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   مواد داراي مدال

 تعداد كل آزاد /مختلط زنان  مردان

90 73 1  164 

 لیست كامل مواد مدال آور در انتهای راهنما موجود می باشد.  

 

 تعداد سهميه ورزشكاران

 تعداد كل جنسیت آزاد  زنان  مردان

 1069 صفر 485  584

 

 هاي انتخابیاختصاص سهميه 

یابد نه به ورزشکار، به غیر از سهمیه اختصاص می   NPCمی تواند حداكثر یک سهمیه انتخابی دریافت نماید. سهمیه انتخابی به  فقط  یک ورزشکار  

 .NPCگیرد نه به  به ورزشکار تعلق می كه  Bipartiteكمیسیون دعوتی 

این حق را برای  ، 2024فدراسیون جهانی پارا دوومیدانی به منظور اطمینان از برگزاری تمامی مسابقات مواد مدال آور در بازی های پارالمپیک پاریس 

 جهانی به كالس های ورزش مشخص شده توسط فدراسیون  سهمیه هایی    از طریق هر یک از روش های كسب سهمیه،خود محفوظ می داند كه  

چنین به كالس های معلولیت شدید بدهد.    یانحصاربه طور  فاده اختصاصی از آن سهمیه ها اعطاء نماید، به طور مثال برخی سهمیه ها را  جهت است

مربوطه به فدراسیون جهانی پارادوومیدانی بازگردانده   NPCشود و یا توسط    استفاده می  سهمیه های انحصاری یا به عنوان یک سهمیه كسب شده،

 .  خواهد شد

 

 NPCحداكثر تعداد سهميه به ازاي هر 

استثناء ممکن است از طریق روش اختصاص  . موارد  سهمیه انتخابی زنان را دریافت نماید  33سهمیه انتخابی مردان و  40تواند حداكثر می NPCیک 

تعیین های انتخابی اختصاص یافته به خود در جنسیت  تمامی سهمیهاز  قادر به استفاده    NPCاعطاء گردد. اگر یک    Bipartiteسهمیه كمیسیون دعوتی  

در جنسیت مربوطه، از طریق روش اختصاص    مجدداًها  د. این گونه سهمیهند به جنسیت دیگر منتقل شو ننمی توان  های استفاده نشدهشده نباشد، سهمیه

  د یافت.نهای دیگر اختصاص خواهNPC، به Bipartite سهمیه كمیسیون دعوتی

 

 شرایط انتخاب ورزشكار

 باید:  NPCورزشکاران به منظور واجد شرایط بودن برای انتخاب توسط یک 

 باشند،  2024برای سال  IPCمسابقات دوومیدانی برای حضور در (  پارا دو و میدانی جهانی  الیسنس)معتبر  مجوزدارای  .1

 Cبا وضعیت كالسبندی    ( در یک كالس ورزشی واجد شرایط1403مرداد    15)  2024آگوست    5به تاریخ قبل از    دارای كالسبندی بین المللی .2

 بعد از آن باشند، یا  2025ینی سال ( با تاریخ بازبReview)مورد تایید( یا كالسبندی بازبینی )
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دوومیدانی برای هر یک از مواد دارای  فدراسیون جهانی پارا)حداقل استاندارد ورودی( در یک مسابقه مورد تایید    MESحداقل به یک عملکرد   .3

های بر طبق سیاست )شامل تاریخ مذكور(  (  14/5/1403)  2024آگوست    4( و  9/7/1401)  2022مدال مربوطه خود در فاصله زمانی بین اول اكتبر  

 ، دست یافته باشند. 2022-2024مربوط به داشتن مجوز شركت ورزشکاران برای فصول 

 .اعمال گردد Bipartiteاز طریق روش اختصاص سهمیه كمیسیون دعوتی   می تواند)باال(  3در استاندارد شماره  موارد استثناء

 در یک ماده دارای مدال انفرادی ثبت نام شده باشد.دادی دارای مدال، ورزشکاران باید در یک ماده ام شركتبرای 

 

 NPCحداكثر تعداد ثبت نام به ازاي هر 

كه هر یک از این ورزشکاران   تواند حداكثر سه ورزشکار واجد شرایط را در هر ماده انفرادی دارای مدال ثبت نام نماید مشروط بر اینمی  NPCیک   

 )حداقل استاندارد ورودی( در آن ماده دست یافته باشند.  MESحداقل به یک عملکرد 

NPCتوانند حداكثر یک تیم را در ماده امدادی دارای مدال ثبت نام نمایند.ها می 

  NPC  ثبت نام نماید. حداكثر سه ورزشکار از هر ورزشکار واجد شرایط را در هر ماده ماراتون دارای مدال  6توانند حداكثر ها میNPC  توانند در هر  می

 ماده شان ثبت نام شوند.  تنها  ماده ماراتون دارای مدال به عنوان

NPCتوانند یک ورزشکار واجد شرایط را در تعداد نامحدودی از مواد دارای مدال ثبت نام نمایند، در صورتی كه آن ورزشکار به یک عملکرد  ها میMES 

 حداقل استاندارد ورودی( در هر یک از این مواد دارای مدال دست یافته باشد. )

 

 سيستم انتخاب 

  د یافت:نذیل اختصاص خواهترتیب های انتخابی به سهمیه

 تعداد كل سهمیه انتخاب روش

مسابقات قهرمانی ا 
  2023جهان ماراتن 

كه در هر ماده مدال آور مندرج در برنامه    2023ورزشکار برتر در مسابقات قهرمانی جهان دوی ماراتن    6
 كشورش به دست می آورد.   NPCشركت كرده اند، هر كدام یک سهمیه برای   2024پاریس بازی های 

از    این روش،های كمتری نسبت به سهمیه های موجود در  سهمیهاین مسابقات برگزار نشود یا  چنانچه  
جهانی سهمیه های باقیمانده را از  پارا دو و میدانی    فدراسیون   ،این طریق توزیع و  اختصاص داده شوند

 مراجعه فرمایید(. توزیع می كند )به توضیحات ذیل  "عملکرد برتر"اختصاص سهمیه طریق 

 ورزشکار مرد  12
 

 ورزشکار زن  12

مسابقات قهرمانی 
 2023   جهان
 میدانی ( ) دو و 

در هر ماده   2023در سال    فدراسیون جهانی پارادوومیدانی  ورزشکار برتر در مسابقات قهرمانی جهانی  4
)به غیر از ماراتون(، هر كدام یک سهمیه    2024پاریس    انفرادی دارای مدال مندرج در برنامه بازی های

 كشورشان اخذ خواهند كرد.  NPCانتخابی برای 
تا چهارم قرار گیرد، تنها   در صورتی كه یک ورزشکار در بیش از یک ماده دارای مدال، در جایگاه اول

 دست آورد.  ه كشورش ب NPCتواند یک سهمیه انتخابی برای می
موفق به كسب سهمیه شده اند، نمی توانند از این طریق  ورزشکارانی كه از روش های كسب سهمیه قبلی  

 دوباره و یا بالعکس برای كشور خود كسب سهمیه نمایند. 
به سهمیه  سهمیه این مسابقات برگزار نگردد یا  در صورتی كه   این  های  های كمتری نسبت  موجود در 

باقیمانده  های  سهمیهجهانی  پارا دو و میدانی  فدراسیون  ختصاص داده شوند،  روش، از این طریق توزیع و  ا

 توزیع خواهد كرد )به توضیحات ذیل مراجعه فرمایید(.  " عملکرد برتر"كسب سهمیه را از طریق روش 

 ورزشکار مرد  360
 
 
 
 

 ورزشکار زن  292



 

4 

مسابقات قهرمانی 
 2024جهان 

 ) دو و میدانی ( 

در هر ماده انفرادی دارای    2024ورزشکار برتر در مسابقات قهرمانی جهانی فدراسیون جهانی در سال    2
)به غیر از ماراتون(، هر كدام یک سهمیه انتخابی برای    2024مدال مندرج در برنامه بازی های پاریس  

NPC   .كشورشان اخذ خواهند كرد 
تواند  رای مدال، در جایگاه اول یا دوم قرار گیرد، تنها می در صورتی كه یک ورزشکار در بیش از یک ماده دا

 كشورش به دست آورد.  NPCیک سهمیه انتخابی برای 
ورزشکارانی كه از روش های كسب سهمیه قبلی موفق به كسب سهمیه شده اند، نمی توانند از این طریق  

 دوباره و یا بالعکس برای كشور خود كسب سهمیه نمایند. 

این مسابقات برگزار نگردد یا سهمیه  این  در صورتی كه  به سهمیه های موجود در  های كمتری نسبت 
های باقیمانده  سهمیهجهانی    پارا دو و میدانی  فدراسیونروش، از این طریق توزیع و  اختصاص داده شوند،  

   مراجعه فرمایید(.توزیع خواهد كرد )به توضیحات ذیل  " عملکرد برتر"را از طریق روش كسب سهمیه 

 ورزشکار   180
 مرد
 
 
 
 
 

 ورزشکار زن  146

سهمیه اختصاص 

 " عملکرد برتر"

را  "عملکرد برتر"، جدول استانداردهای  (9/7/1402)  2023اول اكتبر  تا    پارادوومیدانی جهانیفدراسیون  
( تا 9/7/1401)  2022اكتبر  منتشر خواهد كرد. ورزشکارانی كه در مسابقات مورد تایید در بازه زمانی اول  

( به این استانداردها رسیده باشند، اما نتوانسته اند از روش های باال كسب 27/3/1403)  2024ژوئن    16

 استفاده نمایند. " عملکرد برتر"سهمیه نمایند، می توانند از روش كسب سهمیه 
خود، دارای مجوز معتبر شركت  تنها ورزشکارانی در این روش مد نظر قرار می گیرند كه در زمان مسابقه  

یا    "تایید شده"  ،(27/3/1403)   2024ژوئن    16  در مسابقات بوده و وضعیت كالسبندی ایشان تا قبل از 

   بوده است. "بازبینی با تاریخ مشخص"یا  "بازبینی"

به  چنانچه   باشند  توانسته  بیشتری ورزشکار  برتر "تعداد  تعداد كل    "استاندارد عملکرد  به  سهمیه  نسبت 
 بنابراین سهمیه های انتخابی از طریق ذیل توزیع می شود:  انتخابی در این روش، دست یافته باشند،

 A ×(B÷C) سهمیه مردان* :  
 A× (B÷C) سهمیه زنان *: 

A تعداد ورزشکاران** دارای یک عملکرد برتر در هر جنسیت و در هر :NPC  

Bنسیتهای انتخابی موجود در هر ج: تعداد كل سهمیه 
C تعداد كل ورزشکاران** با یک عملکرد برتر در هر جنسیت در تمامی :NPC ها 

این حق را برای خود محفوظ می دارد كه به منظور دست یابی به تعداد  جهانی  دوومیدانی  پارا  فدراسیون  *  
باال یا پایین گرد    سمتمورد نظر سهمیه های انتخابی اختصاص یافته در هر جنسیت، تعداد آن ها را به  

 د.ینما
** تنها ورزشکارانی كه از طرق دیگر گفته شده در باال نتوانسته اند كسب سهمیه كنند، در روش كسب 

 مد نظر قرار می گیرند.  " عملکرد برتر" میه از طریق سه 
چنانچه در این روش در هر جنسیت، تعداد سهمیه اضافه بیاید، سهمیه های باقیمانده از طریق اختصاص 

 توزیع خواهد شد.  Bipartiteسهمیه بر اساس كمیسیون دعوتی  

 ورزشکار مرد  27
 
 
 

 ورزشکار زن  30

كمیسیون دعوتی 
Bipartite 

پارا دوومیدانی جهانی  فدراسیون  و    IPCورزشکار واجد شرایط زن از سوی    5ورزشکار واجد شرایط مرد و    5
 مد نظر قرار خواهند گرفت.   Bipartiteبرای كسب سهمیه انتخابی بر اساس كمیسیون دعوتی 

اری یک  ها ممکن است برای حمایت از فراهم آوردن شرایط و امکان برگزتمام یا بخشی از این سهمیه
 سری مواد خاص دارای مدال مورد استفاده قرار گیرد. 

ها باید یک تقاضای رسمی را NPCدعوتی،  ی كمیسیون  برای مد نظر قرار گرفتن جهت دریافت سهمیه  
   ارائه نمایند. پارا دوومیدانی جهانیفدراسیون به ( 13/3/1403) 2024ژوئن 2تا  مکتوببه صورت 

 ورزشکار مرد      5   
 
 

 زن ورزشکار  5   

 هاتعداد كل سهمیه
 ورزشکار مرد   584 

 ورزشکار زن  485 
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 جهانشرایط ثبت نام در ماده امدادي 

 ثبت نام نمایند.  جهانیک تیم امدادی در می توانند هر كدام  NPC شانزده حداكثر

 . دست می آورده ب ، هر كدام یک سهمیه ثبت نامی 2023 پارا دو ومیدانی جهاندر مسابقات قهرمانی  جهان برتر در ماده امدادی  NPCچهار 

، هر كدام یک سهمیه ثبت نامی به دست می آورد. چنانچه 2024پارا دو ومیدانی  برتر در ماده امدادی جهان در مسابقات قهرمانی جهان    NPCچهار  

)های( بعدی كه باالترین عملکرد را دارد، هر كدام یک سهمیه  NPCقبال یک سهمیه تیمی كسب كرده اند، تیم تیم برتر تیم های باال  4هر كدام از 

  دریافت خواهند كرد. 

)شامل  (  27/3/1403)  2024ژوئن    16( تا  9/7/1401)  2022در بازه زمانی اول اكتبر    جهانجدول رده بندی انتخابی امدادی  جهانی  دوومیدانی  پارا  

تیم برتر در جدول رده بندی )كه   8كند. تا انتهای دوره زمانی عملکرد و كسب سهمیه،  منتشر می  را  برای مواد مدال آور امدادی جهان  (  تاریخ مذكور

   . دریافت می كنندتیمی سهمیه نتخاب نشده اند(، هر كدام یک از طریق دیگر ا

توزیع نمی گردد. ورزشکاران تیم های امدادی باید از میان ورزشکاران    جهانآور امدادی در مواد مدال جهت انتخاب ورزشکار اضافه هیچ سهمیه  

 خواهد بود. پارا دوومیدانی جهانی شركت كننده مواد انفرادی انتخاب شوند و تركیب این تیم ها بر اساس قوانین 

 

 جدول زمانی

 توضیحات شمسی میالدی

 9/7/1401 2022اول اكتبر 

 ی توسط فدراسیون پارا دو و میدانی جهان 2024برای بازی های پاریس  MESانتشار جدول 

 " عملکرد برتر"و   MESشروع دوره زمانی برای ورزشکاران جهت دستیابی به استانداردهای 
شروع دوره زمانی برای تیم ها جهت كسب نتیجه مورد نیاز برای حضور در رده بندی انتخابی  

 جهان امدادی 

 2023در سال  ماراتن ی پارا دو و میدانیمسابقات قهرمانی جهان گردد اعالم می  2023

 فرانسه  ،  در پاریس 2023 ی پارا دو و میدانیمسابقات قهرمانی جهان 17/4/1402-26 2023جوالی  17-8

 16/5/1402 2023اوت  7
های انتخابی  ها در خصوص اختصاص سهمیهNPCبه پارا دوومیدانی جهانی ارسال تاییدیه مکتوب 

و قهرمانی   2023 ی پارا دو و میدانی ماراتنمستقیم كسب شده از طریق مسابقات قهرمانی جهان
   2023 ی پارا دو ومیدانی جهان

 30/5/1402 2023اوت  21
های انتخابی مستقیم كسب شده از طریق  ها جهت تایید استفاده از سهمیهNPCآخرین مهلت برای 

   2023 ی پارا دو و میدانی و قهرمانی جهان 2023 ی پارا دو و میدانی ماراتنقهرمانی جهانمسابقات 

 9/7/1402 2023اول اكتبر 
 2024پاریس برای بازیهای پارالمپیک را   "عملکرد برتر"جدول استانداردهای پارا دوومیدانی جهانی 

   منتشر می كند.

 2024پارادوومیدانی در سال  یمسابقات قهرمانی جهان اعالم می شود  2024

 اعالم می شود  2024
های انتخابی  ها در خصوص اختصاص سهمیهNPCارسال تاییدیه مکتوب پارا دوومیدانی جهانی به 

  2024 ی پارا دو و میدانیمستقیم كسب شده از طریق مسابقات قهرمانی جهان

 اعالم می شود  2024
های انتخابی مستقیم كسب شده از طریق  ها جهت تایید استفاده از سهمیهNPCآخرین مهلت برای 

   2024 ی پارا دو و میدانیجهانسابقات قهرمانی م

 Bipartiteشروع فرآیند تقاضای سهمیه دعوتی   14/2/1403 2024می  3
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 2024به كمیته برگزاری پاریس  فرم های ثبت نامی لیست بلند ارسال آخرین مهلت اعالم می شود  2024

 Bipartiteها جهت ارائه تقاضای خود برای دریافت سهمیه كمیسیون دعوتی NPCآخرین مهلت  13/3/1403 2024ژوئن  2

 27/3/1403 2024ژوئن  16

سهمیه های انتخابی از طریق  برای محاسبه  ورزشکاران  "عملکرد برتراستاندارد "پایان دوره زمانی 

 " عملکرد برتر"
كسب سهمیه رده بندی انتخابی  پایان دوره زمانی تیم ها جهت دستیابی به عملکرد مورد نیاز جهت 

 امدادی جهان 

 8/4/1403 2024ژوئن  28
ها درخصوص اختصاص سهمیه انتخابی از طریق روش  NPCابالغیه كتبی پارا دوومیدانی جهانی به 

 " عملکرد برتر"
 Bipartiteارسال تاییدیه كتبی پارا دوومیدانی جهانی در خصوص اعطاء سهمیه كمیسیون دعوتی 

 22/4/1403 2024جوالی  12

های  در خصوص استفاده از سهمیه پارادوومیدانی جهانی ها به NPCارسال تاییدیه كتبی از سوی 

 " عملکرد برتر"اختصاص یافته از طریق روش 
ها به پارا دوومیدانی جهانی جهت استفاده از سهمیه های اخذ شده از طریق  NPCارسال تایید 

 Bipartiteكمیسیون دعوتی 

 26/4/1403 2024جوالی  16
های انتخابی  ارسال تاییدیه كتبی پارا دوومیدانی جهانی در خصوص توزیع مجدد هر گونه سهمیه

 استفاده نشده

 14/5/1403 2024آگوست  4
جهت شركت  MESپایان دوره زمانی برای ورزشکاران جهت دستیابی به عملکردهای استانداردهای 

 پاریس 2024در بازی های پارالمپیک 

 ورزش ورزشکاران آخرین مهلت ثبت نام بر اساس ماده   15/5/1403 2024آگوست  5

 

 هاي اختصاص یافته فرآیند تایيد سهميه 

دوومیدانی  پارا به )فقط از طریق ایمیل(  صورت مکتوب های انتخابی، باید به دریافت كننده سهمیه NPCهای منتشر شده در این خصوص، هر تا تاریخ

ه از  های اختصاص یافته خود از طریق روش های اختصاص سهمیه انتخابی، استفاده خواهند كرد. آن دستو اعالم نمایند كه از سهمیهتایید  جهانی  

NPCسهمیه های استفاده نشده كه از روش   .دادهای انتخابی خود را از دست خواهند  های مربوطه پاسخ خود را ارسال ننمایند، سهمیههایی كه تا تاریخ

 مجدد توزیع می شوند: ( 8/4/1403) 2024ژوئن  28تا  " عملکرد برتر"اختصاص طریق روش های ذیل كسب شده اند، از 

 2023اختصاص یافته از مسابقات قهرمانی جهان ماراتن سهمیه های  •

 2023سهمیه های اختصاص یافته از مسابقات قهرمانی جهان دوومیدانی  •

 2024سهمیه های اختصاص یافته از مسابقات قهرمانی جهان دوومیدانی  •

تعداد سهمیه های انتخابی مورد استفاده خود را ( به صورت مکتوب به فدراسیون جهانی پارادوومیدانی  22/4/1403)  2024جوالی    12باید تا    NPCهر  

می تواند این سهمیه را مجدداً  سهمیه های خود را از دست داده و فدراسیون جهانی پارادوومیدانی  هایی كه تا این زمان پاسخ ندهند،  NPC.  اعالم نماید

 توزیع نماید.

استفاده نشده را به صورت مکتوب تایید و    های انتخابی اختصاص مجدد سهمیهفدراسیون جهانی پارادوومیدانی  ،  (26/4/1403)  2024جوالی    16تا  

 نماید. اعالم می 

پاریس   پارالمپیک  هایهای اختصاص یافته خود برای بازی  های مربوطه از سهمیه NPCگردد كه  رسماً اعالم می   (26/4/1403)  2024جوالی    16تا  

 د. شو IPCهای اختصاص یافته خود استفاده نکند، ممکن است مشمول جریمه هایی از سوی كه از سهمیه  NPCاستفاده خواهند كرد. هر  2024



 

7 

 

 

 

 هاي انتخابی استفاده نشده توزیع مجدد سهميه 

از طریق روش اختصاص  (  22/4/1403)  2024جوالی    12مربوطه بعد از    NPCهای انتخابی اختصاص یافته و استفاده نشده توسط  هر یک از سهمیه

 مجدداً توزیع خواهد شد.  Bipartiteسهمیه كمیسیون دعوتی 
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   پاریس و استانداردهاي انتخابی 2024كالس هاي ورزشی واجد شرایط شركت در بازي هاي پارالمپيك 

   مردان

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 زنان
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  امدادي جهانماده ي 

كالس های ورزشی واجد شرایط تحت قوانین كالس ورزشی خودشان برگزار خواهند شد.  *

 


