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 ( بیانیه مأموریت1

ارایه و ایجاد بستر های مناسب جهت آموزش،ترروی  و ارراواو ورش، سوه هادوه در  بوزر بوا       

در جهوت  اصزلی علمی و رجهیزاری پیبرفته در محیطی پاک و مهی  رزسط  ادری مواهر و متصصو    

 رربیت دمایندهادی شایسته در میادین ورششی بین المللی

 ( چشم انداز2

ربدیل شدن به ادتصاب ایرادیان سصت  ز، برای ادجام ورش، و قرار هرفتن جزو برررین هوای  

 آسیا

 الف( چشم انداز توسعه قهرمانی

هورفتن بوه عنوزان    اررااو جایگاه ایران و فدراسیزن ورش، سه هاده در باشی های آسیایی و قرار 

 ریم اول قاره آسیا و  سب مدال جهادی و المپیک .

 ب( چشم انداز توسعه همگانی  

هستر، و رزسعه  می و  یفی ورش، سه هاده در میان اقبار و طباات مصتلف استادهای مستعد 

ایران اسالمی با رزجه به ویژهیهای رشته جذاب ت مفرح و علمی ورش، سه هاده در جذب مصاطب در 

 رمام هروههای سنی.

 ج ( چشم انداز  توسعه حرفه ای 

رزسعه باشگاههای سه هاده با رویکرد حرفه ای به منظزر خزد فایی این رشوته  بوا رمرینوات و    

رقابت های مستمر در بین ورششکاران در طزل سال جهت اررااو هور هوه بیبوتر آموادهی و هم نوین      



 مالی و پبتیبادی و رجهیزاری اش ورششکاران   اهش ر زرد ورششکاران در سطح آسیا و  حمایت 

 د( چشم انداز توسعه زیزساختی و  تجهیزات فنی

ایجاد مکادهای استاددارد برهزاری مساباات ورش، سه هاده در استادهای  بزر و رجهیز هیارهای 

ی در مر ز استعدادیابی و پایگاه قهرمواد  6ورش، سه هاده استادها به سصت افزارهای رصصصی و ایجاد 

 استان مستعد. 6

 هـ( چشم انداز توسعه فرهنگی ) احیای منش پهلوانی (

رروی  اصزل اخالقی و فرهنگ ادسان سواش دیون مبوین اسوالم در بوین ورششوکاران و پورور،        

قهرمادان آراسته به خصلتهای پهلزادی و منش جزادمردی و فتزت و دور دگه داشتن عرصه ورش، سوه  

عدالتی و اش همه مهمتر ساختن الگزی مناسب جهت جامعه جزان و پزیوای   هاده اش هرهزده داپا ی تبی

 ایران اسالمی

 

 ( ارزش های محوری3

 اخالقی،_احترام به ارزش های اسالمی  

 شایسته ساالری 

 

 ( حوزه های عملکردی4

 بستر سازی 

 مشارکت کنندگان 



 مالی 

 )نتایج )کسب مدال 

 

    ( اهداف5       

 الف(   اهداف کوتاه مدت   

 دفر بررر آسیایی  11قرار هرفتن جایگاه قهرمادی ورش، سه هاده در مساباات آسیایی در جمع   .1

 دیروهای متصص  جهت بردامه ریزی و دظارت علمی بر رمرینات ریمهای ملی  11رربیت .2

  رسی بین المللی  3 سب  .3

   الس آمزششی رصصصی در سال21برهزاری  .4

 

 ب( اهداف میان مدت 

 دفر بررر آسیایی  11قرار هرفتن جایگاه قهرمادی ورش، سه هاده در مساباات آسیایی در جمع  .1

  سب سهمیه جهت شر ت در مساباات جهادی  .2

 اردوهاه اختصاصی ورش، سه هاده  3رجهیز .3

 همایش ملی و بین المللی رصصصی سه هاده 1برهزاری  .4

  ادزن استعدادیابی در قطبهای ورش، سه هاده در  بزر  11ربکیل .1

 ارشناس خبره در سطح علموی و فنوی ریمهوای ملوی ت مربیوان ت داوران و مودیران        11رربیت  .6

 ورش، سه هاده 

 

 ج( اهداف بلند مدت 

 در سال در استان های مستعد  %11افزایش ورششکاران سامان دهی شده و فعال به میزان  .1



 ادفرادی قهرمادی آسیا در رده بزرهساالن  سب مدال .2

 2121 سب سهمیه المپیک  .3

 پایگاه دائمی قهرمادی در رده های سنی مصتلف 1ایجاد  .4

 اردوهاه دائمی مسابااری 4ایجاد  .1

   ( تجزیه و تحلیل محیطی6

 اط قوتقالف( ن

 المللی(منابع مدیریتی)وجزد رییس فدراسیزن با رجربه با سزابق مدیریتی و  رسی های بین  .1

منابع ادسادی )وجزد عبق و عالقه باالی دست اددر اران فعال دراین رشته ورششی جهت رزسعه و رروی   .2

 رشته سه هاده در سطح  بزر( 

   منابع ادسادی)وجزد پرسنل متعهد و با رجربه در فدراسیزن و هیئت های استادی( .3

 زن(منابع مدیریتی )وجزد هییت رییسه رزادمند و متصص  در فدراسی .4

منابع مدیریتی)وجزد رؤسای هیارهای رزادمند  ه اش فرماددهان بزرگ و مدیران ارشد در استادهای مربزط  .1

 می باشند (

   فرهنگ سارمادی)ارش، های اخالقی و اسالمی حا م بر فدراسیزن( .6

  شاخ  های علمی استعدادیابی(  میته استعدادیابی)وجزد بردامه هاتالگزها و .7

   المللی)وجزد رعامالت و  رسی های بین المللی(روابط بین  .8

  روابط عمزمی)امکان برقراری اررباطات مزثر و اطالع رسادی دقیق در فدراسیزن( .9

 ( برای رشته سه هاده و منابع آمزششی رصصصی  میته آمزش،)وجزد مدرسان  .11

   

 ب( نقاط ضعف

  استان ها(رشته سه هاده در  م  و رروی   هیئت های استادی)مبار ت پایین .1

منابع فیریکی) مبزد فضاها و امکادات و رجهیزات اختصاصی ورش، سه هاده  و هزینه باالی رهیه  .2

 ترجهیز وخرید آدها(

  وشارت ورش، و  میته ملی المپیک(سزی اش  منابع مالی)بزدجه  م رصزیب شده .3



 منابع مالی ) مبزد منابع درآمدی رشته ورششی(  .4

جهت اررباطت اطالع  اررباطات و سیستم های  اطالعاری مدرن منابع اطالعاری) مبزد فناوری .1

 رسادی و آمزش، (

فرایند های عملیاری)شناساییتجذبترربیت اررااتآماده ساشی و بهره برداری دامناسب اش  .6

 ورششکاران(

  میته باشاریابی)جذب  م حامیان مالی و غیرمالی( .7

 این ورش، (فادان ربلیغات مناسب و هسترده در   میته باشاریابی) .8

 (پزشش رحت  م  ورششکاران  میته باشاریابی )جمعیت .9

 منابع ادسادی ) مبزد مربیان و داوران متصص  آمزش، دیده در رشته سه هاده ( .11

 

 ج( فرصت ها

 هم راستایی ورش، سه هاده با پدافند غیر عامل و در دهایت  مزثردر امنیت  بزر. .1

  بزررنزع آب و هزایی و اقلیم مصتلف حا م بر  .2

 المپیکی بزدن ورش، سه هاده  .3

 رزجه ویژه دیروهای مسلح به ورش، سه هاده .4

  و فارغ التحصیالن رشته رربیت بددی مندی اش اساریدامکان بهره .1

  ژدتیکی در  بزر وجزد استعدادهای  .6

  رفاهم دامه وشارت آمزش، و پرور، با وشارت ورش، و جزادان .7

 حمایت های ساشمان ورش، شهرداری رهران .8

 

 د( تهدیدها

 ( ورش، و  میته ملی المپیک اجتماعی)جایگاه پایین ورش، سه هاده درالزیت های وشارت .1

 ایران( ان باوجهه  بزر اش طرف استثمار جهادی برای رضعیف مبار ت جهادی سیاسی)رصریب .2

 رقبا خارجی )افزایش سطح فنی و رزان علمی  بزرهای آسیایی و جهادی در این رشته( .3



 داخلی)افزایش رشته های ورششی مهی  و  م هزینه(رقبا  .4

 اجتماعی)عدم رعادل بین ظرفیتهای مزجزد و میزان عالقه استادها به فعالیت در این رشته( .1

 اش حد استصر ها به سادس های رفریحی( اجتماعی )اختصاص بیش .6

 دا به سامان رشته شنا در  بزر( اجتماعی)وضعیت .7

 و سرمایه هذاری پایین آدها در این رشته ( اقتصادی )فعالیت ضعیف بصش خصزصی .8

 افزایش درخ دالر و  اهش اعزام ها و اردوهای خارجی( اقتصادی) .9

 رکنزلزژی)محدودیت بهره مندی اش رکنزلزژی روش ددیا در  بزر( .11

  اش رکنزلزژی های مدرن آماده ساشی ورششکاران در  بزر های رقیب( رکنزلزژیکی)استفاده .11

   دزان در ادجام ورش، شنا( اسالمی بافرهنگی)محدودیت پزشش  .12

 محیطی)رصریب دریاهه ها و رفرج هاه های مناسب برای اجرای ورش، سه هاده( شیست .13
        

در مجمزع ت دتای  مارریس داخلی و خارجی حا ی اش آن است فدراسیزن ورش، سه هاده اش لحاظ مزقعیت 

زن ورش، سه هاده اش لحاظ عزامل درودی دارای ضعف قرار دارد؛ به این ررریب فدراسیWT راهبردی درمنطاه 

 و اش لحاظ عزامل بیرودی دارای رهدید است و بایستی اش راهبرد های ردافعی )فرد آر دیزید( استفاده دماید.

 ( موقعیت راهبردی7

 
 



 

سه هاده اش لحاظ مزقعیت  دتای  رجزیه و رحلیل های محیطی  حا ی اش آن است  ه استارار فدراسیزن ورش،

یا ردافعی قرار دارد؛ به این ررریب فدراسیزن ورش، سه هاده اش لحاظ عزامل درودی  WTراهبردی در منطاه  

برد های ردافعی )فرد آر دیزید( دارای ضعف و اش لحاظ عزامل بیرودی دارای رهدید است و بایستی اش راه

  استفاده دماید

 

 فدراسیون ورزش سه گانه اولویت بندی شده راهبردهای( 8

 ایجاد و استقرار نظام آماده سازی و ارتقاء ورزشکاران نخبه .1

 ایجاد و استقرار نظام تشویقی و حمایتی برای مشارکت کنندگان .2

 رفع موانع حضور و ایجاد فرصت برای مشارکت  .3

 و استقرار نظام استعدادیابی ایجاد .4

 ایجاد و استقرار نظام آموزش، تحقیق و توسعه ورزش سه گانه .5

 ایجاد و  استقرار نظام تغییر در ساختار و فرایندهای عملیاتی   .6

 ایجاد اردوگاه ها و پایگاه های سه گانه با مشارکت سایر  سازمان ها .7

 شناسایی و بکارگیری امکانات استان های مستعد .8

  و  تقویت آگاهی و شناخت عمومی نسبت به ورزش سه گانهتوسعه  .9

 توسعه و تقویت استفاده از ظرفیت های داوطلبی در برنامه ها .11

 

 



 تخصیص منابع( 9

 رصصی  منابع راهبردها  .1 جدول

هدف  استرارژی

  می

عنزان 

 طرح ها

 منابع مالی اش وشارت ورش،

 به میلیزن رزمان

منابع مالی اش  میته ملی المپیک 

 به میلیزن رزمان

منابع مالی اش درآمدهای فدراسیزن 

 به میلیزن رزمان
جمع 

 اعتبار

 مجمزع 99 98 97 96 مجمزع 99 98 97 96 مجمزع 99 98 97 96

ایجاد و 

استقرار نظام 

آماده سازی 

و ارتقاء 

ورزشکاران 

 نخبه

آماده  

سازی 

 09باالی 

درصدی 

12 

ورزشکار 

در سال و 

افزایش 

29 

درصدی 

برای 

سال های 

 آتی

ایجاد کمپ 

دائمی تیم 

 های ملی

169 176 101 211 711 19 11 10 55 111 199 119 122 135 167 1300 

اعزام تیم 

ملی به کمپ 

های آماده 

سازی 

 خارجی

36 19 11 10 160 0 19 11 13 13 9 9 9 9 9 212 

جذب 

مربیان 

 خارجی

12 09 199 119 312 21 21 27 39 192 9 9 9 9 9 111 

ارتقاء 

مربیان 

 داخلی

11 29 22 25 15 1 5 6 7 22 9 9 9 9 9 197 

اعزام تیم 

ملی به 

مسابقات 

 برون مرزی

169 176 101 211 711 19 11 10 55 111 9 9 9 9 9 032 

ایجاد و 

استقرار نظام 

تشویقی و 

حمایتی 

برای 

 ورزشکاران

تأمین 

199 

درصدی 

مخارج 

12 

ورزشکار 

در سال و 

افزایش 

29 

درصدی 

برای 

سال های 

 آتی

برگزاری 

مسابقات 

قهرمانی 

 کشور

51 61 71 70 272 11 16 11 29 61 599 559 619 619 2319 2619 

برگزاری 

مسابقات 

انتخابی 

انتخابی تیم 

 ملی

21 31 35 30 133 1 0 19 11 31 399 339 379 119 1119 1511 

تأمین حقوق 

اعضای تیم 

 ملی

111 150 175 103 671 36 19 11 10 160 399 339 379 119 1119 1511 

تأمین لوازم 

و تجهیزات 

اعضای تیم 

 ملی

51 61 71 70 272 11 16 11 29 61 79 77 15 01 326 666 

رفع موانع 

حضور و 

ایجاد فرصت 

برای 

 مشارکت 

 

جذب 

ساالنه 

599 

 ورزشکار

)بویژه 

و  بانوان(

افزایش 

19 

 درصدی

برای 

سال های 

 آتی

کسب 

کرسی 

های بین 

 المللی

76 11 03 192 355 29 22 25 20 06 9 9 9 9 9 151 

برگزاری 

مسابقات 

 همگانی

59 55 61 61 231 11 13 15 17 56 199 119 126 119 176 766 

اعزام به 

مسابقات 

 بین المللی

76 11 03 192 355 29 22 25 20 06 9 9 9 9 9 151 



تجلیل از 

 بانوان

25 21 31 35 110 6 7 1 0 39 29 22 25 20 06 215 

جذب 

حامی در 

ورزش 

 بانوان

25 21 31 35 110 6 7 1 0 39 9 9 9 9 9 110 

ایجاد و 

استقرار نظام 

 استعدادیابی

 

جذب و 

نگهداشت 

سالیانه 

29 

مستعد و 

افزایش 

29 

درصدی 

در سال 

 های آتی

تدوین 

شاخص های 

 استعدادیابی

36 19 11 10 160 0 19 11 13 13 9 9 9 9 9 212 

تربیت 

 استعدادیاب

36 19 11 10 160 0 19 11 13 13 19 11 13 15 10 261 

کشف 

 استعداد

36 19 11 10 160 0 19 11 13 13 29 22 25 20 06 391 

ایجاد پایگاه 

 استعدادیابی

12 11 16 11 69 3 1 5 6 11 59 55 61 61 231 312 

ایجاد و 

استقرار نظام 

آموزش، 

تحقیق و 

توسعه 

ورزش سه 

 گانه

 

تربیت 

 5ساالنه 

مدرس و 

مربی 

جهانی و 

افزایش 

29 

درصدی 

در سال 

 های آتی

آموزش و 

 تربیت مربی

13 15 17 11 69 3 1 5 6 11 19 11 13 15 10 127 

آموزش و 

تربیت داور 

و مسئول 

 فنی

1 0 19 11 31 2 3 1 5 11 5 6 7 1 26 71 

طرح های 

 پژوهشی

37 11 16 51 175 19 11 13 15 10 9 9 9 9 9 221 

آموزش و 

تربیت 

 مدرس

21 21 27 39 19 5 6 7 1 26 19 11 13 15 10 15 

دانش 

 افزایی

5 6 7 1 26 1 2 3 1 19 5 6 7 1 26 62 

 جمع کل

 تومان( یون) میل

 13373 تومان برابر با سیزده میلیارد و سیصدو هفتادو سه میلیون تومان( 13337339993999سه میلیون تومان                            )سیزده هزار و سیصدو هفتادو 

 

 

 

 

 

 

 



 سال اول برنامهبودجه بندی برنامه های عملیاتی  (11

 

 بر اساس منابع وشارت فدراسیزن 96بزدجه بندی بردامه های عملیاری سال  . 2 جدول

 (میلیزن رزمانمبلغ) درصد طرح ها محزرهای بردامه راهبردی ردیف

ایجاد و استقرار نظام آماده   1
 سازی و ارتقاء ورزشکاران نخبه

 ایجاد کمپ دائمی تیم های ملی 

 اعزام تیم ملی به کمپ های آماده سازی خارجی 

 جذب مربیان خارجی 

 ارتقاء مربیان داخلی 

 ملی به مسابقات برون مرزی اعزام تیم 

38% 456 

ایجاد و استقرار نظام تشویقی و  2
 حمایتی برای ورزشکاران

 برگزاری مسابقات قهرمانی کشور 

 برگزاری مسابقات انتخابی انتخابی تیم ملی 

 تأمین حقوق اعضای تیم ملی 

 تأمین لوازم و تجهیزات اعضای تیم ملی 

24% 288 

رفع موانع حضور و ایجاد  3
 فرصت برای مشارکت 

 

 کسب کرسی های بین المللی 

 برگزاری مسابقات همگانی 

 به مسابقات بین المللی بانوان اعزام 

 تجلیل از بانوان 

 جذب حامی در ورزش بانوان 

21% 252 

 ایجاد و استقرار نظام استعدادیابی 4

 
 تدوین شاخص های استعدادیابی 

 تربیت استعدادیاب 

 استعداد کشف 

 ایجاد پایگاه استعدادیابی 

11% 121 

ایجاد و استقرار نظام آموزش،  1
 تحقیق و توسعه ورزش سه گانه

 

 آموزش و تربیت مربی 

 آموزش و تربیت داور و مسئول فنی 

 طرح های پژوهشی 

 آموزش و تربیت مدرس 

 دانش افزایی 

7% 84 

 
 رزمان(و دویست میلیزن میلیارد یکجمع  ل )

 1211 

 

 

 



 سال اول برنامه نابع درآمدی فدراسیونم (11

 منابع درآمدی فدراسیزن . 3 جدول

ومان(پیش بینی درآمد )میلیون ت منابع مالی فدراسیون ردیف  

111  مکهای مالی مجامع مادند  میته المپیک ت  نفدراسیزن آسیا ت فدراسیزن جهادی 1  

   

های ورششی و دوره های آمزششیعزاید حاصل اش فرو، بلیط مساباات و بردامه  2  11 
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 96( تقویم سال 12



 96رازیم سال  .4جدول 

تعداد فعالیت  فعالیت ها طرح استراتژی ردیف

 ها

 مجری

استارار دظام آماده ایجاد و  1

ساشی و اررااو ورششکاران 

 دصبه

ایجاد  مپ دائمی ریم 

 های ملی

رامین محل اسکان ریم 

 ملی

 میته پبتیبادی و هیئت های  12

 استادی

ایجاد و استارار دظام آماده  2

ساشی و اررااو ورششکاران 

 دصبه

ایجاد  مپ دائمی ریم 

 های ملی

بادی و هیئت های  میته پبتی 12 رامین رغذیه ریم ملی

 استادی

ایجاد و استارار دظام آماده  3

ساشی و اررااو ورششکاران 

 دصبه

ایجاد  مپ دائمی ریم 

 های ملی

رامین سالن های رمرین 

 ریم ملی

 میته پبتیبادی و هیئت های  12

 استادی

ایجاد و استارار دظام آماده  4

ساشی و اررااو ورششکاران 

 دصبه

اعزام ریم ملی به  مپ 

های آماده ساشی 

 خارجی

اعزام به  مپ آفریاای 

 جنزبی

شزرای فنیت  میته فنی و  1

 روابط بین الملل

ایجاد و استارار دظام آماده  1

ساشی و اررااو ورششکاران 

 دصبه

اعزام ریم ملی به  مپ 

های آماده ساشی 

 خارجی

اعزام به  مپ 

  نفدراسیزن آسیا

شزرای فنیت  میته فنی و  2

 المللروابط بین 

ایجاد و استارار دظام آماده  6

ساشی و اررااو ورششکاران 

 دصبه

اعزام ریم ملی به  مپ 

های آماده ساشی 

 خارجی

شزرای فنیت  میته فنی و  1 اعزام به  مپ اسلزدی

 روابط بین الملل

ایجاد و استارار دظام آماده  7

ساشی و اررااو ورششکاران 

 دصبه

جذب مدرس ارشد  جذب مربیان خارجی

ITU 

شزرای فنیت  میته فنی و  1

 روابط بین الملل

ایجاد و استارار دظام آماده  8

ساشی و اررااو ورششکاران 

 دصبه

جذب سر مربی  جذب مربیان خارجی

 خارجی

شزرای فنیت  میته فنی و  1

 روابط بین الملل

ایجاد و استارار دظام آماده  9

ساشی و اررااو ورششکاران 

 دصبه

اعزام مربیان به دوره  ااو مربیان داخلیارر

 ITU های اررااو 

شزرای فنیت  میته فنیت  میته  2

 مربیان و روابط بین الملل

ایجاد و استارار دظام آماده  11

ساشی و اررااو ورششکاران 

برهزاری دوره های  اررااو مربیان داخلی

 فنی بین المللی

 میته مربیانت  میته آمزش،ت  6

 بین المللروابز 



 دصبه

ایجاد و استارار دظام آماده  11

ساشی و اررااو ورششکاران 

 دصبه

اعزام ریم ملی به 

 مساباات برون مرشی

اعزام به جام های بین 

 المللی

شزرای فنیت  میته فنی و  4

 روابط بین الملل

ایجاد و استارار دظام آماده  12

ساشی و اررااو ورششکاران 

 دصبه

اعزام ریم ملی به 

 مساباات برون مرشی

اعزام به مساباات 

 قهرمادی آسیا

شزرای فنیت  میته فنی و  1

 روابط بین الملل

ایجاد و استارار دظام ربزیای  13

 و حمایتی برای ورششکاران

برهزاری مساباات 

 قهرمادی  بزر

برهزاری مساباات 

قهرمادی  بزر 

 دزجزادان و جزادان آقا

 میته امزر استان هات  میته  1

باشاریابی  میته داورانت  میته 

روابط عمزمیت  میته 

 پبتیبادی و هیئت های استادی

ایجاد و استارار دظام ربزیای  14

 و حمایتی برای ورششکاران

برهزاری مساباات 

 قهرمادی  بزر

برهزاری مساباات 

قهرمادی  بزر 

دزجزادان و جزادان 

 خادم

 میته بادزانت  میته امزر  1

باشاریابی استان هات  میته 

 میته داورانت  میته روابط 

عمزمیت  میته پبتیبادی و 

 هیئت های استادی

ایجاد و استارار دظام ربزیای  11

 و حمایتی برای ورششکاران

برهزاری مساباات 

 قهرمادی  بزر

برهزاری مساباات 

قهرمادی  بزرامید و 

 بزرهسال آقا

 میته امزر استان هات  میته  1

داورانت  میته باشاریابی  میته 

روابط عمزمیت  میته 

 پبتیبادی و هیئت های استادی

ایجاد و استارار دظام ربزیای  16

 و حمایتی برای ورششکاران

برهزاری مساباات 

 قهرمادی  بزر

برهزاری مساباات 

قهرمادی  بزرامید و 

 بزرهسال خادم

 میته بادزانت  میته امزر  1

استان هات  میته باشاریابی 

داورانت  میته روابط  میته 

عمزمیت  میته پبتیبادی و 

 هیئت های استادی

ایجاد و استارار دظام ربزیای  17

 و حمایتی برای ورششکاران

برهزاری مساباات 

 ادتصابی ریم ملی

برهزاری ادتصابی ریم 

 ملی جزادان آقا

 میته امزر استان هات  میته  1

باشاریابی  میته داورانت  میته 

 میته روابط عمزمیت 

 پبتیبادی و هیئت های استادی

ایجاد و استارار دظام ربزیای  18

 و حمایتی برای ورششکاران

برهزاری مساباات 

 ادتصابی ریم ملی

برهزاری ادتصابی ریم 

 ملی جزادان خادم

 میته بادزانت  میته امزر  1

استان هات  میته باشاریابی 

 میته داورانت  میته روابط 

ی و عمزمیت  میته پبتیباد

 هیئت های استادی



ایجاد و استارار دظام ربزیای  19

 و حمایتی برای ورششکاران

برهزاری مساباات 

 ادتصابی ریم ملی

برهزاری ادتصابی ریم 

 ملی بزرهساالن آقا

 میته امزر استان هات  میته  1

باشاریابی  میته داورانت  میته 

روابط عمزمیت  میته 

 پبتیبادی و هیئت های استادی

ایجاد و استارار دظام ربزیای  21

 و حمایتی برای ورششکاران

برهزاری مساباات 

 ادتصابی ریم ملی

برهزاری ادتصابی ریم 

 ملی بزرهساالن خادم

 میته بادزانت  میته امزر  1

استان هات  میته باشاریابی 

 میته داورانت  میته روابط 

عمزمیت  میته پبتیبادی و 

 هیئت های استادی

تارار دظام ربزیای ایجاد و اس 21

 و حمایتی برای ورششکاران

رأمین حازق اعضای 

 ریم ملی

 میته لیگت  میته باشاریابیت  3 برهزاری مساباات لیگ

 میته امزر استان هات  میته 

داورانت  میته روابط عمزمیت 

 میته پبتیبادی و هیئت های 

 استادی

ایجاد و استارار دظام ربزیای  22

 ورششکارانو حمایتی برای 

رأمین حازق اعضای 

 ریم ملی

اخذ مجزشهای جذب 

اعضای ریم ملی در 

 دیروهای مسلح

 میته باشاریابیت  میته امزر  3

 استان ها

ایجاد و استارار دظام ربزیای  23

 و حمایتی برای ورششکاران

رأمین حازق اعضای 

 ریم ملی

جذب اسپادسر و حامی 

 برای ریم ملی

 میته امزر  میته باشاریابیت  3

 استان ها

ایجاد و استارار دظام ربزیای  24

 و حمایتی برای ورششکاران

رأمین حازق اعضای 

 ریم ملی

اخذ مجزشهای جذب 

اعضای ریم ملی در 

 ساشمان های دولتی

 میته باشاریابیت  میته امزر  3

 استان ها

ایجاد و استارار دظام ربزیای  21

 و حمایتی برای ورششکاران

لزاشم و رجهیزات رأمین 

 اعضای ریم ملی

جذب اسپادسر در 

رزلید  نندهان 

 رجهیزات

 میته باشاریابیت  میته امزر  2

 استان ها

ایجاد و استارار دظام ربزیای  26

 و حمایتی برای ورششکاران

رأمین لزاشم و رجهیزات 

 اعضای ریم ملی

جذب اسپادسر در  

 رزلید  نندهان البسه

 میته امزر  میته باشاریابیت  2

 استان ها

 رفع مزادع حضزر و 27

 ایجاد فرصت برای مبار ت

 سب  رسی های بین 

 المللی

اعزام به  نگره های 

 نفدراسیزن سه هاده 

 آسیا

 روابط بین الملل 2

 رفع مزادع حضزر و 28

 ایجاد فرصت برای مبار ت

 سب  رسی های بین 

 المللی

اعزام به  نگره های 

 ارحادیه جهادی

 روابط بین الملل 1

 رفع مزادع حضزر و 29

 ایجاد فرصت برای مبار ت

برهزاری مساباات 

 همگادی

برهزاری جبنزاره های 

ورش، های سه هاده) 

 میته بادزانت  میته امزر  4

استان هات  میته باشاریابی 



دوهاده شمینی و 

خادزاده ایت سه هاده 

با مسافت ها  و رو، 

 های مصتلف(

 میته روابط  میته داورانت 

عمزمیت  میته پبتیبادی و 

 هیئت های استادی

 رفع مزادع حضزر و 31

 ایجاد فرصت برای مبار ت

اعزام بادزان به مساباات 

 بین المللی

عاد رفاهم دامه با 

فدراسیزن شنا جهت 

حضزر بادزان در سه 

 هاده

  میته بادزان 1

 رفع مزادع حضزر و 31

 ایجاد فرصت برای مبار ت

برهزاری مراسم رجلیل  بادزان فعال رجلیل اش

اش قهرمان سه هاده 

 بادزان

 میته بادزانت  میته امزر  1

استان هات ت  میته روابط 

عمزمیت  میته پبتیبادی و 

 هیئت های استادی

 رفع مزادع حضزر و 32

 ایجاد فرصت برای مبار ت

 

 رجلیل اش بادزان فعال

برهزاری جبنزاره های 

 فرهنگی بادزان

بادزانت  میته امزر   میته 4

استان هات ت  میته روابط 

عمزمیت  میته پبتیبادی و 

 هیئت های استادی

 رفع مزادع حضزر و 33

 ایجاد فرصت برای مبار ت

برهزاری مراسم رجلیل  رجلیل اش بادزان فعال

اش همسران و خادزاده 

 شهداو

 میته بادزانت  میته امزر  6

استان هات ت  میته روابط 

 میته پبتیبادی و عمزمیت 

 هیئت های استادی

 رفع مزادع حضزر و 34

 ایجاد فرصت برای مبار ت

جذب حامی در ورش، 

 بادزان

جذب حامی در البسه 

 بادزان

  میته بادزان 2

 رفع مزادع حضزر و 31

 ایجاد فرصت برای مبار ت

جذب حامی در ورش، 

 بادزان

جذب منابع مالی اش 

معاودت ریاست  

 جمهزر

 بادزان میته  2

 رفع مزادع حضزر و 36

 ایجاد فرصت برای مبار ت

جذب حامی در ورش، 

 بادزان

جذب حمایت مالی 

معاودت ورش، بادزان 

 وشارت

  میته بادزان 1

ایجاد و استارار دظام  37

 استعدادیابی

ردوین شاخ  های 

 استعدادیابی

ربیین شاخ  های 

 جسمی-پیکری

 میته استعدادیابی و  میته  1

 پژوهش

ایجاد و استارار دظام  38

 استعدادیابی

ردوین شاخ  های 

 استعدادیابی

ربیین شاخ  های 

 عملیاری

 میته استعدادیابی و  میته  1

 پژوهش

ایجاد و استارار دظام  39

 استعدادیابی

ردوین شاخ  های 

 استعدادیابی

ربیین شاخ  های 

 روادی

 میته استعدادیابی و  میته  1

 پژوهش



استارار دظام ایجاد و  41

 استعدادیابی

برهزاری دوره مادماری  رربیت استعدادیاب

 آشنایی با استعدادیابی

 میته استعدادیابی و  میته  8

 آمزش، و هیئت های استادی

ایجاد و استارار دظام  41

 استعدادیابی

برهزاری دوره آشنایی  رربیت استعدادیاب

با رجهیزات و آشمزن 

 های استعدادیابی

استعدادیابی و  میته  میته  4

 آمزش، و هیئت های استادی

ایجاد و استارار دظام  42

 استعدادیابی

برهزاری دوره رربیت  رربیت استعدادیاب

 استعدادیاب

 میته استعدادیابی و  میته  1

 آمزش، و هیئت های استادی

ایجاد و استارار دظام  43

 استعدادیابی

فراخزان استعدادیابی   بف استعداد

 استان های منتصبدر 

 میته استعدادیابی و  میته  4

امزر استان ها و هیئت های 

 استادی

ایجاد و استارار دظام  44

 استعدادیابی

برهزاری آشمزن های   بف استعداد

 استعدادیابی

 میته استعدادیابیت  میته  4

پبتیبادیت  میته امزر استان ها 

 و هیئت های استادی

ایجاد و استارار دظام  41

 استعدادیابی

برهزاری مساباات   بف استعداد

 برای مستعدین

 میته استعدادیابیت  میته  2

پبتیبادیت  میته امزر استان ها 

 و هیئت های استادی

ایجاد و استارار دظام  46

 استعدادیابی

برهزاری اردو برای   بف استعداد

 مستعدین منتصب

 میته استعدادیابیت  میته  4

استان ها  پبتیبادیت  میته امزر

 و هیئت های استادی

ایجاد و استارار دظام  47

 استعدادیابی

ایجاد پایگاه 

 استعدادیابی

ایجاد مرا ز 

استعدادیابی در استان 

 های مستعد

 میته استعدادیابیت  میته  1

پبتیبادیت  میته امزر استان ها 

 و هیئت های استادی

ایجاد و استارار دظام  48

 استعدادیابی

پایگاه ایجاد 

 استعدادیابی

عاد رفاهم دامه با 

 ساشمان های دولتی

 میته بادزانت  میته امزر  1

استان هات  میته باشاریابی ت 

 میته روابط عمزمی و هیئت 

 های استادی

ایجاد و استارار دظام آمزش،  49

 ت رحایق و رزسعه

برهزاری دوره  آمزش، و رربیت مربی

 مربیگری درجه دو

 میته  میته آمزش، و  2

 پبتیبادی

ایجاد و استارار دظام آمزش،  11

 ت رحایق و رزسعه

برهزاری دوره  آمزش، و رربیت مربی

 مربیگری درجه یک

 میته آمزش، و  میته  1

 پبتیبادی

ایجاد و استارار دظام آمزش،  11

 ت رحایق و رزسعه

برهزاری مربیگری  آمزش، و رربیت مربی

 بددساشی سه هاده

 میته  میته آمزش، و  1

 پبتیبادی

ایجاد و استارار دظام آمزش،  12

 ت رحایق و رزسعه

آمزش، و رربیت داور و 

 مسئزل فنی

برهزاری دوره مسئزلین 

 فنی

 میته آمزش،ت  میته داوران  2

 و  میته پبتیبادی



ایجاد و استارار دظام آمزش،  13

 ت رحایق و رزسعه

آمزش، و رربیت داور و 

 مسئزل فنی

فنی ملی اعزام مسئزلین 

 به مساباات بین المللی

 میته داورانت روابط عمزمی  4

 و  میته روابط بین الملل

ایجاد و استارار دظام آمزش،  14

 ت رحایق و رزسعه

آمزش، و رربیت داور و 

 مسئزل فنی

اعزام مسئزلین فنی به 

دوره های اررااو 

 ارحادیه جهادی

 میته داورانت روابط عمزمی  2

 الملل و  میته روابط بین

ایجاد و استارار دظام آمزش،  11

 ت رحایق و رزسعه

ردوین محتزای فنی سه  طرح های پژوهبی

 هاده

 میته آمزش، و  میته  2

 پژوهش

ایجاد و استارار دظام آمزش،  16

 ت رحایق و رزسعه

ردوین فرایندهای  طرح های پژوهبی

 اربردی برای 

 فدراسیزن

 میته آمزش، و  میته  4

 پژوهش

ایجاد و استارار دظام آمزش،  17

 ت رحایق و رزسعه

آمزش، و رربیت 

 مدرس

 

برهزاری دوره رربیت 

 مدرس شنا

 میته آمزش،ت  میته پبتیبادی  1

 و  میته پژوهش

ایجاد و استارار دظام آمزش،  18

 ت رحایق و رزسعه

آمزش، و رربیت 

 مدرس

برهزاری دوره رربیت 

 مدرس دوهرخه

پبتیبادی  میته آمزش،ت  میته  1

 و  میته پژوهش

ایجاد و استارار دظام آمزش،  19

 ت رحایق و رزسعه

آمزش، و رربیت 

 مدرس

برهزاری دوره رربیت 

 مدرس دو

 میته آمزش،ت  میته پبتیبادی  1

 و  میته پژوهش

ایجاد و استارار دظام آمزش،  61

 ت رحایق و رزسعه

آمزش، و رربیت 

 مدرس

برهزاری دوره رربیت 

 هادهمدرس سه 

 میته آمزش،ت  میته پبتیبادی  1

 و  میته پژوهش

ایجاد و استارار دظام آمزش،  61

 ت رحایق و رزسعه

 دادش افزایی

 

 میته آمزش، و  میته  6 برهزاری دوره رغذیه

 باشاریابی و روابط عمزمی

ایجاد و استارار دظام آمزش،  62

 ت رحایق و رزسعه

برهزاری دوره فنی شنا  دادش افزایی

 دوهرخه ت دوت 

 میته آمزش، و  میته  6

 باشاریابی و روابط عمزمی

ایجاد و استارار دظام آمزش،  63

 ت رحایق و رزسعه

برهزاری دوره  دادش افزایی

 روادبناسی ورششی

 میته آمزش، و  میته  6

 باشاریابی و روابط عمزمی

ایجاد و استارار دظام آمزش،  64

 ت رحایق و رزسعه

برهزاری  ارهاه علم  دادش افزایی

 رمرین

 میته آمزش، و  میته  6

 باشاریابی و روابط عمزمی

ایجاد و استارار دظام آمزش،  61

 ت رحایق و رزسعه

برهزاری  ارهاه  دادش افزایی

 دوپینگ

 میته آمزش، و  میته  6

 باشاریابی و روابط عمزمی

 


