
 

 

گانی امور معاونت  فرهنگی و توسعه ورزش هم

گانی  دفتر توسعه ورزش هم

  "(ایران تندرست، ایران همدل، ایران قوی)و ورزش  بدنیهفته تربیتبرنامه های جدول روزشمار "

 

 مجری هایدستگاه و نهادها های پیشنهادیعناوین برنامه عنوان تاریخ روز ردیف

 نشاطمسیر امید، مدار  62/7/1011 دوشنبه 1

ه ها بها و مدیران ستادی از استانبازدید روسای فدراسیون -

 ویژه مناطق محروم

 های سنیی متناسب با گروهورزش یهاجشنواره یبرگزار -

پیمایی دوچرخه روی، کوههای پیادهبرگزاری همایش -

 سواری و ...

 فارس خلیج شهدای دریاچه محل در نمادین رویپیاده -

 –های ورزشیفدراسیون –هاجوانان استان ادارات کل ورزش و

 -کل روابط عمومیاداره  -هااستانامور حقوقی، مجلس و  معاونت

 های ورزشیصداوسیما و رسانه

 ورزش؛ میثاق وحدت و برادری 67/7/1011 سه شنبه 6

 دیدار با شهدای اهل سنت -

 غبارروبی و گلباران مزار شهدای ورزشکار -

 های بومی و محلیبرگزاری جشنواره -

 

 -های ورزشیفدراسیون –هاادارات کل ورزش و جوانان استان

یون فدراس -دفتر توسعه ورزش روستایی -دفتر امور فرهنگی

 -های کشورها و دهیاریسازمان شهرداری -روستایی و عشایری

کل دارها -سازمان بسیج ورزشکاران -بدنی نیروهای مسلحتربیت

 های ورزشیو رسانه صداوسیما -روابط عمومی

 62/7/1011 چهارشنبه 3
ورزش؛ پیشران سبک زندگی و 

 تحکیم خانواده

 تجلیل از مادران ورزشکاران شاخص -

جایزه نقد ورزشی )اهدای جایزه به بهترین برنامه ورزشی  -

 ها(صدا و سیما، فضای مجازی و خبرگزاری

 اجرای طرح سبا )سلامت بانوان ایران( -

 نشاط و تندرستیبرگزاری جام  -

 جشنواره دا )ویژه زنان و دختران روستایی( -

 -هاادارات کل ورزش و جوانان استان -معاونت ورزش بانوان

کل روابط اداره -وزارت بهداشت -های ورزشیفدراسیون

 های ورزشیصداوسیما و رسانه -عمومی



 مجری هایدستگاه و نهادها های پیشنهادیعناوین برنامه عنوان تاریخ روز ردیف

 62/7/1011 پنج شنبه 0
 دار سلامت ورزش؛ طلایه

 

جوانی با مشارکت اعضای هیات دولت، برگزاری جام  -

های فوتسال، والیبال و هنرمندان و ورزشکاران در رشته

 تیراندازی(

 برگزاری جام امام رئوف -

 و پزشکان های تیم با ورزشی دوستانه دیدار برگزاری -

 پرستاران

 بازدید بیمارستانی و تقدیر از کادر درمان -

 استانی( -)مقدماتیآغاز مسابقات کارکنان دولت  -

 آغاز اجرای طرح پرونده تندرستی ایرانیان -

ها با شعار ورزشکار باش )تربیت بدنی روز ورزش در پادگان -

 نیروهای مسلح(

برگزاری جام مساجد با مشارکت ائمه جماعات، حوزه علمیه  -

 و مساجد )ورزش نهادها(

 –هااستانادارات کل ورزش و جوانان  -معاونت امور جوانان

وزارت  -وزارت بهداشت –های ورزشیفدراسیون

مدیریت  -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -وپرورشآموزش

سازمان بسیج  -بدنی نیروهای مسلحتربیت -های علمیهحوزه

های صداوسیما و رسانه -کل روابط عمومیاداره  -ورزشکاران

 ورزشی

 31/7/1011 جمعه 5
و  ورزش؛ منش پهلوانی، فتوت

 جوانمردی

اهدای جایزه فتوت و جوانمردی به ورزشکار، انجمن،  -

 فدراسیون

 برگزاری مسابقات پهلوانی کشور -

 های ورزشی جانبازان و معلولینبرگزاری جشنواره -

 تکریم ورزشکاران جانباز و معلول -

 ورزشی ریزانگل برگزاری مراسم -

ته کمی -پیککمیته ملی الم -ایمعاونت ورزش قهرمانی و حرفه

 کشتی و ایزورخانه هایفدراسیون ورزش -ملی پاراالمپیک

ای هفدراسیون ورزش -فدراسیون جانبازان و معلولین -پهلوانی

سیون فدرا -ناشنوایان فدراسیون ورزش -بینایاننابینایان و کم

ات ادار -دفتر امور فرهنگی -ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء

-تربیت –های ورزشیفدراسیون –هاکل ورزش و جوانان استان

سازمان  -سازمان بسیج ورزشکاران -بدنی نیروهای مسلح

های صداوسیما و رسانه -کل روابط عمومیاداره -بهزیستی

 ورزشی



 مجری هایدستگاه و نهادها های پیشنهادیعناوین برنامه عنوان تاریخ روز ردیف

 1/2/1011 شنبه 2
فرهنگ سخت کوشی، ورزش؛ 

 وریرونق کار، افزایش بهره

 تجلیل از کارآفرینان  -

 تشکیل مجمع ملی خیرین ورزش -

 تشکیل انجمن ورزشکاران خیر )سفیران مهر( -

 های ورزشیآیین بازگشایی باشگاه -

بازدید از یک مجموعه تولیدی ورزشی )به منظور ترویج  -

 فرهنگ اقتصادی(

نامه نوآوری )در جهت نوآوری در عرصه امضای تفاهم  -

 ورزش(

مردم بین عموم درصدی کلیه اماکن ورزشی به  71تخفیف  -

 عصر )ابلاغ دستور وزیر محترم( 2تا  7صبح و  2تا  7ساعت 

ته ها در هفتسهیل استفاده از اماکن ورزشی سایر دستگاه -

 تربیت بدنی

ماکن داری اشرکت توسعه و نگه -منابع و مدیریت معاونت توسعه

 و فنی دفتر  -ورزش گذاری سرمایه و اقتصاد مرکز -ورزشی

ادارات کل ورزش و جوانان  -ورزشی اماکن و هابر طرح نظارت

وزارت تعاون، کار و رفاه   –های ورزشیفدراسیون –هااستان

 های تولیدکننده تجهیزاتشرکت -های ورزشیباشگاه -اجتماعی

 های ورزشیصداوسیما و رسانه -کل روابط عمومیاداره -ورزشی

 

 ؛ آیین اخلاق و مهربانیورزش 6/2/1011 یکشنبه 7

 تجلیل از معلمین و ورزشکاران شاخص -

 اعزام ورزشکاران شاخص به مناطق محروم -

 اهدای خادمی افتخاری امام رضا )ع( به ورزشکاران منتخب -

 

 ادارات -کمیته ملی المپیک -ایمعاونت ورزش قهرمانی و حرفه

دفتر امور  -های ورزشیفدراسیون –هاکل ورزش و جوانان استان

 -پهلوانی کشتی و ایزورخانه هایفدراسیون ورزش -فرهنگی

کل دارها -سازمان بسیج ورزشکاران -بدنی نیروهای مسلحتربیت

 های ورزشیصداوسیما و رسانه -روابط عمومی

                                                                              


