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 رده سنی شرح فعالیت ردیف
 جنسیت

 زمان برگزاری محل برگزاری
 مرد زن

 دهه اول اردیبهشت اصفهان *  بزرگساالن –جوانان  تورنمنت بین المللی 1

 دهه اول اردیبهشت تهران *  - دوره مربیگری درجه یک 2

 دهه اول اردیبهشت مازندران *  - کارگاه فرهنگی فنی بهاره مربیان 3

 دهه دوم اردیبهشت تهران *  - کارگاه آموزش تغذیه ورزشی و مبارزه دوپینگ 4

 دهه دوم اردیبهشت تهران  * - کارگاه آموزش تغذیه ورزشی و مبارزه دوپینگ 5

 روز قدس تمامی استانها * * - شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس 6

 نیمه دوم خردادماه تمامی استانها  * خردساالن و نونهاالن برگزاری آزمون استعدادیابی  7

 نیمه دوم خردادماه تمامی استانها *  خردساالن و نونهاالن برگزاری آزمون استعدادیابی  8

 دهه سوم خردادماه تهران *  - کارگاه بازآموزی فنکل یک الی هفت 9

 دهه سوم خردادماه تهران  * - کارگاه بازآموزی فنکل یک الی هفت 10

 دهه اول تیرماه تهران *  - آموزشی فنکل شمشیرکارگاه  11

 دهه دوم تیرماه تهران *  - دوره داوری درجه یک، دو و سه 12

 دهه دوم تیرماه تهران  * - دوره داوری درجه یک، دو و سه 13

 نیمه دوم تیرماه کشور لهستان *  بزرگساالن –جوانان  تورنمنت بین المللی 14

 دهه سوم تیرماه تهران *  - تونفاکارگاه آموزشی فنکل  15

 دهه اول مردادماه  *  نوجوانان –نونهاالن  -خردساالن مسابقات قهرمانی کشور پیکوب 16

 دهه دوم مردادماه مازندران  * - 3و  2دوره مربیگری درجه  17

 دهه سوم مردادماه تهران *  - اجالس بین المللی نمایندگان کشورهای غرب آسیا 18

 دهه دوم شهریور   * تمام رده های سنی بقات قهرمانی کشور پیکوبمسا 19

 دهه اول مهرماه قم *  - 3و  2دوره مربیگری درجه  20

 نیمه دوم مهرماه گرجستان یا اکراین *  جوانان و بزرگساالن تورنمنت بین المللی 21

 نیمه دوم مهرماه تهران  * - گردهمایی مربیان سراسر کشور 22

 روز تربیت بدنی تمامی استانها * * - گردهمایی فرهنگی فنی هنرجویان رزم آوران 23
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 دهه اول آبان ماه تهران *  - کارگاه آموزشی فنکل چوب 24

 دهه اول آبان ماه تهران  * - کارگاه آموزشی فنکل چوب 25

 دهه دوم آبان ماه تهران *  - کارگاه آموزشی فنکل نانچکو 26

 دهه دوم آبان ماه تهران  * - زشی فنکل نانچکوکارگاه آمو 27

 نیمه دوم آبان ماه  *  جوانان و بزرگساالن مسابقات قهرمانی کشور تام کوب 28

 دهه سوم آبان ماه زنجان *  - گردهمایی رؤسای کمیته های رزم آوران سراسرکشور 29

 هه سوم آبان ماهد زنجان  * - گردهمایی رؤسای کمیته های رزم آوران سراسرکشور 30

 نیمه اول آذرماه  *  آزاد مسابقات قهرمانی کشور هنرهای نمایشی 31

 نیمه دوم آذرماه اصفهان *  - دوره تربیت مدرس دروس عملی مربیگری  32

 نیمه دوم آذرماه اصفهان  * - دوره تربیت مدرس دروس عملی مربیگری  33

 نیمه اول دی ماه خوزستان *  - کارگاه فرهنگی فنی زمستانه مربیان 34

 نیمه اول بهمن ماه   * آزاد مسابقات قهرمانی کشور هنرهای نمایشی 35

 بهمن 22 تمامی استانها * * - بهمن 22شرکت در راهپیمایی  36

 دهه فجر  *  بزرگساالن مسابقات پهلوانی رزم آوران 37

 دهه سوم بهمن ماه اهکرمانش *  جوانان و بزرگساالن تورنمنت دوستانه جام فجر 38

 


