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نقش  دیرباز  از  ورزش 
اجتماعی،  زندگی  در  مهمی 
مردم  اقتصادی  و  سیاسی 
دارد،  مختلف  کشورهای 
مشترک  عالقه  یک  ورزش 
اجتماعی است که مردم را در 
و  نژاد  از هر  سراسر جهان، 
نموده  به رقابت وادار  مذهب 
و به عنوان یک منبع قوی یک 
غرور  مثبت  انرژی  از  سویه 
ملی و همبستگی را به وجود 

می آورد. 

جدید  عصر  در  ورزش 
در کنار تاثیرات جسمی و فیزیکی، به عنوان 
مختلف  عرصه های  در  که  است  صنعتی 
فرهنگی،  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی، 
نقش بی نظیری دارد. در عرصه قدرت نرم، 
ورزش یکی از مهم ترین کارکردها را ایفا می 
تر  دقیق  طور  به  و  کشورها  سعی  و  نماید 
صنایع و کارتل های بزرگ تجاری که تاثیر 
به سزایی بر دولت ها دارند بر اینست که از 
طریق ورزش قدرت خود را به نمایش گذاشته 
و شرایط کسب میدان های جدید اقتصادی، 
تجاری و اجتماعی و فرهنگی را برای خود 

فراهم آورند. 

فضایی  چنین  در  ورزشی  دیپلماسی 
ابزارهای  واسطه  به  و  می کند  پیدا  اهمیت 
ارتباطی و فناوری های اطالعاتی، مسابقات 
ورزشی در سطح جهان بینندگان بی شماری 
و  ها  سرفصل  و  نموده  خود  مجذوب  را 
ارتباطات حرفه ای را بنا می نهد و از طریق 
و  مخاطبان  به  را  اثرگذار خود  پیام های  آن 
مجموعه هدف منتقل می کند، هرچه رقابت 

بزرگ تر و بین المللی باشد به دلیل پرطرفدار 
از  بودن و همراه نمودن ملیت های مختلف 
اجتماعی،  ارتباطی،  باالی  بسیار  ظرفیت 
اقتصادی، سیاسی و تبلیغی برخوردار باشد 
از آن به منظور  اشاعه فرهنگ، تجارت،  و 

اقتصاد و پیام های یک ملت استفاده کرد. 

و  اخبار  کسب  به  عمومی  افکار  تمایل 
از  ورزشی  رویدادهای  به  مربوط  اطالعات 
ورزشی  وقایع  گسترده  انعکاس  و  یک سو 
در رسانه های ارتباط جمعی از سوی دیگر، 
موجب شده است تا قلمرو ورزش و سیاست 
روزبه روز به هم نزدیک تر شوند و مفهومی 
به نام دیپلماسی ورزشی در کنار دیپلماسی 
عمومی و تصویرسازی بین المللی ظهور کند.

جذابیت های ورزش و کسانی که در این 
عرصه به رقابت می پردازند موجب شده تا 
ورزش بستر مناسبی برای عرضه ارزش ها، 
یک  ملی  برجسته  خصایص  و  آرمان ها 
کشور به سایر جهانیان باشد؛ بنابراین یکی 
نرم کشورها ورزش است.  از مظاهرقدرت 
بین المللی  کارکردهای  چارچوب،  این  در 
قدرت  منبع  یک  به منزله  را  آن  ورزش، 
دیپلماسی  و  خارجی  سیاست  ابزار  به  نرم 
کشورها  بطوری که  کرده  تبدیل  عمومی 
رویدادهای  به ویژه  ورزش   از  دارند  سعی 
بزرگ ورزشی برای اهداف گسترده خود در 
خصوص ارتقای تصویر و منزلت بین المللی 
ظهور  موجب  وضعیت  این  کنند.  استفاده 
مفهوم دیپلماسی ورزشی در کنار انواع دیگر 

دیپلماسی شده است.

مفهوم دیپلماسی ورزشی به چند دلیل در 
روابط بین الملل مطرح می شود:

را  ملت  یک  صدای  می تواند  ورزش   -1
رساتر به گوش سایر سیاستمداران برساند 
و نقش مکملی برای سیاست های یک دولت 

داشته باشد.

برای  ورزشی  بزرگ  رویدادهای   -2
میزبان، فرصت های مهمی را در قالب دیپلماسی 
یک  میزبانی  واقع  در  می کنند.  مهیا  عمومی 
شهروندی  تایید  بر  دلیلی  ورزشی  رویداد 
است. کشور  آن  مردمان  خوب  بین المللی 

3- رویدادهای ورزشی می تواند بازارهای 
جدیدی را برای تجارو فعاالن در حوزه کسب 

و کار و تجارت فراهم آورد.

مقدمه
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های  ورزش  انجمن  راستا  همین  در 
همگانی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران با برنامه ریزی رویدادی با 
عنوان » المپیاد ورزشی دیپلماتیک« که دومین 
به  و  وحدت  هفته  با  همزمان  را  خود  دوره 
منظور ایجاد صلح و دوستی مابین دیپلمات 
ایران  های سفارت خانه های خارجی مقیم 
و در جهت بهبود و تقویت تصویر خود در 
بین الملل در کنار سایر کارکردهای  عرصه 
منزلت  کسب  مانند  حوزه  این  در  ورزش 
عنوان  به  معرفی خود  بین المللی،  و جایگاه 
و  تعامل  خواهان  و  صلح دوست  کشوری 
تبادل فرهنگی، جلوگیری و افزایش ارتباط و 
نفوذ سیاسی و اقتصادی برگزار خواهد نمود.

اهداف
ایجاد صلح و دوستی بین دیپلمات های   •

کشور مختلف

• افزایش و توسعه ورزش بین کارکنان و 
ایجاد حس همبستگی

• بستر مناسب برای ایجاد تعامل و نشاط 
بین پرسنل

• ایجاد ارتباط مستقیم با دست اندرکاران 
در  المللی  بین  فعال  و  ها  خانه   سفارت 

حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

 

حاضرین در المپیاد
ایران • پرسنل ورزشکار سازمان ملل در 

•  پرسنل ورزشکار وزارت امورخارجه ایران

•  پرسنل ورزشکار تمامی سفارت خانه های 
مستقر  در ایران که اعالم آمادگی داشته باشند

عراق،  آلمان،  اول:  دوره  در  )حاضرین 
قزاقـسـتان،  قطـــر،  تونـــس،  روســیه، 
آذربایجان،  تایلند،  بنیل،  مالزی،  رومانی، 

تاجیکستان،  سنگال،  بولیوی(

•  پرسنل ورزشکار اسپانسر طالیی

رده سنی شرکت کنندگان 
35 سال به باال می باشد.
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برنامه ریزی های اجـرایی المپیـاد )برنامه اجرایی(
•  اطالع رسانی

1- سایت اختصاصی که برای سالیان متمادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت

2- طراحی و چاپ پوستر دیواری

3- طراحی و چاپ بولتن تبلیغاتی دوزبانه

4- تولید انیمیشن و بارگزای در سایت، کانال و سایر فضاهای مجازی

5- لمپست بنر و سایر تبلیغات محیطی

6- کتاب یادبود )چندزبانه( تحویل به شرکت کنندگان

•  فـوتســـال )دانشگاه شهید بهشـتی(

•   شطــرنــج )فـدراســیـون شطـرنج(

• تنیـس روی میـز )فدراسیون تنیس 
روی میــز( 

رشته های ورزشی 
و مـحـل برگــزاری
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•  دعوت از مدعوین 

افتتاحیـــه•  آماده سازی اماکن )افتتاحیه، اختتامیه، مسابقات(
 )برنامه ریزی پیش فرض(

روز پنج شنبه 15 آذر در محل سالن همایش دانشگاه شهید بهشتی، 
مقام عالی وزارت، با حضور سفرای کشور های شرکت کننده، مقام 
عالی فدراسیون فوتبال، آکادمی ملی المپیک، تیم های شرکت کننده در 
مسابقات )در سه رشته(، مدیران اسپانسر طالیی، نقره ای و برنز و 

رئیس انجمن ورزش های همگانی وزارت امورخارجه

برنامه ریزی پیش فرض:  صبح روز پنج شنبه 15 آذر ساعت 11

سرود ملی توسط موزیک ارتش، پخش تیزر مسابقات ورزشی، 
انجمن،  رئیس  سخنرانی  امورخارجه،  وزارت  مقامات  سخنرانی 
سخنرانی یکی از مـدیران اسپانسر طالیی، قرعه کشی جدول مسابقات، 

پذیرایی، افتتاح نمایشگاه و بازدید

•  امکانات مشارکت کنندگان روز افتتاحیه:
1-  درج لوگو در سایت ویژه مسابقات دیپلماتیک

2- درج لوگو در پوستر سن

3-  درج لوگو در پوستر های محیطی محل تردد

4-  درج لوگو در تیزر تبلیغاتی 

5-  درج لوگو در بیلبوردهای محوطه محل برگزاری

6- ایراد سخنرانی که صرفا به اسپانسر طالیی تعلق خواهد گرفت.

افتتاحـیه به صورت پخش آرشـیوی از شبکه 
ورزش پخش خواهد شد.
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در طول مسابقات
 )برنامه ریزی پیش فرض(

•  فوتسال حداقل 20 روز ) و در محل سالن فوتسال 

دانشگاه شهید بهشتی (

•     شـطرنج  حداقل 10 روز ) و در محل سالن فدراسیون 

شطرنج (

•  تنیس روی میز حداقل 10 روز ) و در محل سالن 

فدراسیون تنیس روی میز (

می  اولیه  بینی  پیش  به  توجه  با  شده  برآورد  زمان  مدت 
باشد که پس از اتمام اعالم آمادگی تیم ها،  با افزایش و یا 

کاهش مواجه خواهیم شد.
منتخب  داوران  قضاوت  با  مسابقات  فرض:  پیش  ریزی  برنامه 
از روز شنبه مورخ 17 آذر ماه به صورت همزمان در سه رشته 
ورزشی شروع شده و با توجه به جدول زمان بندی شده در روز 

افتتاحیه به پایان خواهد رسید.

•  امکانات مشارکت کنندگان در طول مسابقات:
الف: مسابقات فوتسال:

1- پشت دروازه 

2-  تبلیغات وسط زمین 

3- استند گزارش و مصاحبه مطبوعاتی

4- جایگاه تماشاچیان 

5- لباس ورزشکاران و داوران و خبرنگاران

ب: مسابقات تنیس روی میز:

1- تبلیغات دور زمین 

2-  لباس ورزشکاران و داوران 

3-  استند گزارش و مصاحبه مطبوعاتی

ج: مسابقات شطرنج:

1- پرچم رومیزی تیم ها به همراه اسپانسر 

4-  لباس ورزشکاران و داوران

3-  استند گزارش و مصاحبه مطبوعاتی

مسابقه نهـایی هر سـه رشـته ورزشــی به صورت پخـش 
آرشیوی از شبکه ورزش پخش خواهد شد.
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اختتامیـــه
 )برنامه ریزی پیش فرض(

روز پنج شنبه 6 دی در محل سالن همایش دانشگاه شهید بهشتی، 
مقام عالی وزارت، با حضور سفرای کشور های شرکت کننده، مقام 
عالی فدراسیون فوتبال، آکادمی ملی المپیک، تیم های شرکت کننده در 
مسابقات )در سه رشته(، مدیران اسپانسر طالیی، نقره ای و برنز و 

رئیس انجمن ورزش های همگانی وزارت امورخارجه

برنامه ریزی پیش فرض:  صبح روز پنج شـنبه 6 دی  ساعت 11

سرود ملی توسط موزیک ارتش، پخش تیزرتکمیل شده مسابقات 
که شامل تیم های منتخب نیز می باشد، سخنرانی رئیس انجمن، اهدا 
یادبود به تمامی سفارت خانه های شرکت کننده، اهدا مدال و احکم 

قهرمانی، عکس یادگاری با تمامی تیم ها، پذیرایی ناهار

•  امکانات مشارکت کنندگان روز اختتامیه:
1-  درج لوگو در پوستر سن

2- درج لوگو در پوستر های محیطی محل تردد

3- درج لوگو در تیزر تبلیغاتی تکمیل شده 

4-  درج لوگو در بیلبوردهای محوطه محل برگزاری 

5-  درج لوگو در پشت مدال ها

6-  درج لوگو در یادبود

7-  درج لوگو در احکام قهرمانی

8- پذیرایی ناهار )می تواند اسپانسر جداگانه داشته باشد( 

اختتامـیه به صورت پخش آرشـیوی از شبکه ورزش پخش 
خواهد شد.
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درباره ی مجری و شیوه 
مشارکت در مسابقات

با توجه به اهمیت این مسابقات از دید بین المللی 
وزارت  همگانی  های  ورزش  انجمن  تالش  نیز  و 
امور خارجه کشور بر برگزار هرچه پربار تر و بهتر 
این رویداد فرهنگی، ورزشی با بررسی های انجام 
شده وظیفه برگزاری آن بر عهده گروه طرح طرفه 
)عضو هلدینگ گروه طرفه( به عنوان گروهی فعال 
در حوزه های مرتبط با کسب و کار، روابط عمومی 

و فروش و بازار گزارده شده است.

در ادامـه جدول مشارکـت و شیـوه نامه همکـاری 
حامیان مالی به استحضار رسیده و به منظور کسب 
هرگونه اطالع و انجام مذاکرات و یا ثبت نام عالوه 
بر مراجعه به وبگاه این رویداد بزرگ به نشانی 
زیر، می توانید با شماره های 6- 22899643 )021( 

داخلی 1003 تماس حاصل نمایید.

www.DiplomaticSportsCup.com

1ازجمــله این فعالیـت های این مجمـــوعه  برگـــزاری، 
مشــارکت و برپایـی رویـــدادهای مختلـــفی از جمله 
نمایشگاه،  همایــش ها و مسابقات می باشد که در 

ذیـل به برخی از مهمترین آنها اشاره می گردد:

1397مسابقـات ورزشـی دیپلماتیـک 1

آتــش نشـانان صنایع ملی 2 المپیاد  پنجمین 
1397پتروشیمی

چـهارمین المپیاد آتــش نشـانان صنایع ملی 3
1395پتروشیمی

پنجاهــمین سالـگرد تاسـیس شـرکت مـلی 4
1395گاز ایـران

1394روز ملی صنعت و معدن استان تهران5

سومیـن المپیاد آتــش نشـانان صنایع ملی 6
1393پتروشیمی

1393همایـش شرکت Kone در ایران7

نمایشگاه بین المللــی نوشــیدنی ها و صنایع 8
1391وابسته

1391همایش روز ملی ایمنی و آتش نشانی9

روغن 10 صنعت  تخصصی  نمایشگاه  اولین 
1390نباتی ایران وصنایع وابسته

بخش 11 های  ظرفیت  المللی  بین  کنفرانس 
1390تعاون / جزیره کیش

اولین نمایشگاه بین المللی سرگرمی های 12
1387کودک نوجوان 

هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، 13
1387بنـادر و سازه های دریایـی

1386همایش محیط زیست و صنعت پتروشیمی14

اولین نمایشگاه تخصصی برق،  اتوماسیون 15
1386و کامپیوتـر/ قزویـن


