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  فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو 1399تقویم ورزشی )برنامه عملیاتی( سال 

 های آموزشی و پژوهشی توسعه فعالیت استراتژی: 
 ارقام به میلیون ریال                              ، شیرجه و واترپلورشته شناهای پژوهشی  های پیشرفته و فعالیت های مربیگری، دانش افزایی، دوره دورهبرنامه : 

 

 باشد. می میلیون ریال 30متوسط هزینه هر کالس  برگزار خواهد شد که کالس 414تعداد 

 عنوان فعالیت
 جنسیت

 تاریخ پایان تاریخ شروع محل برگزاری
 اعتبارات

 جمع کل درآمدهای فدراسیون کمک دولت زن مرد

    در طول سال )حسب تقاضا استان * * ، شیرجه، واترپلو، شنای هنری و تمرین در آبشنا 3درجه  مربیگری

    در طول سال )حسب تقاضا استان * * شنا 2درجه  مربیگری

    در طول سال )حسب تقاضا فدراسیون * * شنا 1درجه  مربیگری

    در طول سال )حسب تقاضا فدراسیون * * درجه ملیمربیگری 

    در طول سال )حسب تقاضا استان * * شنا، شیرجه و شنای هنری 3داوری درجه 

    در طول سال )حسب تقاضا استان * * داوری واترپلو

    در طول سال )حسب تقاضا استان * * شنا 2داوری درجه 

    در طول سال )حسب تقاضا فدراسیون * * شنا 1داوری درجه 

    در طول سال )حسب تقاضا استان * * ، شیرجه، واترپلو، شنای هنری و تمرین در آبشنا مربیگریبازآموزی 

    در طول سال )حسب تقاضا استان * * ، شیرجه، واترپلو و شنای هنریشنا بازآموزی داوری

واترپلو، شنای هنری و ، شیرجه، شنا های تخصصی مربیگری کلینیک
 تمرین در آب

    در طول سال )حسب تقاضا فدراسیون * *

    در طول سال )حسب تقاضا فدراسیون * * ، شیرجه، واترپلو و شنای هنریشنا های تخصصی داوری کلینیک

    جمع کل اعتبارات مورد نیاز
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 فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو 1399سال  (برنامه عملیاتیتقویم ورزشی )
 

 های تحت پوشش توسعه قهرمانی رشته استراتژی:
 ارقام به میلیون ریال                                                                                      رشته شنا های بین المللی فعالیتبخش اردوها و مسابقات برون مرزی و عنوان برنامه : 

 

 

 

 

 رده سنی عنوان فعالیت
 تعداد نفرات اعزام

 زمان مسابقه محل برگزاری
 برآورد هزینه

 جمع کل درآمد فدراسیون کمک دولت تعداد ورزشکار تعداد همراه

    ماه فروردین مالزی 4 2 بزرگساالن مسابقات انتخابی جهت ورودی المپیک

 بزرگساالن مسابقات انتخابی جهت ورودی المپیک
    ماه خرداد ایتالیا 4 2

 بزرگساالن جهت ورودی المپیکمسابقات انتخابی 
    ماه خرداد کرواسی 4 2

  2020مسابقات المپیک 
 بزرگساالن

    ماه مرداد – ماه تیر ژاپن 1 1

 مسابقات جهانی مسافت کوتاه 
 بزرگساالن

    ماه آذر امارات -ابوظبی  7 3

 مسابقات جام جهانی
 بزرگساالن

    ماهآذر  قطر 4 3

 مسابقات جام جهانی
 بزرگساالن

    ماه شهریور چین 4 3

 بزرگساالن مسابقات قهرمانی آسیا
    ماه آبان فیلیپین 10 3

    جمع کل اعتبارات مورد نیاز
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 فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو 1399تقویم ورزشی )برنامه عملیاتی( سال 

 های تحت پوشش توسعه قهرمانی رشته استراتژی:

 ارقام به میلیون ریال                                                                                 یرجهرشته ش های بین المللی برنامه : بخش اردوها و مسابقات برون مرزی و فعالیت عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 رده سنی عنوان فعالیت
 جنسیت

 زمان مسابقه محل برگزاری
 اعتبارات

 جمع کل درآمدهای فدراسیون دولتکمک  زن مرد

    ماه فروردین آذربایجان   * های سنی  رده اردوی تدارکاتی

    ماه فروردین روسیه -کازان   * بزرگساالن Finaسری جهانی مسابقات 

    ماه اردیبهشت  ژاپن -توکیو   * بزرگساالن ورودی المپیک - Finaجام جهانی مسابقات 

    ماه ذرآ فیلیپین  * جوانان قهرمانی آسیا 

    ماه دی اوکراین -کیف   * جوانان  Finaقهرمانی جوانان جهانمسابقات 

    جمع کل اعتبارات مورد نیاز
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 فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو 1399تقویم ورزشی )برنامه عملیاتی( سال 

 های تحت پوشش توسعه قهرمانی رشته استراتژی:

 ارقام به میلیون ریال                                                                            واترپلورشته  های بین المللی عنوان برنامه : بخش اردوها و مسابقات برون مرزی و فعالیت

 

 

 

 

 

 

 رده سنی عنوان فعالیت
 جنسیت

 تاریخ پایان شروعتاریخ  محل برگزاری
 اعتبارات

 جمع کل درآمدهای فدراسیون کمک دولت زن مرد

    - تیر ماه یونان  * سال 16زیر  قهرمانی نوجوانان جهان

    ماه مرداد ماه مرداد   * سال 19زیر  قهرمانی جوانان آسیا

 شهریور ماه  9 شهریور ماه 1 ترکیه  * سال 18زیر  قهرمانی جوانان جهان
   

    ماهآبان  ماهآبان  کویت  * عموم های آسیا مسابقات قهرمانی باشگاه

    آذر ماه ماه آذر فیلیپین  * عموم مسابقات قهرمانی آسیا

    نیاز جمع کل اعتبارات مورد
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 فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو 1399تقویم ورزشی )برنامه عملیاتی( سال 
 های تحت پوشش توسعه قهرمانی رشته استراتژی:

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                    های آزاد      آبمسابقات داخلی عنوان برنامه : 

 

 

 

 

 

نا
ش

 
ب

) آ
 

د(
آزا

ی 
ها

 

 رده سنی زمان برگزرای مکان برگزاری شرح فعالیت
 اعتبارات

 جمع کل درآمد فدراسیون کمک دولت

    سال و به باال 14 اردیبهشت ماه بوشهر )روز خلیج فارس( های آزاد آب مسابقات

    های سنی رده خرداد ماه نوشهر های آزاد جام آب

 تیر ماه مریوان های آزاد جام آب مسابقات
 سال  20تا  14

 سال به باال 20 
   

    سال 14باالی  مرداد ماه –تیر ماه  حاشیه دریای خزرهای  استان مرحله اولهای آزاد  لیگ آب

    سال 14باالی  مرداد ماه –تیر ماه  های حاشیه خلیج فارس استان مرحله دومهای آزاد  لیگ آب

    سال 14باالی  شهریور ماه استان داوطلب های آزاد آب قهرمانی کشور مسابقات

    سال 14باالی  آبان ماه کیش های آزاد  آبجایزه بزرگ  مسابقات

    سال 14باالی  ماه آبان کیش های آزاد جام روز ملی کیش مسابقات آب

    جمع کل اعتبارات مورد نیاز
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 فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو 1399تقویم ورزشی )برنامه عملیاتی( سال 
 های تحت پوشش توسعه قهرمانی رشته استراتژی:

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                    رشته شنا     مسابقات داخلی عنوان برنامه : 

 میزبان رده سنی عنوان مسابقه ماه
 اعتبارات

 )ریال( جمع کل های فدراسیوندرآمد کمک دولت

 فروردین ماه
سازی تیم ملی جهت مسابقات  اردوی آماده

 2020المپیک 
    تهران -

    های کشور استان سال 12 - 7 های شنا کودکان جشنواره ماه فروردین

    های کشور استان سال 12 - 7 های شنای کودکان جشنواره ماه اردیبهشت

 ماه خرداد
 جشنواره شنای کودکان

 جنوب و شرق کشورجشنواره شنای 

 سال 12 - 7

 سال 10زیر 

 های کشور استان

 جنوب و شرق مناطق

 کشور

   

 ماه تیر

  جشنواره شنای سراسری کشور

 جهانی فینا( )بزرگداشت روز

 مسابقات شنا جام زنده رود

 جشنواره شنای شمال و شرق کشور

 سال 7-14

 سال11-14

 سال 10زیر 

 های کشور استان

 اصفهان

 استان منتخب

   

 مرداد ماه
سازی تیم ملی جهت مسابقات  اردوی آماده

 مسافت کوتاه ابوظبی
    تهران -

 ماه مرداد

 کشور مسابقات قهرمانی

 المپیاد استعدادهای برتر شنای کشور

 جشنواره شنای غرب کشور

 سال 17 - 15

 سال 16 - 13

 سال 10زیر 

 استان داوطلب

 استان داوطلب

 استان منتخب

   

 ماه شهریور
 های درحال توسعه مسابقات قهرمانی استان

 جام پایتخت شنای کودکانجشنواره 

 سال 14 - 11

 سال 12 - 11و  10زیر 

 استان داوطلب

 تهران
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 ماه مهر
 بزرگساالنجام مسابقات شنا 

 المللی جام سرداران شهید آذربایجان مسابقات بین

 سال 25باالی 

 سال 11-14

 استان داوطلب

 تبریز
   

    مشهد سال 17 - 11 مسابقات شنا جام والیت مشهد ماه آبان

 آبان ماه
سازی تیم ملی جهت مسابقات جام  اردوی آماده

 جهانی جنیان چین
    تهران -

    آزادی استخر سال 14باالی  مرحله اول لیگ شنا ماه آذر

 ماه دی
 مرحله دوم لیگ شنا

 پارسیانجام فجر 

 سال 14باالی 

 سال 11-14

 آزادی استخر

 شیراز
   

 ماه بهمن

 المللی دهه مبارکه فجر بین مسابقات شنا

 مرحله سوم لیگ شنا

 های غرب کشور جشنواره شنای استان

 شرق کشور شمال و های جشنواره شنای استان

 سال 17 - 11

 سال 14باالی 

 سال 10زیر 

 سال 10زیر 

 استان داوطلب

 استخرآزادی

 استان داوطلب

 استان داوطلب

   

 ماه اسفند

 مسابقات جایزه بزرگ و رکوردگیری 

(Grand Prix@time trial) 

 مرحله چهارم لیگ شنا

 سال 15باالی 

 سال 14باالی 

 استخر آزادی

 آزادی استخر
   

    تهران آزاد دوره( 8های ملی  تایم ترایال )مخصوص پایگاه طول سال

    زنجان مربیان منتخب و ملی های تیم ملی شنا ارائه برنامه ماه هفته سوم فروردین

    تهران مربیان منتخب و ملی نشست مربیان منتخب و ملی آذر ماههفته اول 

    تهران مربیان شنا سمینار توسعه قهرمانی شنا ماه چهارم آبان هفته

    تهران مربیان های منتخب کمیته فنی کلینیک در طول سال

    - - صدور مجوز مدرسه شنا در طول سال

    تهران - برگزاری جلسات کمیته فنی دوره( 4در طول سال )

    مورد نیازجمع کل اعتبارات 
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 فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو 1399تقویم ورزشی )برنامه عملیاتی( سال 

 های تحت پوشش توسعه قهرمانی رشته استراتژی:

 ارقام به میلیون ریال                                                                                              یرجهرشته شداخلی عنوان برنامه : بخش اردوها و مسابقات 

 

 

 

 

 

 رده سنی عنوان فعالیت
 جنسیت

 تاریخ پایان شروعتاریخ  محل برگزاری
درصد از کل 

 هدف سالیانه

 اعتبارات

 کمک دولت زن مرد
درآمدهای 
 فدراسیون

 جمع کل

های  اردوهای متمرکز و غیرمتمرکز تیم

 ملی شیرجه
 تهران و تبریز  * جوانان و بزرگساالن

ماه از  5حدود 

 1399سال 

 ماه از  5حدود 

 1399سال 
10%    

    %30 25/5/99 20/5/99 تهران  * های سنی تمام رده مسابقات قهرمانی کشور

    %30 24/7/99 20/7/99 تقاضیماستان   * سال 11زیر  سال 11مسابقات قهرمانی زیر 

    %15 26/10/99 25/10/99 تهران  * سال به باال 14 های کشور مرحله اول لیگ برتر باشگاه

    %15 24/11/99 23/11/99 استان متقاضی  * سال به باال 14 های کشور مرحله دوم لیگ برتر باشگاه

    جمع کل اعتبارات ریالی و ارزی مورد نیاز
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 فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو 1399تقویم ورزشی )برنامه عملیاتی( سال 
 های تحت پوشش توسعه قهرمانی رشته استراتژی:

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                          واترپلو رشته داخلی عنوان برنامه : بخش اردوها و مسابقات 

 

 رده سنی عنوان فعالیت

 جنسیت

 تاریخ پایان تاریخ شروع محل برگزاری

درصد از 

کل هدف 

 سالیانه

 اعتبارات

کمک  زن مرد

 دولت

درآمدهای 

 فدراسیون
 کلجمع 

    %5 نیمه اول سال نیمه اول سال استان متقاضی  * سال 12 - 11 مسابقات یادواره شهدا

    %5 نیمه اول سال نیمه اول سال استان متقاضی  * سال 14 - 13 مسابقات یادواره شهدا

    %10 نیمه اول سال نیمه اول سال استان متقاضی  * سال 17 زیر برگزاری مسابقات قهرمانی کشور

    %10 نیمه اول سال نیمه اول سال سایر شهرها  * سال 14زیر  )دوره اول( سال 14برگزاری لیگ زیر 

    %10 نیمه دوم سال نیمه دوم  سال سایر شهرها  * سال 14زیر  )دوره دوم( سال 14برگزاری لیگ زیر 

    %10 نیمه اول سال نیمه  اول سال تهران  * سال 17زیر  )دوره اول( سال 17برتر زیر برگزاری لیگ 

    %15 نیمه دوم سال نیمه دوم سال سایر شهرها  * عموم برگزاری لیگ برتر 

    %10 نیمه دوم سال نیمه  دوم سال سایر شهرها  * سال 17زیر  )دوره اول( سال 17برگزاری لیگ دسته یک زیر 

    %10 نیمه دوم سال نیمه  دوم سال تهران  * سال 17زیر  )دوره دوم( سال 17برگزاری لیگ برتر زیر 

    %10 نیمه دوم سال نیمه  دوم سال سایر شهرها  * سال 17زیر  )دوره پایانی( سال 17برگزاری لیگ دسته یک زیر 

    %10 نیمه دوم سال نیمه  دوم سال تهران  * سال 17زیر  )دوره پایانی( سال 17برگزاری لیگ برتر زیر 

 تهران  * عموم ها برگزاری لیگ دسته یک باشگاه
 نیمه دوم سال

 )اسفند ماه(

 نیمه دوم سال

 )اسفند ماه(
10%    

    %10 در طول سال در طول سال تهران  * بزرگساالن اردوی متمرکز داخلی بزرگساالن

    %10 در طول سال در طول سال تهران  * جوانان اردوی متمرکز داخلی جوانان

    جمع کل اعتبارات مورد نیاز
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 فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو 1399تقویم ورزشی )برنامه عملیاتی( سال 
 های تحت پوشش توسعه قهرمانی رشته استراتژی:

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                   بانوان رشتهداخلی عنوان برنامه : بخش اردوها و مسابقات 

 رده سنی عنوان فعالیت
 جنسیت

 تاریخ پایان تاریخ شروع محل برگزاری
 اعتبارات

 جمع کل درآمدهای فدراسیون کمک دولت زن مرد

    ماه نیمه دوم اردیبهشت تهران *  آزاد مسابقات مادران سالم

    ماه نیمه اول مرداد زنجان *  سال 12 – 11 جشنواره شنا

    100 15/5/99 تهران *  سال 14 – 11 دو مرحله لیگ واترپلو جام خلیج فارس

    انتهای هر فصل زنجان *  سال 10 - 8 شناجشنواره 

    ماه نیمه اول آبان تبریز *  سال 14 – 11 )مسافت کوتاه( مسابقات جام آذربایجان

    ماه نیمه اول بهمن استان متقاضی *  بزرگساالن سال 25 - 18 شنا مسابقات بزرگساالن

 *  به باالسال  15 فارس مرحله لیگ واترپلو جام خلیج دو
 قزوین

 گیالن
    ماه و بهمن ماه نیمه اول آبان

    ماه نیمه اول آذر استان متقاضی *  سال 14 – 13 جام مسابقات شنای کشوری

 رده سنی( 4جام شنای موزون )

 سال 12 و زیرسال  12

 سال 15 – 13

 سال 18 - 16

 سال به باال 19

    ماه دوم بهمننیمه  تهران * 

    ماه نیمه دوم بهمن اصفهان *  سال 17 – 15 مسابقات قهرمانی کشور 

    ماه نیمه دوم آبان تهران *  سال 14 باال لیگ شنا

    انتهای هر فصل باشگاه متقاضی *  آزاد ها هر فصل برگزاری آزمون ستاره

    اعتبارات مورد نیاز جمع کل



 

14 

 

 

 توسعه ورزش همگانی
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 فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو 1399تقویم ورزشی )برنامه عملیاتی( سال 

 های تحت پوشش توسعه همگانی رشته استراتژی:

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                                                      ای و ... های همگانی، توسعه فعالیتعنوان برنامه : 

 تعداد نفرات تحت پوشش مکان اجراء زمان اجراء شرح فعالیت ردیف
 اعتبارات

 جمع کل )ریال( درآمدهای فدراسیون کمک دولت

    نفر 6.000 ها کلیه استان بهار و سالمت پسران شنا جشنواره فرهنگی ورزشی 1

نفر 6.000 ها کلیه استان تابستان و سالمت پسران شنا ورزشیجشنواره فرهنگی  2     

نفر 6.000 ها کلیه استان پاییز و سالمت پسران شنا جشنواره فرهنگی ورزشی 3     

نفر 6.000 ها کلیه استان زمستان و سالمت پسران شنا جشنواره فرهنگی ورزشی 4     

    نفر 6.000 ها کلیه استان بهار فرهنگی ورزشی شنا و سالمت دخترانجشنواره  5

نفر 6.000 ها کلیه استان تابستان جشنواره فرهنگی ورزشی شنا و سالمت دختران 6     

نفر 6.000 ها کلیه استان پاییز جشنواره فرهنگی ورزشی شنا و سالمت دختران 7     

نفر 6.000 ها کلیه استان زمستان جشنواره فرهنگی ورزشی شنا و سالمت دختران 8     

    نفر 3.000 دی 9استخر  نیمه اول سال دی فدراسیون 9آکادمی جشنواره شنا  9

    نفر 3.000 دی 9استخر  نیمه دوم سال دی فدراسیون 9آکادمی جشنواره شنا  10

    نفر 3.000 استخر آزادی نیمه اول سال آکادمی آزادی فدراسیونجشنواره شنا  11

    نفر 3.000 استخر آزادی نیمه دوم سال آکادمی آزادی فدراسیونجشنواره شنا  12

    نفر 10.000 ها کلیه استان تیرماه جشنواره بزرگداشت روز جهانی شنا )پسران( 13

    جمع کل اعتبارات مورد نیاز

 

 



 

16 

 

 استعدادیابی

 

 

 

 

 

  

 فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو 1399برنامه عملیاتی سال 
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  و جشنواره استعدادیابیهای  عنوان سرفصل هزینه: فعالیت

 

 مکان تاریخ نگهداشت پرورش جذب شناسایی شرح ردیف

 اعتبارات مورد نیاز )به ریال(

کمک 

 دولت

درآمد 

 فدراسیون
 جمع کل

    های قهرمانی و ملی  پایگاه فصل بهار - -   های شنا، شیرجه و واترپلو برگزاری جشنواره 1

    های قهرمانی و ملی پایگاه فصل تابستان     های شنا، شیرجه و واترپلو برگزاری جشنواره 2

    های قهرمانی کشور منتخب پایگاه فصل تابستان   -- -- های استعدادیابی برگزاری آزمون 3

    های قهرمانی کشور منتخب پایگاه فصل پاییز     جشنواره سراسری مستعدین شنا، شیرجه و واترپلو 4

    استان داوطلب خرداد     های تمرینی نخبگان )مرحله اول( برگزاری کمپ 5

    استان داوطلب شهریور     نخبگان )مرحله دوم(های تمرینی  برگزاری کمپ 6

    های قهرمانی کشور منتخب پایگاه ماه اول سال     6 کلینیک تربیت مربیان استعدادیاب سطح یک 7

    استان داوطلب آبان      های تمرینی نخبگان )مرحله سوم( برگزاری کمپ 8

    استان داوطلب بهمن     های تمرینی نخبگان )مرحله چهارم( برگزاری کمپ 9

    استان داوطلب اسفند     های تمرینی نخبگان )مرحله پنجم( برگزاری کمپ 10

    های قهرمانی کشور منتخب پایگاه فصل زمستان   -- -- های استعدادیابی برگزاری آزمون 11

    استخر آزادی تهران فصل زمستان     مسابقات جایزه بزرگ ویژه مستعدین و نخبگان 12

    های قهرمانی کشور منتخب پایگاه درطول سال     های پایه افزایی مربیان رده کلینیک توان 13

    های قهرمانی کشور منتخب پایگاه ماه دوم سال     6 کلینیک تربیت مربیان استعدادیاب سطح دو 14

    جمع کل اعتبارات مورد نیاز


