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 بسمه تعالی
 نکات برجسته 

 کرد. آغاز را خود فعالیت و تاسیس 1358 پس از انقالب شکوهمند اسالمی در سال  ایران جانبازان و معلولین هایورزش فدراسیون -

بار کسب مقام فدراسیون برتر از افتخارات ورزشکاران و نیروهای خدوم فدراسیون  5پیام تبریک از سوی مقام معظم رهبری و  6دریافت  -

 های جانبازان و معلولین است.ورزش

 .فعالیت دارند این فدراسیون در رشته در بخش بانوان 12در بخش آقایان و  ورزشی رشته 18در حال حاضر  -

 هیات استانی و شهرستانی 268هزار ورزشکار در  18سازماندهی و  در سطح کشور ینفر در ورزش همگان 72000تحت پوشش قراردادن  -

 های فدراسیون بوده است.ای از نتایج فعالیتگوشه

ترین افتخارات کارتا از مهمجاواینچئون های پارا آسیایی گوانگجو و های پارالمپیک سئول تا ریو و بازیدوره رقابت 8مدال در  272کسب  -

 های جانبازان و معلولین است.فدراسیون ورزش

 ورزشکار 2000 شرکت: گفت 1370 سال در کوثر میالد ورزشی فرهنگی جشنواره در حضور با پارالمپیک المللیبین کمیته رئیس کریون فلیپ-

 .شد نخواهد تکرار جهان در دیگر سال 20 تا و است نظیر بی دنیا در جانباز و معلول

 

 مقدمه 

 18کشور در  41ورزشکار از  880هزار و  2با حضور  1397مهر 21تا  14 یدر روزها ی پارا آسیاییهایدوره باز نیسوم

ورزشکار  208با  هادر این رقابت کاروان خودباوری و امید ایرانبرگزار شد.  یاندونز یجاکارتا یزبانیبه مو  یرشته ورزش

 ،ا یک رتبه صعود نسبت به دوره قبلمدال( شد تا ب 13۶برنز )مجموع  43نقره و  42طال،  ۵1شرکت کرد و موفق به کسب 

 .گیردقرار  قاره کهن در رده سومپس از چین و با فاصله بسیار کمی از کره جنوبی 

فدراسیون با نام  13۵8سال  در اواخرجانبازان و معلولین، خود از برکات انقالب اسالمی است که  هایفدراسیون ورزش 

فیض و نیل بخشی برخی از رزمندگان اسالم به13۵9با آغاز جنگ تحمیلی در سال آغاز به کار کرد و  های معلولینورزش

 ۵پیام تبریک از سوی مقام معظم رهبری،  ۶ت. دریافت های جانبازان و معلولین تغییر نام یافبه فدراسیون ورزش جانبازی

 ،زهرا نعمتی، مجید فرزین، محمدرضا میرزایی، سیامند رحمانآورانی چون بارکسب مقام فدراسیون برتر، و معرفی نام

پژوهش گروه اجتماعی مدیریت هایی زرین از دفتر افتخارات این فدراسیون است. برگ شاهین ایزدیارو  ساره جوانمردی

ورزش های جانبازان  دستاوردهای فدراسیون ؛خبری با دعوت از آقای محمد کشاورز نوری مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون

 .   را طی این چهار دهه به بحث گذاشت و معلولین

را  هاییچه دورهاز چه زمانی شروع به کار کرده و های جانبازان و معلولین فدراسیون ورزشپیشینه  :خبری پژوهش 

 ؟ کرده است یپرس

 

1358

تاسیس فدراسیون معلولین

1359

تغییر نام به فدراسیون ورزش های 
جانبازان و معلولین
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قبل از انقالب فدراسیون مجزایی برای معلولین نداشتیم و ورزش معلولین زیر نظر فدراسیون پزشکی  :محمد کشاورز نوری

 جنگ پی در. کرد آغاز را خود فعالیت شده و تاسیس13۵8  سال شهریور ایران، معلولین ورزشهای کرد. فدراسیونفعالیت می

 شادابی و نشاط روحیه، افزایش و سالمتی حفظ برای ورزش عرصه در سرافراز جانبازان ورود ضرورت ایران، علیه عراق تحمیلی

 یافت. نام تغییر ومعلولین جانبازان هایورزش فدراسیون به معلولین فدراسیون بعد سال یک و گردید احساس عزیزان این

 بوده است؟ بعد از انقالب چگونه های فدراسیون طی چهار دهه فعالیتها و پیشرفتفعالیت  :خبری پژوهش 

ها پنج دوره بعنوان فدراسیون برتر از سوی های جانبازان و معلولین درطی این سالفدراسیون ورزش محمد کشاورز نوری:

چهار رشته بسکتبال با ویلچر، تنیس روی میز، دو و تنها از ابتدای فعالیت فدراسیون  وزارت ورزش و جوانان برگزیده شده است.

رشته در بخش  12رشته در بخش آقایان و  18در حال حاضر  لیکار نمودند وه والیبال نشسته به عنوان کمیته شروع ب ؛دانیمی

های صورت گرفته ترین فعالیتهای باشگاهی و اردوهای تدارکاتی، از مهمبرگزاری مسابقات کشوری، لیگ .بانوان فعالیت دارند

 باشد.های ورزشی فدراسیون میدر انجمن
 بانوان آقایان رشته ها

   اسکی

 *  باستانی

   بدمینون

   بسکتبال

   بوچیا

 *  تنیس با ویلچر

   تنیس رو ی میز

   تیروکمان

   دو میدانی

   تیراندازی
 *  سواریدوچرخه

 *  شنا

 *  فوتبال

   قایقرانی

   هوش میانه

   والیبال نشسته

 *  برداریوزنه

   پار اتکواندو
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 های جانبازان و معلولیناهم دستاوردهای فدراسیون ورزش

 

 

 آوری ورزشکاران جانباز و معلول چگونه بوده است؟روند مدال  :خبری پژوهش 

جانبازان و معلولین نزدیک به چهار دهه فعالیت خود، نقش کارآمد و موثری در  هایفدراسیون ورزش :محمد کشاورز نوری

های بتمدال رنگارنگ در رقا 2۵78کسب بیش از  آماده سازی و پرورش قهرمانان جانباز و معلول کشور ایفا نموده است:

دوره  8مدال در  272افتخار کسب  ؛ترین آنهاپارالمپیکی، پارا آسیایی، جهانی و بین المللی در بخش بانوان و آقایان، که از مهم

کسب همچنین بوده است؛ و جاکارتا  اینچئون ، های پارا آسیایی گوانگجو بازمدال های های پارالمپیک سئول تا ریو و  رقابت

جانباز و ورزشکاران پرافتخار  دستاوردهای نشان از کفه سنگین ،های مختلفمدال در مسابقات پارا آسیایی جوانان در دوره 24۶

 دارد. معلول

 

.نفر در ورزش همگانی در سطح کشور72000تحت پوشش قراردادن -

.هیات استانی و شهرستانی2۶8هزار ورزشکار در 18سازماندهی -

.استخر در سراسر کشور13سالن و 3۶تحت پوشش داشتن -

.کالسبند200داور و 1800مربی، 2200تربیت و بکارگیری -

.کاربردی در سه رشته ورزشی-کسب مجوز راه اندازی مرکز علمی -

همکاری مستمر با مراکز تحقیقاتی پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی در مقاطع دکتری و کاربردی نمودن تحقیقات و پژوهش های -
.مرتبط با ورزش جانبازان و معلولین
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 (1397مهرماه ) جاکارتا 2018 جدول توزیع مدال های سومین دوره رقابت های  پارا آسیایی؛  ـ
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ای چه دستاوردهایی داشته های رسانههای جانبازان و معلولین در عرصه فعالیتفدراسیون ورزش  :خبری پژوهش 

 است؟

 ای فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولیندستاوردهای رسانهـ 

هزار خبرورزشی در  ۵0هزار دقیقه گزارش رادیویی و تلویزیونی و انتشار بیش از  90پخش قریب به  :محمد کشاورز نوری

 1۵000حلقه سی دی فیلم های ورزشی و  3000اطالع رسانی، آرشیو بیش از دو میلیون عکس،  هایها و پایگاهخبرگزاری

های مختلف دستاوردهای ورزشی وکسب رتبه برتر روابط عمومی در بخش وب سایت صفحه بریده جراید و مشارکت در نمایشگاه

این  .استای و روابط عمومی فدراسیون های رسانهاز زمره فعالیت  ،سال متوالی از سوی وزارت ورزش و جوانان ۵و عملکرد در 

های ورزشی فدراسیون های ورزشی هیاتهای معلول و جانباز به حضور در فعالیتها و تشویق خانوادهها باعث معرفی رشتهفعالیت

 ده است.های آنها به ارمغان آوربوده که به لطف خدا آثار مثبت روانی و جسمی زیادی برای ورزشکاران و خانواده

رسد با فاصله گرفتن از جنگ تحمیلی از تعداد ورزشکاران جانباز کاسته شده و عمده ورزشکاران ـ به نظر می5

های انقالب و دفاع مقدس به نسل جدید دهند. برای انتقال فرهنگ و ارزشفدراسیون را معلوالن عزیز تشکیل می

 ورزشکار چه تدابیری اندیشیده شده است؟

سال پیش در رشته های قدرتی نظیر وزنه برداری، عمال حضور جانبازان را نداشتیم.  1۵بله؛ از  :نوریمحمد کشاورز 

نظیر تیراندازی و تیر و کمان و چند نفری هم دو و میدانی محدود شده است. برای  هاییاینک حضور جانبازان به رشتههم

های ریاستی هیات هاتی ورزشی انتقال ارزش های فرهنگی به نسل جدید به کارگیری پیشکسوتان ورزشکار جانباز در سمت

صیرت افزایی جامعه ورزش جانبازان حفظ و ارتقاء سطح فرهنگی، معنوی و بها بوده است. همچنین استانی، یکی از برنامه

هزار دقیقه گزارش رادیویی و تلویزیونی۹۰پخش قریب به -

هزار خبرورزشی در خبرگزاری ها و پایگاه های اطالع رسانی۵۰انتشار بیش از -

حلقه سی دی فیلم های ورزشی و 3000آرشیو بیش از دو میلیون عکس، -
صفحه بریده جراید15000

مشارکت در نمایشگاه های مختلف دستاوردهای ورزشی-

سال متوالی 5کسب رتبه برتر روابط عمومی در بخش وب سایت و عملکرد در -
.از سوی وزارت ورزش و جوانان
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 نمازخوانی و معلولین از طریق حضور مستمر نمایندگان فرهنگی در اردوها، مسابقات قهرمانی واعزام ها، ترویج فرهنگ نماز و

، تدوین و تصویب آیین نامه های متعدد فرهنگی، درس نامه اخالق برای دوره های با اقامه نماز جماعت در تمامی اردوها

ها و مربیان، زشی در تمامی سطوح، انجام هماهنگی و اقدامات فرهنگی از طریق مسئولین هیات های استانی، انجمنآمو

مذهبی،  -پیگیری حضور اساتید حوزه و دانشگاه در محل اردوها و فدراسیون، گرامی داشت رویدادها و مناسبت های ملی 

گذار فرهنگی، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید گمنام ات مهم و اثریکی از اقدام .فرهنگی بوده است هایدیگر برنامهاز 

 .بوده استدر محوطه فدراسیون  139۶مصادف با سالروز شهادت حضرت زهرا )س( در سال 
 

 های جانبازان و معلولینون ورزشیهای فرهنگی فدراسفعالیتـ 

 

 است؟ چگونه  معلولین و جانبازان ورزشی فدراسیون -جشنواره های فرهنگیـ 6

های بزرگ فرهنگی ورزشی از جمله هاز فعالیت های مهم و قابل توجه فدراسیون، برگزاری جشنوار :محمد کشاورز نوری

که تعدادی از آنان با حضور ریاست محترم جمهوری است  کوثر، مهر رضوی و فاطمه الزهرا )سالم اهلل علیها( جشنواره میالد

المللی پارالمپیک ضمن حضور در جشنواره فلیپ کریون رئیس کمیته بینه است. گردید وقت و مقام معظم رهبری برگزار

 20ورزشکار معلول و جانباز در دنیا بی نظیر است و تا  2000گفت: شرکت  1370در سال فرهنگی ورزشی میالد کوثر 

. پنجمین دوره این جشنواره ممن وقتی این جشنواره را دیدم ، صد سال جوان شد سال دیگر در جهان تکرار نخواهد شد.

ورزشکار برگزار شد و امیدواریم که در صورت تامین اعتبار به مناسبت چهلمین سالگرد  ۵000با حضور  1382در سال 

 ورزشکار جشن بگیریم. ۶۵00انقالب پرشکوه اسالمی، امسال دوره ششم را با حضور 

ان به کارگیری پیشکسوت-
هایجانباز ورزشکار در سمت

ریاستی هیات هاتی ورزشی
استانی

ی، حفظ و ارتقاء سطح فرهنگ-
عه معنوی و بصیرت افزایی جام

ورزش جانبازان و معلولین از 
ان طریق حضور مستمر نمایندگ

فرهنگی در اردوها، مسابقات 
.قهرمانی واعزام ها

ترویج فرهنگ نماز و -
نمازخوانی با اقامه نماز 
.جماعت در تمامی اردوها

تدوین و تصویب آیین -
.نامه های متعدد فرهنگی

مه تدوین و تصویب درس نا-
اخالق برای دوره های 

.آموزشی در تمامی سطوح

وزه پیگیری حضور اساتید ح-
و دانشگاه در محل اردوها و 

.فدراسیون

گرامی داشت رویدادها و -
.مناسبت های ملی و مذهبی

کر تشییع و خاکسپاری پی-
مطهر شهید گمنام در محوطه 

.فدراسیون
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 را داشته است؟ یچه روند نیجانبازان و معلول ونیدر فدراس یفن یها و محتوا رساختیتوسعه ز  :خبری پژوهش 

های ملی فدراسیون در سال ساختمان جدید و کمپ تیمتمام تالش فدراسیون برای جذب منابع بوده است.  :محمد کشاورز نوری

شیده چند طبقه فضای اداری، دو سالن سرپو 4متر مربع شامل  11000این مجموعه با زیر بنایی حدود  .به بهربرداری رسید 1387

تخت، غذا خوری و پارکینگ  120های وزنه برداری، تیراندازی، بدنسازی، استخر، خوابگاه ورزشکاران با گنجایش منظوره، سالن

ورزشی در اختیار دارد. امیدواریم با  هایای کامل از زیرساختهای فراوان امروز هیات خراسان رضوی هم مجموعهاست. با تالش

های ورزشی خاص ها را موظف به کمک به فدراسیون کرده است، منابعی جهت ساخت مجموعهمصوبه جدید دولت که تمام ارگان

 های استانی فراهم آید.معلوالن در تمام هیات

ی کدام مسابقات و با چه محتوایی های غرورآفرین مقام معظم رهبری در تقدیر از ورزشکاران معلول براپیام:  خبری پژوهش

 بوده است؟

های تبریک از سربازان ورزشکار جانباز و معلول این مرز و بوم بار با صدور پیام ۶مقام معظم رهبری تاکنون : محمد کشاورز نوری

 شود:اند که در ادامه به آنها اشاره می تقدیر به عمل آورده
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)ریو201۶پارالمپیک )95شهریور 29

وازه شهیدان آ. کاروان پارالمپیکی شهدای منا؛ افتخار آفریدید و ملت عزیز را خرسند کردید.بسم اهلل الرحمن الرحیم 
یمانه لباس مبارک احرام را به رخ دشمنان شعائر اسالمی کشیدید صم. مظلوم منا را در فضای جهان پخش کردید

ته شما است ظاهر امیدوارم در تقید به ضوابط شرعی مانند همیشه با اعتماد به نفسی که شایس. کنمقدردانی و تشکر می
.سانحه دردناک برای جانباز و رزمنده ورزشکار، بهمن گلبادنژاد عزیز مرا متأسف و متأثر کرد. شوید

(2014پارا آسیایی اینچئون )93آبان 3
چنین عزم و همت جوانان در همه عرصه ها. از موفقیت های افتخار آمیز شما عزیزان بسیار خرسند شدم. بسمه تعالی

. را قدر بدانیدارتباط قلبی با معنویت. به یکایک شما عزیزان سالم می فرستم. دستاوردهای با ارزشی را به همراه دارد
.خداوند با و نگهدار شما باد

)لندن2012پارا المپیک )91شهریور19

سندی و افتخاراتی که در مسابقات جهانی به دست آوردید، مایه خر-قهرمانان عزیز جانباز و معلول -بسمه تعالی 
کام اسالمی هایی که به ارزشها و احپایبندی. کنمصمیمانه از همه شما تشکر می. سرافرازی و شادمانی ملت ایران است

.خداوند همواره شما را سربلند بدارد. نشان دادید نیز در خور قدردانی و سپاس جداگانه است

(2010پارا آسیایی گوآنجو )89آذر 30

. از شما جوانان عزیز و با همت متشکرم، دل مردم را شاد و در میدان های ورزشی آنان را سرافراز کرد. بسمه تعالی
.خداوند شما را سعادتمند و نیک عاقبت فرماید

(پکن2008پارا المپیک )87شهریور 2۶

من از پیروزی شما که مایه خوشحالی مردم عزیزمان شد، خرسند شدم و شما را دعا می کنم انشااهلل همه . بسمه تعالی
.شما موفق باشید

(سیدنی2۰۰۰پارا المپیک )۱۳۷۹آبان ۱۱

بازان و افتخاراتی که شما جان. فرزندان عزیزم در کاروان ورزشی ذوالفقار؛ سالم علیکم. بسم اهلل الرحمن الرحیم
م همچون دعا می کن. معلوالن سرافراز در مسابقات جهانی آفریدید، قلب ملت ایران را لبریز از شادمانی و شوق کرد

.برکاتهوالسالم علیکم و رحمه اهلل و. های ورزشی نیز ادامه یابدسالهای حماسه و دفاع، افتخار آفرینی شما در میدان
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 سخن آخر

های متعدد از سوی رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی به مناسبت کسب افتخارات در صحنه هایارائه رهنمودها و صدور پیام

حضور و بازدید مسئولین عالی رتبه کشوری از فدراسیون، نمایشگاه  . ولیت آفرین بوده استئورزشی همواره موجب دلگرمی ومس

های روزافزون حکایت دارد. موفقیت، از اهمیت و ویژگی ورزش جانبازان ومعلولین هاها، و اردوهای تیم های ملی طی این سال

ورزشکاران جانباز و معلول مرهون کار جدی، مدیریت ثابت و با درایت و غیرت و حمیت ورزشکاران پرافتخار این فدراسیون بوده 

مندی را به ارمغان آورده است. امیدواریم در ادامه مسیر گذاری در این عرصه همواره پرثمر بوده و افتخارات شکوهاست. سرمایه

 های بیش از پیش مادی و معنوی، جایگاه ورزش جانبازان و معلولین کشور روز به روز ارتقا یابد.نیز با حمایت

  


