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 گزارش عملکرد اجمالی 

 96فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در سال 
 

 صعود قلل و مسابقات –اعزامهای برون مرزی 

 ردیف رشته تعداد اعزام تعداد نفرات اعزام شده

 آسیایی 8 35
 1 هیمالیا نوردی

 جهانی 7 20

 آسیایی 3 34
 2 سنگنوردی

 جهانی 12 32

 آسیایی 1 22
 3 یخنوردی

 جهانی 1 36

کوهنوردی با  آسیایی 2 13

 اسکی
4 

 جهانی 1 5

 5 اسکای رانینگ 1 4

 مجموع 36 201
 

 دوره های آموزشی و اجالس –اعزامهای برون مرزی 

تعداد نفرات 

 اعزام شده
 ردیف رشته تعداد اعزام

3 1 
در   ISMFمجمع عمومی کوهنوردی با اسکی 

 کشور اسپانیا
1 

5 1 
نفر مربی جهت حضور در دوره  5اعزام 

در کشور  ensaآموزشی کوهنوردی مدرسه 
2 
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 دوره های آموزشی و اجالس –اعزامهای برون مرزی 

تعداد نفرات 

 اعزام شده
 ردیف رشته تعداد اعزام

 انسا

 3 کشور نپالاز ایران به  انتقال کلنگ صلح 1 3

4 2 
قاره ای در  -دوره طراحی صعودهای ورزشی 

 کشور سنگاپور
4 

2 1 

اعزام دو نفر داور به کشور ایتالیا جهت حضور 

فدراسیون بین المللی  در جالس داوری

 کوهنوردی با اسکی

5 

1 1 

اعزام  نماینده جهت حضور در اجالس کمیته 

نوردی فدراسیون جهانی کوهنوردی در  یخ

 کشورهای آلمان و فرانسه

6 

 7 اعزام به کمپ صعودهای پیشرفته یخ نوردی 1 12

4 1 
کمپ جوانان و مربیان کوهنوردی با اسکی در 

 کشور چین شهر پکن
8 

 مجموع 9 32
 

 میزبانی 

 ردیف عنوان

 1 میزبانی مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا در تهران

 2 برف و یخ –دوره دانش افزایی مربیان سنگنوردی 

میزبانی دوره آسیایی طراحی و داوری کوهنوردی با اسکی با حضور طراح برجسته  3 
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 میزبانی 

 ردیف عنوان

 اسپانیایی

 4 دماوند با حضور ورزشکاران ایتالیاییمیزبانی فستیوال کوهنوردی با اسکی قله 

 5 میزبانی کمپ جوانان فدراسیون جهانی کوهنوردی در منطقه تخت سلیمان

 6 میزبانی اجالس جهانی

 7 میزبانی اجالس هیات رئیسه اتحادیه جهانی

 8 میزبانی اجالس کشورهای اروپایی
 

 اردوهای تیم ملی) آمادگی و انتخابی(

 ردیف رشته تعداد اردو کنندهتعداد نفرات شرکت 

 1 هیمالیا نوردی 8 181

 2 سنگنوردی 13 352

  کوهنوردی با اسکی 1 8

 مجموع 22 541

 

 صعود سراسری

 ردیف عنوان مکان زمان

 1 صعود سراسری قله شاهباز در استان مرکزی دی ماه 13و  12

 طبس دی ماه 15و  14

یادبود همایش کوهنوردی بانوان سراسر کشور 

ردان متوفی در بهمن اشتران کوه کوهنو

 بارویکرد آموزشی()

2 

 برگزاری مسابقات داخلی
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نفرات تعداد 

 شرکت کننده

با احتساب رشته ها و  )تعداد

 (رده های مختلف
 ردیف عنوان

550 44 
 -سنگنوردی قهرمانی کشور

 انتخابی تیم ملی
1 

47 2 
مسابقات اسکای رانینگ قهرمانی 

 کشور
5 

 6 سنگنوردی نابینایان و معلولین 2 17

 7 مسابقات مستر کاپ سنگنوردی 2 24

 8 مسابقات آزاد سنگنوردی 4 114

 9 مسابقات سنگنوردی جام فجر 19 641

 مجموع 73 1393
  

 بازآموزی( –مربیگری  -دوره های آموزشی ) آزمون ورودی

تعداد شرکت 

 کننده
 ردیف عنوان دوره رشته تعداد

21 2 
 

 سنگنوردی

 1 مربیگری

 2 آزمون ورودی 2 44

 3 بازآموزی -- --

90 3 
 

 کوهپیمایی

 4 مربیگری

 5 آزمون ورودی 4 211

 6 بازآموزی -- --

53 2 
 

 یخ و برف

 7 مربیگری

 8 آزمون ورودی 2 96

 9 بازآموزی 2 38

 10 مدرسی جستجو و  نجات 2 30
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 بازآموزی( –مربیگری  -دوره های آموزشی ) آزمون ورودی

تعداد شرکت 

 کننده
 ردیف عنوان دوره رشته تعداد

 11 مبانی مقدماتی 2 48

 12 بازآموزی 2 24

 13 مربیگری غارنوردی 2 25

8 1 

 نقشه خوانی و کار با قطب نما

 14 مدرسی

 15 آزمون ورودی 2 23

 16 بازآموزی 1 6

2 1 
 جی پی اس

 17 مدرسی

 18 آزمون ورودی 2 4

124 8 
 صعودهای ورزشی

 19 مربیگری

 20 آزمون ورودی 4 46

 21 آزمون ورودی طراحی 4 11

 22 طراحی و داوری کوهنوردی با اسکی 2 1

 23 طراحی و داوری دوی کوهستان 2 15

 24 داوری یخ نوردی و درای تولینگ 2 14

 25 بازآموزی حفظ محیط کوهستان 2 9

 مجموع 56 943

 

 برگزاری همایش و سمینار

 ردیف عنوان استان

 1 نهمین همایش نواب رئیس بانوان گیالن

 2 هفتادمین سالگرد تاسیس فدراسیونبزرگداشت  فارس

 3 همایش پیش کسوتان فارس

 4 مراسم افطاری ماه مبارک رمضان فدراسیون
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 برگزاری همایش و سمینار

 ردیف عنوان استان

 5 جلسه نواب رئیس  بانوان فدراسیون ها  فدراسیون

 6 جشنواره صعودهای برتر  فدراسیون

 7 بزرگداشت عظیم قیچی ساز فدراسیون

فدراسیو ن با همکاری دانشگاه 

 ایرانعلوم پزشکی 

 یکوهستان با مشارکت دانشگاه علوم پزشک یکنگره پزشک یننخست

 یرانا
8 

فدراسیون با همکاری 

 شهرستان طبس

 یهواشناس یآموزش یکردبانوان سراسر کشور با رو یکوهنورد یشهما

 کوهستان
9 

 10 روز جهانی زمین پاک کردستان

 11 روز جهانی زمین پاک بوشهر

 البرز
برنامه پیاده روی و کوه پیمایی در منطقه شهرستانک واقع در جاده 

 چالوس   به مناسبت آزاد سازی خرمشهر و پاکسازی محیط زیست 
12 

 بوشهر و قزوین

همایش جنگل نوردی ایران پاک ، کاری مشترک از هیئت کوهنوردی 

استان بوشهر ، قزوین  و مجموعه فرهنگی ورزشی *سرزمین مهر* در 

 نکوداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

13 

 14 برگزاری دوره آموزشی مقدماتی سنگ رده سنی نونهاالن و نوجوانان بجنورد -خراسان شمالی 

 15 همایش بزرگ کوهپیمایی به همراه استاندار محترم جناب اقای صالحی بجنورد -خراسان شمالی 

 البرز
کوهنوردی و صعودهای ورزشی سه شنبه های بدون خودرو با هیات 

 استان البرز به مناسبت روز جهانی هوای پاک
16 

 17 همایش کوهنوردی همگانی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان

 سیستان و بلوچستان
همایش کوهنوردی همگانی و صعود مشترک گروه های کوهنوردی 

 استان به مناسبت نیمه شعبان
18 

 همدان
کوهپیمایی خانوادگی در ارتفاعات الوند به مناسبت عید سعید فطربا 

 نفر 1000حضور 
19 

 همدان
کوهپیمایی بانوان در ارتفاعات الوند به مناسبت نیمه شعبان با حضور 

 نفر 400
20 
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 برگزاری همایش و سمینار

 ردیف عنوان استان

 خراسان جنوبی
همایش عمومی پاکسازی محیط ریست در منطقه کال جنی شهرستان 

 طبس
21 

 خراسان جنوبی
یش عمومی خانواده تامین اجتماعی با مشارکت اداره تامین عخما

 اجتماعی استان و شهرستان بیرجند
22 

 خراسان جنوبی
همایش کوهنوردی عمومی استانی به میزبانی شهرستان طبس در 

 ارتفاعات مرغوب
23 

 24 همایش کوهپیمایی شهرستانی در ارتفاعات کوه سیاه شهر فردوس خراسان جنوبی

 جنوبیخراسان 
همایش کوهپیمایی عمومی استانی به مناسبت تاسیس و راه اندازی 

 هیات کوهنوردی شهرستان خوسف
25 

 خراسان جنوبی
همایش کوهپیمایی عمومی شهرستانی روز دختر شهرستان بیرجند )دهه 

 کرامت(
26 

 خراسان جنوبی
همایش کوهپیمایی عمومی شهرستانی روز دختر شهرستان سرابان)دهه 

 (کرامت
27 

 خراسان جنوبی
همایش کوهپیمایی عمومی شهرستانی روز دختر شهرستان 

 فردوس)دهه کرامت(
28 

 خراسان جنوبی
همایش کوهپیمایی عمومی شهرستانی روز دختر شهرستان قاین)دهه 

 کرامت(
29 

 خراسان جنوبی
همایش عمومی کوهپیمایی خانواده شهرستانی میالد امام رضا  

 شهرستان فردوس
30 

 خراسان جنوبی
همایش عمومی کوهپیمایی خانواده شهرستانی میالد امام رضا  

 شهرستان بیرجند
31 

 خراسان جنوبی
 

 32 همایش عمومی کوهپیمایی هفته دولت در شهرستان طبس 

 برنامه همگانی کوهپیمایی به مناسبت پیروزی انقالب اسالمی در استانهای سراسر کشور  52برگزاری 

 سمینار و برنامه همایش همگانی   84در مجموع برگزاری 
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 سایر موارد

 ردیف عنوان تعداد

 1 کرسی های بین المللی 16

 4 برگزاری مجامع انتخاباتی و سالیانه 16

 

 96مدال های کسب شده در مسابقات آسیایی و جهانی در سال 

 هیمالیا نوردی سنگنوردی اسکای رانینگ

 طال نقره برنز طال نقره برنز طال نقره برنز

  
بین  1

 المللی

) تیمی 1

 آسیایی(

 آسیایی 1

 جهانی 1

) تیمی 1

 آسیایی(

 جهانی 3

 آسیایی 4

 برنز جهان1

 برنز آسیا 7
 جهانی 7 جهانی 9

 یخ نوردی کوهنوردی با اسکی   

 طال نقره برنز طال نقره برنز   

 ا آسیایی آسیایی3 آسیایی4   

 جهانی 1

 آسیایی 2
 

 جهانی 1

 آسیایی 1

 جهانی 1

 آسیایی 2

 


