
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گانه ج . ا.افدراسیون سه  79مسابقات برون مرزی تقویم 

 

 

 ردیف عنوان فعالیت تاریخ اعزام محل برگزاری رویداد

 6 قهرمانی جوانان آسیا 61/20/79 هنگ کنگ مسافت کوتاه النتاو

 0 جهان ارتشهای 02/20/79 سوئد جهان ارتشهای گانهسه قهرمانی

 0 انتخابی المپیک نوجوانان 09/20/79 فیلیپین سه گانه مسافت کوتاه انتخابی المپیک نوجوانان آرژانتینی

 0 آسیا جنوب 20/20/79 نپال آسیا جنوب گانهسه قهرمانی

 2 گانهسال سه 00قهرمانی آسیا زیر  20/20/79 ژاپن گاماگوری -گانه سه

 1 قهرمانی آسیای میانه 61/20/79 قرقیزستان مسافت کوتاه

 9 بازیهای آسیایی 27/21/79 اندونزی پالم بنگ –مختلط امدادی گانه سه

 8 فیزو( دانشجویان جهان ) 21/79/ سوئد قهرمانی دانشجویان

 

 

 

 



 گانه ج .ا .افدراسیون سه ITUتقویم فعالیتهای جلسات کنفدراسیون آسیا و 

 

 

 افراد شرکت کننده میزبان تاریخ برگزاری شرح فعالیت ردیف

 امور بین الملل –رئیس  هنگ کنگ 61/20/79 جلسه هیئت رئیسه کنفدراسیون آسیا 6

 امور بین الملل –رئیس  استرالیا 06/21/79 کنگره جهانی اتحادیه 0

 شد. تاریخ برگزاری و میزبان متعاقباً توسط کنفدراسیون اعالم خواهد جلسه هیئت اجرایی کنفدراسیون آسیا 0

 

 

 

 

 

 

 

 



 گانه ج.ا.افدراسیون سه 79تقویم دوره ها و کمپ های آموزشی برون مرزی سال 

 ردیف نام دوره تاریخ کشور میزبان شهر

 6 کمپ آموزشی متعاقباً توسط کنفدراسیون آسیا اعالم خواهد شد

 0 کمپ آموزشی متعاقباً توسط کنفدراسیون آسیا اعالم خواهد شد

    0 

    0 

 

 توضیح:

 دوره های مذکور در تقویم کنفدراسیون آسیا دیده شده است و فدراسیون در قبال تغییر تاریخ یا هر گونه جابجایی مسئولیتی بعهده ندارد. -1

 حضور افراد داوطلب در دوره های مذکور صرفاً با هزینه شخصی امکان پذیر خواهد بود. -2

 

 

 

 

 

 

 



 گانه ج . ا. افدراسیون سه 79داخلی آقایان سال مسابقاتتقویم فعالیتهای 

 

 ردیف شرح فعالیت جنسیت زمان برگزاری میزبان

 6 71بزرگسال سال  -مرحله سوم لیگ سراسری و مسابقات قهرمانی امید آقایان اردیبهشت 06و  02 استان داوطلب

 0 مسابقات سه گانه نونهاالن و نوجوانان آقایان تیر 8و  9 داوطلب استان

 0 مرحله اول لیگ سه گانه آقایان دهه سوم تیر داوطلب استان

 0 مرحله دوم لیگ سه گانه آقایان دهه دوم مردادماه داوطلب استان

 2 مرحله سوم لیگ سه گانه آقایان دهه دوم شهریور داوطلب استان

 1 مسابقه جایزه بزرگ )دوگانه( آقایان متعاقباً متعاقباً

 9 مسابقه قهرمانی کشور دوگانه آبی آقایان شهریور استان داوطلب

 8 بزرگسال -امید -مسابقه قهرمانی کشور جوانان آقایان دهه سوم بهمن استان داوطلب

 7 قهرمانی کشور دوگانه آقایان زمان و میزبان با توجه به درخواست هیئت میزبان متعاقباً اعالم خواهد شد.

 

 

 

 



 گانه ج . ا. افدراسیون سه 79داخلی بانوان سالتقویم فعالیتهای مسابقات 

 

 

 ردیف شرح فعالیت جنسیت زمان برگزاری میزبان

 6 مرحله اول لیگ دوگانه بانوان بانوان دهه سوم تیرماه استان داوطلب

 0 مرحله دوم لیگ دوگانه بانوان بانوان دهه سوم مرداد استان داوطلب

 0 مرحله سوم لیگ دوگانه بانوان بانوان دهه دوم شهریور استان داوطلب

 0 بزرگسال -امید -جوانان -قهرمانی کشور نوجوانان بانوان دهه دوم مهرماه استان داوطلب

 2 مسابقه جایزه بزرگ دوگانه بانوان دهه سوم بهمن استان داوطلب

 

 

 

 

 

 

 



 79برنامه های اردو های داخلی سال 

 ردیف شرح فعالیت مدت مکان زمان شروع رده سنی تعداد نفرات جنسیت

 6 جوانان –مرحله اول اردو تیم ملی نوجوانان  روز 62 تهران 22/26/79 جوانان -نوجوانان 1 آقایان

 0 جوانان –مرحله دوم اردو تیم ملی نوجوانان  روز 06 قشم 02/26/79 جوانان -نوجوانان 1 آقایان

 0 بزرگسال –مرحله اول اردو امید  روز 62 تهران 60/26/79 بزرگسال -امید  1 آقایان

 بزرگسال -مرحله دوم اردو امید  روز 06 استان داوطلب 20/20/79 بزرگسال -امید  1 آقایان

 
0 

 2 بزرگسال –مرحله سوم اردو امید  روز 02 استان داوطلب 07/20/79 بزرگسال -امید  1 آقایان

 1 مرحله سوم اردو نوجوانان روز 62 استان داوطلب 00/20/79 نوجوانان 0 آقایان

 9 مرحله چهارم اردو نوجوانان روز 62 استان داوطلب 27/20/79 نوجوانان 0 آقایان

 8 اردوی چهارم بزرگساالن روز 62 استان داوطلب 26/20/79 بزرگساالن 0 آقایان

 7 امید –اردوی پنجم بزرگسال  روز 06 استان داوطلب 00/20/79 بزرگسال-امید  1 آقایان

 62 امید -اردوی ششم بزرگسال  روز 02 استان داوطلب 02/22/79 بزرگسال -امید  1 آقایان

 

 ماهه دوم با توجه به رویدادهای بین المللی اعالم خواهد شد. 1باشد و برنامه ماه اول سال می 1برنامه فوق مربوط به اردوهای متشکله در 



 گانه ج.ا.افدراسیون سه 79تقویم فعالیتهای آموزشی سال

 ردیف شرح فعالیت جنسیت زمان برگزاری میزبان

 6 0برگزاری دوره های مربیگری درجه  زن -مرد  در طول سال هیئت های استانی

 0 0برگزاری دوره های مسئولین فنی درجه  زن -مرد  در طول سال هیئت های استانی

 0 دوره تربیت مدرس سه گانه زن -مرد  اردیبهشت تهران

 0 0برگزاری دوره مربیگری درجه  زن -مرد  تیر داوطلب استان

 2 0برگزاری دوره مسئولین فنی درجه  زن -مرد  تیر استان داوطلب

 1 کارگاه بدنسازی سه گانه زن -مرد  مرداد استان داوطلب

 9 دوره تربیت مدرس شنا مرد مرداد تهران

 8 دوره تربیت مدرس دوچرخه زن -مرد  شهریور تهران

 7 دوره تربیت مدرس دو زن -مرد  شهریور تهران

 62 0دوره مربیگری درجه  زن -مرد  مهر استان داوطلب

 66 0برگزاری دوره مسئولین فنی درجه  زن -مرد  مهر استان داوطلب

 60 6دوره مربیگری درجه  زن -مرد  اسفند تهران

 60 کارگاه علم تمرین زن -مرد  دی -آبان  تهران

 60 دوره( 0کارگاه مکمل های ورزشی ) زن -مرد  بهمن -آذر -مهر -مرداد تهران

 62 دوره کارگاه تغذیه ورزشی ویژه سه گانه 0برگزاری  زن -مرد  در طول سال استان داوطلب

 61 کارگاه حقوق ورزشی زن -مرد  در طول سال استان داوطلب

 



 .ا .اگانه ج فدراسیون سه 79تقویم فعالیتهای پژوهشی سال 

 

 

 ردیف نوع فعالیت زمان برگزاری توضیحات

 6 تدوین فرایندهای کاربردی فدراسیون در طول سال 

 0 تدوین محتوای فنی سه گانه در طول سال 

 0 ترجمه و تألیف کتاب با موضوعیت سه گانه در طول سال 

 0 تهیه بروشورهای علمی در طول سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گانه ج .ا .افدراسیون سه  79استعدادیابی سالتقویم فعالیتهای 

 

 ردیف شرح فعالیت زمان برگزاری تعداد جنسیت میزبان

 6 برگزاری دوره مقدماتی آشنایی با استعدادیابی در طول سال دوره 8 زن –مرد  استان داوطلب

 0 آزمونهای استعدادیابیبرگزاری دوره آشنایی با تجهیزات و  در طول سال دوره 0 زن –مرد  استان داوطلب

 0 برگزاری دوره تربیت استعدادیاب در طول سال دوره 0 زن –مرد  تهران

 0 فراخوان استعدادیابی در استانهای مختلف در طول سال دوره 0 زن –مرد  استان داوطلب

 2 ونهاالننبرگزاری مسابقات برای مستعدین همزمان با مسابقات  تیرماه مرحله 6 مرد استان داوطلب

 1 برگزاری آزمونهای استعدادیابی در طول سال دوره 0 زن -مرد  استان داوطلب

 9 تدوین شاخص های استعدادیابی در طول سال مرحله 0 زن –مرد  استان داوطلب

 

 



 گانه ج .ا .افدراسیون سه 79تقویم فعالیتهای همگانی سال 

 

 ردیف شرح فعالیت زمان برگزاری میزبان

 6 گانهبرگزاری همایش های همگانی دوگانه و سه مرحله در طول سال 1 های استانیهیئت 

 0 همایش دوگانه آبی به مناسبت هفته دفاع مقدس شهریور استان داوطلب

 0 همایش دوگانه روستایی متعاقباً استان داوطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گانه ج .ا .افدراسیون سه 79سال  فرهنگیتقویم فعالیتهای 

 

 ردیف شرح فعالیت تعداد زمان میزبان

 6 مراسم تجلیل از همسران و خانواده شهدای ورزشکار 1 در طول سال هیئت های استانی

 0 به مناسبت فتح خرمشهر تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل 6 خرداد تهران

 0 انقالبتجدید میثاق با آرمانهای شهدا و جشن پیروزی  0 بهمن -فروردین  سراسر کشور

 0 مراسم تجلیل از قهرمانان دوگانه و سه گانه 6 متعاقباً متعاقباً

 2 برگزاری مسابقات قرآنی و فرهنگی 0 در طول سال هیئت های استانی

 1 برنامه بزرگداشت هفته دفاع مقدس 6 شهریور تهران و هیئت های استانی

 

 

 

 


