
 

         

 برٍى هرزی آهَزش           

  

بیي الوللی کِ در ایراى برگسار هی گردد بب ّوبٌّگی کٌفذراسیَى آسیب بِ  3دٍرُ هربیگری درجِ 

 ًفر سْویِ هتعلق بِ ایراى هی ببضذ . 20زش سِ گبًِ ایراى خَاّذ بَد  کِ هیسببًی فذراسیَى ٍر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هسببقبت برٍى هرزی            

 تبریخ اعسام هحل برگساری ردُ سٌی عٌَاى فعبلیت ردیف

1 
هسببقبت قْرهبًی سِ گبًِ آسیبئی 

 اتحبدیِ در خلیج سَبیک

 ،بسرگسبالى ، اهیذ

 ٍ ًَجَاًبى جَاًبى
 4/2/92 فیلیپیي

2 
کبپ آسیبئی هوتبز سِ گبًِ 

 کٌفذراسیَى ٍ اتحبدیِ

بسرگسبالى ، اهیذ ٍ 

 جَاًبى
 25/2/92 چیي

3 
کبپ آسیبئی سِ گبًِ اتحبدیِ در 

 آهبکَسب

بسرگسبالى ، اهیذ ٍ 

 جَاًبى
 3/3/92 شاپي

 دٍگبًِ بیي الوللی جبرکبتب 4
بسرگسبالى ، اهیذ ٍ 

 جَاًبى
 16/3/91 اًذًٍسی

5 
بپ آسیبیی سِ گبًِ اتحبدیِ در ک

 گبهبگَری

بسرگسبالى ، اهیذ ٍ 

 جَاًبى
 23/3/92 شاپي

6 
کبپ آسیبئی هوتبز سِ گبًِ 

 اتحبدیِ در بَراببی

بسرگسبالى ، اهیذ ٍ 

 جَاًبى
 28/3/92 قساقستبى

7 
ٍ ًَجَاًبى آسیبیی    دعَتٌبهِ 

 سبلِ( 15تب  13ای)
 ًَجَاًبى

8 
یِ در کبپ آسیبئی سِ گبًِ اتحبد

 تبتی یبهب

بسرگسبالى ، اهیذ ٍ 

 جَاًبى
 5/4/92 شاپي

9 
کبپ آسیبئی هوتبز سِ گبًِ 

 کٌفذراسیَى ٍ اتحبدیِ

بسرگسبالى ، اهیذ ٍ 

 جَاًبى
 26/4/92 چیي

10 
کاپ آسیائی سِ گاًِ اتحادیِ در 

 اٍزاکا

بسرگسبالى ، اهیذ ٍ 

 جَاًبى
 27/4/92 شاپي

11 
کاپ آسیائی سِ گاًِ اتحادیِ در 

 ٌگاپَرس

بسرگسبالى ، اهیذ ٍ 

 جَاًبى
 2/5/92 سٌگبپَر

12 
کاپ آسیائی سِ گاًِ اتحادیِ در 

 هَرٍکاهی

بسرگسبالى ، اهیذ ٍ 

 جَاًبى
 4/7/92 شاپي

13 
کاپ آسیائی هوتاز سِ گاًِ 

 اتحادیِ

بسرگسبالى ، اهیذ ٍ 

 جَاًبى
 11/7/92 اًذًٍسی

14 
کاپ جْاًی اتحادیِ در تًَگ 

 یًَگ

هیذ ٍ بسرگسبالى ، ا

 جَاًبى
 23/7/92 کرُ جٌَبی

15 
کاپ آسیائی سِ گاًِ اتحادیِ در 

 ٌّگ کٌگ

بسرگسبالى ، اهیذ ٍ 

 جَاًبى
 1/8/92 ٌّگ کٌگ

16 
کاپ آسیایی ممتاز سه گانه 

 کنفدراسیونو اتحادیه

بسرگسبالى ، اهیذ ٍ 

 جَاًبى
 14/8/92 چیي

 هسابقات قْرهاًی دٍگاًِ آسیائی 14
بسرگسبالى ، اهیذ ٍ 

 اًبىجَ

هتعبقببً اعالم هی 

 گردد

هتعبقببً اعالم 

 هی گردد

18 

هسابقِ آزهَى در ایٌچَى برای 

ّفذّویي دٍرُ گرٍّْای سٌی 

4102 

هتعبقببً اعالم هی 

 گردد
 کرُ جٌَبی

هتعبقببً اعالم 

 هی گردد

 

 

 

 

 

 

      هسببقبت داخلی           

یزهبى برگسار ردُ سٌی هکبى برگساری ضرح فعبلیت ردیف  

1 

برگساری هسببقبت قْرهبًی ٍ 

ببضگبُ ّبی کطَر هرحلِ اٍل 

 )آقبیبى(

 هبزًذراى
دِّ سَم 

 خرداد

ًًَْبالى ، ًَجَاًبى، 

،جَاًبى، اهیذ 

 ٍبسرگسبالى

2 

برگساری هسببقبت قْرهبًی ٍ 

ببضگبُ ّبی کطَر هرحلِ دٍم 

 )آقبیبى(

گیالى یب آررببیجبى 

 ضرقی،تبریس)ارس(

دِّ دٍم 

ضْریَر 

 هبُ

ْبالى ، ًَجَاًبى، ًًَ

،جَاًبى، اهیذ 

 ٍبسرگسبالى

3 

برگساری هسببقبت قْرهبًی  

ببضگبُ ّبی کطَر هرحلِ سَم 

 )آقبیبى(

ّرهسگبى 

)بٌذرعببس،کیص 

 یب قطن(

دِّ سَم 

 بْوي هبُ

ًًَْبالى ، ًَجَاًبى، 

،جَاًبى، اهیذ 

 ٍبسرگسبالى

4 
برگساری هسببقبت دٍگبًِ داًص 

 آهَزی )آقبیبى(
 خراسبى رضَی

دِّ اٍل 

 هْر هبُ
 ًَجَاًبى ٍ جَاًبى

5 
برگساری هسببقبت دٍگبًِ 

 داًطجَیی)آقبیبى(

6 
برگساری هسببقِ دٍگبًِ داًص 

ضوبل یب غرة  آهَزی ببًَاى کطَر

 کطَر

دِّ اٍل 

 آببى هبُ

ًَجَاًبى ٍ جَاًبى 

 ٍ بسرگسبالى
7 

برگساری هسببقِ دٍگبًِ داًص 

 آهَزی ببًَاى کطَر

8 
سببقبت قْرهبًی کطَر برگساری ه

 دٍگبًِ ببًَاى

کرهبًطبُ یب 

 سوٌبى

دِّ سَم 

 آببى

جَاًبى،اهیذ ٍ 

 بسرگسبالى

9 
برگساری هسببقِ دٍگبًِ آبی 

 هختص آقبیبى

بَضْر ، هبّطْریب 

 ّرهسگبى

دِّ اٍل 

 بْوي هبُ

جَاًبى،اهیذ ٍ 

 بسرگسبالى

10 
برگساری هسببقبت بیي الوللی دِّ 

تین خبرجی ( 5فجر)  

،کیص یب  ّرهسگبى

 قطن

دِّ فجر 

 بْوي هبُ

جَاًبى،اهیذ ٍ 

 بسرگسبالى

 

  

 تبریخ اعسام هحل برگساری ردُ سٌی عٌَاى فعبلیت ردیف

 اتحبدیِ 1دٍرُ هربی گری سطح  1
هتعبقببً اعالالم  

 هی گردد
 ایراى

 24تب  19

 اردیبْطت هبُ

2 
 1دٍرُ هسئَالى فٌی سطح 

 اتحبدیِ

هتعبقببً اعالم 

 هی گردد
 خبٍرهیبًِ

هتعبقببً اعالم 

 گردد هی

3 
 1دٍرُ هسئَالى فٌی سطح 

 اتحبدیِ

هتعبقببً اعالم 

 هی گردد
 تبیلٌذ

هتعبقببً اعالم 

 هی گردد

4 
 2ٍ  1دٍرُ هسئَالى فٌی سطَح 

 اتحبدیِ

هتعبقببً اعالم 

 هی گردد

فیلیپیي،خلیج 

 سَبیک

هتعبقببً اعالم 

 هی گردد

5 
 1دٍرُ هسئَالى فٌی سطح 

 اتحبدیِ

هتعبقببً اعالالم  

 هی گردد

ي، سی چَآى ، چی

 چٌگذٍ

هتعبقببً اعالم 

 هی گردد

6 
 2دٍرُ هسئَالى فٌی سطح 

 اتحبدیِ

هتعبقببً اعالالم  

 هی گردد
 چیي، پکي

هتعبقببً اعالم 

 هی گردد

 اتحبدیِ 2دٍرُ هربی گری سطح  7
هتعبقببً اعالالم  

 هی گردد
 ٌّگ کٌگ

هتعبقببً اعالم 

 هی گردد

 سبل 23اردٍی زًبى جَاى ٍ زیر  8
اعالالم   هتعبقببً

 هی گردد
 کرُ جٌَبی

هتعبقببً اعالم 

 هی گردد

 اردٍی تَسعِ ٍرزش 9
هتعبقببً اعالالم  

 هی گردد

ٌّذٍستبى، 

سریالًکب ، هبلسی ، 

 ًپبل

هتعبقببً اعالم 

 هی گردد

فذراسیَى ٍرزش سِ گبًِ 92برًبهِ سبل  فذراسیَى ٍرزش سِ گبًِ 92ًبهِ سبل بر   

فذراسیَى ٍرزش سِ گبًِ 92برًبهِ سبل   



 

 

 اردٍّبی داخلی           

 ضرح فعالیت ردیف
هکاى 

 برگساری
زهاى 

 برگساری
 ردُ سٌی

 فرٍردیي تْراى اردٍی آهبدگی تین هلی آقبیبى 1
 جَاًبىًَجَاًبى،

 ،اهیذ ٍ بسرگسبالى

 اردیبْطت تْراى اردٍی آهبدگی تین هلی دٍ گبًِ ببًَاى 2
 جَاًبىًَجَاًبى،

 ،اهیذ ٍ بسرگسبالى

 خرداد تْراى اردٍی آهبدگی تین هلی آقبیبى 3
جَاًبى،اهیذ ٍ 

 بسرگسبالى

  تْراى اردٍی آهبدگی تین هلی دٍ گبًِ ببًَاى 4
جَاًبى،اهیذ ٍ 

 بسرگسبالى

 دِّ اٍل تیر ضبّرٍد اردٍی آهبدگی تین هلی دٍ گبًِ ببًَاى 5
 ًبىًَجَاًبى،جَا

 ،اهیذ ٍ بسرگسبالى

 زًجبى اردٍی آهبدگی تین هلی آقبیبى 6
دِّ سَم 

 هرداد

 ًَجَاًبى،جَاًبى

 ،اهیذ ٍ بسرگسبالى

 ضبّرٍد اردٍی آهبدگی تین هلی دٍ گبًِ ببًَاى 7
دِّ اٍل 

 ضْریَر

 ًَجَاًبى،جَاًبى

 ،اهیذ ٍ بسرگسبالى

 ضبّرٍد اردٍی آهبدگی تین هلی آقبیبى 8
دِّ دٍم 

 ضْریَر

 ًَجَاًبى،جَاًبى

 ،اهیذ ٍ بسرگسبالى

 اراک اردٍی آهبدگی تین هلی دٍ گبًِ ببًَاى 9
دِّ دٍم 

 هْر

جَاًبى،اهیذ ٍ 

 بسرگسبالى

 اراک اردٍی آهبدگی تین هلی آقبیبى 10
دِّ سَم 

 هْر

جَاًبى،اهیذ ٍ 

 بسرگسبالى

 اصفْبى اردٍی آهبدگی تین هلی دٍ گبًِ ببًَاى 11
دِّ اٍل 

 آببى

یذ ٍ جَاًبى،اه

 بسرگسبالى

 اصفْبى اردٍی آهبدگی تین هلی آقبیبى 12
دِّ سَم 

 آببى

جَاًبى،اهیذ ٍ 

 بسرگسبالى

 خَزستبى اردٍی آهبدگی تین هلی دٍ گبًِ ببًَاى 13
دِّ دٍم 

 آرر

جَاًبى،اهیذ ٍ 

 بسرگسبالى

 خَزستبى اردٍی آهبدگی تین هلی آقبیبى 14
دِّ اٍل 

 آرر

جَاًبى،اهیذ ٍ 

 بسرگسبالى

ردٍی آهبدگی تین هلی دٍ گبًِ ببًَاىا 15  ّرهسگبى 
دِّ دٍم 

 دی

جَاًبى،اهیذ ٍ 

 بسرگسبالى

 ّرهسگبى اردٍی آهبدگی تین هلی آقبیبى 16
دِّ اٍل 

 دی

جَاًبى،اهیذ ٍ 

 بسرگسبالى

 بَضْر اردٍی آهبدگی تین هلی دٍ گبًِ ببًَاى 17
دِّ دٍم 

 بْوي

جَاًبى،اهیذ ٍ 

 بسرگسبالى

هلی آقبیبى اردٍی آهبدگی تین 18  بَضْر 
دِّ اٍل 

 بْوي

جَاًبى،اهیذ ٍ 

 بسرگسبالى

 تْراى اردٍی آهبدگی تین هلی دٍ گبًِ ببًَاى 19
دِّ دٍم 

 اسفٌذ

جَاًبى،اهیذ ٍ 

 بسرگسبالى

 تْراى اردٍی آهبدگی تین هلی آقبیبى 20
دِّ اٍل 

 اسفٌذ

جَاًبى،اهیذ ٍ 

 بسرگسبالى

 

 

 

 

 داخلی آهَزش             

 ردیف
اى دٍرُ عٌَ

 ّای آهَزضی

 
 جٌسیت

تاریخ 

 برگساری 

تعذاد ضرکت 

هحل  کٌٌذگاى

حداقل  برگساری

 نفر

حداکثر 

 نفر

3هربیگری درجِ  1  تْراى 35 25 دِّ اٍل تیر  

3هربیگری درجِ  2   
دِّ سَم 

 هرداد
 تْراى 35 25

2هربیگری درجِ  3   
دِّ سَم 

 هرداد
 تْراى 25 20

2هربیگری درجِ  4 ٍم ضْریَردِّ د    تْراى 25 20 

3داٍری درجِ  5 هبزًذراى   60 40 دِّ اٍل تیر  

گیالى)دٍگبًِ 

 ببًَاى (
3داٍری درجِ  6  40 20 دِّ دٍم هْر  

2داٍری درجِ  7  دِّ سَم هْر هرد 
55 

 تْراى 75

2داٍری درجِ  8  تْراى 130 دِّ سَم هْر زى 

 تْراى 40 30 دِّ اٍل آببى  تربیت هذرس 9

10 
برگبُ هسئَلیي ک

3فٌی درجِ   
 تْراى 40 30 دِّ اٍل آرر 

11 
کبرگبُ هسئَلیي 

3فٌی درجِ   
 تْراى 40 30 دِّ اٍل بْوي 

12 

کبرگبُ آهَزش 

ارتقبء سطح 

 داٍری

 دِّ اٍل دی هرد ٍ زى

 50 

ًفر در 

دٍ 

 کالس

ًفر  60

در دٍ 

 کالس

 تْراى

 

 

 

      

 

 

 

 

 بخص ّوگبًی
ف

 عٌَاى برًبهِ  ردی
زهبى 

 برگساری
 گرٍُ سٌی ٍ ضرایط عوَهی جٌسیت ضرایط سٌی

42/0/24 بِ هٌاسبت رٍز ارتص 1  
ًیرٍی ّای 

 هسلح کطَر
 هرد

ٍ باالی سال  21گرٍُ سٌی زیر 

 4111دٍچرخِ عادی  سال 21

هتر 0111دٍیذى  –هتر   

00/4/24 بِ هٌاسبت رٍز کارگر  2  کارگراى کطَر 
زى ٍ 

 هرد

سال ٍ باالی  21گرٍُ سٌی زیر 

 4111دٍچرخِ عادی  سال 21

هتر 0111دٍیذى  –هتر   

3 
بِ هٌاسبت ّفتِ 

 بسرگذاضت هقام هعلن
04/4/24  هعلویي کطَر 

زى ٍ 

 هرد

سال ٍ  21زیر سال ٍ  01گرٍُ سٌی زیر 

هتر  4111دٍچرخِ عادی - سال 21باالی 

هتر 0111دٍیذى  –  

4 
بِ هٌاسبت رٍز پذر ٍ آزاد 

 سازی خرهطْر
0/0/24  هرد پذراى ٍ پسراى  

 –هتر  4111دٍچرخِ پذراى 

هتر 011دٍیذى پسراى   

5 
بِ هٌاسبت رٍز اًتصاب هقام 

 هعظن رّبری بِ رّبری
01/0/24  

ٍرزضکاراى 

 دٍگاًِ کطَر

زى ٍ 

 هرد

 -هتر 4111دٍچرخِ عادی 

هتر در سراسر  0111دٍیذى 

 کطَر

 بِ هٌاسبت رٍز جَاى 6
ّفتِ آخر 

 خرداد

سال  01زیر 

 جَاًاى
 پسر

 –هتر  2111دٍچرخِ عادی 

هتر 0111دٍیذى   

 بِ هٌاسبت رٍز عفاف ٍ حجاب 7
ّفتِ اٍل 

 تیرهاُ

سال  01زیر 

 جَاًاى
 دختر

 –هتر  4111دٍچرخِ عادی 

هتر 211دٍیذى   

آزادگاىبِ هٌاسبت رٍز  8  41/1/24  هرد آزادگاى عسیس 
 -هتر 4111دٍچرخِ عادی 

هتر 011دٍیذى   

9 
بِ هٌاسبت رٍز جْاًی 

 هسجذ
دِّ سَم 

 هرداد

ٍرزضکاراى سِ 

 گاًِ کطَر
 هرد

حرکت بِ سَی هساجذ هطخص 

ضذُ استاًْا با دٍچرخِ ّوسهاى 

 با اراى هغرب

0/1/24 بِ هٌاسبت ّفتِ دٍلت 11  هرد زٍارت خاًِ ّا  
دعَت رسوی از اعضای هحترم 

ٍزارتخاًِ ّا جْت ضرکت در 

 ّوایص دٍچرخِ ٍ دٍ

01/1/24 بِ هٌاسبت رٍز دختر 11  
سال  02زیر 

 دختراى
 زى 

 0111دٍچرخِ سَاری عادی 

هتر 011دٍیذى  -هتر  

12 
بِ هٌاسبت رٍز ًیرٍی دریایی 

 ارتص
    

13 
بِ هٌاسبت رٍز تربیت 

 بذًی ٍ ٍرزش
41/7/24  

 ٍرزضکاراى

 دٍگاًِ ٍ سِ گاًِ

زى ٍ 

 هرد

حرکت با دٍچرخِ بِ سوت 

ادارات ٍرزش ٍ جَاًاى سراسر 

 کطَر

14 
بِ هٌاسبت رٍز داًص 

 آهَز
01/0/24  داًص آهَزاى 

 پسرٍ

 دختر

حرکت با دٍچرخِ بِ سوت 

ادارات آهَزش ٍ پرٍرش سراسر 

 کطَر

     بِ هٌاسبت ّفتِ ًاجا 15

0/2/24 بِ هٌاسبت رٍز بسیج 16  
ٍرزضکاراى سِ 

 گاًِ بسیجی
 هرد

حرکت با دٍچرخِ بِ سوت 

 گلسار ضْذای استاًْا 

01/2/24 بِ هٌاسبت رٍز داًطجَ 17  داًطجَیاى 
هرد ٍ 

 زى

ّواٌّگی با تربیت بذًی ٍزارت 

علَم جْت برگساری هسابقِ 

 دٍگاًِ در کطَر

1/01/24 بِ هٌاسبت هیالد حضرت هسیح 18  اراهٌِ کطَر 
 پسرٍ

 دختر

 -هتر 2111غیرکَرسی دٍچرخِ 

هتر 011دٍیذى   

19 
بِ هٌاسبت دِّ فجر 

 اًقالب اسالهی
00/00/24  

ٍرزضکارى سِ 

 گاًِ کطَر

هرد ٍ 

 زى

گلباراى گلستاى ضْذا ّوسهاى با 

 ٍرٍد رّبر کبیراًقالب اسالهی

21 
بِ هٌاسبت رٍز ٍرٍد اهام 

 بِ ایراى
دِّ هبارک 

 فجر 
 تْراى

هرد ٍ 

 زى

هسار اهام تْراى تا بْطت زّرا ) 

 خویٌی رُ (

21 
بِ هٌاسبت رٍز 

 درختکاری
01/04/24  

ٍرزضکاراى سِ 

 گاًِ کطَر

هرد ٍ 

 زى

حضَر در هراسن درختکاری با 

پَضص کاهل ٍرزضی ٍ تجْیسات 

 سِ گاًِ

22 
سرداراى ضْیذ بِ هٌاسبت رٍز 

با  ٍضْذاء ًاهی استاى

 ّواٌّگی بسیج ٍ بٌیاد ضْیذ

 

بسیجیاى ًیرٍّای 

اًتظاهی ًظاهی ٍ 

 ّوِ استاًْا

 هرد
 -هتر 4111دٍچرخِ عادی 

هتر 0111دٍیذى   

 

فذراسیَى ٍرزش سِ گبًِ 92برًبهِ سبل  فذراسیَى ٍرزش سِ  92برًبهِ سبل  

گبًِ
فذراسیَى ٍرزش سِ گبًِ 92برًبهِ سبل   


