
گردشگری ورزشی

ــن و  ــوان یکــی از بزرگرتی ــه عن ــی ب ــان کنون گردشــگری در جه

متنــوع تریــن صنایــع دنیــا مطــرح مــی باشــد و رشــد رسیــع آن 

تغییــرات اجتامعــی، اقتصــادی و محیطــی فراوانــی را بــه دنبــال 

داشــته اســت.

ــدی از گردشــگری  ــوع جدی ــان گردشــگری و ورزش ن ــد مي پيون

را پدیــد آورده اســت كــه ســاختاری نویــن و جامــع را بــرای پــر 

ــا نشــاط روحــی و  ــراه ب ــح هم ــت و تفری ــات فراغ ــردن اوق ك

ــد. گردشــگری ورزشــی در  جســمی انســان هــا ایجــاد مــی كن

ــا نوســتالژیک  ــداد و ی ــه شــکل فعــال، روی ــر ب ســال هــای اخی

بــه رسعــت در حــال گســرتش اســت. رویدادهــای بــزرگ 

ماننــد بــازی هــای املپیــک گردشــگران زیــادی را در قالــب 

ــگ  ــا رن ــا ب ــده و ... از رسارس دنی ــی، بازدیدکنن ــکار، مرب ورزش

هــا و نژادهــای مختلــف بــه خــود جلــب مــی منایــد. بنابرایــن 

برنامــه ریــزی میزبــان املپیــک و دولــت هــا بــرای گردشــگران از 

اهمیــت باالیــی برخــوردار مــی باشــد. در همیــن راســتا کمیتــه 

ملــی املپیــک اقــدام بــه تاســیس کمیســیون گردشــگری ورزشــی 

منــوده اســت.

اهداف کمیسیون گردشگری ورزشی

1. شناســاندن جاذبــه هــای توریســتی و گردشــگری ورزشــی کشــور 

ــا  ــل ب ــران و آشــنا ســاخنت مــردم کشــور و ســایر مل جمهــوری اســامی ای

خصوصیــات فرهنگــی ســنتی و آثــار تاریخــی و متدنــی ایــران و جهــان بــه 

ــای  ــا و کاروان ه ــور ه ــب ت ــا در قال ــن ملت ه ــم بی ــاد تفاه منظــور ایج

ورزشــی

2. بررســی مســتمر اقلیمــی، فرهنگــی و مطالعــه و تحقیــق دربــاره جاذبــه 

ــی  ــرای معرف ــه برنامه هــای الزم ب ــی کشــور و ارائ هــای ســیاحتی و زیارت

جاذبــه هــا بــه منظــور بهره بــرداری از آنهــا بــه جامعــه بیــن املللــی ورزش 

و کاروان هــای ورزشــی 

3. ایجــاد ارتبــاط بــا ســازمان هــا و مراکــز داخلــی و بین املللــی جهانگــردی 

ــه اطاعــات  ــل و گــردآوری و مبادل در جهــت انجــام همکاری هــای متقاب

بین املللــی  منایشــگاه های  در  رشکــت  و  جهانگــردی  و  گردشــگری 

ــب رضورت ــر حس ــگری ب ــردی و گردش جهانگ

4.  بررســی، تهیــه طــرح و کوشــش در اجــرای طــرح هــای 

مناســب بــرای جــذب و دیــدار جهانگــردان و گردشــگران در 

قالــب تیــم هــای ورزشــی از ایــران و ایجــاد تســهیات الزم 

ــروه هــای ورزشــی  ــزاری گشــت هــای ارزان جهــت گ ــرای برگ ب

جمهــوری اســامی ایــران 

ــگری و  ــات گردش ــه خدم ــطح ارائ ــردن س ــاال ب ــه ب ــک ب 5.  کم

ــی و ارزی  ــد عموم ــطح درآم ــش س ــه افزای ــک ب ــن کم همچنی

کشــور از طریــق بازاریابــی و گســرتش مبــادالت مســافرتی و 

ــب کاروان هــای ورزشــی داخــل و خــارج  ــامل در قال ــیاحتی س س

ــور  از کش

6. ترغیــب ورزشــکاران و مــردم ایــران بــه اســتفاده بیشــرت از ایــام 

و ســاعات فراغــت و مشــاهده جاذبــه هــای گردشــگری ورزشــی 

ر کشو

ــه افزایــش ســطح درآمــد عمومــی و ارزی کشــور از  7. کمــک ب

طریــق بازاریابــی و گســرتش مبادالتــی مســافرتی و ســیاحتی 

ــب کاروان هــای ورزشــی داخــل و خــارج از کشــور  ســامل در قال

8. تعییــن اولویــت در زمینــه چگونگــی فعالیــت هــای ارتباطــی و 

تبلیغاتــی صنعــت ایرانگــردی و جهانگــردی در ورزش

9.  توســعه ورزش از طریــق جاذبــه هــای گردشــگری و کمــک بــه 

برنامــه ریــزی آمــوزش و آموزش مســتمر 

10. حامیــت از آثــار مکتــوب و غیــر مکتوب)صوتــی و تصویــری 

و ...( تخصصــی گردشــگری ورزشــی 

11. کمــک بــه تعمیــق فراینــد خصوصی ســازی بــه مفهــوم 

مردمــی کــردن مقولــه گردشــگری در حــوزه ورزشــی 

12. کمــک بــه تدویــن طرح هــای مطالعاتــی و پژوهشــی در 

ــی  ــگری ورزش ــوزه گردش ح

و  جشــنواره ها  و  هامیش هــا  برگــزاری  مشــاوره  ارائــه   .13

ورزشــی  گردشــگری  موضوعــات  در  مرتبــط  منایشــگاه های 

14. کمــک بــه توســعه گردشــگری ورزشــی در ایجــاد وفــاق ملــی 

و تفاهــم و همگرایــی اقــوام

15. برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در حــوزه گردشــگری ورزشــی 

بــا همــکاری آکادمــی ملــی املپیــک



برنامه های آتی کمیسیون

1-  فعالیت در حوزه های علمی گردشگری ورزشی 

2-  رفــع مشــکات و معضــات گردشــگری ورزشــی بــه مشــاوره و تعامــل 

بــا نهادهــای ذیربط 

3- ایجاد تعامل بین بخش های مختلف گردشگری ورزشی 

4- پیگیــری و راه انــدازی کمیســیون گردشــگری ورزشــی در شــورای 

ــک  ــی املپی ــن امللل ــه بی ــد کمیت ــیا و بع ــک آس املپی

5-  برگزاری گردهامیی گردشگری ورزشی

ــک 2020  ــل از املپی ــی قب ــگری ورزش ــی گردش ــش مل ــزاری هامی 6- برگ

ــاه( ــا تیرم ــاه ی )خــرداد م

7- برگــزاری جشــنواره گردشــگری ورزشــی بــا همــکاری ســازمانها و 

نهادهایــی ماننــد شــهرداری تهــران وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری 

ــتی  ــع دس و صنای

8- تدویــن طــرح پیشــنهادی کمیســیون گردشــگری ورزشــی شــورای 

ــیایی  ــک آس املپی

9- رشکت کمیسیون گردشگری ورزشی در منایشگاه گردشگری تهران

10- تدوین تقویم رویدادهای گردشگری ورزشی

11-  تــاش در جهــت تســهیل حضــور عاقه منــدان گردشــگری ورزشــی  

دررویدادهــای بیــن املللــی

اعضای کمیسیون

                 رئیس کمیسیون:                             دبیر کمیسیون:
             مهندس مجید شایسته                         حمیدرضا سامی

دکرت بتول مرشف جوادی    دکرت امیر هامیون صدری        مهندس مرتضی دهقان

دکرت حرمت اله رفیعی         دکرت حسین آقا زمانی           دکرت سید محسن امامی
 

       کاوه صدقی            دکرت زهرا نوبخت رمضانی          سید مجتبی حسینی

   طاهر حسن بیگی            دکرت مرجان صفاری              دکرت صدیقه اسامی

کمیسیون گردشگری ورزشی

کمیته ملی املپیک


