
گانی استان آرذبایجان رغبی هیئت ورزشهای هم
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کارشناسانویسهرئهیئتوهاکمیتهمسئولینوشهرستانهاهمگانیهایهیئتروسایحضور
ورزشیتقویمایهبرنامهریزیبرنامهبهاقداماستانجوانانوورزشمحترمکلمدیرواستان
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اهم اقدامات برجسته کشوری و استانی 

94جمع بندی برنامه های هیئت شهرستانها جهت تقویم ورزشی سال 2

3

7

6

4

5

8

9

10

11

12

13

بیجلسات مستمر با اداره کل ورزش و جوانان استان و هیئت همگانی شهرستانها و کمیته های هیئت ورزشهای همگانی استان آذربایجان غر

اجرا و نظارت بر طرح رایگان سالمت ورزش صبحگاهی در تمام نقاط استان

تشکیل شورای ورزش عالی همگانی به ریاست استاندار

مرحله در طول سال4با دستگاههای دولتی و خصوصی جهت توسعه ورزش همگانی هماهنگی 

طو سایر دستگاههای مرتبعالی و دانشگاهها  مراکز آموزش –سپاه –ناجا –فرمانداری –شورای شهر –شهرداری –با آموزش و پرورش جلسه و هماهنگی 

ارتباط مستمر با فدراسیون ، اداره کل و کارشناسان، هیات شهرستانهاو کمیته های متناظر

اقدام جهت جذب منابع مالی و اسپانسر برای برنامه ها  

برگزاری مراسم ثبت رکورد زنی شنای استقامت 

نفر جهت دوره های مرتبط با انجمن های کشوری 38اعزام 

تیم به مسابقات قهرمان کشوری 8اعزام 

ورزشکاران –داوران –دوره مربیگری و کارگاه ، تهیه بانک اطالعات مربیان 29برگزاری 

شهرستانی در مناسبتهای مختلفبرگزاری مسابقات و جشنواره های مختلف استانی و 

شهرستانها در طول سالبازرسی و نظارت از هیات 14

1

نشستهای خبری مصاحبه با صدا و سیما  –انجام اقدامات رسانه ای 

در راستای توسعه ورزش همگانی–تبلیغی –هماهنگی و انجام کارهای فرهنگی 

93/7/25برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی پخش زنده تلوزیونی با کیفیت و کمیت عالی در ارومیه ، مورخه 

93/3/9برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی پخش زنده تلوزیونی با کیفیت و کمیت عالی در ماکو، مورخه 



3586790:جمعیت استان 18: تعداد شهرستان آذربایجان غربی                            : نام استان

:   مسئولین هیات
: نایب رئیس فریدون نوری:    رئیس هیات

فریبا شهباز:   نایب رئیس بانوان:                                        دبیر هیات

ورزشکاران سازمان یافته همگانی-1

13500: مردیافته سازمان 15000: سازمان یافته زن:                         تعداد ورزشکاران همگانی استان 

9000: سازمان نیافته مرد10000: سازمان نیافته زن

.                   نفر ورزشکار سازمان یافته همگانی یک امتیاز محاسبه خواهد شد 500به ازای هر 

امتیاز 50



امتیاز40توسعه منابع مالی-2

جذب منابع مالی هر سطح ( الف

امتیاز مبلغ به ریال عنوان ردیف

(امتیاز20حداکثر -امتیاز1ریال 10/000/000هر ) 2/065/000/000 ...خیرین و / جذب منابع مالی از حامیان مالی 1

(امتیاز10حداکثر -امتیاز1ریال 10/000/000هر ) 339/423/000 های آموزشی درآمد حاصل از برگزاری دوره 2

(امتیاز20حداکثر -امتیاز1ریال 10/000/000هر ) 1/101/000/000 از وزارت ، فدراسیون و اداره کل  دریافتی 3

(امتیاز 10) انضباط مالی ( ب

.خواهد شدگزارش آمار ارسالی توسط ذیحساب فدراسیون محاسبه این بند براساس عملکرد هیأت و 

امتیاز100توسعه رفتار سازمانی-3

.خواهد شدتوسط فدراسیون محاسبه این بند براساس عملکرد هیأت و اسناد موجود 

ارسال به موقع گزارش و 

ه  تصاویر رویدادهای برگزار شد

به روابط عمومی فدراسیون  

بالفاصله پس از اجرا 

امتیاز  30

ارسال به موقع شرح برنامه  

های پیش بینی شده جهت اجرا

از برگزاری به هر هفته قبل

روابط عمومی فدراسیون  

امتیاز  30

حضور ورزشکاران استان در  

مسابقات و دوره های آموزشی 

سراسری  

امتیاز  20

تعامل و ارتباط مناسب هیات با  

انجمن های ورزشی و کمیته  

های 

تابعه  

امتیاز  10

ات  پاسخ به موقع هیات به مکاتب

لو اجرای دستورالعمفدراسیون

امتیاز   10



امتیاز170( تشکیل دوره های آموزشی در استان ) آموزش منابع انسانی -4

ن
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تعداد قبول 
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ی
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درجه و سطح کالس کالسنوع تعداد  

شرکت 
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ش
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جه 
ر
د

1 جه 
ر
د
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د
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کا

ی
جیه

تو ی
ر
گ
ربی

م

ی
ر
داو

ن
بانوا

ن
آقایا

هر 

مورد

30
امتیاز

هر 

مورد

25
امتیاز

هر 

مورد

20

امتیاز

هر 

مورد

15

امتیاز

هر 

مورد

10
امتیاز

هر 

مورد

20
امتیاز

هر 

مورد

5
امتیاز

هر 

مورد

5

امتیاز

93/2/23 * * 26 ورزشهای آبی3مربیگری درجه دوره  1

93/2/25 * 30 (یوگا تمرینات تنفسی) کارگاه پرانایاما  2

93/3/28 * 25 کارگاه کار با دستگاه  3

93/3/1 * * 39 3آمادگی جسمانی درجه  4

93/2/27 * * 37 3آمادگی جسمانی درجه  5

93/5/7 * * 32 آمادگی جسمانی  6

93/5/11 * * 32 آمادگی جسمانی  7

93/5/17 * * 40 ورزش صبحگاهی  8

93/5/23 * * 37 ورزش صبحگاهی  9



93/5/14 * * 25 آمادگی جسمانی  10

93/5/19 * * 33 آمادگی جسمانی  11

93/6/13 * 40 آزمون ورودی یوگا  12

93/6/21 * 30 ایروبیک  13

93/6/22 * 30 ایروبیک 14

93/7/7 کارگاه پیالتس 15

93/9/24 * * * آمادگی جسمانی ارومیه 16

93/9/30 * * * آمادگی جسمانی ارومیه 17

93/7/28 * * * آمادگی جسمانی ارومیه 18

93/7/7 * * * ورزشهای آبی  19

93/11/8 * 34 کار با دستگاه 20

93/11/2 * 36 آمادگی جسمانی 21

93/11/8 * 36 آمادگی جسمانی 22

93/11/2 * 26 آمادگی جسمانی 23



93/11/14 * 30 حرکات اصالحی 24

93/11/10 * 26 ورزش صبحگاهی 25

93/12/7 * 23 آمادگی جسمانی  26

93/12/13 * 24 آمادگی جسمانی  27

93/12/8 * 25 پیالتس  28

93/12/21 * زنان باردار  29

.این بند بر اساس عملکرد هیئت و اسناد موجود محاسبه خواهد شد: توضیح



امتیاز350(وششپفعالیتهای همگانی و قهرمانی در حیطه انجمن های تحت )توسعه عمومی -5

پخش تلوزیونی سطح رویداد تعداد شرکت کنندگان

محل 

برگزاری

تاریخ

برگزاری

جشنواره ، میزبانی  مسابقه ، همایش ،

فعالیتهای ورزشی ، برگزاری لیگ  

امتیاز10هر مورد 

ردیف

سراسری استانی لیبین المل

100

کشوری

30

منطقه ای

10
یاستان

5
بانوان آقایان

* 180 144 شهرستان18
به مناسبت عید  

نوروز

مسابقات جام نوروز دارت
1

* 150 180 شهرستان15
به مناسبت عید  

نوروز

مسابقات طناب کشی جام نوروز
2

* 75 شهرستان5
به مناسبت عید  

نوروز

مسابقات فوتسال جام نوروز
3

* 180 126 شهرستان18 93/1/29
شمسابقات آمادگی جسمانی به مناسبت روز ارت

4

* 20 مهاباد 93/1/29 نفره4مسابقات والیبال 
5

20 15 مهاباد 93/2/10 کودکانمسابقات بازیهای
6

180 270 شهرستان18 93/2/11
ممسابقات آمادگی جسمانی به مناسبت روز معل

7

144 90 شهرستان18 93/2/12
مناسبت روز معلممسابقات طناب کشی به

8

108 54 شهرستان18 93/2/12
مسابقات دارت کارکنان به مناسبت روز معلم

9

* 270 شهرستان18 93/2/12
لممسابقات والیبال کارکنان به مناسبت روز مع

10

* 324 شهرستان18 93/2/24
علمروز ممسابقات فوتسال کارکنان به مناسبت

11

* 780 شهرستان13 93/2/12
دو همگانی به مناسبت روز معلممسابقات

12



* 20 ارومیه 93/2/29
مسابقه بهکاپ 13

30 محمدیار 93/2/2
مسابقه بومی محلی 14

* 60 ارومیه 93/2/12 مسابقه داژبال به مناسبت روز معلم 15

* 150 شهرستان10 93/2/14 وز معلممسابقات تنیس روی میز کارکنان به مناسبت ر 16

20 میاندوآب 93/2/1 تیر اندازی کارکنانمسابقه 17

30 مهاباد 93/2/10 مسابقات داخلی باشگاههای یوگا 18

40 ارومیه 93/2/21 مسابقه هفت سنگ 19

* 90 150 شهرستان15 93/2/23 (ع)ی مسابقه آمادگی جسمانی به مناسبت والدت حضرت عل 20

50 ارومیه 93/2/23 (ع)مسابقه داژبال به مناسبت والدت حضرت علی  21

500 600 شهرستان18 93/3/3 خردادمسابقه دو همگانی به مناسبت دوم 22

40 شهرستان18 93/3/21 مسابقه بازیهای رایانه ای 23

180 144 شهرستان18 93/3/6 (ص)مسابقات طناب کشی به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم  24

104 130 شهرستان13 93/3/6 (ص)به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم مسابقات طناب زنی   25

40 75 شهرستان15 93/3/9
(ص)به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم مسابقات دارت  26

100 180 شهرستان18 93/3/2 ردادمسابقات آمادگی جسمانی به مناسبت سوم خ 27

* 90 شهرستان6 93/3/2 ردادمسابقه والیبال کارکنان به مناسبت سوم خ 28



20 میاندوآب 93/3/6 مچ اندازیمسابقه 29

20 پیرانشهر 93/3/22 مسابقه دو میدانی 30

* 225 شهرستان15 93/3/12 نبازانجامسابقات فوتسال کارکنان بسیج سپاه به مناسبت روز 31

60 70 شهرستان10 93/3/19 نمسابقات آمادگی جسمانی به مناسبت روز جوا 32

50 40 شهرستان5 93/3/19 زنی به مناسبت روز جوانمسابقات طناب 33

60 بوکان 93/3/16 ط زیست  محیمسابقه طناب کشی و طناب زنی به مناسبت روز جهانی 34

20 30 بوکان 93/3/19 مسابقه بازیهای کودکان به مناسبت روز جوان 35

70 90 شهرستان18 93/3/23 (عج)مسابقات دارت به مناسبت والدت حضرت قائم 36

100 120 شهرستان15 93/3/20 (جع)مسابقات آمادگی جسمانی به مناسبت والدت حضرت قائم  37

90 100 شهرستان14 93/3/22 (عج)مسابقات طناب کشی  به مناسبت والدت حضرت قائم  38

120 140 شهرستان14 93/3/22 (جع)مسابقات طناب زنی به مناسبت والدت حضرت قائم  39

90 شهرستان5 93/3/23 (عج)مسابقات کارمندان به مناسبت والدت حضرت قائم  40

30 ارومیه 93/3/2 مسابقه فریز بی 41

* * ارومیه 93/3/10 مسابقه دو بزرگساالن 42

30 20 ماکو 93/3/19 مسابقه بازیهای کودک به مناسبت روز جوان 43

شهرستان16 شهرستان16 کهفته المپی لمپیکجسمانی به مناسبت هفته امسابقات آمادگی 44



100 شهرستان14 یکهفته المپ هفته المپیکمسابقات دارت به مناسبت 45

140 شهرستان15 هفته المپیک المپیکمسابقات فوتسال کارکنان به مناسبت هفته 46

110 شهرستان12 هفته المپیک المپیکمسابقات والیبال کارکنان به مناسبت هفته 47

70 شهرستان10 هفته المپیک مپیکمسابقات تنیس روی میز به مناسبت هفته ال 48

90 شهرستان11 هفته المپیک کبه مناسبت هفته المپیمسابقات طناب کشی 49

70 شهرستان16 هفته المپیک مسابقات طناب زنی به مناسبت هفته المپیک 50

288 شهرستان18 ماه مبارک رمضان جام رمضانمسابقات فوتسال ادارات 51

208 شهرستان16 ماه مبارک رمضان جام رمضاناداراتوالیبال مسابقات 52

90 شهرستان17 ماه مبارک رمضان جام رمضانمسابقات دارت ادارات 53

95 104 شهرستان13 ماه مبارک رمضان جام رمضانمسابقات طناب کشی ادارات 54

100 80 شهرستان10 ماه مبارک رمضان انمسابقات آمادگی جسمانی به مناسبت ماه مبارک رمض 55

90 100 شهرستان12 ماه مبارک رمضان انبه مناسبت ماه مبارک رمضمسابقات طناب زنی 56

* 300 500 شهرستان10 93/5/11 طرمسابقات دو همگانی  به مناسبت عید سعید ف 57

120 100 شهرستان5 93/5/11 بازیهای بومی محلیمسابقات 58

* 320 220 شهرستان8 93/5/14 مسابقات پرواز بادبادکها 59

30 20 مهاباد 93/5/30 و ورزش کودکانبازیها 60



50 100 شهرستن10 رمضانماه ضانمسابقات تنیس روی میز کارکنان به مناسبت ماه مبارک رم 61

30 میاندوآب 93/6/5 مسابقات تنیس روی میز مسئولین ادارات 62

10 میاندوآب 93/6/8 پیالتس مسابقات 63

30 شهرستان5 93/6/6 اداراتتیراندازی مسئولین 64

* * 100 ارومیه شهریور مسابقات قهرمان کشوری آمادگی جسمانی کارکنان مخابرات 65

97 128 شهرستان16 93/7/12 د قربانمسابقات آمادگی جسمانی به مناسبت عید سعی 66

50 80 شهرستان6 93/7/12 مسابقات طناب زنی عید سعید فطر 67

50 شهرستان3 93/7/20 دیر خممسابقات فوتسال کارکنان به مناسبت عید سعید غ 68

85 شهرستان5 93/7/20 مسابقات دو همگانی عید سعید غدیر خم 69

40 شهرستان5 93/7/25 هفتهمیز کارکنان تربیت بدنی به مناسبتمسابقات روی 70

50 48 شهرستان9 93/7/26 ت بدنیمسابقات طناب کشی به مناسبت هفته تربی 71

100 شهرستان10 93/7/27 دنیآمادگی جسمانی به مناسبت هفته تربیت بمسابقات 72

شهرستان8 93/7/27 بدنیوالیبال کارکنان به مناسبت هفته تربیتمسابقات 73

80 شهرستان4 93/7/1 سمسابقات فوتسال به مناسبت هفته دفاع مقد 74

20 میاندوآب 93/7/20 ین نیروی انتظاممسابقات طناب کشی کارکنا 75

* 100 120 شهرستان11 بدنیهفته تربیت بدنیطناب زنی به مناسبت هفته تربیتمسابقات 76



96 شهرستان 8 93/8/8 والیبال مدارس به مناسبت روز نوجوان بسیج دانش آموزیمسابقات 77

40 50 بوکان 93/8/2 وانبه مناسبت روز نوجمسابقات آمادگی جسمانی 78

40 60 شهرستان10 93/8/16 روز دانشجومسابقات طناب کشی 79

50 شهرستان5 93/9/10 سیجوالیبال بسیجیان پایگاه مقاومت بمسابقات 80

120 360 شهرستان18 93/1/22 همایش کوهپیمایی 81

170 300 شهرستان15 93/1/39 همایش کوهپیمایی به مناسبت روز زن  82

* 140 240 شهرستان8 فروردین ماه همایش ورزش صبحگاهی 83

400 550 شهرستان10 93/1/31 همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت روز زن 84

600 680 شهرستان5 93/1/22 همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت روز زن 85

60 80 پلدشت 93/1/8 همایش بادبادک پرانی خانوادگی 86

100 350 شهرستان15 اردیبهشت همایش کوهپیمایی 87

360 450 شهرستان18 93/2/12 همایش کوهپیمایی به مناسبت هفته معلم 88

400 500 شهرستان15 93/1/29 ارتشهمایش کوهپیمایی به مناسبت روز 89

320 400 شهرستان15 93/2/23 همایش کوهپیمایی به مناسبت روز پدر 90

450 شهرستان9 93/2/26 همایش دوچرخه سواری به مناسبت روز پدر 91

500 950 شهرستان8 93/2/23 همایش میالد کوثر به مناسبت روز پدر 92



2000 5000 شهرستان12 93/2/26 پیاده روی خانوادگی به مناسبت روز پدرهمایش 93

3000 8000 شهرستان14 93/2/12 مروی خانوادگی به مناسبت روز معلهمایش پیاده 94

* 180 350 شهرستان16 93/3/6 (ص)همایش کوهپیمایی به مناسبت حضرت رسول اکرم  95

3000 4000 شهرستان12 93/3/9 (ص)همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت حضرت رسول اکرم  96

125 شهرستان5 93/3/23 ائم  همایش دوچرخه سواری به مناسبت والدت حضرت ق 97

20 سلماس 93/3/6 همایش اجرای حرکات نمایشی ژِیمیناستیک 98

2000 3000 شهرستان8 93/3/9
بت روز  همایش پیاده روی نیروهای مسلح و انتظامی و ارتش به مناس

جانباز و پاسدار
99

60 50 ارومیه 93/3/28 همایش آشنایی با مهارتهای زندگی 100

300 500 شهرستان18 93/3/16 (ره)حضرت امام خمینی همایش کوهپیمایی به مناسبت رحلت 101

* 300 400 شهرستان10 93/3/10 همایش پیاده روی به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات 102

300 200 شهرستان 5 ماه مبارک رمضان همایش پیاده روی خانوادگی بعد از افطار 103

180 290 شهرستان13 93/5/10 طرمناسبت عید سعید فهمایش کوهپیمایی به 104

300 400 شهرستان10 93/5/10 همایش پیاده روی به مناسبت عید سعید فطر 105

100 180 شهرستان18 جمعههر همایش کوهپیمایی هر جمعه 106

140 180 شهرستان3 93/5/24 همایش کوهپیمایی خانوادگی  107

180 140 شهرستان13 مرداد ماه  همایش ورزش صبحگاهی خانوادگی 108



180 290 شهرستان13 هفته دولت طرهمایش کوهپیمایی به مناسبت عید سعید ف 109

90 150 شهرستان15 هفته دولت دولتههمایش کوهپیمایی خانوادگی به مناسبت هفت 110

شهرستان4 هفته دولت به مناسبت هفته دولتهمایش دوچرخه سواری 111

2000 3000 شهرستان10 93/6/21 (ع)به مناسبت والدت امام رضا همایش پیاده روی خانوادگی 112

100 180 شهرستان9 93/6/21 (ع)کوهپیمایی خانوادگی به مناسبت والدت امام رضا همایش 113

300 250 شهرستان5 شهریور همایش بازآموزی مربیان ورزش صبحگاهی 114

500 1000 شهرستان18 دنیهفته تربیت ب بدنی  همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته تربیت 115

500 1000 شهرستان18 دنیهفته تربیت ب ت بدنیهمایش کوهپیمایی خانوادگی به مناسبت هفته تربی 116

1000 شهرستان3 دنیهفته تربیت ب دنیهمایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته تربیت ب 117

5000 6000 شهرستان18 هفته دفاع مقدس همایش پیاده روی به مناسبت  هفته دفاع مقدس 118

500 9000 شهرستان 18 هفته دقاع مقدس همایش کوهپیمایی به مناسبت هفته دفاع مقدس 119

400 5000 شهرستان4 93/7/11 پیاده روی به مناسبت عید سعید قربان 120

80 150 شهرستان10 93/8/29 کوهپیمایی به مناسبت هفته بشیجهمایش 121

130 200 شهرستان9 93/8/9 انهمایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت روز جو 122

60 40 مهاباد 93/8/30 همایش حلقه های صالحین 123

80 بوکان آبان ماه  بزرگ ایروبیکهمایش 124



100 شهرستان2 آبان ماه همایش دوچرخه سواری 125

50 120 شهرستان8 آبان ماه همایش کوهپیمایی 126

4000 5000 شهرستان18 93/9/7 عفانروز بسیج مستهمایش پیاده روی به مناسبت 127

500 1000 شهرستان15 93/9/14 همایش کوهپیمایی به مناسبت روز دانشجو 128

500 400 شهرستان10 آذرماه همایش ورزش صبحگاهی 129

60 50 شوط آذرماه همایش ماهیگیری 130

شوط آذرماه همایش آمادگی جسمانی سپاه 131

400 600 شهرستان11 آذرماه همایش کوهپیمایی 132

* 2000 شهرستان15 93/1/29 فاطمیجشنواره فرهنگی ورزشی زنان و دختران 133

400 500 شهرستان10 فروردین ماه جشنواره بادبادکها 134

* 400 600 شهرستان14 اردیبهشت جشنواره میالد کوثر 135

300 400 شهرستان8 اردیبهشت (ع)جشنواره میالد امام علی  136

500 300 شهرستان9 اردیبهشت جشنواره بادبادک پرانی به مناسبت روز معلم 137

* 200 300 نقده 93/2/26 ماهیگیری سد حسنلوجشنواره 138

100 شهرستان6 اردیبهشت سنتیجشنواره غذاهای سنتی و شیرینیهای 139

60 سلماس 93/2/20 یوگاجشنواره 140



200 100 شهرستان4 خرداد کودکان و نونهاالنجشنواره بازیهای 141

100 سلماس 93/3/23 جشنواره غذاهای سنتی 142

200 سلماس 93/3/26 جشنواره فرهنگی آموزشی مبارزه با مواد مخدر 143

200 شهرستان3 خرداد   جشنواره بازیهای بومی محلی 144

100 200 نقده 93/2/26 جشنواره فریز بی 145

100 200 نقده 93/2/26 جشنواره پرواز کایت 146

500 ماکو 93/3/9 جشنواره داژبال 147

300 ماکو 93/3/9 جشنواره فریز بی 148

200 شهرستان4 تیرماه جشنواره پنالتی زنی 149

350 300 شهرستان 5 تیرماه جشنواره پرواز بادبادکها 150

300 400 شهرستان8 مرداد   جشنواره بادبادکها 151

100 شهرستان3 مرداد پنالتی زنیجشنواره 152

50 شهرستان2 مرداد جشنواره طناب کشی 153

* 100 200 میاندوآب 93/6/14 جشنواره ماهیگیری  154

100 100 چایپاره 93/6/5 جشنواره فرهنگی ورزشی 155

50 50 ارومیه شهریور ماه جشنواره کودکان 156



100 150 ارومیه شهریور ماه جشنواره انگور 157

100 400 شهرستان5 شهریور ماه جشنواره بادبادکها 158

1000 1000 بوکان بدنیهفته تربیت جشنواره بزرگ بادبادکها 159

500 تکاب بدنیهفته تربیت ورزشی دختر و مادرجشنواره 160

200 100 میاندوآب بدنیهفته تربیت جشنواره ماهیگیری 161

300 شهرستان4 بدنیهفته تربیت جشنواره آشپزی 162

500 شهرستان6 آبان ماه جشنواره غذاهای سنتی 163

400 600 شهرستان10 آبان ماه پرانیجشنواره بادبادک 164

100 80 شهرستان3 آذرماه جشنواره نقاشی 165

150 200 شهرستان5 آذر ماه  جشنواره بازیهای کودکان 166

شهرستان10 93/10/9 (دی9)مسابقه طناب کشی بانوان  167

شهرستان5 93/10/10 (دی9)دو همگانی بانوان  168

شهرستان3 93/10/11 (دی9)پیالتس بانوان  169

شهرستان6 93/10/16 (هفته وحدت)آمادگی جسمانی  170

شهرستان3 93/10/16 (هفته وحدت)دو همگانی بانوان  171

شهرستان8 93/10/17 (هفته وحدت)دو همگانی آقایان  172



شهرستان5 93/10/18 (هفته وحدت)طناب کشی آقایان  173

شهرستان6 دی ماه فوتسال ادارات آقایان 174

تکاب 93/10/8
نیاد  مسابقه فوتسال بین اداره ورزش شهرستان با ب

جانبازان
175

شهرستان9 93/10/19 (ص)والدت حضرت رسول اکرم )طناب زنی  176

شهرستان3 93/10/12 (هفته وحدت)والیبال کارکنان  177

شهرستان4 هفته وحدت (هفته وحدت)دارت کارکنان  178

تکاب 93/10/19
انی  اجرای جشنواره بسیج مقاومت سپاه در رشته همگ

...(طناب کشی ، هفت سنگ و )
179

شهرستان8 هفته وحدت جشنواره بادبادکها به مناسبت هفته وحدت 180

شهرستان3 دیماه جشنواره غذاهای سنتی 181

شهرستان12 وحدتهفته
قاومت  کوهپیمایی کارکنان نیروهای بسیجی ناحیه م

سپاه
182

تمامی 

شهرستانها
93/10/12 کوهپیمایی به مناسبت هفته وحدت 183

ارومیه دیماه (مورد4)کوهپیمایی  184

تمامی 

شهرستانها
93/10/19

م  کوهپیمایی به مناسبت والدت حضرت رسول اکر
(ص)

185

شهرستان3 هفته وحدت دوچرخه سواری 186

شهرستان10 93/10/12 دی ماه9پیاده روی به مناسبت  187

شهرستان12 93/10/19 پیاده روی به مناسبت هفته دولت 188



شهرستانها 93/11/3 (مورد10)همایش کوهپیمایی  189

شهرستانها 93/11/10 (مورد 9)همایش کوهپیمایی  190

شهرستانها 93/11/17 (مورد18)همایش کوهپیمایی  191

شهرستانها 93/11/24 (مورد12)همایش کوهپیمایی  192

شهرستانها 93/11/3 (مورد4)همایش پیاده روی  193

شهرستانها 93/11/24 (مورد6)همایش پیاده روی  194

شهرستانها 93/11/17 (مورد15)همایش پیاده روی  195

شهرستانها بهمن ماه (مورد9)همایش باد بادک پرانی  196

شهرستانها بهمن ماه (مورد10)همایش ورزش صبحگاهی  197

چایپاره بهمن ماه همایش موتور سواران 198

شاهیندژ بهمن ماه همایش غار نوردی 199

شهرستانها بهمن ماه (مورد7)جشنواره بازیهای بومی محلی  200

شهرستانها بهمن ماه (مورد8)جشنواره آشپزی و شیرینی پزی  201

شهرستانها بهمن ماه 10)جشنواره ورزشهای صبحگاهی بانوان و آقایان 
(مورد

202

مهاباد 93/11/12 جشنواره فرهنگی ورزشی 203

مهاباد 93/11/16 جشنواره فرهنگی ورزشی 204



محمد یار 93/11/12 مسابقه دو بزرگساالن   205

محمد یار 93/11/19 مسابقه کارمندان آقایان 206

محمد یار 93/11/22 مسابقه طناب کشی آقایان و بانوان 207

محمد یار 93/11/13 مسابقه لی لی آقایان و بانوان 208

محمد یار 93/11/23 مسابقه دال پالن آقایان و بانوان  209

محمد یار 93/11/23 مسابقه آمادگی جسمانی آقایان و بانوان 210

محمد یار 93/11/24 مسابقه طناب زنی آقایان و بانوان 211

شهرستانها بهمن ماه (مورد 10)مسابقه دارت آقایان و بانوان  212

شهرستانها بهمن ماه (مورد15)مسابقه طناب کشی آقایان و بانوان  213

شهرستانها بهمن ماه (مورد18)مسابقه طناب زنی آقایان و بانوان  214

شهرستانها بهمن ماه (مورد 9) مسابقه فوتسال کارکنان آقایان  215

شهرستانها بهمن ماه (مورد10)مسابقه والیبال کارمندان بانوان و آقایان  216

ماکو 93/11/17 مسابقه دو استقامت 217

شهرستانها بهمن ماه (مورد12)مسابقه آمادگی جسمانی بانوان و آقایان  218

سلماس   93/11/19 دو بزرگساالن کارکنان 219

تکاب 93/11/17 دو میدانی دختران و پسران   220



تکاب 93/11/17 دو میدانی دختران و پسران برای استعدادیابی 221

شهرستانها بهمن ماه (مورد5)دو همگانی  222

ارومیه 93/11/14 (قوشچی)دو صحرانوردی  223

ارومیه 93/11/17 (قوشچی)داژبال بانوان  224

ارومیه 93/11/17 (قوشچی)هفت سنگ آقایان  225

ارومیه 93/11/17 (قوشچی)پرتاب سنگ آقایان  226

میاندوآب 93/11/12 تیراندازی کارمندان بانوان 227

میاندوآب 93/11/13 شطرنج کارکنان دولت بانوان 228

میاندوآب 93/11/19 پیالتس بانوان 229

بوکان بهمن ماه ورزشهای آبی 230

اشنویه بهمن ماه نفره آقایان  4مسابقات والیبال  231

اشنویه 93/11/16 تیراندازی با تفنگ بادی 232

شهرستانها بهمن ماه (مورد3)پیک پنگ کارکنان  233

ارومیه 93/11/18 طناب زنی کارمندان دولت 234

نقده بهمن ماه مسابقه حرکت با گونی 235

نقده بهمن ماه مسابقه حمل توپ 236



اشهرستانه اسفندماه (مورد6) آمادگی جسمانی بانوان و آقایان  237

شهرستانها اسفند ماه (مورد 4)دارت بانوان و آقایان  238

شهرستانها اسفند ماه (مورد 5) والیبال کارکنان  239

شهرستانها اسفند ماه (مورد 6) فوتسال کارکنان  240

شهرستانها اسفند ماه (مورد 10) طناب زنی بانوان و آقایان  241

شهرستانها اسفند ماه (  مورد 8) طناب کشی بانوان و آقایان  242

شهرستانها اسفند ماه (مورد 3) پینک پنگ ادارات  243

ارومیه اسفندماه جشنواره برف و اسکی خوشاکو 244

شهرستانها اسفندماه (مورد 6) جشنواره بادبادکها  245

شهرستانها اسفندماه (مورد 3) جشنواره بازیهای بومی محلی  246

شهرستانها اسفندماه (مورد 5) جشنواره غذاهای سنتی  247

ارومیه اسفندماه جشنواره رکورد داران   248

شهرستانها اسفندماه (مورد 8) پیاده روی خانوادگی  249

شهرستانها اسفندماه (مورد 20) کوهپیمایی  250

شهرستانها اسفندماه (مورد 3) دوچرخه سواری  251

مورد2025:عمومیتوسعهفعالیتهایکلجمع

امتیاز 180امتیاز و حداکثر 60هر همایش پیاده روی با پخش مستقیم تلویزیونی *  
امتیاز  90امتیاز و حداکثر 30میزبانی مسابقات قهرمانی کشور *  
امتیاز  80رویدادهای استانی و منطقه ای حداکثر *  



(امتیاز 20حداکثر ) فعالیت های قهرمانی کشور  –ب 

مقام تیمی کسب شده

سوم

انفرادی

هر نفر 

1

دوم

انفرادی

هر نفر 

2

اول

انفرادی 

هر نفر 

3

ردیف

بین  

المللی سوم کشوری

1

دوم 

2

اول 

3

*
دو بزرگساالن کرمان آقایان 1

*
دو بزرگساالن اردبیل بانوان   2

*
پیاده روی بزرگساالن آقایان اراک 3

* داژبال بانوان ایالم   4

* دازبال اقایان کرج   5

* طناب زنی   6

* دو بزرگساالن آقا کیش   7

* دارت 8

9

.  امتیاز اختصاص داده می شود3به تعداد هر نفر از افراد اعزامی به مسابقات بین المللی نیز 



امتیاز40(فضاها و امکانات ورزشی هیات ورزشهای همگانی استان) توسعه سخت افزاری -6

تانداشتن جاده تندرستی استاندارد در اس

امتیاز5هر مورد 

(امتیاز20)حداکثر 

تعداد سالنها و فضاهاي ورزشي در 

امتیاز2هر مورد ( باذکرنام محل)اختیارهیات

(امتیاز10)حداکثر 

تعداد ایستگاههاي فعال ورزش روزانه 

امتیاز2هر ایستگاه فعال 

(امتیاز20)حداکثر 

30 30 107



امتیاز30ها و بازدیدها،  بازرسي های فرهنگيفعالیت-7

فعالیتها و رویدادهای  فرهنگی برگزار شده  در سطح استان

(امتیاز30)امتیاز حداکثر 5هر مورد 

تاریخ محل برگزاری فعالیت و رویداد شرح فعالیت و رویداد

فروردین
سطح استان (مورد 30)چاپ و نصب بنر به مناسبت های مختلف 

فروردین
سطح استان (مورد 10)مصاحبه با برنامه های رادیویی 

فروردین
سطح استان (مورد18)حضور و غبارویی مزار شهدا 

اردیبهشت
سطح استان (مورد40)چاپ و نصب بنر به مناسبتهای مختلف 

اردیبهشت
سطح استان (مورد 6) دیدار با چند معلم بازنشسته

اردیبهشت
سطح استان (مورد4)دیدار و تجلیل از مادران خانواده شهدا 

اردیبهشت
سطح استان (مورد12)مصاحبه و نشست خبری با رسانه ها 

اردیبهشت
سلماس یک روزه جلفا به مناسبت روز معلماردوی

اردیبهشت
مهاباد اردوی ورزش کودکان و نونهاالن در محل اردوی تربیتی

اردیبهشت
مهاباد گردشگری یک روزهاردوی

اردیبهشت
سطح استان

(مورد 40)استان و شهرستانها انعکاس برنامه های هیئت در سایت هیئت

اردیبهشت
سطح استان انعکاس برنامه های هیئت در سایت فدراسیون

اردیبهشت
سطح استان (مورد8)درج پیامهای تبریک به مناسبتهای مختلف 



خرداد ماه
سطح استان

(مورد35)چاپ و نصب بنر به مناسبتهای مختلف 

خرداد ماه
سطح استان

غبار رویی مزار شهداء

خرداد ماه
سطح استان

(مورد60)انعکاس خبر برنامه های هیئت استان در سایت هیئت 

خرداد ماه
سطح استان

(مورد15)مصاحبه رادیویی و نشست خبری 

خرداد ماه
سطح استان

تبریک و تسلیت هیئت استان به مناسبتهای مختلف در سایت هیئت استان

خرداد ماه
سطح استان

(مورد10)درج اطالعیه های دوره های مربیگری در سایت هیئت استان 

خرداد ماه
ارومیه

درج اطالعیه برگزاری همایش آشنایی با مهارتهای زندگی در سایت هیئت ارومیه

خرداد ماه
سطح استان

(مورد18( )ره)شرکت در مراسم رحلت امام خمینی 

خرداد ماه
سطح استان

(مورد18)شرکت در مراسم اعیاد شعبانیه 

خرداد ماه
سطح استان

(مورد10)غباررویی مزار شهدا 

خرداد ماه
ارومیه

انعکاس کسب مقام سومی در مسابقات پیاده روی قهرمانی کشور در شهر اراک

تیر
سطح استان

(مورد10)مصاحبه با برنامه های رادیویی 

مرداد
سطح استان

(مورد18)شرکت در مراسم شهدای قدر 

مرداد
سطح استان

(مورد8)غباررویی مزار شهدا با حضور مسئولین شهرستان 

مرداد
سطح استان

(مورد11)شرکت در مراسم والدت حضرت امام حسن مجتبی و روز اکرم 

مرداد
سطح استان

(مورد40)چاپ و نصب بنر و پارچه به مناسبتهای مختلف 

مرداد
سایت هیئت استان

انعکاس خبر برگزاری دوره های آموزشی مربیگری در سایت هیئت استان

مرداد
سطح استان

(مورد20)تبریک و تسلیت مسئولین هیئت شهرستان و استان به مناسبتهای مختلف 



مرداد ماه
سطح استان

(مورد18)شرکت در برنامه های ماه مبارک رمضان 

مرداد ماه
سطح استان

(مورد25)تبریک و تسلیت مسئولین هیئت های شهرستانی و استان در سایت 

مرداد ماه
سطح استان

(مورد22)چاپ و نصب بنر به مناسبتهای مختلف 

مرداد ماه
سطح استان

(مورد13)مصاحبه و نشست رادیویی 

شهریور
سطح استان

(مورد10)برگزاری نماز شکر به مناسبت عمل موفقیت آمیز رهبر انقالب 

شهریور
سطح استان

(مورد8)برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت عمل موفقیت آمیز رهبر انقالب 

شهریور
هیئت استان

(مورد9)اانعکاس خبر دوره های آموزشی در سایت هیئت استان و فدراسیون 

ماهه اول6
هیئت استان

(مورد30)انعکاس خبر برگزاری جلسات هیئت های شهستانی و استانی 

ماهه اول6
هیئت استان

(مورد50)انعکاس خبر برگزاری جلسات هیئت استان با کمیته های متناظر 

مهر ماه
سطح استان

(مورد101)اجرای طرح ورزش صبحگاهی رایگان آقایان و بانوان 

مهر ماه
سطح استان

(مورد18)دیدار از خانواده شهدا ورزشکار به مناسبت هفته دفاع مقدس 

مهر ماه
سطح استان

(مورد30)نصب بنر و پارچه به مناسبتهای مختلف 

مهر ماه
ارومیه چاپ و نصب بنر به مناسبت برگزاری همایش بزرگ همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی

مهر ماه
ارومیه (عدد350000) چاپ تراکت به مناسبت برگزاری همایش بزرگ همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی 

مهر ماه
سطح استان

(مورد30)مصاحبه و نشست رادیویی 

مهر ماه
سطح استان (مورد20)پیام تبریک و تسلیت هیئت های شهرستانی و استان به مناسبتهای مختلف 

مهر ماه
سطح استان

(مورد25)انعکاس خبری جلسات هیئت های شهرستانی و استانی 

مهر ماه
هیئت استان

(مورد5)انعکاس خبری دوره های آموزشی درسایت هیئت استان 



مهر ماه
هیئت استان

(مورد5)مهر ارومیه 25انعکاس خبری همایش پیاده روی خانوادگی 

مهر ماه
سطح استان

(مورد18)غباررویی مزار شهدا 

آبان ماه
سطح استان (مورد18)شرکت در برنامه های مختلف به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج 

آبان ماه
سطح استان

(مورد20( )ع)شرکت در مراسم عزاداری ساالر شهیدان امام حسین 

آبان ماه
سطح استان

(مورد18)آبان 13شرکت در راهپیمایی 

آبان ماه
سطح استان

(مورد16)ایجاد ایستگاههای صلواتی به مناسبت ماه محرم 

آبان ماه
سطح استان

(مورد4)اعزام ورزشکاران در قالب اکیب راهیان نور 

آبان ماه
سطح استان

(مورد18)غبار رویی مزار شهدا 

آبان ماه
سطح استان

(مورد22)انعکاس جلسات هیئت شهرستانها و استان 

آبان ماه
سطح استان

(مورد30)چاپ و نصب بنر به مناسبتهای مختلف 

آبان ماه
سطح استان

(مورد18)پیام تسلیت به مناسبتهای تاسوعا و عاشورای حسینی 

آبان ماه
سطح استان

(مورد2)انعکاس خبر جلسه رئیس هیئت استان با مسئولین با مسئولین استانی 

آذر ماه
سطح استان

(مورد25)چاپ و نصب بنر به مناسبتهای مختلف 

آذر ماه
سطح استان

(مورد18)مصاحبه و نشست خبری به مناسبتهای مختلف 

آذر ماه
سایت هیئت استان

(مورد18)درج اطالعیه دوره های آموزشی در سایت استان 

آذر ماه
هیئت استان

(مورد5)انعکاس خبر جلسات هیئت های شهرستانی و استان در سایت هیئت 

آذر ماه
استانی

(مورد15)پیام تبریک و تسلیت به مناسبتهای مختلف 

آذر ماه
سطح استان 

(مورد18)عطر افشانی و غباررویی مزار شهدا 



آذر ماه
سطح استان

(مورد18)برگزرای یادواره شهدای پایگاههای مقاومت بسیج 

آذر ماه
سطح استان

شرکت در ویژه برنامه های هفته بسیج  

آذر ماه
استانسطح

(مورد15)انعکاس خبری برگزاری اجرای ورزش صبحگاهی طرح سالمت رایگان 

93/10/9 تمامی شهرستانها دی روز بصیرت و میثاق امت با والیت9شرکت در مراسم ملی مذهبی همایش 

هفته وحدت شهرستان6 شرکت در جشن میالد به مناسبت هفته وحدت

طول ماه شهرستانهاتمامی اجرای ورزش صبحگاهی رایگان سالمت همگانی در بخش بانوان و آقایان همه روزه

طول ماه تمامی شهرستانها ثبت و صدور کارت بیمه ورزشی برای ورزشکاران رشته همگانی

93/10/14 اشنویه شرکت در مراسم مولودی  خوانی به مناسبت هفته وحدت

93/10/18 اشنویه توسط سریع ترین نقاش آسیا به مناسبت هفته وحدت( محمد رسول اهلل)اجرای نقاشی طویل با عنوان مبارک 

دیماه تمامی شهرستانها غبار رویی مزار شهداء

93/10/2 تمامی شهرستانها (ع)نصب بنر به مناسبت شهادت امام رضا 

93/10/1 سایت هیئت استان   در سایت هیئت( ع)تسلیت رئیس هیئت استان به مناسبت شهادت امام رضا 

93/10/14 سایت هیئت استان   تبریک رئیس هیئت استان به مناسبت آغاز هفته وحدت

93/10/19 سایت هیئت استان   (ص)تبریک رئیس هیئت استان به مناسبت والدت حضرت رسول اکرم 

93/10/9 هیئت استان نصب بنر به مناسبت روز بصیرت و میثاق با والیت

93/10/10 سایت هیئت استان (عج)تسلیت رئیس هیئت استان به مناسبت شهادت حضرت امام حسن عسکری 

93/10/19 هیئت استان (ص)نصب بنر به مناسبت والدت حضرت رسول اکرم 

دیماه سایت هیئت استان (مورد6)انعکاس خبر گزاری دوره های آموزشی در سایت هیئت استان 



دیماه سایت همگانی استان (مورد3)–بوکان –مهاباد –خبر دوره های آموزشی برگزار شده در شهرستان ارومیه انعکاس 

دیماه سایت همگانی استان انعکاس جلسه های برگزار شده هیئت رئیسه هیئت همگانی استان با کمیته های متناظر

دیماه سایت همگانی استان انعکاس برگزاری ورزش صبحگاهی رایگان سالمت همگانی 

دیماه سایت همگانی استان ورزش صبحگاهی رایگان بانوان و آقایان3انعکاس برگزاری دوره مربیگری درجه 

دیماه سایت همگانی استان نشست خبری رئیس هیئت استان با رادیو

دیماه سایت همگانی استان اطالعیه ثبت نام دوره کارگاههای تربیت مربی ورزش کودکان

بهمن ماه محمد یار افتتاح مجموعه ورزشی دهستان خسلو با حضور مسئولین هیئت همگانی شهرستان

93/11/12 ماکو دیدار از سالمندان سرای سالمندان شهرستان

93/11/14 ماکو نشست صمیمی بانوان جوانان ورزشکار با فرماندار شهرستان

93/11/17 شهرستانها (مورد15)غبارویی مزار شهدا 

93/11/22 شهرستانها (مورد18)غبار رویی مزار شهدا 

93/11/21 ماکو دیدار با امام جمعه محترم شهرستان

93/11/22 شهرستانها بهمن22شرکت در راهپیمایی پرشور 

93/11/14 سلماس برگزاری نشست فرهنگی بانوان در خصوص اثرات تخریبی ماهواره

بهمن ماه شهرستانها (باشگاه100)برگزاری کالس ورزشهای صبحگاهی رایگان آقایان و بانوان 

بهمن ماه سردشت برگزاری طرح سنجش سالمت

بهمن ماه شهرستانها (مورد5)برگزاری مراسم گلباران 

بهمن ماه شهرستانها (مورد3)دیدار از خانه سالمندان 



93/11/12 مهاباد بازدید از باشگاههای بانوان در رشته همگانی

بهمن ماه شهرستانها (شهرستان18) شرکت در نماز جمعه 

بهمن ماه شهرستانها (مورد9)دیدار از خانواده های شاهد و ایثار گر 

93/11/12 میاندوآب رژه موتور سواری با همکاری هیئت موتور سواری

93/11/13 میاندوآب دیدار با نائب رئیس بانوان و مربیان با امام جمعه شهرستان

بهمن ماه شهرستانها (مورد9)برگزاری مراسم عطر افشانی مزار شهدا  

بهمن ماه سردشت برگزاری انس با قرآن کریم 

بهمن ماه سردشت برگزاری کالس آموزشی گیاه

بهمن ماه سردشت گفتمان دینی بصیرتی

بهمن ماه شهرستانها (مورد20)چاپ و نصب بنر 

بهمن ماه استانهیئت چاپ و نصب بنر برای مسابقات طناب زنی کارکنان دولت

بهمن ماه هیئت استان چاپ و نصب بنر برای مسابقات فوتسال کارکنان دولت

بهمن ماه هیئت استان چاپ و نصب بنر سخنان رهبر انقالب 

بهمن ماه هیئت استان چاپ و نصب بنر به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر

بهمن ماه هیئت استان چاپ و نصب بنر به مناسبت پیروزی انقالب اسالمی ایران  

بهمن ماه هیئت استان (مورد5)ارسال پیامک برای ثبت نام دوره های آموزشی 

بهمن ماه هیئت استان (مورد4)نشست خبری رئیس هیئت استان با رادیو 

93/11/20 اشنویه برگزاری کالس کمک های اولیه



بهمن ماه هیئت استان صبحگاهی–حرکات اصالحی –کار با دستگاه –ثبت نام دوره های آمادگی جسمانی 

بهمن ماه هیئت استان درج اطالعیه تمامی دوره های آموزشی در سایت هیئت استان

بهمن ماه هیئت استان ( مورد8)انعکاس خبر برگزاری دوره های آموزشی در سایت هیئت استان 

بهمن ماه هیئت استان در سایت( مورد10)انعکاس خبر تشکیل جلسه هیئت رئیسه هیئت همگانی استان با کمیته ها 

بهمن ماه هیئت استان انعکاس خبر تشکیل جلسه رئیس هیئت استان با مسئولین شهرستان ارومیه در سایت

بهمن ماه هیئت استان انعکاس خبر تشکیل جلسه رئیس هیئت استان با مسئولین ادارات و ارگانها در سایت استان

بهمن ماه هیئت استان انعکاس خبر تشکیل جلسه رئیس هیئت استان با شهرداری و شورای شهر

بهمن ماه هیئت استان تبریک رئیس هیئت استان به مناسبت سی ششمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در سایت

بهمن ماه هیئت استان در سایت( ع)تبریک رئیس هیئت استان به مناسبت والدت حضرت امام حسن عسگری 

بهمن ماه هیئت استان تسلیت اعضای هیئت همگانی استان به مناسبت درگذشت برادر جناب آقای نوری در سایت

بهمن ماه هیئت استان انعکاس خبری برگزاری ورزش صبحگاهی طرح سالمت رایگان در سایت

بهمن ماه هیئت استان انعکاس برنامه های دهه فجر در سایت استان

اسفندماه شهرستانها (مورد 18) غبار رویی مزار شهداء 

اسفندماه شهرستانها (مورد 18) شرکت در نمازهای جمعه 

اسفندماه شهرستانها (مورد 5( ) روز پرستار ) نصب بنر و پارچه به مناسبت والدت حضرت زینب 

اسفندماه هیئت استان (مورد 5( ) روز پرستار ) نصب بنر و پارچه به مناسبت والدت حضرت زینب 

اسفندماه سایت هیئت استان (س ) تبریک رئیس هیئت استان به مناسبت روز پرستار والدت حضرت زینب 

اسفندماه سایت هیئت استان ( س ) نصب بنر و پارچه به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا 



اسفندماه سایت هیئت استان (س ) تسلیت رئیس هیئت استان به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا 

اسفندماه سایت هیئت استان تبریک رئیس هیئت استان به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز  

اسفندماه سایت هیئت استان انعکاس خبر شرکت رئیس هیئت استان در مجمع ساالنه فدراسیون همگانی کشور  

اسفندماه سایت هیئت استان آمادگی جسمانی بانوان  3انعکاس برگزاری دوره مربیگری درجه 

اسفندماه سایت هیئت استان پیالتس بانوان  3انعکاس برگزاری دوره مربیگری درجه 

اسفندماه سایت هیئت استان ثبت نام دوره های آموزشی بانوان و آقایان 

اسفندماه سایت هیئت استان انعکاس جلسات رئیس هیئت استان  

اسفندماه سایت هیئت استان انعکاس برگزاری جشنواره برف و اسکی در سایت

اسفندماه سایت هیئت استان انعکاس برگزاری جشنواره رکورد داران

اسفندماه سایت هیئت استان انعکاس برگزاری دوره کارگاه ورزش زنان باردار

اسفندماه شهرستانها شرکت در برنامه های روز احسان و نیکوکاری

اسفندماه سایت هیئت استان  تهیه گزارش و بولتن جشنواره برف و اسکی خوشاکو

مورد 1650:        جمع کل فعالیتهای فرهنگی 



امتیاز50ایهای رسانهفعالیت-8

پژوهشی هیاتمیزان فعالیتهای میزان حضور ورزشهای همگانی استان در رسانه های استانی و سراسری کیفیت و به

روز بودن  

هیاتسایت

(امتیاز10)

تعداد بروشور
و پوستر 

(امتیاز8)

Cd  آموزشی

و  فرهنگی 

(امتیاز8)

تعداد کتاب 
منتشر شده 

(امتیاز4)

تعداد اخبار 

منتشر شده در

روزنامه ها و 
جراید استانی

(امتیاز5)

د تعداد بیلبور

ا تبلیغاتی  ب

رویکرد 
همگانی

(امتیاز5)

تعداد حضور 

در برنامه های 
رادیویی

(امتیاز5)

تعداد پخش 

مستقیم 

بکه تلویزیونی ش
سراسری

(امتیاز5)

تعداد پخش 

مستقیم 

تلویزیونی
نی شبکه استا

(امتیاز5)
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فدراسیون 

.  اصل و یا فایل فعالیتهای پژوهشی به پیوست ارسال شود 

www.hameganiag.ir:وب سایت هیات آدرس 

ر خیابان کاشــانی ، مجمــوعه ورزشی تختـی دفت: ارومیــه 
هیئت ورزشهای همگانی استان آذربایجان غربی

vhameganiag@gmail.com

http://www.hameganiag.blogfa.com/


شهرستانی بازدید شده در طول سال هیات های

(امتیاز 20)امتیاز حداکثر 2هر بازدید 

مشخصات بازدید کننده تاریخ بازدید نام شهرستان 

طول سال  (مورد17)ارومیه  

طول سال  (مورد2)اشنویه  

طول سال  (مورد6)بوکان  

طول سال  (مورد3)پلدشت  

طول سال  (مورد3)پیرانشهر  

طول سال  (مورد4)تکاب  

طول سال  (مورد1)تازه شهر  

طول سال  (مورد2)چالدران  

طول سال  (مورد2)چایپاره  

طول سال  (مورد4)خوی  

طول سال  (مورد6)سلماس  

طول سال  (مورد3)سردشت  

امتیاز20ابعهبازرسی ها و بازدیدهای گزارش شده توسط هیات از شهرستان های ت-9



مشخصات بازدید کننده تاریخ بازدید نام شهرستان 

طول سال  (مورد3)شاهیندژ  

طول سال 
(مورد4)شوط 

طول سال 
(مورد7)مهاباد 

طول سال 
(مورد6)میاندوآب 

طول سال 
(مورد7)ماکو 

طول سال 
(مورد5) نقده 

مورد 85:     جمع کل بازرسیها و بازدیدها از هیاتهای شهرستان 



امتیاز40تعداد جلسات و مجامع استانی-8

تعداد

مصوبات
تعداد شرکت کنندگان تاریخ 

برگزاری

محل برگزاري
(امتیاز2)مجمع سالیانه هیأت   هرجلسه / جلسات استانی ردیف

93/4/5 اداره کل ورزش 

و جوانان

مجمع ساالنه   1

مرداد استانداری 

شورای همگانی با حضور استاندار  

2

شهریور  استانداری 

شهریور  استانداری 

آبان استانداری

مرداد  استانداری 

شورای همگانی با حضور مدیر کل ورزش و جوانان   شهریور 3 استانداری 

شهریور  استانداری 

طول سال مورد 30 شورای ورزش همگانی شهرستانها  4

طول سال مورد  5 و پرورش  جلسه هیئت رئیسه با آموزش 5

طول سال مورد5 جلسه هیئت رئیسه با دانشگاهها  6

طول سال مورد8 جلسه هیئت رئیسه با ناجا و سپاه  7

طول سال مورد 9 و شورای شهر  جلسه هیئت رئیسه با شهرداری 8



تعداد شرکت کنندگان تاریخ 
برگزاری

محل برگزاري (امتیاز2)مجمع سالیانه هیأت   هرجلسه / جلسات استانی ردیف

فروردین ماه شهرستانهاتمامی
(مورد18)جلسه هیئت رئیسه هیئت همگانی شهرستانها با کمیته های متناظر 

1

فروردین ماه هیئت استان
(مورد90)جلسه هیئت رئیسه هیئت همگانی استان با کمیته های متناظر 

2

اردیبهشت نقده
برگزاری جلسه شورای ورزش همگانی 

3

اردیبهشت ماکو
(مورد10)جلسات برگزاری همایش پیاده روی ماکو با حضور مسئولین استانی 

4

اردیبهشت تمامی شهرستانها
(مورد36)جلسه هیئت رئیسه هیئت همگانی شهرستانها با کمیته های متناظر 

5

اردیبهشت هیئت استان
(مورد50)جلسه هیئت رئیسه هیئت همگانی استان با کمیته های متناظر 

6

اردیبهشت تمامی شهرستانها
(مورد18)جلسه مسئولین هیئت همگانی شهرستانها با رئیس اداره شهرستانها 

7

فروردین
تمامی شهرستانها

(مورد18)جلسه مسئولین هیئت همگانی شهرستانها با رئیس اداره شهرستانها 
8

خرداد
تمامی شهرستانها

(مورد20)جلسه مسئولین هیئت همگانی شهرستانها با رئیس اداره شهرستانها 
9

خرداد
تمامی شهرستانها

(مورد40)جلسه هیئت رئیسه هیئت همگانی شهرستانها با کمیته های متناظر 
10

خرداد هیئت استان
(مورد60)جلسه هیئت رئیسه هیئت همگانی شهرستانها با کمیته های متناظر 

11

خرداد ماکو
(مورد5)برگزاری جلسات هماهنگی همایش پیاده روی ماکو با حضور مسئولین استان 

12

ماهه اول6 تمامی شهرستانها
(مورد90)جلسه و بازدید هیئت ورزشهای همگانی استان با مسئولین هیئت شهرستانهای استان 

13

93/3/17 فدراسیون
شرکت رئیس هیئت استان در مجمع فدراسیون ورزشهای همگانی کشور

14

تعداد مصوبات



تیر ماه تمامی شهرستانها
(مورد18)جلسه هیئت همگانی شهرستانها با رئیس شهرستان 

15

تیر ماه تمامی شهرستانها
(مورد30)جلسات هیئت همگانی شهرستانها با کمیته های متناظر 

16

تیر ماه هیئت استان
(مورد60)جلسات هیئت رئیسه همگانی استان با کمیته های متناظر 

17

تیر ماه هیئت ارومیه
ی جلسه هیئت رئیسه هیئت همگانی ارومیه با نائب رئیس هیئت استان و ارائه مدارک برای دوره های آموزش

18

تیر ماه تمامی شهرستانها
(مورد18)حضور در مجمع ساالنه هیئت ورزشهای همگانی استان 

19

مرداد تمامی شهرستانها
(مورد20)جلسه هیئت همگانی شهرستانها با رئیس اداره شهرستان 

20

مرداد تمامی شهرستانها
(مورد25)جلسات هیئت همگانی شهرستانها با کمیته های متناظر 

21

مرداد هیئت استان
(مورد38)جلسات هیئت رئیسه هیئت استان با کمیته های متناظر

22

شهریور
شهرستانها

(مورد22)جلسه هیئت همگانی شهرستانها با رئیس اداره شهرستان 
23

شهریور شهرستانها
(مورد30)جلسات هیئت همگانی شهرستانها با کمیته های متناظر 

24

شهریور هیئت استان
(مورد60)جلسات هیئت رئیسه هیئت استان با کمیته های متناظر

25

مهر سطح استان
(مورد22)جلسه هیئت همگانی شهرستانها با رئیس اداره شهرستانها 

26

مهر ارومیه
جلسه هیئت همگانی و مسئولین اداره شهرستان ارومیه با مربیان ورزش صبحگاهی

27

مهر سطح استان
(مورد18)جلسات هیئت همگانی شهرستانها با کمیته های متناظر 

28

مهر هیئت استان
(مورد30)جلسات هیئت رئیسه هیئت همگانی استان با کمیته های متناظر 

29

مهر اداره کل ورزش
...علمی کاربردی و –آزاد –جلسه رئیس هیئت استان با مسئولین اداره کل ورزش و دانشگاههای سراسری 

30

ماهآبان سطح استان
(مورد18)جلسه هماهنگی مربیان ورزش صبحگاهی 

31



آبان ماه سطح استان
(مورد25)جلسه رئیس هیئت همگانی شهرستانها با کمیته های متناظر 

32

آبان ماه سطح استان
(مورد20)جلسه رئیس هیئت همگانی شهرستانها با رئیس اداره ورزش شهرستان 

33

آبان ماه هیئت استان  
(مورد50)جلسه هیئت رئیسه هیئت همگانی استان با کمیته های متناظر 

34

آذر ماه هیئت استان
(مورد60)جلسه هیئت رئیسه هیئت همگانی استان با کمیته های متناظر 

35

آذر ماه سطح استان
(مورد18)جلسه هیئت همگانی شهرستانها با رئیس اداره شهرستان 

36

آذر ماه سطح استان
(مورد20)جلسه هیئت همگانی شهرستانها با کمیته های متناظر 

37

دیماه شهرستان18 جلسه هیئت همگانی شهرستان با رئیس اداره شهرستان
38

دیماه شهرستان18 جلسه هیئت همگانی شهرستان با کمیته های متناظر 
39

دیماه هیئت همگانی استان (مورد40)جلسه هیئت رئیسه هیئت همگانی استان با کمیته های متناظر 
40

دیماه کلاداره جلسه رئیس هیئت استان با مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان استان
41

دیماه اداره کل جلسه رئیس هیئت استان با مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان استان
42

دیماه اداره کل جلسه رئیس هیئت استان با معاون محترم اداره کل ورزش و جوانان استان
43

دیماه شهرداری جلسه رئیس هیئت استان با شهرداری و شورای شهر
44

93/10/16 سردشت جلسه هیئت همگانی در بخش بانوان جهت برنامه ریزی برای اجرای مراسمات دهه فجر
45

93/10/17 سردشت جلسه هیئت رئیسه هیئت همگانی شهرستان با مسئولین کمیته های شهرستان
46

بهمن ماه شهرستانها (شهرستان18)برگزاری جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر 
47

93/11/15 تکاب جلسه نائب رئیس بانوان شهرستان با خانم مهدیزاده
48



بهمن ماه شهرستانها برگزاری جلسه هیئت رئیسه هیئت همگانی شهرستان با رئیس اداره شهرستان
49

بهمن ماه هیئت استان (مورد5)برگزاری جلسه هیئت رئیسه هیئت همگانی استان با کمیته ها 
50

بهمن ماه اداره برگزاری رئیس هیئت استان با مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان
51

بهمن ماه شهرداری  جلسه رئیس هیئت استان با شهرداری و شورای شهر
52

بهمن ماه هیئت استان جلسه رئیس هیئت استان با آقای سید نژاد در مورد رکورد زنی
53

بهمن ماه هیئت استان جلسه کمیته مسئول مهارتهای فردی و نمایشی با آقای شاهولدی جهت ثبت رکورد شنا
54

اسفند ماه شهرستانها (مورد 18) جلسه رئیس هیئت همگانی شهرستانها با رئیس اداره شهرستانها 
55

اسفند ماه شهرستانها (مورد 50)جلسه رئیس هیئت همگانی استان با کمیته های متناظر 
56

اسفند ماه شهرستانها (20) جلسه رئیس هیئت همگانی شهرستانها با کمیته ها 
57

اسفند ماه شهرستانها (مورد 3) جلسه رئیس هیئت استان با مسئولین اداره کل ورزش و جوانان 
58

اسفند ماه شهرستانها جلسه رئیس هیئت استان با مسئولین شهرداری و شورای شهر
59

اسفند ماه شهرستانها جلسه رئیس هیئت استان با مسئولین منابع طبیعی استان 
60

اسفند ماه تهران شرکت رئیس هیئت استان در مجمع ساالنه فدراسیون
61

مورد 1298:     جلسات جمع کل 



امتیاز40(تعداد کمیته های متناظرتشکیل شده و فعال)ساختار هیات -11

(امتیاز2)به ازای هر کمیته فعال 

نام رئیس کمیته متناظر استانی کمیته مستقل / نام انجمن ردیف تانی نام رئیس کمیته متناظر اس کمیته مستقل / نام انجمن ردیف

فریبا شهباز  گردشگری ورزشی  10 ناهید قربانی   آمادگی جسمانی و ایروبیک 1

حامد رنجبر  ورزشهای تفریحی و مهارتهای فردی و 
نمایشی 

11 بهروز کارگر  یوگا  2

محبوبه ایراندوست   بازی ها و ورزش کودکان  12 مریم غزال  پیالتس   3

حجت علیمرادی  پینت بال  13 مرتضی ملکی  طناب زنی  4

حامد رنجبر  ورزش ها و  بازیهای الکترونیکی 14 ناصر رستمی  ورزش روزانه  5

میالد دبیری  فریزبی  15 حسین فهیمی  ورزش بزرگساالن   6

امین علیپور  پرواز کایت  16 مجید غالمی  ماهیگیری ورزشی  7

مجید قدرتی   چوگو  17 فهیمه سبک رو ورزشهای آبی   8

داود امجدی نهادها و سازمانها  18 عبداله غنی زاده قره آغاجی   داژبال   9

کمیته مستقل پرتوا  25 خانم آتش رزم  برای تونیک 19

رویا غنی زاده کمیته مستقل کتل بل   26 اکبر هنرمند پیاده روی  20

داوود نصیرخواه   کمیته مستقل بهکاپ 27 رشید حسنی  ورزش های طبیعی  21

28 محمد ترابی قولنجی  بازی های فکری  22

29 فرید شکیبا  ورزش اتشنشانان   23

30 دکتر مهدیه قره لر  داوطلبین ورزشی  24



امتیاز50سایر اقدامات ویژه هیات در راستای اهداف فدراسیون-10

روز ملی ورزش همگانی-1

.شدهارسال93/4/16مورخهه/ه//436شمارهنامهطی:(ابالغیدستورالعملاساسبر)المپیکهفتهدرهیئتفعالیت-2

فعالیت در دهه فجر-3

ارسال شده 93/3/26مورخه ه  /ه/3/ 383هیات طی نامه شماره ارسال به موقع تقویم ورزشی -4

دولتیغیرودولتینهادهایباهاتفاهمنامهانعقاد-5

CPMاساسبرهیئتعملکردارزشیابیفرمتکمیلودومواولماههششعملکردششگزارشموقعبهارسال-6

اقداماتسایر-7



توضیحات  تعداد  سایر اقدامات  ردیف  

تکمیل دوره های آموزشی مربوط به طول سال   36

آموزش 

1

شهرستانها 93و 92تحویل دادن کارتهای مربیگری و کارگاههای سال   600 2

داوری و کارگاهها از فدراسیون –دریافت کارتهای مربیگری  600 3

دوره های آموزشی درخواست مجوز 39 4

گردشگری ورزشی به صورت کشوری 3درخواست میزبانی دوره مربیگری سطح  1 5

پیالتس  2مدرسی و درجه –شرکت در دوره بازاموزی  14 6

شرکت در دوره همسانسازی مدرسی آمادگی جسمانی  3 7

در تهران3شرکت در دوره گردشگری ورزشی راهنمای سطح  نفر10 8

شرکت در دوره مربیگری و داوری داژبال نفر5 9

اعالم آمادگی و شرکت در مسابقات قهرمان کشوری  7 مسابقات 10

تناظر هیئت شهرستانها و کمیته های م–به روز کردن مشخصات هیئت رئیسه  11

همه روزه  یته ها هیئت همگانی شهرستانها و کم–اداره کل ورزش -مکاتبه با فدراسیون  12

...هفته المپیک و –هفته کرامت  با آمار و تصاویر ارسال گزارش به مناسبتهای مختلف  13

به فدراسیون  ارسال لیست داوران و مربیان و ورزشکاران تحت پوشش هیئت استان  14

15

16


