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با هدف تبیین و ترویج اصول و اهداف نهضت المپیک و تعلیم  ،آکادمی ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران 

سطح فرهنگی و  ءو کمک به ارتقا در راستای تحقق وظایف کمیته ملی المپیک ،و تربیت نیروهای جوان

اندرکاران ورزش  مدیران و دست ،بیانمر، سازی امکاناتی مناسب برای قهرمانان منظور فراهم بهعلمی و  پویایی

المپیک و آسیایی  های های ملی برای حضوری شایسته در بازی مرکز تمرینات برتر ورزشکاران تیمبه عنوان 

مرداد  82جاکارتا که طی روزهای  8102های آسیایی  با توجه به در پیش بودن بازی. شده است سیسأت

به رسالت خود و امکانات و تجهیزاتی که  عنایتی ملی المپیک با شهریور برگزار خواهد شد، آکادم 00لغایت 

 . ها کرد رسانی بهتر به ورزشکاران اعزامی به این بازی خدمت در اختیار دارد، تمرکز خود را بر روی

، از کلیه مراکز 0932در سه ماهه فروردین، اردیبهشت و خرداد سال گزارش عملکرد آکادمی ملی المپیک 

 .شود تنظیم و ارائه میآوری،  معاین آکادمی ج

 

 روابط عمومی آکادمی ملی المپیک

 

 
 

 

  8102های آسیایی  پیش به سوی موفقیت در هجدهمین دوره بازی               

 پالمبانگ* جاکارتا                                                                  
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 های ملی به تیم  های جسمانی مرکز سنجش و توسعه قابلیت عملکرداهم گزارش 

 0333در سه ماهه نخست سال 
 

ترین  ترین و علمی ، تالش نمود شایستهش قهرمانی کشوربه عنوان مرکز ورزآکادمی ملی المپیک 

 .کندهای آسیایی به کاروان اعزامی ارائه  بازی در خدمات نوین را در جهت کسب افتخار

قهرمانان . نیستپذیر  ن، کنترل و هدایت امکان ارزیابیرسیدن به اوج عملکرد ورزشی بدو مسلماً

بایست مورد سنجش  می ،آسیایی و المپیک های ورزشی برای رقابت در سطوحی همچون بازی

تبدیل  ریزی بهتر نها به کمیت برای کنترل و برنامهمکرر قرار گرفته و کیفیت وضعیت جسمانی آ

 یی و المپیک،های آسیا دوره از بازی 5لذا تجهیزات و تجربیات نهفته این مرکز در طول  ،شود

اند  قرار گرفته ه تحت خدمات این مرکزتوانسته ضامنی قوی جهت افتخار آفرینی ورزشکارانی ک

 .باشد

های ملی کشتی، کبدی،  ، تیمهای آسیایی در هجدهمین دوره بازیکننده  های شرکت از بین تیم

بوکس حضوری جودو و  نوردی، تکواندو، جوجیتسو، اسکواش، هندبال، کاراته، شمشیربازی، سنگ

 همه توان خود ،وقت حضوری تمام رکز باو پررنگ در آکادمی ملی المپیک داشتند و این م مستمر

های کشتی، تکواندو،  ه کار گرفت که در این بین رشتهها ب سازی تیم را جهت ارائه خدمات و آماده

 .را به ارمغان آورندنوردی توانستند نتایج درخشانی  سنگ کاراته، شمشیربازی، کبدی و
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سه ماه نخست سال طبق جدول ذیل در  (اجاکارت)8102های آسیایی  های  شرکت کننده در بازی تیم

 شدندمند  از خدمات مرکز سنجش بهره 33
 

 

 

 :ارائه خدمات در چند بخش

 های آمادگی جسمانی  انجام آزمون .0

 سازی  تمرین و آماده .8

 های فیزیولوژیکی آزمون .9

 های بیومکانیکی آزمون .4

 (دوره بدنساز) های آموزشی  برگزاری کالس .5

 مرکز کردن تجهیزات روز ارائه خدمات نوین با به .6

 هماهنگی و ایجاد فضای مناسب  .2

 ریزی تمرین وره و برنامهمشا .2

های آسیایی  کننده در بازی های شرکت تیم

 (بانوان) جاکارتا

 اسکواش    0

 نوردی کوه 8

 کاراته 9

 جوجیتسو 4

 تکواندو 5

 جودو 6

 بسکتبال 2

 کاراته 2

 کبدی 3

 نوردی سنگ 01

 فوتبال 00

های آسیایی  کننده در بازی شرکتهای  تیم

 (آقایان)جاکارتا 

 

  تکواندو     0

  کاراته  8

  جوجیتسو 9

  جودو   4

  شمشیربازی 5

  نوردی   نوردی ، سنگ کوه 6

  بسکتبال 2

  کشتی آزاد   2

  کشتی فرنگی  3

  هندبال   01

  کبدی  00

  اسکواش   08

  بوکس  09

    دوومیدانی معلولین 04

  بدمینتون   05
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  0333در سه ماهه نخست سال  های ملی خدمات ارائه شده مرکز سنجش به تیمجدول و نمودار              

 

 (نفر) تمرین بانوان (نفر) تمرین آقایان (نفر) آزمون آمادگی جسمانی ماه

 594 1321 55 فروردین

 153 1495 232 اردیبهشت

 444 1443 99 خرداد
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  0333 ، اردیبهشت و خردادفروردین های جسمانی مرکز سنجش و توسعه قابلیت* 
 

     :گيري سنجش و اندازهبخش 

خدمات ارائه شده/ تیم های ورزشی/نام فدراسیون (مراجعه -نفر)تعداد  مورخ   

(بانوان)ی تکواندومل میتست ت  05/0/32 نفر86   

(بانوان)تست تیم ملی کبدی   02/0/32 نفر86   

نوردی تست تیم ملی کوه  03/0/32 نفر2   

(بانوان)نوردی  ی کوهمل میتست ت  81/0/32 فرن04   

(بانوان)فوتبال ی مل میتست ت  83/0/32 نفر08   
ای های زورخانه تست تیم ملی ورزش  2/8/32 نفر88   

2/8/32 تست تیم ملی داوری کشتی نفر8   

ای نه خا های زور تست تیم ملی ورزش  3/8/32 نفر3   

01/8/32 تست تیم ملی فوتبال نفر 8   

01/8/32 آزمون استخدامی بانک مسکن نفر45   

م ملی بسکتبالتست تی  00/8/32 نفر 03   

ی هندبالمل میتست ت  00/8/32 نفر 88   

(بانوان)ی بدمینتونمل میتست ت  05/8/32 نفر 03   

06/8/32 تست تیم ملی بدمینتون نفر 81   

(بانوان)بازی  تست تیم ملی شمشیر  02/8/32 نفر 00   

(بانوان)هندبال یمل میتست ت  02/8/32 نفر91   

(بانوان)جوجیتسو یمل میتست ت  85/8/32 نفر 3   

هندبال یمل میتست ت  86/8/32 نفر81   

ی پدلمل میتست ت  9/9/32 نفر03   

سیالت تست تیم ملی پنجاک  2/9/32 نفر2   

(بانوان)سیالت تست تیم ملی پنچاک  3/9/32 نفر6   

(بانوان)نوردی  ی کوهمل میتست ت  03/9/32 نفر4   

(بانوان) نوردی ی سنگمل میتست ت  81/9/32 نفر06   

کبدی یمل میتست ت  80/9/32 نفر81   

ی تکواندومل میتست ت  89/9/32 نفر 01   

(بانوان)لی تکواندو م میتست ت  89/9/32 نفر 2   

(نوجوانان)ی تکواندو مل میتست ت  91/9/32 نفر 01   

تیم 82 :جمع کل 90/9الی  0/0  مراجعه نفر 404   
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   :1خدمات سالن شماره 

ف
دی

 ر

(هیباشگا –ملی )نام تیم (مراجعه  –نفر ) تعداد    دفعات مراجعه 

 82 426 تمرین  تیم ملی جودو 0

 05 36 کشتی تمرین تیم ملی 8

 86 941 تمرین تیم ملی تکواندو 9

بازیتمرین تیم ملی شمشیر 4  515 89 

 02 41 تمرین تیم ملی اسکیت 5

 02 805 تمرین تیم ملی والیبال 6

 08 21 تمرین تیم ملی قایقرانی 2

 98 868 تمرین تیم ملی کاراته 2

 84 23 تمرین تیم ملی اسکواش 3

 92 889 تمرین تیم ملی جوجیتسو 01

 2 81 تمرین تیم ملی کوراش 00

 05 91 تمرین تیم تنیس 08

 84 61 تمرین تیم ملی بوکس 09

 94 092 تمرین تیم ملی بسکتبال 04

 05 023 تمرین تیم ملی هندبال 05

نوردی ملی سنگ تمرین تیم 06  015 04 

سواری تمرین تیم ملی دوچرخه 02  81 01 

اندام ملی پرورش میت 02  55 00 

ی اسکیمل میتتمرین  03  48 03 

 2 83 تمرین تیم ملی کاراته ناشنوایان 81

 81 91 تمرین تیم ملی فوتبال 80

اندازی تمرین تیم ملی تیر 88  01 6 

 6 28 تمرین تیم ملی کبدی 89

کمانمرین تیم ملی تیروت 84  81 6 

 5 5 تمرین تیم ملی رزمی 85

 5 02 تمرین تیم ملی دوومیدانی 86

 8 05 تمرین تیم ملی زورخانه 82

نفر 8222 جمع کل  دفعه 425   
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 : 2خدمات سالن شماره

ف
دی

(باشگاهی –ملی )نام تیم ر (مراجعه  –نفر ) تعداد    دفعات مراجعه 

 08 42 تمرین تیم ملی اسکیت 0

 80 021 تمرین تیم ملی جودو 8

 01 81 تمرین تیم ملی بدمینتون 9

 08 51 تمرین تیم ملی اسکواش 4

 84 001 تمرین تیم ملی جوجیتسو 5

نوردی تمرین تیم ملی کوه 6  95 05 

 89 45 تمرین تیم ملی تنیس 2

ومیدانیوتمرین تیم ملی د 2  99 3 

 91 011 تمرین تیم ملی کاراته 3

 82 001 تمرین تیم ملی تکواندو 01

کوراش یمل میت نیتمر 00  21 01 

ی شمشیربازیمل میت نیتمر 08  35 98 

کمانتیرو یمل میت نیتمر 09  2 4 

 3 89 تمرین تیم ملی قایقرانی 04

 02 55 تمرین تیم ملی بسکتبال 05

سواری تمرین تیم ملی دوچرخه 06  91 2 

 01 55 تمرین تیم ملی کبدی 02

نوردی تمرین تیم ملی صخره 02  85 6 

 81 001 تمرین تیم ملی کوراش 03

همانان متفرقهیتمرین م 81  99 81 

فرنگی تمرین تیم ملی کشتی 80  44 4 

 5 02 تمرین تیم ملی والیبال نشسته 88

 5 41 تمرین تیم ملی تکواندو نوجوانان 89

 4 01 تمرین تیم ملی تیراندازی 84

رنف 393  جمع کل  دفعه 946   
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 :نوانبخش با

ف
دي

(باشگاهي –ملي )نام تيم ر (مراجعه  –نفر ) تعداد    دفعات مراجعه 

 86 93 تمرین تیم ملی اسکواش 0

 80 004 تمرین تیم ملی بسکتبال 8

 83 46 تمرین تیم ملی اسکیت 9

 96 063 تمرین تیم ملی شمشیربازی 4

 05 39 تمرین تیم ملی تکواندو 5

ین تیم ملی کاراتهتمر 6  815 81 

 89 824 تمرین تیم ملی جوجیتسو 2

کوراش تمرین تیم ملی 2    31 4 

 00 093 تمرین تیم ملی جودو 3

نوردی تمرین تیم ملی سنگ 01  41 2 

 89 64 تمرین تیم ملی دوومیدانی 00

 84 94 تمرین تیم ملی تنیس 08

نوردی تمرین تیم ملی کوه 09  94 08 

تیم ملی کبدیتمرین  04  61 84 

هاکیتمرین تیم ملی اسکیت 05  95 84 

کمانتمرین تیم ملی تیرو 06  85 06 

 85 92 تمرین تیم ملی تیراندازی 02

 03 22 تمرین تیم ملی هندبال 02

 85 52 تمرین تیم ملی والیبال 03

 04 92 تمرین تیم ملی قایقرانی 81

 09 81 تمرین تیم ملی گلف 80

نوردی یم ملی صخرهتمرین ت 88  05 6 

 01 91 تمرین تیم ملی اسکی 89

 8 51 تمرین تیم ملی فوتبال 84

 01 01 تمرین تیم ملی بدمینتون 85

 4 22 تمرین تیم ملی فوتسال 86

نفر         0336 جمع کل   دفعه 952   
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 :های مدیریتی، علمی و ورزشیدیبازد

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کننده ها دیبازد ردیف (جعه مرا –نفر ) تعداد    

فدراسیون جهانی قایقرانیمسئولین بازدید  0 نفر81   

نفر 86 بازدید دبیرستان مفتح 8  

نفر 01 بازدید دانشگاه تهران 9  

نفر 81 بازدید مدرسه سفارت آلمان 4  

نفر81 بازدید دانشگاه سماء واحد کن 5  

ارستانمج بازدید رئیس کمیته ملی پارالمپیک 6 نفر 01   

نفر 016 جمع کل   
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 بزرگساالنآزمون آمادگی جسمانی تیم ملی تکواندو                                      
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 آزمون آمادگی جسمانی تیم ملی هندبال بانوان                                                                           

 
                                           

 ی تیم ملی بسکتبال جوانانآزمون آمادگی جسمان                                                
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 آزمون آمادگی جسمانی تیم ملی بدمینتون آقایان                                            

  
 تمرینات آماده سازی تیم ملی کاراته                                                                                           
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 ای زورخانههای  ورزشتیم ملی مادگی جسمانی آزمون آ

    
 سازی تیم ملی کاراته بانوان آمادهتمرینات 
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 آزمون آمادگی جسمانی تیم ملی شمشیربازی بانوان

 
 آقایان آزمون آمادگی جسمانی تیم ملی جوجیتسو
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 تمرینات آماده سازی تیم ملی پرورش اندام

 
 بالآزمون آمادگی جسمانی تیم ملی هند
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 آزمون آمادگی جسمانی تیم ملی کبدی

 
 تمرینات آماده سازی تیم ملی جوجیتسو بانوان
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 نوردی آقایان و بانوان های ملی سنگ آمادگی جسمانی تیمآزمون                                                          
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 (اسلحه سابر)تمرینات آماده سازی تیم ملی شمشیربازی آقایان                                                                 

 
 آزمون آمادگی جسمانی تیم ملی پنچاک سیالت                                                                        
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 سازی تیم ملی پاراتکواندو آمادهتمرینات 

 
 ی هندبالآزمون آمادگی جسمانی تیم مل
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 سازی تیم ملی کبدی بانوان تمرینات آماده                                                                 
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  :پزشکی ورزشی مرکز* 
های ملی و مراجعه  رزشکاران و مربیان تیمنفر از و 598به تعداد ، 0932 سه ماهه نخست سالمرکز پزشکی ورزشی در 

بخشی و  نفر از خدمات توان 814، نفر مورد معاینات پزشکی 889 ،این تعداد است که از کردهنندگان ارائه خدمات ک

 .ای استفاده کردند ه تغذیهنفر از مشاور 50فیزیوتراپی و تعداد 

آلمان از  سفارتمدرسه واحد کن و  ءاز دانشگاه آزاد سما ،های آموزش المپیزم نفر در قالب دوره 54مچنین تعداد ه

 . های آن آشنا شدند این مرکز بازدید و با فعالیت
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 :(نفر) 32در فروردین  ،ها مرکز پزشکی ورزشی به تفکیک فدراسیوننمودار استفاده از خدمات              
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 :(نفر) 32در اردیبهشت  نمودار استفاده از خدمات به تفکیک فدراسیون ها                            

 

 
 

 :(نفر) 32در خرداد  نمودار استفاده از خدمات به تفکیک فدراسیون ها                             
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 معاینات پزشکی تیم ملی هندبال
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  :واحد روابط عمومی* 
 

 

 

 

 : بخش خبری 
 

ها و ارباب  خبر را به خبرگزاری 56 ،لی المپیکم های آکادمی مجموع فعالیتاز  ،32 سه ماهه اول سالواحد روابط عمومی در 

 .کرده است ارسال جراید

 :تیتر خبرهای ارسالی

 اردونشینان تیم ملی تکواندو تست آمادگی جسمانی دادند  :کضور در آکادمی ملی المپیز و با حصبح امرو.0

 پوش در آکادمی ملی المپیک برگزار شد  تمرین بوکسورهای ملی :سسازی تیم ملی بوک اردوهای آماده ادامه.8

 ورزشکاران اردونشین تیم ملی کبدی بانوان تست دادند  :به منظور ارزیابی آمادگی جسمانی.9

آخرین جلسه تمرینی تیم ملی جودو نوجوانان در آکادمی ملی  :پیش از اعزام به مسابقات انتخابی المپیک نوجوانان روی داد.4

 المپیک 

 نوردی تست دادند  اعضای تیم ملی سنگ :اجاکارت 8102های آسیایی  در بازی جهت حضور.5

 شود  سازی تیم ملی کاراته در آکادمی ملی المپیک پیگیری می تمرینات آماده :با حضور تمامی اردونشینان و اعضای کادرفنی.6

 تاکید مجمع بر بازگشت خادم : گزار شدالعاده فدراسیون کشتی در آکادمی ملی المپیک بر دومین مجمع فوق.2

 بازان دختر در آکادمی ملی المپیک   تمرینات بدنسازی شمشیر :یهانهای آسیایی و ج برای حضور در رویداد.2

سازی تیم ملی والیبال جوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی  تمرینات آماده :یرگزاری چند مرحله اردوهای انتخابپس از ب.3

 آسیا آغاز شد 

سازی تیم ملی جوجیتسو بانوان  پیگیری تمرینات آماده :اایی جاکارتهای آسی ی آسیا و بازیبه منظور حضور در مسابقات قهرمان.01

 در آکادمی ملی المپیک 

 جوانان جودوکار تمرینات خود را در آکادمی ملی المپیک پیگیری کردند  :ااز حضور در مسابقات قهرمانی آسی پیش.00

 بازی اسلحه سابر در آکادمی ملی المپیک  آغاز تمرینات تیم ملی شمشیر :36پس از کسب نتایج درخشان در سال .08

آخرین جلسه تمرینی تیم ملی جوجیتسو بانوان در آکادمی ملی المپیک برگزار  :خابی درون اردوییپس از برگزاری رقابت انت.09

 شد 

 ند دختران فوتبالیست تست داد :به منظور ارزیابی آمادگی جسمانی جهت حضور در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا.04

کا در آکادمی ملی  تمرینات دختران کاراته :های قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک جوانان به منظور حضور در رقابت.05

  المپیک پیگیری شد

تمرینات تیم ملی پاراتکواندو در آکادمی ملی المپیک  :پس از حضوری موفق در مسابقات پاراتکواندو قهرمانی آفریقا .06

  .شود پیگیری می

تیم ملی جودو تمرینات خود را در آکادمی ملی  اردونشینان :جاکارتا 8102های آسیایی  به منظور حضور در بازی .02

  .کنند المپیک پیگیری می

  .پوشان بسکتبال سه نفره بانوان در آکادمی ملی المپیک اردو زدند ملی :برای حضور در مسابقات قهرمانی کاپ آسیا. 02

  .کالسیک و فیزیک آغاز شد اندام، بادی های ملی پرورش اردوی تیم :به میزبانی آکادمی ملی المپیک. 03

  .ای تست دادند های زورخانه دعوت شده به تیم ملی ورزشورزشکاران  :به منظور ارزیابی آمادگی جسمانی. 81
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 های جوان تست دادند  آسمان خراش :سازی تیم ملی بسکتبال جوانان در سال جدید در نخستین روز از اردوی آماده. 80

بازگشت تمرینات تیم ملی تکواندو به آکادمی ملی  :با پایان یافتن مسابقات انتخابی که در خانه تکواندو برگزار شد. 88

 المپیک 

 رگ را داریم آمادگی میزبانی مسابقات بز: صالحی امیری. 89

                     های جوان تست دادند  بالیست هند :به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی. 84

اردونشینان تیم ملی پومسه تمرینات آماده سازی خود را پیگیری  :صبح امروز و با حضور در آکادمی ملی المپیک. 85

 کردند 

ینات تیم ملی جودو نوجوانان در تمر :سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در آخرین مرحله از اردوهای آماده. 86

 آکادمی ملی المپیک پیگیری شد 

 ورزشکاران دعوت شده به تیم ملی بدمینتون بانوان تست دادند  :با حضور در آکادمی ملی المپیک. 82

 شدگان به تیم ملی بدمینتون آقایان تست دادند  دعوت :پیش از آغاز مسابقات انتخابی تیم ملی. 82

 شمشیربازان دختر تست دادند  :به منظور حضور در مسابقات آسیایی و جهانی. 83

 مراسم اختتامیه پنجمین دوره پیشرفته مدیریت ورزشی  :با حضور رئیس آکادمی ملی المپیک برگزارشد. 91

اردونشینان تیم ملی هندبال بانوان  :سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در نخستین مرحله از تمرینات آماده. 90

 تست دادند 

 بازدید وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم های ملی بوکس و تکواندو . 98

 اعضای تیم ملی جوجیتسو بانوان تست دادند  :های آسیایی و قهرمانی آسیا به منظور حضور در بازی. 99

 تیم ملی هندبال بزرگساالن در :های آسیایی انجام شد ر در بازیسازی برای حضو یک روز پس از آغاز اردوهای آماده. 94

                           ای های تغذیه معاینات پزشکی و مشاوره

جدید تیم ملی در آکادمی ملی المپیک  پوشان هندبال با حضور زوران کاستاراتوئیچ سرمربی تمرینات بدنسازی ملی. 95

 پیگیری شد 

 های ملی کاراته و هندبال بازدید کردند  وزیر ورزش و جوانان به همراه رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم. 96

 دعوت شدگان به اولین تیم ملی پدل ایران تست دادند  :به منظور حضور در مسابقات جهانی پاراگوئه. 92

 و در آکادمی ملی المپیک آغاز شد تمرینات تیم ملی جوجیتس :جاکارتا 812های آسیایی  به منظور حضور در بازی. 92

 سازی تیم ملی والیبال جوانان  تمرینات آماده :با حضور در آکادمی ملی المپیک پیگیری شد .93

 اولین نشست هفته المپیک برگزار شد  :حضور رئیس کمیته ملی المپیکبا  .41

 سیالت تست دادند  اردونشینان تیم ملی پنچاک :های آسیایی جاکارتا به منظور حضور در بازی. 40

آموزان مدرسه سفارت آلمان در ایران، با هدف آشنایی با جنبش المپیک، از  دانش :با حضور در آکادمی ملی المپیک. 48

 امکانات این آکادمی بازدید کردند 
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 سیالت دختران تست دادند  ورزشکاران اردونشین تیم ملی پنچاک :یایی جاکارتاهای آس جهت حضور در بازی. 49

  های آسیایی سازی تیم های اعزامی به بازی تمرینات آماده :صبح امروز و در آکادمی ملی المپیک پیگیری شد. 44

 خادم تختی زمانه ما است : بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از تمرینات تیم ملی کشتی آزاد صالحی امیری  . 45

های آسیایی جاکارتا تست  نوردی دختران اعزامی به بازی ملی سنگ اعضای تیم :با حضور در آکادمی ملی المپیک. 46

  .دادند

 سازی تیم ملی والیبال نشسته در آکادمی ملی المپیک آغاز شد  تمرینات آماده :والیبالیست 06صبح امروز و با حضور . 42

سازی تیم ملی کشتی فرنگی در آکادمی ملی المپیک  تمرینات آماده :های آسیایی جاکارتا به منظور حضور در بازی. 42

 پیگیری شد 

نوردی آقایان  اعضای تیم ملی سنگ :های آسیایی سازی جهت حضور در بازی د اردوهای آمادهپیش از آغاز دور جدی. 43

 تست دادند 

خود را در  پوشان هندبال، تمرینات ملی :های آسیایی سازی برای حضور در بازی در آغاز مرحله سوم از اردوهای آماده. 51

 آکادمی ملی المپیک پیگیری کردند 

 اردوی تیم ملی کبدی آقایان در آکادمی ملی المپیک آغاز شد  :های آسیایی جاکارتا جهت حضور در بازی. 50

 های آموزشی ویژه ورزشکاران و مربیان  کارگاه :کند های ذهنی آکادمی ملی المپیک برگزار می مرکز مشاوره و مهارت. 58

تمرینات خود را در آکادمی ملی المپیک  اعضای تیم ملی پومسه مردان، :پس از کسب عنوان نایب قهرمانی در آسیا. 59

 پیگیری کردند 

 تیم ملی تکواندو مردان تست دادند  :جاکارتا 8102های آسیایی  به منظور حضور در بازی. 54

 های ملی تکواندو بزرگساالن و نوجوانان زنان تست آمادگی جسمانی دادند  تیم :با حضور در آکادمی ملی المپیک. 55

های  کارگاه آموزشی راه :های ذهنی آکادمی ملی المپیک برگزار شد صبح امروز و توسط مرکز مشاوره و مهارت. 56

 رسیدن به قهرمانی 
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 :های واحد روابط عمومی هایی از دیگر فعالیت نمونه

  در بخش های خبری و عکس به روز رسانی سایت آکادمی . 

  ارائه اخبار به همراه عکس و فیلم در کانال آکادمی ملی المپیک . 

  مراکز  ماه خرداد، اردیبهشت و فروردینجمع آوری و تدوین گزارش عملکرد . 

 سدایت  و ها و مراکز آکادمی در ابتددای هدر هفتده و  بدت در جددول مربوطده        دریافت برنامه هفتگی بخش

 . آکادمی ملی المپیک

  به ورزشکاران و همکاران آکادمی دی گالینگور و رایت سیپرینت رنگی، ارائه خدمات. 

  ها و مجامع نه برگزاری همایشی المپیک در زمیها و کمیته مل به فدراسیونارائه خدمات. 

 

 :امور سمعی و بصری 

 انجام شده در آکادمی ملی المپیکبرنامه و فعالیت  56برداری از  عکس. 

 های آکادمی و ارائه در کانال خبری آکادمی ها و فعالیت برداری از برنامه فیلم . 
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 سازی تیم ملی کاراته ته ملی المپیک از تمرینات آمادهیبازدید وزیر ورزش و جوانان و رئیس کم
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 بازدید مسئولین وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و آکادمی ملی المپیک از تمرینات آماده سازی تیم ملی تکواندو                  
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 کیالمپ یمل یدر آکادم رانیورزش ا نیبا مسئول ایآس کیالمپ یشورا سیینشست ر

 
 این مجموعهبا مدیران  نشستبازدید رئیس کمیته ملی پارالمپیک مجارستان از امکانات و تجهیزات آکادمی ملی المپیک و        
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 آموزان مدرسه سفارت آلمان از امکانات آکادمی ملی المپیک بازدید دانش                                     

 
 

 آموزان سراسر کشورزش المپیزم ویژه دانش آمو
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 از بخش های مختلف این آکادمی و گفتگو با مدیران و پرسنل مراکز (آکادمی ملی المپیکجدید رئیس )دکتر قراخانلو بازدید                      
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 :(33رداد فروردین، اردیبهشت و خ) رسانی اطالع مرکز مطالعات امور فرهنگی و* 
 

 عنوان 991های امانت برده شده بالغ بر  خدمات تحویل و امانت کتاب و پیگیری کتاب -

به منظور تامین منابع  ،گیرندگان به تماس( ن،فکس ، پست الکترونیکیاز طریق تلف)رسانی به صورت مجازی خدمات اطالع-

 نفر  29مورد نیاز به تعداد 

 ه نمایشگاه کتاب  ها و مراسالت مربوط ب پیگیری نامه-

 عنوان کتاب 021خوانی  قفسه چینی و رف-

المللی کتاب تهران و پیگیری مکاتبات مربوط به خرید و تامین بودجه و  یکمین  نمایشگاه بین و سی شرکت در-

 تهیه گزارشات مربوطه

 المللی کتاب تهران مایشگاه بینعنوان کتاب التین از ن 52خرید -

 سازی آن  و مشکالت فضا در مرکز و بهینهرفع نواقص  پیگیری جهت-

 المللی کتاب تهران   یکمین نمایشگاه بین و عنوان کتاب خریداری شده از سی 52 بت -

 جاری رسانی کادمی ملی المپیک به منظور آگاهیهای کتاب بر روی سایت آ رسانی تازه اطالع-

 و پیشبرد امور آن« تاریخ شفاهی ورزش » تشکیل دبیرخانه-

 برگزار شده در کمیته ملی المپیک « مدیریت اسناد»ت در جلسات شرک-

 اهداف کیفی و کمی کتابخانه  ءجهت ارتقا ،تامین نیروی انسانی متخصص-

 خدمات کتابخانه  ءافزار کتابخانه جهت ارتقا العات و پیگیری به منظور نصب نرممط-

 سیون شنا دی برای کارشناسان فدرا وی دی و دی عدد سی 85کپی و تکثیر -

 رسانی و کتابخانه آکادمی ملی المپیک  صوص برنامه استراتژیک مرکز اطالعمطالعات در خ-

 

 :خدمات به مراجعین آکادمی

، امانت و ( نامه بع مورد نیاز برای تحقیق و پایانراهنمایی و تامین منا)این خدمات شامل اینترنت، مشاوره علمی

 .واسپاری،خدمات مرجع باشد

 

 نفر    835: 32  سه ماهه نخست سالجعین درتعداد مرا

 نفر 34 ورزشکار

 نفر 041 مربی

 نفر 003 همکاران و سایر

 نفر 020 دانشجو
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 تعداد مراجعین بر حسب میزان تحصیالت

 نفر 39 لیسانس

 نفر 046 فوق لیسانس

 نفر 49 دکترا

 04 دیپلم

 

 

بیشترین ، 32رزش و تغذیه در سه ماهه فروردین، اردیبهشت و خرداد ، مدیریت، طب وعلم تمرین منابع مربوط به دوپینگ،

 . اند درخواست را داشته
 

 

 

 جلسات کارگروه تاریخ شفاهی ایرانبرگزاری 
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 :واحد اداری و پشتیبانی * 

 

 

 های مختلف آکادمی و تالش و مساعدت در رفع نیازهای آنها های مراکز و بخش همکاری و هماهنگی با مدیریت  

 های عملی و اردوهای ورزشی  ، کارگاهی آموزشیها ها، کالس ها، همایش همکاری در برگزاری جشنواره 

 پرسنلی و انتشاراتی های مختلف آموزشی، فنی، خدماتی، همکاری و پیگیری قرارداد 

  ت و خدمات برداری از امکانا های ورزشی جهت بهره ها و فدراسیون انجام قراردادهای مختلف با ارگانپیگیری و

 ورزشی 

  ،ایجاد ، جذب و ساماندهی درآمدهاپیگیری مستمر مسائل مالی 

  ،خدماتی راهبردی،  پیگیری و نظارت بر قراردادهای پیمانکاران تأسیساتی 

  های انجام شده تنظیم اسناد مالی خریدها و هزینهتهیه گزارشات و 

 د پرسنل و ارسال به کمیته ملی المپیکنظارت و کنترل ورود و خروج کارکنان و تهیه گزارشات کارکر 

  6اردیبهشت و  91) دکتر قراخانلو و مدیران مراکز آکادمیبا حضور  ،جلسه مدیران آکادمی ملی المپیکبرگزاری 

 (0932خرداد 

 امیری رئیس کمیته ملی المپیک با دکتر قراخانلو رئیس آکادمی ملی المپیک و  نشست مشترک دکتر صالحی

 (0932خرداد  03)آکادمی لف این مخت مراکزمدیران 

 

 

 :دبیرخانه 
 

 .ها و کمیته ها، سازمان ها ، فدراسیون به ارگانجهت ارسال مورد نامه تایپ شده  923تعداد  -0

 ...جلسات و تقدیر و تشکر ها وصورت متفرقه ، اطالعیههای  مورد تایپ نامه 492تعداد  -8

 .مورد  بت نامه وارده 985تعداد  -9

 .نامه صادره مورد  بت896تعداد  -4

 .ها و مراکز آکادمی  ها به بخش مورد ارجاعات نامه 0160تعداد  -5

 (.داخلی و خارج از آکادمی)انجام کلیه ارسال و مراسالت دبیرخانه و مراکز آکادمی  -6

 .انجام بایگانی و فکس -2
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 : اماکن ورزشی 
 

 :0932  سه ماهه نخست سال گزارش عملکرد اماکن ورزشی در 

و  بازی آقایان، کاراته آقایان ،شمشیرها بسکتبال آقایان، بسکتبال سه نفره خانمهای والیبال آقایان ،  فرات تیمتعداد کلی ن

آقایان و تکواندو  و بانوان جوجیتسو آقایان کشتی آزاد و فرنگی،کبدی آقایان و بانوان،جودو بزرگساالن آقایان ، ،(سابر)  بانوان

 .اند  عت  به تمرین و آموزش مشغول بودهسا 252جلسه و  925مجموعا در  نفر 2261 و پاراتکواندو بانوانو 

 نفر 9931 :سالن والیبال .0

 نفر  1  :سالن جانبازان .8

 نفر  9948 :سالن تکواندو .9

 نفر  0169 :بازی سالن شمشیر .4

 نفر  365 :سالن جودو .5

 جمع نفرات تعداد جلسات سالن

 9931 081 والیبال

 1 1 جانبازان

 9948 30 تکواندو

 0169 005 بازی شمشیر

 365 43 جودو

 

 :از نگاه آماری نفرات

 

 جمع کل خصوصی دولتی آموزشی تیم ملی

 نفر 2261 نفر 1 نفر 1 نفر1 نفر 2261

 

 

 

 : درصد 1درصد و بخش آموزشی  1درصد و بخش خصوصی  1درصد ، بخش دولتی  011اعضاء تیم ملی 

 

 جمع کل خصوصی دولتی آموزشی تیم ملی

 درصد 011 درصد 1 درصد 1 درصد 1 درصد 011
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 3سازی تیم ملی والیبال جوانان در سالن شماره  تمرینات آماده                                                  

 
 کسازی تیم ملی تکواندو در سالن تکواندو آکادمی ملی المپی تمرینات آماده
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 بانوان در سالن جودو آکادمی ملی المپیک سازی تیم ملی جوجیتسو  آمادهتمرینات                             

 
 سازی تیم ملی جودو در سالن جودو تمرینات آماده                                                       
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 سازی تیم ملی کشتی فرنگی در سالن وزنه تمرینات آماده                                                      

 
 سازی تیم ملی والیبال جانبازان و معلولین در سالن جانبازان تمرینات آماده                                   
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 3سازی تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان در سالن شماره  ت آمادهتمرینا                                      
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 33در سه ماهه نخست سال  های ذهنی مرکز مشاوره و مهارت عملکرد                         

 

به درخواست کتبی  خانم میترا رضوانی و آقای مجدالدین مستعان، در تیم ملی اسکواش بنا ،حضور منظم همکاران مرکز .0

 فدراسیون مربوطه

 حضور منظم همکار مرکز آقای علی حجتی، در تیم ملی کاراته بنا به درخواست کتبی فدراسیون مربوطه .8

میالد اسماعیلی و مجتبی تاج، در تیم ملی قایقرانی بنا : سارا شعبانی و پریسا راکعی، آقایان: ها حضور منظم همکاران مرکز خانم .9

 ی فدراسیون مربوطهبه درخواست کتب

حقیقی و آقای محسن پروازی، در تیم ملی  ، الهام محمودی، الهام مسلماننرگس مالمیر: ها منظم همکاران مرکز خانم حضور .4

 بنا به درخواست کتبی فدراسیون مربوطه میز، روی تنیس

ینتون بنا به درخواست کتبی حضور منظم همکاران مرکز خانم میترا رضوانی و آقای مجدالدین مستعان، در تیم ملی بدم .5

 فدراسیون مربوطه

 های مربوطه بنا به درخواست کتبی فدراسیونن مستعان، در تیم ملی شنا و جودو حضور منظم همکار مرکز آقای مجدالدی .6

 حضور منظم همکار مرکز آقای صابر مهری، در تیم ملی شنا بنا به درخواست کتبی فدراسیون مربوطه .2

 خانم سودابه مقدم، در تیم ملی کبدی بانوان بنا به درخواست کتبی فدراسیون مربوطهحضور منظم همکار مرکز  .2

 بنا به درخواست کتبی فدراسیون مربوطه( بانوان)حضور منظم همکار مرکز آقای مجتبی تاج، در تیم ملی کاراته    .3

 فدراسیون مربوطه حضور منظم آقای دکتر واعظ موسوی، در تیم ملی تکواندو بانوان بنا به درخواست کتبی .01

 .انجام شد( مورد 5)فروردین  81میز در تاریخ  روی ملی تنیس   ی برای ورزشکاران تیممشاوره فرد .00

 .انجام شد( مورد 9)فرودین  86ملی کاراته در تاریخ    مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم .08

 .انجام شد( مورد 9)ن فروردی 86میز در تاریخ  روی ملی تنیس   ی برای ورزشکاران تیممشاوره فرد .09

 .انجام شد( مورد 8)فروردین  82نوردی در تاریخ  ملی کوه   مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم .04

 .انجام شد( مورد 9)فروردین  82ملی کاراته در تاریخ    مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم .05

 .انجام شد( مورد 8)دین فرور 82میز در تاریخ  روی ملی تنیس   ی برای ورزشکاران تیممشاوره فرد .06

 .انجام شد( مورد 8)اردیبهشت  4ملی پاراتکواندو در تاریخ    مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم .02

 .انجام شد( مورد 9)اردیبهشت  00ملی کاراته در تاریخ    مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم .02
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 .انجام شد( مورد 5)اردیبهشت  00ملی تنیس روی میز در تاریخ    مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم .03

 .انجام شد( مورد 8)اردیبهشت  05ملی تیراندازی در تاریخ    مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم .81

 .   انجام شد( مورد 8)اردیبهشت  02ملی تیراندازی در تاریخ    مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم .80

 .انجام شد( مورد 6)اردیبهشت  02در تاریخ میز  روی ملی تنیس   ی برای ورزشکاران تیممشاوره فرد .88

 .انجام شد( مورد 9)اردیبهشت  03ملی تیراندازی در تاریخ    مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم .89

 .انجام شد( مورد 8)اردیبهشت  88نوردی در تاریخ  ملی کوه   مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم .84

 .انجام شد( مورد 8)اردیبهشت  88دازی در تاریخ ملی تیران   مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم .85

 .انجام شد( مورد 4)اردیبهشت  89میز در تاریخ  روی ملی تنیس   رزشکاران تیممشاوره فردی برای و .86

 .انجام شد( مورد 9)اردیبهشت  84ملی تیراندازی در تاریخ    مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم .82

 .انجام شد( مورد 8)اردیبهشت  86لی تیراندازی در تاریخ م   مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم .82

 .انجام شد( مورد 8)اردیبهشت  83ملی تیراندازی در تاریخ    مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم .83

 .انجام شد( مورد 5)اردیبهشت  91میز در تاریخ  روی ملی تنیس   ی برای ورزشکاران تیممشاوره فرد .91

 .انجام شد( مورد 8)اردیبهشت  90ملی تیراندازی در تاریخ    تیم مشاوره فردی برای ورزشکاران .90

 .انجام شد( مورد 8)خرداد  0ملی بدمینتون در تاریخ    مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم   .98

 .انجام شد( مورد 6)خرداد  2ملی بدمینتون در تاریخ    مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم   .99

 .انجام شد( مورد 8)خرداد  2ملی بدمینتون در تاریخ    ن تیممشاوره فردی برای ورزشکارا   .94

 .انجام شد( مورد 8)خرداد  08ملی دوومیدانی در تاریخ    مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم   .95

 .انجام شد( مورد 8)خرداد  89ملی بدمینتون در تاریخ    مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم   .96

 .انجام شد( مورد 9)خرداد  82ملی کاراته در تاریخ    تیم مشاوره فردی برای ورزشکاران   .92

 .انجام شد( مورد 8)خرداد  83ملی کارته در تاریخ    مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم   .92

 .انجام شد( مورد 9)خرداد  83ملی اسکواش در تاریخ    مشاوره فردی برای ورزشکاران تیم   .93

 .خرداد برای تیم ملی کبدی برگزار شد 83تاریخ  های رسیدن به قهرمانی در کارگاه راه   .41
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 جهت اعضای تیم ملی کبدی ،های رسیدن به قهرمانی کارگاه راه                                     
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 :مرکز تمرینات آبی * 
همانان و پرسنل یپوش، م نفر از مربیان، ورزشکاران ملی 8299تعداد ، 32 سال ماهه نخست سهمرکز تمرینات آبی در 

 .نفر در بخش آقایان بوده است 8825نفر در بخش بانوان و تعداد  552 ،که از این تعداد کننده داشته مراجعه

 . مورد در بخش آقایان خدمات ماساژ صورت گرفت 54در این مرکز تعداد  ،در بخش ماساژ ورزشی هم

اسکواش، دوومیدانی معلولین، بوکس، شمشیربازی، قایقرانی، اسکی، های ملی کاراته،  در آب، جهت تیم مورد تمرین 041

های رزمی  ری، تیراندازی، دوومیدانی و ورزشسوا کبدی، جودو، جوجیتسو، دوچرخه پیک،تکواندو، پارالم تکواندو، پارا

 . ریزی، آموزش و کار عملی انجام گرفت برنامه

های ورزشی  ها و تیم الزم صورت گرفت که شامل فدراسیونمورد در بخش آقایان خدمات  09 ،خش تمرینات در آب همدر ب

 :زیر بود

 .های رزمی سواری، جوجیتسو، تکواندو، ورزش واندو، بوکس، جودو، کبدی، دوچرخهاسکواش، دوومیدانی، پاراتک

 

 های ملی به اعضای تیممرکز تمرینات آبی خدمات ماساژ                                                           
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 0333های فروردین، اردیبهشت و خرداد  عملکرد مرکز آموزش در ماهگزارش *
 
 

 :آموزش المپیزم -الف

 

 نام برنامه ردیف
تعداد نفرات 

 شرکت کننده
 تاریخ برگزاری

 2/9/32 05 واحد کن ء،اجویان دانشگاه آزاد سم آموزش المپیزم ویژه دانش 0

 2/9/32 01 آموزان مدرسه سفارت آلمان آموزش المپیزم ویژه دانش 8

 00/8/32 41 آموزان دوره اول متوسطه شهید مفتح آموزش المپیزم ویژه دانش 9

 

 

 :همکاری با مراکز مختلف آکادمی در برگزاری دوره های آموزشی -ب

 نام برنامه ردیف
تعداد نفرات 

 کننده شرکت
 تاریخ برگزاری

 0/9/32 0 شناسی اسکواش مشاوره روان 0

 2/9/32 8 شناسی اسکواش مشاوره روان 8

 88/9/32 8 شناسی اسکواش مشاوره روان 9

 83/9/32 0 شناسی اسکواش مشاوره روان 4

 83/9/32 85 دوره آموزشی راه رسیدن به قهرمانی 5

 

 
 : موارد اشاره کرداین توان به  یهای این مرکز م فعالیت دیگراز 

 ها های دوره رسانی سرفصل روز به منظور بهبرگزاری جلسات مختلف آموزشی  -0

 کنندگان نام شرکت سایت آکادمی جهت  بت های آموزشی در وب  بت فهرست برنامه -8

 پیک های آموزشی آکادمی ملی الم های ورزشی در خصوص دوره پیگیری و ارسال نامه به فدراسیون  -9

 های آموزشی آکادمی ملی المپیک  دوره ها در خصوص پیگیری و ارسال نامه به ادارات ورزش و جوانان استان -4
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 ( ها به صورت روزانه نام کنترل  بت)شی آکادمی ملی المپیک های آموز نام از داوطلبین دوره  بت -5

 های آموزشی سخگویی به داوطلبان شرکت در دورهراهنمایی و پا -6

 هایآموزشیپیشنهادیمراکزبرنامهآوریجمع -7

 برایتصویبنهایی،مدرسینپیشنهادیمراکزدرجلساتآموزشیباحضورریاستمحترمآکادمیهاواعالمبرنامه -8

 

 

 

 

 حضور رئیس آکادمی ملی المپیک در( المپیک سولیداریتی )های ورزشی دیپلم پنجمین دوره پیشرفته مدیریت سازمان ءمراسم اهدا
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 0333و خرداد  تدر سه ماهه فروردین، اردیبهش گزارش عملکرد واحد فرهنگی
 

 

که مربوط به نصب بنرهای متفاوت منطبق با ایام و اعیاد  0932واحد فرهنگی در سه ماهه نخست سال های  فعالیتاهم 

 :به تفکیک ماه و به شرح زیر است ،باشد میگوناگون در راهروهای آکادمی ملی المپیک 


  :ماه فروردین

  (نوروز عید)رسیدن سال جدید  فرا 

 (ع )  کاظم موسی امام شهادت :فروردین 89 

 ( ص)  اکرم رسول حضرت مبعث عید :فروردین 85 

 ( ع)  حسین امام والدت :فروردین 90 

  :ماه اردیبهشت

 ( ع)  ابوالفضل حضرت والدت :اردیبهشت 0 

 ( ع)  عابدینال زین امام حضرت والدت :اردیبهشت 8 

 (( عج)  قائم حضرت والدت) شعبان نیمه روز و مطهری مرتضی استاد شهادت :اردیبهشت 08 

  :ماه خرداد

  علیها... ا سالم خدیجه حضرت وفات: خرداد 5 

  اکرام روز و(  ع)   مجتبی حسن امام والدت :خرداد 01 

 . قدر لیالی :خرداد 09 

 خمینی امام حضرت رحلت و(  ع)  علی تحضر شهادت و خوردن ضربت :خرداد 04 

 فطر سعید عید :خرداد 85 
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 های آکادمی ملی المپیک به روایت تصویر هایی از دیگر فعالیت نمونه

 تمرین هندبال

 
 تمرین جوجیتسو
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 تمرین تیم ملی فوتبال بانوان

 
 تمرین تیم ملی جودو
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 تمرین تیم ملی جودو نوجوانان

 
 م ملی کبدی بانوانتمرین تی
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 های ملی پومسه آقایان و بانوان تمرین تیم
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 تمرین تیم ملی تکواندو بانوان

 
 تمرین تیم ملی تکواندو نوجوانان
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 (نوجوانان و جوانان)تمرین تیم ملی کاراته بانوان 

 
 

 مجمع فوق العاده کشتی
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 هفته المپیکهای  برنامهنشست مسئولین برگزاری 
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 0333فروردین  83 ،بینایان عمومی و سالیانه فدراسیون کمجمع م

 
 

 0333اردیبهشت  02 ،مجمع انتخاباتی فدراسیون تیروکمان
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 0333اردیبهشت   88 ،مجمع سالیانه فدراسیون اسکی

 
 

 0333اردیبهشت  82 ،مجمع انتخاباتی فدراسیون شمشیربازی
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 33خرداد  02 ،نات تیم ملی کشتی آزادبازدید رئیس کمیته ملی المپیک از تمری

 
 33خرداد  82سازی تیم ملی کبدی آقایان  یته ملی المپیک از تمرینات آمادهبازدید رئیس کم
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 0333پنجم اردیبهشت  ،بازدید مسئولین فدراسیون جهانی قایقرانی از امکانات و تجهیزات آکادمی ملی المپیک
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 0333هشتم اردیبهشت با حضور معاون اول رئیس جمهور  نهاد سراسر کشور  های مردم ماننشست هم اندیشی روسای مجامع ساز
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 سازی تیم ملی کشتی آزاد در آکادمی ملی المپیک آمادهتمرینات 

 

 


