


تاگرفتتصمیمخیزمعضلوحاشیهمحالتدرحضورهاسالازپس(ع)علیاماممردمی-دانشجوییامدادجمعیت
کهودکانیکوساکنینبرایامنمحلهیکبهپرمعضلوپرخطرمحلهیکازهامحلهاینتغییربرایراایویژهبرنامه

ادابعدرهامحلهاینساماندهیهدفباجامعیبرنامهعلیامامجمعیتبنابراین.کنداجرامیکنند،زندگیآندر
دراجراهبمنطقهایندرگوناگونیاقداماتصورتبهکهاستدادهترتیب...وبهداشتیورزشی،فرهنگی،آموزشی،
ینادر.دهدبهبودرامناطقاینوضعیتهاآنهایخانوادهوکودکانفرهنگوسوادسطحبردنباالباتاآمد،خواهد
فقر،،اعتیادجملهازمختلفیمعضالتکهحاشیهمحالتدرخصوصبهوجوانانمیانورزشاهمیتبهتوجهبامیان
هویتدادنوکودکانمیانانگیزهایجادهدفباورزشیتیمهای.استمحلهنوجوانانوکودکانگیرگریبان...وبزه
ردمخربالگوهایجایبهسالمالگوهایایجادوشودمیایحرفهورزشدرآنانبهکهتوجهیطریقازکودکانبه

.استشدهتشکیلهامحلهاینگونه

رایب…وتکواندوبوکس،کاراته،شنا،میدانی،ودووالیبال،فوتبال،ورزشیرشتههایحاضرحالدرباشگاهاین
ازپساکنونهمتیمهااینازبرخی.استکردهایجادجوانانونوجواناننونهاالن،سنیردهسهدرپسرانودختران

شاهدارهابتاکنونومیکنندشرکترسمیمسابقاتدرومیپردازندتمرینبهحرفهایصورتبهفعالیتسالچند
.بودهایممختلفمسابقاتدرپرشینتیمهایتوسطمقامکسب

(ع)معرفی باشگاه پرشین جمعیت امام علی



مسابقهبرگزاریبهاقدام96سالدرپرشینباشگاهورزشی،هایتیمفعالیتسالچندینازپس
بخشدرتهرانوالبرزقم،ایرانیهایخانهبرایماده5در97سالدروماده4درمیدانیودو

صورتبهوماده7درمسابقاتنیزامسال.نمودنوجوانونونهالخردسال،پسرانودختران
دانیمیودوهایتیمکهاستصورتبدینمسابقاتبرگزاریشکل.گردیدبرگزارکشوری
هخانطریقازجاآندرجمعیتکههاشهرستانسایروتهرانحاشیهمختلفمحالتپرشین
.پرداختندرقابتبهمیپردازد،خدماتارائهبهخودهاینمایندگیوایرانیهای

پیشینه مسابقات دو و میدانی



سازندهومثبتهویتتواندمیای،حرفهورسمیمسابقهیکدرحضور
انکودکبهسالمرقابتورفاقتجهتشادفضاییایجادطریقازراای

.دهدقرارآسیبمعرضدرودیدهآسیب
فضایکههاییناهنجاریهمهکناردرکندمیکمکمسابقاتاین

انتخابیاست،نمودهتحمیلکودکانبهجامعهعموماومحلهخانواده،
ویدامانگیزه،ایجادباتاگیردقرارهابچهایناختیاردرهنجارومثبت

تجربهزندگیدرمتفاوتوتازهمسیریبتوانندآنهاکودکان،درخودباوری
.نمایند

ورزشی،شاخصهایچهرهازاستفادهامکانومسابقاتشدنایرسانه
مسألهبهنسبتعمومیافکارتوجهوجامعهبهبخشیآگاهیبهتواندمی

ربیشتجلبهمچنینوآنازدیدهآسیبکودکانواجتماعیمعضالت
نایبرمضافنماید،شایانیکمکحوزه،ایندراجتماعیهایمشارکت

تنبرداشجهتدرورزشیجامعهبهعینیوعملیالگوییمسابقاتکه
.دهدمیارائهزمینهایندرترمسئوالنههایگام

اهداف برگزاری مسابقات



برگزاریهایمادهوهارده
و(98ماهبهمن18و17)پسرانبرایروز2روز،4درنوجوانانونونهاالنخردساالن،سنیردهدرامسالمسابقات

.شدبرگزارانقالبآفتابورزشگاهدر(98ماهبهمن25و24)دخترانبرایروز2

ماده های برگزاری رده سنی

متر60 (87-88-89-90متولدین)آزاد

متر60 (86متولدین)خردساالن

متر،پرشطولوپرتاب800متر،400متر،60
وزنهودویامدادی

(83-84-85متولدین)نونهاالن

متر،پرشطولوپرتاب1500متر،400متر،60
وزنهودویامدادی

(81-82متولدین)نوجوانان

سومین دوره برگزاری مسابقات دو و میدانی



کنندگانشرکتتعداد
امنثبتمسابقاتدرکشورمختلفشهرهایدر(ع)علیامامجمعیتمراکزطرفازکهنوجوانانیوکودکانتعداد
.بودندنفر190حدودپسرانبخشدرونفر180حدوددخترانبخشدربودندکرده

سومین دوره برگزاری مسابقات دو و میدانی



کنندهشرکتهایتیم

سومین دوره برگزاری مسابقات دو و میدانی

احمد آباد 
مستوفی

پاکدشت دروازه غار
سرباز 

بلوچستان

سرآسیاب شهرری فرحزاد کرمانشاه

قم کرمانشاه
ملک آباد 

کرج 
مولوی

نفرآباد 
شهرری

خاک سفید
حسن آباد 

شهرری
اهواز

بومهن جوانرود شهریار



نفرات برتر سومین دوره مسابقات دو و میدانی
(آزاد و خردسال پسران)

متر60

مقام سوم

مقام دوم

مقام اول
فردین 
نصیری

(مولوی)

شهاب 
قدیری

(بومهن)

محمد 
غالمزایی

(سرباز)



نفرات برتر سومین دوره مسابقات دو و میدانی
(نونهاالن پسران)

امتیازات 

تیمی
امدادی

پرتاب 

وزنه
پرش طول متر800 متر400 متر60

مقام سوم

مقام دوم

مقام اول
مبین مهربانی

(سرباز)

امیرحسین 
خنیا

(خاکسفید)

شهاب 
قدیری

(بومهن)

فرشید نیازی
(خاکسفید)

ایوب نظری
خاکسفیدخاکسفید(جوانرود)

سرباز 
بلوچستان

متین مالیی
(سرباز)

امید 
جمشیدی

(ملک آباد)

کیهان 
رسولی

(فرحزاد)

ملک آباد
عارف محبی

(حسن آباد)
عارف محبی 

(حسن آباد)
پرویز صدیقی

(مولوی)
نوید سعیدی

(حسن آباد)

دیاکو 
رشیدی

(جوانرود)

جوانرود
ایوب نظری

(جوانرود)
فرشید نیازی

(خاکسفید)

سرباز



نفرات برتر سومین دوره مسابقات دو و میدانی
(نوجوانان پسران)

امتیازات 

تیمی
امدادی

پرتاب 

وزنه
پرش طول متر1500 متر400 متر60

مقام سوم

مقام دوم

مقام اول
فرزاد محبی

(جوانرود)

جهان شیرین 
علیزاده

(ملک آباد)

بسم اهلل 
محمدی

(حسن آباد)

فرشید نیازی
(خاکسفید)

بسم اهلل 
محمدی

(حسن آباد)

سرباز 
بلوچستان

سرباز 
بلوچستان

جوانرود
امیرحسین 
خشک ریش

(خاکسفید)

آسو یوسفی
(جوانرود)

سمیر دهقانی
(سرباز)

حسن آباد
میالد سارانی

(پاکدشت)
سمیه دهقانی

(سرباز)
آسو یوسفی

(جوانرود)

جاوید 
احمدی

(حسن آباد)

فرشید نیازی
(خاکسفید)

حسن آباد 
شهرری

نوشاد ابرکار
(سرباز)

امیرحسین 
خشک ریش

(خاکسفید)

خاکسفید



نفرات برتر سومین دوره مسابقات دو و میدانی
(آزاد و خردسال دختران)

متر60

مقام سوم

مقام دوم

مقام اول
عاطفه 
کریمیان

(قم)

فرزانه رند
(شهرری)

نازنین 
اسحاقی

(پاکدشت)



نفرات برتر سومین دوره مسابقات دو و میدانی
(نونهاالن دختران)

امتیازات 

تیمی
امدادی

پرتاب 

وزنه
پرش طول متر800 متر400 متر60

مقام سوم

مقام دوم

مقام اول
مدینه رسولی

(مولوی)

عاطفه 
کریمیان

(قم)

راحله فیضی
(ملک آباد)

عاطفه 
کریمیان

(قم)

راحله فیضی
ملک آبادفرحزاد(ملک آباد)

پاکدشت مهناز یعقوبی
(فرحزاد)

فاطمه خشک 
ریش

(خاکسفید)

نسیبه بلوچ
(شهرری)

مولوی
آیدا سلجوقی

(ملک آباد)
مبینا شوندی

(قم)

سعیده 
جمشیدی

(فرحزاد)

ملینا حکیمی
(فرحزاد)

ناهید 
محمدی

(سرآسیاب)

قم
لطیفه 
سلطانی

(پاکدشت)

فاطمه 
شمسی

(خاکسفید)

فرحزاد



نفرات برتر سومین دوره مسابقات دو و میدانی
(نوجوانان دختران)

امتیازات 

تیمی
امدادی

پرتاب 

وزنه
پرش طول متر1500 متر400 متر60

مقام سوم

مقام دوم

مقام اول
آرزو کریمیان

(قم)
آزیتا رمضانی

(ملک آباد)

حمیرا 
سلجوقی

(ملک آباد)

فاطمه 
محمدزعیمی

(ملک آباد)

حمیرا 
سلجوقی

(ملک آباد)
ملک آبادملک آباد

قم
مریم 

غالمربانی
(پاکدشت)

ظریفه 
هاشمی

(خاکسفید)

کلثوم طرفی
(اهواز)

خاکسفید
پریسا 
سلطانی

(خاکسفید)

آرزو کریمیان
(قم)

مبینا نوش 
آبادی

(قم)

نویده 
محمدی

(سرآسیاب)

فاطمه محمد 
زعیمی

(ملک آباد)

خاکسفید
پریسا 
سلطانی

(خاکسفید)

مریم غالم 
ربانی

(پاکدشت)

قم



کرمانشاه،قم،البرز،تهران،پرشینهایتیمخردسالوآزادپسرانودخترانتمامیازپایاندر
.گردیداهداهدایایییادبودرسمبهوشدتقدیرجوانرودوبلوچستاناهواز،سرباز

نفرات برتر سومین دوره مسابقات دو و میدانی



نونهاالنبخشدرگردید،برگزاردسته2درکهمتر800رشتهدر98ماهبهمن24دخترانبخشمسابقهاولروزدر
امامجمعیتپوششتحتمراکز)قمایرانیخانهازدختریودادرخداورانهایبرگهدررکوردهاثبتدراشتباهیک
سبکراچهارممقامکهستایشبنام(استگردیدهنامگذاریشهرهمانایرانیخانهنامبامختلفشهرهایدرعلی
بهداورانبردنپیازپس.شدانجامروزهمانپایاندرنیزمدالتوزیعوگردیداعالمسومنفراشتباهابود،کرده
صحبتادهافتاتفاقاشتباهوموضوعاینمورددرقممربیومسابقهبرگزاریفنیمسئولهماهنگیبادادهرخاشتباه
:کردیم

شمابرایسومنفرشدهکسبرکورداشتباهاوشدیچهارممتر800مسابقهدرشمادخترمستایش:مسابقهمسئول
شمااززسبلباسبافرحزادتیمازجمشیدیسعیدهکهحالیدر.شدنوشتهدختراونبرایشمارکوردوشدثبت
سپشماازراجایزهحکمومدالکهدارهامکانبنظرتشد،اعالمچهارمنفراشتباهاولیرسیدپایانخطبهزودتر
کنیم؟اعطاشدهسومنفرواقعدرکهسعیدهبهوبگیریم

وکمحومدالنمیکندقبولوجدانممنورسیدپایانخطبهزودترمنازدختراونکههستیادممنبله:ستایش
.استدختراونمالجایزهبدهید،بمنراهستدختراونحقکهایجایزه

رسم فتوت و جوانمردی



عنوانبهکههدیهکارتوحکمودرآوردگردنشازرامدالادامهدر
.دادپسمسابقهمسئولبهرابودبرترنفراتجایزه

اعطاسعیدهبهبرنزمدالوشدانجاممتر800مدالتوزیعدوبارهفردا
رانتماشاگبرایراشدهدادهرخاتفاقمدالتوزیعازقبلمجری.گردید
.کردندتشویقراستایشهمهوکردتعریف

النمسئووآوردندگلدستهیکستایشبرایفرحزادتیمهایبچه
سکورویباهمبرترنفر4ودادنداوبهیادبودرسمبهایهدیهمسابقه
.گرفتندیادگاریعکس

رسم فتوت و جوانمردی



ریال/قیمت واحد شرح ردیف

124/398/000 ایابوذهاببرونشهری 1

18/500/000 ایابوذهابدرونشهری 2

144/481/500 آشپزخانهطراوت 3

رایگان خوابگاهپسران 4

1/000/000 درمان 5

- اردو 6

78/943/000 زمینوتدارکاتهزینههای 7

129/150/000 جوایزمسابقات 8

496/472/500 هزینههاجمعکل

گزارش مالی سومین دوره مسابقات دو ومیدانی
(پسران)



ریال/ قیمت واحد شرح ردیف

53/587/000 بینشهریایابوذهاب 1

20/000/000 درونشهریایابوذهاب 2

126/518/200 آشپزخانهطراوت 3

47/800/000 خوابگاه 4

- درمان 5

14/730/000 اردومسابقات 6

43/502/700 هزینههایزمینوتدارکات 7

129/150/000 جوایزمسابقات 8

435/287/900 هزینههاجمعکل

گزارش مالی سومین دوره مسابقات دو ومیدانی
(دختران)



هزینه های مسابقات پسرانجمع کل جمع کل هزینه های مسابقات دختران

ریال496/472/500 ریال435/287/900

ریال931/760/400

ایاب و ذهاب درون شهری

4%
ایاب و ذهاب بین شهری

19%
درمان

0%

خوابگاه

5%

آشپزخانه طراوت

29%

اردو

2%

هزینه های زمین و تدارکات

13%

جوایز

28%

گزارش مالی سومین دوره مسابقات دو ومیدانی
(جمع کل هزینه ها)



مسائل و مشکالت پیش رو و دستاوردها

الاشتغهمچونمختلفیدالیلبهجنسیتهردربازیکناناز%10حدودا
ازترکوچکفرزنداننگهداریمسئولیتداشتنیاکاروکسببهکودکان

ابامیدواریم.بودندغایبمسابقهدرنامثبتعلیرغم...ومنزلدرخود

همچونمشکالتیبربتوانNGOاینودولتینهادهایهمکاریوپیگیریها
ودکانکورزشبرایراهیسدکهنشینیحاشیهمعضالتسایروکودککار

یزندگصلح،مناطقایندربتوانورزشطریقازوآمدفائقاستحاشیه
سایروتحصیلحقورزشی،سازیهویتامکانات،ازاستفادهبرابرحقسالم،
.نمودفراهمکودکانبرایراانسانیحقوق



وافغانکودکانوهویتیاوراقفاقدایرانیکودکانهمچنینوشناساییمدارکدارایایرانیملیتباکودکانحضور
هدافاازعزیزاناینآیندهزندگیبرایورزشیمسیرارائهوورزشطریقازسازیهویتوآشناییجهتخارجیاتباع
زشیورفضایازمندیبهرهیاوشهروندیحقازهرگزخودزندگیطولدرشایدکهکودکانی.باشدمیایونتاین
توسطنشددیدهومفیدبودنحسگیریشکلدربسزایینقشرویدادهاگونهاینونبودهبرخوردارمداومصورتبه

و(ع)لیعامامجمعیتورزشساختاربهتوجهباعالوهبه.داردآنهاشخصیتگیریشکلرونددرتغییرایجادوجامعه
براییرمس(پذیردمیصورتپرشینباشگاهعنوانتحت(ع)علیامامجمعیتورزشیهایفعالیت)پرشینباشگاه
دیتوانمنواستعدادبروزبامیدانیودوورزشحوزهدرکودکاناینوبودهبازمیدانیودوورزشحیطهدرراهادامه
اماممعیتجباکهمربیانیزیرنظروشدهپرشینباشگاهوجمعیتمیدانیودومنتخبتیمعضوتوانندمیخودهای
کمکواریهمیومشارکتکهاستبذکرالزمالبته.نمایندپیگیریرارشتهاینتمریناتکنندمیهمکاری(ع)علی

میدانیودوهایهیئتوایراناسالمیجمهوریمیدانیودوفدراسیونها،استانورزشادارههمچوننهادهایی
.استضروریوالزمامراینتحققدرالمپیکملیآکادمیوهااستان

مسائل و مشکالت پیش رو و دستاوردها



لکادارهطریقازورزشکمیتهمکررهایپیگیریبانیز97سالدومنیمهاز
تمسابقادرعلیامامجمعیتکودکانکردنشرکتاجازهتهراناستانورزش
درکودکانوگردیدصادرعلیامامجمعیتتاییدموردهویتیاوراقبارسمی
درعضابواستانیمسابقاتدرهااستانسطحدرتوانستندمختلفیهایرشته

.نمایندشرکتکشوریمسابقات

خصمشوپسرانودخترانبخشدرمیدانیدوومنتخبتیمتشکیلازپس
دویونفدراستااستنیازهستندتوجهیقابلرکوردهایدارایکهنفراتیشدن

درانسانیواجتماعیوظایفراستایدرهااستانتابعههایهیئتومیدانیو
رامثمرثمریومداومتمریناتبتوانندکودکاناینتانمودههمکاریامراین

امیگخودخودیبهموضوعاینکه.نمایندشرکتآتیمسابقاتدروداشته
انیمیدودورشتهدرحاشیهمحالتکودکانورزشپیشرفتمسیردرمثبت
.داردرامحالتدرآسیبکاهشدربسزایینقشوداشته

مسائل و مشکالت پیش رو و دستاوردها


