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 گفتارپیش

 برنامه پنجم توسعه و ششمین مصوبه جلسه شورای عالی فناوری اطالعات 15و  86تکلیف قانونی ماده      

 ، مرکز فناوری اطالعات را بر آن داشت تا بر اساس آیین نامه و ضوابط فنی اجرایی ابالغ شده طی02/50/30مورخ 

رزش کشور و تهیه زیرساخت های آن را سرلوحه برنامه های خود ، راه اندازی سامانه جامع اطالعات و55/8/39مورخ  551/022شماره 

های اطالعاتی مختلف از جمله سرمایه انسانی )داور/مربی/ورزشکار/...(، اعزام های برون قرار دهد. سامانه ملی مبین مجموعه ای از پایگاه

دست احداث/ اماکن مورد بهره برداری/ باشگاه های  مرزی )شرکت در مسابقات/اردوها/مجامع ورزشی/...( و اماکن ورزشی )پروژه های در

 خصوصی/...( می باشد.

زشی، سبک ها، ماده ها و شاخه ورزش، گردآوری و تهیه لیست جامعی از رشته های ور در فرآیند طراحی سامانه جامع اطالعات     

، گیری از نظرات متخصصینجامعه ورزشی و بهره ظران. بنابراین با حمایت ارزشمند صاحبنشودمیمحسوب ترین اطالعات پایه از مهمها، 

ذکور مسامانه  عملیاتی رشته های ورزشی به عنوان اولین سند شش ماه مداوم کاری، سندبیش از کارشناسان، دست اندرکاران و صرف 

 .استتدوین شده 

ونهای جهانی سیاسایت المپیک، فدر شی، بررسیسیون های ورزاکاتبات صورت گرفته با فدرمبر مستند سند حاضر برای اولین بار و      

رشته  اعموم ب بیشترآشنایی برای  مرجع مناسبیمصاحبه با افراد خبره ورزشی تهیه و گردآوری شده است. این سند  ، همچنینداخلی و

 بهره برداری و استناد در حوزه های مختلف جامعه ورزش می باشد. و قابل شودقلمداد میهای مختلف ورزشی 

 های ورزشی در وزارت ورزش و جوانان، روسا،فرصت را مغتنم شمرده، از یکایک اعضای کارگروه تدوین سند رشته    

این سند داشته اند تشکر و قدرانی می گردآوری اطالعات نائب رییسان و دبیران فدارسیون های ورزشی که همکاری صمیمانه ای در 

 .نمایمو کارشناسان مجرب حوزه معاونت آمار و فناوری اطالعات سپاسگزاری می  نمایم و از زحمات بی شائبه کلیه همکاران

امید واثق دارم، پیشنهادات اصالحی و تکمیلی کاربران این سند، یاری رسان این مرکز برای تهیه و انتشار نسخه های جدید بر اساس 

با معرفی، ترویج  و فعالیت بیشتر در رشته های مختلف  یمنرشته های ورزشی نوظهور در سطح بین الملل و کشور عزیزمان بوده و بتوا

 ورزشی، شاهد جامعه ای سالم، شاداب و آینده ای بهتر و درخشان تر در ورزش جمهوری اسالمی ایران باشیم.

 

 

 حجت اله دارابی                       

 و رئیس مرکز فناوری اطالعات، وزیر مشاور                          

 وزارت ورزش و جوانان ارتباطات و تحول اداری            
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 مقدمه:

به استناد فرمایشات و تاکید مقام معظم رهبری درباره اهمیت ورزش برای آحاد مردم، و با توجه به سیاست های تعیین شده در 

موجود در بخش ورزش قهرمانی و همگانی، نیاز به توسعه بهره مندی از ابزارهای تکنولوژی  هایچالشقانون برنامه پنجم، همچنین 

با هدف دستیابی به آمار و اطالعات دقیق و بهنگام که می تواند در تعیین اهداف و خط مشی ها، امور اجرایی و در نهایت ارزیابی 

ا طراحی و پیاده سازی پایگاه ملی سرمایه انسانی ورزش کشور )سامانه موفقیت آنها نقش تحول آفرینی ایفا نماید ضروری می نمود. لذ

حترم موقت جامع مبین( به عنوان بخشی از زیربنای تحقق سازمان الکترونیک در دستور کار این مرکز قرار گرفت. همچنین وزیر 

با موضوع معرفی سامانه مبین به  35/ص/5165/522ورزش و جوانان، جناب آقای دکتر گودرزی طی ابالغ بخشنامه ای به شماره 

 عنوان تنها مرجع رسمی انتشار آمار و اطالعات وزارت ورزش و جوانان حمایت قاطع خود را از این امر اعالم نمودند.

استانداردسازی تعاریف و مفاهیم مشترک و تولید پایگاه داده های اطالعات پایه، اولین گام در توسعه سامانه های الکترونیک 

می شود. ازینرو با عنایت به حوزه کاری دستگاه، تجمیع و تدوین سند رشته های ورزشی به عنوان ابتدایی ترین اطالعات  محسوب

پایه، به منظور بهره گیری در پایگاه سرمایه انسانی، سامانه صدور مجوز اعزام و میزبانی رویدادهای بین المللی، پایگاه اماکن ورزشی 

 آغاز و با همت همکاران متخصص و همکاری شایسته فدراسیون های ورزشی به پایان رسیده است. کشور و ... در این مرکز 

سند پیش رو بر اساس آخرین اطالعات رشته های ورزشی موجود در کشور، به تفکیک فدراسیون های ورزشی متولی هر رشته، و 

اطالعات تخصصی رشته های ورزشی به تفکیک شاخه/زیر جدول  12مطابق با استانداردهای بین المللی گردآوری شده و مشتمل بر 

شاخه/سبک/ ماده می باشد. همچنین داده های مزبور منطبق بر ضوابط فنی استاندارد مرکز آمار ایران و در سطح ملی کدگذاری 

یون های ورزشی، ادارات شده است، لذا به عنوان یک استاندارد جهت گزارش گیری و استفاده در توسعه نرم افزارهای مورد نیاز فدراس

 کل ورزش و جوانان استانها و سایر دستگاه های اجرایی با ماهیت مرتبط ورزشی قابل بهره برداری می باشد.

 و ستا آمده به تفکیک رشته،تا پایین ترین سطوح  هر یک از آنها کد رشته های ورزشیو  جدول کد فدراسیون ها در این مستند

 می باشد:الگوی کدگذاری به نحو زیر 

 کد سبک/استایل کد ماده/زیرشاخه کد شاخه کد رشته کد فدراسیون

 سه رقم سه رقم سه رقم مسه رق سه رقم

و اطالع  در طی زمان با اعمال تغییرات در رشته های ورزشی تحت پوشش و شایان ذکر است سند مذکور نسخه اول محسوب شده

 و در قالب نسخ بعدی منتشر خواهد گردید. ، به روز رسانیاز سوی فدراسیون ها مکتوب رسانی

 سحر فامیل زارع

 معاون آمار و فناوری اطالعات

  مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری
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 کدگذاری فدراسیون های ورزشی

 جمهوری اسالمی ایران



 

8 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 جدول کد فدراسیون های ورزشی

 کد فدراسیون نام فدراسیون ردیف

 966 اسکواش 9

 996 اسکی 3

 936 اسکیت 1

 916 انجمن های ورزشی 1
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 366 پهلوانی و زورخانه ای 99

 396 تکواندو 93

 336 تنیس 91

 316 تنیس روی میز 91

 316 تیراندازی .9

 3.6 تیراندازی با کمان 91

 316 جودو و کوراش 97

 376 چوگان 95

 356 دوچرخه سواری 91

 316 دو و میدانی 36

 166 ژیمناستیک 39

 196 سوارکاری 33



 

9 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 ادامه جدول کد فدراسیون های ورزشی

 کد فدراسیون نام فدراسیون ردیف

 136 شطرنج 31

 116 شمشیربازی 31

 116 واترپلو-شیرجه-شنا .3

 1.6 فوتبال 31

 116 قایقرانی 37

 176 کاراته 35

 156 کبدی 31

 116 کشتی 16

 166 کونگ فو و هنرهای رزمی 19

 196 کوهنوردی و صعودهای ورزشی 13

 136 گلف 11

 116 ملی ورزش های دانشگاهی 11

 116 موتورسواری و اتومبیل رانی .1

 1.6 نجات غریق و غواصی 11

 116 والیبال 17
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 96. ورزش های روستایی و بازیهای بومی و محلی 13

 36. ورزش های سه گانه 11

 16. ورزش های کارگری 11



 

11 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد فدراسیون های ورزشی ادامه جدول

 کد فدراسیون نام فدراسیون ردیف

 16. ورزش های نابینایان و کم بینایان .1

 6.. ورزش های ناشنوایان 11

 16. ورزش های همگانی 17

 76. وزنه برداری 15

 56. ووشو 11

 16. هاکی 6.

 166 هندبال 9.

 

  



 

11 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

  

 فدراسیون اسکواش 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون اسکواش1) جدول

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 اسکواش 9

 522 اسکواش

 552 اسکواش دوبل

 502 اسکواش ساحلی

 222 - 552 پادل 3

 502 راکت بال 1
 522 انگلیسی

 552 امریکایی
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

  

 فدراسیون اسکی 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 رشته های تحت پوشش فدراسیون اسکی(: 2جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 552 اسکی آلپاین 9

 522 ترکیبی

 552 سبک آزاد

 502 سوپرجی

 592 کراس

 552 مارپیچ بزرگ

 512 مارپیچ سرعت

 582 هیلمارپیچ فوق سرعت یا دان

 572 مارپیچ کوچک

 502 اسکی روی چمن 3

 522 سوپرجی

 552 کمبینه

 502 مار پیچ کوچک

 592 مارپیچ بزرگ

 592 اسکی اسنوبرد 1

 522 اسنوبرد کراس

 552 پارالل بزرگ

 502 پارالل کوچک

 592 سبک آزاد

 552 مارپیچ بزرگ

 512 مارپیچ کوچک

1 

 

 اسکی بیاتلون

 

 522 اسکی صحرانوردی+ تیراندازی 552

 522 استقامتی 532 رولر اسکی .
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 512 اسکی صحرانوردی 1

 522 کیلومتر کالسیک 1

 552 کیلومتر کالسیک 52

 502 کیلومتر کالسیک 51

 592 کیلومتر آزاد 1

 552 کیلومتر آزاد 52

 512 کیلومتر آزاد 51

 582 کالسیک پاتیناژ

 002 موگول 7
 522 اسکی سبک آزاد

 552 اسکی نمایشی

 222 - 052 لوژ دو نفره 5

 222 - 022 لوژ چهار نفره 1

 222 - 572 پرش با اسکی 96

99 
پرش ترکیبی + 

 صحرا نوردی
562 - 222 

93 
اسکلتون )لوژ 

 خوابیده(
522 - 222 

 222 - 582 پاتیناژ 91
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 یتفدراسیون اسک

 ایرانجمهوری اسالمی 
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون اسکیت3جدول )

 کد ماده/ سبک سبک ماده کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

1 
آیس 

(ICE) 
 522 اسکیت روی یخ 522

 011 - روی یخ سرعت

 001 - هاکی روی یخ

 021 - روی یخ هنری

3 
رولر 

 اسکیت
552 

 552 اسکیت سرعت جاده

 522 - گروهیمتر  5222

 552 - متر پوینتی 52222

 502 - متر 022

 592 - متر حذفی 02222

 552 - متر گروهی 122

 502 اسکیت سرعت پیست

 522 - متر گروهی 5222

متر پوینتی  52222

 حذفی
- 552 

 502 - متر حذفی 51222

 592 - متر 922

 552 - گروهیمتر  122

 592 اسکیت هنری
 522 انفرادی -

 552 گروهی -

 522 - - 552 اسکیت هاکی

 512 و()اگرسیالینایناستانت

- 
اسکیت 

 پارک
522 

- 
بست 

 تکنیکال
552 

- 
هف 

 پایپ
502 
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 کد ماده/ سبک سبک ماده کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

2 
رولر 

 اسکیت
552 

 582 برد

 522 پارک -

- 
جیم آف 

 اسکیت
552 

- 
دست 

 تکنیکال
502 

 572 فری استایل

 522 اسپید اساللوم -

 502 اسالید -

 592 بتل  -

 552 فری جامپ -

 512 کالسیک -

 222 - - 562 اسکیت رول بال
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

 

 

  

 نجمن های ورزشیفدراسیون ا

 جمهوری اسالمی ایران
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون انجمن های ورزشی4جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 اسکی روی آب 9

 522 اساللوم

 552 پرش

 502 تریک

 592 ویک برد

 552 اسپرت -او  3

 522 آگماتانو

 552 آمادای

 502 اسپدان

 592 استاتیس

 552 اکسایا

 512 سریعترین

 582 هنرهای رزمی

 222 - 502 بیس بال 1

 222 - 532 سافت بال 1

 222 - 592 جت اسکی .

 512 جهت یابی 1

 522 اسکی کوهستان

 552 پیاده روی

 502 دوچرخه کوهستان

 592 ویلچر)جانبازان و معلولین(

 222 - 582 دارت 7

 012 فوتوالی 5

 522 نفره 0

 552 نفره 9

 502 نفره 5
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 222 - 002 طناب کشی 1

 222 - 052 فوتبال روی میز 96

 222 - 092 فلوربال 99

 572 دراگون بوت 93
 522 بزرگقایق 

 552 قایق کوچک

 562 راگبی 91

 522 نفره 52

 552 نفره 51

 502 نفره 7

 592 تاج بال

 552 نفره( 1ساحلی )

 052 سپک تاکرا 91

 522 ایونت )تیمی(

 552 دبل

 502 رگو

 592 ساحلی

 552 هوپ تاکرا

 552 جوجیتسو .9

 522 جوجیتسو برزیلی

 552 دفاع شخصی

 502 فایت

 592 کاتا

 072 کیک بوکسینگ 91
 522 رینگی

 552 رینگی غیر

 222 - 022 ساواته 97

 222 - 062 موی تای 95
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 222 - 082 کریکت 91

 032 ورزش های هوایی 36

 522 بانجی جامپینگ

 552 پارا موتور

 502 پاراگالیدر

 592 پارسل

 552 پاور پارا گالیدر

 512 چتربازی

 582 کایت

 572 مدل
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

  

 بدمینتونفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون بدمینتون5جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 بدمینتون 9

 522 تیمی

 552 دو نفره

 502 یک نفره
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 بدنسازی و پرورش اندامفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام6جدول )

 کد رشته رشته ردیف

 522 پاورلیفتینگ 9

 552 پرورش اندام 3

 502 قویترین مردان 1

 592 مچ اندازی 1
 

  



 

27 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 بسکتبالفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون بسکتبال7جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 بسکتبال 9

 522 بسکتبال

 552 بسکتبال ساحلی

 502 بسکتبال سه نفره

 

  



 

29 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 بوکسفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون بوکس8جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 بوکس 9

 522 بوکس

 552 (AOBجهانی )بوکس آزاد 

 502 (APBایی )بوکس حرفه

 592 (WSBلیگ جهانی بوکس )
 

  



 

31 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 بولینگ، بیلیارد و بولسفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس9جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 502 بولینگ 9

 522 نفره 0

 552 نفره 9

 502 نفره 1

 592 انفرادی

 522 اسنوکر 3

 522 تیمی –توپ  51

 552 توپ انفرادی 51

 502 توپ 9

 592 توپ 8

 592 پاکت بیلیارد 1

 522 بال 52

 552 بال 6

 502 انفرادی –بال  3

 592 تیمی –بال  3

 552 بولس 1
 522 انفرادی

 552 تیمی
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 پهلوانی و زورخانه ایفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون پهلوانی و زورخانه ایی11جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 پهلوانی و زورخانه ایی 9

 522 تیمی زورخانه ای

 552 نرمش(-تیمی سه گانه)شنو

 502 گیری(تیمی سه گانه)میل 

 592 چرخ تیز

 552 چرخ چمنی

 512 سنگ

 582 کباده

 572 کشتی پهلوانی

 562 نفره 0مرشدی 

 532 مرشدی انفرادی

 022 مرشدی گروهی

 052 میانداری انفرادی

 002 میل 0میل بازی سبک 

 092 5،1،8، 9میل بازی سبک

 052 میل بازی سنگین

 012 میل گیری سنگین
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 تکواندوفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون تکواندو11جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 تکواندو 9

 522 کیوروگی )مبارزه(

 552 پومسه )فرم(

 502 هان مادانگ )تکواندو همگانی(
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 تنیسفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

38 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون تنیس12جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 تنیس 9

 522 تنیس چمن

 552 تنیس خاکی

 502 تنیس دو نفره

 592 تنیس ساحلی

 552 مینی تنیس
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 تنیس روی میزفدراسیون 

 اسالمی ایرانجمهوری 
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون تنیس روی میز13جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 تنیس روی میز 9

 522 انفرادی

 552 دوبل

 502 میکس دوبل

 

  



 

41 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 تیراندازیفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 تیراندازی(: رشته های تحت پوشش فدراسیون 14جدول )

 

 کد ماده ماده کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 966 تیراندازی 9

 592 تفنگ

 522 متر استاندارد 922

 552 متر درازکش 922

 502 متر سه وضعیت 922

 592 متر درازکش 12

 552 متر سه وضعیت 12

 512 متر 52بادی 

 502 تپانچه

 522 استانداردمتر  01

 552 متر راپید فایر 01

 502 متر سنتر فایر 01

 592 متر 12

 552 متر 52بادی 

اهداف 

 پروازی
522 

 522 اسکیت

 552 تراپ

 502 تراپ دوبل

اهداف 

 دونده
552 

 522 متر 52

 552 متر مختلط 52

 502 متر 12

 592 متر مختلط 12

ورزش 

 همگانی
552 

 522 متر 52 –پنج شلیک 

 552 دویدن و شلیک
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 تیراندازی با کمانفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون تیراندازی با کمان15جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

9 
 تارگت آچری

(Target Archery) 
936 

 522 خارج از سالن -ریکرو

 552 خارج از سالن -کامپوند

 502 داخل سالن-کامپوند

 592 داخل سالن-کمان ریکرو

3 

 فیلد آرچری

 )تیراندازی میانی،

Field Archery) 

916 

 522 کمان بربو

 552 کمان ریکرو

 502 کمان کامپوند

 592 کمانهای سنتی

 222 - 522 اسکی آرچری 1

1 
 شبه شکار

(3D Archery) 
512 

 522 کمان بربو

 552 کمان ریکرو

 502 کمان کامپوند

 592 کمانهای سنتی

. 
 Paraپارا آرچری)

Archery) 
552 

 522 کمان ریکرو

 552 کمان کامپوند

 222 - 592 تیر اندازی پروازی 1

7 
 ران آرچری

(Run Archery) 
552 

 522 کمان بربو

 552 کمان ریکرو

 502 کمان کامپوند

 592 کمانهای سنتی

5 
کراس بو 

(Crossbow) 
572 - 222 

 

 

 



 

45 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

  

 جودو و کوراشفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

46 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون جودو و کوراش16جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 502 کاتا )نمایشی( 9

 522 کاتاجونو 

 552 کاتا مه لو کاتا

 502 کیمه نوکات

 592 گوشین جوتسو کاتا

 552 ناگه نوکاتا

 222 - 522 جودو 3

 222 - 552 دفاع شخصی 1

 

  



 

47 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 چوگانفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

48 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون چوگان17جدول )

 

 شاخهکد  شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 چوگان 9
 522 زمین چمن

 552 زمین شنی

 

  



 

49 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 دوچرخه سواریفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

51 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون دوچرخه سواری18جدول )

 کد ماده ماده کد رشته رشته ردیف

 522 پیست 9

 522 متر 122

 552 اسپرینت

 502 اسکرچ

 592 اومنیوم

 552 پوینتریس

 512 تعقیبی انفرادی

 582 تعقیبی تیمی

 572 تیم اسپرت

 562 کایرین

 552 جاده 3

 522 استقامت

 552 تایم تریل انفرادی

 502 تایم تریل تیمی

 502 کوهستان 1

 522 هیل انفرادیدان

 552 کراس کانتری المپیک

 502 کراس کانتری حذفی

 592 کراس کانتری فور

 552 کراس کانتری ماراتون

 592 بی ام ایکس 1
 522 استقامت

 552 تایم تریل

 522 استقامت 552 سایکل کراس .

 

 

 

 



 

51 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

 

  

 دو و میدانیفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

52 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون دو و میدانی19جدول )

 

 کد ماده ماده کد رشته رشته ردیف

 522 دو و میدانی 9

 522 پرتاب چکش

 552 پرتاب دیسک

 502 پرتاب نیزه

 592 پرتاب وزنه

 552 پرش ارتفاع

 512 پرش با نیزه

 582 پرش سه گام

 572 پرش طول

 562 کیلومتر)بانوان( 52پیاده روی 

 532 کیلومتر 02پیاده روی 

 022 کیلومتر 12پیاده روی 

 052 متر 522دو 

 002 متر 52222دو 

 092 متر با مانع 552دو 

 052 متر 5122دو 

 012 متر 022دو 

 082 متر 9222دو 

 072 متر با مانع 9222دو 

 062 متر 522در  5دو 

 032 متر 522در  5دو 

 922 متر 522دو 

 952 متر با مانع 522دو 

 992 متر 622دو 

 952 دو صحرانوردی
 



 

53 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد ماده ماده کد رشته رشته ردیف

 522 دو و میدانی 9

 912 متر( 531کیلومتر و  50دو ماراتن )

 982 دهگانه آقایان

 902 متر 1222دو 

 952 دو صحرانوردی

 912 متر( 531کیلومتر و  50دو ماراتن )

 982 دهگانه آقایان

 972 هفتگانه بانوان

 962 متر 82دو 

 932 متر با مانع 82دو 
 
 

  



 

54 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 ژیمناستیکفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

55 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون ژیمناستیک21جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 222 - 552 ژیمناستیک برای همه 9

 222 - 502 ترامپولین 3

 222 - 552 آیروبیک ژیمناستیک 1

 512 ژیمناستیک هنری آقایان 1

 522 بارفیکس

 552 پارالل

 502 پرش خرک

 592 حرکات زمینی

 552 خرک حلقه

 512 دار حلقه

 582 ژیمناستیک هنری بانوان .

 522 پارالل

 552 پرش خرک

 502 حرکات زمینی

 592 موازنه

 222 - 592 ریتمیک ویژه بانوان 1

 522 آکروباتیک 7

 522 نفره آقایان 0

 552 نفره بانوان 0

 502 نفره میکس 0

 592 نفره بانوان 9

 552 نفره آقایان 5
 

 

 

 

 



 

56 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

  

 سوارکاریفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

57 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون سوارکاری21جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 سوارکاری 9

 522 استقامت

 552 پرش

 502 درساژ )حرکات موزون(

 592 رینینگ

 552 ژیمناستیک روی اسب

 512 سه روزه

 582 کالسکه رانی

 572 کورس

 

  



 

58 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 شطرنجفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

59 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 پوشش فدراسیون شطرنج(: رشته های تحت 22جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 شطرنج 9

 522 استاندارد )کالسیک(

 552 برق آسا )بلیتس(

 502 سریع

 

  



 

61 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 شمشیربازیفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

61 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوش فدراسیون شمشیربازی23جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 شمشیربازی 9

 522 اسلحه اپه

 552 اسلحه سابر

 502 اسلحه فلوره
 

  



 

62 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 واترپلو-شیرجه-شنافدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

63 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 واترپلو –شیرجه  –(: رشته های تحت پوشش فدراسیون شنا 24جدول )

 

 کد ماده ماده کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

9 

 شنا

 متر( .3مسیر کوتاه )

 متر(  6.مسیر بلند )

502 

 522 آزاد

 522 متر 522

 552 متر 5122

 502 متر 022

 592 متر 522

 552 متر 12

 512 متر 622

 592 کرال پشت

 522 متر 522

 552 متر 022

 502 متر 12

 502 قورباغه

 522 متر 522

 552 متر 022

 502 متر 12

 552 پروانه

 522 متر 522

 552 متر 022

 502 متر 12

 552 مختلط

 522 متر 522

 552 متر 022

 502 متر 12

 552 شنا امدادی 3

 522 آزاد

 522 متر 522در  5

 552 متر 022در  5

 502 متر 12در  5

 552 مختلط
 522 متر 522در  5

 552 متر 12در  5
 
 



 

64 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد ماده ماده کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 512 واترپلو 1
 222 - 522 ساحلی

 222 - 552 سالنی

 552 شیرجه 1

 07و  02ارتفاع 

 متر 
 522 تیمی /  انفرادی 522

 552 تیمی /  انفرادی 552 متر 9و  5تخته 

و  7.1،  1سکو 

 متر 52
 502 انفرادیتیمی /   502

 522 آب های آزاد .

 222 - 522 کیلومتر 52

 222 - 552 کیلومتر 02

 222 - 502 کیلومتر 1

1 
شنای موزون 

 بانوان
592 

 222 - 522 انفرادی 

 222 - 552 دو نفره

 222 - 502 یک نفره

 

  



 

65 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 فوتبالفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

66 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 تحت پوشش فدراسیون فوتبال (: رشته های25جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 فوتبال 9

 522 فوتبال چمن

 552 فوتبال ساحلی

 502 فوتسال

 

  



 

67 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 قایقرانیفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

68 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون قایقرانی26جدول )

 

 کد زیرشاخه زیرشاخه کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 131 بادبانی 9

502 522 

Standard 
radial 

522 

Hobie16 552 

Laser 502 

Optimist 592 

RS:X 552 

 552 رویینگ 3

جفت پاروی 

 انفرادی 
522 - 222 

 0جفت پاروی 

 نفره
552 - 222 

 5جفت پاروی 

 نفره
502 - 222 

 6جفت پاروی 

 نفره
592 - 222 

سبک وزن 

 انفرادی
552 - 222 

 222 - 512 نفره 0سبک وزن 

 222 - 582 نفره 5سبک وزن 

 222 - 572 نفره 6سبک وزن 

 502 اساللوم 1

 522 کانو کانادایی

 522 انفرادی

 تیمی

 قایق( 9 -نفره  0)
552 

 552 کایاک

 522 انفرادی

 تیمی

 قایق( 9 -نفره  0)
552 



 

69 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد زیرشاخه زیرشاخه کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

1 
آبهای 

 آرام
522 

کانو کانادایی 

 انفرادی
522 

 522 متر  5222

 552 متر  022

 502 متر امدادی  022

 592 متر  122

 552 متر  1222

 کانو کانادایی

 دو نفره
502 

 522 متر 5222

 552 متر 022

 502 متر122 

 592 متر 1222

 کانادایی کانو

 نفره 5
552 

 522 متر 5222

 552 متر 022

 502 متر122 

 592 کایاک انفرادی

 522 متر 5222

 552 متر 022

 502 متر امدادی  022

 592 متر 122

 552 متر  1222

 512 کایاک دونفره

 522 متر 5222

 552 متر 022

 502 متر122 

 592 متر 1222

 552 کایاک چهارنفره

 522 متر 5222

 552 متر 022

 502 متر122 

 592 متر 1222
 



 

71 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد زیرشاخه زیرشاخه کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 222 - 522 کایاک 572 کانوپلو .

1 
آبهای 

 خروشان
552 

کانو 

 کانادایی

 انفرادی

522 

 0و  5کالسیک )

 نفره(
522 

 552 نفره( 0و  5سرعت )

کانو 

 کانادایی

 تیمی

 قایق( 9)

552 

 0و  5)  کالسیک

 نفره(
552 

 522 نفره( 0و  5سرعت )

کایاک 

 انفرادی

 )تک قایق(

502 

 552 نفره( 5کالسیک )

 522 نفره( 5سرعت )

کایاک 

 تیمی

 قایق( 9)

592 

 552 نفره( 5کالسیک )

 522 نفره( 5سرعت )

7 
قایق 

 اقیانوس
512 

SSS1 552 
 522 انفرادی

 دو نفره
552 

SS2 522 

 522 انفرادی

 دو نفره
552 

5 

قایقرانی 

نمایشی با 

مهارت های 

 فردی آزاد

582 

SQ 522 - 222 

 222 - 552 کانو

 222 - 502 کانو روباز

 222 - 592 کایاک

 



 

71 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد زیرشاخه زیرشاخه کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 562 ماراتن 1

 کانو کانادایی

 انفرادی
522 

 522 کیلو متر به باال 51

 552 کیلومتر به باال 02

 کانو کانادایی

 دو نفره
552 

 522 کیلو متر به باال 51

 552 به باال کیلومتر 02

 502 کایاک انفرادی
 522 کیلو متر به باال 51

 552 کیلومتر به باال 02

 552 کایاک دو نفره
 522 کیلو متر به باال 51

 552 کیلومتر به باال 02

کایاک چهار 

 نفره
592 

 522 کیلو متر به باال 51

 552 کیلومتر به باال 02

 

  



 

72 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 کاراتهفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

73 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون کاراته27جدول )

 

 کد سبک سبک کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 کمیته 522 کاراته 9

 522 آشی هارا

 552 ایشین ریو

 502 بایاکورن

 592 جیسن کاراته یونیون

 552 دای دو ایران

 JKA  512شوتوکان 

 JKS  582شوتوکان 

 JSKA  572شوتوکان 

 SK  562شوتوکان 

 WSKF  532شوتوکان 

 022 شوتوکان ایران 

 052 شوتوکان ریوبوکای 

 002 شوتوکان ساساکی ها 

 092 شیتوریو ایتوسوکای 

 052 شیتوریو ایران 

 012 شیتوریو شوبوکان 

 082 شیتوریو شوکوکای 

 072 شیتوریو شیتوکای یونیون 

 062 شیتوریو کن شی کان

 032 شیتوریو کوبه اوزاکا 

 922 شیتوریو هانکوریو

 952 شیتوریو هایاشی ها 

 902 کان ذن ریو 

 992 کن شین کان 

 IFK  952کیوکوشین اروپا 

 912 کیوکوشین اویاما 
 



 

74 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد سبک سبک کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 کاراته 9

 522 کمیته

 982 المللکیوکوشین بین

 972 کیوکوشین تزوکا

 962 کیوکوشین کان 

 932 کیوکوشین کن شین کا 

 522 کیوکوشین ماتسوئی 

 552 کیوکوشین ماتسوشیما 

 502 کیوکوشین یونیون 

 592 کیوکوشینایجی گکی

 552 گوجوریو اوکیناوائی

 512 گوجوریو سی واکای

 582 گوجوریو گوجوکای

 572 وادوریو

 562 وادوکای

 552 گروه

 522 کاراته  انشین

 552 ای ام ای

 502 ایشین ریو اوکیناوائی

اینترنشنال کیوکوشین کای 

 IKU  592یونیون

 552 بودوکای

 512 بوشیدوکای کان

 582 پرفکت کاراته

 572 تاپ کاراته

 562 جوکای دو

 532 سو کیوکوشین

 022 سی دو کان

 052 سی شین ریو

 002 کوشینسین شین کیو 
 

 



 

75 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد سبک سبک کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 552 گروه 522 کاراته 9

 092 شوتوکان ادونس

 iskf 052شوتوکان

 012 شورین ریو سیبوکان 

 JKS  082شیتوریو 

 072 شیتوریو اینوای ها

 062 شیتوریو بودوکای

 032 شیتوریو سی شین کای

 922 شین دای 

 952 شین دو کان

 902 شین دی کای

 992 شین کاراته

 952 فودوکان شوتوکان 

 912 کاراته سنتی 

 982 کمپو کاراته )اویاما کاراته( 

 972 کنتاکت کاراته 

 UFK  962کیوکوشین  

 KWF  932کیوکوشین 

 522 کیوکوشین ایران 

 552 کیوکوشین دو 

 502 کیوکوشین ساکاموتو 

 592 گوجوریو واتانابه ها 

 552 / کن بو کان jkfگوجوکای 

 512 وادوریو بین الملل 
 

  



 

76 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 کبدیفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

77 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون کبدی28جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 کبدی 9

 522 استاندارد

 552 دایره ایی

 502 ساحلی

 592 سالنی

 

  



 

78 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 کشتیفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

79 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون کشتی29جدول )

 

 کد سبک سبک کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 کشتی 9

 222 - 522 آزاد

 222 - 552 فرنگی

 222 - 502 ساحلی

 222 - 552 پهلوانی

 592 سنتی

 522 آلیش 

 552 با شال 

 502 با کمربند

 592 باجوخه 

 552 باوج 

 512 بغل به بغل 

 582 پانکریشن 

 572 چک چیشت 

 562 دست بغل 

دست زیر دست 

 بان 
532 

 022 زوران با جنگ 

 052 زوران باتوله

 002 زوران سافونه 

 092 زوران مچکه 

 052 زیروبان 

 012 کج گردون 

 082 کرش

 072 کمربندی 

 062 کمری 

 032 کوراش 

 922 کویری 



 

81 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 کد سبک سبک کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 592 سنتی 522 کشتی 9

 952 گراپلینگ 

 902 گیله مردی 

 992 لشکرکشی 

 952 لوچو 

 912 مقلی 

 982 هیر 

 

  



 

81 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 کنگ فو و هنرهای رزمیفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

82 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 و هنرهای رزمی(: رشته های تحت پوشش فدراسیون کونگ  فو  31جدول )

 

 کد سبک سبک کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

9 

کونگ فو و 

هنرهای 

 رزمی

522 

 522 کمیته ها

 522 پارس رزم

 552 پرشین کونگ فو 

 502 توآ 

 592 توآدو 

 552 جنگاوران 

 512 فول کونگ فو 

 582 کونگ فو پرتوآ

 572 کونگ فوتو آ سنتی 

 562 کونگ فوتوتایما 

 532 نیو کونگ فو 

 552 گروه ها

 522 آنزان رزم 

 552 اسپدا کونگ فو 

 502 تک رزم 

 592 تن جو 

 552 توکی ما 

 512 دو چوب 

 582 رزم کردی 

 572 رزم گیلما 

 562 کونگ فو کمپو 

 532 گرات سان 

 022 ماتو آ 

هنرهای رزمی 

 پارسیان 
052 

  



 

83 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 کوهنوردی و صعودهای ورزشیفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

84 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون  کوهنوردی و صعودهای ورزشی31جدول )

 

 کد ماده ماده کد رشته رشته ردیف

 592 یخنوردی و درای تولینگ 9

 522 بولدرینگ 

 552 سرطناب 

 502 سرعت تیمی 

 592 سرعت انفرادی

اورآل )مجموع سه 

 رشته(
552 

 512 درای تولینگ

 502 سالن داخل سنگنوردی  3

 522 سرعت انفرادی

 552 بولدرینگ 

 502 سرعت تیمی 

 592 سرطناب 

)مجموع سه اورآل 

 رشته(
552 

 522 کوه نوردی با اسکی 1

 522 سرعت

 552 انفرادی 

 502 تیمی 

 592 ارتفاع

 522 دو کوهستان 552 دو کوهستان 1

 222 - 592 صعودهای ورزشی .

 502 دره نوردی 1

 522 دره نوردی

 552 پیمایش دره

 502 پیمایش رودخانه

 522 سنگ نوردی با طبیعت 7
 522 سنگ نوردی

 552 دیواره نوردی



 

85 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد ماده ماده کد رشته رشته ردیف

 552 برف و یخ 5

 522 صعود آبشار یخی

 552 پیمایش یخچال

 502 صعود یخچال

 552 کوه پیمایی 1

 522 کوه پیمایی

 552 کوه نوردی

 502 همگانی

 532 غارنوردی 96
 522 غارنوردی

 552 غار پیمایی

 022 ناوبری و جهت یابی 99

نقشه خوانی و کار با 

 قطب نما
522 

 GPS 552کار با 

 

  



 

86 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

 

  

 گلففدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

87 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون گلف32جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 222 - 522 گلف 9

 502 وودبال 3
 522 وودبال چمن

 552 وودبال ساحلی

 552 مینی گلف 1

 522 ادونچر گلف 

 552 بتنی 

 502 فلت گلف 

 592 مینیاتور گلف 

 

  



 

88 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 موتورسواری و اتومبیل رانیفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

89 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 رانی(: رشته های تحت پوشش فدراسیون موتورسواری و اتوموبیل33جدول )

 

 کد کالس کالس کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 572 کارتینگ 9

سوییس 

 کاپ
552 

 AFI-v1-250cc 522 

AFI-v2-250cc 552 

VT1-250cc 502 

VT2-250cc 592 

VT3-250cc 552 

VT4-250cc 512 

 552 92ایکس 

 501cc  522جونیور 

 501cc  552روکی 

 501cc  502سینیور 

 501cc  592شیفتر 

 501cc  552مستر 

 592 روتکس

 501cc 522مینی مکس 

 501cc  552جونیور مکس 

 501cc  502دی دی تو 

 501cc  592مستر 

 501cc  552مکس 

 502 راک

 cc  522 501جونیور 

 cc  552 501سینیور 

 cc  502 501شیفتر 

 cc  592 501مستر 

 cc 552  501مینی 

SWS 522  012جنرال cc 522 

 FIA-2000cc 522 522 5فرموال  502 اوپن ویل 3



 

91 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد کالس کالس کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 552 اتوریس 1

یو اس 

 لجندز
502 

 cc 522 812باندولرو 

 cc 552 5922لجندز 

وی آی پی 

 چلنج
552 

 2L 0222 cc  522سوپر توریسمو 

 cc  552 0222توربو  2Lسوپر توریسمو 

 cc  502 5922میت جت 

 522 پراگا
R1-2L 2000cc 522 

R4S-3200 cc 552 

 532 موتور ریس 1

یاماها، 

هوندا، 

 کاوازاکی

سوزوکی، 

 دوکاتی

522 

 cc  522  5222رود ریسینگ 

 cc  552 551رود ریسینگ 

 cc  502 012رود ریسینگ 

 cc  592 822رود ریسینگ 

 cc  552 62رود ریسینگ 

. 
موتور 

 کراس
022 

یاماها، 

هوندا، 

 کاوازاکی

سوزوکی، 

 کی تی ام

522 

 cc  522  512کراس 

 cc  552  012کراس 

 cc  502 512کراس 

 cc  592 81کراس 

 61cc   552کراس 

 522 آفرود 1

اکستریم، 

 یاماها

هوندا، 

تروفی، 

 کارت

 

522 

 cc  522 022آر اس 

 cc  552 512آر اس 

 cc  502 822آر اس 

 cc  592 552ای تی وی 

 cc  552 012ای تی وی 

 cc  512 512ای تی وی 

 cc  582 5922ایکس آر وی 

 A 822 cc  572ریس داینامیک 

 B 012 cc  562ریس داینامیک 



 

91 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد کالس کالس کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 همه برندها 552 دیریفت 7

 522 سویسو مختلف  

 552 فرموال مختلف 

 502 کار پارک مختلف 

 522 آر اس آر 582 سایدکار 5
 cc 522 012جونیور 

 cc 552 822مستر 

 522 همه برندها 512 رالی 1

RC4 N2 5822 cc 522 

RC4 N4 0222 cc 552 

WRC 0222 cc 502 

 522 همه برندها 562 موتور تریال 96
 cc 522 501جونیور 

 cc 552 922مستر 

 522 همه برندها 592 درگ 99
 522 مایل مختلف 5/5

 552 مایل مختلف 6/5

 

  



 

92 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 ملی ورزش های دانشگاهیفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

93 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 های دانشگاهی(: رشته های تحت پوشش فدراسیون ملی ورزش34جدول )

 رشته ردیف

 کلیه رشته ها 9

  



 

94 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 نجات غریق و غواصیفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

95 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 غریق و غواصی(: رشته های تحت پوشش فدراسیون نجات 35جدول )

 

 کد ماده ماده کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 غواصی 9

آپنه 

(Apnoea) 
522 - 222 

 552 استخری

 522 آپنه استاتیک

آپنه دینامیک )با یا 

 بدون فین(
552 

 502 آپنه سرعت

 502 دریایی

free 502 

Constant weight 

 522 )با یا بدون فین(

Immersion 

apnoea 592 

Variable weight 

apnoea 
 )با یا بدون فین(

532 

Skandalopetra 
 552 

Finswimming  

 552 شنا با فین

Underwater 

Rugby 

 هاکی زیر آب
562 

Spearfishing 

 512 ماهیگیری با نیزه

Sport diving 
 582 غواصی ورزشی

Target Shooting 572 

Visual 022 

 



 

96 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد ماده ماده کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 552 نجات غریق 3

 522 استخری

متر کشیدن  522

 آدمک با فین 
522 

 552 متر با مانع  522

متر نجات  522

 ترکیبی 
502 

متر حمل آدمک 522

 با فین 
592 

 552 متر با مانع  022

متر نجات غریق 022

 برتر)سوپر( 
512 

متر امدادی  01*5

 آدمک 
582 

متر امدادی با  12*5

 مانع 
572 

مترامدادی  12*5

 ترکیبی 
562 

 532 متر حمل آدمک  12

 022 پرتاب طناب 

 552 دریایی

امدادی مردآهنین/ زن 

 آهنین 
522 

 552 با تخته 

با تخته اسکی )موج 

 سواری( 
502 

 592 پرچم در ساحل 

کیلومتر  5دوی 

 ساحلی 
552 

کیلومتر  0دوی 

 ساحلی 
512 

 



 

97 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد ماده ماده کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 552 نجات غریق 3

 552 دریایی

دوی امدادی 

 ساحلی 
582 

 572 دوی سرعت 

 562 شنا در موج 

مرد آهنین/ زن 

 آهنین 
532 

 022 نجات با تیوپ نجات 

امدادی مردآهنین/ 

 زن آهنین 
522 

 502 ساحلی

متر  32در  5

 سرعت تیمی
522 

 552 پرچم در ساحل

متر سرعت  32

 ساحل
502 

1 
 هیدروتراپی

 )آب درمانی(
502 - 222 - 222 

 + انجام می شود.092و  022-003، 582-533، 552-583در مسابقات تیمی در قالب مجموع سن 

 

  



 

98 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 والیبالفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

99 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون والیبال36جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 والیبال 9
 522 ساحلی

 552 سالنی

 

  



 

111 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 مدارس ورزشفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

111 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 مدارس (: رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزش37جدول )

 رشته ردیف

 کلیه رشته ها 9

  



 

112 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 ورزش بیماران خاص و پیوند اعضافدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

113 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضاء38جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 پیوند اعضاء 9

 522 بدمینتون 

 552 بولینگ 

 502 تنیس روی میز 

 592 دو و میدانی 

 552 شنا 

 552 تاالسمی 3

 522 تنیس روی میز 

 552 تیراندازی 

 502 دارت 

 592 شطرنج 

 552 هموفیلی 1

 522 تنیس روی میز 

 552 دارت 

 502 شطرنج 

 592 شنا 

 502 دیابتی 1

 522 تنیس روی میز 

 552 تیراندازی 

 502 دارت 

 592 شطرنج 

 592 دیالیزی .

 522 تنیس روی میز 

 552 دارت 

 502 شطرنج 

 592 شنا 
 

  



 

114 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 ورزش های جانبازان و معلولینفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

115 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین39جدول )

 

 کد ماده/ زیرشاخه ماده/ زیرشاخه کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 052 بوچیا 9

 222 - 522 انفرادی

 222 - 552 تیمی

 222 - 502 دوبل

3 
تنیس روی 

 میز
592 

 222 - 522 انفرادی

 222 - 502 تیمی

 552 فوتبال 1

 222 - 522 هفت نفره

 222 - 552 قطع عضو

 222 - 502 فوتسال

 522 والیبال 1
 222 - 522 ایستاده ساحلی

 222 - 552 نشسته

. 
بسکتبال با 

 ویلچر
572 

 222 - 522 سه نفره

 222 - 552 پنج نفره

 562 بدمینتون 1

 222 - 522 دوبل

 222 - 552 انفرادی

 222 - 502 تیمی

 512 دو و میدانی 7

 222 - 522 متر011

 222 - 552 متر011

 222 - 502 متر 011

 222 - 592 متر 011

 222 - 552 متر0011

 222 - 512 متر01111

 222 - 582 پرتاب وزنه

 222 - 572 پرتاب نیزه

 222 - 562 پرتاب دیسک
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد ماده/ زیرشاخه ماده/ زیرشاخه کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 512 دو و میدانی 7

 222 - 532 کالب

 222 - 022 پرش طول

 222 - 052 پرش ارتفاع

 222 - 002 پرش سه گام

 532 شمشیربازی 5

 222 - 522 اپه

 222 - 552 سابر

 222 - 502 فلوره

 222  522 پاورلیفتینگ 502 وزنه برداری 1

96 
پهلوانی و 

 زورخانه ای
582 

 522 انفرادی

 522 میل

 552 سنگ

 502 کباده

 592 چرخ

 222 - 552 تیمی

 522 تفنگ 002 تیراندازی 99

تفنگ ایستاده ده 

 R1متر مردان
522 

تفنگ ایستاده ده 

 R2متر زنان
552 

تفنگ دراز کش 
 R3ده مترمختلط

502 

تفنگ ایستاده ده 

 R4متر مختلط
592 

تفنگ دراز کش 

 R5ده مترمختلط
552 

متر  01تفنگ 
درازکش مختلط 

R6 

512 

متر سه  01تفنگ 
وضعیت مردان 

R7 

582 
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد ماده/ زیرشاخه ماده/ زیرشاخه کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 002 تیراندازی 99

 522 تفنگ

متر سه  01تفنگ 

 R8وضعیت زنان 
572 

تفنگ دراز کش 
 R9مترمختلط 01

562 

تفنگ هدف های 
افتادنی ده متر 

FTR1 

532 

تفنگ هدف های 
افتادنی ده متر 

FTR2 

022 

 552 تپانچه

 01تپانچه بادی 
 P1متر مردان 

522 

 01تپانچه بادی 

 P2متر زنان  
552 

 00تپانچه بادی 

 P3متر مختلط  
502 

 01تپانچه بادی 
 P4متر مختلط  

592 

تپانچه استاندارد 

 P5متر    01
552 

 001 مختلط

تفنگ هدف های 
افتادنی تپانچه 

 FTPمختلط 

522 

93 
 با تیراندازی

 کمان
092 

 522 ریکرو

 522 انفرادی

 552 میکس

 502 تیمی

 552 کامپوند

 522 انفرادی

 552 میکس

 502 تیمی
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد ماده/ زیرشاخه ماده/ زیرشاخه کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

91 
دوچرخه 

 سواری
052 

 522 جاده
 522 تایم تریل انفرادی

 552 استقامت

 552 پیست

 522 متر 011

 552 یک کیلومتر

 502 تعقیبی انفرادی

 592 نعقیبی تیمی

 552 دور امتیازی

 512 دور حذفی

 012 شنا 91

 522 آزاد

 522 متر آزاد 01

 552 متر آزاد 011

متر   200*4
 آزاد انفرادی

502 

متر   100*4
 آزاد تیمی

592 

 552 متر آزاد 011

 512 متر آزاد 0011

 552 پروانه

 522 پروانهمتر  01

 552 متر پروانه 011

 502 متر پروانه 011

 502 قورباغه

 522 متر قورباغه 01

 552 متر قورباغه 011

 502 متر قورباغه 011

 592 کرال

متر کرال  01
 پشت

522 

متر کرال  011
 پشت

552 

متر کرال  011
 پشت

502 
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد ماده/ زیرشاخه ماده/ زیرشاخه کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 552 مختلط 012 شنا 91

 522 متر مختلط انفرادی011

 552 متر مختلط انفرادی011

 502 متر مختلط انفرادی011

 592 مختلط تیمی  100*4

 552 اسکی .9

 522 آلپاین

 522 سوپرجی

 552 مارپیچ بزرگ

 502 مارپیچ کوچک

 592 سرعت

 552 اسنوبرد

 522 مارپیچ بزرگ

 552 مارپیچ کوچک

 G 502سوپر 

 502 صحرانوردی

 522 کیلومتر01

 502 کیلومتر 00

 592 کیلومتر 10*4

 552 کیلومتر 01

 522 پومسه 022 تکواندو 91
 522 انفرادی

 552 تیمی

97 
تنیس با 

 ویلچر
082 

 222 - 522 انفرادی

 222 - 552 دوبل

 222 - 502 تیمی

 072 قایقرانی 95

 522 متر011 522 کایاک

 522 متر011 552 کانو )کانادایی(

 502 روئینگ

 522 یک نفره

 552 دو نفره )زن و مرد(

 502 چهار نفره )زن و مرد(
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 
 

 

  

 ورزش های رزمیفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران



 

111 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزش های رزمی41جدول )

 

 کد سبک سبک کد رشته رشته ردیف

9 
ورزش های 

 رزمی
522 

 522 آرنیس 

 ISKA  552اسپرت کیک بوکسینگ 

 skf  502اسپرت کیک بوکسینگ 

 592 اسپرت مدرن کیک بوکسینگ 

 552 الیت کیک بوکسینگ 

 512 ایرانیان 

 582 ایشتار سورنا 

 572 آیکیدو 

 562 بوکاتور 

 532 پاهو یوت 

 022 پاور کیک بوکسینگ 

 052 پنجاک سیالت 

 002 تاپ فول کنتاکت 

 092 تاپ کی 

 052 تاپ کیک بوکسینگ 

 W.A.S.C.O  012تاچ اسپرینگ 

 082 تانگ ایل مودو 

 072 تانگ سودو 

 062 تانگ سودو هدام کندو 

 032 تای کیک بوکسینگ 

 922 تای بو 

 GHF  952توتال هاپکیدو 

 902 جوجیتسو کوبودو 

 jjif  992جوجیستو 

 952 چوی لی فوت 

 912 دابل فول کنتاک 

 982 دفاع شخصی قوه الرمی 
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 کد سبک سبک رشتهکد  رشته ردیف

9 
ورزش های 

 رزمی
522 

 972 دوک موهاپکیدو 

 962 دی هان کیدو 

 932 ذکافونگ 

 522 ذن شین کای 

 552 رپنر 

 502 رزم طوس 

 592 رزم نیسا 

 552 زوران 

 512 سامبو 

 582 سان شین دو 

 572 ساواته 

 562 سایوکان 

 532 سوپر ساباکی 

 122 سوپر کنتاکت بین المللی 

سوپر کیک بوکسینگ فول 

 کنتاکت 
152 

 102 سومو 

 192 سیمرغ 

 152 سیالمبام 

 112 شوت بوکسینگ 

 182 شوت فایتینگ 

 172 عیاران رزم 

 162 فری کیک بوکسینگ 

فول کنتاکت کیک بوکسینگ 
AIKIA  

132 

 822 فول کیک بوکسینگ 

 852 کاپوئرا 

 802 کام کن دالین 
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد سبک سبک کد رشته رشته ردیف

9 
ورزش های 

 رزمی
522 

 892 کامبت 

 852 کشتی با کمربند 

 812 کن دو 

 882 کودو دای دوجوکو 

 872 کونگ جونگ موسول 

 IKN  862کیک بوکسینگ 

 WKA  832کیک بوکسینگ 

 722 کیک بوکسینگ بین المللی 

کیک بوکسینگ فول کنتاکت 
WPKA  

752 

کیک بوکسینگ فول کنتاک 
WKF  

702 

 792 کیک بوکسینگ واکو 

 752 کیک جیتسو 

 IKF  712کیک بوکسینگ 

 782 گراپلینگ 

 772 گراپلینگ کیک بوکسینگ 

 762 مبارزان 

 732 مدرن هاپکیدو 

 622 مهارزم 

 652 مولتی کامبت 

 602 نیپون کمپو 

 692 نیرو 

 652 نین جوتسو 

 612 نینجا رنجر 

 682 نیو فول کنتاکت 

 672 نین بودو واریو 

 ITH  662هاپکیدو 

 W.H.F  632هاپکیدو 
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 سبککد  سبک کد رشته رشته ردیف

9 
ورزش های 

 رزمی
522 

 WHC  322هاپکیدو 

 352 هاال 

 302 هان مودو 

 392 های فول کنتاکت 

 352 هنر رزمی دفاعی ایرانیان 

 312 هو کو توریو 

 382 هون جون موسول 

 372 ووینام 

 362 یانگ مودو 

 332 یوشیتا 
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 ورزش های روستایی فدراسیون 

 و بازیهای بومی و محلی

 جمهوری اسالمی ایران
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی41جدول )

 

 کد شاخه شاخه کدرشته رشته ردیف

 222 - 522 ورزش های سنتی 9

 552 بازی های بومی و محلی 3

 522 الختر 

 552 الک دولک 

 502 آسیاب بچرخ 

 592 پنجره بازی 

 552 جورابین 

 512 چلی 

 582 دال پالن 

 572 سنگ بازی 

 562 طناب کشی 

 532 عمو زنجیر باف 

 022 قالب سنگ 

 052 قیقاج 

 002 کش بازی 

 092 کالس کالس 

 052 کاله پران 

 012 کمربند بازی 

 082 گرگم و گله می برم 

 072 هفت سنگ 

 062 یه قل دو قل 
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 ورزش های سه گانهفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزش های سه گانه42جدول )

 

 کد ماده ماده کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 996 سه گانه 9

زمینی 

 المپیکی
502 

 522 (522کیلومتر ) 52دو 

 552 (552کیلومتر ) 52دوچرخه سواری 

 502 (502متر ) 5122شنا 

 552 زمستانی

 522 کیلومتر 3تا  7دو صحرانوردی 

 552 کیلومتر 55تا  50دوچرخه سواری 

 50تا  52اسکی صحرانوردی 

 کیلومتر
502 

تیم 

 امدادی
522 

 522 کیلومتر  0دو صحرانوردی 

 552 کیلومتر  6دوچرخه 

 502 متر  922شنا 

مسافت 

 کوتاه
552 

 522 کیلومتر  1دو 

 552 کوتاه  02دوچرخه سواری 

 502 متر  712شنا 

مردان 

 آهنین
592 

 522 کیلومتر  92دو 

 552 کیلومتر  502دوچرخه سواری 

 502 متر  5122شنا 

 966 دوگانه 3

 522 آبی
 522 کیلومتر  1دو 

 552 کیلومتر  0شنا 

 552 زمینی

 522 کیلومتر  52دو 

 552 کیلومتر  1دو 

 502 کیلومتر  52دوچرخه سواری 

تیم 

 امدادی
502 

 522 کیلومتر 0دو 

 552 کیلومتر 5دو 

 502 کیلومتر 6دوچرخه سواری 
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 ورزش های کارگریفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزش های کارگری43جدول )

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 اسکواش 9
 522 انفرادی

 552 تیمی

 552 بسکتبال 3
 522 سالنی

 552 سه نفره

 502 بدنسازی 1

 522 کالسیکبادی 

 552 پرورش اندام

 502 فیزیک بدنی

 592 قویترین مردان

 592 پهلوانی و زورخانه ایی 1

 522 مرشدی

 552 کشتی پهلوانی

 502 تیمی

 592 میل سنگین

 552 میل بازی

 512 چرخ تیزه

 582 چرخ چمنی

 572 کباده

 552 تنیس روی میز .

 522 تیمی

 552 انفرادی

 502 دوبل

 512 تکواندو 1

 522 مبارزات

 552 پومسه

 502 همگانی

 222 - 582 جودو 7

 



 

121 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 572 شطرنج 5
 522 انفرادی

 552 تیمی

 222 - 562 دو و میدانی 1

 522 فوتبال 532 فوتبال 96

 022 ژیمناستیک 99

 522 حرکات زمینی

 552 خرک حلقه

 502 دار حلقه

 592 پرش از خرک

 552 بارفیکس

 512 پارالل

 582 ایروبیک ژیمناستیک

 052 شنا 93

 522 آزاد

 552 کرال پشت

 502 قورباغه

 592 پروانه

 552 مختلط تیمی

 512 مختلط انفرادی

 002 فوتبال 91
 522 فوتبال

 552 فوتسال

 092 کاراته 91

 522 کاراته

 552 کاتا تیمی

 502 کاتا انفرادی

 592 کمیته تیمی مبارزه

 

 



 

122 

 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 052 کوهنوردی .9

 522 کوهپیمایی عمومی

 552 کوهنوردی

 502 هیمالیانوردی

 012 کشتی 91

 522 آزاد

 552 فرنگی

 502 ساحلی

 082 والیبال 97
 522 سالنی

 552 ساحلی

 522 جشنواره بومی و محلی 072 همگانی 95

 222 - 062 هندبال 91

 032 وزنه برداری 36
 522 انفرادی

 552 تیمی

 922 آمادگی جسمانی)بانوان( 39
 522 آمادگی جسمانی

 552 ایروبیک
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 ورزش های نابینایان و فدراسیون 

 بینایانکم 

جمهوری اسالمی ایران
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان44جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 222 - 522 دوچرخه سواری دو نفره  9

 222 - 502 نفره  .فوتبال  3

 222 - 592 گلبال  1

 222 - 552 بولینگ 1

 222 - 512 شطرنج .

 222 - 582 شنا 1

 222 - 572 دو و میدانی 7

 222 - 562 جودو 5

 222 - 532 وزنه برداری 1

 022 همگانی 96

 522 طناب زنی

 552 طناب کشی

 502 پیاده روی و گردشگری

 592 اسکیت

 552 کوه پیمایی

 512 آمادگی جسمانی

 582 نفره 0دوچرخه سواری 
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 ورزش های ناشنوایانفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزش های ناشنوایان45جدول )
 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 اسکی 9

 522 کوهستان

 552 صحرانوردی

 502 آزاد

 592 اسنوبورد

 552 مارپیچ

 512 هاکی روی یخ

 222 - 552 بسکتبال 3

 502 بدمینتون 1

 522 انفرادی

 552 دوبل

 502 تیمی

 592 میکس دوبل

 592 بولینگ 1

 522 انفرادی

 552 دوبل

 502 تیمی

 592 مسترز

 552 تکواندو 
 522 کیوروگی

 552 پومسه

 512 تنیس روی میز .

 522 انفرادی

 552 دوبل

 502 تیمی

 592 میکس دوبل

 582 تنیس 1

 522 انفرادی

 552 دوبل

 502 میکس دوبل
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 572 جودو 7

 522 انفرادی

 552 تیمی

 502 آزاد

 592 کاتا

 562 تیراندازی 5

10M air Pistol 522 

10M air Rifle 552 

25M Pistol 502 

50M Pistol 592 

50M Rifle 3 Positions 552 

50M Rifle Prone 512 

25M Rapid fire Pistol 582 

 532 دو و میدانی 1

 522 سالنی

 552 آزاد

 502 صحرانوردی

 592 ماراتن

 022 دوچرخه سواری 96
 522 جاده

 552 کوهستان

 052 شنا 99

 522 آزاد

 552 کرال پشت

 502 قورباغه

 592 پروانه

 002 فوتبال 93
 522 فوتبال

 552 فوتسال
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 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 092 کاراته 91
 522 انفرادی

 552 تیمی

 052 کشتی 91
 522 آزاد

 552 فرنگی

 222 - 012 نقشه خوانی .9

 082 والیبال 91
 522 ساحلی

 552 سالنی

 222 - 072 هندبال 97
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 ورزش های همگانیفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزش های همگانی46جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 آمادگی جسمانی 9

 522 آمادگی جسمانی پارسی 

 552 اسپینینگ 

 502 ایزی الین و کرانکینگ 

 592 بادی بامپ 

 552 باراسول 

 512 کراس فیت 

 552 ایروبیک و استپ 3

 522 ایروبیک و استپ 

 552 ایروبیک حرفه ایی 

 502 ایروبیک در آب 

 592 ایروکامبت 

 552 مارشال ایروبیک 

1 
بازی ها و ورزش 

 های الکترونیکی
502 

 522 بازی های رایانه ایی 

 552 بازی های کنسول 

 502 رادیو کنترل 

 592 رباتیک 

1 
ورزش های 

 بزرگساالن
092 

 522 پیاده روی 

 552 دو  

 502 دوچرخه سواری 

 592 کوهروی 

 552 گشت طبیعت 

 512 ورزش صبحگاهی 

 002 نشانانورزش آتش .
 522 نشانان آتش

 552 امدادگران 

 522 مکعب روبیک 592 های فکریبازی  1

 582 پرثوآ 5
 522 انفرادی 

 552 تیمی 
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 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 552 بهکاپ 7

 522 بهبال 

 552 بهکاپ ساحلی 

 502 تاپ بهکاپ 

 592 هند بهکاپ 

1 

ورزش های 

تفریحی و مهارت 

 فردی نمایشی های

052 

 522 تعادل 

 552 ثبت رکورد 

 502 راگ فوتبال 

 592 روپایی 

 552 صلح بال 

 512 گوی پردار 

 582 لیوان چینی 

 052 فریز بی 96

 522 آلتیمیت 

 552 دبل دیسک کورت 

 502 دیسک گلف 

 592 دیسکاتون 

 552 فی استایل دیسک 

 512 فیلداونت 

 582 گاتس 

 562 پینت بال 99
 522 پینت بال

 552 لیزر تگ

 222 - 532 داژبال 93

 222 - 022 طناب زنی 91

 222 - 012 یوگا 91

 222 - 572 پیالتس .9

 222 - 512 بوکس شطرنج 91
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 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 

 

  

 وزنه برداریفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون وزنه برداری47جدول )

 

 کد رشته رشته ردیف

 966 وزنه برداری 9
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 ووشوفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون ووشو48جدول )

 

 کد سبک سبک کد رشته رشته ردیف

 522 ووشو 9

 522 بی شائولین 

 552 تای چی چوان 

 502 جیت کان دو 

 JKDA  592جیت کان دو 

 552 چاچوان 

 512 چانگ چوان 

 582 خواچوان 

 572 خونگ چوان 

 562 دی تانگ چوان 

 532 ساندا سستی 

 022 شائولین چوان 

 052 شینگ یی چوان 

 002 فانگ من چوان 

 092 فن ذی چوان 

 052 لوهان چوان 

 012 لی چوان 

 082 نان چوان 

 072 نن شائولین 

 062 هوب گار 

 032 وینگ چون دبل تی 
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 هاکیفدراسیون 

 جمهوری اسالمی ایران
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 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون هاکی49جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 هاکی 9
 522 چمن

 552 داخل سالن
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 هندبالفدراسیون 

 ایرانجمهوری اسالمی 
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش و جوانان

 (: رشته های تحت پوشش فدراسیون هندبال51جدول )

 

 کد شاخه شاخه کد رشته رشته ردیف

 522 هندبال 9
 522 ساحلی 

 552 سالنی 
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 منابع و مأخذ

سند تفصیلی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، سازمان تربیت بدنی، مرکز ملی مدیریت  (9

 9151و توسعه ورزش کشور، سال 

 آیین نامه، دستور العمل ها و ضوابط اجرایی فدارسیون های ورزشی (3

/ص مورخ 3991/95مکاتبات صورت گرفته با فدارسیون های ورزشی طی بخشنامه صادره به شماره   (1

 وزارت ورزش و جوانان از مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری 36/3/11

 سایت فدراسیون های جهانی (1

 (http://www.olympic.org/ioc)سایت کمیته ملی المپیک  (5

 (https://www.paralympic.org)سایت کمیته پارالمپیک  (1

 سایت فدراسیون های ملی (7
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 مستند کد گذاری رشته های تحت پوشش فدراسیون های ورزشی

 .911 پاییز نسخه اول.

 وزارت ورزش و جوانانمرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری  :صاحب امتیاز

 حجت اله دارابی مجری طرح:

 سحر فامیل زارع :و کارگروه گردآوری سرپرست تدوین

 حلیم بردی شرعی :تخصصی ویراستار

 فرشته خلج، عاطفه کرمی، مجید معارف وند، مرجان علی آبادی فرهانی اعضای کارگروه گردآوری:

 اعلمی آل آقا، زینب مجید معارف وند صفحه آرا: تنظیم کننده و

 دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی و حرفه ای :حوزه ورزشی ناظر

 رئیس و دبیران محترم فدارسیون های ورزشی علی رغبتی، رؤسا، نواب مشاوران:

 

وزارت ورزش و جوانان، طبقه دوم، دفتر مرکز فناوری  9بزرگراه نیایش، خیابان سئول، ساختمان شماره 

 یرات و تحول ادااطالعات، ارتباط

 ictdc@msy.gov.irایمیل:   .3311611فاکس:   31653116-.3311611تلفن: 
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