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1 
مسابقه کیوروگی به مناسبت هفته تربیت بدنی رده کمربندی سبز 

 )خردساالن و نونهاالن (
 سالن شهید قورچانی 61/7/49 بانوان 38

2 
 بی آ کمربندی رده بدنی تربیت هفته مناسبت به کیوروگی مسابقه

 ) خردساالن و نونهاالن (
 سالن شهید قورچانی 67/7/49 آقایان 611

3 
 پومسه قهرمانی شهرستان اصفهان  مسابقه

 های سنی () تمامی رده
 سالن شهید قورچانی 49/7/49 آقایان 661

4 
 پومسه قهرمانی شهرستان اصفهان  مسابقه

 های سنی () تمامی رده
 سالن شهید قورچانی 48/7/49 بانوان 693

5 
 قرمز  کمربندی رده سیزده آبان مناسبت به کیوروگی مسابقه

 ) خردساالن و نونهاالن (
 قورچانی شهید سالن 44/3/49 آقایان 688

6 
  آبی کمربندی رده آبان سیزده مناسبت به کیوروگی مسابقه

 ( نونهاالن و خردساالن) 
 قورچانی شهید سالن 48/66/49 بانوان 48

7 
کیوروگی قهرمانی شهرستان اصفهان رده کمربندی قرمز و  مسابقه

 مشکی) خردساالن و نونهاالن (
674 

 قورچانی شهید سالن 3/66/49 آقایان

8 
 و قرمز کمربندی رده اصفهان شهرستان قهرمانی کیوروگی مسابقه

 ( نونهاالن و خردساالن) مشکی
 قورچانی شهید سالن 4/66/49 بانوان

 پایگاه قهرمانی 44/3/49 بانوان و آقایان ---- کوچینگ کارگاه 9

 قهرمانی پایگاه 69/3/49 آقایان و بانوان ---- تمرین با کش کارگاه 11

 قهرمانی پایگاه 64/4/49 آقایان و بانوان ---- پومسه کارگاه 11

 ---- 4/66/49 آقایان ---- قهرمانی در لیگ پومسه استان اصفهان 12

 ---- 4/66/49 بانوان ---- نایب قهرمانی در لیگ پومسه استان اصفهان 13

14 
 سبز  کمربندی رده نیمه شعبان، مناسبت به کیوروگی مسابقه

 ) خردساالن و نونهاالن (
 قورچانی شهید سالن 86/4/49 بانوان 41

 ---- 64/4/49 ---- ---- 6849معرفی هیأت شهرستان اصفهان به عنوان هیأت برتر سال  15

 حالل احمر استان 68/4/49 آقایان و بانوان CPR 83 ریوی - قلبی احیاء آموزشی کارگاه 16

17 
 پومسه قهرمانی شهرستان اصفهان به مناسبت نیمه شعبان  مسابقه

 های سنی () تمامی رده
 قورچانی شهید سالن 83/4/49 آقایان 18

18 
با اینترنت در حیطه تکواندو ) کارگاه برگزاری کارگاه افزایش دانش کار 

 تشکیل کد (
 صدا و سیمای استان 63/8/49 آقایان و بانوان 89

 قورچانی شهید سالن 43/8/49 بانوان 93 رمضان ) کیوروگی ( مبارک ماه عمومی تمرین اولین جلسه 19

 قورچانی شهید سالن 47/8/49 آقایان 83 ( پومسه)  رمضان مبارک ماه عمومی تمرین جلسه دومین 21

 قورچانی شهید سالن 38/9/49 بانوان 89 ( پومسه)  رمضان مبارک ماه عمومی تمرین جلسه سومین 21

 قورچانی شهید سالن 63/9/49 آقایان 83 ( کیوروگی)  رمضان مبارک ماه عمومی تمرین جلسه چهارم 22

23 
  آبی کمربندی رده دهه کرامت، مناسبت به کیوروگی مسابقه

 ( نونهاالن و خردساالن) 
 قورچانی شهید سالن 44/9/49 آقایان ---

24 
  آبی کمربندی رده کرامت، دهه مناسبت به کیوروگی مسابقه

 ( نونهاالن و خردساالن) 
 قورچانی شهید سالن 3/9/49 بانوان ---

25 
افتتاح سایت هیأت تکواندو شهرستان اصفهان به مناسبت عید سعید 

 فطر
--- --- --- --- 



 --- --- --- --- الکترونیکی داوری سیستم 4 خرید 26

 --- --- --- --- تاپ لپ دستگاه یک خرید 27

 --- --- --- --- ( اهدایی)  تشک تخته یک خرید 29

31 
 روز, بهمن 44 راهپیمایی) اجتماعی -فرهنگی های برنامه در شرکت

 (حجاب و عفاف روز, قدس
--- --- --- --- 

31 
 در اصفهان شهرستان آوران مدال و قهرمانان از تجلیل و تقدیر

 مرزی برون مسابقات
--- --- --- --- 

 --- --- --- --- سایتی و روابط عمومی هیأت شهرستان امور آموزشی کارگاه 32

33 
 شهرستان جوانان و ورزش اداره با همراه دختر روز همایش برگزاری

 برتر حجاب عنوان با دختر تکواندوکاران از تجلیل و اصفهان
--- --- --- --- 

34 
...  و اسالمی شورای مجلس نمایندگان با متعدد دیدارهای برگزاری

 قهرمانان با همراه
--- --- --- --- 

 











 









 


