
1شنبه

12يكشنبه

23دوشنبه

 ب3هـ 341شنبه سه
 ن3هـ 4152چهارشنبه
 ا3هـ 15263پنجشنبه

 نو3هـ  ج7هـ 1 ج3هـ 26374جمعه
 ا3هـ  نو7هـ 2 نو3هـ 37485شنبه

 ن3هـ 485963يكشنبه
 ب3هـ 5961074دوشنبه

 ج4هـ  ب8هـ 5 ب4هـ 6107118شنبه سه
 نو4هـ  ن8هـ 6 ن4هـ 7118129چهارشنبه
 ا4هـ  ا8هـ 7 ا4هـ 81291310پنجشنبه

 ن4هـ  ج8هـ 8 ج4هـ 913101411جمعه
 ب4هـ  نو8هـ 9 نو4هـ 1014111512شنبه

 ج5هـ 111512161310يكشنبه
 نو5هـ 121613171411دوشنبه

 ا5هـ  ب9هـ 12 ب5هـ 15 ب1هـ 13171418شنبه سه
 ن5هـ  ن9هـ 13 ن5هـ 16 ن1هـ 14181519چهارشنبه
 ب5هـ  ا9هـ 14 ا5هـ 17 ا1هـ 15191620پنجشنبه

 نو9هـ  ج9هـ 15 ج5هـ 18 ج1هـ 16201721جمعه
16 ج1هـ  نو5هـ 19 نو1هـ 17211822شنبه

17 نو1هـ 1822192320يكشنبه

18 ا1هـ 1923202421دوشنبه

19 ن1هـ  ب6هـ 22 ب2هـ 20242125شنبه سه

20 ب1هـ  ن6هـ 23 ن2هـ 21252226چهارشنبه

 ج6هـ  ن10هـ  ب10هـ 21 ج2هـ  ا6هـ 24 ا2هـ 22262327پنجشنبه
 نو6هـ  ا10هـ 22 نو2هـ  ج6هـ 25 ج2هـ 23272428جمعه
 ا6هـ  ج10هـ 23 ا2هـ  نو6هـ 26 نو2هـ 24282529شنبه

 ن6هـ  نو10هـ 24 ن2هـ 2529263027يكشنبه
 ب6هـ 25 ب2هـ 2630273128دوشنبه

 ج7هـ  ب11هـ 26 ب7هـ 27312829شنبه سه
 نو7هـ  ن11هـ 27 ن7هـ 282930چهارشنبه
 ا7هـ  ا11هـ 28 ج3هـ  ا7هـ 293031پنجشنبه

 ن7هـ  ج11هـ 303129جمعه
 ب7هـ  نو11هـ 3130شنبه
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نوجوانان: ن

روز طبیعت

لیگ برتر و دسته اول

لیگ برتر و دسته اولشروع نقل و انتقاالت  

عید نوروز
عید نوروز

 نیم فصل جوانان
 نیم فصل نونهاالن

عید نوروز
عید نوروز

روز جمهوری اسالمی

شروع تست پزشكی

(ع)شهادت اما صادق  شب قدر دوم

عاشورای حسینی

(ع)شهادت امام علی 

تعطیلی عید  فطر

رحلت امام خمینی
شروع ماه رمضان

پايان  فصل نقل و انتقاالت

غیر قابل استناد 1398تقویم و برنامه مسابقاتی هیئت فوتبال استان تهران در سال 

ارديبهشت

 شمسی1398بهار 

مردادتیرخرداد

 شمسی1398تابستان 

شهريور فروردين

پايان فصل نقل و انتقاالت تمديد شده

پايان فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر

شب قدر اول

شب قدر سوم

شروع تست پزشكی

 خرداد15قیام عید سعید فطر

تاسوعای حسینی

 نیم فصل امید
 نیم فصل نوجوانان

پايان  نقل و انتقاالت تمديد شده

قرعه کشی مسابقات 

بزرگساالن: ب

قرعه کشی مسابقات

شروع فصل نقل و انتقاالت 

امید: ا ج 25هـ : مثالهفته: هـ :توضیح جدولدسته دومدسته اوللیگ برتر ويژنمناسبت ها



شنبه

 ا5هـ 1يكشنبه
12دوشنبه

 ب28هـ 1 ب24هـ 3 ب12هـ 2شنبه سه
 ب8هـ 2 ب5هـ 4 ب11هـ 31چهارشنبه
 نو12هـ 1 نو8هـ  نو28هـ  ج28هـ 3 نو5هـ  نو24هـ  ج24هـ 5 نو11هـ 2 نو12هـ  ج12هـ 4پنجشنبه

 ج12هـ  ن12هـ 2 ج8هـ  ن8هـ  ن28هـ 4 ج5هـ  ن5هـ  ن24هـ 6 ج15هـ  ن15هـ  ن19هـ 1 ج11هـ  ن11هـ 3 ن12هـ 5جمعه
 ه15هـ 3 ه11هـ  ا28هـ 5 ه7هـ  ا24هـ 7 ه3هـ  ا19هـ 2 ا12هـ 4 ا12هـ 6شنبه

 ه15هـ  ا13هـ 4 ه11هـ  ا9هـ 6 ه7هـ  ا6هـ 8 ه3هـ  ا1هـ 53 ا8هـ 7يكشنبه
4975 ب16هـ 86دوشنبه

6 ب9هـ  ب29هـ 8 ب25هـ 10 ب20هـ 75 ب13هـ 9شنبه سه

 ب13هـ 97 ب6هـ 11 ب1هـ 6 ب12هـ 8 ب8هـ 10چهارشنبه
 نو13هـ 8 نو9هـ  نو29هـ  ج29هـ 10 نو6هـ  نو25هـ  ج25هـ 12 نو1هـ  نو20هـ  ج20هـ 7 نو12هـ  نو16هـ  ج16هـ 9 نو8هـ  نو13هـ  ج13هـ 11پنجشنبه

 ج13هـ  ن13هـ 9 ج9هـ  ن9هـ  ن29هـ 11 ج6هـ  ن6هـ  ن25هـ 13 ج1هـ  ن1هـ  ن20هـ 8 ج12هـ  ن12هـ  ن16هـ 10 ج8هـ  ن8هـ  ن13هـ 12جمعه
10 ه12هـ  ا29هـ 12 نیم فصل دسته دوم ه8هـ  ا25هـ 14 ه4هـ  ا20هـ 9 ا16هـ 11 ا13هـ 13شنبه

 ا14هـ 11 ه12هـ  ا10هـ 13 ه8هـ 15 ه4هـ  ا2هـ 10 ا13هـ 12 ا9هـ 14يكشنبه
151311161412دوشنبه

13 ب30هـ 15 ب26هـ 17 ب21هـ 12 ب13هـ  ب17هـ 14 ب14هـ 16شنبه سه

 ب14هـ 14 ب10هـ 1816 ب2هـ 1513 ب9هـ 17چهارشنبه
 نو14هـ 15 نو10هـ  نو30هـ  ج30هـ 17 نو26هـ  ج26هـ 19 نو2هـ  نو21هـ  ج21هـ 14 نو13هـ  نو17هـ  ج17هـ 16 نو9هـ  نو14هـ  ج14هـ 18پنجشنبه

 ج14هـ  ن14هـ 16 ج10هـ  ن10هـ  ن30هـ 18 ن26هـ 20 ج2هـ  ن2هـ  ن21هـ 15 ج13هـ  ن13هـ  ن17هـ 17 ج9هـ  ن9هـ  ن14هـ 19جمعه
17 ه13هـ  ا30هـ 19 ه9هـ  ا26هـ 21 ه5هـ  ا21هـ 16 ه1هـ  ا17هـ 18 ا14هـ 20شنبه

 ا15هـ 18 ه13هـ  ا11هـ 20 ه9هـ  ا7هـ 22 ه5هـ  ا3هـ 17 ه1هـ  ا14هـ 19 ا10هـ 21يكشنبه
222018232119دوشنبه

2220 ب27هـ 24 ب22هـ 19 ب18هـ 21 ب15هـ 23شنبه سه

 ب15هـ 21 ب11هـ 23 ب7هـ 25 ب3هـ 20 ب14هـ 22 ب10هـ 24چهارشنبه
 نو15هـ 22 نو11هـ 24 نو7هـ  نو27هـ  ج27هـ 26 نو3هـ  نو22هـ  ج22هـ 21 نو14هـ  نو18هـ  ج18هـ 23 نو10هـ  نو15هـ  ج15هـ 25پنجشنبه

 ج15هـ  ن15هـ 23 ج11هـ  ن11هـ 25 ج7هـ  ن7هـ  ن27هـ 27 ج3هـ  ن3هـ  ن22هـ 22 ج14هـ  ن14هـ  ن18هـ 24 ج10هـ  ن10هـ  ن15هـ 26جمعه
24 ه14هـ 26 ه10هـ  ا27هـ 28 ه6هـ  ا22هـ 23 ه2هـ  ا18هـ 2725شنبه

25 ه14هـ  ا12هـ 27 ه10هـ  ا8هـ 29 ه6هـ  ا4هـ 24 ه2هـ  ا15هـ 26 ا11هـ  ا15هـ 28يكشنبه

292725302826دوشنبه

2927 ب23هـ 26 ب19هـ 3028شنبه سه

28 ب12هـ 30 ب4هـ 27 ب15هـ 29چهارشنبه

29 نو4هـ  نو23هـ  ج23هـ 28 نو15هـ  نو19هـ  ج19هـ 30پنجشنبه

 ج4هـ  ن4هـ  ن23هـ 29جمعه
 ا23هـ 30شنبه

غیر قابل استناد 1398تقویم و برنامه مسابقاتی هیئت فوتبال استان تهران در سال 

 نیم فصل بزرگساالن

 شمسی1398زمستان 

اسفندبهمندی آذر

 شمسی1398پاییز 

بزرگساالن: ب

 سال17شروع نیم فصل  زير 

پايان نیم فصل ب و امید

 سال17پايان نیم فصل  زير 

 سال17پايان نقل و انتقاالت زير 

دسته دوم

شروع نیم فصل 

پايان نیم فصل بزرگساالن

 آبان13راهپیمايی 

پايان نیم فصل امید

دسته اوللیگ برتر ويژنمناسبت ها

آبانمهر

اربعین حسینی

رحلت حضرت رسول

پايان نیم فصل  بزرگساالن
پايان نیم فصل  نوجوانان
پايان نیم فصل جوانان و نونهاالن

(ع)شهادت امام عسگری 

(ع)شهادت امام رضا 

پايان نیم فصل جوانان و نونهاالن

 ج 25هـ : مثال
 رده جوانان 25هفته نونهاالن: نوجوانان: جهفده سال: ه

نوجوانان: نامید: اهفته: هـ :توضیح جدول

پايان نیم فصل جوانان و نوجوانان

پايان نیم فصل نونهاالن

پايان نیم فصل امید و نوجوانان

پايان  نقل و انتقاالت دسته دوم

شروع تست پزشكی 

پیروزی انقالب

شهادت حضرت فاطمه


