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ماه فروردين  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

 آقايان و بانوان     08/02/96تا  15/01/96  در سيستم بانك اطالعات ثبت نام ممتحنين  1

 آقايان و بانوان  استان متقاضي فروردين حضور ورزشكاران در مراسم روز درختكاري   2

 آقايان و بانوان  فدراسيون تكواندو   19/1/96  )هان مادانگ (برگزاري دوره هماهنگي ساليانه مدرسان مربيگري  3

  آقايان و بانوان فدراسيون تكواندو  21/1/96 )پومسه(دوره هماهنگي ساليانه مدرسان مربيگريبرگزاري   4

5  
برگزاري دوره هماهنگي ساليانه مدرسان 

 )كيوروگي(مربيگري
  آقايان و بانوان  فدراسيون تكواندو  20/1/96

  آقايان و بانوان  قزاقستان -آتي راو  24/01/96الي  22/1/96  دوره مسابقات نوجوانان آسيا  ننهمي  6

  آقايان و بانوان  قزاقستان-آتي راو  24/01/96الي  22/1/96  چهارمين  دوره مسابقات پومسه نوجوانان آسيا   7

  آقايان و بانوان فدراسيون تكواندو   17/1/96  )كيوروگي (برگزاري دوره هماهنگي ساليانه مدرسان داوري  8

  آقايان  ساري  –مازندران   25/1/96الي  24/1/96  هفتمين دوره مسابقات جام باشگاههاي آسيا   9

  آقايان و بانوان  فدراسيون تكواندو  18/1/96  )پومسه (برگزاري دوره هماهنگي ساليانه مدرسان داوري  10

  آقايان و بانوان  ساري - مازندران  28/1/96الي  27/1/96  بيست  و هشتمين دوره مسابقات جام فجر  11

12  

هماهنگي (برگزاري دوره  بازآموزي و  توجيهي مربيگري 

  ) ساليانه مربيان

 - ايالم -اردبيل اصفهان- آذربايجان غربي  -آذربايجان شرقي  31/01/96

خراسان  - خراسان رضوي - گيالن - تهران و توابع البرز - بوشهر

  شمالي

  بانوان 

13  
  فستيوال همگاني تكواندو 

  تهران  فرورديننيمه دوم 
توسط هيات استان تهران در 

  پارك درياچه خليج فارس

 توسط هيات استان البرز  البرز  نيمه دوم فروردين  برگزاري گردهمايي خانوادگي تكواندو   14

       تجليل از مسئولين و ورزشكاران و پرسنل زن  15
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ماه ارديبهشت  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

1  
                                برگزاري دوره  بازآموزي و  توجيهي مربيگري

  ) هماهنگي ساليانه مربيان(

 - بوشهر -ايالم - اردبيل اصفهان- آذربايجان غربي  - آذربايجان شرقي  01/02/96

  خراسان شمالي - خراسان رضوي - گيالن -تهران و توابع البرز

  آقايان

2  
                          بازآموزي و  توجيهي مربيگريبرگزاري دوره  

  )هماهنگي ساليانه مربيان(

سيستان و -مازندران-زنجان - خوزستان - خراسان جنوبي  07/02/96

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

  بانوان

3  
                              برگزاري دوره  بازآموزي و  توجيهي مربيگري

  )هماهنگي ساليانه مربيان(

سيستان و -مازندران-زنجان - خوزستان - خراسان جنوبي  08/02/96

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

  آقايان

    استان اصفهان   نيمه اول ارديبهشت  برگزاري گردهمايي خانوادگي   4

    استان قم  نيمه دوم ارديبهشت  برگزاري گردهمايي خانوادگي   5

    خانه تكواندو-تهران  نيمه دوم ارديبهشت  )هان مادانگ (جشنواره بزرگ تكواندو همگاني  6

  آقايان و بانوان  تهران  نيمه اول ارديبهشت  ) انتخابي تيم ملي نونهاالن (برگزاري مسابقات ازاد كشوري  7

  آقايان و بانوان  استان داوطلب  نيمه دوم ارديبهشت  آزاد هان مادانگ تمامي رده هاي سنيبرگزاري مسابقات   8

   )ع(والدت حضرت علي ارديبهشت ماه  تجليل از مسئولين و ورزشكاران و پرسنل مرد   

9  
                                   برگزاري دوره  بازآموزي و  توجيهي مربيگري

  )هماهنگي ساليانه مربيان(

مركزي  -لرستان–همدان - گلستان  - كهگيلويه و بوير احمد  14/02/96

  سمنان - چهارمحال و بختياري- هرمزگان يزد كيش

  بانوان

10  
                               برگزاري دوره  بازآموزي و  توجيهي مربيگري

  )هماهنگي ساليانه مربيان(

مركزي  -لرستان–همدان - گلستان  - بوير احمدكهگيلويه و   15/02/96

  سمنان - چهارمحال و بختياري- هرمزگان يزد كيش

  آقايان

11  
برگزاري كالس هماهنگي نمايندگان استانها و مسئولين كميته 

  آزمون
 آقايان و بانوان    15/02/96

  آقايان و بانوان  استان متقاضي  22/02/96و21  )2قرمز تا دان  و پوم (  238برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   12

13  

 - ايالم -اردبيل اصفهان- آذربايجان غربي  -آذربايجان شرقي  28/02/96  )هماهنگي داوران(برگزاري دوره  بازآموزي و  توجيهي داوري 

خراسان  - چهار محال بختياري - تهران و توابع البرز - بوشهر

 -خوزستان - خراسان جنوبي - خراسان شمالي - رضوي

  سيستان و بلوچستان- سمنان-زنجان

  بانوان 
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ماه ارديبهشت  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

14  

 - ايالم -اردبيل اصفهان- آذربايجان غربي  -آذربايجان شرقي  29/02/96  )هماهنگي داوران(برگزاري دوره  بازآموزي و  توجيهي داوري  

خراسان  - چهار محال بختياري - تهران و توابع البرز - بوشهر

 -خوزستان - خراسان جنوبي خراسان شمالي - رضوي

  سيستان و بلوچستان- سمنان-زنجان

 آقايان

17  
  مسابقات همبستگي كشورهاي اسالمي 

  

  باكو  –آذربايجان    28/02/96تا  2/96/ 26
  آقايان و يانوان 

18  

با حضور سفيران محيط برگزاري فعاليت هاي زيست محيطي 

به مناسبت روز زمين ( ورزشي ... الب جشن ، مسابقه وزيست درق

  )پاك 

  كليه استانها  02/02/96
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ماهخرداد   

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

1  

ساليانه هماهنگي (برگزاري دوره  بازآموزي و  توجيهي داوري 

  )داوران

گلستان گيالن همدان لرستان مازندران  - كهگيلويه و بوير احمد  04/03/96

 –كردستان  - قم  - قزوين –فارس - كيش -يزد -مركزي هرمزگان

  كرمانشاه –كرمان 

  بانوان

2  

ساليانه هماهنگي (برگزاري دوره  بازآموزي و  توجيهي داوري 

  )داوران

گلستان گيالن همدان لرستان مازندران  - كهگيلويه و بوير احمد  05/03/96

 –كردستان –قم  –قزوسن  –فارس - مركزي هرمزگان يزد كيش

  كرمانشاه  –كرمان 

  آقايان

  آقايان  چهارمحال و بختياري  و گلستان  05/03/96  )4و3دان و پوم  (  238برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   3

  بانوان   اصفهان - آذربايجان شرقي  05/03/96  )4و3دان و پوم  (  55برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   4

   تهران و شهرستان هاي متقاضي   خرداد الي مهرماه   برگزاري ليگ نونهاالن پسر  براي جذب  استعداد   5

  توسط هيات استان  مركزي -قزوين –ايالم  –سمنان   نيمه اول و دوم خرداد  برگزاري گردهمايي خانوادگي  6

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خرداد ماه  الي مهرماه  سال  11الي  8)جام غنچه هاي تكواندو(ليگ خردساالن   7

8  
 14 تا10)جام شكوفه هاي تكواندو( ليگ دسته يك  نونهاالن 

  سال 
  و بانوان آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي   خردادماه الي مهرماه

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي   خردادماه الي مهرماه  سال  14الي  10)جام شكوفه هاي تكواندو(ليگ برتر نونهاالن   9

10  
ورزشكاران  و خانواده  .تجديد ميثاق مسئولين ، مربيان و 

 تكواندو با بنيانگذاركبير انقالب اسالمي
   )ره(مرقد مطهرامام خرداد ماه

      خردادماه   نمايش فيلمهاي آموزشي زيست  بوم براي كارمندان   11

12  
سبك زندگي سبز براي (برگزاري كارگاههاي آموزشي محيط زيست 

  )كارمندان 

  خردادماه
    

  به علت ماه مبارك رمضان هيچ گونه آزموني برگزار نمي گردد  4/4/96يا5تا  8/3/96يا7از تاريخ *
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  ماهتير

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
  آقايان و بانوان   كره جنوبي  - موجو   9/4/96الي  3/4/96  بيست و سومين دوره مسابقات قهرماني جهان   1

  بانوان   مازندران -خراسان رضوي –تهران -اصفهان  29/4/96  )پومسه(برگزاري دوره هماهنگي ساليانه داوري  2

  آقايان  مازندران-خراسان رضوي –تهران -اصفهان  30/4/96  )پومسه(ساليانه داوريبرگزاري دوره هماهنگي   3

  آقايان و بانوان متعاقبا اعالم مي شود  مردادماه10تير الي 10  سومين دوره مسابقات قهرماني نونهاالن جهان  4

   زنجان  -كردستان –كرمانشاه - همدان  هنيمه اول تيرما  برگزاري گردهمايي خانوادگي  5

    تهران   نيمه دوم تيرماه   برگزاري گردهمايي خانوادگي  6

  بانوان  فدراسيون تكواندو   22/4/96  برگزاري دوره متمركز هماهنگي مربيان  7

  آقايان  فدراسيون تكواندو   23/4/96  برگزاري دوره متمركز هماهنگي مربيان  8

    سراسر كشور بجز استانهاي جنوبي كشوراستانهاي   شهريور - مرداد - تير  طرح آموزش تكواندو در فضاي پاركي  9

    استانهاي سراسر كشور   شهريور - مرداد  - تير  )كودكان بي سرپرست و كودكان كار( توسعه طرح زكات تكواندو   10

)استان 32(استان داوطلب نيمه اول تيرماه  )تمام رده هاي سني(برگزاري مسابقات قهرماني پومسه كشور   11  آقايان و بانوان  

برگزاري مسابقات قهرماني پومسه ويژه رئيس هيئت استانها   12

  )بزرگساالن(
 آقايان استان داوطلب نميه اول تير ماه

 آقايان  استان داوطلب نميه اول تير ماه  )بزرگساالن(برگزاري مسابقات قهرماني پومسه ويژه دبير هيئت استانها   13

 آقايان و بانوان  استان داوطلب نيمه دوم تيرماه  ت قهرماني نونهاالن كشوري برگزاري مسابقا  14

 بانوان  استان داوطلب نميه اول تير ماه  )بزرگساالن(ت قهرماني پومسه ويژه نايب رئيسان  ابرگزاري مسابق  15

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

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خرداد ماه الي مهرماه  )جام شكوفه هاي تكواندو (برگزاري ديدارهاي ليگ برتر نونهاالن   17

جام آينده سازان المپيك (برگزاري ديدارهاي ليگ دسته يك  نوجوانان پسر   18

  سال 16الي  13)
هاسفندماتير  الي    وبانوان آقايان  شهرستان هاي متقاضيتهران و  
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ماه تير  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
جام آينده سازان المپيك  (برگزاري ديدارهاي ليگ برتر نوجوانان پسر  19

  سال 16الي  13)
اسفندماهتير  الي   

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  سال  20الي 15)جام اميدها (جوانانديدارهاي ليگ برگزاري   20

  و بانوان آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خردادماه الي مهرماه  )جام شكوفه هاي تكواندو(برگزاري ليگ دسته يك  نونهاالن    21

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

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

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

    تهران  95تابستان   شركت در نمايشگاه ورزش تهران  25

  آقايان  فدراسيون تكواندو -تهران  23/04/96  )7دان (  24برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   26

  آقايان  فدراسيون تكواندو -تهران  30/04/96  )6و  5دان (  53برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   27
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ماه  مرداد  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
  آقايان و بانوان   استان متقاضي   6/05/96و5  )2قرمز تا دان (  239برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   1

  آقايان  هرمزگان- قم   13/05/96  )4و3پوم و دان (  239برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   2

  بانوان  فدراسيون تكواندو  -تهران  20/05/96  )5دان (  17برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   3

  اجرا توسط هيات تكواندو استان   خ جنوبي  - خ شمالي- خ رضوي  مرداد  برگزاري گردهمايي خانوادگي  4

   تمامي استانها بجز استانهاي جنوبي كشور   شهريور - مرداد - تير  طرح زكات آموزشي تكواندو در فضاي پاركي  5

    )ابالغ سراسري(سراسر كشور   شهريور  - مرداد - تير  )كودكان بي سرپرست و كودكان كار( توسعه طرح زكات تكواندو   6

  آقايان و بانوان  استان داوطلب نيمه اول مرداد ماه  قهرماني نوجوانان كشوري برگزاري مسابقات   7

  آقايان و بانوان  تهران  نيمه اول مرداد ماه  ورود به اردوي تيم ملي نونهاالن   8

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير ماه الي بهمن ماه  )جام اميد ها (برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان   9

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  الي مهرماهخرداد ماه   )جام غنچه  هاي تكواندو ( برگزاري ديدارهاي ليگ خردساالن   10

  و بانوان  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خردادماه الي مهرماه  )جام شكوفه هاي تكواندو(برگزاري ليگ دسته يك  نونهاالن    11

  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مهرماهخردادماه الي   )جام شكوفه هاي تكواندو(برگزاري ديدارهاي ليگ برتر نونهاالن   12

جام آينده سازان ( برگزاري ديدارهاي ليگ دسته يك  نوجوانان   15

  )المپيك
اسفندتير  الي    و بانوان  آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي 

جام آينده سازان (برگزاري ديدارهاي ليگ برتر نوجوانان پسر   16

  )المپيك 
اسفندتير  الي    آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي 
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 مرداد ماه 

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

 بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام نشاط(برگزاري ليگ دسته يك پومسه   17

 بانوان و آقاايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام ستارگان(برگزاري ليگ برتر پومسه   18

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام نقش جهان (برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان و برگساالن   19

 آقايان  و شهرستان هاي متقاضيتهران   مرداد ماه الي اسفندماه  )جام خليج فارس  (برگزاري ديدارهاي ليگ برتر جوانان و بزرگساالن   20

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام كوثر(برگزاري ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن   21

  يانوان  و آقايان  متقاضياستانهاي    مردادماه   كيوروگي و پومسه  3و2و1برگزاري دوره آموزشي داوري درجه   22

  يانوان  و آقايان  متقاضياستانهاي    مردادماه    3و2و1برگزاري دوره آموزشي مربيگري درجه   23
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ماهشهريور  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

  آقايان و بانوان   استان هاي متقاضي  17/6/96و16  )2قرمز تا دان (  240برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   1

  آقايان   گيالن - بوشهر  24/6/96  )4و  3پوم و دان (  240برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   2

    تمامي استانها بجز استانهاي جنوبي كشور   شهريور -مرداد - تير  طرح زكات آموزشي تكواندو در فضاي پاركي  3

    )ابالغ سراسري(سراسر كشور   شهريور  -مرداد - تير  )كودكان بي سرپرست و كودكان كار( توسعه طرح زكات تكواندو   4

     - چهارمحال بختياري-آغربي-شرقي.آ-اردبيل  شهريورماه   گردهمايي خانوادگي تكواندو   5

  بانوان آقايان و   )استان 32(استان داوطلب   نيمه دوم شهريور  قهرماني خردساالن كشوريبرگزاري مسابقات   6

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير ماه الي بهمن ماه  )جام اميد ها (جوانانبرگزاري ديدارهاي ليگ   7

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خرداد ماه الي مهرماه  )جام غنچه  هاي تكواندو (برگزاري ديدارهاي ليگ خردساالن  8

  و بانوان آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خردادماه الي مهرماه  )شكوفه هاجام ( برگزاري ديدارهاي ليگ دسته يك  نونهاالن ر  9

   آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خردادماه الي مهرماه  )جام شكوفه هاي تكواندو( برگزاري ديدارهاي ليگ برتر نونهاالن  10

اسفندتير  الي   )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ دسته يك  نوجوانان   11   بانوانآقايان و   تهران و شهرستان هاي متقاضي 

اسفندتير  الي   )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ برتر نوجوانان پسر   12   آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي 

 بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام نشاط( برگزاري ليگ دسته يك پومسه   13

 بانوان و آقاايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام ستارگان( برگزاري ليگ برتر پومسه   14

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام نقش جهان ( برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان و برگساالن   15

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام خليج فارس ( ليگ برتر جوانان و بزرگساالن  برگزاري ديدارهاي  16

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام كوثر (ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن  17
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ماهشهريور  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

  يانوان  و آقايان  متقاضياستانهاي    شهريورماه  كيوروگي و پومسه  3و2و1برگزاري دوره آموزشي داوري درجه   18

  يانوان  و آقايان  متقاضياستانهاي    شهريورماه   3و2و1برگزاري دوره آموزشي مربيگري درجه   19

20  
كوهپيمايي به همراه سفيران ورزشي محيط زيست و پاكسازي 

  منطقه كارمندان فدراسيون 
      شهريورماه 
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ماه مهر  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

  بانوان   مازندران- مركزي  14/7/96  )4و3پوم و دان (  56برگزاري آزمون ارتقاي كمربند دوره  1

 از طرف هيات استان اجرا مي گردد  سراسركشور   مهرماه  آموزشي تكواندو در فضاي پاركيطرح زكات   2

  از طرف هيات استان اجرا مي گردد  سراسركشور  مهرماه  )كودكان بي سرپرست و كودكان كار( توسعه طرح زكات تكواندو   3

   گيالن-گلستان- مازندران  مهرماه  برگزاري گردهمايي خانوادگي تكواندو   4

  سراسركشور  مهرماه  برگزاري كارگاههاي توسعه تكواندو در مدارس   5
اعزام مي مربي  5از هيات استان 

   شود

  بانوان   )استان 32(استان داوطلب   نيمه دوم مهر  برگزاري مسابقات قهرماني جوانان و بزرگساالن  6

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير ماه الي بهمن ماه  )جام اميد ها (برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان  7

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  خرداد ماه الي مهرماه  )جام غنچه  هاي تكواندو (برگزاري ديدارهاي ليگ خردساالن  8

  آقايان و بانوان  شهرستان هاي متقاضيتهران و   خردادماه الي مهرماه  )جام شكوفه ها( برگزاري ديدارهاي ليگ دسته يك  نونهاالن   9

10  
جام شكوفه هاي ( برگزاري ديدارهاي ليگ برتر نونهاالن

  )تكواندو
  آقايان   تهران و شهرستان هاي متقاضي  خردادماه الي مهرماه

اسفندتير  الي   )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ دسته يك  نوجوانان   11   آقايان و بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي 

اسفندتير  الي   )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ برتر نوجوانان پسر   12   آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي 

 بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام نشاط( برگزاري ليگ دسته يك پومسه   13

 بانوان و آقاايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام ستارگان (برگزاري ليگ برتر پومسه   14

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام نقش جهان ( برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان و برگساالن   15

16  
جام خليج ( برگزاري ديدارهاي ليگ برتر جوانان و بزرگساالن 

  ) فارس
 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه
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 مهرماه 

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام كوثر( ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن  17

  يانوان  و آقايان  استانهاي  متقاضي  مهرماه  كيوروگي و پومسه  3و2و1برگزاري دوره آموزشي داوري درجه   18

  يانوان  و آقايان  متقاضياستانهاي    مهرماه    3و2و1برگزاري دوره آموزشي مربيگري درجه   19

        برگزاري مسابقات ليگ با شعارهاي محيط زيستي  20

    96مره ماه  27  انگليس - لندن  قهرماني جهان پاراتكواندوهفتمين دوره مسابقات   21
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ماه آبان   

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

  آقايان و بانوان   استان هاي متقاضي  5/8/96و4  )2قرمز تا دان (  241برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   1

  آقايان   فارس- همدان  12/8/96  )4و3پوم ودان ( 241برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   2

  آقايان  فدراسيون تكواندو  -تهران  26/8/96  )6و  5دان (  54گزاري آزمون ارتقاي كمربند دورهبر  3

   سراسر كشور  آبان ماه   )كودكان بي سرپرست و كودكان كار( توسعه طرح زكات تكواندو   4

    كهكيلويه و بوير احمد-كرمان- فارس  نيمه اول آبان ماه  برگزاري گردهمايي خانوادگي تكواندو   5

    استان البرز  نيمه اول آبان ماه  برگزاري كارگاههاي توسعه تكواندو در مدارس   6

  خانوادهمسابقات تكواندو   )خانه تكواندو (تهران   نيمه دوم آبان   برگزاري فستيوال تكواندو خانواده   8

)نفر 250(تهران  نيمه دوم آبان ماه   )تمامي رده هاي سني( مسابقات قرآن و پومسهبرگزاري   9   بانوان و آقايان  

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير ماه الي بهمن ماه  )جام اميد ها (برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان  10

اسفندتير  الي   )جام آينده سازان المپيك ( ديدارهاي ليگ دسته يك  نوجوانان  11   بانوانآقايان و   تهران و شهرستان هاي متقاضي 

اسفندتير  الي   )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ برتر نوجوانان پسر   12   آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي 

 بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام نشاط( برگزاري ليگ دسته يك پومسه   13

 بانوان و آقاايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام ستارگان( برگزاري ليگ برتر پومسه   14

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام نقش جهان ( برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان و برگساالن   15

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام خليج فارس ( برگزاري ديدارهاي ليگ برتر جوانان و بزرگساالن   16

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام كوثر (ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن  17
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ماهآذر  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
  آقايان و بانوان  استانهاي متقاضي  01/10/96و30/9  )2قرمز تا دان ( 242برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   1

   سراسر كشور   آذرماه  )كودكان بي سرپرست و كودكان كار( توسعه طرح زكات تكواندو   2

   خوزستان  –سيستان و بلوچستان   آذرماه   برگزاري گردهمايي خانوادگي تكواندو   3

)استان 32(استان داوطلب نيمه دوم آذر ماه  قهرماني جوانان كشوري برگزاري مسابقات   4   و بانوان  آقايان 

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير ماه الي بهمن ماه  )جام اميد ها (برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان  5

اسفندتير  الي   )جام آينده سازان المپيك (ليگ دسته يك  نوجوانان  ديدارهاي  7   بانوانآقايان و   تهران و شهرستان هاي متقاضي 

اسفندتير  الي   )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ برتر نوجوانان پسر   8   آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي 

 بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام نشاط( برگزاري ليگ دسته يك پومسه   9

 بانوان و آقاايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام ستارگان( برگزاري ليگ برتر پومسه   10

 آقايان  شهرستان هاي متقاضيتهران و   مرداد ماه الي اسفندماه  )جام نقش جهان ( برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان و برگساالن   11

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام خليج فارس ( برگزاري ديدارهاي ليگ برتر جوانان و بزرگساالن   12

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام كوثر (ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن  13

  يانوان  و آقايان  متقاضياستانهاي    آذرماه  كيوروگي و پومسه  3و2و1برگزاري دوره آموزشي داوري درجه   14

  يانوان  و آقايان  متقاضياستانهاي    آذرماه    3و2و1برگزاري دوره آموزشي مربيگري درجه   15
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ماهدي   

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

  آقايان  يزد -آغربي  08/10/96  )4و3پوم ودان( 242برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   1

  بانوان   خوزستان-تهران  29/10/96  )4و3پوم ودان(57برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   2

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير ماه الي بهمن ماه  )جام اميد ها (برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان  3

اسفندتير  الي   )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ دسته يك  نوجوانان   4   بانوانآقايان و   تهران و شهرستان هاي متقاضي 

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

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

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

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

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

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

    سراسر كشور  دي ماه  )كودكان بي سرپرست و كودكان كار( توسعه طرح زكات تكواندو   11

    )هرمزگان (بندرعباس- بوشهر  دي ماه  برگزاري گردهمايي خانوادگي تكواندو   12

  و آقايان يانوان   متقاضياستانهاي    دي ماه  كيوروگي و پومسه  3و1برگزاري دوره آموزشي داوري درجه   13

  يانوان  و آقايان  متقاضياستانهاي    دي ماه    3و2و1برگزاري دوره آموزشي مربيگري درجه   14
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ماههمن ب  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

    سراسر كشور   بهمن ماه   )كودكان بي سرپرست و كودكان كار( توسعه طرح زكات تكواندو   1

    سراسر كشور  بهمن ماه  برگزاري گردهمايي خانوادگي تكواندو   2

  بانوان و آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير ماه الي بهمن ماه  )جام اميد ها (برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان  3

و آقايان بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام نشاط( برگزاري ليگ دسته يك پومسه   4  

 بانوان و آقاايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام ستارگان( برگزاري ليگ برتر پومسه   5

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام نقش جهان ( برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان و برگساالن   6

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام خليج فارس ( جوانان و بزرگساالن  برگزاري ديدارهاي ليگ برتر  7

  بانوان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  تير الي بهمن ماه  )جام كوثر (ليگ دسته يك جوانان و بزرگساالن  8

اسفندتير  الي   )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ دسته يك  نوجوانان   9   بانوانآقايان و   تهران و شهرستان هاي متقاضي 

اسفندتير  الي   )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ برتر نوجوانان پسر   10   آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي 

  آقايان  فدراسيون تكواندو  -تهران  06/11/96  )7دان (  25برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   11

  آقايان و بانوان   استانهاي متقاضي   13/11/96و12  )2قرمز تا دان (  243برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   12

  آقايان   كرمانشاه و البرز  20/11/96  )4و3پوم و دان (  243برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   13

  آقايان و بانوان استان داوطلب نيمه دوم بهمن ماه  )رده هاي سني تمامي( برگزاري مسابقات قهرماني هان مادانگ كشوري  14

    سراسر كشور بهمن 22 حضور در راهپيمايي و جشن پيروزي انقالب اسالمي  15

  يانوان  و آقايان  فدراسيون تكواندو   بهمن ماه   برگزاري دوره آموزشي تربيت مدرس داوري كيوروگي و پومسه  16

  بانوان و آقايان   استان متقاضي   بهمن ماه   )كيوروگي ( داوري درجه ممتازبرگزاري دوره آموزشي   17
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  ماهاسفند 

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف

  )فدراسيون(تهران   اسفندماهنيمه اول   تكواندو همگاني توسعه  همايشبرگزاري   1
ويژه دبيران و مسئولين 

  كميته همگاني 

2  
كودكان بي سرپرست و كودكان ( زكات تكواندو توسعه طرح 

  )كار
    سراسر كشور  اسفند ماه

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  مرداد ماه الي اسفندماه  )جام نقش جهان ( برگزاري ديدارهاي ليگ جوانان و برگساالن   3

 آقايان  تهران و شهرستان هاي متقاضي  ماه الي اسفندماهمرداد   )جام خليج فارس ( برگزاري ديدارهاي ليگ برتر جوانان و بزرگساالن   4

اسفندتير  الي   )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ دسته يك  نوجوانان   5   بانوانآقايان و   تهران و شهرستان هاي متقاضي 

اسفندتير  الي   )جام آينده سازان المپيك (ديدارهاي ليگ برتر نوجوانان پسر   6   آقايان  شهرستان هاي متقاضيتهران و  

  بانوان   فدراسيون تكواندو -تهران  04/12/96  ) 5دان (  18برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   7

  آقايان   فدراسيون تكواندو -تهران  11/12/96  ) 6و  5دان (  55برگزاري آزمون ارتقاي كمربند  دوره   8

نفر 200تهران نيمه اول اسفند ماه  )رده هاي سنيتمامي ( برگزاري مسابقات ويژه خانواده ها  9  آقايان و بانوان  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 

 طول سال 

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
)كودكان بي سرپرست و كودكان كار( توسعه طرح زكات تكواندو   1    سراسر كشور   در طول سال  

  مسابقات آزاد نوجوانان برگزاري   2
درخواست كادر فنيبنا به   تهران  

 آقايان 

 بانوان 

  مسابقات آزاد جوانان و بزرگساالن برگزاري   3
 تهران بنا به درخواست كادر فني

 آقايان

 بانوان 

 بانوان و آقايان  تهران بنا به درخواست كادر فني  ) تمام رده هاي سني(مسابقات پومسه ورود به اردوي تيم مليبرگزاري   4

  مسابقات ورود به اردوي تيم ملي نوجو انان برگزاري   5
 تهران بنا به درخواست كادر فني

 آقايان 

 بانوان 

  مسابقات ورود به اردوي تيم ملي جوانان وبزرگساالن برگزاري   6
 تهران بنا به درخواست كادر فني

 آقايان 

 بانوان 

شودمتعاقبا اعالم مي  در طول سال  برگزاري كارگاه هاي علمي پژوهشي   7    

   - در طول سال  چاپ كتاب، مقاله و نشريه علمي تخصصي  8

   متعاقبا اعالم مي شود در طول سال  برگزاري همايش علمي تكواندو  9

برگزاري نشست هاي علمي تخصصي و جلسات هم انديشي با   10

  پژوهشگران و كميته هاي استاني

 متعاقبا اعالم مي شود در طول سال
  

و همايش هاي علمي پژوهشي مرتبط با شركت در سمينارها   11

  نيازهاي فدراسيون

 متعاقبا اعالم مي شود در طول سال
  

    در طول سال  حمايت از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي مرتبط با تكواندو  12
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 طول سال 

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
    در طول سال  مراكز علمي پژوهشيايجاد تفاهم نامه با دانشگاه ها و   13

   در طول سال  بروزرساني بانك اطالعات پژوهشگران تكواندوكار  14

   در طول سال  انجام پژوهش هاي كاربردي در تكواندو   15

 آقايان و بانوان   در طول سال  بار در طول سال  2برگزاري دوره هاي پيكر سنجي   16

 در طول سال  نفر  35برگزاي دوره هاي بازآموزي پيكر سنجي براي   17
 

به شرط گذراندن 

 دوره يك

   در طول سال برگزاري دوره   2سطح بار  تا پايان سال  2پيكرسنجي   18

   در طول سال  پيگيري پايگاههاي استعداديابي استانها و اجراي صحيح فازهاي بعد   19

علم –تغذيه (برگزاري دوره تربيت مربي استعداديابي در همه زمينه   20

  ...)تمرين

 در طول سال
  

برگزاري نشست هاي تخصصي كميته هاي استعداديابي استانها    21

  استعداديابي 

 در طول سال
  

   در طول سال  آزمون هاي ويژه تخصصي ويژه كادر پايگاههاي استعداديابي   22

   در طول سال  برگزاري جشنواره پايگاه هاي استعداديابي   23

ايجاد و تكميل و بروز رساني بانك اطالعات پايگاههاي استعداديابي و   24

  نخبه پروري 

 در طول سال
  

   در طول سال  برنامه ريزي در جهت استعدادپروري و ايجاد بستر مناسب   25

   در طول سال   2و 1به بعد و پيگيري دستور العمل  3ارائه دستورالعمل هاي   26

در مسابقات  طبق برنامه كميته مسابقات و  انتخاب شايسته ورزشكار  27

  ليگ تحت نظر مستعدين شناسايي شده 

 در طول سال
  

 



 

21 

 

 طول سال 

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
    در طول سال  ) با ايجاد تيم فني متخصص( نرم سازي رشته كيوروگي و پومسه   28

   در طول سال  ساخت آزمونهاي مورد نياز جهت ايجاد شاخص و استاندارد   29

   در طول سال  تهيه ابزار سنجش آزمونهاي مشخص شده   30

شركت در دوره هاي آموزشي جهت باالبردن توان علمي كميته   31

  استعداديابي 

 در طول سال
  

شناسايي مستعدين جهت ورود به رشته تكواندو با همكاري كميته   32

  )برگزاري جشنواره هاي استعداديابي همگاني(همگاني فدراسيون 

 در طول سال
  

ابزار مورد نيار براي اين  ايجاد مركز استعداديابي در فدراسيون و تكميل  33

  مركز

 در طول سال
  

ورود سرفصل استعداديابي در دوره هاي هماهنگي ساليانه و دوره هاي   34

  آموزش ، مريبان و داوران 

 در طول سال
  

   در طول سال  برگزاري برنامه هي اوقات فراغت فرهنگي براي تيم هاي ملي   35

   در طول سال  كارشناسان مجربگفتمان هاي روانشناختي با حضور   36

   در طول سال  حضور مستمر روحاني و مبلغ ديني در اردوهاي تيم هاي ملي   37

برگزاري جشنواره ساالنه جشنواره اخالق ورزشي و تجليل از ورزشكاران   38

  با اخالق 

 در طول سال
  

   در طول سال  تهيه كتاب هايي در زمينه اخالق ورزشي  در دين   39

ارتقاء فرهنگ حجاب و عفاف با طراحي لباسهاي ورزشي مناسب   40

  ورزشكاران با توجه به موازين ديني و ملي 

 در طول سال
  

   در طول سال  طرح استعدايابي و آموزش رايگان تكواندو در سطح كشور  41

   در طول سال  برگزاري كالسهاي آموزشي مشاوره اي   42
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 طول سال 

برگزاري زمان شرح برنامه رديف  توضيحات محل برگزاري 
    در طول سال  حضور ورزشكاران در  بازديد از خانواده معظم شهدا  43

حضور خانواده هاي شهدا و جانبازان در مراسم هاي بدرقه و استتقبال    44

  از تيم هاي ملي تكواندو 

    در طول سال

سال در طول  برگزاري مسابقات فرهنگي در رويدادهاي ورزشي كشور   45     

    در طول سال  برگزاري مراسم تجليل و يادواره خانواده شهدا   46

    در طول سال  برگزاري جشن هاي مناسبتي ملي و مذهبي   47

    در طول سال  برگزاري مسابقات تلفيقي قرآن و تكواندو در سطح كشور  48

    در طول سال  برگزاري مراسم تجليل از مربيان پيشكوست   49

    در طول سال  مراسم تجليل از قهرمانان اخالق محور برگزاري  50

    در طول سال  برگزاري مراسم تجليل از ورزشكاران قاري و حافظ قرآن  51

    در طول سال  برگزاري مراسم تجليل از ورزشكاراني كه اهتمام به امر نماز دارند  52

    در طول سال  تداوم اجراي طرح كمپين نفس قهرمان  53

    در طول سال  تكميل سايت شهداي تكواندو   54

    در طول سال  راه اندازي سايت جانبازان و ايثارگران تكواندو   55

    در طول سال  راه اندازي بانك اطالعاتي قاريان و حافظان تكواندوكار   56

 


