برنامه پيشنهادي انجمن ورزشي کاراته در سال 9318
توسعه فعاليت هاي آموزشي

الف)محور اصلي برنامه

توانمند سازي منابع انساني در دانشگاه ها

ب) هدف
د) فعاليت

دوره همسان سازي واحد
کاراته در دانشگاه ها
کسب سهميه دوره
مربيگري درجه 9و 2

مخاطب

زمان

مدرسين واحد کاراته

سه ماه دوم

دانشکاه ها
اساتيد و مربيان
دانشگاهي

مسئول اجرا

ميزبان

منطقه داوطلب

در طول سال

انجمن
انجمن

با نظر فدراسيون

اولويت

اول
ششم

کاراته

(برگزار کننده فدراسيون کاراته)

کسب سهميه دوره
ارتقاي داوري

اساتيد و داوران
دانشگاهي

در طول سال

انجمن

با نظر فدراسيون

ششم

کاراته

(برگزار کننده فدراسيون کاراته)

استاژ عملي

(تاکتيک در کاراته)

مربيان دانشگاهي

سه ماهه دوم

منطقه داوطلب

دبير منطقه

سوم

با حضور مربيان تيم ملي

همايش علمي کاراته
دوره آموزشي دفاع
شخصي
کارگاه ايروکامبت

پژوهشگران حيطه

سه ماهه چهارم

منطقه داوطلب

دبير منطقه

چهارم

نمايندگان فني و

سه ماهه اول

منصقه 9

دبير منطقه

دوم

نمايندگان فني و

سه ماه دوم

کاراته
مدرسين مناطق

مدرسين مناطق

الف)محور اصلي برنامه

منطقه داوطلب

دبير منطقه

پنجم

توسعه فعاليت هاي ورزش همگاني
افزايش مشارکت دانشجويان در فعاليت هاي ورزشي

ب) هدف
د) عنوان فعاليت

دوره آموزشي دفاع

مخاطب

زمان

ميزبان

مسئول اجرا

اولويت

دانشجويان

در طول سال

کليه مناطق

دبير منطقه

اول

شخصي
کارگاه ايروکامبت

دانشجويان

در طول سال

جشنواره کاراته

دانشجويان

در طول سال

منطقه ميزبان
کليه مناطق

دبير منطقه
دبير منطقه

سوم
دوم

توسعه فعاليت هاي قهرماني

الف)محور اصلي برنامه

ايجاد انگيزه در دانشجويان و شناسايي نخبگان ورزشي

ب) هدف
مخاطب

زمان

مسابقات درون منطقه اي

دانشجويان

د) عنوان فعاليت

طبق تقويم مناطق

ميزبان

دانشگاه ميزبان

مسئول اجرا

دبير منطقه

اولويت

دوم

در هر منطقه
مسابقات بين مناطق

دانشجويان

طبق تقويم اداره کل

منطقه ميزبان

دبير منطقه

سوم

قهرماني دانشجويان

دانشجويان

طبق تقويم اداره کل

منطقه ميزبان

دبير منطقه

دوم

کشور
شرکت در ليگ کشوري

دانشجويان

کاراته
شرکت در مسابقات بين

دانشجويان

بخشي

آمادگي شرکت در
تورنمنت هاي برون مرزي

دانشجويان

طبق تقويم
فدراسيون کاراته
با هماهنگی بخش های
مختلف (دانشگاه های
آزاد ،پیام نور ،پزشکی
و )...در طول سال
در طول سال

انجمن
انجمن

انجمن

انجمن
انجمن

انجمن

اول
چهارم

پنجم

