
اردوی گردشگری ورزشی به شهرستان کلیبر قلعه بابک

ایستگاهبرگزاری 
نقاشی در 

ارومیهشهرستان 

93برگزاری جشنواره پرواز کایت در شهرستان ارومیه

مبعثبت روز ربگزاری مسابقات طناب زنی هب مناس 



ربگزاری جشنواره ماهیگیری رد سد 
نقده هب صورت استانیحسنلو 

ومیهربگزاری همایش ایپده روی خانوادگی رد شهر قوشچی ار



ورزشهای آبی رد ارومیه3ربگزاری دوره مربیگری ردهج 

برنامه های کمیته ورزشهای آبی استان آغ

برگزاری همایش خانوادگی
ا با برگزاری برنامه هههمرا

و مسابقات مختلف



ارومیه93شهریور 20جشنواره کودکان 

بانوان استانبرگزاری مسابقه انتخابی تیم بزرگساالن

جسمانیمسابقات آمادگی 

مادر و دختر و عروس در ارومیه

کشی مسابقات طناب

رد ماکو



جلسه اعضای هیات رئیسه هیات  ارومیه با رئیس 
اداره ورزش ارومیه و اعضای کمیته ها

گا نی ارومیهجلسه رئیس هیئت استان با رئیس هیئت هم

با کمیته اه جلسه رئیس هیئت استان
مورد همایش ایپده روی ماکورد 

ا  جلسه رئیس هیئت استان ب
ه  مسول و دبیر و نائب کمیت

کودکان



بارئیسجلسه رئیس هیئت استان 
کمیته بزرگساالنو هیئت ارومیه 

ش و جواانن ارومیهجلسه رئیس هیئت با معاون محترم اداره کل ورزش و رئیس اداره ورز

انجلسه مربیان پیالتس است



جلسه معارفه رئیس جدید هیئت همگانی 

انی ارومیه با حضور هیئت رئیسه هیئت همگ

استان و رئیس اداره ورزش ارومیه

گانی استان با کمیته اهی همایش مهر ارومیه25روی ایپده جلسه هماهنگی هیئت رئیسه هیئت هم

جلسه هماهنگی مسئولین  
برگزاری باشکوه برای 
پیاده روی خانوادگی  همایش 

93مهر 25ارومیه 

یالتس و جلسه هیئت رئیسه هیئت استان با کمیته پ
ماهیگیری



رئیسهجلسه هیئت 
ه اهاستان با کمیت هیئت 

رئیسهجلسه هیئت 
هیئت استان

متناظرکمیته های با 

استانجلسه هیئت رئیسه هیئت 
با کمیته های همایش پیاده روی 

ارومیه
رزش حضور تیم ایروبیک و فریزبی در برنامه و

صبحگاهی و اجرای حرکات



گانی استان رد جلسه امور بانوان ارومیه93شهریور 13دوره آزمون ورودی مربیگری یوگا استان رد اداره کلحضور انئب رئیس هیئت هم

ورزش 3دوره تئوری مربیگری درجه 

ارومیه93صبحگاهی رایگان مرداد 

3دوره مربیگری درجه 

شهریور ایروبیک 

ارومیه93

آمادگی 3دوره مربیگری درجه 

ارومیه93جسمانی مرداد 



صبحگاهی  ورزش 3درجه وره مربیگری د

رایگان مرداد

ارومیه93

3دوره مربیگری درجه 

ورزش صبحگاهی رایگان 

ارومیه93مرداد ماه 

شرکت تیم استان در 

مسابقات قهرمان کشوری

داژبال در کرج



شرکت در مراسم تجلیل از 

کشوررکورد داران 

کشوریشرکت در مسابقات قهرمان 

دو بزرگساالن در شهرستان بم

فوق برنامه های همایش پیاده

روی خانوادگی ماکو

همایش پیاده روی 

ماکوخانوادگی 



وان کارگاه کار با دستگاه بان

خرداد ماه

مجمع ساالنه هیئت ورزشهای 

استانهمگانی 

ن مسابقات آمادگی جسمانی بانوا

انتخابی تیم استان ارومیه  

93شهریور 14

ات مسابق
ی رایاهن ا

ارومیه



93مسابقات طناب کشی و طناب زنی به مناسبت دهه کرامت شهریور 

مسابقه 

جسمانی آمادگی 

دامادپسر و پدر ، 

در ارومیه

ال رد مسابقه داژب
ومیهشهرستان ار

کشورمیزبانی مسابقات قهرمان 

آمادگی جسمانی  

93مخابرات شهریور کارکنان 



گاهی بانوان رد شهرستان ماکو ورزش صبح
گاهی رد پارک ائللر باغی ارومیه ورزش صبح

ورزش صبحگاهی در پارک  

ارومیهدانشجو 



همایشهماهنگی های 

93خرداد 9پیاده روی خانوادگی ماکو 



ان ورزش همایش بازآموزی مربی
گاهی صبح

دومین جلسه شورای 
ورزش همگانی

جلسه هماهنگی همایش پیاده روی خانوادگی ارومیه



بهمن 17برنامه های 

روز ورزش همگانی



بنرها و سن همایش پیاده روی خانوادگی ارومیه



بهکاپ

تمرینات بهکاپ هیئت ارومیه

جشنواره 

آشپزی 

در 

قوشچی 

ارومیه

جلسات هماهنگی طرح ورزش 

صبحگاهی سالمت همگانی



جلسه پایان سال 

هیئت ارومیه 93

و کمیته ها

تان جلسه رئیس هیئت اس

با کمیته پینت بال

جلسه رئیس هیئت

همگانی استان با 

هیئت ارومیه

جلسه کمیته آمادگی جسمانی

جلسه هیئت رئیسه هیئت 

همگانی ارومیه با کمیته ها



بع منامسئولین 

انطبیعی است

جلسه هیئت

ت رئیسه هیئ

همگانی با 

دوره کار با دستگاه 

بانوان

دوره کارگاه حرکات اصالحی

3دوره مربیگری درجه 

آمادگی جسمانی



پیالتس3دوره مربیگری درجه 

3دوره مربیگری درجه 

صبحگاهیورزش 

رایگان

تئوریدوره های 

3عمومی درجه 

طناب کشی 

دهه فجر



رکورد زنی شنای استقامت توسط علی نصیری



صبحگاهیطرح ورزش 
سالمت همگانی رایگان

طناب  کشب 

بانوان



کشیطناب 
آقایان

فوق برنامه های همایش 

پیاده روی خانوادگی

ارومیـــــه

زنیمسابقات طناب 

ارومیه



کشیمرحله دوم قرعه 

همایش پیاده روی خانوادگی ارومیه

ورزش صبحگاهی سالمت همگانی 

نیگارا



مسابقات طناب زنی کارمندان دولت

کشی درمسابقات طناب 

شهرستان ارومیه

بانوان و آقایان ارومیهداژبال مسابقه و تیم 

مسابقه داالن پالن




