
5961 - 69اردوهای هیمالیانوردی استان تهران پایانی گزارش   

 5961ستا  آذرمتاه در تهتران استتان ورزشتی صتعودهای و کوهنتوردی کارگروه هیمالیانوردی و صعودهای بلند هیئت 

 بتاکته   ای مشتاوره و اندیشتی هت  هتای جلسته و همچنتین تهران استان باشگاههای مسئولین حضور با که  نشستی از پس

در دوره  نتا  ثبت  جهت  فراختوانی اعتم  بته اقتدا داشت   استتان و کشتور باتجربته هیمالیتانوردانپیشکسوتان و 

پتس  کته، نمتود "هیمالیتانوردی استتعدادیابی و آموزشتی اردوهتای و ها کارگاه "کارآموزی هیمالیانوردی تح  عنوان 

زی بتر  و بتا شترد داشتتن متدرت معتبتر کتارآمودر دو بخش آقایتان و بتانوان کوهنورد  551از فراخوان در مجموع  

 را ختود حضتور تهتران استتان کوهنتوردی هیئت  ستای  در الکترونیکی  نا  ثب  طریق ازد سنی بدون در نظر گرفتن شر

 تتا کته کوهنتوردانیبوجتود آیتد تتا  فضتاییخواهان آن بود   با در نظر نگرفتن شرد سنی  این کارگروه  نمودند و اعم 

 هتای ستا  طتی کته هتای ستنی  محتدودی  واسطه به را ی آموزشی کارگاه ها و اردوها گونه این در حضور فرص  کنون

بت  نتا  و .پس از اتمتا  ثنماینتد کست  را نیتاز متورد های آموزش بتوانندداشته باشند تا  نداشتند را داش  وجود گذشته

 برنامته هیچگونته ستاباهدرصتد از متاایتیان حضتور در اردوهتای هیمالیتانوردی  61حدود بررسی پرونده کارآموزان،

 الز  هتای آمتوزش کارگروه هیمالیانوردی استان ناطه عطفی بتود تتا بتوانتد بتا برای مویوع این و نداشتند مرزی برون

 جامعته بته را بردارنتد گتا  مترزی بترون و هیمالیتانوردی هتای فعالی  در دارند تمایل که کوهنوردانی از جدیدی نسل

 کند. معرفی کشور و استان کوهنوردی

 بتا هتد   آمتوزش یعنتی مترزی بترون هتای فعالیت  در اصل مهمترین روی بر تمرکز  با متفاوت رویکردی با اردوها این 

 آمتوزش و تجربیتاتو همچنتین انتاتا   تهتران استتان کوهنتوردان هیمالیانوردیو  کوهنوردی سطح ارتاااستعداد یابی، 

برنامته ریتزی  ختود همنتوردان دیگتر و هتا باشتگاه بته اردوهتا و ها کارگاه در  این توسط کارآموزان  شده کس  های

اردوها بتر استاس سرف تل هتای آموزشتی م توس فدراستیون کوهنتوردی و تجربیتات  طراحی کارگاه ها و ه کگردید 

برگتزاری کارگتاه ایتن دوره از گردیتد.در  تتدوینبه صتورت تئتوری و عملتی  کاربردی مربیان و هیمالیانوردان شاخص 

 ایجتاد بتاو  انتختابی عنتوان حتذ  بتا شتد آن بر ت می ،هیئ  کوهنوردی استان  ها و اردوهای آموزشی و استعدادیابی 

 آمتوزش روی بتر بیشتتری تمرکتز انتختابی زای استترس و رقتابتی فضتای هرگونته از دوربه  و مناس  آموزشی محیط

 اردوهتای و هتا کارگتاه در حضتورادامته  در کتارآموزان بتودن مجاز در سنجش عامل و فاکتور مهمترین و بگیرد صورت 

 در نظر گرفته شد. انضباد و نظ ،غیاس و حضور مسئله، سا  طو  در شده برگزار

 سعی بر آن شد تا  از مربیان و هیمالیانوردان شاخص جهت  آمتوزش کتارآموزان دعتوت بته عمتل آیتدکه در روند آن  

د تتا بتا حضتور ختود در کنتار مربیتان نیتز دعتوت گتردو در برگزاری اردوها نیز از هیمالیانوردان جوان ادوار گذشتته 

 ریتزی برنامته و طراحتی مستیر درهمچنین رستانند.حضتور بهت  اردوها جه  انتاا  تجربیات و کس  تجربته ای جدیتد 

ترتیبتی صتورت گرفت  تتا در   تکنولتویی ع تر و امتروزی دنیای در کوهنوردی فضای به توجه با وکارگاه های آموزشی 

 طتور بته کته پرداختته شتود بیشتتر متی باشتد  اهمیت  دارای و  نشده توجه آن به کنون تا که مسائلی به این کارگاه ها 

 و هیمالیتانوردی در مستندستازی آموزشتی کارگتاه رگتزاریب :نمتود اشتاره آنهتا از متورد چنتد بته توان می مخت ر

 ستازی مستتند و عکاستی،فیلمبرداری هتای تکنیت  و هنتر بتا هیمالیتانوردی کارآموزان آشنایی هد  با بلند صعودهای

 کارگتاه ودر ارائته گتزارش وانتاتا  تجربته ناتش و اهمیت  مستتند صتعود  و بلند ارتفاعات و مرزی برون های برنامه در

 بتا کتارآموزان آشتنایی هتد  بتا مترزی بترون هتای برنامته در مالی منابع و اسپانسر جذس اصو  با آشناییآموزشی 



کارگتاه  و اسپانستر بته ارائته بترای صتعود طتر و  نویسی پروپوزا چگونگی  و اسپانسرینگ جذس راهکارهای و ها روش

بتا هتد  آشتنایی و تمترین  تئوری و اردوی عملی آموزشی اصو  و قواعد ش  متانی ایتطراری در کوهستتان وبیتوات 

 و هیمالیتانوردی در سرپرستتی اصتو  آموزشتی کارگتاه همچنتینی ایطراری در کوهستتان و صعود های شبانه و ش  مان

 اشتاره بلنتد صتعودهای در آنمهت  و تاثیرگتذار  ناتش و رهبتری و مدیری  با کارآموزان آشنایی هد  با بلند صعودهای

 .نمود

 

 "هیمالیانوردی استعدادیابی و آموزشی اردوهای و ها کارگاه " جدو 

 5961زمستان  پائیز و 

مربیانسرپرس  و  کارگاه و اردوعنوان  زمان مباحث اموزشی      ردیف 

هیمالیانوردی استعدادیابی و آموزشی اردوهای و ها کارگاه " " 

ها ،زمان مناس  ورزش، غذای پیش از ورزش، مغذیانریی مورد نیاز روزانه، ترکی  درش  آقای دکتر ابوالفضل جوادی

های کوهنوردیغذای پس از ورزش، ناش و اهمی  آس در فعالی تغذیه یمن ورزش و   

51 

رماهآذ  

کارگاه اصو  تغذیه در کوهنوردی، 

 هیمالیانوردی و صعودهای بلند

5 

با تمرینات دوره ای پیش از برنامه اصلی،طراحی  آشناییطراحی تمرینات آمادگی جسمانی، آقای دکتر ابوالفضل جوادی

  و روش های ارتااء آن  VO2 Maxتمرینات آمادگی جسمانی در طو  هفته،آشنایی با 

  

آذر 56 کارگاه طراحی تمرینات آمادگی  

جسمانی در کوهنوردی، 

 هیمالیانوردی و صعودهای بلند

1 

  ریا کفاش: آقای و مربی سرپرس  

محمدریا ی، علی ن یرمربیان: 

، ابوالفضل عرس،افکاری  

  م طفی بدرخانی و اسماعیل رهگذر

بازآموزی طر  درس   - بررسی و ثب  لواز  و تجهیزات فنی کارآموزان توسط مربیان 

کوبی، بیان نکاتی پیرامون انواع برداری و بر آموزش اصو  گا کارآموزی بر  با هد  

 های زمستانی  برقراری کمپ و چادر در برنامهشی ، پوشات و نحوه کوله بستن، آموزش اصو

 برداری با کرامپون به همراه کلنگو شرایط نامساعد جوی، نحوه بستن کرامپون و گا 

 12و19

 آذرماه

اردوی عملی در منطاه کلکچا  و 

 توچا 

9 

آقایان محمد ن یری و محمدریا 

 افکاری

صعودهای برون مرزی، آشنایی هنر عکاسی در ارتفاعات و ناش و اهمی  عکاسی در 

و مراحل آن در صعودهای بلند  برداری و مستند سازیفیل   با  

ماهدی 1 کارگاه آموزشی مستندسازی در  

 کوهنوردی و صعودهای برون مرزی

4 

آقای امیر حسین :و مربی  سرپرس 

 جابر ان اری

شهنا  جباری، مربیان: آقایان 

ابوالفضل عرس ، محمدریا افکاری، 

قایی و فرشید حیات بخش و  پدرا 

 خان  ناهید ناصری

ها، فرود با ابزار، فرود گذاری، صعود و فرود از طناس ثاب کوبی، نحوه ثاب نحوه صحیح بر 

 بهمن ،مبانی تجربیهای بدون ابزار و حمای  های سطل برفی و کلنگ پا، تمرین صعود شبانه

بهمن  در نجات چگونگی و همنب ایجاد عوامل بهمنی، های شی  بهمن، انواع شناسی،  

 51و6

ماهدی  

در آموزشی اردوی عملی کارگاه و 

 منطاه لواسانات

1 

نما و ناشه، گرفتن گرا، نحوه جه  ناوبری با استفاده از قط طر  درس فدراسیون با هد   آقایان امین گرجی و ماداد عموزاده

نما، تشخیص قط یابی، خ وصیات ی  ناشه توپوگرافی ، تشخیص جه  حرک ، تعای  

 موقعی ، پیداکردن موقعی ، تخمین مساف  پیموده شده وکشیدن ناشه مسیر

 52و59

ماهدی  

ناشه خوانی و کار با قط  نماکارگاه   9 

  کفاش ریا: آقای و مربی سرپرس 

 مربیان: آقایان: حسین نظر و 

افکاری محمدریا  

ها، نحوه فرود از کمه  و تراورسگذاری در مسیرهای سنگی و نحوه ثاب آموزش و تمرین 

 صعود از مسیرهای ترکیبی با کرامپون و کلنگ و یومار

 14و19

 دیماه

 اردوی عملی در منطاه دارآباد

 وتیغه های دارآباد 

2 

دی 91 طر  درس فدراسیون با هد  کاربردی بیشتر و رویکرد پیش بینی آس و هوا  آقای مهندس هاشمی نژاد کوهستانهواشناسی در کارگاه    1 

آقای مهدی هنرمند و خان  بهاره  

 نکونا 

سنجش آمادگی جسمانی کارآموزان و ارائه تمرینات مورد نیاز جه  حفظ و ارتااء سطح 

 آمادگی توسط مربیان

بهمن 5 6  تس  آمادگی جسمانی   

 آقای مهندس ییایی

مشاور اسپانسرینگ کارگروه 

 هیمالیانوردی استان تهران

قرار ممقات با اسپانسر یا حامی مالی،مذاکره و اصو  و قواعد کاربردی در   آشنایی با  

 طر یسی  و ونپروپزا   ، نحوه معرفی برنامه و روش  ه طمیی، شخ ی  شناسیثانی 61  قانون

های تبلیغی مرتبط با ورزش کوهنوردی نحوه جذس اسپانسر و روش صعود و   

بهمن 59 حوه جذس و ناسپانسرینگ کارگاه   

منابع مالی در کوهنوردی، 

 هیمالیانوردی و صعود های بلند

51 



 ریا شهمیی آقایسرپرس  و مربی:

محمدریا افکاری و مربیان: 

 ابوالفضل عرس

تمرین توقف در شرایط ایطراری، تمرین شبمانی ایطراریوبیوات ، تمرین صعود و فرود به 

طنابی ای و ه صورت کرده   

 51و  54

 بهمن

کارگاه تئوری و اردوی عملی 

اصو  و قواعد ش  مانی آموزشی 

وبیوات  ایطراری در کوهستان  

55 

یونس ریاخانی سرپرس :   

ابوالفضل عرس   

-های استاامتی و طوالنی مدت، پیمایش در شرایط جوی متغییر، تمرین بر تمرین پیمایش

 کوبی 

 11و  15

 بهمن

 51 قله شاه البرز طالاان

  کفاش آقای: سرپرس  و مربی

جابران اری، کرام ، مربیان: آقایان 

 طهوری و خان  ابریشمی

های عمود و استفاده از کرامپون و تبر یخ، برقراری اصو  صعودطر  درس فدراسیون با هد  

کارگاه بر روی یخ، صعود با استفاده و بدون استفاده از تبر یخ، تراورس با کرامپون و عبور از 

 ریبلی

 16و  11

 بهمن

و  کارگاه آموزشی آبشار یخی

 یخنوردی و تکنی  های آن

59 

آشنایی کارآموزان هیمالیانوردی با اصو  سرپرستی در برنامه های برون مرزی،   آقای حسن نجاریان

هیمالیانوردی و صعودهای بلند، چگونگی اجرای ی  برنامه برون مرزی از برنامه ریزی تا اجرا 

های برون مرزی و برنامه تی  ها در قبل، حین و پس از اجرا  و آشنایی با مراحل آماده سازی

 صعود های بلند

اسفند 1 اصو  سرپرستی در کارگاه آموزشی  

 هیمالیانوردی و صعودهای بلند

54 

 سرپرس : آقای ابوالفضل عرس

 ، محمد آقایان حسین مادمربیان: 

و محمد حسینی ریا افکاری   

طنابی، تمرین ساختن غار برفی و ش  مانی در آن، صعود قله تمرین صعود و فرود به روش ه 

هوایی دماوند به روش هیمالیایی وبارگزاری و ه   

 الی  6

59 

 اسفند

دماوندو صعود قله کمپ آموزشی   51 

در بهمن انواع بهمن، شناسایی بهمن، نجات م دو ، اصو  امداد و جس  و جو آقایان حامد کرام  و اشکان افشار  15و  11 

 اسفند

بر   ونجات  بهمن شناسی  59 

 

 

" هیمالیانوردی استعدادیابی و آموزشی اردوهای و ها کارگاه " جدو   

9596بهار      

مربیانسرپرس  و  کارگاه و اردوعنوان  زمان مباحث اموزشی   ردیف 

هیمالیانوردی استعدادیابی و آموزشی اردوهای و ها کارگاه " " 
نژاد، حامد آقایان عباس علی 

خان  پرستو ابریشمیکرام  و   

 6و  2الی  4 طر  درس پیشرفته فدراسیون

 51الی 

 فرودین ماه

 5 کارآموزی پیشرفته یخ و بر 

 آشنایی با ارئه کم  های اولیه در زمان حادثه آقایان بهمنی و حسنی

اسممشهرهم  احمر در مرکز آموزش   

 11و14و19

 فروردین ماه

 1 کمس آموزش کمکهای اولیه 

ابوالفضل عرسسرپرس :    

  افکاری محمدریا مربی:

همراه با ثاب  گذاری و صعود شبانهبور از تیغه ها،دهلیزهای برفچالی ع فروردین  95 

اردیبهش   5و 

 ماه

قله آتشکوهاردوی عملی صعود   9 

افکاری محمدریا سرپرس : آقای   

 و  مربیان: آقایان امید آمحمدی 

 علیریا علیزاده 

 1و2 تکنیکهای دیواره نوردی و نحوه ابزار گذاری و صعودهای سرطناس

 اردیبهش  ماه

کارگاه آموزشی پیشرفته سنگ و 

 دیواره نوردی

4 

و دکتر  بهپورعلیریا دکتر  انآقای

 بیاتانی

 11و15 طر  درس فدراسیون

 اردیبهش  ماه

 1 کمس پزشکی کوهستان

ابوالفضل عرس آقای سرپرس  :   

حسن نجاریانمربی: آقای   

،صعود و فرود های عمود در شکا  ها شکافها از باالکشی نحوه خردادماه 6   پیشرفته آموزشیبازآموزی و  کارگاه 

و یخ بر   

9 

  



با   اردوهاعملیاتی کارگروه هیمالیانوردی و صعودهای بلند در برگزاری این کارگاه ها و الز  به ذکر اس  که با توجه به شعار 

کارگاه ها، اردوها و  در خ وص برگزاریها نظر سنجی، کلیه مراحل ثب  نا   " آبیتر آسمان بیشتر، درخ  کمتر، کاغذ "  عنوان 

موارد استفاده نشده اس .این اغذی در و از هیچگونه ک انجا  پذیرف الکترونیکی به صورت دریاف  مدارت   

و دیگر نمودارها به شر  ذیل می باشد:ها  که نتایج نظرسنجی  
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نمودار تعداد نفرات کار آموزان شرکت کننده در اردوها



 کتتارآموزان استتامی پایتتان درپتتس از برگتتزاری اردوهتتا و  شتتد اشتتاره آن بتته فتتو  مطالتت  در کتته همتتانطور

 و آموزشتتی اردوهتتای و هتتا کارگتتاه در شتترک  گواهینامتته کستت  و دوره  اتمتتا  بتته موفتتق کتته هیمالیتتانوردی

 ذیتتل شتتر  بتته  الفبتتا حتترو  استتاس بتتر شتتدند  5961-69 ستتا   در تهتتران استتتان  هیمالیتتانوردی استتتعدادیابی

 .گردد می اعم 

بتا توجته بته انگیتزه بتاالی کتاراموزان و درخواست  ایشتان بترای ادامته  69الز  بته ذکتر است  در ابتتدای ستا  

 بتتین از هیمالیتتانوردی،تیمی اردوهتتای انتهتتایماتترر گردیتتد کتته در شتتتر مباحتتث آموزشتتی و کستت  تجربتته بی

 بته متأستفانه کته دنتگرد اعتزا  هیمالیتا منطاته قلتل از یکتی بته مترزی بترون صتعود بترای زیر شده اعم  اسامی

  .نگرف  صورت اتفا  این مالی شرایط نشدن فراه  دلیل

 

  آقایانو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بانوانو

   

 

 

 

 

                                                  

 نا  و نا  خانوادگی  ردیف نا  و نا  خانوادگی  ردیف

 ریا غممی 1 یوسف تای زاده 5

 سعید فراهانی 6 علیریا چهرقانی 1

 علی محبوبی 51 حیدر خانلو 9

 ناصر ماد  55 هاش  ذوالادر 4

 بهنا  مؤذن 51 حامد رستگار 1

 فرامرز مظفری 59 علیریا زارعی 9

   رو  اله علی اکبری 2

 نا  و نا  خانوادگی  ردیف نا  و نا  خانوادگی  ردیف

 پریا حیدری 9 اعظ  احمدی 5

 عطیه خسروی 4 سیده فاطمه حسینی 1

 سدا هاکوپیان 9 الهه ناز سعیدی 1



بر اساس برنامه ریزی قبلی  5969تا انتهای بهار   5961تهران از اواخر پائیز  استان و صعودهای بلند  هیمالیانوردی کارگروه

 مرات  و به واسطه انجا  این مه   نماید  برگزارتئوری و عملی  آموزشی اردوی و کارگاه  11 مجموعصورت گرفته توانس  در 

،هیمالیانوردان،کارگروه های مجموعه مربیان،مدرسین،هیمالیانوردی کارگروهکادر اجرائی از همکاران و   را تشکر و تادیر

 و همچنین مجموعه فدراسیون هیمالیانوردی کارآموزاناستان ، کوهنوردی های باشگاه بخ وص وی تابع ها هیئ  مجموعههیئ ،

 . را داردکوهنوردی و کارگروه های ذیربط 

 

 استان تهرانورزشی  هیئ  کوهنوردی و صعود هایگزارش: کارگروه هیمالیانوردی و صعودهای بلند 


