
 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

احكام مربیگری، داوری، طراحی و مربی راهنمای کوهستان سطح باشگاه 

  98آماده تحویل ـ مرداد 
 

 

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگي
 مالحظات عنوان حکم

مربی راهنمای سنگ نوردی  حسن عظیمی تیل 1

 طبیعت سطح باشگاه
 

مربی راهنمای سنگ نوردی  سجاد نیک روش 2

 طبیعت سطح باشگاه
 

حسین ابراهیمی  3

 دارسینوئیه

مربی راهنمای سنگ نوردی 

 طبیعت سطح باشگاه
 

مربی راهنمای سنگ نوردی  میالد ریاضیات  4

 طبیعت سطح باشگاه
 

مربی راهنمای سنگ نوردی  غالمعباس فدایی 5

 طبیعت سطح باشگاه
 

 میالد عزیزی 6

 رضا عبدی

مربی راهنمای سنگ نوردی 

 طبیعت سطح باشگاه
 

نوردی مربی راهنمای سنگ  رضاعبدی 7

 طبیعت سطح باشگاه
 

مربی راهنمای سنگ نوردی  مینا هامان 8

 طبیعت سطح باشگاه
 

مربی راهنمای سنگ نوردی  سعید نیک روش 9

 طبیعت سطح باشگاه
 

 سید حسین زجاجی 10

 حسا

مربی راهنمای سنگ نوردی 

 طبیعت سطح باشگاه
 

حسام اشراقی  11

 ورنامخواستی

مربی راهنمای سنگ نوردی 

 سطح باشگاه طبیعت
 

مربی راهنمای سنگ نوردی  مژگان گلستان 12

 طبیعت سطح باشگاه
 

حسین ابراهیمی  13

 دارسینوئیه

مربی راهنمای دره نوردی سطح 

 باشگاه
 

احمد رضا ریاحی  14

 راد

مربی راهنمای دره نوردی سطح 

 باشگاه
 

 علی معرفی نژادیان 15
مربی راهنمای دره نوردی سطح 

 باشگاه
 

 فرشته امیر تیموری 16
مربی راهنمای دره نوردی سطح 

 باشگاه
 

 اصغر سلمان زاده 17

 عارف 

مربی راهنمای دره نوردی سطح 

 باشگاه
 

 عارف بسطامی 18
مربی راهنمای دره نوردی سطح 

 باشگاه
 

سید محمد حسین  19

 میرلوحی

مربی راهنمای دره نوردی سطح 

 باشگاه
 

محمد حسین قلی  20

 یان

راهنمای کوهپیمایی و مربی 

 کوهنوردی سطح باشگاه
 

 هادی گشتی 21
مربی راهنمای کوهپیمایی و 

 کوهنوردی سطح باشگاه
 

 سرور علیپور 22
مربی راهنمای کوهپیمایی و 

 کوهنوردی سطح باشگاه
 

فاطمه عفتی  23

 اوارشک

مربی راهنمای کوهپیمایی و 

 کوهنوردی سطح باشگاه
 

معبود توحیدی  24

 نژاد

مربی راهنمای کوهپیمایی و 

 کوهنوردی سطح باشگاه
 

 امیررضا صدیقیان 25
مربی راهنمای کوهپیمایی و 

 کوهنوردی سطح باشگاه
 

 سعید کتابی 26
مربی راهنمای کوهپیمایی و 

 کوهنوردی سطح باشگاه
 

 نیما سلطان محمدلو 27
مربی راهنمای کوهپیمایی و 

 کوهنوردی سطح باشگاه
 

 پور غالمیهدی محسن  28
مربی راهنمای کوهپیمایی و 

 کوهنوردی سطح باشگاه
 

 علی حاجیلو 29
مربی راهنمای غارنوردی سطح 

 باشگاه
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 ردیف
نام و نام 

 خانوادگي
 مالحظات عنوان حکم

 علی حمیدیان 30
مربی راهنمای غارنوردی سطح 

 باشگاه
 

 نسیم صادقی 31
مربی راهنمای غارنوردی سطح 

 باشگاه
 

 خسرو حمصی 32
مربی راهنمای غارنوردی سطح 

 باشگاه
 

محمد علی دهقان  33

 منگابادی

مربی راهنمای غارنوردی سطح 

 باشگاه
 

 جمال قربانی 34
مربی راهنمای غارنوردی سطح 

 باشگاه
 

سید یونس  35

 شریعتمداری

مربی راهنمای غارنوردی سطح 

 باشگاه
 

 سجاد نیک روش 36
مربی راهنمای غارنوردی سطح 

 باشگاه
 

 مهدی عابدی 37
سطح مربی راهنمای یخ نوردی 

 باشگاه
 

 هادی گشتی 38
مربی راهنمای یخ نوردی سطح 

 باشگاه
 

محمود موالیی  39

 خوراسگانی

مربی راهنمای یخ نوردی سطح 

 باشگاه
 

 سعید کتابی 40
مربی راهنمای یخ نوردی سطح 

 باشگاه
 

 فریده موسالو 41
مربی راهنمای یخ نوردی سطح 

 باشگاه
 

 سید سیروس جعفری 42
نوردی سطح  مربی راهنمای یخ

 باشگاه
 

سید یونس  43

 شریعتمداری

مربی راهنمای یخ نوردی سطح 

 باشگاه
 

  صعودهای ورزشی 2داوری درجه سعید شریف زاده 44

  یخ و برف 3مربیگری درجه  رسول ساداتیان 45

  صعودهای ورزشی 3داوری درجه  ساناز رمضانی 46

صعودهای  3مربیگری درجه  احمد رضا سلگی 47

 ورزشی
 

محسن آرامی شام  48

 اسبی 
  صعودهای ورزشی 2داوری درجه

  سنگ نوردی 3مربیگری درجه  کیوان رئیسی 49

سید محمد حسن  50

 حسینی رضایی
  سنگ نوردی 3مربیگری درجه 

سید یونس  51

 شریعتمداری
  غارنوردی 3مربیگری درجه 

  صعودهای ورزشی 3طراحی درجه  امیرحمزه پورشفیع 52

  صعودهای ورزشی 3طراحی درجه  علیرضا چگنی 53

سید میالد موسوی  54

 اشکوری
  غارنوردی 3مربیگری درجه 

  غارنوردی 3مربیگری درجه  حامد حکیم جوادی 55

  غارنوردی 3مربیگری درجه  عبدالرضا ابراهیمی 56

صعودهای  3مربیگری درجه  شقایق پوران پیر 57

 ورزشی
 

صعودهای  3مربیگری درجه  عاطفه کثیری 58

 ورزشی
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 ردیف
نام و نام 

 خانوادگي
 مالحظات عنوان حکم

  صعودهای ورزشی2مربیگری درجه  مهرداد شعبانیان 59

سید محمد زانیار  60

 ابراهیمی

صعودهای  3مربیگری درجه 

 ورزشی
 

  کوهپیمایی 3مربیگری درجه  محمد چاوشی 61

  سنگ نوردی 3مربیگری درجه  محمد چاوشی 62

  نوردیدره  3مربیگری درجه  محمد چاوشی 63

 ارشیا بهرامی نیا 64
صعودهای  3مربیگری درجه 

 ورزشی
 

  صعودهای ورزشی 2داوری درجه مرضیه طهماسبی 65

  سنگ نوردی 3مربیگری درجه  محمد عبدلی سنجانی 66

صعودهای  3مربیگری درجه  سید مهدی حاتمی 67

 ورزشی
 

صعودهای  3مربیگری درجه  رسول پارسائی راد 68

 ورزشی
 

شکوفه امیر  69

 سلیمانی

صعودهای  3مربیگری درجه 

 ورزشی
 

صعودهای  3مربیگری درجه  محمد سجادی 70

 ورزشی
 

آمنه مهدی زاده  71

 هنده خاله

صعودهای  3مربیگری درجه 

 ورزشی
 

محمد امین راشکی  72

 قلعه نو

صعودهای  3مربیگری درجه 

 ورزشی
 

  نوردیسنگ  2مربیگری درجه  فاطمه حاجی کریملو 73

مهدی محمد شاهی  74

 مقدم
  سنگ نوردی 2مربیگری درجه 

  صعودهای ورزشی 1داوری درجه  زهرا بهرامیان 75

  صعودهای ورزشی 2داوری درجه آرزو زربه ئی 76

صعودهای  2مربیگری درجه  محمود خاتمی 77

 ورزشی
 

صعودهای  3مربیگری درجه  سعید محمد زاده 78

 ورزشی
 

حواله محمد امین  79

 دار نژاد
  صعودهای ورزشی 1داوری درجه 

  کوهپیمایی 3مربیگری درجه  کامران عبو 80

  سنگ نوردی 3مربیگری درجه  رضا میرزایی مقدم 81

  سنگ نوردی 2مربیگری درجه  مهدی فرید افشار 82

معصومه ایرانپور  83

 انارکی
  کوهپیمایی 3مربیگری درجه 

  کوهپیمایی 3درجه مربیگری  محمد فالحی  84

  سنگ نوردی 3مربیگری درجه  مسعود نطاق بافکر 85

  کوهپیمایی 3مربیگری درجه  مریم تیموری آغچه  86

  کوهپیمایی 3مربیگری درجه  فرهاد علیزاده 87
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 ردیف
نام و نام 

 خانوادگي
 مالحظات عنوان حکم

  یخ وبرف 2مربیگری درجه  مهدی سیمین 88

  کوهپیمایی 3مربیگری درجه  مسعود سید 89

محمود فاطمه جعفری  90

 آبادی
  صعودهای ورزشی 3طراحی درجه 

  صعودهای ورزشی 3طراحی درجه  بهزاد فردوسی پور 91

  صعودهای ورزشی 3طراحی درجه  علی پور شفییع 92

  صعودهای ورزشی 3طراحی درجه  میالد فراری 93

  صعودهای ورزشی 3طراحی درجه  آرمان رضائی 94

صعودهای  3 مربیگری درجه بردیا واثقی پناه 95

 ورزشی
 

یاسر پریشانی  96

 فروشانی
  کوهپیمایی 3مربیگری درجه 

  کوهپیمایی 3مربیگری درجه  مهدی ربیعی 97

  کوهپیمایی 3مربیگری درجه  وحید مسلم زاده 98

احد نصیرزاده  99

 افتخار
  کوهپیمایی 3مربیگری درجه 

  کوهپیمایی 3مربیگری درجه  امین راهزانی 100

  کوهپیمایی 3مربیگری درجه  رفعت حسنی 101

  سنگ نوردی 3مربیگری درجه  حمید رضا محمدی 102

نیلوفر علیزاده  103

 کالهدوزی

صعودهای  3مربیگری درجه 

 ورزشی
 

صعودهای  3مربیگری درجه  منصوره شوقی 104

 ورزشی
 

صعودهای  3مربیگری درجه  حمیدرضا محمدی 105

 ورزشی
 

میرزاده محمدرضا  106

 بودااللو

صعودهای  3مربیگری درجه 

 ورزشی
 

  سنگ نوردی 3مربیگری درجه  علی موسوی 107

سید محمد درشگه  108

 ساز
  کوهپیمایی 3مربیگری درجه 

  کوهپیمایی 3مربیگری درجه  مسعود نطاق بافکر 109

  سنگ نوردی 3مربیگری درجه  حجت خدائی 110

مرتضی اشرفی حبیب  111

 آبادی
  کوهپیمایی 3مربیگری درجه 

 


