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ماه فروردین  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
  آنالین 22/12/2012تا  32/23/2011 پومسه موجوچالش اول مسابقات اپن قهرمانی جهان  1

 بزرگساالن فدراسیون  دوره  3 دوره 3 -مدرسان مربیگري كیوروگی سالیانه هماهنگیبرگزاري دوره  2

 بزرگساالن فدراسیون  دوره 3 دوره 3 -مدرسان مربیگري پومسه سالیانه هماهنگیبرگزاري دوره  3

 بزرگساالن فدراسیون  دوره 3 دوره 3 -مدرسان مربیگري هانمادانگ سالیانه هماهنگیبرگزاري دوره  4

 بزرگساالن فدراسیون  دوره 3 دوره 3 -مدرسان داوري كیوروگی سالیانه هماهنگیبرگزاري دوره  5

 بزرگساالن فدراسیون  دوره 3 دوره3 -مدرسان داوري پومسه سالیانه هماهنگیبرگزاري دوره  6

 بزرگساالن كشوري مجازي هماهنگی مربیان هبانگبرگزاري سمینار  7

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ماه اردیبهشت  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
كره -گویانگ 2012 /10/13تا 12/13/2012 ازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان پومسه ی 1  همه رده ها 

چین -ووشی اردیبهشت  3133مسابقات جهانی گرند اسلم ووشی چین  2  بزرگساالن 

 بزرگساالن سراسر كشور  اردیبهشت برگزاري دوره آموزش مربیگري هیانگ 3

 بزرگساالن كشوري اردیبهشت  برگزاري دوره هماهنگی سالیانه مربیان  4

 بزرگساالن كشوري اردیبهشت هیانگ SPARING)) برگزاري سمینار هماهنگی داوران مبارزه 5

م لیگ سال گذشته(  هفته چهارم و پنجم مرحله دو بازي معوقه  6)برگزاري  6

 جوانان و بزرگساالن آقایان  جام خلیج فارس آقایان
 بزرگساالن  فدراسیون تکواندو  اردیبهشت 

هفته اول و دوم و سوم از مرحله دوم لیگ دسته یک ( )معوقه سال گذشته برگزاري 7

 جوانان و بزرگساالن بانوان جام كوثر
 بزرگساالن فدراسیون تکواندو  اردیبهشت 

هفته چهارم تا هفتم  از مرحله دوم لیگ دسته یک )معوقه سال گذشته ( برگزاري  8

 جوانان و بزرگساالن بانوان جام كوثر
 بزرگساالن فدراسیون تکواندو  اردیبهشت 

 

 

 

 

 

 



 

 

ماهخرداد   

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
  هاي متقاضی استان 16/12/2012 بانوان  –آقایان  362دوره  3برگزاري آزمون ارتقاي كمربند قرمز تا دان  1

  یزد/ مازندران 22/12/2012 آقایان 362دوره  0تا دان  2برگزاري آزمون ارتقاي كمربند پوم  2

  فدراسیون تکواندوتهران  22/12/2012 بانوان 32دوره  5دان  برگزاري آزمون ارتقاء كمربند 3

  / لرستان اردبیل 32/12/2012 بانوان  22دوره  0تا دان  2برگزاري آزمون ارتقاي كمربند پوم  4

 بزرگساالن ایتالیا -رم 22/12/2012 3133مسابقات جهانی گرند پري  5

 بزرگساالن كره -موجو 31/12/2012 چالش مسابقات گرند پري موجو 6

 بزرگساالن  امارات اردیبهشت  پاراتکواندو  بازیهاي آسیایی بانوان و آقایانكسب سهیمه  7

 برگزاري دوره هماهنگی و دانش افزایی كارشناسان استعداد یاب 8
 بزرگساالن سراسر كشور خرداد

 بین المللی  خرداد آقایان -بانوان المللی بین مربیگري دوره برگزاري 9

 بزرگساالن سراسر كشور خرداد آقایان -بانوان -كیوروگی داوران سالیانه هماهنگی دوره برگزاري 11

 بزرگساالن استانهاي متقاضی خرداد پومسه داوران سالیانه هماهنگی دوره برگزاري 11

  استانهاي متقاضی خرداد هانمادانگ مربیگري مدرسان سالیانه هماهنگی دوره برگزاري 12

 نوجوانان فدراسیون تکواندو خرداد برگزاري )معوقه سال گذشته (هفته چهارم و پنجم از گروه اول تا سوم مرحله اول لیگ نوجوانان آقایان  13

 نوجوانان فدراسیون تکواندو خرداد برگزاري )معوقه سال گذشته ( هفته اول تا پنجم از گروه اول مرحله دوم لیگ نوجوانان آقایان 14

 نوجوانان فدراسیون تکواندو خرداد برگزاري )معوقه سال گذشته ( هفته چهارم تا هفتم  از گروه اول مرحله اول لیگ نوجوانان بانوان 15

 نوجوانان فدراسیون تکواندو خرداد هفته چهارم تا هفتم  از گروه دوم مرحله اول لیگ نوجوانان بانوان)معوقه سال گذشته (برگزاري  16

 نوجوانان فدراسیون تکواندو خرداد هفته اول تا سوم   از گروه اول مرحله دوم لیگ نوجوانان بانوان)معوقه سال گذشته (برگزاري  17

 نوجوانان فدراسیون تکواندو خرداد برگزاري هفته چهارم و پنجم  از گروه اول مرحله دوم لیگ نوجوانان بانوان 18



 

 

  ماهتیر

برگزاريزمان  شرح برنامه رديف  توضيحات محل برگزاري 
22/10/2012 تهران فدراسیون تکواندو آقایان 20دوره  2برگزاري آزمون ارتقاي كمربند دان  1   

كره -چانچئون ایانقبانوان و آ -هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا 2  13/10/2012   

كره -چانچئون بانوان و آفایان- بیست و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا 3   16/10/2012تا 2012/ 12/10 

 بزرگساالن- تیمی 23/10/2012تا 2012/ 16/10 چین -چنگدو ایانقبانوان و آ 3132تیمی  بازیهاي دانشجویان جهان  4

  16/10/2012تا 2012/ 12/10 چین -چنگدو ایانقبانوان و آ 3132بازیهاي دانشجویان جهان  5

  تیر آنالین آقایان-قهرمانی جهان پومسه موجو بانوانچالش دوم مسابقات اپن  6

 نوجوانان -نونهاالن  گرددمتعاقبا اعالم می تیر و مرداد ایانقبانوان و آ -برگزاري مسابقات المپیاد استعدادهاي برتر 7

 ویژه مربیان سراسر كشور تیر ایانقبانوان و آ برگزاري كارگاه آموزشی شناسایی مستعدین 8

 خردساالن استان هاي متقاضی تیر تا شهریورماه ایاناقبانوان و  مسابقات لیگ خردساالن باشگاه هاي كشور جام غنچه هاي تکواندو 9

 نونهاالن استان هاي متقاضی تیر تا آبان ماه  هاي كشور جام شکوفه هاي تکواندو مسابقات لیگ نونهاالن باشگاه 11

 تمامی رده هاي سنی استان هاي متقاضی تیر تا آذرماه ایانقبانوان و آ هاي كشور )جام ستارگان( مسابقات لیگ برتر پومسه باشگاه 11

 تمامی رده هاي سنی استان هاي متقاضی تیر تا آذرماه بانوان و آقایان مسابقات لیگ دسته یک پومسه مناطق كشور )جام نشاط( 12

 آقایان و بانوان برگزاري دوره هماهنگی متمركز سالیانه مربیان 13
 بزرگساالن فدراسیون تکواندو 

 بزرگساالن فدراسیون تکواندو  آقایان و بانوان برگزاري دوره هماهنگی متمركز سالیانه داوران 14

 بزرگساالن كشوري  آقایان و بانوان هیانگ تول فرم 2درجه برگزاري دوره داوري  15

 آقایان و بانوان دوره هماهنگی سالیانه داوران هان مادانگ برگزاري  16

 

 تیرماه
 استان هاي متقاضی

 بزرگساالن

 



 

 

ماه تیر  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
 خردساالن  –نونهاالن  استان داوطلب تیرماه هیانگ مسابقات قهرمانی كشور 17

 نوجوانان –نونهاالن  آنالین تیرماه هیانگ  -مسابقات قهرمانی تول  )فرم( كشور 18

 خردساالن استان داوطلب نیمه دوم تیر ماه خردساالن آقایان و بانوان كشور قهرمانی مسابقات  19

 خردساالن استان داوطلب نیمه دوم تیر ماه مسابقات قرآنی قهرمانی كشور خردساالن آقایان و بانوان 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ماه  مرداد  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
  تهران فدراسیون تکواندو 12/15/2012 آقایان 62دوره  6و  5برگزاري آزمون ارتقاي كمربند دان  1

هاي متقاضی استان 12/15/2012 بانوان و آقایان 362دوره  3برگزاري آزمون ارتقاي كمربند قرمز تا دان  2   

 كشوري آشرقی / سمنان 20/15/2012 بانوان و آقایان 362دوره  0تا دان  2برگزاري آزمون ارتقاي كمربندپوم  3

  تهران فدراسیون تکواندو 32/15/2012 آقایان 22دوره  2برگزاري آزمون ارتقاي دان  4

بلغارستان -صوفیه 12/15/2012تا 16/15/2012 آقایان و بانوان -3133مسابقات قهرمانی نونهاالن نوجوانان جهان صوفیه  5  نونهاالن و نوجوانان  

چین -ووشی مرداد بانوان و آقایان -3133مسابقات جام جهانی تیمی ووشی چین  6   

بلغارستان -صوفیه 26/15/2012تا 22/15/2012 بانوان و آقایان -3133مسابقات قهرمانی بزرگساالن جهان صوفیه  7   

تركیه -كنیا 32/15/2012تا  22/15/2012 بانوان و آقایان -3133بازیهاي همبستگی كشورهاي اسالمی  8  بزرگساالن 

اوالن باتور -مغولستان 30/15/2012 بانوان و آقایان -چهارمین دوره مسابقات قهرمانی پومسه نونهاالن آسیا 9  نونهاالن 

اوالن باتور -مغولستان 33/15/2012 بانوان و آقایان -نوجوانان آسیاششمین دوره مسابقات قهرمانی پومسه  11  نوجوانان 

 بزرگساالن مغولستان 32/15/2012 آقایان و بانوان  -مسابقات قهرمانی پاراتکواندو آسیا 11

اوالن باتور -مغولستان 35/15/2012تا 2012/ 30/15 چهارمین دوره مسابقات قهرمانی نونهاالن آسیا 12  نونهاالن 

اوالن باتور -مغولستان 32/15/2012تا 2012/ 36/15 یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 15  نوجوانان 

  استانهاي متقاضی مرداد آقایان مسابقات قهرمانی كشور هیانگ 16

 بزرگساالن و پیشکسوتانجوانان و  استانهاي متقاضی مرداد مسابقات قهرمانی)تول(  فرم كشور هیانگ آقایان 17

 بزرگساالن استان داوطلب مرداد مسابقات قهرمانی كشور هیانگ آقایان 18

 جوانان و بزرگساالن و پیشکسوتان  آنالین مرداد هیانگ آقایان -مسابقات قهرمانی تول  )فرم( كشور 19

 نوجوانان -نونهاالن  شودمتعاقبا اعالم می  مردادماه برگزاري مسابقات المپیاد استعدادهاي برتر 21



 

 

ماهشهریور  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
 شهریور استان هاي متقاضی شهریور هیانگ  3برگزاري آزمون ارتقا كمربند قرمز تا دان  1

 بزرگساالن فرانسه -پاریس 22/16/2012تا 22/16/2012 آقایان -3133 مسابقات جهانی گرند پري پاریس  2

 پومسه چین -هانگژو 36/16/2012تا  33/16/2012 3133بازیهاي آسیایی هانگژو  3

 بزرگساالن چین -هانگژو 36/16/2012تا  33/16/2012 3133بازیهاي آسیایی هانگژو  4

 نوجوانان -نونهاالن  گرددمتعاقبا اعالم می شهریور برگزاري كمپ ملی مستعدین 5

  تمامی استانها شهریور علم تکواندوهمایش بین المللی  6

  استان هاي متقاضی مردادماه تا آذرماه آقایان و بانوان هاي كشور جام آینده سازان المپیک  مسابقات نوجوانان باشگاه 7

 امید استان هاي متقاضی مردادماه تا بهمن ماه مسابقات دسته یک آقایان ) جام نقش جهان( آقایان 8

 جوانان و بزرگساالن استان متقاضی مردادماه تا بهمن ماه مسابقات قهرمانی هان مادانگ آزاد كشوري آقایان و بانوان  9

 نونهاالن استان داوطلب نیمه دوم شهریور مسابقات قهرمانی نونهاالن كشور  بانوان و آقایان 11

 نونهاالن استان داوطلب نیمه دوم شهریور مسابقات قرآنی قهرمانی كشور نونهاالن آقایان و بانوان 11

 

 

 

 



 

 

ماه مهر  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
 كلیه رده ها هاي متقاضی استان 12/12/2012 آقایان و بانوان  321دوره  3برگزاري آزمون ارتقاي كمربند قرمز تا دان  2

 كلیه رده ها قم-قزوین 12/12/2012 آقایان 321دوره  0تا دان  2برگزاري آزمون ارتقاي كمربند پوم  3

 كلیه رده ها .آ.غربی-خراسان رضوي 33/12/2012 بانوان  23دوره  0تا دان  2برگزاري آزمون ارتقاي كمربند پوم  2

  چین -هانگژو 32/12/2012تا  2012/ 22/12 3133بازیهاي پاراآسیایی هانگژو  0

 آقایان منچستر -انگلیس 12/12/2012تا 32/12/2012 مسابقات گرند پري منچستر 5

  آنالین مهرماه چالش نهایی مسابقات اپن قهرمانی جهان پومسه موجو 6

 بزرگداشت هفته تربیت بدنی تمامی استان ها مهرماه جشنواره هفته تربیت بدنی برگزاري 2

  متقاضی استان مهرماه هیانگ 3برگزاري آزمون ارتقاي كمربند قرمز تا دان  8

 بزرگساالن استان متقاضی تا بهمن ماه مهرماه مسابقات لیگ برتر بانوان )جام ایراندخت( 9

 استان متقاضی تا دي ماه مهرماه ر(ثمسابقات لیگ دسته یک بانوان )جام كو 11
 بزرگساالن

 

 بزرگساالن استان متقاضی هه تا بهمن مامهرما مسابقات لیگ برتر آقایان )جام خلیج فارس( 11

 نوجوانان  استان متقاضی مهرماه نوجوانان كشوري بانوان و آقایان  قهرمانی  مسابقات 12

 نوجوانان استان متقاضی مهرماه نیمه اول مسابقات قرآنی نوجوانان كشوري بانوان و آقایان 13

 همه رده ها استان متقاضی مهرماه نیمه دوم قهرمانی پومسه كشورمسابقات  14

 بزرگساالن استان متقاضی نیمه دوم مهرماه مسابقات پومسه روسا و دبیران هیات هاي استانی  15

 بزرگساالن استان متقاضی نیمه دوم  مهرماه مسابقات پومسه نایب ریسان هیات هاي استانی 16

بزرگساالن و پیشکسوتان –جوانان  –نوجوانان  –خردساالن  استان داوطلب مهر هیانگ آقایان–مسابقات قهرمانی كشوري  17  

 



 

 

ماه آبان   

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
 بزرگساالن تهران فدراسیون تکواندو 31/12/2012 بانوان 32دوره 5برگزاري آزمون ارتقاء كمربند دان  2

فدراسیون تکواندوتهران  32/12/2012 آقایان62دوره  6و  5برگزاري آزمون ارتقاء كمربند دان  3  بزرگساالن 

هاي متقاضی استان 32/12/2012 آقایان و بانوان  322دوره  3برگزاري آزمون ارتقاي كمربند قرمز تا دان  2  كلیه رده ها 

مکزیک -كانکون آبان ماه 3133مسابقات قهرمانی جهان  0  بزرگساالن 

 بزرگساالن استان متقاضی نیمه دوم آبان ماه  مسابقات قهرمانی كشور بزرگساالن آقایان و بانوان  5

 بزرگساالن استان متقاضی نیمه دوم آبان ماه  قهرمانی كشور بزرگساالن آقایان و بانوان قرآنی مسابقات  6

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ماهآذر  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
10/12/2012 آقایان  322دوره  0تا دان  2برگزاري آزمون ارتقاي كمربند پوم  1  كلیه رده ها اصفهان -گلستان 

  ووشی چین آذرماه آقایان 3133فینال مسابقات گرند پري ووشی چین  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ماهدی   

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
21/21/2012 بانوان 22دوره 0تا دان  2كمربند پوم برگزاري آزمون ارتقاي  1  كلیه رده ها همدان و بوشهر 

21/21/2012 آقایان و بانوان  323دوره  3برگزاري آزمون ارتقاء كمربند قرمز تا دان  2 هاي متقاضی استان   استانی 

 سراسر كشور دي برگزاري كارگاه آموزشی پرورش كارشناس استعدادیاب 3
 بزرگساالن

 استان داوطلب دي هیانگ بانوان-مسابقات آزاد كشوري 4

بزرگساالن و پیشکسوتان  –جوانان  –نوجوانان  –خردساالن 

 )اسپارینگ و تال(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ماههمن ب  

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
12/22/2012 آقایان 323دوره 0تا دان  2برگزاري آزمون ارتقاي كمربند پوم  1 فارس-البرز   كلیه رده ها 

20/22/2012 بانوان 32دوره  5برگزاري آزمون ارتقاي كمربند دان  2  بزرگساالن تهران فدراسیون تکواندو 

32/22/2012 آقایان 23دوره  2برگزاري آزمون ارتقاي دان  3  بزرگساالن تهران فدراسیون تکواندو 

 مسابقات لیگ به سبک جام جهانی 4

 
 استان متقاضی ماه بهمن

 نوجوانان

 

  تمامی رده هاي سنی بهمن ماه مسابقات مرحله نهایی لیگ پومسه مناطق كشور 5

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ماهاسفند 

 توضيحات محل برگزاري زمان برگزاري شرح برنامه رديف
15/23/2012 بانوان 2دوره 6برگزاري آزمون ارتقاي كمربند دان  1  بزرگساالن تهران فدراسیون تکواندو 

15/23/2012 بانوان 20دوره 0تا دان  2برگزاري آزمون ارتقاي كمربند پوم  2 زنجان-خوزستان  ها كلیه رده    

15/23/2012 آقایان 25دوره  2برگزاري آزمون ارتقاي كمربند دان  3  بزرگساالن تهران فدراسیون تکواندو 

23/23/2012 آقایان21دوره  6و  5برگزاري آزمون ارتقاي كمربند دان  4  بزرگساالن تهران فدراسیون تکواندو 

22/23/2012 بانوان و آقایان 322دوره  3برگزاري آزمون ارتقاي كمربند قرمز تا دان  5 هاي متقاضی استان   كلیه رده ها 

22/23/2012 آقایان 322دوره  0تا دان  2برگزاري آزمون ارتقاي كمربند پوم  6 تهران-كرمانشاه  رده هاكلیه    

 

 

 

 

 

 

 

 


