






فدراسیون کشتی  1392تقویم ورزشی سال 
فروردین ماه

محل تأمین اعتبارتاریخ برگزاريمحل برگزاريسنی/ گروه عنوان برنامهردیف
9/1/92تا 4خانه کشتی–تهران فرنگی–جوانان تیم ملی برگزاري اردوي1
15/1/92تا 4کشتیخانه –تهران آزاد–جوانان تیم ملی برگزاري اردوي2
20/1/92تا 6خانه کشتی–تهران آزاد–بزرگساالن برگزاري اردوي آمادگی قهرمانی آسیا3
28/1/92تا 6خانه کشتی–تهران فرنگی–بزرگساالنبرگزاري اردوي آمادگی قهرمانی آسیا 4
92/ 11/1تا9بلغارستان-وارنا آزاد–جوانان سیراکفاعزام به جام بین المللی5
11/1/92تا9بلغارستان   -وارنا فرنگی–جوانان سیراکفاعزام به جام بین المللی6
16/1/92تا 14استان داوطلبآزاد–نوجوانان برگزاري مسابقات مرحله اول انتخابی تیم ملی7
28/1/92تا 14خانه کشتی–تهران آزاد–بزرگساالن تیم ملیبرگزاري اردوي8
30/1/92تا 17خانه کشتی–تهران آزاد-نوجوانان تیم ملی برگزاري اردوي9

28/1/92تا 18خانه کشتی–تهران فرنگی–جوانان تیم ملی برگزاري اردوي10
20/1/92تا 18استان داوطلبفرنگی–نوجوانان برگزاري مسابقات مرحله اول انتخابی تیم ملی11
4/2/92تا 20/1خانه کشتی–تهران آزاد–جوانان تیم ملی رگزاري اردويب12
23/1/92تا 21استان داوطلبآزاد–بزرگساالن برگزاري مسابقات مرحله اول انتخابی تیم ملی13
28/1/92تا 23خانه کشتی–تهران آزاد–بزرگساالن برگزاري اردوي آمادگی قهرمانی آسیا14
10/2/92تا 26/1خانه کشتی–تهران فرنگی-نوجوانان تیم ملی گزاري اردويبر15
92/ 2/2تا28/1هندوستان -دهلی نوفرنگی–بزرگساالنقهرمانی آسیامسابقاتاعزام به 16
92/ 2/2تا28/1هندوستان-دهلی نوآزاد–بزرگساالن قهرمانی آسیامسابقاتاعزام به 17
1/2/92تا29/1آذربایجان-باکو فرنگی-جوانان جام فدراسیون آذربایجاناعزام به 18



فدراسیون کشتی  1392قویم ورزشی سال ت
اردیبهشت ماه

محل تأمین اعتبار تاریخ برگزاري محل برگزاري سنی/ گروه  عنوان برنامه ردیف

18/2/92تا8 خانه کشتی-تهران  آزاد–بزرگساالن
جام بین المللی اردوي آمادگی برگزاري 

تختی وروز جهانی کشتی
1

11/2/92تا 30 جلفا-شرقی .آ  آزاد-نوجوانان  تیم ملی برگزاري اردوي 2
6/2/92تا 4 استان داوطلب فرنگی-جوانان  )نهاییمرحله (برگزاري مسابقات انتخابی تیم ملی 3
8/2/92تا5 دان روستف-روسیه نگیفر-نوجوانان اعزام به جام بین المللی سامورگاشف 4
28/2/92تا 8 خانه کشتی–تهران  آزاد–جوانان  تیم ملی برگزاري اردوي 5

13/2/92تا 11 تبریز-ایران  آزاد-نوجوانان 
برگزاري تورنمنت بین المللی روز جهانی 

)انتخابی نهائی تیم ملی ( کودك 
6

13/2/92تا 11 ریزتب-ایران  فرنگی-نوجوانان 
برگزاري تورنمنت بین المللی روز جهانی 

)انتخابی نهائی تیم ملی ( کودك 
7

17/2/92تا 15 استان داوطلب فرنگی–بزرگساالن برگزاري مسابقه مقدماتی انتخابی تیم ملی 8
26/2/92تا 16 خانه کشتی–تهران  فرنگی-نوجوانان زي برگزاري اردوي آمادگی جام پیرو 9
26/2/92تا 16 خانه کشتی–تهران  آزاد-نوجوانان  برگزاري اردوي آمادگی جام پیروزي  10
92/ 1/3تا 16/2 خانه کشتی–تهران  فرنگی–بزرگساالن تدارکاتی تیم ملی برگزاري اردوي  11

20/2/92تا18 بابلسر-ایران  آزاد–بزرگساالن تی برگزاري جام بین المللی غالمرضا تخ 12
31/2/92تا 20 خانه کشتی–تهران  آزاد-نوجوانان  تیم ملی برگزاري اردوي 13
27/2/92تا 25 قزوین-ایران   آزاد-جوانان  برگزاري تورنمنت بین المللی شاهد   14
27/2/92تا 25 قزوین-ایران   فرنگی-جوانان  برگزاري تورنمنت بین المللی شاهد 15
28/2/92تا 26 اوکراین-اودسا  آزاد–بزرگساالن اعزام به تورنمنت بین المللی دریاي سیاه 16
29/2/92تا27 گوش آداسی-ترکیه فرنگی-نوجوانان اعزام به تورنمنت بین المللی پیروزي   17
29/2/92تا27 گوش آداسی-ترکیه آزاد-نوجوانان اعزام به تورنمنت بین المللی پیروزي   18
30/2/92تا 25 آمریکا-نیویورك  آزاد–بزرگساالن اعزام به مسابقات روز بین المللی کشتی 19
2/3/92تا 25/2 خانه کشتی–تهران  آزاد–بزرگساالن  تیم ملیتدارکاتی برگزاري اردوي  20

)ص(مبعث حضرت رسول اکرم

مبارك باد



فدراسیون کشتی  1392تقویم ورزشی سال 
خرداد ماه

محل تأمین اعتبار تاریخ برگزاري محل برگزاري سنی/ گروه  عنوان برنامه ردیف
3/3/92تا 1 ایران-قم  فرنگی–بزرگساالن )ره(برگزاري جام بین المللی یادگار امام  1
10/3/92تا 1 خانه کشتی–تهران  آزاد–جوانان  تیم ملی برگزاري اردوي 2

7/3/92تا2 الماخاچکا-روسیه  آزاد–بزرگساالن  علی علیفاعزام به تورنمنت بین المللی 3
15/3/92تا 4 خانه کشتی–تهران  آزاد-نوجوانان  تیم ملی برگزاري اردوي 4

12/3/92تا10 ساساري-ایتالیا  آزاد–بزرگساالن  اعزام به تورنمنت بین المللی ساساري 5
12/3/92تا 10 آنکارا-ترکیه  آزاد–جوانان اعزام به تورنمنت بین المللی قهرمانان   6
12/3/92تا 10 آنکارا-ترکیه  فرنگی–جوانان  اعزام به تورنمنت بین المللی قهرمانان   7
15/3/92تا 10 خانه کشتی–تهران  فرنگی-جوانان  برگزاري اردوي تدارکاتی تیم ملی 8
31/3/92تا 15 خانه کشتی–تهران  آزاد–انان جو تدارکاتی تیم ملیبرگزاري اردوي 9
10/3/92تا7 استان داوطلب آزاد–پیشکسوتان  برگزاري مسابقات قهرمانی کشور  10
31/3/92تا 18 خانه کشتی–تهران  فرنگی-نوجوانان  برگزاري اردوي آمادگی قهرمانی آسیا  11
19/3/92تا16 استان داوطلب فرنگی–پیشکسوتان برگزاري مسابقات قهرمانی کشور  12
23/3/92تا 18 خانه کشتی–تهران  فرنگی–بزرگساالن برگزاري اردوي آمادگی تیم ملی 13
31/3/92تا 18 خانه کشتی–تهران  آزاد-نوجوانان  آمادگی تیم ملیبرگزاري اردوي 14
26/3/92تا21 وکتپ-تایلند  آزاد–جوانان  قهرمانی آسیااتمسابقاعزام به  15
26/3/92تا21 وکتپ-تایلند  فرنگی–جوانان  قهرمانی آسیا مسابقاتاعزام به  16
24/3/92تا 22 ان داوطلبتاس آزاد–بزرگساالن  )اول(برگزاري مسابقات جام استان برتر 17
26/3/92تا23 اوکراین-ماریوپول  فرنگی–بزرگساالن للی آزوماش  اعزام به تورنمنت بین الم 18
3/92//31تا 29 استان داوطلب فرنگی–بزرگساالن )اول(برگزاري مسابقات جام استان برتر 19
6/4/92تا 31/3 خانه کشتی–تهران  فرنگی–بزرگساالن برگزاري اردوي آمادگی تیم ملی 20

)17/5/92تا 19/4(ماه رمضان 

اركمب...فرارسیدن ماه مبارك رمضان ماه ضیافت ا



فدراسیون کشتی  1392تقویم ورزشی سال 
تیر ماه

محل تأمین اعتبار تاریخ برگزاري محل برگزاري سنی/ گروه  عنوان برنامه ردیف
3/4/92تا1 استانهاي شرکت کننده آزاد–نوجوانان  دور رفت لیگ منطقه اي کشور برگزاري 1
3/4/92تا1 استانهاي شرکت کننده فرنگی-نوجوانان  دور رفت لیگ منطقه اي کشور برگزاري 2

15/4/92تا 1 خانه کشتی–تهران  فرنگی-جوانان  برگزاري اردوي تدارکاتی تیم ملی 3
16/4/92تا 4 خانه کشتی–تهران  آزاد–جوانان  تدارکاتی تیم ملیبرگزاري اردوي 4

7/4/92تا 5 استان داوطلب آزاد–نوجوانان  )اول(ري مسابقات جام استان برتربرگزا 5
7/4/92تا 5 استان داوطلب آزاد–بزرگساالن  برگزاري مسابقات مرحله نهائی انتخابی تیم ملی 6
16/4/92تا 5 خانه کشتی–تهران  آزاد-نوجوانان  تدارکاتی تیم ملیبرگزاري اردوي 7

9/4/92تا 7 دورتموند-آلمان  آزاد–بزرگساالن  زام به تورنمنت بین المللی جایزه بزرگاع 8
18/4/92تا 7 خانه کشتی–تهران  فرنگی-نوجوانان  برگزاري اردوي آمادگی قهرمانی آسیا  9
10/4/92تا 8 استانهاي شرکت کننده آزاد–جوانان  دور رفت لیگ منطقه اي کشور برگزاري 10
10/4/92تا 8 استانهاي شرکت کننده فرنگی-وانان ج دور رفت لیگ منطقه اي کشور برگزاري 11
92/ 16/4تا9 قازان-روسیه  آزاد–بزرگساالن  قهرمانی دانشجویان جهاناعزام به مسابقات 12
92/  16/4تا9 قازان-روسیه  فرنگی–بزرگساالن قهرمانی دانشجویان جهاناعزام به مسابقات 13
11/4/92تا 10 ان داوطلباست آزاد-جوانان  برگزاري مسابقات مرحله نهائی انتخابی تیم ملی 14
14/4/92تا 12 استان داوطلب فرنگی–بزرگساالن برگزاري مرحله نهائی انتخابی تیم ملی 15
30/4/92تا 15 خانه کشتی–تهران  آزاد–بزرگساالن  برگزاري اردوي تدارکاتی تیم ملی 16
4/5/92تا 18/4 خانه کشتی–تهران  آزاد–جوانان  تدارکاتی تیم ملیبرگزاري اردوي 17
2/5/92تا 20/4 خانه کشتی–تهران  آزاد-نوجوانان  تدارکاتی تیم ملیبرگزاري اردوي 18
24/4/92تا 22 استانهاي شرکت کننده آزاد–نوجوانان  دور برگشت لیگ منطقه اي کشور  19
24/4/92تا 22 تانهاي شرکت کنندهاس فرنگی-نوجوانان  دور برگشت لیگ منطقه اي کشور  20
26/4/92تا 24 استان داوطلب فرنگی-جوانان  )اول(برگزاري جام استان برتر 21
2/5/92تا 24/4 خانه کشتی–تهران  فرنگی-نوجوانان  برگزاري اردوي تدارکاتی تیم ملی 22
10/5/92تا 25/4 خانه کشتی–تهران  فرنگی–بزرگساالن  برگزاري اردوي تدارکاتی تیم ملی 23

28/4/92تا26 روستاوي-گرجستان  فرنگی-نوجوانان  اعزام به تورنمنت بین المللی گازاراشویلی 24
31/4/92تا 29 استانهاي شرکت کننده فرنگی-جوانان  دور برگشت لیگ منطقه اي کشور  25
31/4/92تا 29 استانهاي شرکت کننده آزاد–جوانان  دور برگشت لیگ منطقه اي کشور  26
30/4/92تا29 المپیا-یونان  فرنگی–بزرگساالن  اعزام به تورنمنت بین المللی المپیا 27

نوزدھم تیر ماه شروع ماه مبارك رمضان

بادوالدت حضرت قائم عجل اهللا تعالی فرجه مبارك 



فدراسیون کشتی  1392سال تقویم ورزشی 
مرداد ماه

محل تأمین اعتبار تاریخ برگزاري محل برگزاري سنی/ گروه  عنوان برنامه ردیف
6/5/92تا 3 اوالنباتور-مغولستان  آزاد–نوجوانان  قهرمانی آسیامسابقاتاعزام به  1
6/5/92تا 3 اوالنباتور-مغولستان  فرنگی-نوجوانان  قهرمانی آسیامسابقاتاعزام به  2
15/5/92تا 5 خانه کشتی–تهران  آزاد-بزرگساالن  تیم ملی برگزاري اردوي تدارکاتی 3
27/5/92تا 7 خانه کشتی–تهران  آزاد–جوانان  تدارکاتی تیم ملیبرگزاري اردوي 4
27/5/92تا 7 خانه کشتی–تهران  فرنگی–جوانان  کاتی تیم ملیتداربرگزاري اردوي 5

26/5/92تا 12 خانه کشتی–تهران  فرنگی-نوجوانان  آمادگی قهرمانی جهانبرگزاري اردوي  6
13/5/92تا12 ورشو-لهستان  فرنگی–بزرگساالن اعزام به تورنمنت بین المللی پیت النسکی   7
27/5/92تا 13 خانه کشتی–تهران  فرنگی–بزرگساالن دوم آمادگی تیم ملی  برگزاري  اردوي  8
28/5/92تا 14 خانه کشتی–تهران  آزاد-نوجوانان  تیم ملی برگزاري اردوي تدارکاتی 9
20/5/92تا 18 آستانه -قزافستان  فرنگی–بزرگساالن اعزام به تورنمنت بین المللی ریاست جمهوري 10
20/5/92تا19 اسپاال-لهستان  آزاد–بزرگساالن  به تورنمنت بین المللی زیلوفسکی  اعزام  11
30/5/92تا 19 خانه کشتی–تهران  آزاد-بزرگساالن  تیم ملی برگزاري اردوي تدارکاتی 12
20/5/92تا 19 تهران آزاد–بزرگساالن  )بین المللی(تیم به تیم برگزاري مسابقات 13
27/5/92تا 22 بلغارستان–صوفیه  آزاد–جوانان  قهرمانی جهان  مسابقاتام به اعز 14
27/5/92تا 22 بلغارستان–صوفیه  فرنگی–جوانان  قهرمانی جهان  مسابقاتاعزام به  15
25/5/92تا 23 استان داوطلب آزاد–بزرگساالن  )دوم(برگزاري جام استان برتر 16
3/6/92تا27/5 زرنجانین-صربستان  آزاد–نوجوانان  قهرمانی جهانقاتمساباعزام به  17
3/6/92تا27/5 زرنجانین-صربستان  فرنگی-نوجوانان  قهرمانی جهانمسابقاتاعزام به  18
29/5/92تا 27 استان داوطلب فرنگی–بزرگساالن )دوم(برگزاري مسابقات جام استان برتر 19
1/6/92تا 30/5 استان داوطلب فرنگی-نونهاالن  قهرمانی کشوربرگزاري مسابقات  20

30/7/92تا1/5 استانهاي شرکت کننده آزاد–بزرگساالن  شروع لیگ دسته اول کشور  21
30/6/92تا1/5 استانهاي شرکت کننده فرنگی–بزرگساالن شروع لیگ دسته اول کشور  22

ھیجدھم مرداد ماه خاتمھ ماه مبارك رمضان

ان مباركفرارسیدن عید سعید فطر برهمه مسلمین جه



فدراسیون کشتی  1392تقویم ورزشی سال 
هریور ماهش

محل تأمین اعتبار تاریخ برگزاري محل برگزاري سنی/ گروه  عنوان برنامه ردیف
15/6/92تا 1 خانه کشتی–تهران  فرنگی–بزرگساالن برگزاري  اردوي دوم آمادگی تیم ملی   1

8/6/92تا 7 تهران  آزاد–بزرگساالن  )اوپن ( رگزاري مسابقات عمومیب 2
5/6/92تا 3 استان داوطلب آزاد-نونهاالن  برگزاري مسابقات قهرمانی کشور 3
12/6/92تا10 استانهاي شرکت کننده آزاد–جوانان  فینال لیگ منطقه اي کشور  4
12/6/92تا10 استانهاي شرکت کننده فرنگی-جوانان  کشور فینال لیگ منطقه اي  5
17/6/92تا 11 جلفا-شرقی .آ  آزاد–نونهاالن  بستر سازي  اول طرح برگزاري اردوي  6
17/6/92تا 11 جلفا-شرقی .آ  فرنگی–نونهاالن  بستر سازي  اول طرح برگزاري اردوي  7
15/6/92تا 13 استان داوطلب فرنگی–جوانان  )اوپن ( برگزاري مسابقات عمومی 8
24/6/92تا 15 خانه کشتی–تهران  آزاد–بزرگساالن  اردوي تدارکاتی تیم ملیبرگزاري  9
19/6/92تا17 استانهاي شرکت کننده آزاد–نوجوانان  فینال لیگ منطقه اي کشور  10
19/6/92تا17 استانهاي شرکت کننده فرنگی-نوجوانان  فینال لیگ منطقه اي کشور  11
24/6/92تا 17 خانه کشتی–تهران  فرنگی–بزرگساالن برگزاري  اردوي دوم آمادگی تیم ملی   12
22/6/92تا 20 استان داوطلب آزاد–جوانان  )اوپن ( برگزاري مسابقات عمومی 13
22/6/92تا 21 استان داوطلب آزاد-جوانان  )اول(برگزاري جام استان برتر 14
31/6/92تا24 توداپسب-مجارستان آزاد–بزرگساالن  قهرمانی جهان  مسابقات اعزام به 15
31/6/92تا24 تبوداپس-مجارستان فرنگی–بزرگساالن  قهرمانی جهان  مسابقاتاعزام به  16
29/6/92تا 27 استان داوطلب فرنگی–بزرگساالن )اوپن ( برگزاري مسابقات عمومی 17

30/6/92تا1/5 دهاستانهاي شرکت کنن فرنگی–بزرگساالن ادامه لیگ دسته اول کشور  18
30/7/92تا1/5 استانهاي شرکت کننده آزاد–بزرگساالن  ادامه لیگ دسته اول کشور  19

فرارسیدن عید سعید قربان

بادمبارك



فدراسیون کشتی  1392تقویم ورزشی سال 
مهر ماه

محل تأمین اعتبار تاریخ برگزاري محل برگزاري سنی/ روه گ عنوان برنامه ردیف
12/7/92تا 2 خانه کشتی–تهران  آزاد–بزرگساالن  اردوي تدارکاتی تیم ملی منتخببرگزاري  1

7/7/92تا 4 باتومی-گرجستان  فرنگی–جوانان  اعزام به تورنمنت بین المللی واختانیدزه   2
17/7/92تا 5 خانه کشتی–تهران  آزاد-نوجوانان  رگزاري اردوي تدارکاتی جام سایتی یفب 3
19/7/92تا 9 خانه کشتی–تهران  فرنگی–بزرگساالن برگزاري  اردوي دوم آمادگی جام حیدر علیف   4
14/7/92تا 9 ماراگو-بوسنی  آزاد–پیشکسوتان  مسابقات قهرمانی جهان   اعزام به 5
14/7/92تا 9 ماراگو-بوسنی  نگیفر–پیشکسوتان مسابقات قهرمانی جهان   اعزام به 6
12/7/92تا 10 استان داوطلب فرنگی–نوجوانان  )اول(برگزاري مسابقات جام استان برتر 7
14/7/92تا 12 یاکوتسک-روسیه  آزاد–بزرگساالن  نکرکیاعزام به تورنمنت بین المللی دیمیتري  8
22/7/92تا 15 خانه کشتی–تهران  آزاد–ن بزرگساال برگزاري گارگاه اول فنی استعداد هاي بالقوه 9
22/7/92تا 16 تبریز-شرقی .آ  آزاد–نونهاالن  بستر سازي  دوم طرح برگزاري اردوي  10
22/7/92تا 16 تبریز-شرقی .آ  فرنگی–نونهاالن  بستر سازي  دوم طرح برگزاري اردوي  11
19/7/92تا 17 استان داوطلب آزاد–جوانان نو )دوم(برگزاري مسابقات جام استان برتر 12
22/7/92تا19 باکو-آذربایجان  آزاد-بزرگساالن  اعزام به تورنمنت بین المللی حیدر علیف  13

22/7/1392تا19 باکو-آذربایجان  فرنگی-بزرگساالن اعزام به تورنمنت بین المللی حیدر علیف 14
27/7/92تا 20 خانه کشتی–تهران  آزاد-جوانان  برگزاري گارکاه فنی اول 15
27/7/92تا 20 خانه کشتی–تهران  فرنگی-جوانان  برگزاري گارکاه فنی اول 16
26/7/92تا 20 استان داوطلب ـ فرنگیبزرگساالن )اول(برگزاري کارگاه فنی  17
26/7/92تا 24 استان داوطلب آزاد–بزرگساالن  )سوم(گزاري مسابقات جام استان برتربر 18

2/8/92تا 24 خانه کشتی–تهران  آزاد-نوجوانان  برگزاري اردوي تدارکاتی جام سایتی یف 19
30/7/92تا1/5 استانهاي شرکت کننده آزاد–بزرگساالن  ادامه لیگ دسته اول کشور  20
30/7/92تا1/5 استانهاي شرکت کننده رنگیف–بزرگساالن  ادامه لیگ دسته اول کشور  21

ماه محرم الحرام١٢/٩/٩٢تا ٨/ ١۴

فرارسیدن ایام عزاداري ساالر شهیدان 
تسلیت باد)ع(امام حسین 



فدراسیون کشتی  1392تقویم ورزشی سال 
آبان ماه

محل تأمین اعتبار تاریخ برگزاري محل برگزاري سنی/ گروه  عنوان برنامه ردیف
15/8/92تا 1 خانه کشتی-تهران  ـ فرنگیبزرگساالن تیم ملیاردوي مقدماتیبرگزاري  1
3/8/92تا 1 استان داوطلب ـ فرنگیبزرگساالن )اول(برگزاري جام امید  2
5/8/92تا 3 روسیه آزاد–نوجوانان  اعزام به تورنمنت بین المللی سایتی یف 3
6/8/91تا3 ترکیه-استانبول  آزاد–جوانان  اعزام به جام بین المللی جمهوریت 4
6/8/91تا3 ترکیه-استانبول  فرنگی–جوانان  اعزام به جام بین المللی جمهوریت 5
10/8/92تا 8 ساري -ایران  آزاد–بزرگساالن  برگزاري مسابقات بین المللی حبیبی وموحد 6

20/8/92تا 14 جلفا-شرقی .آ  آزاد–نونهاالن  بستر سازي  سوم طرح زاري اردوي برگ 7
20/8/92تا 14 جلفا-شرقی .آ  فرنگی–نونهاالن  بستر سازي  سوم طرح برگزاري اردوي  8
17/8/92تا 15 استان داوطلب آزاد–بزرگساالن  برگزاري مسابقات جام امید 9
25/8/92تا 18 خانه کشتی–تهران  آزاد-جوانان  دومبرگزاري گارکاه فنی 10
25/8/92تا 18 خانه کشتی–تهران  فرنگی-جوانان  برگزاري گارکاه فنی دوم 11

27/8/92تا 20 خانه کشتی–تهران  آزاد–بزرگساالن  برگزاري گارگاه دوم فنی استعداد هاي 
برگزیده و بالقوه 12

4/9/92تا 25/8 خانه کشتی-تهران  ـ فرنگیبزرگساالن مقدماتی تیم ملی اردوي برگزاري  13
1/9/92تا 29/8 استان داوطلب فرنگی–نو جوانان  )دوم(برگزاري مسابقات جام استان برتر  14
8/9/92تا 28/8 خانه کشتی–تهران  فرنگی–نوجوانان  )اول(برگزاري اردوي تدارکاتی تیم ملی  15

30/9/92تا1/8 استانهاي شرکت کننده آزاد–بزرگساالن  مسابقات لیگ برتر کشورشروع  16
30/9/92تا1/8 استانهاي شرکت کننده فرنگی–بزرگساالن  شروع مسابقات لیگ برتر کشور  17

فرارسیدن عید غدیر خم

بادمبارك



فدراسیون کشتی  1392تقویم ورزشی سال 
آذر ماه

محل تأمین اعتبار تاریخ برگزاري محل برگزاري سنی/ گروه  عنوان برنامه ردیف
12/9/92تا 1 خانه کشتی–تهران  آزاد–نوجوانان  برگزاري اردوي تدارکاتی تیم ملی 1

5/9/92تا 3 استان داوطلب ـ فرنگیبزرگساالن )سوم(مسابقات جام استان برتر برگزاري  2
11/9/92تا 5 خانه کشتی-تهران  ـ فرنگیبزرگساالن )دوم(برگزاري کارگاه فنی  3
8/9/92تا 6 استان داوطلب آزاد-جوانان  )اول(برگزاري مسابقات جام امید 4
14/9/92تا 12 استان داوطلب فرنگی-جوانان  )اول(برگزاري مسابقات جام امید 5

22/9/92تا 15 خانه کشتی–تهران  آزاد–بزرگساالن  برگزاري گارگاه سوم فنی استعداد هاي 
برگزیده و بالقوه 6

28/9/92تا 15 خانه کشتی–تهران  فرنگی–نوجوانان  )دوم(برگزاري اردوي تدارکاتی تیم ملی  7
18/9/92تا 16 استان داوطلب آزاد–نونهاالن  )جام پهلوانک ها(برگزاري مسابقات عمومی  8
26/9/92تا 17 خانه کشتی-تهران  ـ فرنگیبزرگساالن اردوي مقدماتی تیم ملی برگزاري  9
22/9/92تا 20 استان داوطلب فرنگی-جوانان  )دوم(برگزاري جام استان برتر 10
26/9/92تا 24 استان داوطلب فرنگی–نونهاالن  )جام پهلوانک ها(برگزاري مسابقات عمومی  11
29/9/92تا 27 استان داوطلب آزاد-جوانان  )دوم(برگزاري جام استان برتر 12

3/10/92تا 27/9 استان داوطلب ـ فرنگیبزرگساالن )سوم(کارگاه فنی برگزاري 13
30/9/92تا1/8 استانهاي شرکت کننده آزاد–بزرگساالن  برگزاري مسابقات لیگ برتر کشور 14
30/9/92تا1/8 استانهاي شرکت کننده فرنگی–بزرگساالن  برگزاري مسابقات لیگ برتر کشور  15

تواضع استبرترین نشانه پهلوانی 

))مقام معظم رهبري ((



فدراسیون کشتی  1392تقویم ورزشی سال 
ماهدی

محل تأمین اعتبار تاریخ برگزاري محل برگزاري سنی/ گروه  عنوان برنامه ردیف
7/10/92تا 1 خانه کشتی–تهران  آزاد-جوانان  برگزاري گارکاه فنی سوم 1
7/10/92تا 1 کشتیخانه–تهران  فرنگی-جوانان  برگزاري گارکاه فنی سوم 2
6/10/92تا 4 استان داوطلب آزاد–بزرگساالن  )چهارم(برگزاري جام استان برتر 3
17/10/92تا 8 خانه کشتی-تهران  ـ فرنگیبزرگساالن اردوي مقدماتی تیم ملی برگزاری 4

17/10/92تا 10 خانه کشتی–تهران  دآزا–بزرگساالن  برگزاري گارگاه چهارم فنی استعدادهاي 
برگزیده وبالقوه 5

13/10/92تا 11 استان داوطلب فرنگی–نوجوانان  برگزاري مسابقات قهرمانی کشور 6
20/10/92تا 18 استان داوطلب آزاد–نوجوانان  برگزاري مسابقات قهرمانی کشور 7
28/10/92تا 25 استان داوطلب گیـ فرنبزرگساالن )دوم(برگزاري جام امید  8
4/11/92تا 25/10 خانه کشتی-تهران  فرنگی–بزرگساالن جهانیجاماردوي آمادگی برگزاري  9

24/10/92تا 22 استان داوطلب فرنگی–بزرگساالن )چهارم(جام استان برتر برگزاري 10

:خامنه اي ...حضرت آیت ا

ورزش در بینش اسالمی یک 
ه یک هـدف ، له است و نــوسی

وسیله اي است براي رسیدن 
ان به هدف هاي اصلی ـــــــــانس

زنــــدگی



فدراسیون کشتی  1392تقویم ورزشی سال 
ماهبهمن

محل تأمین اعتبار تاریخ برگزاري محل برگزاري سنی/ گروه  عنوان برنامه ردیف
7/11/92تا 1 اراك-مرکزي  آزاد–نونهاالن  بستر سازي  هارم طرح چبرگزاري اردوي  1
7/11/92تا 1 اراك-مرکزي  فرنگی–نونهاالن  بستر سازي  چهارم طرح برگزاري اردوي  2
4/11/92تا 2 استان داوطلب آزاد–جوانان  برگزاري مسابقات قهرمانی کشور  3
10/11/92تا 5 خانه کشتی-تهران  ـ فرنگیبزرگساالن )رمچها(برگزاري کارگاه فنی  4
22/11/92تا 9 خانه کشتی–تهران  آزاد–نوجوانان  برگزاري اردوي تدارکاتی تیم ملی 5
11/11/92تا 9 استان داوطلب آزاد–بزرگساالن  )دوم(برگزاري مسابقات جام امید 6

21/11/92تا 13 خانه کشتی-تهران  فرنگی–بزرگساالن جهانی برگزاري اردوي آمادگی جام 7
30/11/92تا 15 خانه کشتی-تهران  آزاد–جوانان  برگزاري اردوي تدارکاتی تیم ملی 8
30/11/92تا 15 خانه کشتی-تهران  فرنگی–جوانان  برگزاري اردوي تدارکاتی تیم ملی 9
18/11/92تا 16 استان داوطلب فرنگی–جوانان  برگزاري مسابقات قهرمانی کشور  10

8/12/92تا 25/11 خانه کشتی–تهران  فرنگی–نوجوانان  )سوم(برگزاري اردوي تدارکاتی تیم ملی  11
27/11/92تا 26 نامشخص فرنگی–بزرگساالن اعزام به مسابقات جام جهانی 12

فیال2014برابر تقویم  بلغارستان آزاد–جوانان   دانکلوفاعزام به جام بین المللی 13
فیال2014برابر تقویم  ر وسیه-کراسنویارسک آزاد–بزرگساالن  گین جام بین المللی ایوان یاراعزام به  14
فیال2014برابر تقویم  ترکیه آزاد–بزرگساالن  جام بین المللی یاشاردوغو اعزام به  15
فیال2014برابر تقویم  ترکیه فرنگی–بزرگساالن جام بین المللی وهبی امره اعزام به  16

بهمن22
سالروز پیروزي انقالب اسالمی ایران 

مبارك باد



فدراسیون کشتی  1392تقویم ورزشی سال
ماهاسفند

محل تأمین اعتبار تاریخ برگزاري محل برگزاري سنی/ گروه  عنوان برنامه ردیف
2/12/92تا 31/11 استان داوطلب  آزاد-جوانان  خابی تیم ملیبرگزاري مسابقات مرحله اول انت 1

7/12/92تا 1 خانه کشتی–تهران  آزاد–بزرگساالن  برگزاري گارگاه پنجم فنی استعدادهاي 
برگزیده وبالقوه 2

7/12/92تا 1 خانه کشتی-تهران  ـ فرنگیبزرگساالن )پنجم(برگزاري کارگاه فنی  2
13/12/92تا 1 خانه کشتی–تهران  آزاد–نوجوانان  اردوي تدارکاتی تیم ملیبرگزاري  3
12/12/92تا 3 خانه کشتی-تهران  ـ فرنگیبزرگساالن اردوي تدارکاتی تیم ملی برگزاري  4

6/12/92تا 4 استان داوطلب فرنگی–جوانان برگزاري مسابقات مرحله اول انتخابی تیم ملی 5
9/12/92تا 7 استان داوطلب فرنگی–نوجوانان  ات مرحله اول انتخابی تیم ملیبرگزاري مسابق 6
11/12/92تا10 نامشخص آزاد–بزرگساالن  اعزام به مسابقات جام جهانی 7
16/12/92تا 14 استان داوطلب فرنگی–بزرگساالن برگزاري مسابقات قهرمانی کشور 8
26/12/92تا 15 خانه کشتی-تهران  آزاد–جوانان  برگزاري اردوي تدارکاتی تیم ملی 9
26/12/92تا 15 خانه کشتی-تهران  فرنگی–جوانان  برگزاري اردوي تدارکاتی تیم ملی 10
20/12/92تا 18 استان داوطلب آزاد–نوجوانان  برگزاري مسابقات مرحله اول انتخابی تیم ملی 11
23/12/92تا 21 استان داوطلب آزاد–بزرگساالن  برگزاري مسابقات قهرمانی کشور 13

فیال2014برابر تقویم  بلغارستان آزاد–جوانان  اعزام به جام بین المللی سیراکف 14
فیال2014برابر تقویم  بلغارستان فرنگی–جوانان  اعزام به جام بین المللی سیراکف 15
فیال2014برابر تقویم  صوفیه-بلغارستان  آزاد–بزرگساالن  دانکلوفاعزام به جام بین المللی  16
فیال2014برابر تقویم  بلغارستان فرنگی–بزرگساالن نیکالپتروف اعزام به جام بین المللی 17

ورزش براي جوانان ضروري وبراي 
افراد مسن الزم میباشد

مقام معظم رهبري



))1392لهاي آموزشی انستیتو کشتی درسابرنامه((  
محل تأمین اعتبار

استان داوطلب1392در طول سال 3جه گري دردوره کالس مربی10برگزاري 1
استان داوطلب1392در طول سال 2به 3گري دوره کالس ارتقاء درجه مربی6برگزاري 2
استان داوطلب1392در طول سال 1به 2گري درجه دوره کالس ارتقاء مربی1برگزاري 3
وطلباستان دا1392در طول سال کارگاه آموزشی توجیهی30برگزاري 4
استان داوطلب1392در طول سال کارگاه آموزشی توجیهی6برگزاري 5
استان داوطلب1392در طول سال برگزاري دو کارگاه آزاد و فرنگی6
استان داوطلب1392در طول سال برگزاري دو دوره کالس بین المللی آزاد و فرنگی7

8
احد هاي مختلف هزینه فعالیت هاي پژوهشی ، توسعه و تجهیز و

آموزش ، دبیر خانه ، سمعی و بصري و وب سایت  ( انستیتو 
استان داوطلب1392در طول سال 

قطر-دوحه 1392در طول سال )عرب –آسیا ( بر گزاري دو کارگاه آموزشی بین المللی 9

1392آموزشی داوري درسال 
هزينه برگز

1
انجام پانزده کالسهاي استاژ داوران ملی بنا به تقاضاي هیأتهاي 

کشتی استانها پس از بررسی و تأیید کمیته داوران
استان داوطلب1392در طول سال 

2
و 1به 2–2به 3کالسهاي کنترل کلیه درجات و ارتقاء داوران 

با یک به ممتاز در خالل برگزاري مسابقات انتخابی استانها
درخواست هیأتهاي کشتی استانها

استان داوطلب1392در طول سال 

3
کالسهاي ارتقاء داوران درجه یک به ممتاز و کنترل داوران ممتاز 

خراسان –مازندران –ملی در خالل مسابقات استانهاي تهران 
اصفهان–کرمانشاه –اردبیل –خوزستان –فارس –رضوي 

وطلباستان دا1392در طول سال 

و یک بین المللی در خالل برگزاري 2کنترل داوران درجات 
مسابقات بین المللی جام شاهد 

ایران-قزوین 27/2/92تا25

5
ابقات و یک بین المللی در خالل برگزاري مس2کنترل درجات 

بین المللی روز جهانی کودك
ایران-تبریز 13/2/92تا 11

6
( مللی امامعلی حبیبی و عبداله موحد برگزاري مسابقات بین ال

)بزرگساالن آزاد 
ایران-ساري 10/8/92تا 8

7
و یک بین المللی در خالل برگزاري 2کنترل داوران درجات 

) ره(مسابقات بین المللی یادگار امام 
ایران-قم 3/3/92تا 1

8
و یک بین المللی در خالل برگزاري 2کنترل داوران درجات 

بقات بین المللی جام تختیمسا
ایران-تهران 20/2/92تا 18



)1(1392فرهنگی و تبلیغی درسال روابط عمومی ، برنامه هاي 
هزینه برگزاري تاریخ برگزاري عنوان برنامه ردیف

در طول سال و مناسبت هاي قید شده برگزاري نماز جماعت 1
در طول سال و مناسبت هاي قید شده مراسم عزاداري ائمه معصومینبرگزاري 2
در طول سال و مناسبت هاي قید شده هاي آموزشی زبان انگلیسیبرگزاري دوره 3
در طول سال و مناسبت هاي قید شده فوق برنامه و تفریحات سالم 4
در طول سال و مناسبت هاي قید شده هاي آموزشی روخوانی قرآن مجیدبرگزاري دوره 5

و مناسبت هاي قید شدهدر طول سال  )سالروز بزرگداشت جهان پهلوان تختی(دي 17مراسم  6
در طول سال و مناسبت هاي قید شده عیادت و سرکشی از خانواده پیشکسوتان 7
در طول سال و مناسبت هاي قید شده هاي رسمی کشور شرکت در راهپیمایی و مناسبت 8
در طول سال و مناسبت هاي قید شده هاي اعزامیهاي فرهنگی جهت تیمبستهتهیه 9
در طول سال و مناسبت هاي قید شده نامه فرهنگیچاپ بروشور و ویژه 10

در طول سال و مناسبت هاي قید شده
چاپ دفترچه حاوي اطالعات جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی کشورهاي برگزار 

هاي اعزامیکننده مسابقات جهت تیم
11

مناسبت هاي قید شدهدر طول سال و  هاي اخالق در ورزشبرگزاري دوره 12
در طول سال و مناسبت هاي قید شده برگزاري کالس آموزش استفاده از رایانه و اینترنت براي اعضاء تیمهاي ملی 13
در طول سال و مناسبت هاي قید شده )مشهد ، قم و جمکران(برگزاري سفرهاي زیارتی  14

اسبت هاي قید شدهدر طول سال و من شرکت در نماز جمعه 15
در طول سال و مناسبت هاي قید شده بازدید از مناطق جنگی 16
در طول سال و مناسبت هاي قید شده ها و مناسبات سازمان و کمیته ملی المپیکشرکت در برنامه 17
در طول سال و مناسبت هاي قید شده ه سه نفر به قید قرعهمعرفی تماشاگر نمونه و اهداء جوایز ب 18
در طول سال و مناسبت هاي قید شده گیران نمونه در اردوها  و مسابقات معتبرتجلیل از کشتی 19
در طول سال و مناسبت هاي قید شده برگزاري ضیافت افطار ماه مبارك رمضان 20
در طول سال و مناسبت هاي قید شده )ره(مام شرکت در مراسم  سالگرد ارتحال حضرت ا 21
در طول سال و مناسبت هاي قید شده ارتقاء پناي باند اینترنتی سایت فدراسیون  22
در طول سال و مناسبت هاي قید شده بروز کردن آمار ها بر روي سایت 23

در طول سال و مناسبت هاي قید شده
یران ارسال پیام کوتاه براي مسئولین فدراسون ، اعضاء هیئت رئیسه ، کشتی گ

، مربیان ، پیشکسوتان ، پرسنل فدراسیون ، خبر نگاران ، روساي فدراسیونها و 
. . . . . هیئت هاي کشتی و 

24

در طول سال و مناسبت هاي قید شده برگزاري نشت خبري ریاست فدراسیون با رسانه ها 25

در طول سال و مناسبت هاي قید شده
لی و کادر فنی تیم هاي ملی کشتی برگزاري نشت خبري مدیریت  تیم هاي م

آزاد و فرنگی با رسانه ها
26

در طول سال و مناسبت هاي قید شده شرکت در نمایشگاه وزارت ورزش و جوانان 27
در طول سال و مناسبت هاي قید شده آرشیو روز نامه ها و مطالب مربوطه به ورزش کشتی 28



)2(1392ی درسال فرهنگی و تبلیغروابط عمومی ، برنامه هاي 
هزینه برگزاري تاریخ برگزاري عنوان برنامه ردیف

در طول سال و مناسبت هاي قید شده پیش بینی و انجام کلیه امور مربوط به کمیته روابط عمومی در مسابقات 29
در طول سال و مناسبت هاي قید شده صدور آیدي کارت در مسابقات بین المللی 30

ناسبت هاي قید شدهدر طول سال و م جمع آوري و آرشیو عکس قهرمانان 31
در طول سال و مناسبت هاي قید شده هاي معظم شهدادیدار با خانواده 32

فرارسیدن بهار طبیعت وعید 
بر شما 1392سعید نوروز سال 

زحمت کشان جامعه کشتی و 
خانواده محترم مبارك باد

حجت اله خطیب
رئیس فدراسیون کشتی




