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 تبریخچِ

 ببستبن المپیک

 ثبطتبْ یٛٔبْ فزٕ٘گ اس ثطؼی ظر ٚرسع ٚخٛظ

 ثزای ٚرسػی رٚیعاظ ِّٙتزیٓ ایٓ گذار پبیٗ

 .گزظیع ٘ب أظبْ

  ثزای ِظیر ِیالظ اس لجً طبي 776 ظر 

 تست ِظبثمبتی رطّی ثغٛر ثبر ٔطظتیٓ

  ثزگشار اٌّپیب ثٕبَ ظػتی ظر "اٌّپیبظ" ػٕٛاْ

 طبي 4 ٘ز ِیالظ اس پض 394 طبي تب ٚ گزظیع

 .یبفت اظاِٗ یکجبر

  اٚي طیٛص تئٛظٚ تٛطظ ِیالظی 393 طبي ظر

 ضع را ثبسیٙب ایٓ سیزا گزظیع اػالَ ثبسیٙب ضتُ

  .ظأظت ِی پزطتی ثت ٚ ِظسیت



 رػتٗ ٘بی اٌّپیک ثبطتبْ  •
 ٔـت ص٘ی  -1

 اساتٝ سا٘ی   -2

 دٚیذٖ تا ِثاع سصْ   -3

 ( تشویثی اص ٔـت ص٘ی ٚ وـتی)پاتىشاتیْٛ  -4

پشؽ   -ٔتش 200ٚسصؿٟای پٙج ٌا٘ٝ  ؿأُ دٚ )پٙتاتّٖٛ  -5
 ( پشتاب دیؼه ٚ وـتی -پشتاب ٘یضٜ -عَٛ

 



 الوپیک ًَیي•
 
 

 

 

 ظر ضٛظ ظٚطتبْ اس تؼعاظی ثب پیزظٚکٛثزتٓ

 اٌٍٍّی ثیٓ کّیتٗ َ 1894 طبي ژٚئٓ

 ثٕیبْ پبریض طٛرثٓ ظأؼگبٖ ظر را اٌّپیک

 اٌّپیک ثبسیٙبی اٌٚیٓ ٚ کزظٔع گذاری

 یٛٔبْ آتٓ ظر 1896 صِبر 25 ظر ِعرْ

 ٔفز 300 زعٚظ ٚ گزظیع ثزگشار ِدعظًا

 ٚرسػی رػت10ٗ ظر کؼٛر 13 اس ٚرسػکبر

  .ّٔٛظٔع رلبثت ُ٘ ثب ِطتٍف



 رٚیعاظ ٚ رضعاظ ثشرگتزیٓ تٕٙب ٔٗ اٌّپیک ثزگشاری•

 رٚیعاظ ِّٙتزیٓ ثٍکٗ ِیؼٛظ ِسظٛة ٚرسػی

 ِی ػّبر ثٗ خٙبْ التصبظی ٚ طیبطی ، فزٕ٘گی

  ظٌٚتٙب اضتیبر ظر گزأجٙب ٚ ثشرگ فزصتی ثبسیٙب ایٓ .رٚظ

 ثبسیٙبی ػبیع .اطت ظاظٖ لزار خٙبْ ٍِتٙبي ٚ

 ِغبثك اطت خٕگی اِب ثبػع، خٕگ ٔٛػی اٌّپیک

 ػجبرتی ثٗ .کؼتٗ ثعْٚ ٚ صالذ ثعْٚ ، ٚیژٖ آظاة

  .اطت صٍر آِٛسع ٔٛػی اٌّپیک ثبسیٙبی

 ثیٓ طغر ظر ػٕبص، خبِؼٗ اٌیبص ٔٛرثز لٛي ثٗ•

 یب اٌّپیک ثبسیٙبی ِبٕٔع ٚرسػی رٚیعاظ٘بی اًٌٍّ،

 صٍر سِبْ ظر کٗ ٘ظتٕع فزصتٙبیی تٕٙب خٙبٔی خبَ

 ٍِّٛص ٚ ِزتت عٛر ثٗ را کؼٛر٘ب گزظّ٘بیی اِکبْ

 .آٚرظ ِی فزاُ٘



 اّذاف جٌبش الوپیک

  وٝ جؼٕا٘ی ٚ اخاللی ٞای ٚیظٌی اص دػتٝ آٖ پشٚسؽ ٚ تشٚیج •
   .اػت ٚسصؽ واس اػاع

   ٚسصؽ عشیك اص جٛا٘اٖ تشتیت ٚ تعّیٓ •

 خیشخٛاٞی ایجاد ٚ جٟاٖ ػشاػش دس إِپیه اصَٛ تشٚیج ٚ ا٘تـاس •
  جٟا٘ی

  ػاَ چٟاس ٞش عظیٓ جـٙٛاسٜ یه دس جٟاٖ ٚسصؿىاساٖ ٌشدآٚسی •
 تاس یه



 آرهبى ّبی الوپیک

 اصُ ػشیع تش، لٛی تش، تاالتش    •

 اصُ آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ   •

 اصُ ٔؼاتمٝ صادلا٘ٝ ٚ دسػت   •

 اصُ تؼظ ٚ تٛػعٝ تفاٞٓ دٚػتی تیٗ إُِّ   •

 اصُ ایجاد فشصت ٞای تشاتش   •

 اصُ تجّیات فشٍٞٙی دس تاصی ٞای إِپیه   •

 اصُ اػتمالَ ٚ ٘فٛر ٘اپزیشی ٚسصؽ •



 ًشبًِ ّبی ًْضت الوپیک

 ٘ب زٍمٗ اس یک ٘ز ٚ اطت اٌّپیک ٔؼبٔٗ : حلقِ پٌج  *

 زٍمٗ تؼعاظ .اطت اصٍی ٘بی رٔگ اس یکی ثٗ ِشیٓ
 ظٔیب لبرٖ پٕح ِزظَ اتسبظ ٚ ّ٘جظتگی ٔؼبٔگز ٘ب

   .اطت



 شعبر الوپیک*    
 سریع تر، ببال تر، قوی تر 

 .  ارائٗ کزظ( ِؼٍُ کٛثزتٓ)ایٓ ػؼبر را کؼیؼی ثٕبَ ظیعْ 

 : پرچن الوپیک *  
 .اطت ثظتٗ ٔمغ طفیع کبِال ای سِیٕٗ رٚی زٍمٗ پٕح

 ظر 1920 اٌّپیک ٘بی ثبسی ظر ثبر ٔطظتیٓ پزچُ ایٓ
   .ظرآِع ا٘تشاس ثٗ آٔتٛرپ اطتبظیَٛ



 :  سرود  المپیک  •

ایٓ طزٚظ را  1957کّیتٗ ثیٓ اٌٍٍّی اٌّپیک ظر طبي   
 .  تصٛیت کزظ



 :  هذال ّبی الوپیک •
 طَٛ تب اٚي ثزٔعگبْ ثٗ اٌّپیک ٘بی ثبسی ظر     

 ثیبٔگز آْ ِتٓ کٗ ػٛظ ِی ا٘عا زکُ ٚ ِعاي
 اٌّپیک، ظٚرٖ اٚ، ٚرسػی رػتٗ فزظ، رتجٗ

 ِی ظرج ِیشثبْ ػٙز ٔبَ ٚ آْ ثزگشاری طبي
   .ػٛظ

 ثبر اٌٚیٓ ثزای کٕٛٔی ػکً ثٗ ٘ب ِعاي تٛسیغ     
   .ػع أدبَ آٔدٍض ٌض 1932 اٌّپیک ظر



 : پیکتَگرام الوپیک•
 ٔؼبْ ظٚرٖ آْ ٚرسػی ٘بی رػتٗ ثزای ٘ب ثبسی اس ظٚرٖ ٘ز ظر 

 ٘ب، ِعاي ظر رػتٗ ٘ز پیکتٛگزاَ اس .ػٛظ ِی عزازی ضبصی
   .ػٛظ ِی اطتفبظٖ ... ٚ پٛطتز٘ب رإّ٘ب، تبثٍٛ ازکبَ،



 :  هشعل الوپیک  •
 ظر ثبر ٔطظتیٓ ثزای اٌّپیک ِؼؼً    

 ِزاطُ ثٗ آِظتزظاَ 1928 ثبسیٙبی
 ثؼع ثٗ تبریص آْ اس .ػع ا٘عا افتتبزیٗ

 ِزاطّی عی ِؼؼً ایٓ ظٚرٖ ٘ز ظر
 ٚ ػٛظ ِی رٚػٓ یٛٔبْ ی اٌّپیب ظر
 ػٙز ِسً ثٗ ظٚٔعگبْ ظطت ثٗ

   .گزظظ ِی ِٕتمً ِیشثبْ



 :  ًشبى ٍ جبم الوپیک•
 اٌّپیک ٔؼبْ آْ أٛار ّ٘زاٖ ثٗ ٘ب ِعاي

 ثب ػٛظ ِی ِتؼٙع ِیشثبْ کؼٛر .اطت
 .کٕع تٙیٗ را ٘ب ِعاي طی.اٚ.آی ّ٘کبری

 ا٘عا ُ٘ ِطصٛؽ ظیپٍُ ٘ب ثزتزیٓ ثٗ
   .ػٛظ ِی

 کٛثزتٓ 1906 طبي ظر کٗ اٌّپیک خبَ
 ِٛطظٗ ثٗ کزظ گذاری پبیٗ را آْ اػغبی

 ػزصٗ ظر کٗ گیزظ ِی تؼٍك أدّٕی یب
 ظر ٚ ٔبِٛر ٚرسػی ِٛثز ٚ ِفیع ضعِبت

 خبَ .ثبػع فؼبي اٌّپیک ٔٙضت گظتزع
 اٌّپیک اٌٍٍّی ثیٓ کّیتٗ ِمزر ظر اٌّپیک

 ّٔٛٔٗ ٚ ِبٔع ِی ثبلی طٛئیض ٌٛساْ ظر
   .ػٛظ ِی اػغب آْ ػعٖ طبضتٗ



 ًحَُ اًتخبة شْر هیسببى الوپیک

  اس ظٚرٖ ٘ز ثزگشاری اس لجً طبي ۱۰ تمزیجب
 ثزای ای اعالػیٗ IOC  اٌّپیک ٘بی ثبسی
 ارطبي اٌّپیک ٍِی ٘بی کّیتٗ ی ّ٘ٗ
 . کٕع ِی

 ػٙز ٘ب ثبسی اس لجً ٔیُ ٚ طبي ٘ؼت
 ٘ظتٕع ٘ب ثبسی ثزگشاری ظاٚعٍت کٗ ٘بیی

 أتطبة رطّب را ضٛظ ظاٚعٍجی تٛإٔع ِی
 .کٕٕع

  ػٙز  IOC ٘ب ثبسی اس لجً طبي ٘فت تمزیجب
 . کزظ ضٛا٘ع أتطبة را ِیشثبْ
  را ٘ب ثبسی ظ٘ی طبسِبْ ثبیع ظاٚعٍت ػٙز

 ٚ تدٙیشات ػبًِ ظلیك ریشی ثزٔبِٗ یک ثب
 ٚ زًّ ٘ب ضٛاثگبٖ ظزفیت ٚ ٚرسػی اِبکٓ

 ػزٚع ارتجبعبت ضصٛصی ٚ ػِّٛی ٔمً
 . کٕع

 ۲۰۰۸نتایج انتخابات محل برگزاری المپیک 

 دور دوم دور اول کشور شهر

 ۵۶ ۴۴ چین پکن

 ۲۲ ۲۰ کانادا تورنتو

 ۱۸ ۱۵ فرانسه پاریس

 ۹ ۱۷ ترکیه آنکارا

 — ۶ ژاپن اوزاکا



 تّبِی آْ ظر کٗ ِیکٕع ثزگشار ِمعِبتی ای خٍظٗ طی .اٚ .آی
  ِی لزار ظاٚعٍت اضتیبر ظر کبر ِطتٍف ٘بی خٕجٗ ثٗ ِزثٛط اعالػبت

 گیزظ
 

 ظاٚعٍت ػٙز ٘یأت اػضبی اس ٔفز یک تٛطظ ای ظلیمٗ ۱۰ ططٕزأی
 ططٕزأی، ایٓ اس اصٍی ٘عف)  .طی .اٚ .آی اخزایی ٘یأت خّغ ظر

   .(اطت ظاٚعٍت ػٙز ِؼزفی
 

  را ٔبِٗ ضّبٔت ٚ ارائٗ اخزایی ٘یأت ثٗ را ظاٚعٍجی کتبة ظاٚعٍت ػٙز
 .اٚ .آی اخالص تؼکیً اس لجً طبي یک کبر ایٓ ِؼّٛاًل .ِیکٕع اِضب
 .ػٛظ ِی أدبَ ِیگزظظ، تؼکیً ِیشثبْ ػٙز أتطبة ثزای کٗ طی

 
 ِی ثبسظیع ظاٚعٍت ػٙز اس طی .اٚ .آی ارسػیبثی کّیظیْٛ طپض 

 ر ؤطبی طی، .اٚ .آی اػضبی اس ِتؼکً کّیظیْٛ ایٓ .کٕع
 اٌّپیک، ٍِی ٘بی کّیتٗ ّٔبیٕعگبْ اٌٍٍّی، ثیٓ ٘بی فعراطیْٛ
 کٍیعی ِعیزاْ طی، .اٚ .آی ضجزٖ ٚرسػکبراْ ػٛرای ّٔبیٕعگبْ

 آٔٙب تؼعاظ ِؼّٛال ٚ اطت ظیگز افزاظ ثؼضی ٚ لجً ٘بی ظٚرٖ ثبسیٙبی
 .رطع ِی ٔفز ثیظت ثٗ



 
 تؼکیً ثب طی .اٚ .آی ثبػع، سیبظ ظاٚعٍت ػٙز٘بی تؼعاظ اگز

 کٕع ِی أتطبة را ٔٙبیی ظاٚعٍت ػٙز٘بی آٔٙب ثیٓ اس ای، خٍظٗ
 .ثبػع ِی ػٙز چٙبر ِؼّٛاًل کٗ

 
 ػٙز٘بی اس کٗ ظارٔع اخبسٖ طی .اٚ .آی اػضبی ِززٍٗ ایٓ اس پض

 .کٕٕع تٙیٗ را ضٛظ ٚیژٖ گشارع ٚ ثبسظیع ٔٙبیی ظاٚعٍت
 

  ثٗ تب ظارٔع فزصت ٔٙبیی ظاٚعٍجبْ اس یک ٘ز طی، .اٚ .آی اخالص ظر
 ُ٘ ظلیمٗ طی ٚ کٕٕع ارائٗ را ضٛظ تٛضیسبت ظلیمٗ طی ِعت

 .ظٕ٘ع پبطص ٘ب پزطغ ثٗ تب ظارٔع فزصت
 اٌّپیک ثبسیٙبی ِیشثبْ ػٙز طی، .اٚ .آی ِطفی رأی ثب آْ اس پض

 .ػٛظ ِی أتطبة



 ّسیٌِ ّبی ببزی ّب

  تّبَ ػع گزفتٗ تصّیُ آتالٔتب 1996 اٌّپیک ٘بی ثبسی اس•
  پشػکی ٚ ٔمً ٚ زًّ تغذیٗ، البِت، ٘بی ٘شیٕٗ

  تٛطظ لزارظارٔع اٌّپیک ظ٘کعٖ ظر کٗ ِمبِبتی ٚ ٚرسػکبراْ
 ٚ ػٛظ تبِیٓ رٚس 17 ِعت ثزای زعالً ِیشثبْ کؼٛر

   .ٔیبثع افشایغ ٘ب لیّت کٗ ػٛظ أعیؼیعٖ تعاثیزی

 ِیشثبْ ٚظیؼٗ •

 ای ٚظیؼٗ ضٛظ ِیشثبٔی تمبضبی ّ٘زاٖ ثٗ ظاٚعٍت ػٙز    
  ِجٍغ ٚ تبثظتبٔی اٌّپیک ثزای آِزیکب ظالر ِیٍیْٛ یک ِؼبظي

  ػٕٛاْ ثٗ سِظتبٔی اٌّپیک ثزای آِزیکب ظالر 500000
  أتطبة صٛرت ظر) پزظاسظ ِی  طی .اٚ .آی ثٗ ضّبٔت
 (.ػٛظ ِی ظاظٖ پض پٛي ایٓ ٔؼعْ،

 

       



 دّکذُ الوپیک •
 ثیٓ کّیتٗ ِمزرات پبیٗ ثز    

 تّبِی اٌّپیک اٌٍٍّی
 اخزایی ٘بی ٘یئت ٚ ٚرسػکبراْ

 طبکٓ اٌّپیک ظ٘کعٖ ظر ثبیع
 تغذیٗ، اٌّپیک ظ٘کعٖ ظر .ػٛٔع

 تّزیٕی، ٚ رفب٘ی اِکبٔبت
 ثزای ثبیع ... ٚ ای رایبٔٗ ضعِت

  ٚ ِظبٚی کٕٕعگبْ ػزکت تّبَ
   .ثبػع ثزاثز

     



   :هسببقبت در شرکت گَاّی•
 ٚرسػکبراْ اس کعاَ ٘ز ثٗ اٌّپیک ٘بی ثبسی اس ظٚرٖ ٘ز ظر    

 کبرت ظارای ٚ أع ػعٖ پذیزع کٗ رطّی ِمبِبت ٚ
 ِی ظاظٖ ػزکت گٛا٘ی ٘ظتٕع ِظبثمبت ٚیژٖ ػٕبطبیی

 اٌٍٍّی ثیٓ کّیتٗ رئیض اِضبء ثٗ گٛا٘ی ایٓ .ػٛظ
 کؼٛر)ِظبثمبت کٕٕعٖ ثزگشار کّیتٗ رئیض ٚ اٌّپیک
   .رطع ِی (ِیشثبْ



 :  سَگٌذ ًبهِ الوپیک •

  طٛگٕع اظای ِزاطُ    

 ثبسی ظر ثبر اٌٚیٓ ثزای
 1920 آٔتٛرة ٘بی

 طٛگٕع .ػع ثزگشار
 ٚرسػکبر را ٘ب ثبسی
 کؼٛر اس ای ٔطجٗ

 .کٕع ِی لزائت ِیشثبْ

  ظر را ٔبِٗ طٛگٕع ِتٓ   
 ِی ِؼب٘عٖ تصٛیز
 .کٕیع



 :  کویتِ بیي الوللی الوپیک •
 ظر ّ٘کْٕٛ اٌّپیک اٌٍٍّی ثیٓ کّیتٗ ِمزر    

 را آْ ریبطت ٚ اطت طٛئیض ٌٛساْ ػٙز
 .ظارظ ػٙعٖ ثز آٌّبٔی ثبش تِٛبص

International Olympic Committee 



 ٍظبیف ٍ هسئَلیت ّبی کویتِ بیي الوللی الوپیک •
 :برخی از ٍظبیف•
تٛػعٝ ٚ ػاصٔا٘ذٞی ٔؼاتمات سؿتٝ ٞای ٔختّف ٚسصؿی ٚ تضٕیٗ پیـشفت ٚ ٌؼتشؽ  -1

 ٟ٘ضت إِپیه
 ٕٞىاسی تا ػاصٔاٟ٘ای دِٚتی ٚ خصٛصی جٟت خذٔات سػا٘ی تٝ جأعٝ تـشی   -2
 تضٕیٗ تشٌضاسی تاصی ٞای إِپیه -3
 ٔـاسوت عّٕی دس تشٚیج صّح ٚ دٚػتی -4
 تشٚیج اخالق دس ٚسصؽ ٚ حٕایت اص آٖ   -5
 حٕایت جذی اص تٛػعٝ ٚسصؽ تا٘ٛاٖ ٚ ٚسصؽ ٍٕٞا٘ی -6
 سٞثشی ٔثاسصٜ تا دٚپیًٙ دس ٚسصؽ -7
 ٔثاسصٜ تا دخاِت ػیاػت ٚ تجاست دس ٚسصؽ -8
 پشٚسؽ ػالٔتی ٚ تٙذسػتی ٚسصؿىاساٖ   -9

 تمٛیت جٙثؾ إِپیه ٚ تاصی ٞای إِپیه  -10
 پـتیثا٘ی اص آوادٔی تیٗ إِّّی ّٔی إِپیه -11
 .سؿذ ٚ پشٚسؽ ٚیظٌی ٞای اخاللی وٝ اػاع ٚسصؽ ٞؼتٙذ -12



 :  برخی از هسئَلیت ّب •
 سؿذ ٚ پشٚسؽ ٚیظٌی ٞای اخاللی -1

 تٛػعٝ جٙثؾ إِپیه ٌشایی دس ػشاػش ٌیتی -2

 اعغای أتیاص تشٌضاسی تاصی ٞای إِپیه صٔؼتاٖ ٚ تاتؼتا٘ی -3

 ٌؼتشؽ ٞش چٝ تیـتش ٚسصؽ -4

 وٕه تٝ وٕیتٝ ٞای ّٔی إِپیه ٚ فذساػیٖٛ ٞای تیٗ إِّّی  -5

 



 چگًَگی تقسین ٍظبیف در کویتِ بیي الوللی الوپیک  •
 : اعضب   •

 ٔٗ ظٕ٘ع ِی تؼکیً افزاظ را اٌّپیک اٌٍٍّی ثیٓ کّیتٗ اػضبی
 ثیٓ اس را ضٛظ اػضبی اٌّپیک اٌٍٍّی ثیٓ کّیتٗ . ٘ب کؼٛر

 را اٌّپیک خٕجغ ظر فؼبٌیت طبثمٗ کٗ گشیٕع ثزِی کظبٔی
 ٚ أگٍیظی) اٌّپیک رطّی سثبْ ظٚ ثٗ زعالً ٚ ظارٔع

 ظارا را کؼٛری ٍِیت یع ثب ضّٕب .ثبػٕع ِظٍظ (فزأظٛی
 اٌّپیک ٍِی کّیتٗ را افزاظ ایٓ .ظارٔع البِت آْ ظر کٗ ثبػٕع

 طبثمٗ ثزرطی اس ثؼع ٚ کٕع ِی پیؼٕٙبظ طی اٚ، آی، ثٗ
 .کٕع ِی پیؼٕٙبظ اخالص ثٗ را آٔٙب طی اٚ، آی، رئیض آٔٙب
 اػضب ایٓ .٘ظتٕع کؼٛرػبْ ظر کّیتٗ ایٓ ّٔبیٕعٖ افزاظ ایٓ

 طٓ ظر ٚ ػٛٔع ِی أتطبة طبٌٗ چٙبر ظٚرٖ ظٚ ثزای زعاکثز
 اس لجً کٗ اػضبیی) .ػٛٔع ِی ثبسٔؼظتٗ طبٌگی ٘ؼتبظ

 کّیتٗ اٌؼّز ِبظاَ اػضبی أع ػعٖ ثزگشیعٖ 1966 طبي
 (.٘ظتٕع

 



 اجالس کویتِ بیي الوللی الوپیک  •
 گیزی تصّیُ ِزخغ ثبالتزیٓ اخالص    

 گیزی تصّیُ .اطت طی اٚ آی ظر
 أتطبة اٌّپیک، ِٕؼٛر ثبرٖ ظر

 اػضبی أتطبة ٘ب، ثبسی ِیشثبْ
 یب افشٚظْ ٚ اٌّپیک ٍِی کّیتٗ

  رٚیعاظ٘بی یب ٚ ٘ب رػتٗ کب٘غ
 ٚظبیف خٍّٗ اس اٌّپیک ظر ٚرسػی
     .اطت اخالص

 



 ّیئت اجرایی آی، اٍ، سی  •
 چٙبر اٌٍٍّی، ثیٓ کّیتٗ رئیض اس ِتؼکً ٘یئت یٓا   

 ٔیظت، آٔٙب اس رئیض کٗ ای لبرٖ چٙبر اس رئیض ٔبیت
 ِی أتطبة ِطفی رای ثب اخالص کٗ ػضٛ ٔفز ػغ

 طبي چٙبر اػضب ٚ رئیض ٔٛاة فؼبٌیت ظٚرٖ .کٕع
 .اطت

   .است هجلس هبًٌذ اجالس ٍ دٍلت هٌسلِ بِ اجرایی ّیئت
 



 اهَر اجرایی ٍ اداری  •

 ٘ئیت ِصٛثبت اطبص ثز طی اٚ آی اخزایی ٚ اظاری اِٛر ّ٘ٗ   

 کّیتٗ ظرآِع .ػٛظ ِی أدبَ کّیتٗ رئیض اضتیبرات ٚ اخزایی
 ثغٛر ٚ ثٛظٖ ضصٛصی کبِال ٚ ٔیظت ظٌٚتی اٌّپیک اٌٍٍّی ثیٓ
 ثزٔبِٗ ٚ اٌّپیک تٍٛیشیٛٔی پطغ زمٛق فزٚع ِسٍٙبی اس کً

   .ػٛظ ِی تبِیٓ ٚ ثیٕی پیغ ثبساریبثی ٘بی

 کویسیَى ّب ٍ بخش ّبی کبری  •
کّیظیْٛ ٚ ثطغ کبری ِطتٍف ظارظ کٗ تٛطظ   27طی .اٚ.آی    

 .  طی أتطبة ِی ػٛٔع.اٚ.رئیض آی

 کٌگرُ الوپیک    •
 .کٕگزٖ اٌّپیک ثزگشار ػعٖ اطت 12طی تبکْٕٛ .اٚ.ثٗ ّ٘ت آی

 
 



 کویتِ ّبی هلی الوپیک  •
 ظر ػضٛیت ضٛاطتبر تٛأع ِی اٌّپیک ِٕؼٛر پذیزع ثب کؼٛر ٘ز   

  تبییع اس پض ٘ب کّیتٗ ایٓ .ػٛظ اٌّپیک اٌٍٍّی ثیٓ کّیتٗ
 ٘بی کّیتٗ اس یک ٘ز .ػٛٔع ِی ػٕبضتٗ رطّیت ثٗ طی.اٚ.آی

 ظر اٌّپیک خٕجغ تزٚیح ٚ تٛطؼٗ ِظئٛي اٌّپیک ٍِی
 .ثبػع ِی کؼٛرػبْ

 تؼکیً ضٛرػیعی 1326 طبي ظر ایران المپیک ملی کمیتً   
 ثبسی ظٚرٖ چٙبرِیٓ ظر کؼٛرِبْ ٚرسػی ٘یبت ٔطظتیٓ .ػع
   .ػع زبضز ٌٕعْ 1948 اٌّپیک ٘بی

 :اطت سیز ارکبْ ظارای اٌّپیک ٍِی کّیتٗ    

 تدارکبتی کمیتً و کل دبیرخبوً اجرایی، ٌیئت رئیسً، ٌیئت عمومی، مجمع    

 ػب٘زش ٚ رئیض ٘بػّی کیِٛزث ِٕٙعص زبضز زبي ظر    
 .٘ظتٕع اٌّپیک ٍِی کّیتٗ کً ظثیز ػٕٙبسی



 هیسببًبى ببزی ّبی الوپیک •

 
 آتي  1896الوپیک 

 
 

 
 پبریس 1900الوپیک 

 

 
 

 سٌت لَئیس 1904: الوپیک 



 
 لٌذى  1908الوپیک 

 
 

 
 استکْلن 1912الوپیک 

 (ٍقَع جٌگ جْبًی اٍل)    

 
 

 آًتَرپ 1920الوپیک 



 
 پبریس 1924الوپیک  

 
 

 
 آهستردام 1928الوپیک 

 

 
 

 لس آًجلس 1932الوپیک 



 
 برلیي 1936الوپیک 

 (استفبدُ از دٍربیي ّبی تلَیسیًَی)    

 (ٍقَع جٌگ جْبًی دٍم)      

 
 

 لٌذى 1948الوپیک 

 

 
 

 ّلسیٌکی 1952الوپیک 



 
 هلبَرى 1956الوپیک 

 
 
 

 رم   1960الوپیک 

 

 
 

 تَکیَ 1964الوپیک 
 (استفبدُ از هبَّارُ در پخش ببزی ّب)



 
 هکسیکَسیتی 1968الوپیک 

 (پخش تلَیسیًَی ببزی ّب بِ صَرت رًگی)

 
 

 هًَیخ  1972الوپیک 

 

 
 

 هًَترال 1976الوپیک 



 
 هَسکَ 1980الوپیک 

 
 
 

 لس آًجلس 1984الوپیک 

 

 
 

 سئَل 1988الوپیک 



 
 ببرسلَى 1992الوپیک 

 (سبلِ 2برگساری الوپیک زهستبًی بب فبصلِ )

 (ًرٍش)لیل ّبهر  1994الوپیک زهستبًی 
 
 

 آتالًتب 1996الوپیک 
 (شاپي)ًبگبًَ  1998الوپیک زهستبًی 

 
 

 سیذًی 2000الوپیک 
 (آهریکب)سبلت لیک سیتی  2002الوپیک زهستبًی 

 



 
 آتي 2004الوپیک 

 تَریٌَ 2006الوپیک زهستبًی 
 
 
 

 پکي 2008الوپیک 
 ًٍکٍَر 2010الوپیک زهستبًی 

 
 

 لٌذى 2012الوپیک 
 (رٍسیِ)سَچی 2014الوپیک زهستبًی 

 



 الوپیک ّبی ببزی در ٍرزشی ّبی رشتِ •
 لشاس إِپیه ٞای تاصی تش٘أٝ دس سؿتٝ 15 وٓ دػت تایذ ٚسصؿی ٞای سؿتٝ تٕاْ ٔیاٖ اص        

 .ٌیشد
ٗ إِّّی وٕیتٝ اجشایی وٕیتٝ جّؼٝ دس          وٕیتٝ، ایٗ عضٛ 15 پتشصتٛسي ػٗ دس إِپیه تی

ٝ ٞای جذیذ ٌشٜٚ تٙذی  صیش ؿشح تٝ سا ٔاِی وٕه ٞای تٛصیع تشای إِپیىی ٚسصؿی سؿت
 :وشد٘ذ اعالْ

 
 :A ٌشٜٚ
 طیٕٙاػتیه ٔیذا٘ی، ٚ دٚ ؿٙا،

 
 :B ٌشٜٚ

ٝ ػٛاسی، تؼىتثاَ،  ٚاِیثاَ تٙیغ، فٛتثاَ، دٚچشخ

 
 :C ٌشٜٚ

ٝ تشداسی ٔیض، سٚی تٙیغ سٚییًٙ، جٛدٚ، تٛوغ، وٕاٖ، تا تیشا٘ذاصی تذٔیٙتٖٛ، تیشا٘ذاصی،  ٚص٘

 
 :D ٌشٜٚ
 وـتی ٌا٘ٝ، ػٝ تىٛا٘ذٚ، تادتا٘ی، لایمشا٘ی ٞاوی، ٞٙذتاَ، ؿٕـیشتاصی، ػٛاسواسی، وایان،/وا٘ٛ

 
 :E ٌشٜٚ
 ٘فشٜ ٞفت ساٌثی ٌّف، ٔذسٖ، ٌا٘ٝ پٙج



 تبسیسبت، ٍسبیل ٍ استبدیَم ّبی الوپیک  •

 ٘بی ثبسی تدٙیشات ٚ ٚطبیً ّ٘چٕیٓ ٚ تّزیٓ ٚ ِظبثمٗ ِکبْ   

 ٔظز سیز ٚ ثبػٕع ثزضٛرظار ثبالیی ثظیبر کیفیت اس ثبیع اٌّپیک
   .ػٛٔع طبضتٗ ٘ب اطتبٔعارظ ٚ رػتٗ آْ اٌٍٍّی ثیٓ فعراطیْٛ

 ثٗ(اصٍی) اطتبظیَٛ یک ٘ب ثبسی اس ظٚرٖ ٘ز ظر :المپیک استبدیوم    
 ٚ افتتبزیٗ آییٓ ٚ ػٛظ ِی ثجت ٚ گذاری ٔبَ اٌّپیک ٔبَ

 ٚ تغییز زك ِیشثبْ کؼٛر .ػٛظ ِی ثزگشار آْ ظر اضتتبِیٗ
 .ٔعارظ طی.اٚ.آی اخبسٖ ثعْٚ آٔزا تطزیت

  تظب٘زات اختّبع، گٛٔٗ ٘یچ ٘ب ثبسی اس ثؼع ٚ لجً ٘فتٗ یک    
 ِکبٔٙبی ظیگز یب اصٍی اطتبظیَٛ ظر ِذ٘جی یب طیبطی
     .ثٛظ ٔطٛا٘ع ِدبس ثبسیٙب ثزگشاری



 پخش رادیَ تلَیسیًَی ببزی ّب •
 زك ضٛظ تٍٛیشیٛٔی ٍِی طبسِبْ ٚ ظٌٚت ظر ثبیع ِیشثبْ ػٙز   

 عزق اس اٌّپیک ٘بی ثبسی پطغ ظر را طی.اٚ.آی أسصبری
 ٚ ازتیبخبت تّبِی ٚ کٕع ػٕبطبیی ٚ تبییع ضٛظ ٘بی رطبٔٗ
   .ظ٘ع لزار ضجزٔگبراْ اضتیبر ظر رایگبٖ را فٕی اٌٚیٗ ٚطبیً



 (top)شرکبی تجبری الوپیک  •
 

 طبي ظر ٔعاػت، ِبٌی ِٕبثغ خذة ثزای ای ٚیژٖ ِمزرات اثتعا ظر اٌّپیک اٌٍٍّی ثیٓ کّیتٗ  
 ظاظٖ ٔبَ تغییز ثبساریبثی کّیظیْٛ ثٗ اِزٚسٖ کٗ خعیع ِبٌی ِٕبثغ کّیظیْٛ 1983

 ِی اسخٍّٗ کزظ، ارائٗ اٌّپیک ثٗ ظرآِع خذة ثزای ٘بیی ػیٖٛ کّیتٗ ایٓ .ػع تؼکیً
   :کزظ اػبرٖ سیز ِٛارظ ثٗ تٛاْ

 ِتؼعظ ػزکبی ثدبی اٌّپیک ثزای ِسعٚظ تدبری ػزکبی تؼییٓ -1
 اٌّپیک تٍٛیشیٛٔی پطغ زك رٚٔع ظر تسٛي ایدبظ -2

 اهتیبزات حبهیبى درجِ یک در الوپیک •

 ٔحصٛالت ا٘حصاسی ●

 سٚاتظ عٕٛٔی ٚ فشصتٟای تثّیغی  ●

 دػتشع تٝ آسؿیٛ إِپیه  ●

 فشٚؽ ٔحصٛالت دس إِپیه  ●

 ٛاصی اص آٟ٘ا٘ دسیافت تّیظ تاصیٟا ٚ ٟٕٔاٖ ●

 تثّیغ دس تشٚؿٛسٞای تاصیٟا   ●

   ٔحصٛالت ٕ٘ایـٍاٜ ایجاد فشصت ●
   تحمیمات ا٘جاْ ●
   تعذی ٞای إِپیه دس تمذْ حك ●
 
 
 



 پکي هی ببشذ 2008آهبرّب هربَط بِ الوپیک 
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 هٌببع تبهیي هبلی کویتِ سبزهبًذّی ببزیْبی الوپیک



   :از عببرتىد المپیک ٌبی ببزی حبمی شرکبی
 

 ٔثادِٝ ٚ آٚسی جٕع فشًٞٙ ٔاِی وٕه تش عالٜٚ ٚ وشد آغاص 1928 ػاَ اص سا خٛد حٕایت :کَکبکَال شرکت 
 دس إِپیه سٚص تضسٌذاؿت ٚ تشٌضاسی اص سا خٛد حٕایت ػاِٝ ٕٞٝ ٚ آٚسد تٛجٛد خاصی ٔشاوض ایجاد تا سا ػیٙٝ ػٙجاق

   .آٚسد ٔی عُٕ تٝ جٟاٖ ػغح
 وٙذ ٔی وٕه إِپیه ٞای تاصی تٝ آٟ٘ا تفؼیش ٚ ٘تایج اعالْ ,ٞا دادٜ ثثت عشیك اص :ام بی آی شرکت.   
 پشداصد ٔی جٟاٖ ػغح دس ٔتٙٛعی خذٔات اسائٝ تٝ :ّبًکَک جبى بیوِ شرکت.  
 وٙذ ٔی تشآٚسدٜ سا إِپیه خا٘ٛادٜ تصٛیشی ٘یاصٞای :کذاک شرکت.  
 دٞذ ٔی ٘ـاٖ غزایی ٔٛاد اسائٝ تا سا خٛد حٕایت :دًٍبلذ هک شرکت.  
 دٞذ ٔی اسائٝ إِپیه تٝ پا٘اػٛ٘یه آسْ تا سا خٛد ٔحصٛالت :تب سَشی هبت شرکت.  
 پشداصد ٔی ٞا ٘أٝ دعٛت ٚ ٞا تؼتٝ پؼتی، ٔشػٛالت اسائٝ تٝ :اس پی یَ پستی شرکت.  
 وٙذ ٔی عشضٝ آػیایی ٞای تاصی ٚ إِپیه دس سا ػیٓ تی استثاط ٞای دػتٍاٜ ؿشوت ایٗ :سبهسًَگ شرکت.  
 ِداسد اختیاس دس سا إِپیه یادتٛدٞای چاج ا٘حصاسی حك :ٍرزشی شرح ٍ تبین هجل.  
 اػت داس عٟذٜ سا إِپیه ٔاِی خذٔات :ٍیسا شرکت.   
 داسد عٟذٜ تش سا ٞا تاصی اػٙاد تىثیش ٚ آٚسی جٕع ٚظیفٝ :زیراکس شرکت.   

 تعذاد شرکب درآهذ بِ هیلیَى دالر  سبل  ردیف 

1 1988 95 9 

2 1992 175 12 

3 1996 350 10 

4 2000 500 11 

5 2004 575 21 



   آتي 2004 الوپیک هبلی حبهیبى برًبهِ  
 1/962/000/000 آتٓ 2004 اٌّپیک ِبٌی زبِیبْ ثٛظخٗ    

 زبِیبْ عزیك اس یٛرٚ ِیٍیْٛ 570 اس ثیغ کٗ ثٛظ یٛرٚ
   .ثٛظ ػعٖ خذة ٚرسػی

 :بودود دستً سً آته المپیک حبمیبن 

٘یٛٔعا، ػزکت کیٓ، ٘یٓ ػزکت یٛٔبْ، آٌفب ثبٔک ػبًِ :عمدي حبمیبن 
  پظتی ضعِبت ػزکت ٚ تی پی ای تٍٛیشیٛٔی راظیٛ پبیگبٖ ظٌتبٚفبگ، کبرضبٔٗ

 ِظتز کت تی ػزکت ٘الص، ػً ػزکت آظیعاص، ػبًِ :رسمی حبمیبن   

 ِیشٔٛ، ایٕتزاکبَ، کٛیظت، -ایفٛ آٌتک، ٘بی ػزکت :رسمی کىىدگبن تبمیه 
 تکٕٛخیُ ٚ ِٛٔٛ



 الوپیک ّبی ببزی سبل صذهیي اصلی سٌج زهبى سَاچ

 1996 الوپیک از سَاچ هبلی حوبیت اّذاف

 . ؿٛد تشخٛسداس خاصی تشجؼتٍی اص إِپیه ٔاِی حأیاٖ تیٗ دس ( 1
  . وٙذ جّٜٛ جزاب ٚ جاِة ٔصشف وٙٙذٌاٖ تشای ػٛاچ ( 2
ٖ  دلت ػٛاچ اٌش . ؿٛد اعتٕاد لاتُ ٔصشف وٙٙذٜ تشای ػٛاچ فٙاٚسی ( 3  إِپیه ػٙجی صٔا
   . اػت تاویفیتی ػاعت حتٕاً داسد سا

   سَاچ اقذاهبت ارزیببی
ٝ ٞا ( 1   .وشد٘ذ تّمی إِپیه حأی ػتاسٜ ٞای اص یىی سا ػٛاچ ، ٔصشف وٙٙذٌاٖ ٚ سػا٘
  . ؿذ تٛصیف ص٘ذٌی ؿٛس اص ػشؿاس ٚ ػشص٘ذٜ ٚ ؿاد ؿشوت یه عٙٛاٖ تٝ ػٛاچ ( 2
  . ٌشفت لشاس تمذیش ٚ تحؼیٗ ٔٛسد إِپیه ػاَ یىصذٔیٗ دس ػٛاچ تىِٙٛٛطیىی اتذاعات ( 3
ٝ ٞا ( 4  . ٘أیذ٘ذ إِپیه ؿٍفت اٍ٘یض عأُ سا آٖ ٚ داد٘ذ عال ٔذاَ ػٛاچ تٝ سػا٘
 . ؿذ ٔٛاجٝ صعٛدی جٟؾ تا ػٛاچ فشٚؽ إِپیه اص پغ ( 5



 ثبػع ِیٍیّتز3 آٔٙب ضطبِت ٚ ِیٍیّتز60 زعالً ثبيع ِعاٌٙب لغز. 
 
 اخزائي ٘یبت ثبسيٙبثٗ وٕٕعٖ ثزگشار وّیتٗ طٛي اس ثبيع ٘ب ظيپٍُ ٚ ِعاٌٙب وٍیٗ عزذ 

 .گزظظ ارطبي رطّي تبئیع خٙت اٌّپیه اٌٍٍّي ثیٓ وّیتٗ
 
 وٕٕع ِي ظريبفت ظيپٍُ ٚ ِعاي ثزٔعٖ تیّٙبي اػضبي وٍیٗ تیّي ٚرسػٙبي ظرِٛرظ. 
 
 ٗثیٓ وّیتٗ اػضبي ؛ تیُ اػضبي ٚطبيز ٘ب تیُ ِظئٛالْ وٍیٗ ٚ وٕٕعگبْ رلبثت وٍی 

 تٛطظ ػعٖ ػٕبضتٗ اٌٍٍّي ثیٓ ٘بي فعراطیْٛ وً ظثیزاْ ٚ اٌّپیه؛رؤطب اٌٍٍّي
 وٗ ٚغیزٖ ثبسرطبْ اٌّپیه؛ظاٚراْ؛ ثبسيٙبي ظر زضٛر صٛرت اٌّپیه؛ظر اٌٍٍّي ثیٓ وّیتٗ
 تٛطظ ػعٖ تؼییٓ ػزايظ اطبص ٚثز ِزثٛعٗ اٌٍٍّي ثیٓ فعراطیٛٔٙبي طٛي اس رطّب
  .وزظ ضٛإ٘ع ظريبفت يبظثٛظ ِٚعاي ظيپٍُ أع ػعٖ ِٕصٛة اٌٍٍّي ثیٓ وّیتٗ

 
  ِعاي ٘ب ٚظيپٍُ ٘بيي وٗ ظر ثبسيٙبي اٌّپیه سِظتبٔي تٛسيغ ِي ػٛٔع ثبيع ثب ثبسيٙبي

 .اٌّپیه تبثظتبٔي تفبٚت ظاػتٗ ثبػٕع
 
  ظيپٍُ ِٚعاٌٙبي يبظثٛظ ثٗ اػضبي ٘یبت ٘بي زذف ػعٖ اس ثبسيٙبي اٌّپیه تؼٍك ّٔي

 .گیزظ
 
 ٘یچ خبيشٖ يب پبظاع ظيگزي خش آٔچٗ وٗ ظر ثبال ثعاْ اػبرٖ ػع ظر ثبسيٙبي اٌّپیه تٛسيغ

 ٔطٛا٘ع
 

 victory ceremony        هراسن پیرٍزی



ظر ظائُ ٚثغٛر ػعٖ زه ثزخظتٗ ثصٛرت ٘زِظبثمٗ ظر ِعاي ثزٔعگبْ اطبِي 
 .ِبٔع ضٛا٘ع ثبلي اصٍي اطتبظيَٛ

اس را ضٛظ صالزیت اٌّپیه ٘بي ثبسي ظر وٕٕعٖ ػزوت ٚرسػىبراْ وٗ صٛرتي ظر  
 ػٛظت اٌّپیه اٌٍٍّي ثیٓ وّیتٗ ثٗ را ػعٖ ظريبفت ٘بي ِعاي ثبيع ثعٕ٘ع ظطت
 .ظٕ٘ع

ثبلي ٚ ػعٖ ضزة ِعاٌٙبي وٍیٗ لبٌت ثبيع ثبسيٙب ثزگشاري وّیتٗ ثبسيٙب؛ پبيبْ ظر 
 وّیتٗ ّ٘چٕیٓ .ظ٘ع تسٛيً اٌّپیه اٌٍٍّي ثیٓ وّیتٗ ثٗ را ٘ب ظيپٍُ ٚ ِعاٌٙب ِبٔعٖ

 اٌٍٍّي ثیٓ وّیتٗ ثٗ را آٔٙب ضزة ثٗ ِزثٛط ِعارن ٚ ِعاٌٙب وٍیٗ تؼعاظ ثبيع ثزگشاري
 .وٕع اػالَ اٌّپیه

 اٌٍٍّي ثیٓ وّیتٗ يبظثٛظ طیٕٗ طٕدبق يه ِعاي وٕٕعٖ ظريبفت ٚرسػىبراْ اس ٘زيه 
 .وزظ ضٛإ٘ع ظريبفت ٔیش را اٌّپیه



           OPENING CEREMONY   هراسن افتتبحیِ

 تصّیُ آْ ِٛرظ ظر IOC طٛي اس وٗ ِمزراتي ثزاطبص ثبيع افتتبزیٗ ِزاطُ -1                                                                  
 .ػٛظ أدبَ ػٛظ ِي گزفتٗ

 .ػٛظ ػزٚع  اٌّپیه ثبسيٙبي ػزٚع اس لجً رٚس يه اس سٚظتز ٔجبيع افتتبزیٗ ِزاطُ -2
 ٚ ػٛظ ِي ارائٗ ثبسيٙب ثزگشاري وّیتٗ طٛي اس ِزاطُ ايٓ ثزٔبِٗ خشئیبت -3

 .ثبػع ِي IOC اخزايي ٘یبت ثؼٙعٖ آْ تصٛيت

 ايٓ .ػٛظ اػالَ ِیشثبْ وؼٛر ِمبَ ثبالتزيٓ طٛي اس ثبيع اٌّپیه ٘بي ثبسي آغبس -4
 ِي لزار ٘ب ثبسي ثزگشاري رئیض ٚ IOC رئیض اطتمجبي ِٛرظ ٚرٚظ ثعٚ ظر ِمبَ
 .ّٔبيٕع ِي رإّ٘بيي ضٛظ رطّي خبيگبٖ ظر گیزي لزار خٙت را ٚي طپض .گیزظ

 ٌجبص ثٗ ٍِجض وبرٚاْ ٘ز .ػٛظ ِي آغبس ثبسيٙب ظر وٕٕعگبْ ػزوت رژٖ طپض -5
 اس يىي تٛطظ وؼٛر آْ ٔبَ وبرٚاْ ٘ز خٍٛي ظر ثبػع؛ ِي ضٛظ رطّي فزَ

 ٚ وٕٕعٖ ػزوت ٘بي ٘یبت ٘بي پزچُ .گزظظ ِي زًّ اػشاِي وبرٚاْ اػضبي
  ِي أعاسٖ يه ثٗ ّ٘گي ٚ ػعٖ تٙیٗ ٘ب ثبسي ثزگشاري وّیتٗ تٛطظ ٘ب تبثٍٛ

 .ثبػٕع

 ٚطبئً طبيز يب ظٚرثیٓ پزچُ؛ زًّ ثٗ ِدبس رژٖ ظر وٕٕعگبْ ػزوت اس يه ٘یچ-6
 .ثبػٕع ّٔي رٚيت لبثً

 را اٌّپیه ظ٘ىعٖ ظر البِت زك وٗ ٘ب ثبسي ظر وٕٕعٖ ػزوت ٚرسػىبراْ فمظ-7
 ٘ز ِمبِبت اس تٓ ػغ زعاوثز . وٕٕع ِي ػزوت رژٖ ايٓ ظر ثبػٕع ِي ظارا

 .يبثٕع ِي زضٛر رژٖ ظر وبرٚاْ



 ٚ ِیشثبْ وؼٛر ِمبَ ثبالتزيٓ ثٗ خبيگبٖ ثزاثز اس ػجٛر ٕ٘گبَ ٘ب وبرٚاْ -8
    سِیٓ ظر وٗ پزچُ وٕٕعٖ زًّ ثدش .ّٔبيٕع ِي ازتزاَ اظاي  IOCرئیض

 ثیٕي پیغ ٘بي صٕعٌي ثٗ رژٖ پبيبْ اس پض وبرٚاْ ٘ز اػضبي ِبٔع ِي
 .ػٛٔع ِي ٘عايت ِزاطُ تّبػبي خٙت ػعٖ

 ططٕزأي ايزاظ خبيگبٖ ظر ثبسيٙب ثزگشاري وّیتٗ رئیض ّ٘زاٖ ثٗ IOC رئیض -9
 طٗ ِعت ثٗ زعاوثز ٘ب ثبسي ثزگشاري وّیتٗ رئیض .ػٛٔع ِي زبضز
 ايزاظ خٙت IOC رئیض اس طپض ٚ پزظاسظ ِي ططٕزأي ايزاظ ثٗ ظلیمٗ

   .آٚرظ ِي ثؼًّ ظػٛت ططٕزأي
 وٕع ِي اػالَ را ثبسيٙب آغبس ِیشثبْ وؼٛر ِمبَ ثبالتزيٓ -10
  ٚارظ ٚ زًّ افمي ثصٛرت اٌّپیه پزچُ اٌّپیه طزٚظ ٔٛاضتٓ ثب ّ٘شِبْ -11

 .ػٛظ ثزافزاػتٗ تب ػٛظ ِي ٚرسػگبٖ
 



 ٔیُ ثصٛرت ططٕزأی خبیگبٖ اعزاف ٘ب کبرٚاْ پزچُ کٕٕعگبْ زًّ -13 
 ثبال خبیگبٖ اس ِیشثبْ کؼٛر ٚرسػکبراْ اس یکی .سٕٔع ِی زٍمٗ ظایزٖ

 ضٛظ راطت ظطت ٚ گزفتٗ چپ ظطت ظر را اٌّپیک پزچُ گٛػٗ ِیزٚظ،
 .کٕع ِی یبظ طٛگٕع ٚ ثزظ ِی ثبال را

 ظاٚراْ طٛگٕع ِزاطُ -14 

 .ػٛظ ِی ٔٛاضتٗ ِیشثبْ کؼٛر ٍِی طزٚظ -15 

 ٚرسػگبٖ ٚارظ تب ػعٖ ظطت ثٗ ظطت ظٚٔعگبْ تٛطظ اٌّپیه ِؼؼً -12
  ظٚر را اطتبظيَٛ ِیعاْ ِؼؼً؛ وزظْ رٚػٓ اس لجً ظٚٔعٖ آضزيٓ. ػٛظ
 اطُ ِز تب ثبيع اٌّپیه ِؼؼً .وٕع ِي رٚػٓ را ِؼؼً طپض سظٖ

 .ثّبٔع رٚػٓ اضتتبِیٗ



         CLOSING CEREMONYهراسن اختتبهیِ
                               .ػٛظ ِی أدبَ ِظبثمبت کٍیٗ پبیبْ اس پض اضتتبِیٗ ِزاطُ - 1                      

 طپض گیزٔع ِی لزار ٚیژٖ خبیگبٖ ظر اٌّپیک ظرثبسیٙبی گبْ کٕٕع ػزکت
 ِزاطُ تزتیت ثٗ ٚ تٕٙبیی ثٗ ٘ب کبرٚاْ تبثٍٛی ٚ پزچُ کٕٕعگبْ  زًّ

 .ػٛٔع ِی ٚرسػگبٖ ٚارظ افتتبزیٗ
 .گیزٔع  ِی لزار خبیگبٖ رٚی رٚثٗ ظایزٖ ٔیُ ػکً ثٗ پزچُ کٕٕعگبْ زًّ -2
 پطغ ثب ّ٘زاٖ رٚٔع، ِی خبیگبٖ ثٗ ثبسیٙب ثزگشاری کّیتٗ IOCٚ  رٚئظبي-3

  ثزای  کٗ  ِکبٔی راطت طّت ظر کؼٛر ایٓ پزچُ ِیشثبْ، کؼٛر طزٚظ
 ثزافزاػتٗ ػعٖ گزفتٗ ٔظز ظر ثزٔعٖ ٘بی کؼٛر پزچُ ػعْ ثزافزاػتٗ

 کؼٛر پزچُ ِیشثبْ کؼٛر ٍِی طزٚظ ٔٛاضتٓ ثب طپض .ػٛظ ِی
 ٔٛاضتٓ ثب آضز ظر  ٚ .ػٛظ ِی ثزافزاػتٗ ِزکشی پبیٗ ثزرٚی ٔیش ِیشثبْ
 ٔیش کؼٛر ایٓ پزچُ اٌّپیک، ٘بی ثبسی ثؼعی ظٚرٖ ِیشثبْ کؼٛر طزٚظ

 .آیع ِی ظر ا٘تشاس ثٗ طکٛ چپ طّت ظر
 
 

         وٕع ِي اػغب  iocرئیض ثٗ را اٌّپیک پزچُ ثبسیٙب ِیشثبْ ػٙز ػٙزظار -4
  .ػٛظ ِی ثبسیٙب ثؼعی ظٚرٖ ِیشثبْ ػٙز ػٙزظار تسٛیً پزچُ ایٓ طپض

 ثبسیٙب ثؼعی ظٚرٖ ِیشثبْ ػٙز ػٙزظاری اصٍی طبضتّبْ ظر ثبیع پزچُ ایٓ
 .گزظظ ٔصت

 



 رئیض ثبسیٙب، ثزگشاری کّیتٗ رئیض ططٕزأی ایزاظ اس پض -5
IOC ٗپزظاسظ ِی ططٕزأی ایزاظ ث.   

 ثب ّ٘شِبْ ٚ ػعٖ ضبِٛع اٌّپیک ِؼؼً ٔٙبیت ظر -6
 ٚ ػعٖ کؼیعٖ پبئیٓ اٌّپیک پزچُ اٌّپیک، طزٚظ  ٔٛاضتٓ

 .گزظظ ِی ضبرج ٚرسػگبٖ اس



 هٌببع  •

 1385 اٌّپیک، خٕجغ ثب آػٕبیی اهلل، ٔصز طیع طدبظی، -1  

 چبپ ٚرسػی، ٘بی طبسِبْ ِعیزیت اهلل، ٔصز طیع طدبظی، -2   
 1385 پٕدُ،

 ٍِی کّیتٗ أتؼبرات ایزاْ، اٌّپیک ٍِی کّیتٗ اطبطٕبِٗ -2   
 1380 تٙزاْ، اٌّپیک

 ایزاْ، اٌّپیک ٍِی کّظتٗ ٔبػز ایزاْ، اٌّپیک ٍِی آکبظِی -3   
   1381 تٙزاْ،

   1391 ٚرسػی، ِظبثمبت اخزای عزس ٚ ِعیزیت ِٙزساظ، زّیعی، -4   



موفق و سربلند 
 باشید

 
 good luck 


