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ماه فروردين  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
  بانوان و آقايان  خانه تكواندو –تهران   03/01/95  2016ه المپيك ژآماده سازي وياردوي برگزاري   1

 بانوان و آقايان  لووف اوكراين  08/01/95تا 06/01/95  راينكمسابقات آزاد اشركت در   2

  آقايان  خانه تكواندو –تهران   10/01/95  برگزاري اردوي آماده سازي جهت تورنمنت آلمان   3

   )س (والدت حضرت فاطمه  11/01/95 تجليل از مسئولين و ورزشكاران و پرسنل زن   4

  آقايان و بانوان   سيستم بانك اطالعات   14/02/95تا  14/01/95  ثبت نام ممتحنين آزمون  در سيستم بانك اطالعات   5

خانه تكواندو –تهران   19/01/95  كيوروگي برگزاري دوره توجيهي و بازآموزي مدرسين داوري   6   بانوانآقايان و  

خانه تكواندو –تهران   20/01/95  برگزاري دوره توجيهي و بازآموزي مدرسين داوري پومسه  7   بانوانآقايان و  

8  
هماهنگي ساليانه  (برگزاري دوره  بازآموزي و  توجيهي مربيگري

  )مدرسين
خانه تكواندو –تهران   16/01/95   بانوان و آقايان 

9  
هماهنگي ساليانه (دوره  بازآموزي و  توجيهي مربيگري برگزاري 

  )مدرسين
خانه تكواندو –تهران   17/01/95   بانوان  و آقايان 

10  
هماهنگي ساليانه (برگزاري دوره  بازآموزي و  توجيهي مربيگري 

  )مدرسين
خانه تكواندو –تهران   18/01/95   بانوان  و آقايان 

خانه تكواندو –تهران   20/01/95  مدرسين داوري كيوروگي برگزاري دوره توجيهي و بازآموزي  11   و بانوان آقايان 

12  
هماهنگي (برگزاري دوره بازآموزي و  توجيهي مربيگري

  )ساليانه مربيان 
26/01/95  

 -البرز-تهران و توابع -بوشهر-ايالم -اصفهان -اردبيل- غربي.آ - شرقي .آ

  شماليخراسان  -خراسان رضوي -چهارمحال و بختياري
  بانوان

13  
هماهنگي (برگزاري دوره بازآموزي و  توجيهي مربيگري

  )ساليانه مربيان 
27/01/95  

بوشهر تهران و توابع  –ايالم  -اردبيل -اصفهان -غربي -آذربايجان شرقي

  خراسان شمالي -خراسان رضوي –چهارمحال  - البرز –
  آقايان

14  
  برگزاري همايش توسعه همگاني تكواندو

  تهران  ماه فروردين
ويژه مربيان و 

 پيشكسوتان تكواندو

  )بانوان و آقايان(

 فروردين مكان دعوت شده حضور ورزشكاران در مراسم روز درختكاري   13
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ماه ارديبهشت  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
 بانوان و آقايان  هامبورگ آلمان  05/02/95تا  03/02/95  مسابقات آزاد آلمانشركت در   1

  آقايان  فيليپين -مانيال  03/02/95  شركت در دومين دوره مسابقات آسيايي پاراتكواندو  2

  بانوان و آقايان  فيليپين -مانيال  03/02/95  قهرماني آسيا پومسه شركت در چهارمين دوره مسابقات   3

  03/02/95  )هماهنگي ساليانه مربيان (برگزاري دوره بازآموزي و  توجيهي مربيگري  4
سيستان و  –زنجان  -سمنان- خوزستان - خراسان جنوبي

  كرمانشاه -كرمان–كردستان - قم –قزوين -فارس - بلوچستان
  آقايان

  بانوان و آقايان  فيليپين -مانيال  05/02/95الي  4/02/95  )كيوروگي (قهرماني  آسيا  شركت در بيست و دومين دوره مسابقات  5

 بانوان  فيليپين-مانيال  02/02/95تا  1/02/95  آسيا براي بازي هاي المپيك شركت در تورنمنت انتخابي  6

  3/02/95تا 2/02/95  برگزاري دوره هماهنگي ساليانه داوري  7
 - لرستان-گيالن -گلستان-كهكيلويه و بوير احمر

  هرمزگان - كيش - يزد - همدان -مركزي- مازندران
  بانوان

 آقايان -بانوان   ايران-تهران  17/02/95تا 7/02/95  مسابقات جام فجردوره  27برگزاري اردوي آماده سازي   8

  16/02/95  برگزاري دوره هماهنگي ساليانه داوري  9
 –تهران  -بوشهر –ايالم  -اصفهان -اردبيل -غربي.آ-شرقي.آ

  خراسان شمالي -خراسان رضوي –چهارمحال و بختياري  -البرز
  بانوان

 آقايان -بانوان   ايران-تهران  19/02/95تا 17/02/95  جام فجربيست و هفتمين دوره مسابقات   10

  17/02/95  برگزاري دوره هماهنگي ساليانه داوري  11
 –تهران  -بوشهر –ايالم  -اصفهان -اردبيل -غربي.آ-شرقي.آ

  خراسان شمالي -خراسان رضوي –چهارمحال و بختياري  -البرز
  آقايان

  بانوان و آقايان  خانه تكواندو –تهران   19/02/95  تورنمنت اتريشبرگزاري اردوي آماده سازي جهت   12

  30/2/95  برگزاري دوره هماهنگي ساليانه داوري  13
سيستان و –سمنان - زنجان –خوزستان  –خراسان جنوبي 

  كرمانشاه - كرمان -قم-قزوين-فارس –بلوچستان 
  بانوان

  31/02/95  برگزاري دوره هماهنگي ساليانه داوري  14

سيستان و –سمنان - زنجان –خوزستان  –خراسان جنوبي 

- كرمانشاه - كرمان -قم-قزوين-فارس –بلوچستان 

  -كردستان

  آقايان
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ماه ارديبهشت  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
   )ع(والدت حضرت علي ارديبهشت ماه  تجليل از مسئولين و ورزشكاران و پرسنل مرد   15

سمنان سيستان و  - زنجان–خوزستان  –خراسان  جنوبي   02/02/95  برگزاري دوره  توجيهي مربيگري  16

–كرمانشاه  -كرمان –قم  -قزوين-فارس –بلوچستان 

  كردستان

  بانوان

–لرستان –گلستان –گيالن -گلستان  -كهكيلويه  09/02/95  برگزاري دوره  توجيهي مربيگري  17

  كيش- يزد –همدان –هرمزگان - مركزي –مازندران 

  بانوان

-مازندران –لرستان -گيالن–گلستان –كهكيلويه   10/02/95  برگزاري دوره  توجيهي مربيگري  18

  كيش -يزد -همدان-هرمزگان - مركزي

  آقايان

 برگزاري همايش توسعه همگاني تكواندو  19

  

ويژه دبيران و مسئولين   تهران  ارديبهشت ماه

كميته توسعه همگاني 

 سراسر كشورهيئت ها 

  بانوان و آقايان  تهران يا استان متقاضي  نيمه دوم  ارديبهشت ماه مسابقات قهرماني آزاد هان مادانگ  20

  بانوان  استان متقاضي  23/02/95  )2قرمز تا دان  و پوم (  232برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   21

  آقايان  استان متقاضي  24/02/95  )2دان و پوم  قرمز تا (  232برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   22

  آقايان  سيستان و بلوچستان - آذربايجان شرقي  31/02/95  )4و3دان و پوم  (  232برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   23

 

 

 

 

 



 

5 

 

ماهخرداد   

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

  06/03/95  برگزاري دوره هماهنگي ساليانه داوري  1
 –لرستان  - گيالن –گلستان  -كهكيلويه و بوير احمد

  كيش -همدان  يزد–هرمزگان - مركزي –مازندران 
  بانوان

  بانوان  گيالن  07/03/95  )4و  3دان و پوم  (  52برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   2

  7/3/95  برگزاري دوره هماهنگي ساليانه داوري  3
 –لرستان  - گيالن –گلستان  -كهكيلويه و بوير احمد

  كيش -همدان  يزد–هرمزگان - مركزي –مازندران 
  آقايان

 آقايان -بانوان   اتريش  16/03/95تا  13/03/95  شركت در مسابقات آزاد اتريش  4

  بانوان  خانه تكواندو -تهران  12/03/95  )متمركز كشوري(برگزاري دوره هماهنگي ساليانه داوري  5

  آقايان  خانه تكواندو -تهران  13/03/95  )متمركز كشوري(برگزاري دوره هماهنگي ساليانه داوري  6

  بانوان و آقايان  خانه تكواندو –تهران   18/03/95  2016برگزاري اردوي آماده سازي ويژه المپيك   7

  تهران  خردادماه  برگزاري همايش توسعه همگاني تكواندو  8
تربيت ويژه مديران، مربيان 

بدني شهرداريهاي كشور و 

  طالب حوزه علميه

ويژه اساتيد داراي مربيگري     خردادماه  برگزاري دوره تربيت مبلغ تكواندوي همگاني  9

  1درجه

 متعاقبا اعالم مي گردد 95خرداد  برگزاري كارگاه توسعه و همگاني شدن تكواندو  10

ويژه استان هاي با فعاليت 

محدود در بخش توسعه و 

 همگاني

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خرداد ماه  الي مهرماه  )جام غنچه هاي تكواندو(ليگ خردساالن پسر    11

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خردادماه الي مهرماه  )جام شكوفه هاي تكواندو (ليگ دسته يك  نونهاالن پسر   12

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خردادماه الي مهرماه  )شكوفه هاي تكواندوجام (ليگ برتر نونهاالن   13

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خردادماه الي مهرماه  )جام شكوفه هاي تكواندو(ليگ نونهاالن دختر   14

15  
ورزشكاران  و خانواده  تكواندو با .تجديد ميثاق مسئولين ، مربيان و 

 انقالب اسالميبنيانگذاركبير 
   )ره(مرقد مطهرامام خرداد ماه
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  ماهتير

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
برگزاري اردوي آماده سازي تيم ملي جهت شركت در دهمين   1

  قهرماني جهان  پومسه مسابقات  دوره

  بانوان و آقايان   خانه تكواندو  –تهران   20/5/95الي  01/04/95

برگزاري مرحله مقدماتي به صورت   متعاقبا اعالم مي شود  95تابستان   برگزاري مسابقه خانوادگي تكواندو  2

 استاني خواهد

   تهران  95تابستان   شركت در نمايشگاه ورزش تهران  3

  بانوان و آقايان   خانه تكواندو  –تهران   12/04/95  2016برگزاري اردوي آماده سازي ويژه المپيك   4

انجام -حضور تكواندوكاران با خانواده  تهران  95تيرماه   برگزاري گردهمائي خانوادگي تكواندو  5

  تمرينات عمومي و تمرينات تكواندو

 –مازندران  - تهران -خراسان رضوي  24/04/95  )پومسه كشوري (برگزاري دوره هماهنگي ساليانه داوري  6

  اصفهان

  آقايان

 –مازندران  - تهران -خراسان رضوي  25/04/95  )پومسه كشوري (داوريبرگزاري دوره هماهنگي ساليانه   7

  اصفهان

  بانوان

  آقايان و بانوان  استان متقاضي  دهه سوم تيرماه  برگزاري مسابقات پومسه قهرماني كشور  8

  آقايان  استان متقاضي  دهه سوم تيرماه  ت استانهاابرگزاري مسابقات پومسه ويژه رؤسا و دبيران هي  9

  بانوان  استان متقاضي  دهه سوم تيرماه  ت استانهاابرگزاري مسابقات پومسه ويژه نواب رئيس هي  10

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خرداد ماه الي مهرماه  )جام غنچه  هاي تكواندو  (ديدارهاي ليگ خردساالن برگزاري   11

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خرداد ماه الي مهرماه  )جام شكوفه هاي تكواندو (برگزاري ديدارهاي ليگ برتر نونهاالن پسر   12

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي تير الي دي ماه  )جام آينده سازان المپيك(برگزاري ديدارهاي ليگ نوجوانان دختر   13

جام آينده سازان (برگزاري ديدارهاي ليگ دسته يك  نوجوانان پسر   14

  )المپيك 
 تير  الي دي ماه

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي تير  الي دي ماه  )جام آينده سازان المپيك  (برگزاري ديدارهاي ليگ برتر نوجوانان پسر  15
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ماه تير  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام اميدها (ديدارهاي ليگ جوانانبرگزاري   16

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خردادماه الي مهرماه  )جام شكوفه هاي تكواندو(ليگ دسته يك  نونهاالن پسر  برگزاري   17

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خردادماه الي مهرماه  )جام شكوفه هاي تكواندو (ليگ نونهاالن دختر برگزاري   18

 بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام كوثر(برگزاري ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن   19

 بانوان و آقايان  شهرستان هاي متقاضيتهران و   تير الي بهمن ماه  )جام نشاط(برگزاري ليگ دسته يك پومسه بانوان   20

 بانوان و آقاايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام ستارگان (ليگ برتر پومسه بانوانبرگزاري   21

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام كوثر (ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالنبرگزاري   22

  آقايان  كبكانيان -تهران  18/4/95  به باال  7دان (  22برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   23

  آقايان  كبكانيان -تهران  25/04/95  )6و  5دان (  50برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   24

  بانوان  فدراسيون تكواندو  24/4/95  )متمركز( هماهنگي ساليانه مربيان برگزاري دوره    25

  آقايان   فدراسيون تكواندو  25/04/95  )متمركز( هماهنگي ساليانه مربيان برگزاري دوره    26

  بانوان  استان متقاضي  31/04/95  )2قرمز تا دان و پوم (  233برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   27
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ماه  مرداد  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
  آقايان   اصفهان –مازندران  - تهران -خراسان رضوي  01/05/95  )پومسه كشوري( دوره هماهنگي ساليانه داوريبرگزاري   1

  آقايان و بانوان  استان متقاضي  08/5/95الي  2/5/95  3مربيگري درجه آموزشي  برگزاري دوره  2

  آقايان و بانوان  استان متقاضي  23/5/95الي  16/5/95  3مربيگري درجه آموزشي برگزاري دوره    3

برگزاري اردوي آماده سازي تيم ملي جهت شركت در دهمين   4

  دوره قهرماني جهان پومسه 

  بانوان و آقايان   خانه تكواندو  –تهران   03/07/95الي  25/05/95

  آقايان و بانوان  استان متقاضي  29/5/95الي  23/5/95  3مربيگري درجه  آموزشيبرگزاري دوره   5

 آقايان -بانوان  ريو-برزيل  30/05/95تا 27/05/95  2016بازي هاي المپيك ريو شركت در   6

  آقايان و بانوان  استان متقاضي  05/06/95الي  30/5/95  3مربيگري درجه آموزشي برگزاري دوره   7

  آقايان و بانوان  تهران  مردادماه  برگزاري مسابقات قهرماني كشور ويژه مستعدين   8

ويژه مديران، مربيان و   تهران  مردادماه  توسعه همگاني تكواندوبرگزاري همايش   9

  معلمان آموزش و پرورش

 برگزاري گردهمائي خانواده تكواندو  10

  

حضور تكواندوكاران با   قم  مردادماه

انجام تمرينات -خانواده

  عمومي و تمرينات تكواندو

  بانوان و آقايان  استان متقاضي  نيمه اول مرداد ماه  برگزاري مسابقات قهرماني نوجوانان كشور  11

  بانوان و آقايان  استان متقاضي  نيمه دوم مرداد ماه  برگزاري مسابقات قهرماني نونهاالن كشور  12

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير ماه الي بهمن ماه  )جام اميد ها (برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان   13

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خرداد ماه الي مهرماه  )جام غنچه  هاي تكواندو  (برگزاري ديدارهاي ليگ خردساالن   14

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خردادماه الي مهرماه  )جام شكوفه هاي تكواندو(برگزاري ليگ دسته يك  نونهاالن پسر    15

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خردادماه الي مهرماه  )جام شكوفه هاي تكواندو(برگزاري ديدارهاي ليگ برتر نونهاالن   16

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خردادماه الي مهرماه  )جام شكوفه هاي تكواندو (برگزاري ديدارهاي ليگ نونهاالن دختر   17
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 مرداد ماه 

برنامهشرح  رديف  توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري 
  آقايان  استان متقاضي  01/05/95  )2قرمز تا دان و پوم  (  233برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   18

  آقايان  كرمان و آذربايجان غربي  08/05/95  4و  3دان و پوم (  232برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   19

  بانوان  كبكانيان-تهران  15/05/95  به باال 5دان (  15ارتقاي كمربند  دوره برگزاري آزمون   20

21  
جام آينده سازان (برگزاري ديدارهاي ليگ نوجوانان دختر 

  )المپيك
  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي تير الي دي ماه

22  
جام آينده سازان  (برگزاري ديدارهاي ليگ دسته يك  نوجوانان پسر

  )المپيك
  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي تير  الي دي ماه

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي تير  الي دي ماه  )جام آينده سازان المپيك (برگزاري ديدارهاي ليگ برتر نوجوانان پسر   23

 بانوان و آقايان  متقاضيتهران و شهرستان هاي   تير الي بهمن ماه  )جام نشاط(برگزاري ليگ دسته يك پومسه بانوان   24

 بانوان و آقاايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام ستارگان(برگزاري ليگ برتر پومسه بانوان   25

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام نقش جهان (برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان و برگساالن   26

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام خليج فارس  (برگزاري ديدارهاي ليگ برتر جوانان و بزرگساالن   27

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام كوثر(برگزاري ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن   28

  متعاقباً اعالم ميگردد روز خبرنگار رسانهتجليل از خبرنگاران و اصحاب   29

   مرداد تهران حضور تكواندو كاران در پايگاه انتقال خون  30
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ماهشهريور  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
 بانوانآقايان و   استان متقاضي  شهريورماه  3و  2و 1،درجه برگزاري دوره آموزشي داوري ملي   1

 آقايان  استان متقاضي  شهريورماه  )پومسه(3درجه  داوري برگزاري دوره آموزشي   2

3  
مسابقات برگزاري اردوي آماده سازي تيم ملي جهت شركت در 

  قهرماني نوجوانان جهان
  بانوان و آقايان  خانه تكواندو –تهران   25/07/95الي  05/06/95

  آقايان و بانوان  استان متقاضي  12/06/95الي  6/06/95  3مربيگري درجه  آموزشي  برگزاري دوره  4

  آقايان و بانوان  استان متقاضي  19/06/95الي  13/06/95  3مربيگري درجه آموزشي برگزاري دوره   5

  آقايان و بانوان  استان متقاضي  26/06/95الي  20/06/95  3مربيگري درجه آموزيش برگزاري دوره   6

  آقايان و بانوان  استان متقاضي  02/07/95الي  27/06/95  2 مربيگري درجهآموزشي برگزاري دوره   7

  آقايان و بانوان  تهران  شهريورماه  برگزاري  مسابقات جايزه بزرگ ويژه مستعدين  8

هاي نيروهاي ويژه سازمان  تهران  شهريورماه  برگزاري همايش توسعه همگاني تكواندو  9

  بسيج -مسلح

  اصفهان  شهريورماه  برگزاري گردهمائي خانواده تكواندو  10
حضور تكواندوكاران با 

انجام تمرينات -خانواده

  عمومي و تمرينات تكواندو

 تهران 95شهريور  برگزاري كارگاه توسعه تكواندو در مدارس  11

ويژه مدارس -اولين دوره

غيرانتفاعي و مهدهاي 

 كودك اساتيد تكواندو

 البرز 95شهريور  برگزاري كارگاه توسعه تكواندو در مدارس  12

ويژه مدارس -اولين دوره

غيرانتفاعي و مهدهاي 

 كودك اساتيد تكواندو
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ماهشهريور  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

 اصفهان 95شهريور  برگزاري كارگاه توسعه تكواندو در مدارس  13

ويژه مدارس -اولين دوره

غيرانتفاعي و مهدهاي 

 كودك اساتيد تكواندو

  آقايان و بانوان  استان متقاضي  نيمه دوم شهريور  برگزاري مسابقات قهرماني خردساالن كشور  14

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير ماه الي بهمن ماه  )جام اميد ها (برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان  15

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  ماه الي مهرماه خرداد  )جام غنچه  هاي تكواندو (برگزاري ديدارهاي ليگ خردساالن  16

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خردادماه الي مهرماه  )هاجام شكوفه  (برگزاري ديدارهاي ليگ دسته يك  نونهاالن پسر  17

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مهرماهخردادماه الي   )جام شكوفه هاي تكواندو (برگزاري ديدارهاي ليگ برتر نونهاالن  18

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خردادماه الي مهرماه  )جام شكوفه هاي تكواندو  (برگزاري ديدارهاي ليگ نونهاالن دختر  19

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي تير الي دي ماه  )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ نوجوانان دختر  20

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي تير  الي دي ماه  )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ دسته يك  نوجوانان پسر   21

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي تير  الي دي ماه  )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ برتر نوجوانان پسر   22

 بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام نشاط (يك پومسه بانوانبرگزاري ليگ دسته   23

 بانوان و آقاايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام ستارگان (برگزاري ليگ برتر پومسه بانوان  24

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام نقش جهان  (برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان و برگساالن   25

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام خليج فارس  (برگزاري ديدارهاي ليگ برتر جوانان و بزرگساالن   26

  بانوان  شهرستان هاي متقاضيتهران و   تير الي بهمن ماه  )جام كوثر (ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن  27

  بانوان  استانهاي متقاضي  11/06/95  )2قرمز تا دان و پوم (  234برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   27

  آقايان  استانهاي متقاضي  12/06/95  )2قرمز تا دان و پوم (  234برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   28

  آقايان  خراسان رضوي -كردستان  19/06/95  4و  3دان و پوم (  234دوره برگزاري آزمون ارتقاي كمربند    29
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ماه مهر  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

1  
برگزاري اردوي آماده سازي تيم ملي نوجوانان جهت شركت در 

  صربستان- تورنمنت بلگراد
  آقايانبانوان و   خانه تكواندو –تهران   08/08/95الي 08/07/95

 بانوان و آقايان  پروليما   12/07/95تا  09/07/95  شركت در دهمين مسابقات قهرماني جهان پومسه  2

  بانوان  قم  09/07/95  )4و3دان و پوم (  53برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   3

 آقايان  استان متقاضي  مهرماه  )كيوروگي( 3و  2و 1داوري  درجه  برگزاري دوره آموزشي   4

 آقايان  استان متقاضي  مهرماه  )پومسه ( 3داوري  درجه  برگزاري دوره آموزشي   5

 بانوان  استان متقاضي  مهرماه  )پومسه ويژه فرم ( 3داوري  درجه برگزاري دوره آموزشي   6

  بانوان  استان متقاضي  مهرماه  داوري 3و 2درجه  برگزاري دوره آموزشي   7

  بانوان و آقايان  استان متقاضي  09/07/95الي  03/07/95  2درجه مربيگري آموزشي برگزاري دوره   8

 بانوان و آقايان  استان متقاضي  16/07/95الي  10/07/95  2مربيگري درجه آموزشي برگزاري دوره   9

 بانوان و آقايان  استان متقاضي  30/07/95الي  24/07/95  2مربيگري درجه آموزشي برگزاري دوره   10

  بانوان  استان هاي متقاضي  29/07/95  )2قرمز تا  دان و پوم (  235ارتقاي كمربند  دوره برگزاري آزمون   11

  آقايان  استان هاي متقاضي  30/07/95  )4و3دان و پوم (  235برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   12

    تهران  95پاييز  شركت در نمايشگاه ساليانه تجهيزات ورزشي  13

14  
 

  تكواندو همگانيبرگزاري همايش 
  زنجان  مهرماه

حضور تكواندوكاران با 

انجام تمرينات -خانواده

  عمومي و تمرينات

  بانوان و آقايان  استان متقاضي  نيمه دوم مهرماه  دومين دوره مسابقات تكواندو خانواده  15

  بانوان و آقايان  متقاضيتهران و شهرستان هاي   تير ماه الي بهمن ماه  برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان جام اميد ها  16

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خرداد ماه الي مهرماه  برگزاري ديدارهاي ليگ خردساالن  جام غنچه  هاي تكواندو  17
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 مهرماه 

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

18  
شكوفه هاي برگزاري ديدارهاي ليگ دسته يك  نونهاالن پسر  جام 

  تكواندو
  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خردادماه الي مهرماه

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خردادماه الي مهرماه  برگزاري ديدارهاي ليگ برتر نونهاالن جام شكوفه هاي تكواندو  15

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  الي مهرماه خردادماه  برگزاري ديدارهاي ليگ نونهاالن دختر جام شكوفه هاي تكواندو  16

17  
برگزاري ديدارهاي ليگ نوجوانان دختر جام آينده سازان 

  المپيك
  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي تير الي دي ماه

18  
برگزاري ديدارهاي ليگ دسته يك  نوجوانان پسر جام آينده سازان 

  المپيك
  آقايان  شهرستان هاي متقاضيتهران و  تير  الي دي ماه

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي تير  الي دي ماه  برگزاري ديدارهاي ليگ برتر نوجوانان پسر جام آينده سازان المپيك  19

 بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  برگزاري ليگ دسته يك پومسه بانوان جام نشاط  20

 بانوان و آقاايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  برگزاري ليگ برتر پومسه بانوان جام ستارگان  21

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام نقش جهان(برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان و برگساالن    22

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام خليج فارس( و بزرگساالنبرگزاري ديدارهاي ليگ برتر جوانان   23

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام كوثر (برگزاري ديدارهاي ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن  24
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ماه آبان   

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
 آقايان-بانوان   بلگراد صربستان  09/08/95تا  08/08/95  مسابقات آزاد صربستانشركت در   1

  آقايان و بانوان  استان متقاضي  14/08/95الي  08/08/95  1برگزاري دوره مربيگري درجه   2

  بانوان و آقايان  خانه تكواندو –تهران   22/8/95الي 10/08/95  برگزاري اردوي آماده سازي تيم ملي جهت شركت در تورنمنت كرواسي  3

 آقايان -بانوان   كرواسي  23/08/95تا  22/08/95  شركت در مسابقات آزاد كرواسي  4

  بانوان  استان متقاضي  آبان ماه  داوري 3و  2درجه برگزاري دوره آموزشي   5

  آقايان  استان متقاضي  آبان ماه  داوري 3و  2و  1درجه برگزاري دوره آموزشي   6

  بانوان  استان متقاضي  آبان ماه  داوري پومسه ويژه فرمبرگزاري دوره آموزشي   8

  آقايان و بانوان  استان متقاضي  21/08/95الي  15/08/95  1مربيگري درجه  آموزشي برگزاري دوره  9

    متعاقبا اعالم خواهد شد  آبان ماه  برگزاري سمينار علمي تكواندو  10

11  
 همگانيبرگزاري همايش تكواندو 

  
  البرز  آبان ماه

حضور تكواندوكاران با 

انجام تمرينات -خانواده

  عمومي و تمرينات

  بانوان و آقايان  استان متقاضي  نيمه دوم آبان ماه  برگزاري مسابقات قهرماني جوانان و بزرگساالن كشور  12

  بانوان و آقايان  و شهرستان هاي متقاضيتهران   تير ماه الي بهمن ماه  )جام اميد ها  (برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان   13

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي دي ماه  )جام آينده سازان المپيك (برگزاري ديدارهاي ليگ نوجوانان دختر  14

15  
جام آينده سازان (برگزاري ديدارهاي ليگ دسته يك  نوجوانان پسر

  )المپيك 
  آقايان  هاي متقاضيتهران و شهرستان   تير  الي دي ماه

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير  الي دي ماه  )جام آينده سازان المپيك (برگزاري ديدارهاي ليگ برتر نوجوانان پسر   15

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام نشاط (برگزاري ديدارهاي  ليگ دسته يك پومسه بانوان  16

 بانوان و آقاايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام ستارگان(برگزاري ديدارهاي  ليگ برتر پومسه بانوان   17
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ماه آبان   

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه ديف
 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام نقش جهان(برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان و برگساالن  17

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام خليج فارس (برگزاري ديدارهاي ليگ برتر جوانان و بزرگساالن   18

  بانوان  هاي متقاضيتهران و شهرستان   تير الي بهمن ماه  )جام كوثر (برگزاري ديدارهاي ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن  19

  آقايان  خوزستان -زنجان  07/08/95  )4و3دان و پوم (  235برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   20

  آقايان  كبكانيان -تهران  21/08/95  )6و  5دان (  51برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

ماهآذر  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
  آقايان  خانه تكواندو -تهران  10/9/95  برگزاري اردوي آماده سازي ويژه جام جهاني  1

 بانوان  استان متقاضي  آذرماه  3و  2داوري  درجه  رگزاري دوره آموزشي ب  2

 بانوان  استان متقاضي  آذرماه  داوري  پومسه ويژه فرم رگزاري دوره آموزشيب  3

  آقايان  استان متقاضي  آذرماه  3و 2و  1داوري ملي، درجه  رگزاري دوره آموزشيب  4

  آقايان  استان متقاضي  آذرماه  3داوري  پومسه  درجه  رگزاري دوره آموزشيب  5

  چهارمحال و بختياري  آذرماه  همايش تكواندو همگانيبرگزاري   6
حضور تكواندوكاران با 

انجام تمرينات -خانواده

  عمومي و تمرينات تكواندو

  بانوان و آقايان  استان متقاضي  نيمه دوم آذرماه  مسابقات قهرماني جوانان كشوربرگزاري   7

  آقايان و بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير ماه الي بهمن ماه  )جام اميد ها  (ليگ جوانانبرگزاري ديدارهاي   8

ماه تير الي دي  )جام آينده سازان المپيك(ديدارهاي ليگ نوجوانان دختر   9   بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي 

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي تير  الي دي ماه  )جام آينده سازان المپيك  (ديدارهاي ليگ دسته يك  نوجوانان پسر  10

  آقايان  متقاضيتهران و شهرستان هاي  تير  الي دي ماه  )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ برتر نوجوانان پسر   11

 بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام نشاط(برگزاري ليگ دسته يك پومسه بانوان   12

 بانوان و آقاايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام ستارگان(برگزاري ليگ برتر پومسه بانوان   13

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام نقش جهان  (جوانان و برگساالنبرگزاري ديدارهاي ليگ   14

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام خليج فارس(برگزاري ديدارهاي ليگ برتر جوانان و بزرگساالن    15

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )كوثرجام (ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن  16

  بانوان  استان متقاضي  25/09/95  )2قرمز تا دان و پوم (  236برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   17

  آقايان  استان متقاضي  26/09/95  )2قرمز تا دان و پوم (  236برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   17
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ماهدي   

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

1  
 همايش تكواندو همگانيبرگزاري 

  
  گلستان  دي ماه

حضور تكواندوكاران 

انجام -با خانواده

تمرينات عمومي و 

  تمرينات تكواندو

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير ماه الي بهمن ماه  ليگ جوانان جام اميد ها  2

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي تير الي دي ماه  )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ نوجوانان دختر  3

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي تير  الي دي ماه  )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ دسته يك  نوجوانان پسر   4

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي تير  الي دي ماه  )جام آينده سازان المپيك  (ديدارهاي ليگ برتر نوجوانان پسر  5

 بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام نشاط (برگزاري ليگ دسته يك پومسه بانوان  6

 بانوان و آقاايان  شهرستان هاي متقاضيتهران و   تير الي بهمن ماه  )جام ستارگان(برگزاري ليگ برتر پومسه بانوان   7

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام نقش جهان (برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان و برگساالن   8

 آقايان  هاي متقاضيتهران و شهرستان   مرداد ماه الي اسفندماه  )جام خليج فارس  (برگزاري ديدارهاي ليگ برتر جوانان و بزرگساالن   9

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام كوثر(ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن  10

  آقايان  تهران - كرمانشاه  03/10/95  )4و  3دان و پوم (  236برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   11

  بانوان  يزد  24/10/95  )4و  3پوم دان و (  54برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   12
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ماهبهمن   

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
  بانوان و آقايان  خانه تكواندو -تهران  25/12/95الي  1/11/95  2017برگزاري اردوي اماده سازي ويژه رويدادهاي سال   1

  خراسان شمالي  بهمن ماه  همايش تكواندو همگانيبرگزاري   2
حضور تكواندوكاران با 

انجام تمرينات - خانواده

  عمومي و تمرينات

   خانه تكواندو  بهمن ماه  )با نام تكواندو براي همه(معرفي كتاب جامع تكواندو  3

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير ماه الي بهمن ماه  )جام اميد ها (ليگ جوانان آقايان   4

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي تير  الي دي ماه  )جام آينده سازان المپيك (نوجوانان پسرديدارهاي ليگ دسته يك    5

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي تير  الي دي ماه  )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ برتر نوجوانان پسر  6

 بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  ماه تير الي بهمن  )جام نشاط (برگزاري ليگ دسته يك پومسه بانوان  7

 بانوان و آقاايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام ستارگان (برگزاري ليگ برتر پومسه بانوان  8

 آقايان  متقاضي تهران و شهرستان هاي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام نقش جهان (برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان و برگساالن   9

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام خليج فارس (برگزاري ديدارهاي ليگ برتر جوانان و بزرگساالن    10

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام كوثر (ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن  11

  آقايان  كبكانيان -تهران  01/11/95  )به  باال  7دان (  23ارتقاي كمربند  دوره برگزاري آزمون   12

  بانوان  استان متقاضي  07/11/95  )2قرمز تا دان و پوم (  237برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   13

  آقايان  استان متقاضي  08/11/95  )2قرمز تا دان و پوم (  237برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   14

  آقايان  اصفهان -البرز  15/11/95  )4و  3دان و پوم (  237برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   15

  بانوان  كبكانيان -تهران  29/11/95  )به باال  5دان (  16برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   16

    سراسر كشور بهمن 22 حضور در راهپيمايي و جشن پيروزي انقالب اسالمي  17
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  ماهاسفند 

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

  سمنان  اسفندماه  همايش تكواندو همگانيبرگزاري   1

حضور تكواندوكاران با 

انجام تمرينات - خانواده

عمومي و تمرينات 

  تكواندو

2  
جام نقش (جوانان و برگساالن دسته يك برگزاري ديدارهاي ليگ 

  )جهان
 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  اسفندماهمرداد ماه الي 

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام خليج فارس (برگزاري ديدارهاي ليگ برتر جوانان و بزرگساالن   3

  آقايان  كبكانيان - تهران   06/12/95  )6و  5دان (  52برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   4
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 طول سال 

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
يازدهمين مسابقات قهرماني جهان نوجوانانشركت در   1  آقايان -بانوان  كانادا  متعاقبا اعالم مي شود 

2016فينال جايزه بزرگ شركت در   2   آقايان -بانوان  متعاقبا اعالم مي شود  متعاقبا اعالم مي شود 

2016جام جهاني تيمي شركت در مسابقات   3   آقايان  متعاقبا اعالم مي شود  متعاقبا اعالم مي شود 

مسابقات جهاني نونهاالنشركت در   4   آقايان -بانوان  متعاقبا اعالم مي شود  متعاقبا اعالم مي شود 

مسابقات جهاني پاراتكواندوشركت در   5   آقايان  متعاقبا اعالم مي شود  متعاقبا اعالم مي شود 

  آقايان و بانوان  متعاقبا اعالم مي شود  طول سال برگزاري كارگا ههاي  علمي پژوهشي  6

  آقايان و بانوان  متعاقبا اعالم مي شود  طول سال چاپ كتاب يا نشريه تخصصي  7

  بانوانآقايان و   متعاقبا اعالم مي شود  طول سال برگزاري و شركت در نشست هاي هم انديشي با صاحب نظران  8

  آقايان و بانوان  متعاقبا اعالم مي شود  طول سال بازديدهاي علمي پژوهشي  9

)روز تكواندو (برگزاري و شركت در همايش ملي علم و تكواندو  10   آقايان و بانوان  متعاقبا اعالم مي شود  طول سال 

  آقايان و بانوان  استانهاي متقاضي  طول سال تشكيل كانون استعداديابي در مراكز استان ها  11

  آقايان و بانوان  استانهاي متقاضي  طول سال ايجاد بانك اطالعاتي تحت وب  12

دوره  10طي ) پيكر سنجي(برگزاري آزمونهاي آنتروپومتريك  13   آقايان و بانوان  استانهاي متقاضي  طول سال 

)دوره 10(برگزاري  آزمونهاي روانشناختي  14   آقايان و بانوان  فدراسيون تكواندو  طول سال 

)دوره   10(برگزاري آزمونهاي قابليتهاي جسماني  15   آقايان و بانوان  فدراسيون تكواندو  طول سال 

)كميته استعداديابي(برگزاري  دوره هاي آموزشي   16   آقايان و بانوان  تهران  طول سال 

مربيان  برگزاري دوره هاي توان افزايي و تخصصي  17   بانوان آقايان و  تهران  طول سال 
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 طول سال 

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
 ايجاد عوامل انگيزشي جهت جذب  استعدادها  18

  آقايان و بانوان  استانهاي متقاضي  طول سال

 )دوره 5(برگزاري  دوره توان افزايي ويژه مربيان  19
  آقايان و بانوان  استانهاي متقاضي  طول سال

كميته توسعه همگاني هيئت هاي استان و هيئت هاي فعال نمودن   20

  زيرمجموعه

  استانهاي متقاضي  طول سال
  آقايان و بانوان

21  
 درسطح كشور درطول سال ارسال پيامك توسعه همگاني تكواندو

با موضوع همگاني 

 شدن تكواندو

22  
 تهران سال ماهه اول3 ايجاد تفاهم نامه با مسئولين فدراسيون ورزشهاي عشايري و روستائي

در راستاي توسعه و 

همگاني شدن تكواندو 

 در كل كشور

23  
 تهران ماهه اول سال3 ايجاد تفاهم نامه با مسئولين فدراسيون ورزشهاي همگاني

در راستاي توسعه و 

همگاني شدن تكواندو 

 در كل كشور

  آقايان بانوان و  استانهاي متقاضي  طول سال مسابقات آزاد جوانان و بزرگساالن كشور  24

  بانوان و آقايان  استانهاي متقاضي  طول سال مسابقات آزاد نونهاالن  25

  بانوان و آقايان  استانهاي متقاضي  طول سال مسابقات آزاد پومسه  26

  بانوان و آقايان  استانهاي متقاضي  طول سال مسابقات آزاد پاراتكواندو  27

  بانوان و آقايان  استانهاي متقاضي  طول سال مسابقات آزاد ناشنوايان  28

  بانوان و آقايان  استانهاي متقاضي  طول سال مسابقات انتخابي تيم ملي نونهاالن  29

  بانوان و آقايان  استانهاي متقاضي  طول سال مسابقات انتخابي تيم ملي نوجوانان  30

  آقايانبانوان و   استانهاي متقاضي  طول سال مسابقات انتخابي تيم ملي جوانان و بزرگساالن  31
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 طول سال 

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
   تهران روز تربيت بدني و ورزش همايش كوهپيمايي خانواده تكواندو  32

  متعاقباً اعالم ميگردد )ع(والدت امام حسن  تجليل از قهرمانان و پيشكسوتان و مسئولين  33

  تهران روز قدس گردهمايي خانواده تكواندو  34

  فدراسيون سه شنبه هر هفته برگزاري مراسم دعا و زيارات مذهبي  35

  فدراسيون طول سال برگزاري جشن به مناسبت اعياد مختلف  36

  متعاقباً اعالم ميگردد طول سال ديدار با خانواده معظم شهداء  37

  فدراسيون طول سال برگزاري مسابقات فرهنگي در خالل مسابقات ليگ  38

  تهران طول سال ديدار قهرمانان ، ورزشكاران و مربيان از سالمندان و جانبازان  39

  قم –مشهد  طول سال برگزاري تورهاي زيارتي براي افزايش روحيه ورزشكاران ملي  40

  تهران طول سال مراسم استقبال و بدرقه تيم هاي ملي تكواندو در رقابتهاي بين المللي  41

  متعاقباً اعالم ميگردد سه روز در سال هيئت هاي تكواندو سراسر كشور گردهمايي رؤساي  42

برگزاري كالسهاي مشاوره و مهارتي در زمينه موفقيت يا رويكرد ديني براي   43

 تيمها و ملي پوشان المپيكي
  فدراسيون طول سال

  فدراسيون الطول س برگزاري كالسهاي آموزش مهارتهاي زندگي و نحوه معاشرت با ارباب رجوع  44

اعزام تيمهاي ملي به مكانهاي تفريحي و سرگرم كننده زمان حضور دراردو و   45

 ملي پوشان المپيكي
  فدراسيون طول سال

زبان انگليسي براي  –برگزاري كالسهاي آموزشي مانند گزارشگري   46

 داوطلبين و ملي پوشان المپيكي
  فدراسيون طول سال
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 طول سال 

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
   ---  طول سال برگزاري نمايشگاه حجاب و عفاف  47

   فدراسيون طول سال برگزاري يادواره شهداي تكواندو كشور و تجليل از شهداي شاخص  48

برگزاري كالس آموزش نهج البالغه يا زندگي به سبك اسالمي جهت ملي   49

 پوشان المپيكي
   فدراسيون طول سال

   فدراسيون طول سال كالس شعر و ادبيات و شاهنامه خواني جهت ملي پوشان المپيكي  50

    استانهاي متقاضي  طول سال   برگزاري مجامع انتخابات رياست هياتهاي استاني   51

    استانهاي متقاضي  طول سال   برگزاري مجامع ساليانه هياتهاي استاني  52

برگزاري سمينار روساي هياتهاي استاني و مسئولين فدراسيون به همراه   53

  خانواده 
    استانهاي متقاضي   طول سال 

    -  طول سال   و ترغيب رشته تكواندو   ترويجتهيه فيلم ها و سي دي هاي آموزشي جهت    54

 


