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  کمیته ملی المپیک

 ایران ورزش طرح تدوین تاریخ شفاهي
 

 هقدهِ:
تبریخ اعت وِ ثِ ؽزح ٍ  چبرچَة هعزفت یىی اس ؽیَُ ّبی پضٍّؼ در (Oral Historyتبریخ ؽفبّی )
ٍ ؽٌیذُ ّب ٍ عولىزد ؽبّذاى ، ًبظزاى ٍ  ّب یع ، رٍیذادّب ٍ حَادث تبریخی ثزاعبط دیذگبُؽٌبعبیی ٍلب

 ؽَد. عبسی هَضَعی خبؿ دًجبل هیسفعبالى آى هبجزا ثِ فَرت گفتگَیی فعبل ٍ ّذفوٌذ ثزای ثبسًوبیی ٍ ثب
ثز ّویي ی ٍ ًوبیِ عبس گَیبعبسی، ایي گفتگَ اس عزیك هقبحجِ فَتی ٍ تقَیزی فَرت هی گیزد ٍ عپظ

عبسی  لبثلیت ثزًبهِ ٍ ثب تبریخ ؽفبّی ٍرسػ ایزاىهغتٌذعبسی ٍ ثب عٌبیت ثِ اّویت ٍ ضزٍرت در اعبط
 ؽَد . ّبی هجبسی ثِ آرؽیَ هٌتمل هی جىِؽٍ ای رعبًِ

 

  ٍ اصطالحات: هفاّين. 1هادُ 
عهبت  آٍری اعال تبریخ ؽفبّی: ًَعی رٍػ پضٍّؼ تبریخی وهِ در آى پضٍّؾهگز ثهِ هٌ هَر جوهع      -

ٍ ؽهبّذاى عیٌهی تالهَالت تهبریخ هعبفهز )اس جولهِ       آگبّبى  ؽَاّذ خَد را اس هیبىتبریخی هغتٌذ، 
 ًوبیذ. هیفعبل هقبحجِ ( ٌّزی ٍ علویٍرسؽی، فزٌّگی، اجتوبعی، ّبی عیبعی،  جزیبى

تبریخ ؽفبّی، فَتی ٍ تقَیزی اعت. هبدُ فزاّن ّبی  هقبحجِهٌبثع تبریخ ؽفبّی: هٌبثع حبفل اس  -
 اعت.)راٍی( دعت اٍل اس هٌجع ثِ هثبثِ عٌذ تبریخی  آهذُ،

وِ عزح تبریخ ؽفبّی را تْیهِ ٍ   حمیمی ٍ حمَلی فبحت فالحیت در ایي حَسُ دافزاهجزی عزح:  -
 ذ.ٌدّ لزار هی ثزای تقَیت در اختیبر وویتِ هلی الوپیه

خ ؽهفبّی  عهزح هقهَة تهبری    فزدی اعت وِ ثب ٍی در لبلهت راٍی،  ؽبّذ تعجیزاتؽًَذُ:  هقبحجِ -
در راٍیبى  تعجیزات هقبحجِ ؽًَذگبى / ؽبّذاى/ّبی  اعالعبت، ثبٍرّب ٍ یبدهبًذُ گزدد تب  هقبحجِ هی

 وٌٌذُ، اعتخزاج ٍ ضجظ ؽَد.  هقبحجِگزٍُ خقَؿ هَضَع پزٍصُ تَعظ 
 ّب را در لبلت ٍ هقبحجِ وٌٌذُ: فزد یب افزادی وِ ٍظیفِ هقبحجِ فعبل ثب راٍی را ثزعْذُ دارد هقبحجِ -

 دّذ. اًجبم هیًبهِ هقَة  ٍ ثز اعبط ؽیَُعزح تقَیت ؽذُ 
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 طرح:ٍ خرٍجی . هَضَع 2هادُ 

، آهَسؽهی ٍ  اداری، اجتوبعی ٍ فزٌّگیتالَالت  ،اهبوي ،چِتبریخ ،تْیِ، تذٍیي ٍ تٌ ین عیز تالَل -
در چْهبر عهغ     ؽهی ٍرسّبی ثزجغهتِ  ددعهتبٍر ٍ هفهبخز  سًذگی ویذ ثز أثب ت ٍرسػ ایزاىپضٍّؾی 

)عهبختبر اداری ٍ تبعیغهبت    عهِ دعهتِ ًْهبدی    ٍ  ثیي الوللی ٍهلی  ،الوپیه ٍ پبرالوپیه ، آعیبیی
ًی وٌؾگزاى، رخذادّبی ٍرسؽی ٍ ثز اعبط رٍػ ؽٌبعی هبّیهت ویفهی ٍ اس ًهَع هیهذا     ،وبلجذی( 
 اعت. 

ٍ اًتؾهبر آى در لبلهت وتهبة ، عىهظ، راػ      آٍری اعٌبد، آثبر ٍ اؽیبء ههزتجظ ثهب تهبریخ ٍرسػ    جوع -
 .ٍ هالقَالت چٌذ رعبًِ ای هزتجظ ثب ؽجىِ ّبی هجبسی ، هغتٌذ عیٌوبیی ٍ تلَیشیًَیّب هقبحجِ

 
 

 . ضرٍرت طرح3هادُ 
ٍ اهَر هختلف  اعت ًِ فزاهَؽی لزار گزفتِاًذروبراى ٍرسػ در آعتب ّب ٍ خبعزات دعت ثغیبری اس یبدهبًذُ

هزتجظ ثب تبریخ ٍرسػ در ّز دٍ عغ  فف ٍ عتبد در حبل هالَ ؽذى اس خبعزات اعت. اس عَی دیگز تجبرة 
تَاًذ الگَی عولی ثبؽذ، پظ اس ثبسًؾغتگی ٍ جذایی اس  ٍ الذاهبت هذیزاى عتبدی ٍ وبرؽٌبعبى ٍرسؽی وِ هی

ؽَد. گذؽتِ اس وبرؽٌبعبى،  ثزداری ًوی دعتزط خبرج ؽذُ ٍ اس آى ثْزُّب ٍ هیبدیي ٍرسؽی، اس  عبسهبى
تذٍیي »گزاى ًیش اس دعتزعی ثِ ایي هٌبثع ؽفبّی دعت اٍل ًیش هالزٍم ّغتٌذ. ثز ایي اعبط، عزح پضٍّؾ

تَاى هَارد سیز را  ّبی اًجبم عزح هی در دعتَر وبر لزار گزفت. اس دیگز ضزٍرت« تبریخ ؽفبّی ٍرسػ ایزاى
 وزد:ثزؽ

ٍ ثبسؽٌبعی تبریخ ٍرسػ ایزاى ثِ عٌَاى همذهِ ضزٍری ثزای ؽٌبخت تبریخ وویتِ هلی الوپیه  -
 ؛ایزاىپبرالوپیه 

 ؛ضزٍرت ثجت خبعزات در تبریخ ثزای ًغل حبضز ٍ آیٌذگبى -

 ؛ّبی هختلف ٍرسؽی ثِ عٌَاى ؽبّذاى عیٌی اس فالٌِ حَادث فعبالى عزفِهبًذى  دٍر -

 ؛ووجَد هٌبثع دعت اٍل -

ٍ یب ثَدى اعالعبت ثزخی اس رخذادّبی تبریخ ٍرسػ تٌْب اس عزیك گفتگَ ثب افزاد هؤثز  دعتیبثیلبثل  -
 در ٍرسػ؛فعبل 

ّبیی وِ اس عبیز هٌبثع  دّی ثِ پزعؼ پبعخّبی تبریخ ؽفبّی در  گیزی اس ٍیضگی هقبحجِ ثْزُ -
 ؛تَاى پزعیذ تبریخی ًوی

اس جولِ هذیزیت  ّبی دیگز ّی در پزٍصُی تبریخ ؽفبّب ّبی حبفل اس هقبحجِ اعتفبدُ اس دادُ -
 عیٌوبیی ٍ تلَیشیًَی ... ّبی هغتٌذ ٍ تْیِ ثزًبهِ،تذٍیي تجزثِ داًؼ
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 . اّداف طرح4هادُ 

 . اّداف اصلی:4-1
 ؛تىیِ ثز تبریخ ؽفبّی تذٍیي تبریخ ٍرسػ در ایزاى ثب -
 ؛ایزاى ثز اعبط تبریخ ؽفبّیٍ پبرالوپیه تذٍیي تبریخ وویتِ هلی الوپیه  -

تجذیل داًؼ ضوٌی ٍ پٌْبى جبهعِ ٍرسػ ثِ داًؼ آؽىبر )جلَگیزی اس فزاهَؽی ٍ آهَسی ٍ  عجزت -
اثشاری ّب ثِ  ّبی سیبد ثِ دعت آهذُ، ٍ تجذیل آى هالَ تجبرة، اعالعبت ٍ داًؾی وِ ثب فزف ّشیٌِ

 ثزای پَیبیی عیغتن(.

 . اّداف فرعی:4-2
وویبة ٍ  ،ّبیی وِ ؽَاّذ ٍ هذارن هغتٌذ ثغظ ٍ گغتزػ پضٍّؼ در تبریخ ٍرسػ ایزاى در عزفِ -

 یب یىغَیِ ًگزًذ ٍ یب حتی ّیچ ؽبّذ ٍ هذروی هَجَد ًیغت؛

  ؛رٍایت ٍ هغتٌذ عبسی اثعبد پٌْبى ٍ ًبگفتِ ّبی تبریخ ٍرسػ ایزاى -
 ؽًَذُ؛ سًذُ اس تبریخ ٍرسػ ایزاى هجتٌی ثز تجزثِ هغتمین ٍ غیز هغتمین فزد هقبحجِ ارائِ تقَیزی -

ؽًَذُ در خقَؿ حَادث، تالَالت  ّبی فزدی هقبحجِ ّبی ارسؽی ٍ لضبٍت آؽىبرًوَدى دیذگبُ -
 ؛سهبى ّبی ّن تبریخی ٍ ؽخقیت

 ّبی هَجَد در پظ ٍلبیع؛  ّب ٍ دل ًگزاًی ثیبى آرسٍّب ٍ دغذغِ -

 ثب عبیز خبعزات ٍ اعٌبد؛ آسادعبسی اعالعبت ٍ تجبدل تجبرة  ى سهیٌِآٍرد فزاّن -

 ّب. گزدآٍری اعٌبد، آثبر ٍ هذارن هزتجظ ثب پزٍصُ -

 ثبستَلیذ فزٌّگ پْلَاًی ٍ اخالق ٍرسؽی ٍ تغْین داًؼ ٍرسؽی ثیي پیؾىغَتبى ٍ ًغل جَاى  -

 

 سازهاًدّی. 5هادُ 
 ؛ىٍرسػ ایزا یؽفبّ خیتبر یبعتگذاریع یؽَرا لیتؾى -

 آثبر ٍ هذارن؛ ٍاعٌبد ٍ عبسهبًذّی تؾىیل وویتِ خزیذ  -

 تؾىیل دثیزخبًِ. -

 

 . ٍظایف شَرا:5-1
 ؛  ایزاى ًبهِ تبریخ ؽفبّی ٍرسػ ؽیَُثزرعی، افالح، تقَیت  -

 ّب؛   ّبی اجزایی پزٍصُ ثزرعی، افالح، تقَیت یب رد عزح -
  ؛عزح ی ّزاجزا ّبی ٌِیّشتقَیت  -

 اجزای عزح؛ّبی  تعییي اٍلَیت -

 .ّب تعییي ًبظز پزٍصُ -

 ّبی اجزایی هَرد ًیبس عزح  تقَیت دعتَرالعول -
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ثهز عْهذُ   ایهزاى   لوپیهٍ پبراوویتِ هلی الوپیه ٍسارت ٍرسػ ٍ جَاًبى، ٍ ّب را  تجقزُ: ّشیٌِ اجزای پزٍصُ
 ٌذ.ٌّبی هبلی ثزای ایي اهز اعتفبدُ و ذ اس عبیز هٌبثع ٍ هغبعذتٌتَاً ِ ٍ ّوشهبى هیداؽت

 . ترکيب اعضای شَرا:5-2
 ُ ٍ ؽبهل افزاد سیز اعت:اعضبی ؽَرا ثب حىن ریبعت هالتزم وویتِ هلی الوپیه هٌقَة ؽذ

 دوتز عیذ رضب فبلالی اهیزی؛ ریبعت ؽَرای عیبعتگذاری -

 ییظ دوتز رضب لزاخبًلَ؛ ًبیت ر -

 خبًن ؽْزساد وزدثچِ؛ دثیز  -

 دوتز عجذالالویذ احوذی؛ عضَ  -

 دوتز حجیت اهلل اعوبعیلی؛ عضَ  -

 آلبی هغعَد اؽزفی؛  عضَ  -

 عضَ  آلبی هْذی سًگٌِ؛ -

 عضَ  آلبی حغیي عجغی؛ -

 دوتز ًقزاهلل عجبدی؛عضَ  -

 عضَ  آلبی غالهالغیي ؽعجبًی؛ -

 عضَ  آلبی جعفز ؽیزعلی ًیب؛ -

  خبًن عبّزُ عبّزیبى؛ عضَ -

 آلبی هالوَد عجذاللْی؛ عضَ  -

 دوتز غالهزضب عشیشی؛ عضَ  -

 خبًن ًبّیذ وزیوی؛ عضَ  -

 . دبيرخاًِ:5-3
 دثیزخبًِ هتؾىل اس دثیز ٍ وبرؽٌبط اعت؛ -

 ؽَد؛  دثیز، ثب حىن ریبعت وویتِ هلی الوپیه ایزاى هٌقَة هی -

 هالل دثیزخبًِ در وویتِ هلی الوپیه ایزاى اعت. -

 . ٍظایف دبيرخا5-3-1ًِ

 ؛عبسی عزح آًْب در ؽَرای عیبعتگذاری ٍ آهبدُ ّب ّبی اجزایی پزٍصُ فت پزٍپَسال عزحدریب -

 ّب؛ دٌّذگبى عزح اثالغ تقوین ؽَرا ثِ ارائِ -

ِ  پهزٍصُ  ّز هزثَط ثِ  آٍری ؽذُ جوع یّب هقبحجٍِ هذارن  ٍ اعٌبد ثبرآدریبفت  -  هزوهش  ٍ تالَیهل آى ثه
 وویتِ هلی الوپیه؛ ٍ وتبثخبًِ هَسُ ٍ هزوش اعٌبد

 ثزگشاری جلغبت ؽَرای عیبعتگذاری؛ ّبی السم ثزای  اًجبم ّوبٌّگی -

 ؛ّبی السم ثزای ثزگشاری جلغبت وویتِ خزیذ اًجبم ّوبٌّگی -

 .تعزیف ؽذُ در ؽَرا ٍ عزح ّبی اجزایی هقَة  ّبیفزایٌذارائِ هقَثبت ٍ گشارػ پیؾزفت  -
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 / هجریاى. ًحَُ اجرا6هادُ 
ّبی هختلف اًجبم ؽَد لذا  ر حَسُتَاًذ در گغتزُ ٍعیعی اس تبریخ ٍرسػ ایزاى د تبریخ ؽفبّی هیاس آًجب وِ 

ِ گزٍُ ّبی هتخقـ در افزاد ٍ  اجزای چٌیي عزحْبیی اس عزیك ثزٍى عپبری ٍ پزٍصُ هالَر ثِ  ّهبی   سهیٌه
 هالهَر   پزٍصُثِ فَرت  عزح ّبدیگز ثزای اًجبم ایي دالیل . پذیزد اًجبم هی ی، ٌّزی ٍ فٌی(هتٌَع )پضٍّؾ
 اعت:ثِ ؽزح سیز 

 ؛ثبؽذ هبّیت پضٍّؾی تبریخ ؽفبّی هغتلشم فزف ٍلت ٍ دلت سیبد هی -

اس ؽهفبّی ثهب جذاعهبسی آى     تبریخ هالَر ّبی پضٍّؼ فعبلیتثخؾی ثِ  افشایؼ وویت ٍ ویفیت ٍ عزعت -
  ؛اداری اعیثزٍوزچزخِ 

ٍ ثهب هزاوهش اجزایهی     پضٍّؾگزاىٍ ّبی پضٍّؾی  هَعغِ ّب، هزاوش علوی، فزفت ارتجبط داًؾگبُایجبد  -
  .ّبی عبسهبًی ّبی علوی فعبلیت تمَیت ثٌیبىهٌ َر  عبسهبًی ثِ گیزی اس اعتعذادّبی ثزٍى ثْزُ

 

 

 . هراحل اجرا7هادُ 
 (RFP) پیؾٌْبد عزح ثز اعبطتىویل  -

 ی؛ؾٌْبدیپ ّبی پزٍصُیب دریبفت  یؽفبّ خیتبرٍصُ عفبرػ اجزای پز -

 یدر ؽهَرا  یهی اجزا نیته ٍ تبییهذ   ّب اًتخبة پزٍصُ رعیذُ ٍ ؾٌْبداتیپ یثٌذ تیاٍلٍَ  یثٌذ عغ ثزرعی، -
 ؛یبعتگذاریع

 ثزای ّز پزٍصُ؛  ٍ هؾبٍر ٍرسؽی تعییي ًبظز -

 ٍ اجزای عزح: اًعمبد لزارداد -
 اعت.ٍ پبرالوپیه ایزاى وویتِ هلی الوپیه  ٍسارت ٍرسػ ٍ جَاًبى،  ؽفبّی ثب تجقزُ: حك هبلىیت هٌبثع تبریخ

 :عِ هزحلِ اعتاجزای ّز پزٍصُ در  -

َ  یفَت ضجظٍ  اًجبم پضٍّؼ ٍ عزح عؤال، اًجبم هقبحجِ :هقبحجِ (1  ی آى، ثجهت هقهبحجِ،  زیٍ تقه
 هقبحجِ تبریخ ؽفبّی؛ وتبة  ِیتًَْیغی ٍ تَفیف هقبحجِ، تذٍیي ٍ  عبسی، فْزعت پیبدُ

 اعهٌبدی ٍ آرؽهیَی   شهزاوه  ٍ ؽهًَذُ  آٍری افل )یب رٍگزفت( اعٌبد اس هقبحجِ جوع :اعٌبد یآٍر وعج  (2
 ؛هزتجظ

ٍ هغتٌذعهبسی  ًَیغی  فْزعت ،آثبر ٍ هذارن: گزدآٍری )دریبفت ثِ فَرت اّذا یب خزیذ(  یآٍر جوع (3
 لیتؾهى  یثهزا  اٍ تالَیل آى ثِ دثیزخبًِ ؽهَر  ٍ ارائِ ثِ وویتِ خزیذ ؽًَذگبى هذارن ٍ آثبر هقبحجِ

 .ٍرسػ خیهَسُ تبر
 

 ّا . تعييي اٍلَیت8هادُ 
ثِ عَرولی ثبتَجِ ثِ هالههذٍدیت سهبى ٍ احتوبل ًبثَدی اعالعبت هغتٌذ تبریخهی ٍ ًیش فزاهَؽهی 

 ّبی ًیزٍی اًغبًی ٍ اهىبًبت عبسهبًی ؽبیغتِ اعت  ّبی ّذف ٍ یب درگذؽت آًبى ٍ هالذٍدیت ؽخقیت
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تَاى ثِ  ًخغت ًغجت ثِ تذٍیي اٍلَیتْبی هقبحجِ تبریخ ؽفبّی ٍرسػ ایزاى الذام گزدد . ایي اٍلَیتْب را هی
 دٍ دعتِ ولی اٍلَیت افزاد )وٌؾگزاى ( ٍ اٍلَیت هَضَعی تمغین ًوَد.

اس ایزاى  ( ثب رٍیىزد تبریخ ٍرسػ  هالَر  رٍیذاد -هالَر  ؽخقیت ٍػ هقبحجِ تزویجی )ر اٍلَیت در عزح
                                                                                   اعت.( ای، هَضَعی ٍ تزویجی هقبحجِ سًذگیٌبهِ)تبریخ ؽفبّی   ًَع هقبحجِ 3ثیي 

 ( شگراىکٌ افراد ) اٍلَیت .8-1
تزیي ٍ  وٌْغبلثب در اثتذا ٍ  -ثِ تزتیت اٍلَیت–ّبی سیز  در ّز یه اس ؽبخِّب  ٍلَیت هقبحجِعَر ولی ا ثِ

 ووتز اعت. دٍم، احتوبل ایي افزاد فزفت حیبت سیزا فزك اٍل آى اعت وِ  اعتاؽخبؿ  هغلع تزیي

ِ ّوچٌیي احتوبل ث فالٌِ لْزهبًی ًیغت ٍ ایي عذُ ثٍِرسؽىبراى ثبسگؾت  ٍ ههذیزاى در   بسگؾت افزاد ًخجه
تز اس خَدؽبى  ایي افزاد ثیؾتز اس ًغل جَاىون اعت ٍ فزاحت  ثغیبرّبی هذیزیتی ًیش  ایي عیف عٌی ثِ پغت

 :اعتسیز ّبی ّذف در ایي ثخؼ ثِ ؽزح  افزاد گزٍُ .اعت

 ٍرزش ایراى قْرهاًاى . 8-1-1
 ؛هیپبرالوپٍ  هیالوپلْزهبًبى  -

 ی؛جْبًلْزهبًبى  -

 یی؛بیآعبى لْزهبً -

 .یهللْزهبًبى  -

 .راىیهفاخر ٍرزش ا .8-1-2
 تیه وهِ در تزث ٍیهضُ آًهبى    ثِ زدیگ یرا درثزهّبی ثزجغتِ ٍ هؤثز در ٍرسػ ایزاى  ٍ ؽخقیتافزاد  گزٍُ يیا

 ؛ اس جولِ:داؽتٌذ یاعبع یّب لْزهبًبى ًمؼ

 ؛اعبتیذ ثزجغتِ داًؾگبُ -

 ٍرسؽی )عغ  هلی(. بىیهزث -

 . کارگساراى ٍرزش .8-1-3
 :ًذ؛ اس جولِاُ ددر حَسُ ٍرسػ اًجبم دا یٌیآفز وِ ًمؼاعت  یدرثزدارًذُ افزادایي عغ  

 ؛ٍرسػ ٍ هعبًٍبى ایؾبى اىٍسیز -

 هزتجظ ثب ٍرسػ؛ًوبیٌذگبى هجلغیي عبثك ٍ ًوبیٌذگبى هجلظ ؽَرای اعالهی  -

 ه ٍ پبرالوپیه ایزاى ؛یوویتِ هلی الوپٍ اعضبی ّیبت اجزایی  دثیزاى ، رٍعب -

 ؛ٍ هعبًٍبى ایؾبى عبثك بسهبى تزثیت ثذًیرٍعبی ع -

 ؛ّبی ٍرسؽی ارؽذ فذراعیَى زاىیهذ -

 ؛ّبی ثیي الوللی  ٍ فبحجبى وزعی الوللی عغ  هلی ٍ ثیي داٍراى -

        .اى ًؾزیبت ٍرسؽیزعزدثیهذیزاى هغئَل ٍ ًَیغٌذگبى ، ، عىبعبى ٍرسؽی هذیزاى رعبًِ ّب ٍ -

                                                                     .باًَاى ٍرزشکار .8-1-4

 ؛1-1-8ّبی هٌذرج در ثٌذ  در گزٍُ یلْزهبًبى ٍرسؽ -

 .2-1-8ّبی هٌذرج در ثٌذ  در گزٍُ هفبخز حَسُ ٍرسػ  -
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د هغلع اس رخذادّبی ٍرسؽی تبریخ هعبفز ایزاى ٍ ًخجگبًی وهِ ًمؾهی در حهَسُ ٍرسػ    عبیز افزا .8-1-5

 اًذ؛ اس جولِ: بفی ثز عْذُ داؽتِایزاى در هَضَع خ

 ؛هذّجی )ؽبهل گزداًٌذگبى ٍ رٍعبی احشاة ٍ گزٍّْبی عیبعی، هذّجی،... (-اجتوبعیّبی  ؽخقیت -

 هزتجظ ثب ٍرسػ؛ ٌّزیٍ  علوی ،ّبی فزٌّگی ؽخقیت -
 )اس جولِ َّاداراى، ...(. جِ ثب عبیز افزاد هَثز، آگبُ ٍ ؽبّذاى عیٌی ٍلبیع هْن ّز رؽتِ ٍرسؽیهقبح -

 .تجقزُ : عبیز افزاد داخلی ٍ ثیي الوللی ثِ تؾخیـ ٍ تقَیت ؽَرای عیبعتگذاری
 اٍلَیت دٍم هَضَعی. 8-2

ایزاى ثهزای   ٍرسػتبریخ ّبی هْن  هَضَعثب تَجِ ثِ تَاى  هی ،تبریخ ؽفبّی هَضَع هالَر ٍرسػدر ثخؼ 
 اس جولِ:  اًجبم هقبحجِ الذام ًوَد.

 ؛اعتبدیَم ّب ٍ هجوَعِ ّبی ٍرسؽی...( ٍرسؽی ) اهبوي ٍفضبّبی -

 داًؾجَیی؛-آهَسی ٍرسػ داًؼ -

 ّبی ٍرسؽی؛ فذراعیَى ٍٍ پبرالوپیه ٍسارت ٍرسػ ٍ جَاًبى ، وویتِ هلی  الوپیه  تبریخچِ -

 وؾتی چَخِ ٍ ...(؛ ،ٍرسػ ثبعتبًی ّبی عٌتی ٍ ثَهی هٌبعك )هبًٌذ ٍرسػ -

 ّبی ٍرسؽی؛  تینّب ٍ  ثبؽگبُ -

 آهَسػ ٍرسػ؛ -

 ٍرسػ در ثٌذ )سًذاًیبى عیبعی لجل اس اًمالة؛ خبعزات آسادگبى(؛ -

 در دفبع همذط )خبعزات رسهٌذگبى(؛ ٍرسػ -

 تبریخ اجتوبعی ٍ فزٌّگی ٍرسػ؛ -

 ؛ٍرسػ ٍ رعبًِ ّب -

 التقبد ٍرسػ. -

 
 ّا: . ّسی9ٌِهادُ 

ِ هتي تَلیذی ثِ اسای ّز عبعت  ی هزتجظ ثب ّز پزٍصُ تبریخ ؽفبّی،ّب ّشیٌِ - ثٌهب ثهِ پیؾهٌْبد     ،هقهبحج
تعیهیي  ؽهزایظ خهبؿ ّهز پهزٍصُ،     تبییذ ؽَرای عیبعتگذاری ثب در ً هز گهزفتي   پظ اس ٍ هجزی پزٍصُ 

  گزدد. هی

 ؽَد. ٍ تقَیت هیجذاگبًِ اعالم ّبی هزثَط ثِ خزیذ اعٌبد ٍ آثبر،  ّشیٌِ -
ّبی هزثَعِ ، عختی وبر ٍتین اجزایی  ثز اعبط حجن ٍ گغتزُ، هیشاى عفز ، هبهَریتپزٍصُ ارسػ ریبلی  -

 ؽَد. تعییي هی ،ٍ هذیزیتی

ؽَرای عیبعتگذاری تبریخ ؽفبّی اعضب   تَعظ 22/4/1391هَرخ   در جلغِ تجقزُ 3ٍ هبدُ  9در  ایي عزح 
 خ هذوَر السم االجزا هی ثبؽذ.تٌ ین ٍ ثب تقَیت رییظ وویتِ هلی الوپیه اس تبریٍرسػ ایزاى 

 سيد رضا صالحی اهيری

 ریيس کويتِ هلی الوپيک 


