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 جمالت طالیی موضوعات اصلی

پيشنهاد بيانات 

مرتبط برای 

 مطالعه بيشتر

شخصی و  ثيراتأت

ورزش اجتماعی 

 قهرمانی

 ىهيسضر قٍسناىُ ى حلًنس ةً قطػاً ىتاعر، راضخ غشم و قَى ى اراده داراى اگس ورزعكار. 

 ةسضر قٍسناىُ ةً ىيطث نهكو ةسجس، ٌَش يك داعحو ةرون قٍسناىُ ٌيچ. 

 نيرٌر؛ نلُ اغحهاد نيغَد، نحطَب داص ى رعحً يك در نلث يك ٌاى جَاىائُ نظٍس او چَن كً اضث ايو قٍسنان يك اححهاغُ و غهَنُ ةذظ 

 .نيرٌر ىفص اغحهادةً نلث، آحاد ى نخهَغً ةً يػيُ

 عَد رائج ٌهگاىُ ورزش كً كسد كارى قٍسناىُ ورزش ةا نيحَان و اضث ٌهگاىُ ورزش حسكث نَجَر واقع در قٍسناىُ ورزش. 

 ديدار در  بيانات

 از جوعی

 ورزشكاراى

41/70/4131  

ورزش قهرمانی؛ 

مظهر استعذادها و 

 لتهویت یك م

 اضث نلث يك ٌَيث و جغذّػ و اضحػرادٌا و جهايالت نظٍس اضث، رائج و اضث ةاب الهللُ ةيو نطاةقات كً انسوز قٍسناىُ، ورزش. 

 اضث نٍهُ چيش ديلُ نيسوىر، نيران در حخاب ةا كً نا ورزعكار ددحسان و ةاىَان ى نطئلً ايو. 

 ًكيير جغكس نيغَىر، حاضس وقار ةا و نحاىث ةا غفاف، ةا اب،حخ ةا نيراىٍا در كً نا ورزعكار زىان از قلتاً ةاير ٌه. 

 ًدر كً اضث اى حقيقُ و ؼادقاىً احطاس جغكس، ايو ى غقتً آورير، نُ دضث ةً پيسوزى يك كً وقحُ نيكيم جغكس [ورزعكاران] عهاٌا از نو اييك 

 .دارد وحَد نو

 نغاٌره آىخا در را پيغسفث ٌاى ىغاىً نا عر، واگزار ايساىُ اضحػرادٌاى ةً كار كً حا ٌس الهللُ، ةيو نطائلنريسيث و  ضياضث، اقحؽاد، ى زنييً در 

 .نيكييم

 ديدار در  بيانات

 از جوعی

 ورزشكاراى

41/70/4131  

هایی برای  توصيه

 ارتقای ورزش

 همگانی و قهرمانی

 کشور

 

 كيير جتليؼ را ورزش ٌم زةان در نيگَيم نو نيكيير؛ جتليؼ را ورزش غهل، در [ورزعكاران] عها. 

 اضث اىطاىُ ىيسوى ةا كغَر، يك پيغسفث چَن دارد؛ يك ى درحً اٌهيث كغَر ةساى ضالم، اىطاىُِ ىيسوى. 

 نيكير حل را ادالقُ و اححهاغُ نػضالت و نغكالت از ةطيارى ورزش، ةً نسدم آوردن روى. 

 اضث نٍم ديلُ ضَزاىرن، دل نسدم ةساى ةَدن، نسدم ةا ناىرن، حَاىهسد ناىرن، نسدنُ ىغرن، نغسور. اضث نٍم ديلُ ورزش در ادالق ى طئلًن. 

 ُُورزع ٌاى رضاىً ضٍم نحأضفاىً. ورزعُ ٌاى نخهَغً ةيو اىرادحو راه دغَا ةا دروغ، ةا جٍهث، ةا جذسيب، ةا نيكيير؛ دساب را ورزش فضاى ٌا ةػض 

 .ىيطث كهُ ضٍم دالف، كار ايو در ٌم

 عَد اؼالح آن از ةذغٍائُ يك عَد، افشوده اييٍا ةس ةگيسد، قسار غلهُ ى نراقً نَرد دارد؛ وحَد دىيا در ورزش نَرد در انسوز كً قَاغرى. 

 ُةاضحاىُ ورزعٍاى ٌهيو نثل - كسد وضع نيغَد كً - كييم وضع غلهُ قَاغر اييٍا ةساى ةاير ىرارد؛ غلهُ قَاغر كً ٌطث ٌم نا ورزعٍاى از ةػض. 

 هراسن در بيانات

 هانور ی  افتتاحيه

 ورزشى ـ فرهنگى

هعلوالى  و جانبازاى

41/70/4100 
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 یجسئيات تکميل

 های نيروی انسانی مطلوب برای کشور ویژگی

 عالن بودى  -4

 با هوت بودى -2

 ديندار بودى -1

 سالهت جسوانی  -1

 صيات قهرمانان ورزشیخصو

 ی قوی و عسم راسخ دارا بودى اراده -4

 برخورداری از هوش برتر -2

 های جسوانی برخورداری از توانائی -1

 نفس زياد به برخورداری از اعتواد  -1


