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 1400و هفته پارالمپیك سال ملی روز پیشنهادي هاي برنامه
 افتخارآفرینی      توانمندی     تحرک

 (توصیه می شود "مجازی"و بیشتر با نسخه های ، رعایت نکات بهداشتی ها متناسب با شرایط هر شهراین برنامه شیوع کرونا، اجرای  در صورت) 
 

 به شنبه موکول شده است. در جدول فوق، مدارستعطیلی و جمعه برخی برنامه های روز جهانی نابینایان به دلیل مصادف شدن با  توضیح:

 مهر 18 یکشنبه

)پارالمپیك و 

 افتخارآفرینی(

  پارالمپيكاداري شهرستان و استان در سراسر كشور با محوريت ورزش جانبازان، معلولين و نابينايان و جنبشبرگزاري جلسه شوراي 

  افتخارآفرين پارالمپيکیتجليل از قهرمانان، مربيان و دست اندركاران 

 در رسانه هايادكرد افتخارات پارالمپيکی جمهوري اسالمی ايران 

 مهر 19 دوشنبه

 )پارالمپیك و 

 مدارس استثنایی(

  مدارس استثنايیمسابقات ورزشی در رشته هاي ويژه دانش آموزان بازي ها و برگزاري 

 متناسب با اهداف جنبش پارالمپيك يهنر یفرهنگ يبرگزاري جشنواره ها

 در مدارس استثنايیپارالمپيکی و دست اندركاران ورزش هاي مدال آور دانش آموزان تجليل از كليه 

 فعاليت هاي آموزشی متناسب با اهداف جنبش پارالمپيك

 پرداختن به فعاليت هاي پارالمپيکی مدارس استثنايی در رسانه ها

 جشن نمادين روز ملی پارالمپيك در مدارس منتخب استثنايی سراسر كشور برگزاري 

 مهر 20 سه شنبه

 )پارالمپیك و رسانه(

 رسانه مرتبط با اهداف جنبش و فعاليت هاي پارالمپيكاصحاب  نشست هاي مختلف بابرگزاري 

  هاي فعال در مسير پارالمپيك تقدير از اصحاب رسانه و رسانه

 مهر 20 شنبهچهار

 )پارالمپیك  و 

 بهزیستی(

 

 بازديد از مراكز و آسايشگاه هاي بهزيستی 

 براي افراد تحت پوشش بهزيستی كارگاه هاي آموزشی برگزاري 

 برگزاري برنامه يك روز با پارالمپيك براي افراد  معلول و تحت پوشش بهزيستی 

  افراد تحت پوشش بهزيستیبراي برگزاري جشنواره هاي فرهنگی هنري و مسابقات ورزشی 

 در رسانه های بهزيستی پارالمپيکفعاليت هاي پرداختن به 

 مهر 22 پنجشنبه

 )پارالمپیك و 

 خانواده(

 

  خانواده معزز شهدا به ويژه شهداي ورزشکاربا ديدار 

 جانبازان، معلولين و نابينايانهاي خانواده براي برگزاري كارگاه هاي آموزشی 

 بازديد از آسايشگاه هاي جانبازان، معلولين و نابينايان 

 جانبازان و معلولين و نابينايانبراي  گیخانوادفرهنگی، هنري و ورزشی نشاط آور  برنامه هاي

 رسانه ها در  یبانوان پارالمپيکپرداختن به خانواده پارالمپيك به ويژه 

 مهر 23جمعه 

 )پارالمپیك و 

تجدید میثاق با شهدا و 

 بیعت با والیت(

 روز جهانی نابینایان

 و روز عصاي سفید

 ولين ورزش جانبازان، معلولين و نابينايان در نماز جمعه سراسر كشوروسخنرانی يکی از مس

  روي و ويلچررانی به سمت محل برگزاري نماز جمعههمايش بزرگ پياده

  حضور در نماز پرشکوه جمعه

 امام )ره( و شهدامتعالی حضور در گلزار شهدا و بيعت با آرمان هاي 

 بينايانهاي نابينايان و كمآموزشی ويژه آسايشگاه ها و مراكز كارگري توسط كارشناسان هيأت فعاليت هاي

 و پرداختن به فعاليت هاي ورزش هاي نابينايان و كم بينايان انعکاس رسانه اي مناسب از فعاليت هاي اين مناسبت

 مهر 24 شنبه

 (پارالمپیكروز ملی )
  

 

 برگزاری جشن روز ملی پارالمپیک

 و ورزش هاي نابينايان و كم بينايان اهداف جنبش پارالمپيك متناسب بابرگزاري جشنواره هاي فرهنگی هنري 

  آموزش اهداف جنبش پارالمپيك در مدارس  دانش آموزان با نيازهاي ويژه وبراي ويژه نابينايان در مدارس  و ورزش هاي برگزاري بازي ها

  ورزشی ويژه نابينايان و كم بينايان و اجراي بازي هاي دبستانی ويزه دانش آموزان با آسيب بينايی)گلبال و .......( مسابقاتو مراسم برگزاري 

  پارالمپيکی و ورزش هاي نابينايان و كم بينايان ورزش هاي و دست اندركارانتجليل از قهرمانان و پيشکسوتان 

 رسانه هادر  روز ملیپارالمپيك و انعکاس مناسب فعاليت هاي 


