبدیل خواهد شد  -

 رشته های ورزشکار را دارد ) درصورتی که دارای یک رشته باشد (

 توجه : امکان حذف و یا تغییر اطالعات رشته های وارد شده در زمان ویرایش عضویت وجود ندارد 

در باالی صفحه ، عضویت ورزشکار در سیستم ثبت خواهد شد و امکان صدور کارت و یا ثبت  " ثبت  "از تکمیل اطالعات و انتخاب دکمه پس

 حادثه برای ورزشکار فراهم خواهد شد.
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 صدور کارت 
 پس  از ایجاد عضویت  مرحله بعد صدور کارت می باشد که به دو روش امکان پذیر است 

 در صفحه عضویت و پس از ثبت عضویت   صدور کارت «مرحله بعد انتخاب دکمه  .1

 صدور کارت که یکی از زیرمنوهای عضویت می باشدانتخاب  منوی سمت راست .2

o  رشته مورد نظر حتما می بایست توسط کاربر انتخاب شود و با انتخاب دکمه چاپ ، کاربر به صفحه چاپ هدایت می شود 

 

 

 تاریخچه عضویت 
 در این بخش اطالعات مربوط به تاریخچه عضویت هر فرد نمایش داده می شود .این تاریخچه شامل عضویت های  ورزشکار می باشد 

  وقتی بروی ستون  بر روی هر قسمت که کلیک کنیم اطالعات جدول را براساس ان ستون به صورت صعودی  یا نزولی تعریف  می کند،مثال

عات ان ستون را به صورت صعودی مرتب می کند. اگر یکبار دیگر کلیک کنیم اطالعات ان ستون به صورت اطال شود کلیک شماره کارت 

 نزولی مرتب می شود.

 دقت  شود که درزیر هر ستون فیلدی جهت فیلتر کردن و جستجوی اطالعات تعبیه شده است.
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 ثبت نام گروهی 

 

ن که دارای مشخصات یکسان می باشند با ورود یکبار اطالعات ، عضویت آنها را تمدید و در ثبت نام گروهی می توان برای گروهی از ورزشکارا

 یا ایجاد کرد. 

 اطالعات فیلدهای ستاره دار حتما می بایست مشخص شوند -

 تاریخ صدور برابر با تاریخ همان روزی خواهد شد که اطالعات  توسط کاربر ایجاد می شوند  -

ب شوند.بعد از فیلد ها ی نوع پرداخت و نوع عضویت حتما باید توسط کاربر انتخامیباشد. ور صد تاریخ اعتبار آخرین روز سال -

 بر نشان داده می شود.و در روبروی فیلد نوع عضویت تعرفه بیمه در سال صدور عضویت به کارانتخاب نوع عضویت 

 .باشد وانی داشتهتعرفه آن سال همخمبلغ مبلغ ثبت شده در قسمت  فیش با باید توجه داشت که جمع  -

 روش پرداخت حق عضویت در ثبت گروهی به صورت فیش خواهد بود امکان پرداخت آنالین به صورت گروهی وجود ندارد -

  .یکسان خواهد بود اطالعات فیش برای تمام افراد -
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مطابقت داشته باشد. به عنوان نمونه در  بایست با تعداد افراد مشخص شده مبلغ فیش طبق تعرفه حق عضویت سال می  -

می گیرد، مبلغ فیش می بایست  ورتو با نوع عضویت عادی ص 33نفر در سال   22صورتی که ثبت نام گروهی برای

 حق عضویت(. و در غیر اینصورت پیغام خطا به کاربر نمایش داده می شود  122222نفر *  22ریال مشخص شود ) 2222222

 فردی ، کاربر لیست ورزشکاران را مشخص می کند.در قسمت اطالعات  -

با انتخاب لینک افزودن اطالعات فردی لیست ورزشکاران مشخص خواهد شد. مانند ورود به صفحه اطالعات فردی در این قسمت زیر کد ملی 

ان پایین صفحه ثبت نام گروهی ورزشکار انتخاب میشود . در صورتی که کد ملی در سیستم ثبت شده باشد. اطالعات فرد در لیست ورزشکار

اضافه خواهد شد و در صورتی که اطالعات فردی در سیستم وجود نداشته باشد. کاربر به صفحه اطالعات فردی هدایت می شود و در نهایت 

 زشکار به لیست ورزشکاران اضافه خواهد شد.رپس از ثبت اطالعات به صفحه ثبت نام گروهی برگشته و اطالعات و

یل اطالعات با انتخاب دکمه ثبت گروهی در پایین و سمت راست صفحه ، اطالعات عضویت برای تمام ورزشکاران ثبت شده و پس از تکم

 توان به قسمت عضویت برای نمایش آنها مراجعه کرد.می

 


