
 بسمه تعالی

 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 کار گروه صعودهای ورزشی

 6931خالصه برنامه های آموزشی اجراء شده  شش ماهه اول سال 

ف
دی
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 تعداد شرکت کننده محل برگزاری زمان برگزاری عنوان دوره

 نفر61 خراسان رضوی 61 - 52/11/69 ورزشی )مردان(صعودهای  3دوره مربیگری درجه  1

 نفر7 خراسان رضوی 61 - 52/11/69 صعودهای ورزشی )زنان( 3دوره مربیگری درجه  6

 نفر61 خراسان رضوی 62 - 52/11/65 صعودهای ورزشی )مردان( 3دوره طراحی درجه  3

 نفر6 خراسان رضوی 62 - 52/11/65 صعودهای ورزشی )زنان( 3دوره طراحی درجه  4

 نفر7 مجتمع کوهستانی پلور 2 - 52/16/9 درای تولینگ و یخ نوردی )مردان( 3اولین دوره داوری درجه  9

 نفر9 مجتمع کوهستانی پلور 2 - 52/16/9 درای تولینگ و یخ نوردی )زنان( 3اولین دوره داوری درجه  2

 نفر61 مجتمع کوهستانی پلور 52/16/14 صعودهای ورزشی )مردان( 3آزمون ورودی مربیگری درجه  7

 نفر61 مجتمع کوهستانی پلور 52/16/14 صعودهای ورزشی )مردان( 6آزمون ورودی مربیگری درجه  9

 نفر1 مجتمع کوهستانی پلور 52/16/14 صعودهای ورزشی )مردان( 3آزمون ورودی طراحی درجه  5

 نفر3 مجتمع کوهستانی پلور 52/16/14 صعودهای ورزشی )مردان( 6آزمون ورودی طراحی درجه  11

 نفر9 مجتمع کوهستانی پلور 52/16/19 صعودهای ورزشی )زنان( 3آزمون ورودی مربیگری درجه  11

 نفر1 مجتمع کوهستانی پلور 52/16/19 صعودهای ورزشی )زنان( 6آزمون ورودی مربیگری درجه  16

 نفر1 مجتمع کوهستانی پلور 52/16/19 صعودهای ورزشی )زنان( 3آزمون ورودی طراحی درجه  13

 نفر8 مجتمع کوهستانی پلور 15 - 52/14/63 صعودهای ورزشی )مردان( 3دوره مربیگری درجه  14

 نفر1 مجتمع کوهستانی پلور 15 - 52/14/63 صعودهای ورزشی )زنان( 3دوره مربیگری درجه  19

 نفر3 مجتمع کوهستانی پلور 13 - 52/14/12 صعودهای ورزشی )مردان( 6دوره مربیگری درجه  12

 نفر3 مجتمع کوهستانی پلور 13 - 52/14/12 صعودهای ورزشی )زنان( 6دوره مربیگری درجه  17

 نفر16 مجتمع کوهستانی پلور  52/19/65 صعودهای ورزشی ) مردان (  استانهای کم برخوردار 3آزمون ورودی دوره مربیگری درجه  19

 نفر33 مجتمع کوهستانی پلور مرداد31- 52/12/3 صعودهای ورزشی ) مردان (  استانهای کم برخوردار 3دوره مربیگری درجه  15

 نفر14 مجتمع کوهستانی پلور  52/12/16 صعودهای ورزشی ) زنان (  استانهای کم برخوردار 3آزمون ورودی دوره مربیگری درجه  61

 نفر33 مجتمع کوهستانی پلور 13- 52/12/17 صعودهای ورزشی ) زنان (  استانهای کم برخوردار 3دوره مربیگری درجه  61

 نفر63 شیراز 61 - 52/12/66 اسکای رانینگ )دوی کوهستان (  ) مردان (  شیراز 3چهارمین دوره داوری و طراحی درجه  66

 نفر7 شیراز 61 - 52/12/66 اسکای رانینگ )دوی کوهستان (  ) زنان (  شیراز 3درجه چهارمین دوره داوری و طراحی  63

     

 موفق باشید    

 


