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 کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دو و میدانی ج.ا.ا

 
 

 1401 سال  –تقویم آموزشی کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دو و میدانی ج.ا.ا 

 

 ج.ا.ا فعال فدراسیون دو و میدانی و داوران ها/ وبینار مربیانکارگاه

 تاریخ برگزاری شکل برگزاری عنوان 
محل 

 برگزاری

 ظرفیت برای 

 هر کالس 

 - ستان میزبانا 1401فروردین  مجازی (1،درجه 2، درجه 3افزایی داوران)درجهدانش

 - ستان میزبانا 1401فروردین  حضوری تربیت استارتری

 - ستان میزبانا 1401اردیبهشت  مجازی )ویژه استقامت و نیمه استقامت(تجزیه و تحلیل برنامه تمرینات ورزشکاران نخبه 

 - ستان میزبانا 1401اردیبهشت  مجازی تجزیه و تحلیل برنامه تمرینات ورزشکاران نخبه )ویژه سرعت و موانع(

 - ستان میزبانا 1401اردیبهشت  مجازی ها(تجزیه و تحلیل برنامه تمرینات ورزشکاران نخبه )ویژه پرش

 - ستان میزبانا 1401خرداد     مجازی ها(تجزیه و تحلیل برنامه تمرینات ورزشکاران نخبه )ویژه پرتاب

 - ستان میزبانا 1401خرداد  حضوری تربیت مدیر اجرایی مسابقات )فضای باز و سالن(

 - ستان میزبانا 1401تیر  مجازی زمانبندی تمرینات سالیانه

 - ستان میزبانا 1401تیر حضوری -مجازی استقامت و نیمه استقامت()ویژه و پالیومتریک  زمانبندی تمرینات مقاومتی

 - ستان میزبانا 1401مرداد  حضوری-مجازی )ویژه سرعت و موانع( پالیومتریکو زمانبندی تمرینات مقاومتی 

 - ستان میزبانا 1401مرداد  حضوری-مجازی ها()ویژه پرش پالیومتریک وزمانبندی تمرینات مقاومتی 

 - ستان میزبانا 1401مرداد  حضوری-مجازی ها(پرتاب)ویژه  پالیومتریک وزمانبندی تمرینات مقاومتی 

 - ستان میزبانا 1401شهریور  حضوری تجربه گردانی )ویژه استقامت و نیمه استقامت(

 - ستان میزبانا 1401شهریور  حضوری تجربه گردانی )ویژه سرعت و موانع(

 - ستان میزبانا 1401شهریور  حضوری ها(تجربه گردانی )ویژه پرش

 - ستان میزبانا 1401شهریور  حضوری ها( تجربه گردانی )ویژه پرتاب

 - ستان میزبانا 1401مهر ماه  مجازی اصول تمرینات ویژه صحرانوردی

 - ستان میزبانا 1401مهرماه  مجازی مدیریت و برگزاری مسابقات دو صحرانوردی و جاده

 - ستان میزبانا 1401آذر  مجازی استقامت و نیمه استقامت(بیومکانیک و آنالیز )عملی، شفاهی، کتبی( )ویژه 

 - ستان میزبانا 1401آذر  مجازی بیومکانیک و آنالیز )عملی، شفاهی، کتبی( )ویژه سرعت و موانع(

 - ستان میزبانا 1401دی  مجازی ها(بیومکانیک و آنالیز )عملی، شفاهی، کتبی( )ویژه پرش

 - ستان میزبانا 1401دی  مجازی ها(شفاهی، کتبی( )ویژه پرتاببیومکانیک و آنالیز )عملی، 

 - ستان میزبانا 1401بهمن  حضوری-مجازی تربیت مسئول فنی مسابقات )استانداردها(

 - ستان میزبانا 1401بهمن  حضوری-مجازی رویافزایی مربیان پیادهدانش

 - میزبانستان ا 1401اسفند  مجازی استعدادیابی در دو و میدانی

افزایی دانش -دوپینگ -های ورزشیتغذیه و مکمل -روانشناسی مربیگری

 ریکاوری -فیزیولوژی  -های سنی پایه اصول مربیگری رده -داوران و مربیان
 مجازی

 تکرار در 

 طول سال
 - استان میزبان
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 کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دو و میدانی ج.ا.ا

 
 

 

 المللی(های رسمی مربیگری و داوری فدراسیون دو ومیدانی )ملی و بین دوره

 عنوان 
شکل 

 برگزاری
 محل برگزاری تاریخ برگزاری

ظرفیت 

 کالس

 نفر 20-25 فدراسیون دو و میدانی هامطابق تاریخ درخواست استان حضوری )چهار گرایش(دو و میدانی  1دوره مربیگری درجه 

 نفر 20-25 استان درخواست کننده هامطابق تاریخ درخواست استان حضوری )چهار گرایش(دو و میدانی  2دوره مربیگری درجه 

 نفر 20-25 استان درخواست کننده هامطابق تاریخ درخواست استان حضوری دو و میدانی 3دوره مربیگری درجه 

 نفر 20-25 فدراسیون دو و میدانی هامطابق تاریخ درخواست استان حضوری دو و میدانی 1دوره داوری درجه 

 نفر 20-25 استان درخواست کننده هامطابق تاریخ درخواست استان حضوری میدانیدو و  2دوره داوری درجه 

 نفر 20-25 استان درخواست کننده هامطابق تاریخ درخواست استان حضوری دو و میدانی 3دوره داوری درجه 

 - ایران مطابق تاریخ دریافت مجوز دوره بین المللی حضوری 1دوره بین المللی مربیگری سطح 

 - ایران مطابق تاریخ دریافت مجوز دوره بین المللی حضوری 2دوره بین المللی مربیگری سطح 

 نفر 20-25 استان درخواست کننده هامطابق تاریخ درخواست استان حضوری )آنالین( 2و  1آزمون ارتقاء درجه مربیگری درجه 

 نفر 20-25 استان درخواست کننده هاتاریخ درخواست استانمطابق  حضوری )آنالین( 2و  1آزمون ارتقاء درجه داوری درجه 

 

 

 

 

 مالحظات:

 تواند دو یا چند مرحله در طول سال تکرار شوند. ها و وبینارهای مشابه میها، کارگاه* بر اساس میزان تقاضای شرکت کنندگان، دوره

 گردد.ها و سایر مراجع متقاضی تنظیم و برگزار میهای مربیگری و داوری رسمی فدراسیون دو و میدانی بر اساس تاریخ تقاضای استان* دوره

 نامه کمیته آموزش و پژوهش آمده است. در آیینهای آموزشی رسمی مربیگری و داوری، * شرایط عمومی و اختصاصی شرکت کنندگان در کلیه دوره

 گردد.ها اعالم میهای ارسالی به استانتر از طریق بخشنامه* ظرفیت شرکت کنندگان در هر دوره، کارگاه و وبینار پیش

 ها بر اساس تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا بصورت حضوری یا غیر حضوری برگزار خواهد شد. داوری و کارگاهی مربیگری، ها* دوره

 های مربیگری و داوری دو و میدانیوبینار ویژه مدرسان دوره /دوره/کارگاه

 ظرفیت کالس محل برگزاری تاریخ برگزاری شکل برگزاری عنوان 

 - فدراسیون دو و میدانی 1401اردیبهشت  –فروردین  حضوری 1و  2، 3های مربیگری درجه تربیت مدرس دوره

 - فدراسیون دو و میدانی 1401اردیبهشت  –فروردین  حضوری 1و  2، 3های داوری درجه تربیت مدرس دوره

 کارگاه/وبینار با حضور مدرس خارجی 

 عنوان 
شکل 

 برگزاری
 تاریخ برگزاری

محل 

 برگزاری
 ظرفیت کالس

 نفر 15-20 ایران دریافت مجوز دورهمطابق تاریخ  حضوری کارگاه تکنیکال مواد پرتابی

 نفر 15-20 ایران مطابق تاریخ دریافت مجوز دوره حضوری کارگاه تکنیکال مواد پرشی

 نفر 15-20 ایران مطابق تاریخ دریافت مجوز دوره حضوری کارگاه تکنیکال دوهای سرعت و موانع

 نفر 15-20 ایران تاریخ دریافت مجوز دورهمطابق  حضوری کارگاه تکنیکال مواد استقامت و نیمه استقامت

 نفر 15-20 ایران مطابق تاریخ دریافت مجوز دوره حضوری رویکارگاه تکنیکال پیاده

  نمایشگاه/ جشنواره

 تاریخ برگزاری عنوان 

 1401مهر ماه  جشنواره تولید محتوای الکترونیک )نرم افزار، اپلیکیشن، تهیه سی دی آموزشی و ...(

 1401مهر ماه  جشنواره تولید محتوا )تالیف، ترجمه، مقاالت، جزوات و ...(

 1401آذر ماه  ساز کمک تمرینی و کمک آموزشی مربیان دو و میدانیهای دستدومین نمایشگاه نوآوری


