
 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

 فروردین ماه

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 ۱  ثبت نام ممتحنین در سیستم بانک اطالعات فدراسیون  ۰۸/۰۲/۹۶تا۱۵/۰۱/۹۶   آقایان و بانوان
هنگی سالیانه مدرسان مربیگری  حضور در ۱۹/۰۱/۹۶ فدراسیون تکواندو  آقایان و بانوان ادانگ( دوره ه  ۲  )ها

هنگی سالیانه مدرسان مربیگری  حضور در ۲۰/۰۱/۹۶ فدراسیون تکواندو  و بانوان آقایان  ۳  )پومسه( دوره ه
هنگی سالیانه مدرسان مربیگری حضور در  ۲۱/۰۱/۹۶ فدراسیون تکواندو  آقایان و بانوان  ۴  )کیوروگی( دوره ه

 ۵ اندوکار تهرانی به نهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیاتکو  ۶اعزام  ۲۴/۱/۹۶الی/۲۲/۱/۹۶ قزاقستان_اتی روا فدراسیون تکواندو
 ۶ پومسه رو تهرانی به چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ۵اعزام  ۲۴/۱/۹۶الی/۲۲/۱/۹۶ قزاقستان_اتی روا  آقایان و بانوان

 فدراسیون تکواندو فدراسیون تکواندو

 

هنگی سالیانه مدرسین داوری  حضور در ۱۷/۱/۹۶  ۷ )کیوروگی( دوره ه

 ۸ حضور دو تیم تهرانی در مسابقات جام باشگاههای آسیا ۲۵/۱/۹۶الی۲۴/۱/۹۶ ساری -مازندران آقایان
 فدراسیون تکواندو  آقایان و بانوان

 

هنگی سالیان مدرسان داوری  ۱۸/۱/۹۶  ۹ )کیوروگی( برگزاری دوره ه

 ۱۰  لی هشتم از دور رفت لیگ پومسه مردان برگزاری هفته ششم ا  ۱۸/۱/۹۶  خانه تکواندو پایتخت   اقایان 
هنگی با کمیته های آموزش،مربیان،روابط عمومی در  ۲۶/۱/۹۶ دفرت هیات استان آقایان و بانوان برگزاری جلسه ه

هنگی سالیانه مربیان  جهت برنامه ریزی برگزاری دورهای ه
۱۱ 

و بازرسی هیات استان با ناظرین حوزه و برگزاری جلسه کمیته نظارت  ۲۹/۱/۹۶ دفرت هیات استان آقایان

 شهرستان ها
۱۲ 

 ۱۳ برگزاری جلسه کمیته هیانگ استان با اعضای این کمیته ۳۰/۱/۹۶ دفرت هیات استان آقایان و بانوان
برگزاری جلسه مسئولین هیات استان با مسئوالن و منشی سیستم های  ۳۰/۱/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان و بانوان

 در مسابقات استان تهرانداوری 
۱۴  

سالن /خانه تکواندو پایتخت  آقایان و بانوان 

  شهید کبکانیان 

هنگی سالیانه مربیان استان تهران  ۳۰/۱/۹۶  ۱۵  برگزاری دوره ه

  



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

  ماه اردیبهشت

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 ۱ هنگی سالیانه مربیان استان تهران دوره ه برگزاری ۱/۰۲/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان

یش پیاده رویی به مناسبت هفته سالمت در مجموعه  ۱/۰۲/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان و بانوان حضور در ه
 ورزشی انقالب

۲ 

 ۳ برگزاری هفته اول الی سوم از دور برگشت لیگ پومسه پایتخت ۵/۰۲/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان
برگزاری جشن مبعث رسول اکرم و تقدیر از نفراتی که نامشان مزین به  ۵/۰۲/۹۶ نه تکواندو پایتختخا آقایان

 محمد به قید قرعه در مسابقات لیگ 
۴ 

 ۵ برگزاری مسابقات آزاد انتخابی استان تهران در رده سنی نوجوانان ۸/۰۲/۹۶الی ۷/۰۲/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان و بانوان
 ۶ اجرای نرمش صبحگاهی  با محوریت دانش آموزان  تکواندو نیمه اول اردیبشهت -  ان هاحوزه و شهرست

 ۷ تبلیغات محیطی تکواندو در مدارس و مراکز تفریحی نیمه اول اردیبهشت ماه -  حوزه و شهرستان ها
 ۸ مانی پومسه نونهاالن کشوریحضور تکواندوکاران در مسابقات آزاد قهر  ۲/۲/۹۶الی  ۱/۰۲/۹۶ خانه تکواندو آقایان و بانوان
حضور تکواندو کاران در مسابقات آزاد قهرمانی کشوری در رده سنی  ۶/۲/۹۶الی  ۳/۲/۹۶ خانه تکواندو آقایان و بانوان

 نونهاالن
۹ 

هنگی و توجیهی ناظرین استان ۶/۲/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان و بانوان  ۱۰ دوره ه
آغاز ثبت نام سایتی تیم ها در سایت مسابقات جهت حضور در لیگ  ۲۲/۲/۹۶الی   ۱۲/۲/۹۶ -  آقایان  و بانوان

 های باشگاهای استان تهران
۱۱ 

 ۱۲ برگزاری مسابقات آزاد انتخابی نونهاالن استان تهران  ۱۵/۲/۹۶الی  ۱۴/۲/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان و بانوان
هنگ ۱۵/۲/۹۶  آقایان و بانوان ایندگان استان ها و مسئولین  کمیته آزمون برگزاری کالس ه  ۱۳ ی 

برگزاری مراسم مولود خانی در حاشیه مسابقات استانی به مناسبت   ۱۵/۲/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان 
  میالد سه اخرت تابناک امامت 

۱۴  

خصوص برنامه  برگزاری جلسه هم اندیشی با مسئولین کمیته ها در نیمه دوم اردیبهست دفرت هیات آقایان
  ۹۶های سال 

۱۵ 

برگزاری جلسه هم اندیشی با نواب رییس کمیته های در خصوص  نیمه دوم اردیبهست دفرت هیات بانوان
  ۹۶برنامه های سال 

۱۶ 



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

  

  اردیبهشت ماه

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 ۱۷ اولین جلسه هیات رییسه استان تهران برگزاری نیمه دوم اردیبهشت دفرت هیات آقایان و بانوان

 ۱۸ )۲قرمزتا دان و پوم ( ۲۳۸برگزاری آزمون ارتقاء رده کمربند دوره  ۲۲/۲/۹۶و۲۱ خانه تکواندو پایتخت آقایان و بانوان

در ) ع( برگزاری مراسم جشن به مناسبت میالد باسعادت امام زمان   ۲۲/۲/۹۶  خانه تکواندو پایتخت   آقایان

  مون ارتقاء  رد کمربند تکواندو حاشیه آز 

۱۹  

  ۲۰  برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ های استان تهران   ۲۳/۲/۹۶  خانه تکواندو پایتخت   آقایان و بانوان 

 ۲۱ برگزاری جلسات  هم اندیشی کمیته های  استان اردیبهشت ماه دومنیمه  دفرت هیات  آقایان و بانوان

 ۲۲ برگزاری دورهای استعدادیابی نیمه دوم اردیبهشت ماه قاضیحوزه و شهرستان مت آقایان و بانوان

 ۲۳ بازدید از حوزه و شهرستان ها نیمه دوم اردیبهشت ماه حوزه و شهرستان متقاضی آقایان و بانوان

هنگی سالیانه داوری  ۲۹/۲/۹۶و۲۸ خانه تکواندو پایتخت آقایان و بانوان  ۲۴ )کیوروگی( برگزاری دوره ه

امی رده های  نیمه دوم اردیبهشت ماه خانه تکواندو آقایان و بانوان ادانگ کشوری  حضورتیم استان در مسابقات آزاد ها

 سنی

۲۵ 

ن تهرانی در مسابقات همبستگی کشورهای حضور تکواندوکارا ۲۸/۲/۹۶تا۲۶/۲/۹۶ باکو- آذربایجان  آقایان و بانوان

 اسالمی

۲۶ 

  ۲۷  برگزاری جلسه کمیته فنی هیات استان تهران   نیمه دوم اردیبهشت ماه   دفرت هیات   آقایان و بانوان 

  

  



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

  خرداد ماه

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 ۱ تبلیغات محیطی تکواندو در مدارس و مراکز تفریحی اد ماهنیمه اول خرد حوزه  و شهرستان متقاضی آقایان و بانوان

 ۲ برگزاری مسابقات قهرمانی حوزه و شهرستان ها ۵/۰۳/۹۶و ۴ حوزه و شهرستان متقاضی آقایان و بانوان

هنگی داوری پومسه ۵/۰۳/۹۶و ۴ خانه تکواندو پایتخت آقایان و بانوان  ۳ برگزاری سمینار ه

 ۴ )۴و۳دان و پوم ( ۲۳۸آزمون ارتقائ  کمربند دوره  حضور در ۰۵/۰۳/۹۶ اری و گلستانچهارمحال وبختی آقایان

 ۵ )۴و۳دان و پوم ( ۲۳۸آزمون ارتقائ  کمربند دوره  حضوردر ۰۵/۰۳/۹۶ آذربایجان رشقی و اصفهان بانوان

 ۶ نبازدید از حوزه و شهرستا نیمه اول خرداد ماه حوزه و شهرستان متقاضی آقایان و بانوان

 ۷ دیدار با خانواده معظم شهدای تکواندو کار نیمه اول خرداد ماه منزل خانواده شهید مسئولین هیات استان

 ۸ برگزاری مسابقات قهرمانی حوزه و شهرستان تحت عنوان جام رمضان نیمه دوم خرداد ماه حوزه و شهرستان متقاضی آقایان و بانوان

حضور تیم های تهرانی در لیگ باشگاه های کشور در رده سنی نونهاالن برای  خرداد الی مهر ماه ای متقاضیتهران و شهرستان ه آقایان و بانوان

 جذب استعداد

۹ 

نیمه اول الی دوم خرداد  حوزه و شهرستان متقاضی  -
 ماه

یی خانوادگیدر  حضور  ۱۰ گرده

جام شکوفه های ( تیم های تهرانی در لیگ دسته یک نونهاالن کشور حضور خرداد الی مهر ماه تهران و شهرستان های متقاضی آقایان و بانوان
 )تکواند و

۱۱ 

جام شکوفه های ( حضور تیم های تهرانی در لیگ برتر نونهاالن کشور خرداد الی مهر ماه تهران و شهرستان های متقاضی آقایان و بانوان
  )تکواندو

۱۲ 

تجدید میثاق مسئولین،مربیان،ورزشکاران و خانواده تکواندو با بنیان گذار  داد ماهنیمه دوم خر  مرقد مطهر امام راحل آقایان و بانوان
 کبیر انقالب اسالمی

۱۳ 

  

  



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

 

  خرداد ماه

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
مربیان و برگزاری دومین دوره مسابقات قرآنی ویژه تکواندو کاران ، نیمه دوم خرداد ماه حسینه ال خمیس آقایان

 داوران 

۱۴ 

 ۱۵ دومین جلسه هیات رییسه تکواندو استان تهران برگزاری  نیمه دوم خرداد ماه دفرتهیات 

 ۱۶ برپایی ضیافت افطاری و مراسم عزاداری ویژه شبهای قدر  نیمه  دوم خرداد ماه خانه تکواندو پایتخت آقایان و بانوان

آغاز اردوی آماده سازی تیم نونهاالن استان جهت اعزام به مسابقات  دوم خرداد ماه نیمه خانه تکوادو پایتخت آقایان و بانوان

 قهرمانی کشور 

۱۷ - 

 - ۱۸ بازدید از مجموعه توانبخشی رسای احسان و خانه ساملندان کهریزک  نیمه دوم خرداد ماه کهریزک آقایان و بانوان

مجموعه فرهنگی ورزشی  آقایان و بانوان

 الغدیر

 - ۱۹ برگزاری جلسه مسئولین حوزه و شهرستان ها  خرداد ماهنیمه دوم 

 - ۲۰ برگزاری دوره استعدادیابی نیمه دوم خرداد ماه حوزه و شهرستان متقاضی آقایان و بانوان

هنگی برای  نشست جمع  ۳۰/۰۲/۹۶  دفرت استان  آقایان و بانوان بندی اقدامات صورت گرفته در طی فصل و ه

  برنامه های فصل آتی

۲۱ -  

  - ۲۲  برگزاری مسابقات انتخابی پومسه استان جهت اعزام به کشوری   نیمه دوم خرداد ماه  خانه تکواندو پایتخت  آقایان و بانوان

  

  

  



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

  

  ماه تیر

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
یی روز جهانی قدس حضور خانواده تکواندو پایتخت در مراسم ر  ۲/۰۴/۹۶ میدان فلسطین آقایان و بانوان  -۱ اهپی

  -۲  آغاز اردوی تیم پومسه استان تهران جهت اعزام به کشوری   ۳/۰۴/۹۶  سالن شهید کبکانیان  آقایان  و بانوان

اجرای نرمش صبحگاهی درپارک ها و فضا های تفریحی با محوریت  ۳/۰۴/۹۶ حوزه و شهرستان متقاضی آقایان و بانوان

 اساتید تکواندو

۲- 

و بانوان آقایان  -۳ اجرای برنامه های کالسی با محوریت اساتید در طبیعت ۴/۰۴/۹۶ حوزه و شهرستان متقاضی 

 -۴ تبلیغات محیطی تکواندو در مدارس و مراکز تفریحی ۵/۰۴/۹۶ حوزه و شهرستان متقاضی آقایان و بانوان

 -۵ تهیه منابع آموزشی ۶/۰۴/۹۶ - کمیته توسعه همگانی

بیست و سومین دوره مسابقات قهرمانی حضور تکواندوکاران تهرانی در  ۹/۴/۹۶الی ۳/۴/۹۶ کره جنوبی-موجو آقایان و بانوان
 جهان

۶- 

 -۷ هفته اول و دوم لیگ نونهاالن برتر و انفرادی  ۸/۴/۹۶ خانه تکواندو پایتخت بانوان

 -۸ هفته اول و دوم لیگ خردساالن برتر و دسته یک  ۹/۴/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان

 -۹ ) انتخابی استان( برگزاری مسابقات قهرمانی پومسه  ۹/۴/۹۶ کبکانیانسالن شهید  آقایان

 - ۱۰ بازدید از حوزه و شهرستان ها  نیمه اول تیر ماه حوزه و شهرستان متقاضی مسئولین هیات استان

یش  پیاده رویی  و ورزش صبحگاهی نیمه اول تیر ماه حوزه و شهرستان متقاضی آقایان و بانوان  - ۱۱ در پارک ها  برگزاری ه

 - ۱۲ برگزاری جلسات هم اندیشی با کمیته های ستادی استان  نیمه اول تیر ماه دفرت هیات آقایان و بانوان

 - ۱۳ برگزاری کارگاه آموزشی  نیمه اول تیرماه سالن شهید کبکانیان اقایان و بانوان



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

 

  تیرماه

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 - ۱۴ حضور در مسابقات قهرمانی پومسه کشوری نیمه اول تیر ماه استان داوطلب یان و بانوانآقا

 - ۱۵ بازدید مسئولین هیات از اردوی تیم نونهاالن اعزامی به مسابقات کشوری ۱۴/۰۲/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان و بانوان

 - ۱۶ تان استان تهراندیدارباپیشکسو  نیمه اول تیر ماه منزل پیشکسوت مسئولین هیات

 - ۱۷ برگزاری دوره استعدادیابی نیمه اول تیر ماه حوزه وشهرستان متقاضی آقایان و بانوان

 - ۱۸ )امی ردههای سنی (برگزاری مسابقات قهرمانی حوزه و شهرستان ها تیر ماه - حوزه و شهرستان متقاضی آقایان و بانوان

 - ۱۹ ه اول و دوم لیگ خردساالن برتر و انفرادیهفت ۱۵/۰۴/۹۶ خانه تکواندو پایتخت بانوان

 - ۲۰ هفته اول ودوم لیگنونهاالن برتر و دسته یک ۱۶/۰۴/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان

 - ۲۱ حضور در مسابقات قهرمانی کشور نونهاالن نیمه دوم تیر ماه استان داوطلب آقایان و بانوان

 - ۲۳ آغاز اردوی تیم نوجوانان استان تهران جهت اعزام به مسابقات کشوری دوم تیر ماه نیمه خانه تکواندو پایتخت آقایان و بانوان

 - ۲۴ برگزاری جلسه هم اندیشی کمیته فنی استان  نیمه دوم تیر ماه دفرت هیات آقایان و بانوان

 - ۲۵ برگزاری سومین جلسه هیات رییسه استان  نیمه دوم تیر ماه دفرت هیات آقایان و بانوان

 - ۲۶ برگزاری کارگاه آموزشی  نیمه دوم تیر ماه سالن شهید کبکانیان ایان و بانوانآق

هنگی مربیان  ۲۲/۰۴/۹۶و۲۳ فدراسیون تکواندو آقایان و بانوا ن  - ۲۷ برگزاری دوره متمرکز ه

 - ۲۸ توسعه طرح زکات ورزشی در سطح حوزه و شهرستان  نیمه دوم تیر ماه حوزه و شهرستان ها 

 - ۲۹ طرح توسعه آموزش تکواندو در پارک ها نیمه دوم تیر ماه و شهرستان هاحوزه  

 - ۳۰ هفته سوم و چهارم لیگ نونهاالن برتر و انفرادی  ۲۲/۰۴/۹۶ خانه تکواندو پایتخت بانوان



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

  

  تیر ماه

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 - ۳۱ سوم و چهارم لیگ خردساالن برتر و دسته یک  هفته ۲۳/۰۴/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان

 - ۳۲ )  ۷دان ( ۲۴آزمون ارتقاء رده کمربند دوره  در حضور ۲۳/۰۴/۹۶ فدراسیون تکواندو آقایان

٢٩/٤/٩٦ خانه تکواندو پایتخت بانوان هنگی سالیانه متمرکز کشوری داوری   )پومسه( برگزاری دوره ه  ۳۳ - 

ختخانه تکواندو پایت آقایان  ٣٠/٤/٩٦ هنگی سالیانه متمرکز کشوری داوری   )پومسه( برگزاری دوره ه  ۳۴ - 

 - ۳۵ )۶و ۵دان (  ۵۳آزمون ارتقاء رده کمربند دوره  حضوردر ۳۰/۰۴/۹۶ فدراسیون تکواندو آقایان

ایشگاه ورزش تهران  - تهران   - ۳۶ رشکت در 

برتر و دسته یک ( حضورتیم های تهرانی در لیگ های باشگاههای کشور تیر ماه تهران و شهرستان های متقاضی آقایان  و بانوان
 )نوجوانان

۳۷ - 

برتر و دسته یک ( حضور تیم های تهرانی در لیگ های باشگا های کشور تیرماه تهران و شهرستان های متقاضی آقایان  و بانوان
 )نونهاالن

۳۸ - 

حضور پومسه روهای تهرانی دررقاتبهای لیگ برتر و دسته یک پومسه  تیر ماه تهران و شهرستان های متقاضی آقایان  و بانوان
 کشور

۳۹ - 

برتر و دسته یک ( حضورتیم های تهرانی در لیگ های باشگاههای کشور تیر ماه تهران و شهرستان های متقاضی آقایان  و بانوان
 )نوجوانان

۳۷ - 

ادانگ برگزار ی مس  تیر ماه   خانه تکواندو پایتخت  آقایان  و بانوان   - ۳۸  ابقات آزاد قهرمانی ها

 

 



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

 مرداد ماه 

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 ۱ اجرای نرمش صبحگاهی درپارک ها  و فضاهای تفریحی با محوریت اساتید تکواندو  ۱/۵/۹۶ حوزه و شهرستان متقاضی  آقایان و بانوان 

 ۲ اجرای برنامه های کالسی با محوریت اساتید در طبیعت ۲/۵/۹۶ اضی حوزه و شهرستان متق آقایان و بانوان 

 ۳ تبلیغات محیطی تکواندو در مدارس و مراکز تفریحی  ۳/۵/۹۶ حوزه و شهرستان متقاضی  آقایان و بانوان

امی (ناسبت هفته کرامت  برگزاری مسابقات حوزه و شهرستان ها به م نیمه اول مرداد ماه حوزه و شهرستان متقاضی  آقایان و بانوان
 )ردهای سنی

۴ 

 ۵ )قرمز تا دان دو( ۲۳۹برگزاری آزمون ارتقای رده کمربند تکواندو دوره  ۴/۵/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  بانوان

 ۶ )قرمز تا دان دو( ۲۳۹برگزاری آزمون ارتقای رده کمربند تکواندو دوره  ۵/۵/۹۶  خانه تکواندو پایتخت  آقایان

نه تکواندو پایتختخا بانوان  -۷ برگزاری دوره داوری درجه سه پومسه استانی  ۹/۵/۹۶ 

 -۸ برگزاری دوره داوری درجه سه پومسه استانی ۱۰/۵/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  اقایان

خلیج فارس –بوستان چیتگر  اقایان و بانوان یی تکواندو کاران و خانوادها به  نیمه اول مرداد ماه   منظور توسعه ورزش تکواندو به برگزاری گرده

 مناسبت هفته کرامت 

۹- 

 - ۱۰ حضور تکواندوکاران در پایگاههای اهداء خون به مناسبت روز اهدا خون   ۹/۵/۹۶ مراکز اهدا خون  اقایان و بانوان

 - ۱۱ اعزامی به کشوری بازدید از اردوی تیم نوجوانان استان تهران  نیمه اول مرداد ماه  خانه تکواندو پایتخت  مسئولین هیات

 - ۱۲ برگزاری جلسه کمیته فنی  نیمه اول مرداد ماه  دفرت هیات  

 - ۱۳ برگزاری مسابقات قهرمانی آزاد انتخابی خردساالن استان تهران  نیمه اول مرداد ماه  خانه تکواندو پایتخت  آقایان و بانوان

 - ۱۴ ور تیم نوجوانان استان تهران در مسابقات قهرمانی کشور حض نیمه اول مرداد ماه  استان متقاضی  اقایان و بانوان

 - ۱۵ بازدید از مراکز اجرای طرح زکات ورزشی  و توسعه آن در سطح استان  نیمه اول مرداد ماه  حوزه و شهرستان ها  

 



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

 مرداد ماه

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 - ۱۶ هفته سوم و چهارم لیگ خردساالن برتر و انفرادی  ۱۲/۵/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  بانوان 

 - ۱۷ هفته سوم و چهارم لیگ نونهاالن دسته یک و برتر  ۱۳/۵/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان 

 - ۱۸ ت هفته کرامت زیارت امکان متربکه به مناسبت گرامیداش نیمه اول مرداد ماه  استان  مسئولین هیات به همراه مربیان وتکواندوکاران  

برگزاری جشن دهه کرامت و تقدیر از تکواندوکارانی که نامشان مزین به رضا است  ۱۳/۵/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  اقایان

 در حاشیه مسابقات لیگ استان 

۱۹ - 

 - ۲۰ بازدید از حوزه و شهرستان  نیمه اول مرداد ماه  حوزه و شهرستان مربوطه مسئولین هیات 

 - ۲۱ آغاز اردوی تیم خردساالن استان تهران  نیمه دوم مرداد ماه   خانه تکواندو پایتخت   بانوان  اقایان و

 - ۲۲ )امی ردهها سنی(برگزاری مسابقات آزاد قهرمانی حوزه و شهرستان ها  نیمه دوم مرداد ماه  حوزه و شهرستان متقاضی آقایان و بانوان 

اضیحوزه و شهرستان متق آقایان و بانوان   - ۲۳ برگزاری دوره استعدادیابی  نیمه دوم مرداد ماه  

 - ۲۴ برگزاری کارگاه آموزشی  نیمه دوم مرداد ماه  حوزه و شهرستان متقاضی آقایان و بانوان 

 - ۲۵ ) ۵دان (  ۱۷برگزاری آزمون ارتقاء رده کمربند دوره  ۲۰/۵/۹۵ فدراسیون تکواند و بانوان 

 - ۲۶ برگزاری جلسه هیات رییسه  د ماه نیمه دوم مردا دفرت هیات  

 - ۲۷ ورود به اردوی تیم ملی نونهاالن کشور  نیمه اول مرداد ماه  فدراسیون تکواندو  آقایان و بانوان 

حضور تیم های تهرانی در رقابتهای لیگ برتر و دسته یک باشگاه های  مرداد ماه  تهران و استان های متقاضی  اقایان و بانوان 

 )نوجوانان،نونهاالن،خردساالن،بزرگساالن (کشور 

۲۸ - 

 - ۲۹ برگزاری هفته پنجم و ششم لیگ خردساالن یک و برتر  ۲۰/۵/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  اقایان 

 



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

 مرداد ماه

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 - ۳۰ کیوروگی و پومسه  ۱،۲،۳دوره آموزش داوری درجه  حضوردر مرداد ماه  - بانوان و آقایان 

 - ۳۱  ۱،۲،۳دوره آموزش مربیگری درجهدر  حضور مرداد ماه  - بانوان و آقایان 

 - ۳۲ هفته پنجم و ششم لیگ نونهاالن برتر و انفرادی ۲۶/۵/۹۶ خانه تکواندوپایتخت  بانوان 

 - ۳۳ ه یک  و برتر هفته هفتم و هشتم لیگ خردساالن  دست ۲۷/۵/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  اقایان 

نت بین املللی  مرداد ماه  - آقایان و بانوان   - ۳۴ اعزام تیم استان تهران به تور

 - ۳۵ افتتاحیه لیگ برتر و دسته یک پومسه استان تهران  ۲۷/۵/۹۶ سالن کبکانیان  آقایان 

 - ۳۶  یته ها با مسئولین هیات برگزاری جلسات هم اندیشی کم نیمه دوم مرداد ماه  دفرت هیات  آقایان و بانوان 

 

 

 

 

 

 



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

ماه شهریور   

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 -۱ هفته پنجم و ششم لیگ نونهاالن برتر و دسته یک  ۳/۶/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان 

 -۲ و فضاهای تفریحی با محوریت اساتید تکواندو   اجرای نرمش صبحگاهی درپارک ها ۴/۶/۹۶ حوزه و شهرستان متقاضی  آقایان و بانوان 

 -۳ اجرای برنامه های کالسی با محوریت اساتید در طبیعت ۵/۶/۹۶ حوزه و شهرستان متقاضی  آقایان و بانوان 

 -۴ تبلیغات محیطی تکواندو در مدارس و مراکز تفریحی  ۶/۶/۹۶ حوزه و شهرستان متقاضی  آقایان و بانوان 

 -۵ )امی ردهای سنی(برگزاری مسابقات حوزه و شهرستان ها  نیمه اول شهریور ماه  حوزه و شهرستان متقاضی  انوان آقایان و ب

 -۶ برگزاری جلسه مسئولین استان با روسا و نواب رییس حوزه وشهرستانها نیمه اول شهریور ماه  مجوعه الغدیر  آقایان و بانوان 

 -۷ هفته پنجم و ششم لیگ خردساالن برتر و انفرادی  ۹/۶/۹۶ خانه تکواندو پایتخت   بانوان 

 -۸ هفته نهم و دهم لیگ خردساالن دسته یک و برتر  ۱۰/۶/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان 

 -۹ برگزاری جلسات هم اندیشی مسئولین با کمیته های ستادی  نیمه اول شهریور ماه  دفرت هیات  آقایان و بانوان

 - ۱۰ بازدید از حوزه و شهرستان های  نیمه اول شهریور ماه  تان مربوطه حوزه و شهرس 

 - ۱۱ ) قرمز تا دان دو( برگزاری آزمون ارتقاء رده کمربند تکواندو   ۱۶/۰۶/۹۶و۱۷ خانه تکواندو پایتخت  آقایان و بانوان 

 - ۱۲ دسته یک هفته هفتم و هشتم لیگ نونهاالن برتر و  ۱۸/۶/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان

 - ۱۳ طرح زکات آموزشی تکواندو در فضای پارکی  شهریور ماه  تهران  

 - ۱۴ بازدید از تیم خردساالن اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور  نیمه دوم شهریور ماه  خانه تکواندو پایتخت  آقایان و بانوان 

حضور تیم های تهرانی در رقابتهای لیگ برتر و دسته یک باشگاه های  شهریورماه  تهران و استان های متقاضی آقایان و بانوان 

 کشور

۱۵ - 

  



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

هشهریور ما  

 

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 - ۱۶ اعزام تیم خردساالن استان تهران به مسابقات قهرمانی کشور  نیمه دوم شهریور ماه  استان متقاضی  اقایان و بانوان 

 - ۱۷ کیوروگی و پومسه  ۱،۲،۳دوره آموزشی داوری درجه  حضور در شهریور ماه     استان متقاضی  بانوان اقایان و 

 - ۱۸ ۱،۲،۳دوره آموزشی مربیگری درجه  حضوردر شهریور ماه     استان متقاضی  اقایان و بانوان 

 - ۱۹ برگزاری جلسه هیات رییسه  نیمه دوم شهریور ماه  دفرت هیات 

 - ۲۰ هفته هفتم وهشتم لیگ نونهاالن برتر و انفراد ی ۲۳/۶/۹۶ ه تکواندو پایتختخان بانوان

 - ۲۱ هفته یازدهم و دوازدهم لیگ خردساالن برتر و دسته یک ۲۴/۶/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان

 - ۲۲ لیگ پومسه ۲۴/۶/۹۶ سالن کبکانیان آقایان

 - ۲۳ دار با خانواده معظم شهدای تکواندو کار دی نیمه دوم شهریورماه  منزل شهید  مسئولین هیات 

 - ۲۴ برگزاری طرح استعدادیابی  نیمه دوم شهریور ماه  حوزه و شهرستان متقاضی اقایان و بانوان 

 - ۲۵ کارگاه آموزشی نیمه دوم شهریور ماه  سالن شهید کبکانیان  اقایان و بانوان 

 - ۲۶ و هشتم لیگ خردساالن برتر و انفرادی هفته هفتم  ۳۰/۶/۹۶ خانه تکواندو پایتخت بانوان

 - ۲۷ هفته نهم و دهم لیگ نونهاالن برتر و دسته یک  ۳۱/۶/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان

  - ۲۹  برگزاری مسابقات آزاد قهرمانی جوانا ن و بزرگساالن استان تهران  نیمه دوم شهریور ماه   خانه تکواندو پایتخت  آقایان و بانوان 

و بانوان  آقایان یی بزرگ خانواده تکواندو پایتخت به مناسبت روز ملی   شهریور ماه   بوستان   برگزاری گرده
  تکواندو 

۳۰ -  



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

 مهر ماه 

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 -۱ ه مسابقات قهرمانی کشور آغاز اردوی تیم جوانان و بزرگساالن اعزامی ب ۱/۰۷/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان و بانوان 

 -۲ اجرای نرمش صبحگاهی درپارک ها  و فضاهای تفریحی با محوریت اساتید تکواندو  ۴/۶/۹۶ حوزه و شهرستان متقاضی  آقایان و بانوان 

 -۳ اجرای برنامه های کالسی با محوریت اساتید در طبیعت ۵/۶/۹۶ حوزه و شهرستان متقاضی  آقایان و بانوان 

 -۴ برگزاری دوره داوری درجه سه کیوروگی  نیمه اول مهر خانه تکواندو پایتخت  ن آقایا

 -۵ برگزاری دوره داوری درجه سه کیوروگی  نیمه اول مهر  خانه تکواندو پایتخت بانوان

 -۶ )کودکان بی رسپرست و کودکان کار(توسعه طرح زکات تکواندو مهر ماه  حوزه وشهرستان ها -

 -۷ برگزاری کارگاهای توسعه تکواندو در مدارس  مهر ماه  حوزه و شهرستان ها ن مربیان اعزام میشوداز هیات استا

 -۸ برگزاری جلسه کمیته فنی هیات استان  نیمه اول مهر ماه  دفرت هیات  

 -۹ برگزاری جلسات هم اندیشی مسئولین هیات با کمیته های ستادی نیمه اول مهر ماه  دفرت هیات  

حضور تیم های تهرانی در رقابتهای لیگ باشگاهای کشور برتر و دسته  مهر ماه  تهران و استان های متقاضی  ان و بانوان آقای
 ) امی ردهای سنی( یک

۱۰ - 

حضور پومسه روهای تهران دررقابتهای لیگ برتر و دسته یک باشگاه  مهر ماه  تهران و استان های متقاضی  آقایان و بانوان 
 ر های کشو 

۱۱ - 

بازدید از اردوی تیم جوانان و بزرگساالن اعزامی به مسابقات قهرمانی  نیمه دوم مهر ماه خانه تکواندو پایتخت  آقایان و بانوان 
 کشور

۱۲ - 

 - ۱۳ هفته نهم و دهم لیگ خردساالن برتر و انفرادی  ۱۳/۷/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  بانوان 

 - ۱۴ هفته سیزدهم و چهاردهم لیگ خردساالن برترو دسته یک  ۱۴/۷/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان 

 - ۱۵ برگزاری مسابقات قهرمانی آزاد حوزه و شهرستانها  مهر ماه  حوزه و شهرستان متقاضی آقایان و بانوان 



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

 مهر ماه 

 

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 - ۱۶ جلسه هیات رییسه استان تهران برگزاری  نیمه دوم مهرماه  دفرت هیات  

 - ۱۷ برگزاری دوره های استعدادیابی  نیمه دوم مهر ماه  حوزه و شهرستان متقاضی  آقایان و بانوان 

 - ۱۸ برگزاری مراسم عزاداری اباعبدهللا حسین و یاران وفادارش  مهر ماه   - -

 - ۱۹ گمنام و اماکن متربکه  زیارت و غبارروبی مزار شهدای مهر ماه  حوزه و شهرستان ها  -

 - ۲۰ اعزام تیم تهران به مسابقات قهرمانی کشور جوانان و بزرگساالن  نیمه دوم مهر ماه  استان متقاضی  آقایان و بانوان 

 - ۲۱ )۳و۴پوم و دان ( ۵۶آزمون ارتقاء رده کمربند دوره  حضور در ۱۷/۶/۹۶ مازندران  –مرکزی  بانوان 

 - ۲۲ کیوروگی و پومسه  ۱،۲،۳دوره آموزشی داوری درجه  حضور در مهرماه  تان متقاضی اس بانوان و آقایان 

 - ۲۳ ۱،۲،۳دوره آموزشی مربیگری درجه  حضور در شهریور ماه     استان متقاضی  اقایان و بانوان 

 - ۲۴ هفته یازدهم و دوازدهم لیگ نونهاالن برتر وانفرادی  ۲۰/۷/۹۶ خانه تکواندو پایتخت بانوان 

 - ۲۵ هفته یازدهم و دوازدهم لیگ نونهاالن برتر وانفرادی  ۲۱/۷/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان 

 - ۲۶ لیگ پومسه  ۲۱/۷/۹۶ سالن شهید کبکانیان  آقایان

 - ۲۷ دیدار با خانواده معظم شهدا ی تکواندو کار  نیمه دوم مهر ماه  منزل شهید  مسئولین هیات 

 - ۲۸ بازدید از حوزه و شهرستان ها  نیمه دوم مهر ماه  شهرستان متقاضی  حوزه  و ن هیات یمسئول

 - ۲۹ هفته یازدهم و دوازدهم لیگ خردساالن برتر و انفرادی  ۲۷/۷/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  بانوان

 - ۳۰ )هاختتامی(هفته پانزدهم و شانزدهم لیگ خردساالن برتر و دسته یک ۲۸/۷/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان 



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

 آبان ماه 

 

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 -۱ )جوانان( برگزاری رقابتهای انتخابی آزاد استان دررده سنی امید  نیمه اول آبان ماه خانه تکواندو پایتخت  بانوان و آقایان 

 -۲ )قرمز تا دان دو( ۲۴۱ء رده کمربند دوره برگزاری آزمون آرتقا  ۴/۸/۹۶و۵ خانه تکواندو پایتخت  بانوان و آقایان 

 -۳ اجرای نرمش صبحگاهی با محوریت دانش آموزان و تکواندو  نیمه اول آبان ماه  حوزه و شهرستان متقاضی   -

 -۴ فستیوال تکواندو و خانواده   حضوردر نیمه اول آبان ماه  )خانه تکواندو ( تهران  مسابقات تکواندو خانواده 

 -۵ برگزاری کارگاههای توسعه تکواندو در مدارس  نیمه اول آبان ماه  شهرستان متقاضی  حوزه و 

 -۶ بازدید از حوزه و شهرستان ها آبان ماه  حوزه و شهرستان مربوطه  مسئولین هیات 

یی روز دانش آموز  ۱۳/۸/۹۶ تهران    -۷ حضور تکواندو کاران پایتخت در مراسم راهپی

 -۸ )امی ردهای سنی(برگزاری مسابقات قهرمانی آزاد حوزه و شهرستان ها  آبان ماه حوزه و شهرستان مربوطه  آقایان و بانوان

ادانگ آبان ماه  خانه تکواندو پایتخت  آقایان و بانوان   -۹ برگزاری مسابقات آزاد قهرمانی ها

 - ۱۰ ردوی تیم امید استان تهران آغاز ا نیمه دوم آبان ماه  خانه تکواندو پایتخت  آقایان و بانوان 

 - ۱۱ حضور تیم های تهران در رقابتهای لیگ برتر و دسته یک کشور  آبان ماه  تهران و استان های متقاضی ) کیوروگی( امی ردهای سنی 

 - ۱۲ دسته یک کشور حضور پومسه روهای تهرانی در رقابتهای لیگ برتر و آبان ماه  تهران واستان های متقاضی  امی رده های سنی 

 - ۱۳ )اختتامیه(هفته سیزدهم و چهاردهم لیگ نونهاالن برتر و انفرادی ۱۱/۸/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  بانوان 

 - ۱۴ )اختتامیه( هفته سیزدهم و چهاردهم لیگ نونهاالن برتر و دسته یک ۱۲/۸/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان 

 - ۱۵ لیگ پومسه  ۱۲/۸/۹۶ سالن شهید کبکانیان  آقایان 



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

 آبان ماه 

 

 

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 - ۱۶ )۴و ۳پوم و دان (  ۲۴۱برگزاری آزمون ارتقاء کمربند دوره  ۱۲/۸/۹۶ فارس  –همدان  آقایان 

 - ۱۷ ) امی ردههای سنی( سهمسابقات قران و پومحضور در   نیمه دوم آبان ماه  )خانه تکواند و( تهران  بانوان و آقایان 

 - ۱۸ کیوروگی  ۲به درجه ۳برگزاری دوره داوری ارتقاء درجه  ۱۳/۸/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان  

 - ۱۹ کیوروگی  ۲به درجه ۳برگزاری دوره داوری ارتقاء درجه  ۱۴/۸/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  بانوان 

 - ۲۰ به درجه یک کیوروگی ۲اری دوره داوری ارتقاء درجه برگز  ۱۵/۸/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان 

 - ۲۱ برگزاری جلسه هیات رییسه نیمه دوم آبان ماه  دفرت هیات  

 - ۲۲ بازدید از حوزه و شهرستان  نیمه دوم آبان ماه  حوزه و شهرستان مربوطه  مسئولین هیات 

 - ۲۳ ت هم اندیشی کمیته های ستادی هیات برگزاری جلسا نیمه دوم آبان ماه  دفرت هیات  مسئولین هیات 

 - ۲۴ برگزاری لیگ پومسه  نیمه دوم آبان ماه  سالن شهید کبکانیان  بانوان 

 - ۲۵ برگزاری کارگاه استعدادیابی  آبان ماه  حوزه و شهرستان متقاضی  

 - ۲۶ بزرگساالن هفته اول و دوم لیگ نوجوانان برتر وانفرادی  ۱۹/۰۸/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان 

 - ۲۷ جلسه کمیته فنی  نیمه دوم آبان ماه  دفرت هیات 

 - ۲۸ توسعه و بازدید از طرح زکات ورزشی در سطح استان  نیمه دوم آبان ماه  حوزه و شهرستان  

 - ۲۹ )اختتامیه(هفته سیزدهم و چهاردهم لیگ خردساالن برتر و انفرادی  ۲۵/۸/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  بانوان 

 - ۳۰ )۶و۵دان (۵۴آزمون ارتقائ کمربند دوره  حضوردر  ۲۶/۸/۹۶ فدراسیون تکواندو–تهران  آقایان 



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

ماه  آذر  

 

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 -۱ اساتید تکواندو  اجرای نرمش صبحگاهی درپارک ها  و فضاهای تفریحی با محوریت آذرماه  حوزه و شهرستان متقاضی  آقایان و بانوان 

 -۲ اجرای برنامه های کالسی با محوریت اساتید در طبیعت آذرماه حوزه و شهرستان متقاضی  آقایان و بانوان 

 -۳ هفته اول و دوم لیگ نوجوانان برتر و انفرادی بزرگساالن   ۲/۹/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  بانوان 

 -۴ سوم و چهارم لیگ نوجوانان برتر و انفرادی بزرگساالن هفته  ۳/۹/۹۶  خانه تکواندو پایتخت آقایان 

 -۵ لیگ پومسه  ۳/۹/۹۶ سالن شهید کبکانیان  آقایان 

ادانگ استانی ۳برگزاری دوره داوری درجه  ۵/۹/۹۶و۴ خانه تکواندو پایتخت  آقایان   -۶ ها

 -۷ )امی ردههای سنی( رمانی حوزه و شهرستان هابرگزاری مسابقات قه آذرماه  حوزه و شهرستان متقاضی  آقایان و بانوان 

 -۹ بازدید از حوزه و شهرستان ها  نیمه اول آذرماه  حوزه و شهرستان مربوطه مسئولین هیات 

 -۱۰ برگزاری جلسات هم اندیشی کمیته های ستادی  نیمه اول آذر ماه  دفرت هیات  

 -۱۱ بازدید از اردوی تیم امید استان اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور ذر ماه نیمه اول آ  خانه تکواندو پایتخت  بانوان و آقایان

برتر و دسته ( حضور تیم های تهران در رقابتهای لیگ باشگاههای کشور  آذر ماه  تهران و استان های متقاضی امی ردههای سنی 
 )یک

۱۲- 

 -۱۳ کیوروگی و پومسه  ۱،۲،۳دوره آموزشی داوری درجه   حضوردر آذرماه  تهران و شهرستانهای متقاضی آقایان و بانوان 

 -۱۴  ۱،۲،۳دوره آموزشی مربیگری درجه  حضوردر آذرماه  تهران و شهرستانهای متقاضی آقایان و بانوان 

 -۱۵ ات رییسه یبرگزاری جلسه ه نیمه دوم آذرماه  دفرت هیات  

 -۱۶ اعزام تیم امید استان تهران به مسابقات قهرمانی کشور  نیمه دوم آذرماه استان متقاضی  آقایان و بانوان 



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

  

  آذرماه 

  

 

 

 

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 - ۱۷ هفته پنجم و ششم لیگ نوجوانان برتر و انفرادی بزرگساالن  ۱۶/۹/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  بانوان 

 - ۱۸ هفتم و هشتم لیگ نوجوانان برتر و انفرادی بزرگساالن هفته ۱۷/۹/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان 

 - ۱۹ برگزاری کارگاه آموزشی  آذرماه  حوزه و شهرستان متقاضی 

 - ۲۰ لیگ پومسه  نیمه دوم آذرماه   سالن شهید کبکانیان  بانوان 

 - ۲۱ ی بزرگساالنهفته هفتم و هشتم لیگ نوجوانان برتر و انفراد ۲۳/۹/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  بانوان 

 - ۲۲ هفته نهم و دهم لیگ نوجوانان برتر و انفرادی بزرگساالن  ۲۴/۹/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان 

 - ۲۳ حضور پومسه روهای تهران در رقابتهای لیگ برتر و دسته یک کشور آذرماه  تهران و استان  های متقاضی آقایان و بانوان 

 - ۲۴ )قرمز تا دان دو ( ۲۴۲برگزاری آزمون ارتقائ کمربند دوره  ۳۰/۹/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  بانوان 



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

 

  دی ماه 

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری توضیحات
 -۱ )قرمز تا دان دو ( ۲۴۲برگزاری آزمون ارتقائ کمربند دوره  ۱/۱۰/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان 

هنگی برای  ۲/۱۰/۹۶ اند پایتخت خانه تکو  کمیته توسعه همگانی  نشست جمعبندی اقدامات صورت گرفته در طی فصل و ه
 برنامه های فصل 

۲- 

 -۳ برگزاری جلسه مسئولین هیات باروسا ونواب رییس حوزه و شهرستان ها نیمه اول دی ماه   - ارائه گزارش عملکرد 

 -۴ نوجوانان برتر و انفرادی بزرگساالن  هفته نهم و دهم لیگ ۷/۱۰/۹۶  خانه تکواندو پایتخت  بانوان 

 -۵ هفته یازدهم و دوازدهم لیگ نوجوانان برتر و انفرادی بزرگساالن  ۸/۱۰/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان 

 -۶ لیگ پومسه  ۸/۱۰/۹۶ سالن شهید کبکانیان  آقایان 

 -۷ ری مسابقات قهرمانی استان تهران تحت عنوان قهرمان قهرمانان برگزا دی ماه  خانه تکواندو پایتخت  ) آقایان و بانوان( خردساالن 

 -۸ بازدید از حوزه و شهرستان ها  دی ماه  حوزه و شهرستان مربوطه  مسئولین هیات 

  -۹  )امی ردهای سنی( برگزاری مسابقات قهرمانی حوزه و شهرستان ها   دی ماه   حوزه و شهرستان متقاضی   آقایان و بانوان 

  -۱۰  هفته یازدهم و دوازدهم لیگ نوجوانان برتر و انفرادی بزرگساالن   ۱۴/۱۰/۹۶  خانه تکواندو پایتخت   وان بان

  -۱۱  هفته سیزدهم و چهاردهم لیگ نوجوانان برتر و انفرادی بزرگساالن   ۱۵/۱۰/۹۶  خانه تکواندو پایتخت   آقایان 

  -۱۲  )۴و۳پوم و دان ( ۵۷ربند دوره آزمون ارتقائ کم حضور در  ۸/۱۰/۹۶  یزد _ آغربی  آقایان 

  -۱۳  ) کودکان بی رسپرست( توسعه طرح زکات تکواندو   دی ماه   حوزه و شهرستان ها  

  -۱۴  حضور تیم های تهرانی در رقابتهای لیگ برتر و دسته یک کشور   دی ماه   تهران و استان های متقاضی  )امی ردهای سنی( آقایان و بانوان 



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

  دی ماه 

  

  

  

  

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری  توضیحات
 - ۱۶ حضور پومسه روهای تهران در رقابتهای لیگ برتر و دسته یک کشور دی ماه  تهران و استان  های متقاضی آقایان و بانوان 

 - ۱۷ کارگاه های استعدادیابی  دی ماه  حوزه وشهرستان مربوطه 

 - ۱۸ کیوروگی و پومسه  ۱،۲،۳دوره آموزشی داوری درجه حضور در  ماه دی  ضیتهران و شهرستانهای متقا آقایان و بانوان 

 - ۱۹  ۱،۲،۳دوره آموزشی مربیگری درجه  حضو ر در ماه دی  تهران و شهرستانهای متقاضی آقایان و بانوان 

 - ۲۰ برتر و دسته یک کشور حضور پومسه روهای تهران در رقابتهای لیگ دی ماه  تهران و استان  های متقاضی آقایان و بانوان 

 - ۲۱ برگزاری جلسات هم اندیشی کمیته های ستادی  دی ماه  دفرت هیات  -

 - ۲۲ هفته سیزدهم و چهاردهم لیگ نوجوانان برتر و انفرادی بزرگساالن  ۲۱/۱۰/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  بانوان 

 - ۲۳ لیگ نوجوانان برتر و انفرادی بزرگساالن  هفته پانزدهم  شانزدهم ۲۲/۱۰/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان 

  - ۲۴  لیگ پومسه   ۲۲/۱۰/۹۶  سالن شهید کبکانیان  آقایان 

  - ۲۵  برگزاری جلسه هیات رییسه استان   نیمه دوم دی ماه   دفرت هیات   

  - ۲۶  ) سبز و آبی خردساالن ( قهرمانی حوزه و شهرستانها  ۲۸/۱۰/۹۶  خانه تکواندو پایتخت   بانوان 

  - ۲۷  ) سبز و آبی خردساالن ( قهرمانی حوزه و شهرستانها  ۲۸/۱۰/۹۶  خانه تکواندو پایتخت   یان آقا

  - ۲۸  کشوری ) ۴و۳پوم و دان ( ۵۷برگزاری آزمون ارتقاء رده کمربند دوره   ۲۹/۱۰/۹۶  سالن شهید کبکانیان   بانوان 



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

  بهمن  ماه 

  

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری  توضیحات
 -۱ اجرای نرمش صبحگاهی درپارک ها  و فضاهای تفریحی با محوریت اساتید تکواندو  بهمن ماه  حوزه و شهرستان متقاضی  آقایان و بانوان 

 -۲ اجرای برنامه های کالسی با محوریت اساتید در طبیعت بهمن ماه  حوزه و شهرستان متقاضی  آقایان و بانوان 

) امی ردهای سنی( برگزاری مسابقات قهرمانی آزاد حوزه و شهرستان ها بهمن ماه  هرستان متقاضی حوزه و ش آقایان و بانوان 
 به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر 

۳- 

 -۴ ) ۷دان (  ۲۵آزمون ارتقائ رده کمربند دوره  حضوردر ۶/۱۱/۹۶ فدراسیون تکواندو –تهران  آقایان 

 -۵ هفته پانزدهم و شانزدهم لیگ نوجوانان برتر و انفرادی بزرگساالن  ۵/۱۱/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  بانوان

 -۶ هفته هفدهم و هجدهم لیگ نوجوانان برتر و انفرادی بزرگساالن ۶/۱۱/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان 

 -۷ )بی نونهاالنآ _ سبز( مسابقات قهرمانی قهرمانان حوزه و شهرستان ها بهمن ماه   - )دهه فجر( آقایان و بانوان 

ادانگ کشوری حضور در  بهمن ماه  استان داوطلب  آقایان و بانوان   -۸ ) امی ردهای سنی( مسابقات قهرمانی ها

  -۹  تجدید میثاق با آرمان های امام راحل   ۱۲/۱۱/۹۶  مرقد مطهر امام   مسئولین،مربیان و تکواندوکاران

  - ۱۰  غبارروبی مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس   ۱۲/۱۱/۹۶   بهشت زهرا  مسئولین،مربیان و تکواندوکاران

  - ۱۱  ) قرمز تا دان و پوم دو( ۲۴۳برگزاری آزمون ارتقاء رده کمربنددوره   ۱۲/۱۱/۹۶  خانه تکواندو پایتخت   بانوان 

  - ۱۲  ) وم دوقرمز تا دان و پ( ۲۴۳برگزاری آزمون ارتقاء رده کمربنددوره   ۱۳/۱۱/۹۶  خانه تکواندو پایتخت   آقایان 

  - ۱۳  )دهه مبارک فجر( مسابقات تک حذفی پومسه   نیمه دوم بهمن ماه   خانه تکواندو پایتخت   آقایان  –بانوان 

  - ۱۴  دوره آموزشی  تربیت مدری داوری کیوروگی و پومسه  حضوردر  بهمن ماه   فدراسیون تکواند و  آقایان  –بانوان 

  - ۱۵  ) کیوروگی( دوره آموزشی داوری درجه ممتاز حضوردر  ه بهمن ما  استان متقاضی  آقایان  –بانوان 



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

  بهمن  ماه 

    

  

  

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری  توضیحات
 - ۱۶ هفته هفدهم و هجدهم لیگ نوجوانان برتر و انفرادی بزرگساالن ۱۹/۱۱/۹۶ خانه تکواندو پایتخت بانوان 

 - ۱۷ ته پایانی لیگ نوجوانان برتر و بزرگساالن انفراد یهف ۲۰/۱۱/۹۶ خانه تکواندو پایتخت آقایان 

 - ۱۸ )  ۴و۳پوم و دان ( ۲۴۳آزمون ارتقائ کمربند دوره  حضوردر  ۲۰/۱۱/۹۶ کرمانشاه و الربز آقایان 

یی و جشن انقالب اسالمی  ۲۲/۱۱/۹۶ تهران  آقایان و بانوان   - ۱۹ حضور در راهپی

 - ۲۰ )قرمز و مشکی خردساالن(مسابقات قهرمان قهرمانای حوزه  و شهرستانها ۲۶/۱۱/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  بانوان

 - ۲۱ )قرمز و مشکی خردساالن(مسابقات قهرمان قهرمانای حوزه  و شهرستانها ۲۷/۱۱/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان 

 - ۲۲ ران در رقابتهای لیگ برتر و دسته یک کشورحضور پومسه روهای ته بهمن  ماه  تهران و استان  های متقاضی آقایان و بانوان 

برتر و دسته ( حضور تیم های تهران در رقابتهای لیگ باشگاههای کشور  بهمن  ماه  تهران و استان های متقاضی امی ردههای سنی 
 )یک

۲۳ - 

  - ۲۴  بازدید از حوزه و شهرستان   نیمه دوم بهمن  ماه   حوزه و شهرستان مربوطه   

  - ۲۵  برگزاری جلسه هیات رییسه   نیمه دوم بهمن ماه   ت دفرت هیا  

  - ۲۶  برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر از قهرمانان ملی و بین املللی استان تهران  نیمه دوم بهمن ماه   -  آقایان و بانوان 

  - ۲۷  دیدار با خانواد شهدا ی تکواندو به مناسبت دهه مبارک فجر   نیمه دوم بهمن ماه    -  مسئولین هیات 

  - ۲۸  برگزاری مسابقات عکاسی به مناسبت دهه مبارک فجر   بهمن ماه   -  -



 

 تقويم ورزشی

استان تهران  تکواندوهيات       

  اسفند  ماه 

    

  

  

 ردیف رشح برنامه زمان برگزاری محل برگزاری  توضیحات
 -۱ )قرمز مشکی نونهاالن( برگزاری مسابقات قهرمان قهرمانی حوزه و شهرستان ها ۳/۱۲/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  بانوان 

 -۲ )قرمز مشکی نوجوانان( برگزاری مسابقات قهرمان قهرمانی حوزه و شهرستان ها ۳/۱۲/۹۶ نه تکواندو پایتخت خا بانوان 

 -۳ )قرمز مشکی نونهاالن( برگزاری مسابقات قهرمان قهرمانی حوزه و شهرستان ها ۴/۱۲/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان 

 -۴ )قرمز مشکی نوجوانان ( ی مسابقات قهرمان قهرمانی حوزه و شهرستان هابرگزار  ۴/۱۲/۹۶ خانه تکواندو پایتخت  آقایان  

 -۵ ) اختتامیه( لیگ پومسه  اسفند ماه  خانه تکواندو پایتخت  آقایان و بانوان 

 -۶ )۵دان (  ۱۸آزمون ارتقاء رده کمربند دوره  حضوردر ۴/۱۲/۹۶ فدراسیون تکواندو –تهران  بانوان

 -۷ )  ۶و۵دان ( ۵۵آزمون ارتقاء رده کمربند دوره  حضوردر ۱۱/۱۲/۹۶ اسیون تکواندو فدر –تهران  آقایان 

 -۸ برگزاری جلسه پایانی کمیته های ستادی استان تهران  اسفند ماه  خانه تکواندو پایتخت 

  -۹  ) امی ردهای سنی ( ا برگزاری مسابقات قهرمانی حوزه و شهرستان ه  اسفند ماه   حوزه و شهرستان متقاضی   آقایان و بانوان 

برتر و دسته ( حضور تیم های تهران در رقابتهای لیگ باشگاههای کشور  اسفند  ماه  تهران و استان های متقاضی امی ردههای سنی 
 )یک

۱۰ -  

  - ۱۱  جلسه پایانی مسئولین با روسا و نواب رییس حوزه و شهرستان ها   نیمه دوم اسفند ماه    -   -

یش توسعه تکواندو همگانی   اسفند ماه   )فدراسیون ( تهران   سئولین کمیته همگانی ویژه دبیران و م   - ۱۲  برگزاری ه

  - ۱۳  برگزاری کالسهای آموزشی مشاوره ای   اسفند ماه  حوزه و شهرستان متقاضی  -


