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پیام ریاست 

کمیته ملی املپیک 

بیســت و ســوم ژوئــن هــر ســال تبلــور آغــاز جنبــش املپیــک نویــن را مردمــان 5 قــاره جهــان 

جشــن مــی گیرنــد تــا میلیــون هــا زن و مــرد، فــارغ از هــر گونــه نــگاه جنســیتی، نــژادی، 

زبانــی و مذهبــی ایــن دیــدگاه جهانــی را گســرش دهنــد کــه ورزش، وســیله ای اســت بــرای 

ــرای هــر  ــری، فتــوت و ســامت جســم و روح ب ایجــاد نشــاط اجتامعــی، همبســتگی، براب

انســانی در هــر زمــان و مکانــی.

ــف  ــارکت طی ــا مش ــف ب ــای مختل ــا و نهاده ــیون ه ــکاری فدراس ــا هم ــه ب ــک ک روز املپی

گســرده ای از اقشــار مختلــف جامعــه برگــزار مــی شــود، فرصــت مغتنمــی بــرای توجــه بــه 

ورزش بــه دور از بــرد و باخــت و مهــم تــر از آن چگونــه بــازی کــردن و در واقــع چگونــه 

ــی در  ــت و کامیاب ــن فلســفه ای باعــث موفقی ــه چنی ــی شــک توجــه ب "زیســن" اســت، ب

زندگــی و ســامت جســم و جــان در فضایــی رسشــار از نشــاط اجتامعــی اســت.

کمیتــه ملــی املپیــک امســال نیــز یکصــد و بیســت و پنجمیــن ســال تأســیس کمیتــه بیــن 

املللــی املپیــک را بــا تأکیــد بــر ســه محــور" تحــرک، یادگیــری و کشــف" در هفتــه ای بــه نــام 

"هفتــه املپیــک" گرامــی  مــی دارد تــا بــا برگــزاری دوره هــای مختلــف آموزشــی، فرهنگــی 

و ورزشــی افــراد جامعــه را بــه انجــام ورزش و توســعه وترویــج نشــاط و ســامتی در بیــن 

مــردم ترغیــب منایــد.

سید رضا صالحی امیری
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مقدمه 

گردهامیــی مناینــدگان دوازده کشــور بــه رهــری بــارون پیردوکوبرتــن )بنیانگــذار املپیــک نوین( 

در شــهر پاریــس در تاریــخ 23 ژوئــن ســال 1894 منجــر بــه احیــای بــازی هــای املپیــک باســتان 

و همچنیــن تأســیس کمیتــه بیــن املللــی املپیــک)IOC( شــد. در ســال 1948بــرای اولیــن بــار 

ــا برگــزاری رویــداد روز املپیــک ایــن روز را گرامــی داشــتند کــه  کمیتــه هــای ملــی املپیــک ب

پــس از آن در ســال 1978 در یکــی از بندهــای منشــور املپیــک بــه کمیتــه هــای ملــی املپیــک 

توصیــه شــد کــه ایــن روز را جشــن بگیرنــد و از آن پــس ایــن رویــداد طــی ســال هــای متوالــی 

بــا حداکــر جمعیــت و شــور و نشــاط بیشــری برگــزار گردیــد.

ــک  ــی املپی ــای مل ــه ه ــه کمیت ــداد را ب ــن روی ــتورالعمل ای ــوان و دس ــاله IOC فراخ ــر س ه

ارســال و طــی آن از کمیتــه هــای ملــی املپیــک رسارس جهــان مــی خواهــد تــا روز 23 ژوئــن 

ــد. در ســال 2019  ــا برگــزاری جشــنواره هــای ورزشــی، فرهنگــی و آموزشــی گرامــی دارن را ب

IOC ضمــن تأکیــد بــر ســه محــور »تحــرک، یادگیــری و کشــف« از کمیتــه هــای ملــی املپیــک 

خواســت تــا ایــن روز را جشــن بگیرنــد و تــاش مناینــد افــراد بیشــری را در گــروه هــای ســنی 

مختلــف و از اقشــار گوناگــون مــردم بــه انجــام فعالیــت هــای جســامنی، دیــدار بــا قهرمانــان 

و کشــف و یادگیــری ورزش هــای جدیــد تشــویق و ترغیــب مناینــد. کمیتــه بیــن املللــی املپیــک 

ــت،  ــن روز را روز فعالی ــد، ای ــی منای ــی تلق ــداد ورزش ــک روی ــه ی ــش از آنک ــک را بی روز املپی

یادگیــری ارزش هــای املپیــک و کشــف ورزش هــای جدیــد بــرای مــردم دنیــا بــر مــی شــامرد. 

ــا و  ــکاری نهاده ــا هم ــته ب ــای گذش ــال ه ــون س ــز همچ ــورمان نی ــک کش ــی املپی ــه مل کمیت

ســازمان هــای ذیربــط ســتاد برگــزاری رویــداد را تشــکیل و فعالیــت هــای مختلــف ورزشــی، 

فرهنگــی و آموزشــی را بــا تأکیــد بــر ســه محــور اصلــی رویداد«تحــرک، یادگیــری و کشــف« را 

ســازماندهی و برنامــه ریــزی منــود. 
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جلسات

ستاد برگزاری
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دانش آموزان دخر و پرس 

رده سنی 10 تا  16 سال

کودکان مهد کودک  

باالی 4 سال و فرزندان پرسنل

مادران و کودکان 

مدیران آموزش و پرورش

دانشجویان مقطع ارشد و 

دکرای دانشگاه های رسارسی

کودکان جمعیت امام علی

مدیران شهرداری شهر تهران

محیط زیست

خرنگاران

ــه  ــر ســید نرصال ــای دک ــه ریاســت آق ــک ب ــه املپی ــزاری هفت ــن جلســه ســتاد برگ اولی

ــو، مجتبــی قاســمی، پیــامن فخــری،  ــان دکــر رضــا قراخانل ــا حضــور آقای ســجادی و ب

ــی و محمــود عبدالهــی و  ــرورش(، احمــد بابای ــده آمــوزش و پ محمــد جعفــری )مناین

خانــم هــا دکــر هایــده صیرفــی و مریــم جعفــری در تاریــخ 98/3/20 برگــزار و برنامــه 

ــن واحدهــای مربوطــه انجــام شــد و جلســه  ــف بی ــزی هــای الزم و تقســیم وظای ری

دوم نیــز بــه منظــور انجــام هامهنگــی هــای نهایــی در تاریــخ 98/3/25 تشــکیل شــد. 

طــی ایــن جلســات مقــرر شــد ایــن رویــداد در قالــب هفتــه املپیــک برگــزار و بــا توجــه 

بــه بهــره بــرداری از مــوزه ورزش، املپیــک و پاراملپیــک بخشــی از برنامــه هــای مربــوط 

بــه هفتــه املپیــک در محــل ایــن مــوزه در ســاختامن کمیتــه ملــی املپیــک ســازماندهی 

شــود تــا بدیــن مناســبت امــکان بازدیــد افــراد و گــروه هــای مختلــف بــه ویــژه دانــش 

آمــوزان و دانشــجویان از مــوزه فراهــم شــود. برنامــه در بخــش هــای مختلــف بــه رشح 

ذیــل طراحــی شــد:
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اولین روز

           بــا همــکاری معاونــت تربیــت بدنــی وزارت آمــوزش و پــرورش مقــرر شــد اولیــن روز از 

ــش  ــه دان ــادی ب ــن 2019 می ــا 23 ژوئ ــق ب ــاه 1398 مطاب ــک- روز یکشــنبه دوم تیرم ــه املپی هفت

ــه  ــد. ب ــرسان( اختصــاص یاب ــح )دخــران( و بعدازظهر)پ ــت صب ــران در دو نوب ــتان ته ــوزان اس آم

طــور تقریبــی بیــش از 90 دانــش آمــوز دخــر و پــرس بعــد از پذیــرش و دریافــت بســته آموزشــی، 

بــا ارزش هــا و مفاهیــم املپیــک آشــنا شــدند. پــس از حضــور در کارگاه آمــوزش املپیــک از دانــش 

آمــوزان خواســته شــد تــا بــا توجــه بــه مفاهیــم مطــرح شــده در مســابقه طراحــی مــدال املپیــک 

رشکــت مناینــد. در بخــش بعــدی برنامــه، املپیــن هــا و قهرمانــان کشــورمان بــا حضورشــان خاطــرات 

ــای  ــش ه ــپس از بخ ــتند. س ــراک گذاش ــه اش ــوزان ب ــش آم ــا دان ــود را ب ــی خ ــات ورزش و تجربی

مختلــف مــوزه بازدیــد بــه عمــل آوردنــد، عکــس یــادگاری گرفتنــد و در آخــر برنامــه نیــز گواهــی 

هــای روز املپیــک را از دســت قهرمانــان افتخارآفریــن کشــورمان دریافــت منودنــد کــه ایــن بخــش 

از برنامــه مــورد اســتقبال بســیار دانــش آمــوزان قــرار گرفــت. قهرمانانــی کــه بــا حضــور گــرم خــود 

دانــش آمــوزان را در ایــن روز همراهــی منودنــد بــه رشح ذیــل نــام دارنــد:

1-خانم الهه احمدی، رشته تیراندازی )نفر ششم املپیک 2016 ریو(

ــک 2000 ســیدنی و  ــده در املپی ــرداری )رشکــت کنن ــه ب ــا، رشــته وزن ــری نی ــای شــاهین نصی 2-آق

ــن( 2004 آت

3-آقای حسین توکلی، رشته وزنه برداری )دارنده مدال طای املپیک 2000 سیدنی(

4-آقای آرش میر اسامعیلی، رشته جودو )رشکت کننده در املپیک 2004 و 2008 پکن(

5-آقای احسان روزبهانی، رشته بوکس )رشکت کننده در املپیک 2012 لندن و 2016 ریو(
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دومین روز

دومیــن روز از هفتــه املپیــک در تاریــخ 1398/4/3 بــه برنامــه محیــط 

زیســت، دانشــجویان تربیــت بدنــی و مدیــران آمــوزش و پــرورش اختصــاص 

یافــت. در ایــن روز بــا همــکاری کمیســیون ورزش و محیــط زیســت، وزارت 

ــط  ــط زیســت، اداره کل محی ــرورش و ســازمان حفاظــت محی آمــوزش و پ

زیســت اســتان تهــران و شــهرداری منطقــه 2 تهــران برنامــه ای بــا حضــور 

ــک  ــی املپی ــه مل ــس محــرم کمیت ــب رئی ــرزاده، نائ ــر باق ــای دک ــاب آق جن

بــرای دانــش آمــوزان رده ســنی 10 تــا 14 ســال در پــارک پردیســان تهــران 

بــه رشح ذیــل برگــزار شــد:

1.آمــوزش عمومــی مســائل زیســت محیطــی در جنبــش املپیــک و نقــش 

ــژه بزرگســاالن  ورزشــکاران در حفــظ محیــط زیســت وی

2.آشنایی با ارزش ها و مفاهیم جنبش املپیک ویژه دانش آموزان

ــان  ــرزاده از قهرمان ــا باق ــم کیمی ــن و خان ــی پاکدام ــای عل ــا آق ــو ب 3.گفتگ

رشــته شمشــیربازی و خانــم درســا چراغــی و فاطمــه زنجانــی از قهرمانــان 

رشــته تنیــس 

ــابقه و  ــررات مس ــت مق ــر رعای ــد ب ــا تأکی ــواری ب ــه س ــابقه دوچرخ 4.مس

ــک ــای املپی ــری ارزش ه بکارگی

5.بازدیــد از مــوزه تنــوع زیســت محیطــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت 

در پارک پردیســان

6.آموزش کاهش و دفع پسامند توسط کارشناسان شهرداری 
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7.مسابقه ورزشی، اهدای جوایز و گواهی های روز املپیک

ــر  ــان 55 نف ــک میزب ــی املپی ــه مل در بخــش هــای بعــدی کمیت

ــران،  ــی دانشــگاه هــای الزهــرا، ته ــت بدن از دانشــجویان تربی

تربیــت مــدرس و شــهید بهشــتی و همچنیــن 50 نفــر از مدیــران 

ورزش مناطــق مختلــف آمــوزش و پــرورش تهــران بــود کــه 

رشکــت کننــدگان پــس از آشــنایی بــا تاریخچــه جنبــش املپیــک و 

همچنیــن حضــور کشــورمان در بــازی هــای املپیــک و گفتگــو بــا 

قهرمانــان بــه بازدیــد از مــوزه پرداختنــد. قهرمانانــی کــه در ایــن 

بخــش از برنامــه رشکــت کننــدگان را همراهــی منودنــد آقایــان 

پیــامن فخــری و مجتبــی عابدینــی از رشــته شمشــیربازی بودند.
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سومین روز

ســومین روز از هفتــه املپیــک در تاریــخ 1398/4/4 بــه کــودکان جمعیــت امــام 

علــی و مدیــران شــهرداری تهــران اختصــاص داده شــد.

آکادمــی ملــی املپیــک ماهانــه میزبــان کــودکان جمعیــت امــام علــی مــی باشــد 

ــودکان  ــن ک ــرای ای ــی ب ــی و ورزش ــی، آموزش ــف فرهنگ ــای مختل ــه ه و برنام

تعریــف و اجــرا مــی شــود. بــه مناســبت هفتــه املپیــک برنامــه ویــژه ای بــرای 

ایــن کــودکان در نظــر گرفتــه شــد کــه شــامل انجــام معاینــات پزشــکی، تســت 

ــن  ــرش منادی ــه ب ــی از جمل ــای فرهنگ ــت ه ــامنی و فعالی ــی جس ــای آمادگ ه

کیــک روز املپیــک بــود.



11

مدیــران شــهرداری تهــران نیــز همــراه بــا کــودکان خــود 

در کمیتــه املپیــک حــارض شــدند و پــس از گذرانــدن 

کارگاه آمــوزش املپیــک، جلســه کوتاهــی درخصــوص 

ــری از دوره  ــره گی ــکان به ــوزه و ام ــد از م ــوه بازدی نح

هــای آمــوزش املپیــک بــرای ســایر مدیــران و کارشناســان 

ــد بــه  ــا شــدند و ســپس از مــوزه بازدی شــهرداری را جوی

ــد. ــل آوردن عم
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چهارمین روز

ــی  ــی مل ــاالن در آکادم ــودکان و خردس ــه ک ــک ب ــه املپی ــن روز از هفت چهارمی

املپیــک اختصــاص یافــت. برنامــه هــای متنوعــی در ایــن روز بــه رشح ذیــل بــه 

اجــرا گذاشــته شــد:

1.بازدید از منایشگاه عکس تحت عنوان »خاطرات روز املپیک »

ــط  ــران توس ــامی ای ــوری اس ــم جمه ــک و پرچ ــم املپی ــعل و پرچ ــل مش 2.حم

ــودکان ک

3.پخش رسود

4.فعالیت های هرنی مانند نقاشی و کاردستی توسط کودکان

5.بازی با حلقه ، لی لی و طناب بازی توسط خردساالن و کودکان

6.کشف و یادگیری رشته های جدید مینی گلف، اسکواش و ژیمناستیک

7.انجام بازی گروهی والیبال

8.گفتگو با قهرمان خانم الهه احمدی
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ــا  ــه ب ــد ک ــه رشکــت کردن ــن برنام ــودک در ای در مجمــوع 215 ک

ــت  ــام حــرکات ورزشــی، مســابقه و فعالی ــه انج ــن خــود ب والدی

هــای هــرنی پرداختنــد کــه خاطــره ایــن روز شــاد در هفتــه 

ــت. ــد بس ــش خواه ــودکان نق ــن ک ــان ای ــک در اذه املپی

کمیتــه ملــی املپیــک نیــز در ایــن روز میزبــان خرنــگاران ورزشــی 

بــود. برنامــه ویــژه خرنــگاران بــه رشح ذیــل تعریــف شــد:

1-گفتگوی صمیامنه با ریاست محرم کمیته ملی املپیک 

2-کارگاه آموزش املپیک

3-امنیت در فضای مجازی

4-کارگاه استارتاپ¬های موفق حوزه خرنگاری 

5-بازدید از بخش های مختلف موزه
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پنجمین روز

پنجمیــن روز از هفتــه املپیــک مــورخ 1398/4/6 بــه جــودو و املپیــک 

اختصــاص یافــت. 1500 نفــر از کــودکان جــودوکار از رسارس کشــور 

بــا دعــوت فدراســیون جــودو در ســالن افراســیابی بــا حضــور دکــر 

ــا  صالحــی امیــری گــرد هــم آمدنــد و بــه متریــن و منایــش جــودو ب

ــک 2028«  ــای املپی ــازی ه ــی در ب ــوی قهرمان ــه س ــش ب ــعار »پی ش

پرداختنــد. در خــال ایــن برنامــه نیــز گــروه اســتعدادیابی فدراســیون 

جــودو در محــل رویــداد حــارض و بــه شناســایی اســتعدادهای برتــر 

ــی  ــامل بررس ــس از اع ــا پ ــد ت ــاالن پرداختن ــات نونه ــال مترین در خ

هــای فنــی، جــودوکاران نونهــال بــا اســتعداهای برتــر بــه تیــم ملــی 

معرفــی خواهنــد شــد. مراســم فــوق کــه بــا حضــور مقامــات ارشــد 

ــعید  ــامعیلی و س ــان آرش میراس ــی آقای ــارزه منایش ــا مب ــی، ب ورزش

موالیــی دارنــده رنکینــگ یــک جــودوی جهــان در وزن 81- کیلوگــرم 

روی تاتامــی رفتنــد و بــه اجــرای تکنیــک پرداختنــد منایــش بــی نظیــر 

اســطوره هــای جــودوی ایــران در دو نســل متفــاوت یکــی از هیجــان 

انگیزتریــن برنامــه هــای امــروز بــود. 
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ــیون زن  ــی و کمیس ــیون همگان ــران، فدراس ــهرداری ته ــت ش ــه هم ب

و ورزش ششــمین روز از هفتــه املپیــک بــه مــادران و کــودکان شــهر 

تهــران اختصــاص یافــت کــه بــا حضــور رسکار خانــم طاهریان-نائــب 

رئیــس محــرم کمیتــه ملــی املپیــک، رسکار خانــم فرهــادی زاد- رئیــس 

کمیســیون زن و ورزش و ســایر مســئولین فدراســیون همگانــی و 

ــل ادامــه یافــت: ــه رشح ذی ــی املپیــک آغــاز شــد و ب ــه مل کمیت

ــت،  ــکاری وزارت بهداش ــا هم ــگان ب ــارخون رای ــت فش ــام تس 1.انج

ــکی ــوزش پزش ــان و آم درم

2.اجرای مراسم نرمش صبحگاهی

3.اجــرای هامیــش دو و پیــاده روی بانــوان در جــاده تندرســتی 

انقــاب مجموعــه 

4.اجرای برنامه موزیکال شاد مادر و کودک

 با تأکید بر اصل تحرک، یادگیری و کشف

 در چند ایستگاه ترکیبی مادر و کودک 

ششمین روز
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و  ورزش  کل  ادارات  و  ورزشــی  هــای  فدراســیون 

جوانــان اســتان هــای کشــور در راســتای ترویــج ارزش 

هــای املپیــک و گرامیداشــت هفتــه املپیــک اقــدام  

ــا  ــی ب ــای مختلف ــه ه ــا و برنام ــزاری رویداده ــه برگ ب

حضــور ورزشــکاران و قهرمانــان منودنــد. 

فدراسیون های ورزشی :

جانبــازان و معلولیــن، هندبــال، ورزش دانــش آمــوزی، 

ــدازی،  ــکواش، تیران ــه، اس ــودو، کارات ــیربازی، ج شمش

نجــات غریــق، شــنا، همگانــی و هاکــی 

ــرز-  ــن، ال ــران- ورامی ــان ته ادارات کل ورزش و جوان

ــن ــدران و قزوی ــام، مازن ــاه و ای ــهریار، کرمانش ش

 

هفتمین روز
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