
)1: (صفحه فدراسیون هاکی          1395برنامه عملیاتی سال 
)بانوان- آقایان (فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی                          بخش آموزش و پژوهش  هزینه : عنوان سرفصل 
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استان مرکزينفر20نفر15اعالم میشوداعالم میشود***1

استان تهراننفر25نفر8/8/9512/8/9520***2

استان خراسان رضوينفر20نفر20/3/9522/3/9515***3

نیمه اول ***4
آذرماه

نیمه اول 
آذرماه

استان سمناننفر20نفر15

استان اصفهاننفر20نفر10/11/9512/11/9515***5

مرکزياستان نفر25نفر20تیرماهتیرماه****6
لرستاناستان نفر25نفر10/5/9423/5/9420***7
استان تهراننفر25نفر1/3/943/3/9420****8
استان گلستاننفر25نفر15/7/9520/7/9520***9
استان مرکزينفر25نفر15/8/9520/8/9520***10
استان سمناننفر25نفر20اعالم میشوداعالم میشود***11
استان لرستاننفر25نفر20اعالم میشوداعالم میشود***12
استان همداننفر25نفر15/4/9520/4/9520***13
استان تهراننفر25نفر20اعالم میشودم میشوداعال***14
استان اصفهاننفر25نفر15/5/9520/5/9520***15
استان سمناننفر25نفر20اعالم میشوداعالم میشود***16
استان همداننفر25نفر1/5/955/5/9520***17
استان لرستاننفر25نفر15/7/9520/7/9520***18
استان همداننفر25نفر20اعالم میشوداعالم میشود***19
استان تهراننفر25نفر15/10/9520/10/9520***20



)2: (صفحه 
فدراسیون هاکی         1395برنامه عملیاتی سال 

)بانوان- آقایان (هزینه  فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی                          بخش آموزش و پژوهش  : عنوان سرفصل 
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گردهمایی و بازآموزي مربیان درجه ملیگلستاناستان نفر20نفر15/6/9520/6/9515***21

ویژه مربیان درجه ملیگلستاناستان نفر25نفر20/7/9524/7/9520***22

مربیان مدارس هاکیمازندراناستان نفر25نفر20اعالم میشوداعالم میشود****23

مربیان روي چمن اصفهاناستان نفر25نفر20اعالم میشوداعالم میشود**24

2مربیان درجه تهراناستان نفر25نفر20میشوداعالماعالم میشود***25

۱گردهمایی مربیاناستان تهراننفر25نفر20اعالم میشوداعالم میشود***26
مربیانروانشناسی ورزشی استان تهراننفر25نفر20اعالم میشوداعالم میشود***27
مرکزياستان نفر25نفر20تیرماهماهتیر****28
استان تهراننفر25نفر1/3/953/3/9520****29
استان تهراننفر25نفر20/3/9523/3/9520***30
استان تهراننفر20نفر1/2/953/2/9515****31
نقدهنفر35نفر20/2/9524/2/9510****32
جلسه اول کمیته داوراناراكنفر8نفر28/2/9528/2/955***33
هماهنگی مدرسین داورياراكنفر10نفر28/2/9529/2/9510***34
سیکل اول کلینیک ملی داورياراك نفر20نفر30/2/9531/2/9525**35
سیکل اول کلینیک ملی داوريرشت نفر25نفر5/3/957/3/9520**36
بندر انزلینفر30نفر21/4/9525/4/9510****37
همداننفر20نفر22/6/9526/6/9510****38
یته داورانجلسه دوم کمهمداننفر10نفر26/6/9526/6/955***39
سیکل دوم کمیته ملی داوراناراك نفر25نفر28/7/9530/7/9525**40



)3: (صفحه فدراسیون هاکی                   1395برنامه عملیاتی سال 
)بانوان- آقایان (موزش و پژوهش  هزینه  فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی                          بخش آ: عنوان سرفصل 
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سیکل دوم کلینیک داورياستان اصفهاننفر25نفر20/8/9521/8/9520**41

هماهنگی مدرسین داوريچالوسنفر10نفر 23/10/9524/10/953***42

سارينفر30نفر4/11/958/11/9510****43

سیکل دوم کلینیک ملی داورانهمداننفر35نفر28/11/9529/11/9525**44

سیکل سوم کلینیک ملی داوراناصفهاناستان نفر40نفر4/12/956/12/9530**45

جلسه سوم کمیته ملی داورانکرمانشاهنفر20نفر13/12/9513/12/9510***46
مالزينفر20نفر10خرداد ماهخرداد ماه****47
چهارمین دوره قهرمانی بانوان آسیاتایلندنفر2نفر2مهرماهمهرماه***48
چهارمین دوره جام قهرمانان آقایان آسیا هندنفر2نفر1شهریور ماهشهریورماه****49

)روي چمن(
پنجمین دوره جام ملت هاي آقایان آسیا مالزينفر2نفر2آبان ماهآبان ماه***50

)روي چمن(
روي (چهارمین دوره جوانان آسیا پسرانسنگاپورنفر2نفر2خردادماهخردادماه***51

)چمن
رمین دوره جوانان حضور داوران در چهاپاکستاننفر2نفر2مرداد ماهمرداد ماه***52

) روي چمن(آسیا دختران 
حضور داوران در چهارمین دوره جام سریالنکانفر2نفر2شهریورماهشهریورماه***53

)روي چمن(قهرمانان آقایان آسیا 
دوره فنی مسئولین فنی آسیامالزينفر5نفر5شهریورماهشهریورماه***54
دوره مدرسان و مربیان داوريمالزينفر3نفر3خردادماهخردادماه**55



)4: (صفحه فدراسیون هاکی                   1395برنامه عملیاتی سال 
)بانوان- قایان آ(هزینه  فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی                          بخش آموزش و پژوهش  : عنوان سرفصل 
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دوره سرپرستان کلمالزينفر2نفر2شهریورماهشهریورماه**56

دوره مسئولین داوريمالزينفر4نفر4مهرماهمهرماه**57

کارگاه آموزشی روي چمن داوريمالزينفر5نفر5دیماهدیماه **58

داوري روي چمن مالزينفر1نفر1مرداد ماهمرداد ماه**59

داوري داخل سالنمالزينفر7نفر2آذرماهآذرماه***60



)5: (صفحه  فدراسیون هاکی1395برنامه عملیاتی سال 
)آقایان(اردوها هزینه برگزاري مسابقات داخلی و: عنوان سرفصل

تعداد تیم ها رده سنیزمان برگزاريمکان برگزاريلیتشرح فعاردیف
یا نفرات شرکت کننده

توضیحات

داخل سالن پسراننفر180تیم 12سال14زیر شهریور ماهاستان تهرانبرگزاري مسابقات سالنی مدارس منطقه یک کشوري1
داخل سالن پسراننفر180تیم 12سال14زیر ماهشهریور استان مرکزيبرگزاري مسابقات سالنی مدارس منطقه دو کشوري2
داخل سالن پسراننفر180تیم 12سال14زیر شهریور ماهاستان همدانبرگزاري مسابقات سالنی مدارس منطقه سه کشوري3
داخل سالن پسراننفر180تیم 12سال14زیر شهریور ماهاستان آذربایجان غربیبرگزاري مسابقات سالنی مدارس منطقه چهار کشوري4
داخل سالن پسراننفر140تیم 8سال14زیر مهراستان زنجانمنطقه4برگزاري  مسابقات نهایی مدارس هاکی 5
داخل سالن پسراننفر140تیم 8سال16زیر مرداد ماهاستان سمنانبرگزاري مسابقات سالنی نوجوانان، دسته یک قهرمانی کشور6
داخل سالن آقایاننفر360تیم 16سال16زیر تیر ماهاستان فارسسابقات سالنی نوجوانان، دسته دو قهرمانی کشوربرگزاري م7
داخل سالن آقایاننفر150تیم 8سال18زیر مرداد ماهاستان گلستانبرگزاري مسابقات سالنی دسته یک جوانان قهرمانی کشور8
داخل سالن آقایاننفر260تیم 16سال18زیر مرداد ماهاستان مازندرانجوانان قهرمانی کشوربرگزاري مسابقات سالنی دسته دو9
داخل سالن آقایاننفر260تیم 16سال21زیر تیر ماهاستان قمبرگزاري مسابقات دسته دو امید قهرمانی کشور10
داخل سالن آقایاننفر150تیم 8سال21زیر ر ماهتیاستان سمنانبرگزاري مسابقات دسته یک امید  قهرمانی کشور11
داخل سالن آقایاننفر240تیم 12آزادآبان ماهاستان مرکزيبرگزاري مسابقات لیگ برتر  باشگاههاي کشور12
داخل سالن آقایاننفر240تیم 12آزادمهر ماهاستان همدانبرگزاري لیگ دسته یک باشگاههاي کشور13
آقایان–چمنی سال21زیر نفر200تیم 8مرداد ماهاستان  آذربایجان غربیقهرمانی کشورري مسابقات امیدبرگزا14
آقایان-چمنی سال18زیر نفر220تیم 12تیرماهاستان  آذربایجان غربیقهرمانی کشوربرگزاري مسابقات جوانان15
چمن آقایاننفر176تیم 8سال18زیر مرداد ماهاستان آذربایجان شرقیبرگزاري مسابقات دسته یک جوانان قهرمانی کشور16
چمن آقایاننفر176تیم 8سال18زیر مرداد ماهاستان آذربایجان غربیبرگزاري مسابقات دسته دو جوانان قهرمانی کشور17



)6: (صفحه 

)                 بانوان(و اردوها هزینه برگزاري مسابقات داخلی: عنوان سرفصلفدراسیون هاکی  1395برنامه عملیاتی سال 

تعداد تیم ها یا زمان برگزاريريمکان برگزاشرح فعالیتردیف
نفرات شرکت 

کننده

توضیحاترده سنی

بصورت سالنی آزادنفر262–تیم 12شهریور ماههمداناستان باشگاههاي کشور)دور رفت(دوره مسابقات لیگ برتر نهمیني زارگبر1
بصورت سالنیآزادنفر262–تیم 12شهریور ماهگیالناستان رباشگاههاي کشو) دور رفت( برگزاري   هشتمین دوره مسابقات لیگ دسته یک 2

بصورت سالنی آزادنفر262–تیم 12اسفند ماهاستان آذربایجان غربیباشگاههاي کشور) دور برگشت( دوره مسابقات لیگ برتر نهمینبرگزاري   3
بصورت سالنیآزادنفر262–تیم 12اسفند ماه  مرکزياستان اههاي کشورباشگ) دور برگشت(برگزاري   هشتمین دوره مسابقات لیگ دسته یک 4
بصورت سالنی سال16زیر نفر170–تیم 10مرداد ماهزنجاناستان برگزاري مسابقات قهرمانی کشور  نوجوانان5
بصورت سالنیسال18زیرنفر170–تیم 10آبان ماه کرماناستان برگزاري مسابقات قهرمانی کشور جوانان6
بصورت سالنیسال14زیر نفر170–تیم 8شهریور ماهقزویناستان برگزاري مسابقات مدارس هاکی منطقه یک کشور7
بصورت سالنیسال14زیر نفر170–تیم 8شهریور ماه سمناناستان برگزاري مسابقات مدارس هاکی منطقه دو  کشور8
بصورت سالنیسال21زیر نفر220-تیم10در طول سالاستان داوطلبهرمانی کشورمسابقات امید هاکی ق9



)7: ( صفحه 

هاي بین المللیبخش اردوها و مسابقات برون مرزي و فعالیت: عنوان سرفصلفدراسیون1395برنامه عملیاتی 

تاریخ تاریخ اعزامنیرده سعنوان فعالیتردیف
مراجعت

محل 
برگزاري

تعداد کشورهاي 
شرکت کننده

توضیحاتمحل تامین هزینهتعداد نفرات اعزامیجنسیت

تعداد 
همراه

تعداد 
ورزشکار

ارزيریالی

سال آسیا 18چهارمین دوره تیم ملّی زیر 1
)آقایان(

روي چمنفدراسیونفدراسیون1018مرداعالم میشودسنگاپورخردادخردادانان جو

سال آسیا 18چهارمین دوره تیم ملّی مسابقات زیر 2
)بانوان(

روي چمنفدراسیونفدراسیون1018زناعالم میشودتایلندمهرماهمهرماهجوانان 

داخل سالنفدراسیونفدراسیون1012مرداعالم نشدهمالزيآبانآبانبزرگساالن)انآقای(پنجمین دوره جام ملت هاي آقایان در آسیا 3
بیست و دومین دوره تورنمنت بین المللی مسکو 4

)آقایان(
داخل سالنفدراسیونفدراسیون1012مرد8مسکوآذر ماهآذر ماه بزرگساالن

بیست و یکمین دوره تورنمنت بین المللی مسکو5
)نبانوا(

داخل سالنفدراسیونفدراسیون1012زن8مسکوآذر ماه آذر ماه بزرگساالن



)8: (صفحه 

»آقایان ـ بانوان«فعالیت هاي همگانی : عنوان سرفصل هزینهفدراسیون هاکی   1395برنامه عملیاتی سال 

توضیحاتتعداد نفرات تحت پوششمکان اجراءزمان اجراءشرح فعالیتردیف

پسران و دختراننفر 50استان داوطلبخردادکالس توجیهی براي مربیان رده هاي نونهاالن و نوجوانان1

پسران و دختراننفر1500استان30درطول سالیراه اندازي مدارس هاک2
پسران و دختراننفر400منطقه4تابستانسال12تا 7برگزاري مسابقات مینی هاکی 3
پسران و دختراننفر400منطقه4تابستانسال14تا 13برگزاري مسابقات سالنی رده سنی 4
پسران و دختراننفر400استان داوطلبتابستان یا پاییزه در مینی هاکی برگزاري مسابقات نهایی براي قهرمانان هر منطق5
پسران و دختراننفر80استان داوطلبتابستان یا پاییزبرگزاري مسابقات نهایی براي قهرمان هر منطقه هاکی سالنی6
پسران و دختراننفر80استان 30درطول سالبابت خرید وسایل مینی هاکی و سالنی و رده سنی نوجوانان7
پسران و دختراننفر1500استان 30درطول سالسال 16آموزش و برگزاري مسابقات براي نوجوانان زیر 8



)9(صفحه  فدراسیون هاکی1395مه عملیاتی سالبرنا
)کارآمد و مؤثر(هاکی از طریق استعدادیابی علمیورزشی ه رشتورزش قهرمانیپشتوانه سازي در:هدف کلی

شناسایی مستعدین ورزشی:هدف اختصاصی

آقایان بانوان تعداد دوره
تعداد نفرات 

تحت پوشش 
در هر دوره

زمان اجراء محل اجراء مسئول برنامه ردیف

* * 3 40 اسفند/فروردین هاي داوطلباستان فدراسیون هاي آموزشی جهت پرورش کارشناس استعدادیابیبرگزاري دوره 1

* * 5 80 اردیبهشت هاي داوطلباستان فدراسیون )علمی، عملی(افزایی، تخصصیهاي توانبرگزاري دوره 2

جذب مستعدین ورزشی: یهدف اختصاص

آقایان بانوان تعداد دوره
تعداد نفرات 

تحت پوشش 
در هر دوره

زمان اجراء محل اجراء مسئول برنامه ردیف

* * 2 600 خرداد سراسرکشور راسیونفد
لوازم ضروري و : تسهیالت(مستعدینعوامل انگیزشی براي جذب

)البسه ورزشی،  ایاب و ذهاب و تغذیه ورزشی 1

پرورش مستعدین ورزشی:هدف اختصاصی

آقایان بانوان تعداد
تعداد نفرات تحت 
پوشش در هر دوره زمان اجراء محل اجراء مسئول برنامه هاي درصد استانردیف

شتحت پوش

* * 2 60% تیر/خرداد قم/ارومیه فدراسیون
هاي آموزشی، تمرینی ویژه مستعدین جذب شده در سطح ایجاد کمپ

کشور 1

* * 2 40 آبان/مهر تهران/اصفهان فدراسیون ویژه مربیان)علمی، عملی(افزایی، تخصصیهاي توانبرگزاري دوره 2



)10: (صفحه 

نگهداري مستعدین ورزشی:ف اختصاصیهد

آقایان بانوان تعداد 
دوره

هاي درصد استان
تحت پوشش زمان اجراء محل اجراء مسئول برنامه دیفر

* * 2 80% نیمه اول سال قم/تهران فدراسیون
برگزاري مسابقات قهرمانی استان ویژه مستعدین 

ورزشی 1

* * 2 60% نیمه دوم سال لرستان/کرمانشاه فدراسیون
برگزاري مسابقات قهرمانی کشور ویژه مستعدین 

ورزشی 2

* * 2 60% در طول سال همدان/تهران فدراسیون
برگزاري اردوهاي فرهنگی، آموزشی، تفریحی ویژه 

مستعدین ورزشی 3

* * 1 60% نیمه اول سال مناطق داوطلب فدراسیون برگزاري مسابقات جایزه بزرگ 4
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تهیه وسایل و تجهیزات فدراسیون ها

یف
توضیحاتتعدادنوع جنسنوع وسایل و  تجهیزات هاکیرد

250آموزشیچوب هاکی روي چمن1
250حرفه اي

250آموزشیچوب هاکی سالنی2
250حرفه اي

25آموزشیچوب هاکی دروازه بان3
25حرفه اي

50آموزشیماسک مخصوص بازیکنان4
50حرفه اي

500آموزشیتوپ مخصوص چمن5
500حرفه اي

500آموزشیتوپ مخصوص سالن6
500حرفه اي

25آموزشیست چمن تجهیزات دروزاه بان چمنی7
25حرفه اي

10آموزشیست کامل تجهیزات دروازه بان سالنی8
10حرفه اي



)12: (صفحه  فدراسیون هاکی                        1395برنامه عملیاتی سال 
»بانوان ـ آقایان«اردوها مسابقات داخلی وهزینه برگزاري: عنوان سرفصل

تعداد تیم هاان برگزاريزممکان برگزاريشرح فعالیتردیف
یا نفرات شرکت کننده

توضیحاترده سنی

آقایان- سالنیبزرگساالننفر20فروردین ماهاستان مرکزياولین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی1
آقایان–سالنی سال21زیر نفر20اردیبهشتاستان گلستاندومین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی2
آقایان-سالنی سال21زیر نفر20خرداداستان لرستاناردوي آمادگی تیم ملیسومین مرحله3
آقایان-سالنیبزرگساالننفر20تیرماهاستان همدانچهارمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی4
آقایان–سالنی بزرگساالننفر20مرداد ماهاستان سمنانپنجمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی5
آقایان-سالنی بزرگساالننفر20شهریور ماهاستان تهرانششمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی6
آقایان-سالنیبزرگساالننفر20مهر ماه استان مرکزيهفتمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی7
آقایان-یسالنبزرگساالننفر20مهر ماهاستان  مرکزيهشتمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی8
آقایان–سالنی بزرگساالننفر20آبان ماهاستان  مرکزينهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی9
آقایان–سالنی بزرگساالننفر20آبان ماهاستان  آذربایجان شرقیدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی10
آقایان-سالنی بزرگساالننفر20آذر ماه شرقیاستان  آذربایجانیازدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی11
آقایان-سالنی بزرگساالننفر20آذر ماهاستان  آذربایجان شرقیدوازدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی12
آقایان-سالنیبزرگساالننفر20دي ماه استان زنجانسیزدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی13
آقایان-سالنیبزرگساالننفر20دي ماهاستان قزوینرحله اردوي آمادگی تیم ملیچهاردهمین م14
آقایان–سالنی بزرگساالننفر20بهمن ماه استان قمپانزدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی15
آقایان–سالنی بزرگساالننفر20بهمن ماه استان تهرانشانزدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی16
آقایان-سالنی بزرگساالننفر20اسفند ماهاستان کرمانهفدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی17
آقایان–سالنی بزرگساالننفر20اسفند ماهاستان کرمانهجدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی18
داخل سالنبزرگساالننفر22ماهفروردیناستان گلستاناولین مرحله آمادگی تیم ملی هاکی بانوان19



)13:(صفحه  فدراسیون هاکی1395ه عملیاتی سال برنام
»بانوان ـ آقایان« هزینه برگزاري مسابقات داخلی اردوها : عنوان سرفصل 

تعداد تیم هازمان برگزاريمکان برگزاريشرح فعالیتردیف
یا نفرات شرکت کننده

توضیحاترده سنی

داخل سالنبزرگساالننفر22نیمه اول اردیبهشتراناستان مازندمرحله آمادگی تیم ملی هاکی بانواندومین20
داخل سالنبزرگساالننفر22اردیبهشتنیمه دوماستان همدانمرحله آمادگی تیم ملی هاکی بانوانسومین21
داخل سالنبزرگساالننفر22خردادنیمه اول استان مرکزيبانوانمرحله آمادگی تیم ملی هاکیچهارمین22
داخل سالنبزرگساالننفر22دوم خردادنیمه استان آذربایجان غربیمرحله آمادگی تیم ملی هاکی بانوانپنجمین23
داخل سالنبزرگساالننفر22مردادنیمه اولاستان زنجانمرحله آمادگی تیم ملی هاکی بانوانششمین24
داخل سالنبزرگساالننفر22مرداددومنیمهاستان تهرانمرحله آمادگی تیم ملی هاکی بانوانهفتمین25
داخل سالنبزرگساالننفر22شهریورنیمه اولاستان کرمانمرحله آمادگی تیم ملی هاکی بانوانهشتمین26
داخل سالنبزرگساالننفر22شهریوردومنیمهکرماناستان مرحله آمادگی تیم ملی هاکی بانواننهمین27
داخل سالنبزرگساالننفر22مهر ماهاستان گلستانمرحله آمادگی تیم ملی هاکی بانواندهمین28
داخل سالنبزرگساالننفر22آبان ماهاستان مازندرانمرحله آمادگی تیم ملی هاکی بانوانیازدهمین29
داخل سالنبزرگساالننفر22آذر ماهاستان مازندرانآمادگی تیم ملی هاکی بانواندوازدهمین مرحله30
داخل سالنبزرگساالننفر22دیماهاستان کرمانسیزدهمین مرحله آمادگی تیم ملی هاکی بانوان31
اخل سالندبزرگساالننفر22بهمن ماهاستان مرکزيچهاردهمین مرحله آمادگی تیم ملی هاکی بانوان32
آقایان–چمنی سال21زیر نفر36اردیبهشتیاستان  آذربایجان غربمرحله اردوي آمادگی تیم ملیاولین33
آقایان–چمنی سال21زیر نفر34خرداد ماهاستان کهگیلویه و بویراحمددومین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی34
آقایان-چمنی سال21زیر نفر30تیرماهن آذربایجان شرقیاستاسومین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی35
آقایان-چمنی سال21زیر نفر30مرداد ماهاستان آذربایجان شرقیچهارمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی36
آقایان–چمنی سال21زیر نفر30شهریور ماهاستان کرمانشاهپنجمنین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی37
آقایان–چمنی سال21زیر نفر28مهر ماهاستان کرمانشاهششمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی38



)14: (صفحه 

ن هاکیفدراسیو1395برنامه عملیاتی سال 
»بانوان ـ آقایان«و اردوهابرگزاري مسابقات داخلی: عنوان سرفصل هزینه

زمانمکان برگزاريشرح فعالیتردیف
برگزاري

تعداد تیم ها
یا نفرات شرکت کننده

توضیحاترده سنی

آقایان–چمنی سال21زیر نفر28مهر ماهاستان  آذربایجان غربیهفتمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی39
یانآقا–چمنی سال21زیر نفر28آبان ماهاستان  آذربایجان غربیهشتمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی40
آقایان–چمنی سال21زیر نفر28آبان ماهاستان  آذربایجان غربینهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی41
آقایان-چمنی سال21زیر نفر25آذر ماهاستان کهگیلویه و بویراحمددهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی42
آقایان-چمنی سال21زیر نفر25آذر ماهیلویه و بویراحمداستان کهگیازدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی43
آقایان-چمنی نفر25دي ماهاستان کهگیلویه و بویراحمددوازدهمین مرحله اردوي آمادگی تیم ملی44


