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 فهرست مطالب:

نی استان آرذبایجان رغبی   ایپم سسیی هیئت دو و میذا

 اعضای هیئت سهسیی ومسئىلیه کمیتً اه 

نی ههرستان اه سوعای هیئت اه  ی دو ومیذا

 مغابقات ربگزاس شذي 

 ازعام اه 

 عىاویه کسب شذي 

ل آوسان  جلغات  ، سمیىاساه  وتجلیل اص پیشکصىاتن    ومذا

نی استان آرذبایجان رغبی رد سعاهن اه   دو و میذا

 اطالع سعانی 

دیابی   جشنىاسي اه   و استؼذا

نی استان   دامیان دو و میذا

 دوسي اهی آمىصشی 

  4931تقىیم وسصشی عال 

نی ههرستان اه   ؽاخص اهی اسصیابی هیئت اهی دو و میذا
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 بسم اهلل الرحمه الرحیم

کاسان اسجمىذ وگرامی   هم
 با عالم واحتشام ،

کاسی شما زعزیان،   پیشکصىاتن  گرانقذس ومربیان  دلصىص ، اعضای محتشم هیئت سهسیی  ونذ تباسک وتؼالی وتالػ وهم وحمایت اهی بی ردیغ دىاب آاقی خلیلی ، مذری کل با تىکل رب خذا
کاسان ایؾان   وسعاهن اهی  سی ودینشاسی محتشم وسصػ ودىاانن استان  وهم  تىانستیم قذمی مثبت وسو هب جلى رد تضىخق وآمىصػ حىنهاالل ، حىدىاانن ، دىاانن وزبسگغاالن   دیذا

 .گردیذ سدي 41باعث استقاء ستبً هیئت هب شیب اص ربداشتً وهب اهذاف تعییه شذي انیل گردیم   هک ایه امر 

گان ایه سشتً مارد وپاهی  هک ربای ؽادابی وداش  نی استان  اص شما زعزیان ودلصىخت ن ته سوح وجسم عالم اینجانب هب عنىان عضى کىچکی اص جامعً وسصػ دو و میذا جامعً اعالمی تالػ صرصنذا
نی استان آرذبایجان رغبی رد کضىس ،می نمادیی، تقذری وتشکر نمىدي وسجاء واثق  د گاي واقعی دو و میذا آسیا  اسم با وگرػ عمیق شما سشوسان اسصشمىذ  هب ارثات وسصػ رد جامعً وسسیذن هب جای

 وجهان  دوس اص دستشط نخىاهذ بىد.

کاسی تک هب تک عملکرد ایه     میگردد. تقذیم حضىساتن 4939عال  انتهای  زعزیانی است هک ردشما  داصل تالػ وهم

نی استا ن  هب امیذ آیىذي ای بهتش ربای جامعً دو و میذا

 حسیه فهیمی

نی و دو هیات سسیی        رغبی آرذبایجان میذا
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 یه کمیتً اه :اعضای هیات سهسیی ومسئىل 

 
نی و دو هیات سسیی  -حسیه فهیمی    رغبی آرذبایجان استان میذا

                                                                  
 دبیش هیات  –حمیذ هفت چشمً                                                                                                                           ب سسیی هیات انی  -سمیً نجف دزیجی                                                                                               
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 اعضای هیئت سهسیی ومسئىلیه کمیتً اه :

                                                                             

لكمیذ جاویذی                                    مسئىل سوابط عمىمی   وکمیتً پیشکصىاتن هیات –سشیذ حسنی                                                                                 هیات داس خزاهن – ػلیپىس میشصا  جلیل                                                            عضى هیات سهسیی ومذری عایت                -عبذا

                                

دیابی  –مهذی احمذی اصل                                                                                  اسومیً هیات سسیی  عىایتی مهذی امیش                                                                                      مسئىل کمیتً داوسان هیات  –اکبش باسنجی                                       مسئىل کمیتً استؼذا

                                                             

 مسئىل کمیتً آمىصػ –حسه روالفقاسی                                                                                                  صرهنگی کمیتً مسئىل -   دىانشیش بهمه                                                                                                     مربیان کمیتً مسئىل – خىاي امیه سسىل                                  
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نی ههرستان اه  :م                       طخصات سوعای هیات اهی دو و میذا

 شماسي تماط سمت بیشونی هرستانانم ه  انم وانم خاحىادگی  سدیف
 23419044190 کاسمىذ اسومیً امیش مهذی عىایتی  4

 23419329422 نظامی خىی الهىسدی  صیىالی  0
صطفی جىس  9 صطفی م  23411409194 دانطجىی دکتشی  میانذوآب م
 23413144903 دانطجىی دکتشی  مهاباد امیش محمذ امینی  1

 23414449114 آصاد پیشانشهر هط ابىبکری  1
 23494919920 دبیش وسصػ بىکان سؼذ اهلل دذیذی 6
 23414919311 نظامی محمذیاس حسه داداػ جىس 9
 23413116999  اشنىهی خضش آهنی  4

 23413643012  چالذسان رتاب صرصیه 3
 23414664044  سشدشت کیىان مكمىدی  42
 23960414193  ؽاهیه ژد دىاد امینی 44
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 : 4939بقات انجام شذي رد عال مغا

  چکؼ رپاتب آغاص فصل رد مادي  انتخابی    مغابقً ربگزاسی  -4

     
 آاقیان  انتخابی مغابقً ربگزاسی  -0

                    
 ربگزاسی مغابقً انتخابی باحىان زبسگغال استان  -9

     

 : ثعضگؿبالى ثرف ًتبیح زض

  اٍل هتط ؾبًتی 52ٍ هتط 70 پطتبة ثب هَؾَی کبٍُ هیط آقبی

  ٍمز هتط ؾبًتی 60ٍ هتط 53 پطتبة ثب هطازی ػلی آقبی

 ؾَم هتط ؾبًتی 27 ٍ هتط 53 پطتبة ثب افكبضی ضضب حویس آقبی

 چْبضم هتط یتؾبً 43 هتطٍ 42 پطتبة ثب اثطاّیوی فطّبز آقبی

 .قس اٍل هتط ؾبًتی 34 هتطٍ 54 ثبپطتبة حبهسصالحی آقبی ًَخَاًبى زضثرف

 .قس اٍل هتط ؾبًتی 67 ٍ هتط 29 پطتبة ثب اثطاّیوی ضضب آقبی ًًَْبالى ثرف زض

 ّبی قْطؾتبى اظ ًفط 32 ثبحضَض اؾتبى هیساًی ٍ زٍ تین اًتربثی هؿبثقبت

 هتط 5000 ، هتط 1500 ، هتط 800، هتط 400، هتط 200 ّبی ضقتِ زض اؾتبى

 ؾبلي زض 1393 ؾبل هبُ فطٍضزیي 21 هَضخ پٌدكٌجِ ضٍظ زض عَل ٍپطـ

 تین هٌترت ثِ قیطاظٍ ثطگعاض ثبکطی قْیس ٍضظقی هدوَػِ اهیٌی قْیس

 هتط ّفتن قس. 5000اػعام ٍآقبی ػلی اکجط غفبضی زض هبزُ 

 اضٍهیِ قْطؾتبى ّوگبًی ٍضظقْبی ّیئت ّوکبضی ثب اؾتبى ٍهیساًی زٍ ّیئت

 .کطز ثطگعاض ثبًَاى زضثرف ضا ثعضگؿبالى کیلَهتط 5 زٍ هؿبثقِ

 هؿبثقبت ثِ زًٍسگبى ثطتطیي ٍ ثطگعاض ظیط ؾٌی ّبی ضزُ زض هؿبثقبت ایي

 .ًسقس اػعام هیگطزز، ثطگعاض اضزثیل ضز کِ کكَضی

 : ؾٌی ّبی ضزُ

 ثبال ثِ 65ٍ 60-64 ،  55-59 ،  50-54 ،  45-49 ،    40-44 ،   35-39
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یی  آمىصان دانؼ دو مغابقً -1  رد مقاطغ مهذ کىدک وابتذا

          
نی شمال رغب  ، و دو مغابقات ربگزاسی  -1  دهقان سعیذ ؽاردوان یادواسي میذا

           
  ودىاانن زبسگغاالن سنی سدي دو رد باحىان صحراحىسدی دو مغابقاتربگزاسی  -6

       

 : زذتطاى ثرف زض هتط 60 ضقتِ ٍزض کَزک هْسّبی ضزُ زض

 اٍل تب ؾَم قسًس آیتک پَضٍ قلی پگبُ ، ػٌبیتی حَضا

 قس اٍل هقبم ثِ ظیٌبلی آتیال پؿطاى ثرف زض هتط 60 ضقتِ ٍزض یاثتسای اٍل زضهقغغ

 : زذتطاى زضثرف هتط 60 ضقتِ ٍزض ؾبل 9-12 ؾٌی ضزُ زض

 اٍل تب ؾَم قسًس.  ؾلیوی ٍغیٌب ظازُ هصغفی هْسیؽ فتبحی، ًگیي

 : زذتطاى ثرف زض هتط 200 ضقتِ ٍزض ؾبل 9-12 ؾٌی ضزُ زض

 اٍل تب ؾَم قسًس.   ذطؾٌسی هجیٌبٍ قسین ػیسی ،ؾبضا  قسین ػیسی ؾویطا

 : پؿطاى ثرف زض هتط 200 ضقتِ ٍزض ؾبل 9-12 ؾٌی ضزُ زض

 تب ؾَم قسًس. اٍل  یَؾفی ٍحؿیي فتبحی ضضب ،اهیط   زٍؾت اصغط احؿبى

 ٍ زٍ ّیئت ؾبثق ضییؽ زّقبى ؾؼیس هطحَم کكَض،یبزٍاضُ غطة قوبل زٍٍهیساًی هؿبثقبت

 1393 ؾبل هْطهبُ 18 هَضخ ضٍظخوؼِ زض اؾتبى ٍضظـ ٍپیكکؿَت اضٍهیِ قْطؾتبى هیساًی

 ایطاى اؾالهی خوَْضی هیساًی زٍٍ فسضاؾیَى ٍثبّوبٌّگی اؾتبى زٍٍهیساًی ّیئت ّوت ثِ

 حوبیت ٍثب اضٍهیِ قْطزاضی ٍضظقی فطٌّگی ،ؾبظهبى اضٍهیِ هحتطم قْطزاضی ٍثبّوکبضی

 ٍضظقکبضاًی حضَض غطثی،ثب آشضثبیدبى اؾتبى ٍخَاًبى ٍضظـ هحتطم هسیطکل زضیغ ثی ّبی

 ثَکبى ّبی ٍقْطؾتبى غطثی آشضثبیدبى ، کطهبًكبُ ، اضزثیل ، قطقی آشضثبیدبى ّبی اؾتبى اظ

 .قس ثطگعاض ٍهْبثبز یبض هحوس ، هیبًسٍآة ، چبلسضاى ،پیطاًكْط، ،ًقسُ

 :  ثعضگؿبالى ؾٌی ضزُ

 بی اٍل تبؾَم ضؾیسًس.ّ هقبم ثِ فطّوٌسی ًطگؽ -3 ثبثبپَض ؾؼیسُ -2 افرن ظّطُ ذبًن-1

 :  خَاًبى ؾٌی ضزُ

 .اٍل تب ؾَم قسًس اضٍهیِ اظ ػظیوی فبعوِ -3 ظازُ ًدف ًسا -2 زٍلربًی ًؿبء ذبًن -1

 ضیبء قطُ ، ثَکبى ، هیبًسٍآة ّبی قْطؾتبى اظ زًٍسُ ثبًَاى اظ ًفط 28 تؼساز هؿبثقبت ایي زض

 ٍتجطیع قطکت زاقتٌس. اضٍهیِ ، السیي
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 استان  ربگزاسی مغابقً انتخابی دو صحرا حىسدی دىاانن وزبسگغاالن  -9

          
 .شذ ربگزاس ازنل رد کیلىمتش 1 طىل حىدىاانن هب  صحراحىسدی دو مغابقً -4

        
 آمىصان دانؼ متشنیب 022و 62 مغابقً ربگزاسی  -3

      

قْطهبًی  هؿبثقبت ثِ اػعام خْت  آقبیبىاؾتبى زض ثرف  اًتربثی ًَضزیصحطا زٍ هؿبثقِ

 زض 1393 ؾبل هبُ آشض 21 هَضخ خوؼِ ضٍظ ٍثعضگؿبالى خَاًبى ؾٌی ضزُ زٍ کكَضزض

 ، اضٍهیِ ّبی قْطؾتبى اظ ًفط 31 حضَض ثب ثبکطی قْیس ٍضظقی هدوَػِ پیؿت

 .ثطگعاضگطزیس یبض سٍهحو پیطاًكْط ، چبلسضاى ، اقٌَیِ ، ثَکبى ، هیبًسٍآة

 ّبزی ٍ ًػاز خؼفط هحوس ، ظازُ اؾس غفبضی، هیالز اکجط زض ضزُ ؾٌی ثعضگؿبالى:  ػلی

 ٍ حبخیلَ هدیس ، یَؾفی هیالز ، ضضبیی ًَیس زض ضزُ ؾٌی خَاًبى :  الغًَِ  اًتربة قسًس.

 .السیي اًتربة قسًس ثطّبى

 ، هیبًسٍآة ّبی قْطؾتبى اظ آهَظ زاًف زًٍسگبى اظ ًفط 60 حضَض ثب هؿبثقِ ایي
 ، پلسقت ، هبکَ ، زغ قبّیي ، تکبة ، چبلسضاى ، اضٍهیِ 2 ًبحیِ ، اضٍهیِ 1 ًبحیِ

 آهَظـ هیعثبًی ثِ هیبًسٍآة آثبز هطحوت زغ، کكبٍضظقبّیي ، اضٍهیِ اًعل ، ثَکبى
 .گطزیس ثطگعاض اًعل ثرف ٍپطٍضـ

 ًتبیح زض هقغغ اٍل هتَؾغِ:

 اًتربة قسًس.  ضؾَلی ذَاُ،حؿیي ؾؼبزت ًی،هحوسػلیؾلیوب پَض ،ًیوب هْسی هْسی

 ًتبیح زض هقغغ زٍم هتَؾغِ:

 ضاؾیق اًتربة گطزیسًس. خؼفطًػاز،اثطاّین ،احؿبى اثطاّیوی ،کوبل قلٌسضی ضحین

 هیساًی ٍ زٍ ؾبلي زض تیطهبُ 18 هَضخ چْبضقٌجِ ضٍظ  هتط 200ٍ هتط 60 زٍ هؿبثقِ
 .گطزیس اػالم لشی ثكط آى ًٍتبیح ثطگعاض قْیساهیٌی

 :اثتسایی اٍل هقغغ زض هتط 60 زٍ هؿبثقِ

 ؾَم ًفط  ػلیعازُ  پبضؾب  - زٍم ًفط  ظازُ ػظین حؿبم -اٍل ًفط  ذَاُ اهیي هحوس

 :ضاٌّوبیی ؾَم هقغغ زض هتط 200 زٍ هؿبثقِ

 ًفطؾَم   ػلیعازُ ضضب - پَضًفطزٍم اؾوبػیل حبهس - ًفطاٍل   هبکَیی هحوس
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 ربگزاسی مغابقً دو خردعاالن  -42
 زذتط ذطزؾبالى اظ ًفط 25 حضَض ٍثب اؾتبى هیساًی ٍ زٍ ٍضظـ ؾبظاى آیٌسُ ثْتط ّطچِ آقٌبیی ّسف ثب هؿبثقبت ایي       

 هدوَػِ اهیٌی قْیس هیساًی ٍ زٍ زضؾبلي هتط 800ٍ 200، هتط60 زضهَاز 1393 ؾبل هبُ ثْوي اٍل هَضخ ضقٌجِچْب ٍپؿطضٍظ

 .گطزیس اػالم شیل ثكطح ًٍتبیح گطزیس ثطگعاض ثبکطی قْیس ٍضظقی
 :زذتطاى زضثرف

 ثتطتیت اٍل تب ؾَم قسًس.  ،     آضیٌب  ضحیوی      ٍ    آیبتبی پػٍُ       هَؾَی ؾبزات فبعوِ        :     هتط60 زٍ

 ثتطتیت اٍل تب ؾَم قسًس           ؾبضاػیسیٍ      ػیسی ؾویطا،    اهدسی هطضیِ         : هتط 200 زٍ

 ثِ هقبم ّبی اٍل تب ؾَم زؾت یبفتٌس.    ؾطقت ظیجب ًگیي   کبظویبى     ٍ عطُ،  ذب    ذَاُ اهیي الْبم        : هتط 800 زٍ

 :پؿطاى زضثرف

 ثتطتیت اٍل تب ؾَم قسًس.          صبلحی اقکبىٍ      ظازُ ػظین احؿبى،   ذَاُ اهیي اهیي هحوس      :    هتط 60 زٍ

 اٍل تب ؾَم قسًس.    ػیسی هجیيٍ    احوسی هیطهحوس،     هَالیی اهیي      : هتط 200 زٍ
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نی و دو مغابقاتربگزاسی  -44  ماي بهمه 44 اتسخی رد  طىل ورپػ وصهن رپاتب ،   متش 4122 دو ،  متش 122 دو ،  متش 62 دو مادي 1 سشردپ  آمىصان دانؼ میذا
د هب 4939عال  ربگزاس ونتایج بششح ریل اػالم شذ.   نفر 922 تؼذا

 .ثتطتیت اٍل تب ؾَم قسًس ػجسٍئی هبهس پػهبى آقبیٍ     ثٌْوَى ثٌیبهیي ،   ًبخی هتیي:    هتط 60  زٍزض 

 .ثِ هقبم ّبی اٍل تب ؾَم زؾت یبفتٌس زٍلربًی ضضبٍ   ظالی احؿبى ، پیبهی هیثن  :   هتط 400  زٍزض  

 زض ضتجِ ّبی اٍل تب ؾَم خبی گطفتٌس. قکطی آضٍیي ٍ   ذسایی ػلیطضب،    ػلیعازُ کیَاى :   هتط 1500  زٍزض 

 ثِ هقبم ّبی اٍل تب ؾَم ضؾیسًس. پَض اؾوبػیل سهحو آقبیٍ       حقی هجیي،     ثَظکٌس هحوس :   ٍظًِ پطتبة زض 

 .ًسقس ؾَم  اٍل تب  ظازُ قلی عبّطٍ      هحوَزی ضاهیي،     قبزضی فطات :     ل عَ پطـ زض

 : تیوی ًتبیح

 .ضؾیس قْطهبًی هقبم ثِ اهتیبظ 21 ثب ذبقبًی هسضؾِ -1

 .گطزیس ًبیل قْطهبًی ًبیت هقبم ثِ اهتیبظ 16 ثب ثَػلی هسضؾِ -2

 .گطفت قطاض ؾَم خبیگبُ زض اهتیبظ 14 ثب ٍکیلی قْسای هسضؾِ -3
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نی و دو مغابقات -40 د هب 4939عال ماي بهمه  43 اتسخی رد  طىل ورپػ وصهن رپاتب ،   متش  422 دو ،  متش 122 دو ،  متش 62 دو مادي 1 رد    دختش آمىصان دانؼ میذا   092 تؼذا
 الم گردیذ.نتایج بششح ریل اػ وربگزاس  نفر
 .قسًس ؾَم تب اٍل تطتیت ثِ زٍؾتی ؾَزا  ٍ   ًَضی ؾبغط  ، ًػاز اصالى صسف    ّب ذبًن      هتط 60 هبزُ زض

 .یبفتٌس زؾت ؾَم تب اٍل ّبی ضتجِ ثِ اٍضًگی ؾبًبظ  ٍ  اهدسی هطضیِ  ، کبظویبى ذبعطُ     هتط 400 هبزُ زض

 .قسًس ؾَم اٍل تب تطتیت ثِ ًصیطی لیسا ٍ پَض آشض یلسا ،  ذَاُ اهیي الْبم     هتط 800 هبزُ زض

 .ٌسگطفت قطاض ؾَماٍل تب  خبیگبُ زض ظازُ اثَالفتح فبعوِ ٍ   ظازُ هوی ظیٌت  ، قیطظازیبى پطیب      ٍظًِ پطتبة زض

 .قسًس ؾَم تب اٍل ثتطتیت ؾطاثی ٍؾوبء زازگط هطین ، ؾطقت ظیجب ًگیي        عَل پطـ زض

 : تیوی ًتبیح

 .ضؾیس قْطهبًی هقبم ثِ اهتیبظ 18 ثب  پطّیعی قْیس زذتطاًِ سضؾِه -1

 .گطزیس ًبیل قْطهبًی ًبیت هقبم ثِ اهتیبظ 14 ثب آشض اثطاّین قْیس زذتطاًِ هسضؾِ -2

 .گطفتٌس قطاض ؾَم خبیگبُ زض هكتطکبً اهتیبظ  12 ثب  ؾجع زذتطاًِ ٍهسضؾِ ذیجط قْسای زذتطاًِ هسضؾِ -3
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 عال  12متش پیشکصىاتن باالی  9222مغابقً دو ربگزاسی  -49
ثْوي هبُ  زض ؾبلي زٍ  ٍ هیساًی قْیس اهیٌی  19ایي هؿبثقِ  ثِ هٌبؾجت گطاهیساقت زِّ هجبضک فدط  ضٍظ ؾِ قٌجِ هَضخ   

 طزًس.اکجطذبى چَپبًی  ٍؾیس هٌصَض ػكطتی  هقبم ّبی اٍل تب ؾَم ضا کؿت کثطگعاض گطزیس ٍآقبیب ى  ضقیس حؿٌی زیعج ، 

               
گانی هب مىاسبت آغاص سی و هفتمیه بهاس آصادی  -41  ربگزاسی دو هم

ذیبثبى قْیس پطّیع کبض ثطگعاض  –ثلَاض قْیس ثْكتی  –ثْوي هبُ زض هؿیط پوپ ثٌعیي ؾبهبى  24ایي هؿبثقِ ضٍظ خوؼِ هَضخ 

زض ایي هؿبثقِ ثِ زُ ًفط تطتیت اٍل تب ؾَم قسًس.حوت اؾتَاض ثِ ضٍزض ًْبیت آقبیبى ػلی اکجط غفبضی ، غالهطضب خؿیبًی ٍ

 اٍل ٍّوچٌیي هؿي تطیي ٍکن ؾي ٍؾبل تطیي قطکت کٌٌسُ ّب خَایعی اظ ؾَی ّیئت زٍ ٍ هیساًی اؾتبى اّساء گطزیس.
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 متش باحىان  9222ربگزاسی مغابقً دو  -41
ًفط ثطگعاض گطزیس        38حضَض  تؼساز      اؾفٌس هبُ ثب 4ؾبل ضٍظ   35ؾبل ٍثبالی  35ایي هؿبثقِ زض زٍ ضزُ ؾٌی  ظیط 

 ًٍتبیح ثكطح شیل اػالم گطزیس.

 : ؾبل 35 ثبالی ؾٌی ضزُ

 .ثِ هقبم ّبی اٍل تب ؾَم زؾت یبفتٌس     ًَضٍظ اکطم ذبًنٍ        ًفط ذبتَى حکیوِ ذبًن،       ًفط ضقیِ

 : ؾبل 35 ظیط ؾٌی ضزُ

 .ثِ تطتیت اٍل تب ؾَم قسًس ثیگی ضحوبى ثفطیي ذبًنٍ     سًَضهٌ ؾحطًبظ ذبًن،    افکي تیغ قیوب ذبًن

  

دیابی سوص چهاسشنبً مىسر  4222متش و 62ربگزاسی مغابقً دو -16  4939اسفىذ ماي عال  02متش نیب حىنهاالل دختش وپسش رد ساستای استؼذا
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 : اه ازعام

نی و دو تیم ازعام -4  شاندخت  کضىس قهرمانی مغابقات هب استان میذا

                 
نی دو تیم ازعام -0  آاقیان کضىسی  مغابقات هب استان ومیذا

     
  کضىس دختش حىدىان اهی ربرتیه مغابقات هب دولخانی نغاء ازعام   -9

         

 زض کِ زذتطاى کكَض قْطهبًی هؿبثقبت زض قطکت خْت ؾتبىا هیساًی ٍ زٍ تین

 .قسًس اػعام ،قس ثطگعاض تْطاى زض 1393 ؾبل هبُ فطٍضزیي 22 هَضخ

 چکف پطتبة ضقتِ زض ٍضآهْط فبعوِ ذبًن
 هتط 1500 زٍ زض زٍلربًی ًؿبء ذبًن
 هتط 1500 زٍ زض ظازُ اکجط ظیجب ذبًن
 ٍهطثی ؾطپطؾت آقبیبض قیَا ذبًن

 .قس ثطگعاض تْطاى زض اضزیجْكت 12ٍ 11 تبضید زض بتهؿبثق ایي
 : آقبیبى تطکیت ثب اؾتبى ٍهیساًی زٍ تین

 هتط 10000ٍ 5000 هَاز زض غفبضی اکجط
 هتط 400ٍ 200هَاز زض اصل احوسی هْسی

 چکف پطتبة هبزُ زض هَؾَی کبٍُ
 چکف پطتبة هبزُ زض هطازی ػلی

 ثطًعهؿبثقبت هسال سُهتطٍزاضً 1500زًٍسُ زٍلربًی ًؿبء ؾطکبضذبًن

 خْت کكَض هیساًی ٍ زٍ فسضاؾیَى ثسػَت 1393 ؾبل ًَخَاًبى

 20 هَضخ زض کِ کكَض زذتط ًَخَاى ّبی ثطتطیي زض قطکت

 .قس اػعام تْطاى آفتبة ٍضظقی هدوَػِ زض خبضی ؾبل هبُ قْطیَض
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  جنىبی کري اینچئىن آسیایی باصیهای مغابقات رد مىسىی کاوي میش حضىس -1

           
  کضىسی  مغابقات هب اقیانآ  صحراحىسدی دو تیم ازعام -1

       
  کضىسی  مغابقات هب باحىان صحراحىسدی دو تیم ازعام -6

            
 

 ثبظٍ پكت ػضلِ ًبحیِ اظ ثالضٍؼ اضزٍی زض هَؾَی کبٍُ

 اظ زٍض ػولکطز ثبػث هَضَع ایي ٍظبّطاً زاقتِ زیسگی آؾیت

 .اؾت گطزیسُ ؾجت ضا ٍی اًتظبض

 اظ هتكکل غطثی آشضثبیدبى پؿطاؾتبى خَاًبى صحطاًَضزی زٍ تین

 اهبًی السیي ثطّبى ، هلکی ًَیس ، حبخیلَ هدیس ، یَؾفی هیالز آقبیبى

 تین ؾطپطؾتی.قسًس پؿطاػعام خَاًبى کكَض قْطهبًی هؿبثقبت ثِ

 هیساًی ٍ زٍ ّیئت زثیط هدیسی ّیوي قبیآ ػْسُ ثِ اػعاهی

 ثِ  هبُ آشض 27 هَضخ قٌجِ پٌح ضٍظ هؿبثقبت ایي.ثَز ثَکبى قْطؾتبى

 .قس ثطگعاض کطزؾتبى اؾتبى هطیَاى قْطؾتبى هیعثبًی

 هیعثبًی ثِ کِ ثبًَاى کكَضی هؿبثقبت زض اؾتبى ثبًَاى صحطاًَضزی زٍ تین 

 .کطزًس قطکت ثطگعاضگطزیس اصفْبى

 ًطگؽ -ثبثبپَض ؾؼیسُ - افرن ظّطُ ذبًوْب تطکیت ثب ثعضگؿبالى ؾٌی ضزُ زض 

  کبًلَهیالى زٍز ٍآؾیِ فطّوٌسی

 - ظازُ ًدف ًسا - زٍلربًی ًؿبء ّب ذبًن تطکیت ثب ًیع زذتط خَاًبى  ؾٌی ضزُ زض

 .ثَزًس کطزُ قطکت هؿبثقبت ایي زض ًَضهٌس ؾحطًبظ - ػظیوی فبعوِ
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 ازعام افطمً مهرآوس هب مغابقات حىنهاالن کضىس  -9

              
                                                                                                                                                                                   ازعام تیم دو صحراحىسدی هب مغابقات قهرمانی کضىس                                                      -4

 
نی باحىان هب مغابقات  جازیي زبسگ تبشزی  -3  ازعام تیم دو و میذا

 
                       4939سحمت استىاس وسضا محرم جىس هب مغابقات دو ماساته قهرمانی کضىس هب میضبانی بىذ عباط رد اتسخی اول اسفىذ ماي عال  ازعام آاقیان -42

یوبُ زض ظًدبى ثطگعاض ٍفبعوِ هْطآٍض زض ز 6ٍ 5 ایي هؿبثقبت زض تبضید

 پطتبة ٍظًِ ًًَْبالى قطکت کطز.

غالهطضب خؿیبًی ثِ ٍ ػلی اکجط غفبضی ،هیالز اؾس ظازُ

ؾطپطؾتی آقبی حویس ّفت چكوِ اػضبی تین اػعاهی کِ زض 

هَضخ هؿبثقبت زٍ صحطاًَضزی قْطهبًی کكَض ثعضگؿبالى 

 كکیل هی زاز.زض هكْس هقسؼ ضا ت1393اٍل ثْوي هبُ ؾبل 

ّبًیِ ػظین ظازُ ، هْؿب ضٍقٌبیی ، ًیلَفط ؾطحسی ، ًؿبء 

زٍلربًی ٍقیوب تیغ افکي ثِ ؾطپطؾتی ٍهطثیگطی ذبًن قیَا 

 آقبیبض اػضبی تین اػعاهی ضا تكکیل هی زازًس.

http://www.azarg-dov.ir/


 

 email:info@azarg-dov.ir  -- 71144833440:  تلفاکس --    www.azarg-dov.ir:  رسانی اطالع پایگاه

نی آاقیان هب مغابقات  شمال رغب کضىس رد تبشزیا -44  زعام تیم دو و میذا

  
نی و دو هیئت سسیی حضىس-40    فجر مباسک دهه المللی نیب مغابقات رد رغبی آرذبایجان استان میذا

 
 4939اسفىذ ماي -) انتخابی مغابقات آسیایی (دعىت دامذ صالحی انیب قهرمان رپاتب چکؼ حىدىاانن کضىس هب اسدوی تیم ملی  حىدىاانن -49

 

 ًفطات اػعاهی ثِ ایي هؿبثقبت کِ زض اٍل اؾفٌس هبُ ثطگعاض قس.

 هتط 3000زٍ  ػلی اکجط غفبضی ٍغالهطضب خؿیبًی زض

 هتط  400هتط،حدت حؿي پَض زض زٍ  800ّبزی الغًَِ زض زٍ 

 هتط ٍ  اهیس ػلیعازُ زض پطـ عَل  60هْسی احوسی اصل زض زٍ 

  آقبی حویس ّفت چكوِ ؾطپطؾتی ٍهطثیگطی تین اػعاهی ضا ثؼْسُ زاقتٌس.
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 کضىسی: مغابقات رد آمذي بذست عىاویه

  کضىس حىدىاانن چکؼ رپاتب مغابقات رد نقري ویک طال یک کسب -4

          
ل یک کسب-0  دختش حىدىاانن کضىسی  مغابقات اص چهاسمی مقام ویک ربزن مذا

          
 

  کضىس چکؼ رپاتب مغابقات رد مىسىی میشکاوي کضىسی  انیب قهرمانی -9

           

 تْطاى زض 1393 ؾبل هبُ فطٍزیي 29ٍ 28

 ثِ هتط ؾبًتی86 ٍ هتط 54 ضکَضز ثب کفچ پطتبة هبزُ زض ّاللی اکجط آقبی

 .یبفت زؾت کكَض ًَخَاًبى قْطهبًی هؿبثقبت قْطهبًی ثوقبم

ًبیت قْطهبًی  هقبم ثِ هتط ؾبًتی 85 هتطٍ 53 ضکَضز ثب صالحی حبهس آقبی 

 . یبفت زؾت کكَض ًَخَاًبى قْطهبًی هؿبثقبت

 قْطهبًی هیساًی ٍ زٍ هؿبثقبت زض زٍلربًی ًؿبء ذبًن ؾطکبض

 ثطگعاض تْطاى زض ًَخَاًبى ثرف زض هتط 1500 هبزُ زض كَضک

 ایي ثطًع هسال کؿت ثِ هَفق ثبًیِ 35ٍ زقیقِ 5 ظهبى ثب گطزیس

 ؾطکبضذبًن هؿبثقبت اظ زٍضُ ایي زض زضضوي. گطزیس هؿبثقبت

 90 هتط 28 ضکَضز ثب ًًَْبالى چکف پطتبة هبزُ زض هْطآٍض فبعوِ

 . فتیب زؾت چْبضهی ػٌَاى ثِ هتط ؾبًتی

 زض 1393 ؾبل هبُ اضزیجْكت 12ٍ 11 هَضخ زض کِ هؿبثقبت ایي زض

 ثب هَؾَی کبٍُ.گطزیس ثطگعاض تْطاى اًقالة ٍضظقگبُ هدوَػِ

 اًتربثی هؿبثقبت قْطهبًی ًبیت هقبم ثِ هتط ؾبًتی 39ٍ هتط 68  ضکَضز

 .کطز ثؿٌسُ هیساًی ٍ زٍ هلی تین
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 کضىس دختش دىاانن گام هس رپػ رد صاي عظیم اهنیً تىسط کضىسی  پنجممقام  و  انیب قهرمانی  -1

               
 

  مىسىی کاوي تىسط بالسوط المللی نیب مغابقات انیب قهرمانی  -1

            
 

  دولخانی نغاء تىسط کضىسی  چهاسم ستبً کسب-6

             

ًبیت  ثِ  هتط ؾبًتی 1ٍ هتط 10 ضکَضز ثب گبم ؾِ پطـ هبزُ زض ظازُ ػظین ّبًیِ ذبًن

 54 ٍ هتط 4 ضکَضز ثب ًیع عَل پطـ زض ًبهجطزُ زضضوي.آهس ًبیل هؿبثقبت قْطهبًی 

 .یبفت زؾت هؿبثقبت ایي پٌدن هقبم ثِ هتط ؾبًتی

 

 کكَضهبى ًوبیٌسُ ػٌَاى ثِ غطثی آشضثبیدبى پطتبثگط هَؾَی کبٍُ

 چکف پطتبة هبزُ زض ثالضٍؼ کكَض الوللی ثیي هؿبثقبت زض

 زٍم خبیگبُ زض ؾبًتیوتط 88 ٍ هتط 69 هؿبفت ثِ پطتبثی ثب قس هَفق

 .ثگیطز قطاض

 

 ثِ هیساًی ٍ زٍ فسضاؾیَى زػَت ثِ کِ زٍلربًی ًؿبء ذبًن

 ثب ثَز قسُ اػعام زذتطکكَض ًَخَاى ّبی ثطتطیي هؿبثقبت

 هبزُ زض چْبضم هقبم ثِ ثبًیِ صسم 89ٍ ثبًیِ 40ٍ زقیقِ 5 ظهبى

 .یبفت زؾت هتط 1500

 



 

 dov.ir-email:info@azarg  -- 71144833440تلفاکس :  --    dov.ir-www.azargاطالع رسانی :  پایگاه

نی دو مغابقات رد تیمی انیب قهرمانی -9  کضىس رغب شمال میذا

             
 ژناد جعفر محمذ تىسط ماساته نیم کسب مقام قهرمانی -4

             
نی و دو مغابقات انیب قهرمانی -3  حىس ایپم میذا

  

 اضزثیل ، قطقی آشضثبیدبى ّبی اؾتبى اظ ٍضظقکبضاًی ثبحضَض هؿبثقبت ایي

 ،پیطاًكْط، ،ًقسُ ثَکبى ّبی ٍقْطؾتبى غطثی آشضثبیدبى ، کطهبًكبُ ،

 گطزیس ثطگعاض اضٍهیِ ثطگعاضزض ٍهْبثبز یبض هحوس ، هیبًسٍآة ، چبلسضاى

 .آهس ًبیل تیوی زٍم هقبم ثِ غطثی آشضثبیدبى هیساًی ٍ زٍ تین

 اٍلی هقبم یک ثِ اؾتبى ٍضظقکبضاى ًیع اًفطازی ثرف زض اؾت شکط ثِ الظم

 .یبفتٌس زؾت ؾَهی هقبم 2ٍ زٍهی هقبم یک ،

 حضَض ثب کِ اؾتبًجَل آظاز هؿبثقبت زض ای اضٍهیِ زًٍسُ ًػاز خؼفط هحوس آقبی

 زٍ هبزُ زض ؾبل 40-45 ؾٌی ضزُ زض گطزیس ثطگعاض خْبى کكَض 60 اظ زًٍسُ 5000

 ثبقگبُ هؿبثقبت ایي زض ایكبى هبلی حبهی.یبفت زؾت قْطهبًی هقبم ثِ هبضاتي ًین

 هؿبثقبت ایي ؾَم هقبم ثِ ًیع کیلَهتط 15 زٍ زض ایكبى ضوي زض.ثَز اضٍهیِ قْطزاضی

 .کطز ثؿٌسُ

 هیساًی ٍ زٍ هؿبثقبت زض اضٍهیِ ًَض پیبم زاًكگبُ زاًكدَی غفبضی اکجط ػلی آقبی

 ظهبى ثب هتط 5000 هبزُ زض گطزیس ثطگعاض قن زض کِ کكَض پؿط اًكدَیبىز

 ایي 1500 زٍ هبزُ زض ًبهجطزُ ضوي زض.یبفت زؾت قْطهبًی ًبیت هقبم ثِ 15:36:40

 .قس ًبیل هؿبثقبت ایي ؾَم هقبم ثِ 4:08:60 ظهبى ثب هؿبثقبت
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 کضىس اهی ربرتیه مغابقات رد استان حىدىان تىسط سىم مقام کسب-42

         
 باحىان دو مغابقات تیمی ششم عنىان کسب-44

            
ل نقري ودو ربزن باحىان  -40  کسب یک مذا

 
 

 ّبی ثطتطیي هیساًی ٍ زٍ هؿبثقبت هتط 200 زٍ زض لغفی ػلی آقبی

 .قس ثطگعاض قن هیعثبًی ثِ هؿبثقبت ایي. قس ًبیل ؾَم هقبم ثِ کكَض

 کِ ثبًَاى کكَضی هؿبثقبت زض اؾتبى ثبًَاى صحطاًَضزی زٍ تین

 ثب ثعضگؿبالى ؾٌی ضزُ ثطگعاضگطزیسزض اصفْبى هیعثبًی ثِ

 فطّوٌسی ًطگؽ -ثبثبپَض ؾؼیسُ -افرن ظّطُ ّب ذبًن تطکیت

 هؿبثقبت ایي قكوی هقبم ثِ تیبظاه -54ثب کبًلَهیالى زٍز ٍآؾیِ

 .یبفت زؾت

تین زٍ ٍ هیساًی ثبًَاى کِ زض هؿبثقبت زٍ ٍ هیساًی خبیعُ ثعضگ تجطیع 

ثْوي هبُ ثطگعاض  24ثب قطکت تین ّبیی اظ قوبل غطة کكَض زض تبضید 

قس.هَفق ثِ کؿت یک هسال ًقطُ تَؾظ ذبًن ًیلَفط ؾطحسی زض زٍ 

ّب ّبًیِ ػظین ظازُ ٍقیوب تیغ افکي  هتط ٍزٍهسال ثطًع تَؾظ ذبًن 400

 هتط قسًس. 60ٍ200زض زٍّبی 
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 وتجلیل اص پیشکصىاتنساه جلغات ، سمیىا

نی دو مغابقات وربگزاسی  میضبانی ربای سزیی ربانهم -4    کضىس رغب شمال منطقً ومیذا
ایي خلؿِ پؽ اظ گعاضـ آقبی حؿیي فْیوی ضییؽ ّیئت زٍ ٍ هیساًی اؾتبى  زض ذصَل ثطًبهِ ّبی اخطا قسُ ٍزض زؾت زض

 ظحوبت اظ ٍتكکط تقسیط ضوي ٍخَاًبى ٍضظـ کل ازاضُ ٍضظقی بٍىهؼ پَضایطاًسٍؾت آقبی، ّیئت زٍ ٍ هیساًی اؾتبى اخطا 

 ٍقبزاثی هلی ایدبزغطٍض زاقتٌس ٍاظْبض پطزاذتِ هبزض ضقتِ ایي اّویت ثِ ٍهیساًی زٍ ّیئت اػضبء ٍؾبیط ضییؿِ ٍّیئت ضییؽ

 . ثپطزاظین هْن ایي ثِ ٍثبیس ثبقس هی ٍضظـ هتَلیبى ٍظبیف اظ خبهؼِ زض ًٍكبط
 تقسیط ِتقسیطٍّسی لَح اّسایثب پبک ظاز لغف ٍایطج افكبضی فطاهطظ آقبیبى ثٌبم پیكکؿَتبى اظ ًفط 2 اظ اؾنهط ایي زضپبیبى

 .آهس ثؼول

                                     
کاسانی هک رد عال  -0 ل آوسان ووسصش  سکىسد اهی خىردا بهبىد بخشیذنذ. 4939تجلیل اص مذا

 هتط  5بة چکف  ًَخَاًبى کكَض ٍافعایف ضکَضز ذَز ثِ هیعاى قْطهبى هؿبثقبت پطت اکجط ّاللی  -
 هتط  9حبهس صالحی ًبیت قْطهبى هؿبثقبت پطتبة چکف ًَخَاًبى کكَض ٍافعایف ضکَضز ذَز ثِ هیعاى  -
 ؾبًتی هتط  50ثِ هیعاى ذَز افعایف ضکَضز ٍّبًیِ ػظین ظازُ ًبیت قْطهبى هؿبثقبت پطـ ؾِ گبم ًَخَاًبى کكَض  -
 ثبًیِ  4هتط ًَخَاًبى کكَض ٍثْجَز ضکَضز ذَز ثِ هیعاى  1500بًی  زاضًسُ هقبم ؾَم هؿبثقبت ًؿبء زٍلر -
 ثبًیِ  2هتط ثب ثْجَز ضکَضز ذَز ثِ هیعاى  800ًَیس ضضبیی زض هبزُ  -
 هتط  5حویس ضضب افكبضی زض هبزُ پطتبة چکف ثب افعایف ضکَضز ذَز ثِ هیعاى  -
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 ؾبًتی هتط  53ایف ضکَضز ذَز ثِ هیعاى ػلی هطازی  زض هبزُ پطتبة چکف ثب افع -
 هتط  10فبعوِ هْطآٍض زض هبزُ پطتبة چکف ثب افعایف ضکَضز ذَز ثِ هیعاى  -
کاسان خىد  رد عال  -9  شذي انذ.   4939تقذری اص مربیان وسشرپستانی هک  صحمات صیادی متحمل شذي وباعث  اصزایؼ کمیت وکیفیت عملکرد وسصش
 ط ّاللی ٍفبعوِ هْط آٍض آقبی حویس ّفت چكوِ هطثی اکج -
 آقبی ضؾَل اهیي ذَاُ  هطثی ّبًیِ ػظین ظازُ ًٍؿبء زٍلربًی  -
 ّبًیِ ػظین ظازُ ًٍؿبء زٍلربًی ذبًن قیَا آقبیبض هطثی  -
 ذبًن ؾویِ ًدف زیعخی  ؾطپطؾت تین ّبی ثبًَاى  ًٍبیت ضییؽ ّیئت  -

                       
ن  و دو هیئت مسئىلیه ربگزاسی جلسً -1   اه ههرستان اهی هیئت وسوعای استان یمیذا

 قْطؾتبى زض هیساًی ٍ زٍ ّبی ٍکوجَز هكکالت ثیبى ثِ ّب قْطؾتبى هیساًی ٍ زٍ ّبی ّیئت اظضٍؾبی ّطیک خلؿِ ایي زض

 .قسًس ّب قْطؾتبى ٍخَاًبى ٍضظـ ازاضات ٍضٍؾبی اؾتبى هیساًی ٍ زٍ ّیئت ثیكتط ّطچِ حوبیت ٍذَاؾتبض پطزاذتِ ذَز

 خبًجِ ّوِ تالقْبی اظ ٍتكکط تقسیط ثب ًیع ؾلوبؼ قْطؾتبى ٍخَاًبى ٍضظـ ازاضُ ضییؽ ظازُ هَؾی آقبی خٌبة ؿِخل ایي زض

 ایي ػالقوٌساى ٍحوبیت کوک ٍ پطزاذتِ ّب قْطؾتبى ٍضظقکبضاى فطاضٍی هكکالت ثِ ًؿجت اؾتبى هیساًی ٍ زٍ ّیئت ضییؽ

 .ذَاؾتبضقس ضا پطهسال ضقتِ

 ٍ زٍ پیكکؿَتبى اظ ثبضًدی ٍاکجط ثبثبپَض آقبیبى اظ قجل خلؿبت ّوچَى آهسُ ثؼول ّبی ضیعی ثطًبهِ ثطاثط خلؿِ ایي زضپبیبى

 .آهس ثؼول تقسیطٍلَح  ّسایب تقسین ثب هیساًی
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 ربگزاسی جلسً  با مذری کل محتشم وسصػ ودىاانن استان -1              

 اؾتبى ٍخَاًبى ٍضظـ هحتطم کل هسیط ثب 1393 ؾبل آشضهبُ 26 هَضخ چْبضقٌجِ ضٍظ اؾتبى هیساًی ٍ زٍ ضییؿِ ّیئت اػضبی

 ضییؿِ ّیئت اػضبی ؾبیط ٍ فْیوی حؿیي آقبی اثتسا ًكؿت ایي زض.کطزًس ثطگعاض هسیطکل زفتط هحل زض صویوی ًكؿت

 هحتطم هسیطکل ّبی حوبیت ٍاظ پطزاذتِ اؾتبى ٍهیساًی زٍ ٍضظـ اّویت ذصَل زض ذَز ًظطات ًقغِ ثیبى ثِ ًؿجت

 .قسًس ذَاؾتبض ضا ّب حوبیت ٍازاهِ ًوَزُ ؾپبؾگعاضی

 ٍٍخَز ٍهیساًی زٍ هبزض ٍضظـ اّویت ثِ ثبتَخِ زاقتٌس اظْبض ٍخَاًبى ٍضظـ هسیطکل ذلیلی آقبی خٌبة ؾپؽ

 ثطای هؿبػس ٍقَل کطزُ قسضزاًی اؾتبى هیساًی ٍ زٍ ّیئت اًسضکبضاى زؾت تالقْبی ٍاظ اقبضُ اؾتبى زض فطاٍاى اؾتؼسازّبی

 ضفغ صَضت زض ضا ترتی پْلَاى خْبى ٍضظقی هدوَػِ چوي ظهیي زٍض هتط 400 پیؿت ٍتکویل هیساًی ٍ زٍ ؾبلي تدْیع

 حضَض ًیع هسیطکل ٍضظقی هؼبٍى پَضایطاًسٍؾت آقبی خٌبة خلؿِ زضایي.زازًس ضا 1394 ؾبل زض هبلی اػتجبضات هكکالت

 زاًكگبُ ثب ذَزضا ّوکبضی کِ ذَاؾتٌس ّیئت هؿئَلیي ٍاظ اقبضُ هیساًی ٍ زٍ ٍضظـ اّویت ثِ ًیع ایكبى کِ زاقتٌس

 .قطاضزٌّس ّیئت کبضّبی ؾطلَحِ ضا اؾتؼسازیبثی ٍپطٍضـ آهَظـ ّوبٌّگی ٍثب زازُ ّبگؿتطـ
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نی و دو هیئت انذیشی هم جلسً-6 نی و دو اهی هیئت سوعای حضىس با اسومیً ههرستان میذا   واستان اسومیً ههرستان میذا
 هْسی اهیط آقبی خلؿِ ایي زض.گطزیس ثطگعاض اضٍهیِ قْطؾتبى هیساًی ٍ زٍ ّیئت هحل زض  17/08/1393 هَضخ قٌجِ ضٍظ

 آٍضاى هسال اظ ضا ذَز ٍحوبیت پطزاذتِ ّیئت اّساف تكطیح ثِ ًؿجت اضٍهیِ قْطؾتبى هیساًی ٍ زٍ ّیئت ضییؽ ػٌبیتی

 .کطز اػالم هیساًی ٍ زٍ ٍاؾتؼسازّبی

 فطاضٍی ٍهكکالت پطزاذتِ هؿئَلیي اظ ذَز ٍاًتظبضات ّب ذَاؾتِ ثِ زضخلؿِ حبضط ٍهطز ظى ٍضظقکبضاى اظ تؼسازی ازاهِ زض

 .ضؾبًسًس هؿئَلیي اعالع ثِ ضا ذَز

 اضتقب ضاذَز قرصی ّبی ضکَضز کِ ٍٍضظقکبضاًی آٍضاى اظهسال ضا ذَز حوبیت ًیع اؾتبى ّیئت ضییؽ فْیوی آقبی ؾپؽ

 ، اػالم کطز.زٌّس هی

   
کاسان جلغات هفتگی ومااههن بطىس مستمر با حضىس اعضای هیئت سهسیی ومسئىلیه کمیتً    -9  و وسصش
کالت خاهن رپاتب با حضىس پیشکصىاتن  رپاتب چکؼ  استان -4  جلسً ربسسی مش
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کاانت هیئتدکتش فتاحی یک اص نمایىذگباصدیذ دىاب آاقی   -3  ان مردم ششیف اسومیً ردمجلظ شىسای اعالمی اص تمریىات وام

                                
 اء کطز.سزض ایي ثبظزیس زکتط فتبحی ثب تٌی چٌس اظ ٍضظقکبضاى صحجت ٍّسایبیی ًیع ثصَضت ًقسی ثِ آًْب اّ

دیابی  رد مىسر باصدیذ مسئىلیه وسصػ  استان قهرمان ماساػ رتکیً اص رپوصي اس -42   4939بهمه ماي عال  44تؼذا
 اؾتبى ایي قْطزاضی ثبقگبُ ٍفطٌّگی ٍضظقی ًٍوبیٌسگبى تطکیِ هبضاـ قْطهبى اؾتبى قْطزاض ؾبثق هؼبٍى کبثبکچی خَزت

 زیساض غطثی آشضثبیدبى اؾتبى هیساًی ٍ زٍ هؿئَلیي ثب اضٍهیِ قْطؾتبى اهیٌی قْیس هیساًی ٍ زٍ ثبحضَضزضؾبلي

 قْطهبى قْطزاض ؾبثق هؼبٍى کبثبکچی خَزت غطثی آشضثبیدبى خَاًبى ٍ ٍضظـ ذجطی پبیگبُ گعاضـ ثِ.زًسٍگفتگَکط

 ٍضظقی ٍ فطٌّگی ًوبیٌسگبى کبثبکچی هدبّس ٍ ثَیبلی...ذیطا ٍ قْطزاضی ثبقگبُ هسیطػبهل اٍظزهیط اثطاّین ذلیل هبضاـ،

 هؿبثقبت اظ ثَزًس ؾفطکطزُ اضٍهیِ ثِ اؾتبى خَاًبى ٍ ٍضظـ هسیطکل ذلیلی ػلی زػَت ثِ کِ هبضاـ قْطهبى قْطزاضی

 هؿبثقبت ثطگعاضی ًحَُ ٍاظ ثبظزیس قس هی ثطگعاض ٍپطٍضـ آهَظـ کل ازاضُ ثبّوکبضی کِ هیساًی ٍ زٍ ّیئت اؾتؼسازیبثی

 .گطفتٌس یبزگبضی ػکؽ آهَظاى زاًف اظ تؼسازی ٍثب قسُ آقٌب هیساًی ٍ زٍ ٍضظـ زض اؾتؼسازیبثی ٍچگًَگی
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نی وتکمیل پیست مجمىهع وسصشی تختی تشکیل جلسً با مذری کل محتشم وسصػ ودىاانن استان وپیگیشی  -44  مطالبات قبلی اص قبیل تجهیض عاله دو و میذا

کالسیی ودبیش هیئت  جلغات مستمر ومااههن  -40  ت جاسی هیئت با دىاب آاقی جىس اریانذوست  ، مؼاون محتشم وسصػ اداسي کل رد جهت حل مغائل ومش
نی استان جهت ششکت رد لیگ کضىس ی حمایت اهی مالی ومعنىی  ظپیگیشی تشکیل جلسً با بااگشي صرهنگی وسصشی ههرداسی اسومیً هب لذا -49  تیم دو و میذا
نی هه  -41  یذ امینی پیگیشی اهی متؼذد اص بىدهج وسصشی رد اختیاس نمایىذگان محتشم مردم ششیف اسومیً  رد ساستای تجهیض عاله دو و میذا

نی جمهىسی اعالمی اریان ، نمایىذي اداسي کل وسصػ ودىاانن استان ،اعضای اسفىذ ماي  با حضىس  01ربگزاسی مجمغ عالیاهن رد اتسخی  -41 نمایىذي فذساسیىن  دو و میذا
نی ههرستان اه هیئت سهسیی ومسئىلیه کمیتً اهی استانی،    ، آمىصػ ورپوسػ ، بااگشي اه  ، نمایىذگان دااگشني اهسوعای هیئت اهی دو و میذا

نی استان  رد عال  -46 مات هیئت دو و میذا نی فؼال ههرستان اه  وخریذتجهیضات مىسد نیاص 4939عاری اقذا  هب لذاظ حمایت اهی مالی اص هیئت اهی دو و میذا
هحوس یبض کوک هبلی ثِ ّیئت ّبی زٍ ٍ هیساًی قْطؾتبى ّبی ثَکبى، پیطاًكْط ، تکبة ، اضٍهیِ  ، قبّیي زغ ،  -

 هیلیَى ضیبل  45ٍقْطقَقچی ثیف اظ 

 هیلیَى ضیبل  100ذطیس تدْیعات  زٍ ٍ هیساًی اظ قجیل  ترتِ اؾتبضت  ،چکف ،زؾتگیطُ ٍؾین  ٍ...... ثیف اظ  -
نی و دو   اه سعاهن رد رغبی آرذبایجان استان میذا

ؾبًِ ّب خْت تٌَیط افکبض ػوَهی زض ذصَل یکی اظ اهَضی کِ زض زؾتَض کبض ّیبت زٍ ٍ هیساًی اؾتبى  زاضز تؼبهل ثب ض

ٍضظـ زٍ ٍ هیساًی هی ثبقس کِ زض ایي ضاؾتب اًؼکبؼ اذجبض ٍػولکطز ّیئت زض ضؾبًِ ّبی زیساضی ٍقٌیساضی ثَزُ کِ ثِ 

اًؼکبؼ اذجبض زض ؾبیت ّبی ذجطی اظ خولِ ذجطگعاضی فبضؼ، کطز پطؼ، اؾپَتب ، زٍضًب ًیَظ ، آضاظ آشضثبیدبى ، ؾبیت 

جطی اضٍم ًیَظ ، ؾبیت ذیَى زٍ ٍ هیساًی خوَْضی اؾالهی ایطاى ، ؾبیت ذجطی ازاضُ کل ٍضظـ ٍخَاًبى ، ؾبیت فسضاؾ

 ذجطی  تیبض ، ؾبیت ذجطی  ًسای اضٍهیِ ٍ................ هی تَاى اقبضُ کطز.
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نی رد سعاهن اه     اداهم تصاوری دو و میذا
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  سعانی اطالع                                           
 هَضز  15ثِ تؼساز   کبضثطی ًٍبم ػجَض ضهع اذص ثب هیساًی ٍ زٍ فسضاؾیَى ؾبیت زض اؾتبى هیساًی ٍ زٍ ّیئت اذجبض زضج-1

 ّیئت هؿئَلیي تَؾظ هَضز 10 اظ ثیف آًْب ثب هصبحجِ ٍاًدبم ٍغیطٍضظقی ٍضظقی ّبی گعاضی ذجط ثب اضتجبط-2

 ( هَضز 5) ضییؿِ ّیئت ٍػضَ زثیط ، ضییؽ تَؾظ ضازیَ ثب هصبحجِ -3

 هَضز 70 اظ ثیف هرتلف ّبی ؾبیت زض ّیئت اذجبض ٍاًتكبض ذجطی ّبی ؾبیت زض اذجبض زضج پیگیطی-4

 ثغَض ّیئت ٍهؿئَلیي ، هطثیبى ، ٍضظقکبضاى ثِ بتٍهؿبثق ّب هٌبؾجت زض پیبم ٍاضؾبل اًجَُ پیبهک ؾبهبًِ اًساظی ضاُ- -5

 هؿتوط 

ضاُ اًساظی پبیگبُ اعالع ضؾبًی ّیئت زٍ ٍ هیساًی اؾتبى خْت اًتكبض اذجبض ٍضظـ زٍ ٍ هیساًی اؾتبى ٍاذجبض هْن زٍ ٍ  -6

 هیساًی کكَض

دیابی و   اه جشنىاسي  استؼذا
نی  ردنیب دانؼ آمىصان م رب -4  کاسی اداسي کل آمىصػ ورپوسػ استان گزاسی جشنىاسي  دو و میذا یی با هم  ؽامل: قاطغ تحصیلی  شؼ گاهن ابتذا

هتط   ، پطتبة ٍظًِ ٍپطـ عَل   1500هتط  ، زٍ  400هتط  ، زٍ  60هبزُ زٍ  5هؿبثقبت زٍ ٍ هیساًی زاًف آهَظاى پؿطزض  -الف

 ًفط   300ثِ تؼساز  1393ثْوي هبُ ؾبل 18زض تبضید 

 ٍپطـ ٍظًِ پطتبة ،   هتط  800 زٍ ،  هتط 400 زٍ ،  هتط 60 زٍ هبزُ 5 زض   زذتط آهَظاى زاًف ساًیهی ٍ زٍ هؿبثقبت -  ة

 ًفط  270 تؼساز ثِ 1393ؾبل هبُ ثْوي  19 تبضید زض  عَل
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نی و دو دامیان   استان میذا
تبى  ، ذَقجرتبًِ  تؼسازی اظ هؿئَلیي ٍپیكکؿَتبى ایي ضقتِ حوبیت زض ضاؾتبی اًدبم ٍظبیف ٍاّساف ّیئت زٍ ٍ هیساًی اؾ

اًدبم زازُ ٍثبػث ضقس کوی ٍکیفی ٍضظـ زٍ ٍ ّب ٍهؿبػست ّبی فطاٍاًی ضا زض خْت ضؾیسى ثِ اّساف تطؾین قسُ 

 هیساًی اؾتبى گطزیسُ کِ تؼسازی  اظ ایي ػعیعاى  ثكطح شیل هیجبقس.

 محتشم وسصػ ودىاانن استان آرذبایجان رغبی دىاب آاقی ػلی خلیلی ، مذری کل -4

  
 دىاب آاقی  جىساریانذوست ، مؼاون محتشم وسصػ اداسي کل وسصػ ودىاانن استان آرذبایجان رغبی -  0
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 دىاب آاقی ارباهیم  خلیل سضائیً ، مذری ػامل محتشم عاصمان صرهنگی وسصشی ههرداسی اسومیً -9

                                                                                                                                                                                                                     
 دىاب آاقی دکتش ػابذ فتاحی ، یکی اص نمایىذگان مردم ششیف اسومیً  رد مجلظ شىسای اعالمی -1

                                                                                                                                                               
ن         -                نی استان آاقیان علیمی واکبش بذس میذا کاسان دو و میذا کاسان   وصریذون صیباسششت  عاری دامیان وسصش می باشىذ هک اتکنىن حمایت اهی مالی خىبی سا هب وسصش

نی   .انجام دادي انذ دو و میذا

نی استان آرذبایجان رغبی  - کاسیهای دىاب آاقی ولی حسینی ، مؼاونت رتبیت بذنی وعالمت اداسي کل آمىصػ ورپوسػ  وعاری هیئت دو و میذا اص هم
دیابی تالػ صراوانی کاسانؾان هک رد ربگزاسی جشنىاسي اه ومغابقات استؼذا کاسیها همچىان اداهم یابذ.تقذری وتشکر نذ ددا  سا انجام هم  می نمایذ وامیذواساست هک ایه هم
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  آمىصشی اهی دوسي
نی رد دی ماي عال 9ربگزاسی دوسي آمىصشی مربیگری ردهج  -4 ن  00رد اسومیً  با حضىس  4939دو و میذا  نفر اص ػالقمىذا

                                         
نی و دو هیئت دبیششمً هب دوسي  ازعام آاقی حمیذ هفت چ  -0  مربیگری دانؼ استقاء دوسي هب 0  ردهج مربیگری کاست وداسنذي استان میذا

 ٍکویتِ ایطاى اؾالهی خوَْضی هیساًی ٍ زٍ فسضاؾیَى ًظط ظیط ضٍظ 10 هست ثِ 1393 ؾبل هبُ آثبى 28 تبضید اظ زٍضُ ایي

 . قس  ثطگعاض تْطاى زض الوپیک هلی

 
 ُ  آهَظقی ثِ آقبی حویس ّفت چكوِ تَؾظ ضییؽ کویتِ آهَظـ فسضاؾیَى زٍ ٍ هیساًی خوَْضی اؾالهی ایطاى اّساء هسضک زٍض

نی استان  41ردج شیب اص  -9  مىسد مطالب آمىصشی رد بخؼ آمىصػ عایت هیئت دو و میذا
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  ربانهم اهی صرهنگی 

نی دو وهیئت ودىاانن وسصػ کل اداسي مسئىلیه حضىس-4   دهقان سعیذ ؽاردوان  مزاس سش رب ومیذا

                       
کاسان رب سش مزاس ؽاردوان سعیذ دهقان رد عالگرد رد صزشت   مرحىم  -1 نی  و وسصش  وهمذسدی با خاحىادي ایؾان  حضىس مسئىلیه هیئت دو و میذا
نی بصىست اختصاسی ،تصىریی -6  ومششوح   ردج سوایات وادادیث مرتبط با مىاسبت اه رد عایت هیئت دو و میذا
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   4931 عال وسصشی تقىیم

  مغابقات  -4

 

 تَضیحبت ضزُ ؾٌی هکبى ثطگعاضی ظهبى پیكٌْبزی ػٌَاى هؿبثقِ ضزیف

 آقبیبى  ثعضگؿبالى فسضاؾیَى اػالم ثطاثط ثطاثط اػالم فسضاؾیَى ظ فصلاػعام ثِ هؿبثقبت آغب 1

 ثبًَاى  بزرگساالن فدراسیون اعالم برابر دراسیونف اعالم برابر فصل آغاز مسابقات به اعزام 2

  پسران  نوجوانان فدراسیون اعالم برابر فدراسیون اعالم برابر  کشور قهرمانی مسابقات 3

  دختران  نوجوانان فدراسیون اعالم برابر فدراسیون اعالم برابر  کشور یقهرمان مسابقات 4

  پسران  جوانان فدراسیون اعالم برابر فدراسیون اعالم برابر  کشور قهرمانی مسابقات 5

  دختران  جوانان فدراسیون اعالم برابر فدراسیون اعالم برابر  کشور قهرمانی مسابقات 6

  آقایان  عمومی فدراسیون اعالم برابر فدراسیون اعالم برابر لیگ وهزیرگر – کشور قهرمانی 7

  آقایان عمومی فدراسیون اعالم برابر فدراسیون اعالم برابر ماراتن ونیمه ماراتن مسابقات 8

  آقایان  نوجوانان فدراسیون اعالم برابر فدراسیون اعالم برابر  صحرانوردی دو 9

  آقایان  جوانان فدراسیون اعالم برابر فدراسیون ماعال برابر  صحرانوردی دو 10

  آقایان  بزرگساالن فدراسیون اعالم برابر فدراسیون اعالم برابر  صحرانوردی دو 11

 جوانان ، نوجوانان فدراسیون اعالم برابر فدراسیون اعالم برابر  صحرانوردی دو 12
 وبزرگساالن

  بانوان

  آقایان  عمومی فدراسیون اعالم برابر فدراسیون اعالم رابرب  فجر دهه سالن داخل مسابقات 13

  بانوان  عمومی فدراسیون اعالم برابر فدراسیون اعالم برابر فجر دهه سالن داخل مسابقات 14

 آقایان  بزرگساالن ارومیه فروردین انتخابی استان  برای آغاز فصل 15

 بانوان  بزرگساالن هارومی اردیبهشت فصل آغاز برای  استان انتخابی 16

 دختران  نوجوانان ، جوانان  ارومیه اردیبهشت انتخابی استان برای قهرمانی کشور  17

 پسران جوانان ، نوجوانان ارومیه اردیبهشت کشور قهرمانی برای استان انتخابی 18

 آقایان بزرگساالن ارومیه شهریور  انتخابی استان برای زیر گروه لیگ 19

نوجوانان ، جوانان ،  شهرستان داوطلب آبان  دو صحرانوردی استان انتخابی  20
 بزرگساالن

 آقایان

 ، جوانان ، نوجوانان ارومیه آبان استان صحرانوردی دو انتخابی 21
 بزرگساالن

 بانوان

 آقایان آزاد ارومیه )داخل سالن ( بهمن انتخابی استان  22

 بانوان  آزاد ( سالن داخل) ارومیه بهمن اتنخابی استان  23

با استان  آزاد ارومیه شش ماهه اول ودوم برگزاری مسابقات  24
های 

 همجوار 
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 ( سطخ تعییه – کاسگاي-داوسی -مربیگری) آمىصشی اهی دوسي -4

 جشنواره -3

 استعدادیابی -7

 

 ...(و مراسم جلسه، ، گردهمایی سمینار،)فرهنگی های فعالیت  -8

 تَضیحبت هکبى ثطگعاضی ظهبى پیكٌْبزی ػٌَاى ّوبیف ضزیف

  ارومیه هریور ش – اردیبهشت ها شهرستان های هیئت روسای سمینار 1

  اضٍهیِ آشض      ّب قْطؾتبى ّبی ّیئت ضٍؾبی ؾویٌبض 2

  اضٍهیِ اؾفٌس هبُ  هدوغ ػوَهی ؾبلیبًِ  3

 

 تَضیحبت ثبًَاى آقبیبى زضخِ هکبى ثطگعاضی ظهبى پیكٌْبزی ػٌَاى زٍضُ ضزیف

  *- *  ثطاثط اػالم فسضاؾیَى ؾیَى ثطاثط تقَین فسضا اػعام ثِ کالؼ ّبی هطثیگطی  1

  * * 3 اضٍهیِ زض عَل ؾبل کالؼ هطثیگطی زٍ ٍ هیساًی  2

  * * 2 ارومیه سال طول در هیساًی ٍ زٍ هطثیگطی کالؼ 3

کبضگبُ ّبی آهَظقی  4

 هطثیبى ثصَضت ترصصی

  * *  اضٍهیِ زض عَل ؾبل

  * * 3 اضٍهیِ زض عَل ؾبل ثطگعاضی کالؼ زاٍضی  5

ػکؽ زاضًوَزى کبضت  6

  هطثیگطی

 هطثیبى فؼبل * * 3 زض ؾغح اؾتبى زضعَل ؾبل

 تَضیحبت ضزُ ؾٌی هٌبؾجت هکبى ثطگعاضی ظهبى پیكٌْبزی ػٌَاى خكٌَاضُ ضزیف

  آظاز ّفتِ ثؿیح اضٍهیِ ٍقْطؾتبى ّب آشض هبُ  زٍ صحطاًَضزی ذیبثبًی  1

ضزی زاًف آهَظاى  2   زاًف آهَظاى  ضٍظ زاًف آهَظ ها وشهرستان ارومیه آثبى هبُ  زٍ صحطاًَ

  آظاز ّفتِ زفبع هقسؼ ها وشهرستان ارومیه هْط هبُ هتط  5000ٍ 200زٍّبی  3

تؼسازًفطات  هکبى اخطا ظهبى اخطاء ػٌَاى عطح ضزیف

 تحت پَقف

 تَضیحبت ضزُ ؾٌی

  هقبعغ تحصیلی اثتسایی ًفط 1000 اضٍهیِ هْط 16 اؾتؼسازیبثی زٍ ٍ هیساًی  1

  هقبعغ تحصیلی اثتسایی ًفط  800 اضٍهیِ ثْوي هبُ  اؾتؼسازیبثی زٍ ٍ هیساًی  2
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نی ههرستان اه   ؽاخص اهی اسصیابی هیئت اهی دو و میذا
 امتیاز  عنوان شاخص ردیف

 5 ِ ، هربی تشکیل چبرت سبزهبًی) رییس ، ًبیب رییس ، دبیر ، خساًِ دار ، ّیئت رییس 1

 3 دفتر ّیئت ، تلفي ، ًوببر  2

 1 تعذاد بیوِ شذُ ٍرزشی بٌبم دٍ ٍ هیذاًی ّرًفر  3

 11 تعبهل بب ّیئت استبى  حذاکثر  4

 11 پبسخگَیی بوَقع بِ هکبتببت ّیئت استبى ٍادارُ ٍرزش ٍجَاًبى  شْرستبى حذاکثر  5

 15 (َاى ، آقبیبى ) ًَجَاًبى ٍجَاًبى ٍبسرگسبالى شرکت در هسببقبت اًتخببی استبى ببزای ّرتین ببً 6

 2 ارسبل صَرتجلسبت داخلی ّیئت  7

 5 تشکیل جلسِ بب ادارُ ٍرزش ٍجَاًبى شْرستبى ٍدستگبّْبی اجرایی ٍارسبل صَرتجلسِ  8

 31 هیسببًی هسببقبت استبًی  9

 8 برگساری هسببقبت دٍ ٍ هیذاًی داخلی بِ هٌبسبت ّبی هختلف 11

 15 کسب هقبم تیوی در هسببقبت اًتخببی حذاکثر 11

 7 کسب هقبم اًفرادی استبًی حذاکثر   12

 36 کسب هقبم اًفرادی کشَری حذاکثر  13

 5 شرکت در جلسبت استبًی ببزای ّرجلسِ  14

 11 حضَر در هسببقبت اًتخببی استبى  15

 

 تهیه وتنظیم :

 ید جاویدی عبدالحم                                  

 3393اسفند ماه سال                                                    
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 لىذن رد اسومیً  0240اسدوی انیب قهرمان المپیک 
ل اهی آسیایی والمپیک رد مادي رپاتب دیغک دی داسنذي مذا   خرآ، دهه  ربارب هماهنگی اهی بعمل آمذي  احغان حذا

اسومیً اسدو خىاهذ صد.ردطىل مذت حضىس ایه قهرمان اسصشمىذ کاسگاي آمىصشی رپاتب رد   4931عال  اسدتشهبی ماي
 دیغک  ربگزاس خىاهذ شذ. 
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نی ههیذ امینی   عاله دو و میذا

http://www.azarg-dov.ir/

