
 

 

    
روزنامه نگاري و خبرنگاران تخصصي بحث گسترده و جهاني است به 
   طوريكه به نيازهاي خاص مخاطبان ويژه در يك حوزه معين پاسخ 
مي دهد، خبرنگاري تخصصي نوعي فعاليت رسانه اي است كه به 

  .نيازهاي اطالعاتي و شناختي مخاطبان خاص مي پردازد
تخصص ، خصصي ياد مي شودبه عنوان يك حرفه خبرنگاري تآنچه 

يعني تلفيقي از مهارت و دانش روزنامه نگاري با . گرايي تركيبي است
تواند  مي يك حوزه ي تخصصي كه مجموع اين دودانش و شناخت 

من نجتحقق اين مهم توسط ا. خبرنگاري تخصصي را شكل دهد
جهاني به  نجمنايران با پيروي از اساس نامه ا ينويسندگان ورزش

اين موضوع كه پرورش و  اهتمام به. ته استفايران شكل گر خوبي در
افزايش سطح اطالعات خبرنگاران تخصصي مي تواند رويكرد جديدي 
را در نوع اطالع رساني و ارتباطات با افكار عمومي مخاطب خاص خود 

جهاني نويسندگان و به تبع در انجمن برقرار كند، موضوعي است كه 
  .است آن در ايران در حال توسعه

همين مسئله تحرك و هوشياري  رمان گسترش فزاينده اي داشته است،كشو همچنين در سال هاي گذشته سرعت تحوالت در سطح بين المللي و
د به بتوانن مخاطبافزونتري را از سوي خبرنگاران و روزنامه نگاران براي حضور به موقع در كانون هاي خبري و ارائه پوشش هاي خبري الزم مي طلبد تا 

  .قرار بگيرندبه شكل تخصصي  آن آگاه شوند در جريانرويدادها موقع از 
ه ورزش اسكي و با حمايت مسئوالن پرتالش انجمن ايران اين امر ميسر شد و موجب شد تا سومين حضور نماينده رسانه اي ايران در انجمن در حوز 

  .به عنوان كميسيون اسكي نورديك ويياتلون فراهم شودAIPS نورديك زير مجموعه 
در حال  در اين عرصه سال فعاليت مداوم و اثرگذار 35نوان عالي ترين مرجع اطالعات خبرنگاران حوزه اسكي در جهان و داراي سابقه عاين مجمع به 

 از اين رو. را مديريت مي كند ور كاري خبرنگاران سراسر جهانبرگزاري رويدادها و انجام اماست كه حاضر موثر در تصميمات فدراسيون جهاني اسكي 
  .مسئوالن فدراسيون جهاني پرداخته مي شود مرتبط اجالس به موضوعاتاين اولين بخش از  هر ساله در

ت بينه رسانه اي حضور دراين اجالس همچون تالش ساير بخشهاي رسانه اي ايران چشم اندازي است براي توسعه و تعالي دانش خبرنگاري و تقوي
اميدوارم تالشهاي انجام شده دراين . كشورمان كه خوشبختانه در حوزه اسكي اندوخته بسيار فراواني براي نماينده ايران در اين اجالس فراهم گرديد

  .بين الملل گرددايران و فه در سطح وسعه اين حرزمينه موجب تحوالت همسو با روند ت
  پيام نظر                    
  ضو انجمن نورديكع                  
   AIPSكميسيون اسكي                             

   93آبان                                                                                                                            

 مقدمه
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 AIPS انجمن نويسندگان ورزشي جهان

 

سال سابقه به عنوان  35ون اسكي نورديك و بياتلون انجمن نويسندگان ورزشي جهان با كميسي
يكي از كميسيون هاي فعال اين انجمن با برخورداري از حمايت فدراسيون جهاني اسكي همواره به 

ي رقدمت و سابقه طوالني اقدامات موثعنوان يكي از تشكل هاي فعال رسانه اي اسكي در جهان و با 
  .را در عرصه رسانه اي به انجام مي رساند

عنوان يكي از مهمترين و صاحب  از كشور نروژ بهROLF Arne Odiin اين كميسيون با رياست 

نام ترين كشورهاي فعال در اسكي جهان و با برخورداري از اعضاء متخصص نقش به سزايي در 
هاي خبرنگاران اسكي در جهان داشته و با برگزاري اجالس ساالنه تحت گسترش فعاليت و توسعه
و دعوت از برترين هاي روزنامه نگاري و مديران رسانه اي اسكي در Forum Nordicom عنوان 

جهان و تعامل با مديران ارشد فدراسيون جهاني اسكي و ميزبانان مسابقات المپيك زمستاني و 

  نگاهي به كميسيون اسكي نورديك و بياتلون
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امل و همبستگي را براي هم پوشاني فعاليتهاي رسانه اي در فصل قهرماني جهان و جام جهاني تع
  .اسكي ايجاد مي نمايد

به رسميت شناخته  AIPS در انجمن نورديك كه به عنوان يكي از زير شاخهاي كميسيون اسكي
، Eurosport ،ZDFشده عاله بر اعضاي اصلي كميسيون مديران ارشد شبكه هاي ورزشي از جمله 

ORF ،NRK ،RAi خبرگزاريها و آژانس عكس از كشورهاي صاحب نام اسكي سوئيس،  و
جمهوري چك، آلمان، ايتاليا، لهستان، اتريش، نروژ، فنالند مشاركت دارند و به تبادل و نظر و 

   .هماهنگي در اجراي برنامه هاي سال در اين رشته ورزشي مي پردازند

شركت و كمپاني معتبر جهاني  30شد  اجالس كه سي و پنجمين سالگرد تاسيس آن برگزار در اين

، كمپاني فيشر سازنده لوازم اسكي، كمپاني اتومبيل بنز، شبكه يورواسپرت، BMW از جمله كارخانه

  .محصوالت ميلكا و فروشگاههاي زنجيره اي ويس من حمايت آن را بر عهده داشتند
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  اكتبر ورود و افتتاحيه رسمي 20

شهرداري برنامه اجالس با ميزباني 
ولينگن آلمان در محل استاديوم پرش 

  .اين شهر آغاز گرديد

ورزشكار مدال آور  3در اين مراسم از 
و  2014بازيهاي المپيك زمستاني سوچي

يك ورزشكار اسطوره اي اسكي به 

توسط خبرنگاران و  Jens Weibflogنام
حاميان مالي اين اجالس تجليل به عمل 

  .آمد

  

  

  

آلمان به صورت مستقيم  1ه وسط شبكت ين مراسما
پخش شد و رسانه هاي محلي به پوشش آن 

  .پرداختند

  

 AIPSبرنامه اجالس در سي و پنجمين سال انجمن نورديك و بياتلون كميسيون اسكي
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  )ز اجالساآغ(اكتبر روز فدراسيون جهاني اسكي 21

  

گزارش و سخنراني مدير ارتباطات فدراسيون جهاني  -1
اسكي در نورديك با ارائه آمار و تحليل ها از مسابقات 

ه هاي و برنام 2014فصل گذشته، المپيك زمستاني سوچي
 آينده

سخنراني و گزارش رئيس كميته ملي المپيك آلمان و رئيس ورزش آلمان آلفوس هورمن  -2
درخصوص وضعيت ورزش آلمان به ويژه در ورزشهاي زمستاني، برنامه ها، اهداف و ارائه آمارها و 

گزارش از عملكرد كميته ملي المپيك آلمان و برنامه 
ه فعاليتهاي رسانه لزوم توجه ب ،توسعه اسكي دراين كشور

در آلمان و گزارش عملكرد  فعاليتاي و حمايت از اين 
نحوه تعامل با شبكه هاي ورزشي به جهت نوع تهيه 

 گزارش ها و اخبار

گزارش مدير بازاريابي سازنده اسكي درخصوص  -3
 محصوالت جديد

گزارش كشور سوئد درخصوص ميزباني قهرماني جهان  -4
 ه براي خبرنگارانو اقدامات صورت گرفت 2015در سال

 بخش پرسش و پاسخ خبرنگاران با هيئت رئيسه انجمن -5

 جلسه رسمي كميسيون اسكي و ارائه برنامه هاي آينده -6
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  اكتبر 22

  جلسه فدراسيون جهاني اسكي و تيراندازي

اقدامات مورد از 10هاي رسانه اي و  گزارش فدراسيون جهاني اسكي بياتلون درخصوص برنامه
  نعكاس و پوشش رويدادهاانجام شده براي ا

  : حضور رئيس فدراسيون اسكي آلمان و ارائه و گزارش

 وضعيت اسكي در آلمان -1

 طبقه بندي پوشش رسانه اي ورزشهاي زمستاني -2

 نحوه تعامل با رسانه ها -3

 فعاليت كميته رسانه هاي فدراسيون اسكي آلمان با رسانه هاي بين المللي -4

 اسكي آلمان و چشم انداز آينده ارائه آمار و گزارش ها درخصوص تاريخچه -5

و ارائه آمار و  2014اقدامات فدراسيون اسكي آلمان براي حضور در المپيك زمستاني سوچي  -6
 اطالعات با تطبيق برنامه هاي اعالم شده

 2018يون اسكي آلمان براي حضور هاي بازيهاي المپيك زمستاني سچشم انداز و برنامه هاي فدرا -7
 پيونگ چانگ كره جنوبي

 خبرنگاران درخصوص برنامه هاي رسانه اي رسش و پاسخ با مسئوالن و تبادل نظرپ -8

ارائه برنامه مشترك شبكه تلويزيوني يورو اسپرت و رسانه هاي معتبر درخصوص چگونگي  -9
 پرداختن به ورزشهاي زمستاني
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مراسم پاياني روز دوم با حمايت كمپاني فيشر سازنده لوازم اسكي، ارائه محصوالت جديد  -10
جليل از قهرمانان و تعامل با خبرنگاران به جهت برگزاري كنفرانسهاي رسانه اي قهرماني كه مورد ت

 .حمايت اين كمپاني قرار دارند
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  اكتبر  23

تحصيل و اسكي حرفه اي به  -آلمان به منظور ايجاد مدرسه اسكيهسن ه برنامه هاي استان ائرا -
 صورت همزمان

ورديك قهرماني ي مسابقات نارائه برنامه ها -
 2015جهان سال 

جمع بندي اجالس و پرسش و پاسخ توسط 
اعضاء كميسيون و انجمن درخصوص برنامه ها 

يون جهاني سو مطالبات خبرنگاران از فدرا هو ماموريت كميسيون براي پيگيري مطالب طرح شد
  اسكي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٨ 
 

  ن فدراسيون جهاني اسكينگاهي به تبادل اطالعات خبرنگاران اسكي و مسئوال 
  رئيس فدراسيون اسكي آلمان -رئيس كميته ملي المپيك آلمان

  
ون ياتلدر اجالس سه روز انجمن اسكي نورديك و ب

خبرنگاران، رويكرد هاي جديد  ررد مهم اموموا
فدارسيون جهاني در موضوع توسعه اسكي، ارائه 
آمار و اطالعات برنامه هاي پيش رو و مهمترين 

دهاي فصل گذشته، راهكارهاي توسعه امور رويدا
در اين اجالس و . خبري و رسانه اي مطرح گرديد

با توجه به تركيب نمايندگان رسانه هاي تصويري 
و Eurosport، Raisport، ZDFمهم از جمله 

ARD  همچنين خبرگزاريهاي تخصصي، مجالت و
راديو ورزش بسياري از كشورهاي اروپائي كه 

مي كنند  زمستاني را دنبالوضوعات ورزشهاي م
موضوعات رسانه اي از زواياي مختلف در ورزشهاي زمستاني به ويژه اسكي نورديك و بياتلون 

صورت  2در اين اجالس با توجه به دعوت از مسئوالن به . گرفتمورد بحث و تبادل نظر قرار 
ت رونق هر چه بيشتر نتيجه اين جلسا. رفتكاربردي و تئوري امور خبرنگاران مورد بررسي قرار گ

فعاليتهاي خبرنگاران در فصل اسكي و ايجاد راهكارهاي جديد براي همراهي با رسانه هاي نوين 
است كه به صورت فزاينده اي هر ساله موجب شده تا با برگزاري اينگونه جلسات هماهنگي 

  .ا مور برقرار گردد بيشتري براي اجراي اين
  
  
  
  

 اهم گزارش اجالس



 

٩ 
 

  نگاهي به مباحث مطرح شده توسط مسئوالن

تعداد مسابقات و فراگيري رشته ها از طريق نظر  -1
 سنجي

ميزان پخش تصاوير زنده تلويزيوني به تفكيك  -2
 رشته ها

گزارش همكاري فدراسيون جهاني اسكي با  -3
خبرنگاران در رويدادها به ويژه المپيك زمستاني 

 سوچي

 كينحوه عملكرد سايت فدارسيون جهاني اس -4

نكاتي درخصوص انعكاس اخبار توسط تيم رسانه اي  -5
 فدراسيون جهاني اسكي

همكاري درخصوص برخورداري ازامكانات اينترنت  -6
 در تمامي مسابقات و صدور كارت و امكانات اسكان براي خبرنگاران رسانه ها

 

  

  

  

  

  

  اني اسكيگزارش فدراسيون جه
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 AIPSجلسه كميسيون

گزارش اقدامات كميسيون در مسابقات اسكي به ويژه  -1
 مستانيالمپيك ز

 نحوه  انتخاب اعضاء در انتخابات -2

معرفي خبرنگاران آزاد براي تهيه كارت مسابقات  -3
 قهرماني جهان و المپيك زمستاني -جهاني

گزارش روند برگزاري و ميزباني مسابقات آينده  -4
 قهرماني جهان در فالون سوئد

و  نحوه عضو گيري اعضاء و ميزباني جلسات كميسيون -5
 2016فنالند -2015ي لهستانميزبان بعد 2انتخاب 

گزارش  انعكاس برنامه هاي و اخبار توسط كميسيون  -6
تباط خبرنگاران آزاد با رسانه ردر سايت و پيگيري ا

 هاي معتبر براي تهيه گزارش و انعكاس برنامه ها

تبادل نظر اعضاء كميسيون و انجمن نورديك براي عضو  -7
 گيري جديد
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يل از قهرمانان اسطوره اي اسكي نورديك و پرش در محل پيست افتتاحيه اجالس با تجل مراسم
حامي مالي جام بلورين منتخب خبرنگاران  2اين مراسم توسط . اسكي پرش ويلينگن آغاز گرديد

  .به اسكي بازان برتر تاريخ اسكي و فصل گذشته اهداء شد

قهرمان اسطوره اي اسكي  مدال المپيك زمستاني آندريا ويلينگر، ماريتين اشميت و ويفلوگ دارنده
پرش ورزشكاراني بودند كه از سوي مقامات محلي، فدراسيون جهاني و خبرنگاران اسكي مورد 

  .تجليل قرار گرفتند

قهرمانان به سوالهاي خبرنگاران پاسخ دادند و در ادامه 
برنامه هاي آينده خود را براي حضور در رقابتهاي قهرماني 

  .دجهان و جام جهاني اعالم كردن

فرصت مناسبي بود تا در يك فضاي دوستانه و  مراسم اين
  .بپردازندگفتگو  به خارج از محيط مسابقه خبرنگاران بتوانند با ورزشكاران

  

  

  

  

  

  

  AIPSتجليل از ورزشكاران منتخب اعضاء كميسيون اسكي
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به ارائه ) بياتلون(فدراسيون جهاني اسكي صحرانوردي و تيراندازي مسئوالن اجالس در روز دوم از
در . كه مهمترين آن مسابقات قهرماني جهان بود ندرداختگزارش پيرامون رقابتهاي فصل جديد پ

اين پالن ازاجالس مسئوالن اقدامات انجام شده براي مراكز خبري و استقرار خبرنگاران و عكاسان 
  .و چگونگي كاركرد آنها در زمان برگزاري رقابتها گزارشي را ارائه كردند

  

  

  

  

  

  

جديد اسكي آلمان به معرفي محصوالت  FLUGو Sport2000اسكي در اين روز كارخانه سازنده
  .شركت پرداختند

اين پالن خبرنگاران سواالت گوناگوني را از نوع و نحوه ساخت لوازم اسكي و تكنولوژي ساخت  در
  .آن از مسئوالن شركت سازنده داشتند

  

  معرفي محصوالت اسكي جديد و برنامه هاي فدراسيون جهاني بياتلون
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جمع بندي نظرات، گفتگو خبرنگاران با مسئوالن كميسيون، : روز سوم اجالس
گزارش ستاد برگزاري بازيهاي المپيك زمستاني و 2014برتر فصل انتخاب خبرنگار 

  كره جنوبي 2018بيونگ چانگ

  

ارائه برنامه كميته تشكيالتي بازيهاي المپيك 
كره جنوبي توسط  2018زمستاني بيونگ چانگ

خرين نمايندگان كميته تشكيالتي در روز سوم و آ

  AIPSميسيونك پالن از اجالس خبرنگاران
يداد در پيش رو ورزشهاي زمستاني و مهمترين رو

چگونگي حضور خبرنگاران توسط مدير هماهنگي 
كره  2018بازيهاي المپيك زمستانيخبرنگاران 

  .جنوبي به بحث و تبادل نظر گذاشته شد

روز اجالس، راهكارها و  2سواالت خبرنگاران طي 
خبرنگاران و پاسخ رئيس نظر رسانه ها و از  2014آمار و عملكرد فصل اسكي پيشنهادات، ارائه

پالن آخرين روز براي جمع بندي سمينار مورد توجه  AIPSكميسيون اسكي نورديك و بياتلون
بسياري از حاضرين قرار گرفت و در پايان از ميزبان برگزاري اين اجالس باشگاه اسكي ولينگن با 

اء جام بلورين سال قدمت به عنوان يكي از مراكز مهم اسكي در جهان و آلمان با اهد 104
  .فدراسيون جهاني اسكي تقدير و تشكر گرديد
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در جهان ) Fisher(در روز پاياني طي مراسمي كه توسط يكي از بزرگترين كمپاني سازنده اسكي
. تجليل بعمل آمد با اهداء جام بلورين انجمن 2014از بهترين خبرنگار اسكي فصل  ،برگزار شد

طوالني در عرصه روزنامه نگاري و خبرنگاري به دليل فعاليت اثر بخش  هلموت آلماني داراي سابقه
و ميزباني اين دوره همچنين ارتباط بسيار خوب با  2014و مفيد در بازيهاي المپيك زمستاني

  .فدراسيون جهاني در هماهنگي امور كميسيون مورد تقدير قرار گرفت

  

  

  

  

  

  

  



 

١٥ 
 

  

 كيمعرفي فعاليتهاي انجام شده رسانه اي اس
وال دي (جالسسال گذشته بعد از ا 2يران طي ا

براي اعضاء كميسيون به ) 2012فيلم ايتاليا
ويژه عملكرد سايت و كنفرانس هاي خبري 

ايران درالمپيك زمستاني  اسكي  درخصوص
 2014سوچي

معرفي و توزيع مجله اسكي و فيلم اسكي ايران  -1
 2014در بازيهاي المپيك زمستاني

ولينگن درخصوص  مصاحبه با سايت اسكي -2
اسكي ايران و حضور نماينده رسانه اي اسكي 
ايران در كميسيون اسكي نورديك 

 )AIPS(وبياتلون

 انتخابات گفتگو با رئيس كميسيون واعضاء جهت عضويت مجدد و حضور در -3

، نوع و نحوه اطالع دريافت اطالعات پيرامون اسكي در فصل گذشته و ساختار فدراسيون جهاني -4
اسكي همگاني در جهان، فرايند توسعه كي، تكنولوژي جديد ساخت لوازم اسكي، رساني در اس

 اطالع رساني براي جذب كودكان و نوجوانان به اسكي

 بازديد از مراكز اسكي ولينگن آلمان -5

مپاني سازنده اسكي جهت تعامل و حمايت از تيم ان المپيك زمستاني و مذاكره با كمصاحبه با قهرمان -6
 دي ايرانملي اسكي صحرانور

  )AIPS( دستاوردهاي حضور نماينده رسانه اي ايران در اجالس انجمن اسكي
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با جياني مرلو  2014ارائه گزارش ديدار نماينده خبرنگاران ايران در بازيهاي المپيك زمستاني -7
 بازيها زمان برگزاريرئيس انجمن نويسندگان ورزش جهان و مصاحبه با سايت انجمن جهاني در 

 اسكي ايران در بازيهاي المپيك زمستاني به سايت انجمن جهانيحضور ارسال اخبار  -8

 ديد عضويت در انجمن نورديك زير مجموعه كميسيون و پرداخت حق عضويت ساالنهتم -9
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