تقویم ورزشی سال  1400فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران

تقویم ورزشی فدراسیون بدمینتون
سال 1400

تقویم ورزشی سال  1400فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران

استراتژی  :توجه و تمرکز بر توسعه فعالیت های آموزشی
عنوان برنامه  :ارتقاء داوری  /ارتقاء مربیگری
شرح فعالیت
ردیف
مربیگری

داوری

دانش افزایی

بین المللی

ملی

درجه 1

درجه 2

درجه 3

شاتل

جنسیت

رده سنی
مرد

تایم

1





بزرگساالن

2





بزرگساالن



تهران
تهران

از  1400/03/01تا پایان سال

تهران

از  1400/03/15تا پایان سال

تهران

از  1400/03/15تا پایان سال

تهران

از  1400/04/01تا پایان سال

تهران

از  1400/04/01تا پایان سال

تهران

از  1400/04/01تا پایان سال

تهران

از  1400/04/01تا پایان سال

تهران

از  1400/04/01تا پایان سال

تهران

از  1400/04/01تا پایان سال

تهران

از  1400/04/01تا پایان سال

تهران

از  1400/04/01تا پایان سال

تهران

از  1400/04/01تا پایان سال

تهران

از  1400/04/01تا پایان سال

تهران

از  1400/04/01تا پایان سال



تهران

از  1400/04/01تا پایان سال



تهران

طبق اعالم بدمیبنتون آسیا

استانها و ارگانهای متقاضی

از  1400/02/01تا پایان سال

استانها و ارگانهای متقاضی

از  1400/02/01تا پایان سال

استانها و ارگانهای متقاضی

از  1400/02/01تا پایان سال

استانها و ارگانهای متقاضی

از  1400/02/01تا پایان سال



محل برگزاری مسابقات

همزمان با مسابقات



محل برگزاری مسابقات

همزمان با مسابقات

بزرگساالن



محل برگزاری مسابقات

همزمان با مسابقات

بزرگساالن



محل برگزاری مسابقات

همزمان با مسابقات

بزرگساالن



تهران

طی سال (کلینیک داوری)

3





4





بزرگساالن

5







بزرگساالن

6







بزرگساالن

7







بزرگساالن

8







بزرگساالن

9







بزرگساالن

10







بزرگساالن

11







بزرگساالن

12







بزرگساالن

13







بزرگساالن

14







بزرگساالن

15







بزرگساالن

16







بزرگساالن

17


















بزرگساالن







بزرگساالن



19





بزرگساالن

20



18

21



22



23



24



25



26









27



28



29





30







بزرگساالن



بزرگساالن





بزرگساالن






بزرگساالن



بزرگساالن




زن

از  1400/03/01تا پایان سال

بزرگساالن



محل برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تهران

طی سال (کلینیک داوری)

بزرگساالن



محل برگزاری مسابقات

همزمان با مسابقات

بزرگساالن



محل برگزاری مسابقات

همزمان با مسابقات

محل برگزاری مسابقات

همزمان با مسابقات

بزرگساالن



توضیحات

تقویم ورزشی سال  1400فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران

استراتژی  :توجه و تمرکز بر توسعه فعالیت های آموزشی
عنوان برنامه  :ارتقاء داوری  /ارتقاء مربیگری
شرح فعالیت

ردیف
مربیگری

داوری

31



32



33



دانش افزایی



بین المللی

ملی

جنسیت

رده سنی
درجه 1

درجه 2

درجه 3



مرد

توجیهی

محل برگزاری
زن

تاریخ
شروع

تاریخ پایان

بزرگساالن



محل برگزاری مسابقات

همزمان با مسابقات



بزرگساالن



استانها و ارگانهای متقاضی

از  1400/04/01تا پایان سال



بزرگساالن

استانها و ارگانهای متقاضی

از  1400/04/01تا پایان سال



34

تجدید چاپ و تکثیر کتاب مربیگری

طی سال

35

تجدید چاپ و تکثیر کتاب داوری

طی سال

توضیحات

تقویم ورزشی سال  1400فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران

استراتژی  :توجه و تمرکز بر اردوهای استعدادیابی و استعدادپروری
عنوان برنامه  :اردوها  /کارگاه ها  /جشنواره ها
ردیف
1

شرح فعالیت

رده سنی

اردوی استعدادیابی و استعدادپروری

نونهال

2

اردوی استعدادیابی و استعدادپروری

نونهال

3

اردوی استعدادیابی و استعدادپروری

نونهال

4

اردوی استعدادیابی و استعدادپروری

نونهال

5

اردوی استعدادیابی و استعدادپروری

نونهال

6

اردوی استعدادیابی و استعدادپروری

نونهال

7

اردوی استعدادیابی و استعدادپروری

نونهال

8

اردوی استعدادیابی و استعدادپروری

نونهال

9

اردوی استعدادیابی و استعدادپروری

نونهال

10

اردوی استعدادیابی و استعدادپروری

نونهال
نونهال

11

اردوی استعدادیابی و استعدادپروری

12

جشنواره استعدادیابی

نوجوانان

13

جشنواره استعدادیابی

نوجوانان

14

کارگاه آموزشی استعدادیابی

بزرگسال

15

کارگاه آموزشی استعدادیابی

بزرگسال

16

جشنواره استعدادیابی

نونهال

17

جشنواره استعدادیابی

نونهال

جنسیت
پسر

محل برگزاری

دختر





تهران
زنجان



تاریخ شروع

تاریخ پایان

 1400/04/15لغایت 1400/06/15
 1400/04/15لغایت 1400/06/15

کرمانشاه


سمنان



کرمان




اهواز
اصفهان




ساری
کیش







همدان
شیراز





استان متقاضی

1400 /06/15

استان متقاضی

1400 /06/15

استان متقاضی




استان متقاضی
استان متقاضی



استان متقاضی

توضیحات

تقویم ورزشی سال  1400فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران

استراتژی  :تمرکز بر بخش قهرمانی و حرفه ای و توسعه مناسبات بین الملل
عنوان برنامه  :ارتقاء جایگاه ورزشکاران در رنکینگ آسیایی و جهانی  /کسب کرسی های جدید بین المللی و حفظ آنها
ردیف

شرح فعالیت

رده سنی

جنسیت
مرد

زن

محل برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

-





طبق تقویم آسیا

طبق تقویم آسیا

2

مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا

نوجوانان





طبق تقویم آسیا

طبق تقویم آسیا

3

مسابقات قهرمانی جوانان آسیا

جوانان





طبق تقویم آسیا

طبق تقویم آسیا

4

مسابقات بین المللی بدمینتون جوانان

جوانان





طبق تقویم جهانی

طبق تقویم جهانی

5

مسابقات بین المللی بدمینتون فجر

یزرگساالن ،جوانان



تهران یا شیراز

طبق تقویم جهانی

6

شرکت در اجالس های برون مرزی

-

طبق تقویم جهانی وآسیا

طبق تقویم جهانی

7

میزبانی کمپ تمرینی آسیا میانه

یزرگساالن ،جوانان





طبق تقویم آسیا

طبق تقویم آسیا

8

شرکت در اردوهای برون مرزی

یزرگساالن ،جوانان





طبق تقویم آسیا

طبق تقویم آسیا

9

شرکت در اردوهای برون مرزی

یزرگساالن ،جوانان





طبق تقویم آسیا

طبق تقویم آسیا

10

شرکت در اردوهای برون مرزی

یزرگساالن ،جوانان





طبق تقویم آسیا

طبق تقویم آسیا

1

مسابقات قهرمانی آسیای میانه






توضیحات

تقویم ورزشی سال  1400فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران

استراتژی  :تمرکز بر بخش قهرمانی و حرفه ای و توسعه مناسبات بین الملل
عنوان برنامه  :ارتقاء جایگاه ورزشکاران در رنکینگ آسیایی و جهانی
شرح فعالیت

ردیف

رده سنی

1

مسابقات قهرمانی کشور

نونهاالن

2

مسابقات قهرمانی کشور

نونهاالن

3

مسابقات قهرمان کشور

نوجوانان

4

مسابقات قهرمانی کشور

نوجوانان

5

مسابقات قهرمانی کشور

پیشکسوتان

6

مسابقات قهرمانی کشور

پیشکسوتان

جنسیت
مرد

زن








7

مرحله اول مسابقات رنکینگ کشوری

جوانان



8



محل برگزاری

تاریخ پایان

تاریخ شروع

استان متقاضی

نیمه دوم مرداد ماه

استان متقاضی

نیمه دوم مرداد ماه

استان متقاضی

نیمه اول شهریور ماه

استان متقاضی

نیمه اول شهریور ماه

استان متقاضی

اسفندماه

استان متقاضی

اسفندماه

استان متقاضی

از تیر ماه

مرحله دوم مسابقات رنکینگ کشوری

جوانان

استان متقاضی

مهر ماه

9

مرحله اول مسابقات رنکینگ کشوری

جوانان



استان متقاضی

از تیر ماه

10

مرحله دوم مسابقات رنکینگ کشوری

جوانان



استان متقاضی

مهر ماه

11

مرحله اول مسابقات رنکینگ کشوری

بزرگساالن



استان متقاضی

از تیر ماه

12

مرحله دوم مسابقات رنکینگ کشوری

بزرگساالن



استان متقاضی

مهر ماه

13

مرحله اول مسابقات رنکینگ کشوری

بزرگساالن



استان متقاضی

از تیر ماه

14

مرحله دوم مسابقات رنکینگ کشوری

بزرگساالن



استان متقاضی

مهر ماه

15

مسابقات رنکینگ منطقهای

بزرگساالن

استان متقاضی

اردیبهشت ماه

16

مسابقات رنکینگ منطقهای

بزرگساالن

استان متقاضی

اردیبهشت ماه

17

مسابقات رنکینگ منطقهای

بزرگساالن

استان متقاضی

خرداد ماه

18

مسابقات رنکینگ منطقهای

بزرگساالن

استان متقاضی

خرداد ماه

19

مسابقات رنکینگ منطقهای

بزرگساالن

استان متقاضی

تیر ماه

20

مسابقات رنکینگ منطقهای

بزرگساالن

استان متقاضی

تیر ماه

21

مسابقات رنکینگ منطقهای

بزرگساالن

استان متقاضی

مرداد ماه

22

مسابقات رنکینگ منطقهای

بزرگساالن

استان متقاضی

مرداد ماه

23

مسابقات رنکینگ منطقهای

بزرگساالن

استان متقاضی

شهریور ماه

24

مسابقات رنکینگ منطقهای

بزرگساالن

استان متقاضی

شهریور ماه

25

مسابقات رنکینگ برترین ها

بزرگساالن

استان متقاضی

دی ماه

26

مسابقات رنیکنگ برترین ها

بزرگساالن

استان متقاضی

دی ماه

27

مسابقات باشگاه های دسته دو کشور

بزرگساالن

استان متقاضی

اسفندماه

28

مسابقات باشگاه های دسته دو کشور

بزرگساالن

استان متقاضی

اسفندماه

29

مسابقات باشگاه های دسته یک

بزرگساالن



استان متقاضی

از آبان ماه

30

مسابقات باشگاه های دسته برتر

بزرگساالن



استان متقاضی

از مرداد ماه

31

مسابقات باشگاه های دسته یک

بزرگساالن

استان متقاضی

از آبان ماه


















توضیحات

تقویم ورزشی سال  1400فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران

استراتژی  :تمرکز بر بخش قهرمانی و حرفه ای و توسعه مناسبات بین الملل
عنوان برنامه  :ارتقاء جایگاه ورزشکاران در رنکینگ آسیایی و جهانی
ردیف

شرح فعالیت

رده سنی

جنسیت
مرد

زن


32

مسابقات باشگاه های دسته برتر

بزرگسالن

33

مسابقات باشگاههای پارابدمینتون

بزرگساالن

34

مسابقات باشگاه های پارابدمینتون

بزرگساالن

35

مسابقات بدمینتون فضای باز ( سفت)

بزرگساالن

36

مسابقات بدمینتون فضای باز( سفت )

بزرگساالن

37

مسابقات بدمینتون فضای باز ( ماسهای)

بزرگساالن



38

مسابقات بدمینتون فضای باز ( ماسهای)

بزرگساالن

39

مسابقات بدمینتون فضای باز ( چمنی)

بزرگساالن



40

مسابقات بدمینتون فضای باز ( چمنی)

بزرگساالن










محل برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

استان متقاضی

از مرداد ماه

استان متقاضی

از مهر ماه

استان متقاضی

از مهر ماه

استان متقاضی

مهر ماه

استان متقاضی

مهر ماه

استان متقاضی

شهریور ماه

استان متقاضی

شهریورماه

استان متقاضی

مرداد ماه

استان متقاضی

مرداد ماه

توضیحات

تقویم ورزشی سال  1400فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران

استراتژی  :تمرکز بر بخش قهرمانی و حرفه ای و توسعه مناسبات بین الملل
عنوان برنامه  :ارتقاء جایگاه ورزشکاران در رنکینگ آسیایی و جهانی
شرح فعالیت

ردیف

جنسیت

رده سنی
مرد

1

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

2

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

3

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

4

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

5

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

6

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

7

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

8

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

9

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

10

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

11

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

12

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

13

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

14

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

15

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

16

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

17

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

18

اردوی آمادگی

جوانان  ،بزرگساالن

محل برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ پایان

زن




















بصورت مجازی

اردیبهشت ماه

بصورت مجازی

اردیبهشت ماه

بصورت مجازی

خرداد ماه

بصورت مجازی

خرداد ماه

بصورت مجازی

تیرماه

بصورت مجازی

تیرماه

استان متقاضی

مردادماه

استان متقاضی

مردادماه

استان متقاضی

شهریورماه

استان متقاضی

شهریورماه

استان متقاضی

مهرماه

استان متقاضی

مهرماه

استان متقاضی

آبان ماه

استان متقاضی

آبان ماه

استان متقاضی

آذرماه

استان متقاضی

آذرماه

استان متقاضی

دی ماه

استان متقاضی

دی ماه

توضیحات

تقویم ورزشی سال  1400فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران

استراتژی  :تنظیم سیاست های تشویقی برای جامعه هدف
عنوان برنامه  :تشویق و توزیع وسایل تخصصی بدمینتون در سطح کشور  /تفاهم نامه ها با سایر ارگان ها
ردیف

شرح فعالیت

تعداد استان ها /ارگان ها

1

توزیع وسایل تخصصی بدمینتون در بین هیئت های استانی

31

2

توزیع وسایل تخصصی بدمینتون در بین ارگان ها  ،مدارس و ....

30

3

تجلیل از قهرمانان و پیشکسوتان و کادر فنی

4

توزیع وسایل بدمینتون در فضای باز

 31مرکز

توضیحات

تقویم ورزشی سال  1400فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران

فعالیت های فرهنگی (گردهمایی  ،سمینار  ،مجمع  ،مراسم و )....
شرح فعالیت

ردیف

رده سنی

جنسیت
مرد

زن

محل برگزاری

تاریخ پایان

تاریخ شروع

1

مسابقات قرائت قرآن

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال





بصورت مجازی

1400/02/01

2

مسابقات کتاب خوانی

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال





بصورت مجازی

1400/02/01

3

دعوت از سخنرانان (علمی و اندیشمندان اسالمی)

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال





بصورت مجازی

شش ماهه اول سال

4

اردوهای سیاحتی و زیارتی

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان





قم،مشهد،اصفهان،شیراز

 3بار در سال

بزرگسال  ،جوان





تهران(فدراسیون بدمینتون)

قبل از اعزامهای برون مرزی

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال





طبق اعالم سازمان بسیج

طبق اعالم ازسوی سازمان بسیج

5

تشکیل کالس های توجیهی قبل از اعزام تیم ها

6

اعزام مربیان ،ورزشکاران جهت حضور در همایش سازمان بسیج ورزشکاران

7

تجلیل ازپیشکسوتان به مناسبت روز معلم

پیشکسوتان و بزرگساالن





تهران

روز معلم

8

حضور در مراسم ارتحال امام

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال





تهران

در طول سال

9

شرکت در راهپیمایی های روزقدس ،یوم اهلل22بهمن

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال





تهران

در طول سال

10

تجلیل ازورزشکاران تیم های با اخالق واهداء جوایز

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال





تهران

در طول سال

11

بازدید از اماکن مذهبی،تاریخی،نمایشگاه کتاب،نمایشگاه قرآن

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال





تهران

در طول سال

12

برگزاری اعیاد ملی و مذهبی

-





تهران

در طول سال

13

بزرگداشت غدیر و اهداء یادبود به سادات

-





تهران

تیر ماه

14

برگزاری نشست مسئولین فرهنگی هیئت های سراسر کشور

-





تهران

شش ماهه دوم سال

15

چاپ و انتشار بروشور به مناسبت های مختلف (پوستر ،کارت  ،احکام،مسابقات یادواره و)...

-





-

در طول سال

16

بزرگداشت هفته بسیج

-





استان متقاضی

هفته بسیج

17

مراسم تقدیر از باشگاه های برتر

-





تهران

در طول سال

18

جلسات کمیته فرهنگی

-





تهران

سه بار در سال

19

یادواره بزرگداشت شهدای بدمینتون

-





استان متقاضی

سه ماه سوم سال

20

برگزاری مسابقات به مناسبت دهه امامت و والیت

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال





سراسر کشور

آبان ماه

21

برگزاری مسابقات به مناسبت دهه کرامت

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال





سراسر کشور

سه ماهه سوم سال

توضیحات

تقویم ورزشی سال  1400فدراسیون بدمینتون جمهوری اسالمی ایران

فعالیت های همگانی  ،توسعهای و ...
ردیف

شرح فعالیت

رده سنی

جنسیت
مرد

زن

محل برگزاری

تاریخ پایان

تاریخ شروع

1

مسابقات خانه پویا با بدمینتون ( پویش )1

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال





فضاهای مجازی(اینستاگرام ،واتس آپ ،کانال فدراسیون،آپارات)

 1400/01/05لغایت 1400/01/30

2

مسابقات خانه پویا با بدمینتون ( پویش )2

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال





فضاهای مجازی(اینستاگرام ،واتس آپ ،کانال فدراسیون،آپارات)

 1400/02/05لغایت 1400/03/03

3

مسابقات فضای باز به مناسبت هفته تربیت بدنی

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال



سراسر کشور

هفته تربیت بدنی

4

مسابقات فضای باز به مناسبت هفته بسیج

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال



سراسر کشور

هفته بسیج

5

همکاری با آموزش وپرورش ،نهادها و ارگان ها

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال





نهاد برگزارکننده

در طول سال

6

آموزش بدمینتون درپارکها بصورت رایگان

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال





پارک ها

در طول سال

7

برگزاری مسابقات درون پایگاهی

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال





مراکز استان های درون پایگاهی

طی سال

8

برگزاری مسابقات بین پایگاهی

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال





مراکز پایگاه های کشور

طی سال

9

جشنواره همگانی جام والیت

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال



تهران

بهمن ماه

10

جشنواره بدمینتون فضای باز جام والیت

بزرگسال  ،جوان  ،نوجوان  ،نونهال

تهران

بهمن ماه

11

خرید تجهیزات و وسایل فنی ورزشی



توضیحات

