یاد یاران
غالمرضا فهیمی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
هرحَم غالهرضب فْیوی در سبل  1326در ثرٍجرد دیذُ ثِ جْبى گطَد .اٍ فبرغ التحصیل سبل  1355داًطگبُ
ترثیت هعلن (داًطسرای عبلی سبثك) در رضتِ ترثیت ثذًی ٍ علَم ٍرزضی ثَد .در سبل ّ 1356وراُ ثب دٍ تي دیگر
(خبًن ّب دکتر ضفیع ًیب ٍ دکتر پریَش ًَرثخص) ثِ عٌَاى داًطجَیبى اٍلیي دٍرُ کبرضٌبسی ارضذ رضتِ ترثیت
ثذًی در داًطکذُ ترثیت ثذًی ٍ علَم ٍرزضی هطغَل ثِ تحصیل ضذًذ ٍ ّوسهبى ثِ استخذام داًطگبُ ضْیذ
چوراى اَّاز در آهذًذ .ثب تَجِ ثِ تعطیلی داًطگبُ ّب ٍ اًمالة فرٌّگی سراًجبم در سبل  1364هَفك ثِ اتوبم
دٍرُ کبرضٌبسی ارضذ ضذ .در طی  26سبل خذهت در داًطگبُ ضْیذ چوراى عالٍُ ثر اهر آهَزش ٍ تذریس ،از
ًظر اجرایی ًیس  4دٍرُ هذیریت ترثیت ثذًی داًطگبُ ٍ یک دٍرُ هذیر گرٍُ هذیریت ٍرزضی را ثر عْذُ داضتٌذ.
هرحَم فْیوی هرثی ثبزًطستِ داًطکذُ علَم ٍرزضی ٍ لْرهبى سبثك دٍ ٍ هیذاًی  400هتر آسیب از چْرُ ّبی
ضبخص ٍرزضی کطَر ثِ ٍیژُ در رضتِ دٍ ٍ هیذاًی ثَدً .خستیي ًبیت رئیس فذراسیَى دٍ ٍ هیذاًی ثعذ از
پیرٍزی اًمالة اسالهی ،هذیر تین ّبی هلی دٍ ٍ هیذاًی ،سرهرثی تین هلی جبًجبزاى ٍ هعلَلیي ،هذرس فذراسیَى
دٍ ٍ هیذاًی از جولِ هسئَلیت ّبی ایي پیطکسَت ثرٍجردی ثَد .ایطبى ثِ دلیل فعبلیت ّبی گستردُ در ٍرزش
خَزستبى ضبگرداى ٍ عاللِ هٌذاى ثسیبری در ایي استبى داضت ٍ هذت زیبدی هرثی ثذًسبزی تین ّبی فَتجبل
استمالل اَّاز ،صٌعت ًفت آثبداى ،فَالد ًَیي اَّازً ،فت اهیذیِ ٍ دیْین اَّاز ثَد .کست  180هذال الوپیک،
جْبًی ٍ آسیبیی تَسط ً 42فر از ضبگرداى ایي پیطکسَت ٍ هرثی ثذًسبزی از دیگر افتخبرات ٍی هی ثبضذ.
غالهرضب فْیوی ثِ عٌَاى یکی از ثسرگبى ٍرزش ایراى هذت  6سبل سرهرثی تین هلی دٍ ٍ هیذاًی هعلَلیي اهبرات
هتحذُ عرثی ثَد.
ایي هعلن اخالق ٍ اسطَرُ ٍرزضی ثیص از یک سبل ثَد کِ ثِ دلیل اثتال ثِ سرطبى تحت درهبى ثَد ٍ علیرغن
ثیوبری در اجالسیِ ضصتویي سبلگرد داًطگبُ ضْیذ چوراى ٍ در هراسوی کِ در داًطکذُ ثِ هٌظَر تجلیل از
اعضبی ّیبت علوی ثبزًطستِ ثرگسار ضذ حضَر یبفت .در تعریف خبطرات ٍ تجرثیبت خَد ثرای ًسل جَاى ثِ
گًَِ ای زیجب ٍ احسبسی صحجت کرد کِ دلبیمی چٌذ هخبطجبى ثب کف زدى ّبی طَالًی ٍی را هَرد تطَیك ٍ
احترام لرار دادًذ.
سراًجبم صجح رٍز چْبرضٌجِ  55 /5/6دعَت حك را لجیک گفت .آییي تطییع پیکر ایي هرثی پیطکسَت ٍ هعلن
اخالق ٍ علن صجح رٍز جوعِ  55/5/8از استبدیَم ضْیذ علی ثیبت در ثرٍجرد ثِ سوت آراهستبى دارالسالم ٍ
لطعِ ٍرزضکبراى ثرگسار ضذ .رٍحص ضبد ٍ یبدش گراهی ثبد.

