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 شناسنامه
 مالحت، جهان گرفتحسنت به اتفاق 

 توان گرفت می آری به اتفاق جهان
 «حافظ»

 

همیاری و همراهی  همكاری، بااحترام وشوروشعف،مراتب تشكروقدردانی خودازتمامی افرادی که طی سالها،

همواره   .دارد اعالم می یاهستند صعودهای ورزشی ایران سهیم بوده و پیشبرد غیرمستقیم در خویش به طورمستقیم و

 بدیل آنان هستیم. های بی گذشتگی ازخود و تالشهای بی حد مرهون

 مرضیه اشناب تهیه و تنظیم :

 محب االسالم )آبتین( سجاد طراح روی جلد:
 

 کمیتههمکاران 

 امین امینیان  یاسین خلیل آبادی  فاطمه سعدیان  علیرضا کریم 

  اندامیکامران  فرزام دیانی  مهدی شاهی   مبارکیمحمود 

 جاوید طریقی ایرج  محمد رخصتی  یگانهفرشاد  آرتیمس  سید امیر گلشن حسینی 

 محمد امین حواله دار  آرزو زربه ای   

 و

 با سپاس از 

 رضا زارعی  زهرا زنگویی  حسین رضایی  علیرضا بالغی 

 منصوره گرجی  زهرا رضایی  محمدرضا خلیلی قاضی  محمد آفرین زاد 

 اقبال افالکی  محدثه زمانی  محمد طبیبی  نقیب زاده عبدالرضا 

 پگاه طاهری  مجید اسکندری  حمید آسیابان  

 

اند و نام و سمت آنها از قلمم افتماده    سهیم و کارساز بوده مسابقات و لیگبا پوزش از تمامی عزیزانی که در پیشرفت 

 است.

 ناشر

 مسابقات و لیگ کمیته

 1399 خرداد

  



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1398مسابقات و لیگ سال  کمیتهگزارش عملكرد 

 

 
 2 

 دفتراول  

همراه شوند، موفقیت، بهروزی و توسعه آشکار هر گاه کوشش، تالش، همت، همدلی و توکل با هم 

با تمامی عناصر جوانی، هیجان، تحرک، شور، نشاط، انگیزه، رقابت و توانمندی  مسابقات و لیگ گردد. می

جسمی، روحی و علمی، ورزشی روزآمد که به تازگی مورد اقبال دو چندان قرار گرفته است. تمامی عرصه و 

طی هشت سال گذشته فراز و  مسابقات و لیگگردد. قطار  ابقات متجلی میدر بخش مس مسابقات و لیگعیان 

های مادی و معنوی،  نشیب بسیاری را در خود دیده است، که به روایت اهل نظر متناسب با امکانات و ظرفیت

حرکت صعودی را، هر چند آرام در پی داشته است. آنچه در ادامه در این مجموعه تحت عنوان گزارش عملکرد 

گذرد حاصل فعالیت گروهی در سراسر  می مسابقات و لیگاز منظر آحاد جامعه  1398خش مسابقات سال ب

باشد. همکاری و همدلی تمامی عالقمندان، دست اندرکاران، همکاران،  مسابقات و لیگ می کمیتهکشور و 

مربیان، ناظران، سرپرستان، طراحان، داوران، حمایت چیان، ورزشکاران و ... در سراسر کشور مایه مباهات و 

جام نشده نسبت به دانم. هنوز تا متعالی شدن راه بسیار و کارهای ان خود را همواره مرهون زحمات آن می

های مربوطه دور از دسترس نیست.  کارهای انجام شده زیاد، که این نیز با مشارکت روز افزون در تمامی عرصه

ضمن تبریک سال نو، رجاء واثق دارد با  مسابقات و لیگمسابقات و لیگ فدراسیون کوه نوردی و  کمیته

ربط و حمایت مسئولین ذی  مسابقات و لیگه استعانت از حضرت باری تعالی و مشارکت همه جانبه جامع

 های روشنی پیش روی قرار دارد. افق

 

 مهدی داورپور

 1399 خرداد
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 فصل اول

 فرهنگی
 

 محورهای برنامه 

 منشور راهبردی 

 امور فرهنگی 
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دهد که در راستای یک برنامه ریزی مدون و همه  توکل، زمانی نتیجه میهمدلی و و کوشش، تالش، همت

 مسابقات و لیگی ورزشی قابل تعریف که نقش بسیار موثری در فرایند نشاط دارد  جانبه صورت گیرد. تنها رشته

 است.

ها بتپند. با  های رقابتی در سینه اینک زمان آن فرا رسیده که دلها به خاطر ایستادن نام وطن عزیز ایران، در سکو

المللی هستند  های بین م توان و نیرو زمان را شمارش کنند، فرزندان نسل مباهات که خواستار برتری در سکوتما

این جوانان غیور  .های رقابت ثابت کنند که متعلق به ایران هستند گیرند تا در عرصه تمام توان خود را به کار می

های  بینند همگی خواهان جهش، غریو و فریاد کم میبا توکل به خداوند منان امروزه فضای پیشرفت و جوالن را 

اند که خون آرش در رگ هایشان جاری است مرز موفقیت و  باشند . این جوانان ارزش مند ثابت کرده پیروزی می

برتری را همان گونه که آرش با سپردن جان بر کمان ثابت نمود امروزه جوانان ما با غیرت و همت و وطن خواهی 

 رسانند. به اثبات می

اند و با  جوانان برومند ایران با کسب موفقیت در رشته سنگ نوردی حرف اول را در ارتقای این رشته ورزشی زده

های سنگ نوردی داخل سالن استعداد، همت و توان، و برتری جویی را برای به اهتزاز در  گذشت دو هه از فعالیت

 اند. ههای افتخار به رقابت گذاشت آوردن پرچم ملی بر قله

ها،  سازی گروه گرایشمجمع عمومی فدراسیون کوه نوردی از تمام توان و امکانات خود بهره جسته تا برای آ

 را برنامه ریزی نماید. مسابقات و لیگ

دهد . این  سازی و توان بالقوه می گرایشهای ارزشمند سنگ نوردان در سالهای اخیر نشان از استعداد، آ کسب مقام

ریزی و مدیریت جامع سازمان تربیت بدنی نیست کاشت، مراقبت، سرپرستی، تمرین در  ربط به برنامه ها بی موفقیت

 ها را با داس افتخار درو نماید!  در موقع مقتضی بتواند ارزشوزارت ورزش و جوانان دهد تا  نهایت حتما نتیجه می

های  ه گذاری مستمر برای رقابت، تالشهای جهانی، سرمای های ورزشی به میدان برگزاری مسابقات، اعزام گروه

های موفقیت  ؤلفههای قهرمانی، چه در داخل و چه در خارج، از م در کسب مقاموزارت ورزش و جوانان ی  وقفه بی

 این وزارتخانه است.

د تپد، بدانن آنان که بی هیچ چشم داشتی دلشان برای ایستادن فرزندان این مرز و بوم در جایگاه رفیع قهرمانی می

های قهرمانی جهانی باید هم دل و هم نظر باشند . باید برای رسیدن به کرسی موفقیت  برای پیشرفت و کسب مقام

 از خود گذشت و بها و ارزش واقعی را به ایران عزیز داد. 

همای رفیمع قهرممانی بمه      های رقابمت کرسمی   هرگاه به این درجه از انسانیت رسیدی، بدان و آگاه باش که در میدان

 یابد. طن عزیز ایران اختصاص میو
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سعی بر آن دارند تا با تمامی عناصر جوانی،  مسابقات و لیگ کمیته هایمجریان، دست اندرکاران، مربیان، فعالین 

بشتابند، تا در  مسابقات و لیگخالقیت، هیجان، تحرک، شور و نشاط، توانمندی جسمی، روحی و علمی به پیشواز 

 ی این حرکت ورزشی سهیم باشند .  هانداز بیست سال اهداف چشم

فرستیم به خداوند توانا، که مارا در رسیدن به اهداف انسانی مان یاری دهد زیرا نشاط و  سپاس و درود می 

های ورزشی  شود و بس . ما سپاس گذار تمام نهاد ی ورزش خالصه می سرزندگیو لذت و افتخار تنها در مقوله

 دیشند. هستیم اگر موانع را از سر راه بر دارند و به کسب افتخار جمعی بین

مسابقات و لیگ موجب رشد و شکوفایی، توسعه و پیشرفت در این رشته ورزشی شده اند به  کمیتهمواردی که در 

 باشند: این شرح می

 اول

  مبتنی بر اصول چهارگانه تجربه، مشورت، پژوهش و آموزش، توان و  کمیتهتعیین اهداف پنج ساله

 امکانات.

  صروف بسترسازی جهت انجام امور جاری در جمیع جهات، اصالح مسابقات و لیگ م کمیتهبیشترین توان

 های ناصواب و همینطور تدوین طرح و برنامه و نقشه راه گردید.  عادت

  .تالش و کوشش جمیع همکاران در تمامی سطوح و ابعاد ستودنی است 

 در آکادمی ملی  هنوز باید برای تغییر نگرش فنی و علمی بویژه ساختار فرهنگی در تمامی ابعاد و سطوح

 بایست اندیشید، چانه زنی و کوشش نمود. المپیک و وزارت ورزش و جوانان و دیگر مبادی می

 دوم

 .جوان گرایی در امور مبتنی بر بهره مندی از اصل کسوت مداری و تجربه محوری 

 های غیر اصولی رایج و تبیین مبانی اصالحات با نگاه به اصول  تهیه نقشه راه و اصالح امور و حذف سنت

 ریزی گام به گام.  برنامه

  .پرهیز از انحصارگرایی و خطی نگری در تمامی امور جاری و رعایت اصل شایسته ساالری 

 سنوات گذشته. های نکوهیده های رواج یافته و عادت جلوگیری و پرهیز از اسراف 

 .تبیین اصول و شیوه نامه منظوم، ایجاد روحیه و شرایط انضباط اداری و قانون مداری 

 .ایجاد روحیه همدلی و وفاق ملی در تمامی سطوح 
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 مسابقات و لیگ کمیتهمحورهای برنامه 

 .نظارت و کنترل بر حُسن انجام مسابقات در روند رشد و توسعه پایدار 

 مندی از حداکثر امکانات در اختیار. بهره 

 ها و نهادها، سازمانهای و باشگاههای واجد شرایط و  ها، گروه های اجرایی به هیات ارجاع مسئولیت

 اعطاء امتیاز برگزاری مسابقات.

 نامه و رویه برگزاری مسابقات. تدوین شیوه 

 های ورزشی. کوشش در جهت تربیت مدیران اجرایی مسابقات و تیم 

 های برگزاری مسابقات مبتنی بر اطالعات و  سازماندهی و استانداردسازی مسابقات و ترویج شیوه

ها و نهادهای وابسته به منظور  ها، گروه دانش روز و نیاز جامعه ایجاد حُسن خودباوری در هیات

 دستیابی به سطوح باالی تخصصی.

 المللی. ای بینه تبادل اطالعات و ایجاد روابط و همکاری متقابل در عرصه 

 .کوشش در جهت برگزاری مسابقات و ایجاد رقابت سازنده 

  های فرهنگی به منظور  ها و سایر فعالیت برگزاری سمینارها، همایش، نمایشگاهکوشش در جهت

 .مسابقات و لیگتوسعه و رشد 

 .مطالعه، تحقیق و ایجاد بانک اطالعات 

 های مطلوب با توجیه منطقی. ناسب در ارائه طرحاهتمام در امر خودکفایی اقتصادی و ایجاد نگرش م 
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 مسابقات و لیگ کمیتهمنشور راهبردی 

 بر این باوریم که: 

 های دین مبین اسالم و اصول اخالقی و  تعالی انسان تنها در سایه اتکال و بهره جستن از آموزه

 پذیرد. روشهای زندگی نشأت گرفت از آن شکل می

  انداز  توان، تجلی هر چه بیشتر ویژگیهای فرد ایرانی براساس تعریف سند چشم تفکر میبا تالش و

 ساله جمهوری اسالمی را شاهد بود. 20

 های ایجاد سالمت، نشاط و سایر  ترین روش ورزش و توسعه آن در سطح جامعه یکی از اساسی

 باشد.  ارزشهای روحانی و انسانی می

 20توان به اهداف مورد توجه در سند چشم انداز  صه ورزش میبا بکارگیری اصول مدیریت در عر 

 ساله دست یافت.

  های  تنها ابزار واقعی زیر ساخت مسابقات و برنامه ریزی« تحقیق و پژوهش»تأمل و توجه به

 باشد.  آموزشی در جهت توسعه پایدار ورزشی در امر برگزاری مسابقات می

 سیم و به منظور استفاده بهینه و اصولی از آن برنامه ریزی های مادی و انسانی موجود را بشنا ظرفیت

 و تالش نمائیم.

 های مناسب استعدادها را کشف نمائیم و امکان شکوفائی آن  با توجه ویژه و بکارگیری ابزارها و روش

 را بوجود آوریم. 

 لیگ مسابقات وو نظرات پیشکسوتان، مربیان و تمامی تالشگران عرصه ورزش و  احترام به آرا 

 بایست مورد توجه باشد.  همواره می

 تفاده از منابع مالی و مادی همواره براساس اهداف برگرفته از نیازهای واقعی انجام شود. ریزی و اس برنامه 

 توان امکان مناسبی برای جلب منافع مادی و انسانی بوجود  تنها با ارتباطات و روابط عمومی قوی می

 ها و زحمات انجام شده را منعکس نمود. توان تالش آورد و همچنین بدین وسیله می

  در راه سختی که در پیش رو داریم همواره ادب، اصول انسانی و فرهنگ جامعه خود را در نظر

 داشته باشیم. 

  .همواره عرصه را بر شایسته محوری هموار سازیم 

 بایست ارتقاء یابد.  جایگاه و شأن جوان ورزشکار ایرانی روز به روز می 

  استمان  توکل و امید به حضرت باریتعالی راهگشای مسیر سخت فرا روی. 
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 امور فرهنگی
 

 .تهیه و تدوین تقویم ورزشی با اهداف توسعه همه جانبه 

  .بهره مندی از دستاوردهای جدید 

 .انتشار مکتوب، لوح فشرده و مجازی تمامی دستاوردهای فرهنگی 

  های ورزشی استانها. مسابقات و لیگ فدراسیون و هیئت کمیتهتهیه و تدوین آئین نامه داخلی 

  مسابقات و لیگ. کمیتهتهیه و تدوین ساختار اداری 

  عملیاتی جام سنگنوردی باشگاه هاتهیه و تدوین پیش نویس طرح. 

  .تهیه و تدوین پیش نویس مطالعاتی آگاهی و مجموعه ورزشی سنگنوردی و خانه سنگنورد 

 مندی از نقطه نظرات پیشنهادات.  بهره 

  .برگزاری جلسات بررسی، تحلیل و برنامه ریزی 

 ها.  های برگزاری مسابقات در تمامی گرایش تهیه و تدوین شیوه نامه 

 المللی مسابقات سنمگنوردی و یخ نوردی، دوی کوهستان و ... تهیه، ترجمه و تدوین قوانین ملی و بین 

  آزادسازی و محول نمودن امور جاری مسابقات که در سنوات گذشته فقط توسط فدراسیون انجام

استانها مطابق با مفاد شیوه  مسابقات و لیگهای کوه نوردی و  گرفت و واگذاری آنها به هیئتمی

 سابقات و لیگ.م کمیتههای منظوم و نظارت  نامه

 های هماهنگی و بازآموزی همه جانبه علمی و فرهنگی. برگزاری دوره 

 .تهیه بانک اطالعات 

  برگزاری سفرها و بازدیدهای استانی جهت تبادل نظر، استماع نقطه نظرات، هماهنگی، بررسی و

 رفع مشکالت و امکانات.

  )و لیگ.مسابقات  کمیتهمجهز نمودن سیستم اداری )فرم و سخت افزاری 

 .کوشش در جهت شناخت کاربردی جامعه هدف 
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 فصل دوم 

  اتـقـابــمس

 ورـی کشـرمانـقه
 

 

 
 اطالعات و آمار جانبی مسابقات 

  1398خالصه اطالعات مسابقات برگزار شده سال 

   چهارمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور جانبازان و معلولین 

  نوجوانان هفدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور رده های سنی آزاد، جوانان وA وB 

 چهارمین دوره مسابقات درای تولینگ قهرمانی کشور 

  چهارمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور رده های سنی نونهاالنA وB  نوجوانان وC وD 

 انینگ( قهرمانی کشورچهارمین دوره مسابقات دوی کوهستان )اسكای ر 

 ( اولین دوره مسابقات سنگنوردی مسترکاپ قهرمان قهرمانانcombined) 
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 1398شده سال  برگزارمسابقات اطالعات خالصه 

ف
ردی

 

 مکان زمان رده سنی عنوان مسابقه
تعداد 

 ورزشکار

تعداد 

 استان

 5 5 سالن داودی -تهران 01/02/98 آزاد RP2( مرداندوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین و جانبازان گرایش سرطناب ) ششمین 1

 4 4 سالن داودی -تهران 01/02/98 آزاد RP3( مرداندوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین و جانبازان گرایش سرطناب ) ششمین 2

 2 3 سالن داودی -تهران 01/02/98 آزاد AL2( مرداندوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین و جانبازان گرایش سرطناب ) ششمین 3

 2 2 سالن داودی -تهران 01/02/98 آزاد RP3و  RP2دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین و جانبازان گرایش سرطناب )زنان(  ششمین 4

 1 1 سالن داودی -تهران 01/02/98 آزاد AU2( زناندوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین و جانبازان گرایش سرطناب ) ششمین 5

 2 2 سالن داودی -تهران 01/02/98 آزاد AL2( زناندوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین و جانبازان گرایش سرطناب ) ششمین 6

 1 3 سالن داودی -تهران 01/02/98 آزاد B3و  B1دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین و جانبازان گرایش سرطناب )زنان(  ششمین 7

 3 11 پلور 22/03/98 آزاد (زنان) درای تولینگ گرایش سرطناب  دوره مسابقات قهرمانی کشور ششمین 8

 3 9 پلور 23/03/98 آزاد (زناندوره مسابقات قهرمانی کشور درای تولینگ گرایش کامباین  ) ششمین 9

 3 9 پلور 23/03/98 آزاد (زنانششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور درای تولینگ گرایش سرعت  ) 10

 4 17 پلور 23/03/98 آزاد (مردانششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور درای تولینگ گرایش سرعت  ) 11

 4 20 پلور 24/03/98 آزاد (مردان دوره مسابقات قهرمانی کشور درای تولینگ گرایش سرطناب  ) ششمین 12

 4 14 پلور 24/03/98 آزاد (مردان دوره مسابقات قهرمانی کشور درای تولینگ گرایش کامباین  ) ششمین 13

 13 33 پلور A 17/04/98نوجوانان  (پسرانسرطناب ) گرایشنوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور  14

 14 31 پلور B 17/04/98نوجوانان  (پسرانسرطناب ) گرایشنوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور  15

 9 17 پلور 17/04/98 جوانان (پسرانسرطناب ) گرایشنوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور  16

 14 36 پلور A 18/04/98نوجوانان  (پسران)لدرینگ ب  گرایشنوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور  17

 13 30 پلور B 18/04/98نوجوانان  (پسران)لدرینگ ب  گرایشنوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور  18

 12 23 پلور 18/04/98 جوانان (پسران)لدرینگ ب  گرایشنوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور  19

 10 16 پلور A 19/04/98نوجوانان  (دخترانلدرینگ )ب  گرایشنوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور  20

 10 23 پلور B 19/04/98نوجوانان  (دختران)سرطناب  گرایشنوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور  21

 4 6 پلور 19/04/98 جوانان (دختران)سرطناب  گرایشنوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور  22

 8 14 پلور A 20/04/98نوجوانان  (دختران)سرطناب  نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش 23

 9 23 پلور B 20/04/98نوجوانان  (دختران) بلدرینگ نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش 24

 6 7 پلور 20/04/98 جوانان (دختران) بلدرینگ نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش 25

 18 56 تبریز A 27/04/98نونهاالن  دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن گرایش سرطناب )پسران( ششمین 26

 11 21 تبریز B 27/04/98نونهاالن  دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن گرایش سرطناب )پسران( ششمین 27

 18 49 تبریز C 27/04/98نونهاالن  دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن گرایش سرطناب )پسران( ششمین 28
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 مکان زمان رده سنی عنوان مسابقه
تعداد 

 ورزشکار

تعداد 

 استان

 16 34 تبریز D 27/04/98نونهاالن  دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن گرایش سرطناب )پسران( ششمین 29

 18 3 تبریز A 28/04/98نونهاالن  (دختراندوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن گرایش سرطناب ) ششمین 30

 14 29 تبریز B 28/04/98نونهاالن  (دختراندوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن گرایش سرطناب ) ششمین 31

 14 38 تبریز C 28/04/98نونهاالن  (دختراندوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن گرایش سرطناب ) ششمین 32

 16 61 تبریز D 28/04/98نونهاالن  (دختراندوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن گرایش سرطناب ) ششمین 33

 15 95 تهران 16/05/98 آزاد ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دو کوهستان اسکای رانینگ )مردان( 34

 8 25 تهران 17/05/98 آزاد )زنان(ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دو کوهستان اسکای رانینگ  35

 5 9 زنجان 27/05/98 آزاد (زناننوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش  سرعت ) 36

 13 28 زنجان 27/05/98 12-14دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش سرعت )دختران( 37

 11 23 زنجان 27/05/98 14-16سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش سرعت )دختران(دومین دوره مسابقات  38

 17 33 زنجان 28/05/98 12-14)دختران( بلدرینگدومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش  39

 12 27 زنجان 28/05/98 14-16)دختران( بلدرینگدومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش  40

 19 35 زنجان 29/05/98 12-14)دختران( سرطنابدومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش  41

 14 29 زنجان 29/05/98 14-16)دختران( سرطنابدومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش  42

 12 25 زنجان 30/05/98 12-14)دختران( کامبایندومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش  43

 10 19 زنجان 30/05/98 14-16)دختران( کامبایندومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش  44

 16 46 زنجان 02/06/98 12-14استعدادهای برتر گرایش سرعت )پسران(دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد  45

 17 52 زنجان 02/06/98 14-16دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش سرعت )پسران( 46

 26 100 زنجان 03/06/98 12-14(پسران ) بلدرینگدومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش  47

 26 100 زنجان 03/06/98 14-16(پسران ) بلدرینگدومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش  48

 19 55 زنجان 04/06/98 12-14(پسران ) سرطنابدومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش  49

 20 59 زنجان 04/06/98 14-16(پسران ) سرطنابدومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش  50

 14 36 زنجان 05/06/98 12-14(پسران ) کامبایندومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش  51

 12 45 زنجان 05/06/98 14-16(پسران ) کامبایندومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر گرایش  52

 5 15 زنجان 02/06/98 بزرگساالن (مرداننوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش سرعت ) 53

 4 12 زنجان A 02/06/98نوجوانان  (مردانسرعت )نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش  54

 3 7 زنجان 02/06/98 جوانان (مرداننوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور گرایش سرعت ) 55

 باشگاه 8 53 همدان 23/06/98-25 آزاد (مردان) بلدرینگگرایش جام باشگاه ها  دوره مسابقات سنگنوردی دومین 56

 باشگاه 9 60 همدان 23/06/98-25 آزاد (مردان) سرطنابگرایش جام باشگاه ها  دوره مسابقات سنگنوردی  دومین 57

 باشگاه 6 33 همدان 27/06/98-29 آزاد (زنان) بلدرینگگرایش جام باشگاه ها  دوره مسابقات سنگنوردی  دومین 58
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 مکان زمان رده سنی عنوان مسابقه
تعداد 

 ورزشکار

تعداد 
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 باشگاه 6 33 همدان 27/06/98-29 آزاد (زناندومین دوره مسابقات سنگنوردی  جام باشگاه ها گرایش سرطناب ) 59

 5 تیم(15) 30 پل خواب -البرز 23/08/98 آزاد اولین دوره مسابقات سنگنوردی در طبیعت )دیواره نوردی( )مردان( 60

 2 تیم( 4) 8 پل خواب -البرز 23/08/98 آزاد )دیواره نوردی( )زنان(اولین دوره مسابقات سنگنوردی در طبیعت  61

 6 16 پلور 08/08/98 بزرگساالن هفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش سرطناب )مردان( 62

 2 7 پلور 08/08/98 جوانان (پسرانهفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش سرطناب ) 63

 4 6 پلور 08/08/98 بزرگساالن )مردان( کامباینهفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش  64

 2 6 پلور 08/08/98 جوانان (پسران ) کامباینهفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش  65

 4 10 پلور 09/08/98 بزرگساالن )مردان( سرعتهفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش  66

 2 6 پلور 09/08/98 جوانان (پسران) سرعتهفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش  67

 4 9 پلور 09/08/98 بزرگساالن (زنان) سرعتهفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش  68

 2 6 پلور 09/08/98 جوانان (دختران) سرعتهفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش  69

 3 11 پلور 10/08/98 بزرگساالن (زنان) سرطنابهفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش  70

 2 6 پلور 10/08/98 جوانان ()دختران سرطنابهفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش  71

 3 7 پلور 10/08/98 بزرگساالن (زنان) کامباینهفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش  72

 2 6 پلور 10/08/98 جوانان (دختران) کامباینهفتمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر گرایش  73

 37 11 اراک 26/10/98-27 بزرگساالن پنجمین دوره مسابقات دو کوهستان )اسکای رانینگ( جام فجر )مردان( 74

 11 4 اراک 26/10/98-27 بزرگساالن (زنانپنجمین دوره مسابقات دو کوهستان )اسکای رانینگ( جام فجر ) 75

 14 8 اراک 26/10/98-27 بزرگساالن سال )مردان( 45اولین دوره مسابقات دو کوهستان )اسکای رانینگ( جام فجر باالی  76

 کشور 2 27 مدرسه یخ نوردی میگون 18/11/98-20 بزرگساالن یخ نوردی قهرمانی آسیا گرایش سرطناب )مردان(نخستین دوره مسابقات  77
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 )مردان( معلولین و جانبازان قهرمانی کشور سنگنوردیدوره مسابقات  ششمین نتایج .1

 

 

 سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین و جانبازان )مردان(مسابقات  دوره ششمین نتایج .2
 

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون سالن داودی -تهران سرطناب 01/02/98 آزاد  قهرمانی کشورسنگنوردی  ششمین دوره مسابقات

 :هشتم اول تا  نفرات 
 خانوادگینام ونام 

 هشتمنفر  نفر هفتم نفر ششم نفر پنجم نفر چهارم  سومنفر  نفر دوم  نفر اول

     میالد چولی داود معماریان مهدی هوامی زاده امیر سبزی

     تهران خراسان شمالی ایالم مرکزی استان

 مرکزی -خراسان شمالی -تهران -ایالم اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون سالن داودی -تهران سرطناب 01/02/98 آزاد قهرمانی کشورسنگنوردی  ششمین دوره مسابقات

 :هشتم اول تا  نفرات 
 نام ونام خانوادگی

 هشتمنفر  نفر هفتم نفر ششم نفر پنجم نفر چهارم  سومنفر  نفر دوم  نفر اول

    محمد برومند سعید رضایی دانیال امیری ایمان ادریسی بهنام خلجی

    خراسان رضوی فارس  کرمانشاه فارس تهران استان

 کرمانشاه -فارس -خراسان رضوی -تهران اسامی استان ها:
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 سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین و جانبازان )مردان(دوره مسابقات  ششمیننتایج  .3
 

 
 

 سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین و جانبازان )زنان(مسابقات  دوره ششمین نتایج .4

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون سالن داودی -تهران سرطناب 01/02/98 آزاد قهرمانی کشورسنگنوردی  ششمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
      محمد اکبری سید محمد محی الدینی حسن میرزا حسینی خانوادگینام ونام 

      تهران تهران البرز استان

 تهران -البرز اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون سالن داودی -تهران سرطناب 01/02/98 آزاد قهرمانی کشورسنگنوردی  دوره مسابقاتششمین 

 :هشتم نفرات اول تا 
       لیال صادقی الهام پدید نام ونام خانوادگی

       تهران خراسان جنوبی استان

 خراسان جنوبی -تهران اسامی استان ها:



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1398مسابقات و لیگ سال  کمیتهگزارش عملكرد 

 

 
 15 

 سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین و جانبازان )زنان(مسابقات  دوره ششمین نتایج .5

 

 

 سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین و جانبازان )زنان(مسابقات  دوره ششمین نتایج .6

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون سالن داودی -تهران سرطناب 01/02/98 آزاد قهرمانی کشورسنگنوردی  ششمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
        آرزو احمدزاده خانوادگینام ونام 

        البرز استان

 البرز اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون سالن داودی -تهران سرطناب 01/02/98 آزاد قهرمانی کشورسنگنوردی  ششمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
       زهرا کرم نژاد معصومه سادات بابایی نام ونام خانوادگی

       مازندران قزوین استان

 مازندران -قزوین اسامی استان ها:
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 جانبازان )زنان(سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین و مسابقات  دوره ششمین نتایج .7

 

 

 قهرمانی کشور درای تولینگ )زنان(مسابقات  دوره ششمین نتایج .8

 

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون سالن داودی -تهران سرطناب 01/02/98 آزاد قهرمانی کشورسنگنوردی  ششمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
      سارا عرب ازده فاطمه رادمنش مینا فاطمی نام ونام خانوادگی

      خراسان رضوی خراسان رضوی خراسان رضوی استان

 خراسان رضوی اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور سرطناب 22/03/98 آزاد قهرمانی کشوردرای تولینگ  ششمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
 باران انصاری آزاده کلوشادی الناز ملکی مطلق فاطمه قجاوند مهین خلیلی مهسا نساج پور زهره عبداله خانی شبنم اسدی نام ونام خانوادگی

 تهران اصفهان تهران تهران تهران اصفهان البرز البرز استان

 تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:
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 دوره مسابقات قهرمانی کشور درای تولینگ )زنان( ششمین .9

 

 قهرمانی کشور درای تولینگ )زنان(مسابقات  دوره ششمین نتایج .10

 

  

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور کامباین 23/03/98 آزاد قهرمانی کشوردرای تولینگ  ششمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
 الناز ملکی مطلق باران انصاری نسرین عبدالرحیمی زهره عبداله خانی مهسا نساج پور مهین خلیلی کلوشادیآزاده  شبنم اسدی نام ونام خانوادگی

 تهران تهران تهران البرز اصفهان تهران اصفهان البرز استان

 تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی مسابقه عنوان

 فدراسیون فدراسیون پلور سرعت 23/03/98 آزاد قهرمانی کشوردرای تولینگ  ششمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
 زهره عبداله خانی ملکی مطلقالناز  شبنم اسدی مهسا نساج پور باران انصاری مهین خلیلی نسرین عبدالرحیمی آزاده کلوشادی نام ونام خانوادگی

 البرز تهران البرز اصفهان تهران تهران تهران اصفهان استان

 تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:
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 قهرمانی کشور درای تولینگ )مردان(مسابقات  دوره ششمین نتایج .11

 

 

 قهرمانی کشور درای تولینگ )مردان(مسابقات  دوره ششمین نتایج .12

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور سرعت 23/03/98 آزاد قهرمانی کشوردرای تولینگ  ششمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
 علیرضا فیروزفرد مسعود زینالی محسن شفیعی پویان شارخی علی ناظمی کلمنجانی مهدی شاهی مهدی تقی خانی محسن بهشتی راد نام ونام خانوادگی

 البرز تهران قزوین تهران اصفهان تهران قزوین قزوین استان

 قزوین -تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور سرطناب 24/03/98 آزاد قهرمانی کشوردرای تولینگ  ششمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
 محمد عادل ابتدائیان مازیار غالمی علیرضا فیروزفرد مجتبی ثقفی مهدی تقی خانی مسعود زینالی نام ونام خانوادگی

مجتبی هاشمی حسین 

 آبادی
 سعید محمودی

 تهران اصفهان اصفهان البرز البرز البرز قزوین تهران استان

 قزوین -تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:
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 قهرمانی کشور درای تولینگ )مردان(مسابقات  دوره ششمین نتایج .13
 

 

 (پسران) جواناننوجوانان و  قهرمانی کشور سنگنوردیمسابقات  دوره نوزدهمین نتایج .14

 

 

  

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور کامباین 24/03/98 آزاد قهرمانی کشوردرای تولینگ  ششمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
 محمد عادل ابتدائیان علی ناظمی کلمنجانی پویان شارخی مهدی شاهی علیرضا فیروزفرد مجتبی ثقفی مسعود زینالی مهدی تقی خانی نام ونام خانوادگی

 اصفهان اصفهان تهران تهران البرز البرز تهران قزوین استان

 قزوین -تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون سالن زنده یاد گلکار –پلور  سرطناب A 17/04/98نوجوانان  قهرمانی کشورسنگنوردی  نوزدهمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
 علی ابراهیمی نقندر سامان حمیدزاده پیله رود علی مقنی زاده فینی محمد یوسفی سهیل نادری صالح کریمی افشار محمدرضا نوری رضا تقی پورسید  نام ونام خانوادگی

 خراسان رضوی زنجان اصفهان خراسان رضوی خراسان رضوی کرمان زنجان خراسان رضوی استان

 یزد -همدان -گلستان -کرمان -فارس -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران -البرز -اصفهان -آذربایجان شرقی اسامی استان ها:
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 (پسران)سنگنوردی قهرمانی کشور نوجوانان و جوانان مسابقات  دورهنوزدهمین  نتایج .15

 

 
 

 (پسران)سنگنوردی قهرمانی کشور نوجوانان و جوانان مسابقات  نوزدهمین دوره نتایج .16

 

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون سالن زنده یاد گلکار –پلور  سرطناب B 17/04/98نوجوانان  قهرمانی کشورسنگنوردی  نوزدهمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
 آرش صادقی جهرمی کیارش خراسانی زواره امیرمحمد شیخ شعاعی کورش صادقی جهرمی مهران الهامی علی اصغر عمارلو ماهان عطایی رادین فروغیان نام ونام خانوادگی

 فارس تهران کرمان فارس خراسان شمالی خراسان رضوی فارس تهران استان

 هرمزگان -مرکزی -مازندران -کرمان -قزوین -فارس -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -البرز -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون سالن زنده یاد گلکار –پلور  سرطناب 17/04/98 جوانان قهرمانی کشورسنگنوردی  نوزدهمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
 شانت عیسی قلیان ایمان آرزه عماد طاهری ویس شوشتری احمدرضا الهامی علی طاهری ویس شوشتری محمد ابوالحسنی علیرضا پیله فروشان سلطانیمحمد  نام ونام خانوادگی

 تهران تهران خوزستان خراسان شمالی خوزستان همدان قزوین زنجان استان

 همدان -قزوین -فارس -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:
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 (پسران)سنگنوردی قهرمانی کشور نوجوانان و جوانان مسابقات  نوزدهمین دوره نتایج .17

 

 

 (پسران)سنگنوردی قهرمانی کشور نوجوانان و جوانان مسابقات  نوزدهمین دوره نتایج .18

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون سالن زنده یاد گلکار –پلور  بلدرینگ A 18/04/98نوجوانان  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقاتنوزدهمین 

 :هشتم نفرات اول تا 
 صالح کریمی افشار سیدعلی رشیدآبادی علی ابراهیمی نقندر محمدرضا نوری علی مقنی زاده فینی محمد یوسفی کامیار حسینی سید رضا تقی پور نام ونام خانوادگی

 کرمان خراسان رضوی خراسان رضوی زنجان اصفهان خراسان رضوی آذربایجان غربی خراسان رضوی استان

 همدان  -مرکزی -کرمان -قم -قزوین -فارس -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -البرز -اصفهان -آذربایجان غربی  -آذربایجان شرقی اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون سالن زنده یاد گلکار –پلور  بلدرینگ B 18/04/98نوجوانان  قهرمانی کشورسنگنوردی  نوزدهمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
 رادین فروغیان نام ونام خانوادگی

کیارش خراسانی 

 زواره
 مهران الهامی

کورش صادقی 

 جهرمی
 آرش صادقی جهرمی محمدمهدی کشوری

امیرمحمد شیخ 

 شعاعی
 عرفان صدیقیان

 تهران کرمان فارس اصفهان فارس خراسان شمالی تهران تهران استان

 هرمزگان -مرکزی -مازندران -کرمان -قزوین -فارس -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -البرز اسامی استان ها:
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 (پسران)سنگنوردی قهرمانی کشور نوجوانان و جوانان مسابقات  دوره نوزدهمین نتایج .19
 

 

 

 (دختران)کشور نوجوانان و جوانان سنگنوردی قهرمانی مسابقات  دوره نوزدهمین نتایج .20

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون سالن زنده یاد گلکار –پلور  بلدرینگ 18/04/98 جوانان قهرمانی کشورسنگنوردی  مسابقاتنوزدهمین دوره 

 :هشتم نفرات اول تا 
 محمد سلطانی علی سلیمیان علیرضا پیله فروشان نام ونام خانوادگی

علی طاهری ویس 

 شوشتری
 فرامرز مالکی

عماد طاهری ویس 

 شوشتری
 ایمان آرزه احمدرضا الهامی

 تهران خراسان شمالی خوزستان اصفهان خوزستان زنجان اصفهان قزوین استان

 همدان -قزوین -فارس -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون سالن زنده یاد گلکار –پلور  بلدرینگ A 19/04/98نوجوانان  قهرمانی کشورسنگنوردی  نوزدهمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
 باران انصاری یلدا پارسا پریسا محمدی شیما رستگار فاطمه رضائیان غزل غیاثی فاطمه پوربحری محیا دارابیان نام ونام خانوادگی

 تهران خراسان رضوی البرز زنجان خراسان رضوی خراسان رضوی تهران زنجان استان

 همدان -گلستان -کرمان -قزوین  -زنجان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -البرز اسامی استان ها:



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1398مسابقات و لیگ سال  کمیتهگزارش عملكرد 

 

 
 23 

 

 (دختران)سنگنوردی قهرمانی کشور نوجوانان و جوانان مسابقات  نوزدهمین دوره نتایج .21

 

 

 (دختران)سنگنوردی قهرمانی کشور نوجوانان و جوانان مسابقات  دوره نوزدهمین نتایج .22

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون سالن زنده یاد گلکار –پلور  سرطناب B  19/04/98نوجوانان  قهرمانی کشورسنگنوردی  نوزدهمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
 مهشید ذاکری زهرا کهنوجی هلیا سادات حسینی فریماه احمدیان آیناز محمدی ساردو ریحانه سادات موسوی نام ونام خانوادگی

ی علی عزیزمهسا 

 عربی
 یاسمین رضاپور

 خراسان شمالی اصفهان خراسان رضوی خراسان جنوبی کرمان فارس کرمان تهران استان

 همدان -کرمان -فارس  -زنجان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -خراسان جنوبی -تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون سالن زنده یاد گلکار –پلور  سرطناب 19/04/98-20 جوانان قهرمانی کشورسنگنوردی  نوزدهمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
   فاطمه پیله فروشها فاطمه زرین آبادی زهرا سیفی مالنیا میرزاخانی فاطمه کابلی راحیل رمضانی نام ونام خانوادگی

   قزوین تهران همدان تهران خراسان رضوی همدان استان

 همدان -قزوین -خراسان رضوی -تهران اسامی استان ها:



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1398مسابقات و لیگ سال  کمیتهگزارش عملكرد 
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 (دختران)نوجوانان و جوانان سنگنوردی قهرمانی کشور مسابقات  دوره نوزدهمین نتایج .23

 

  

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون سالن زنده یاد گلکار –پلور  سرطناب A 20/04/98نوجوانان  قهرمانی کشورسنگنوردی  نوزدهمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
 شیما رستگار محدثه نوروزی یلدا پارسا آناهیتا آریان فر پریسا محمدی فاطمه پوربحری غزل غیاثی محیا دارابیان نام ونام خانوادگی

 زنجان قزوین خراسان رضوی کرمان البرز تهران خراسان رضوی زنجان استان

 همدان -کرمان -قزوین -زنجان -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -البرز استان ها:اسامی 



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1398مسابقات و لیگ سال  کمیتهگزارش عملكرد 
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 دختران()سنگنوردی قهرمانی کشور مسابقات  دوره نوزدهمیننتایج  .24

 

 دختران()سنگنوردی قهرمانی کشور مسابقات  دوره نوزدهمین نتایج .25

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون سالن زنده یاد گلکار –پلور  بلدرینگ B  20/04/98نوجوانان  قهرمانی کشورسنگنوردی  نوزدهمین دوره مسابقات

 :هشتم نفرات اول تا 
 آیناز محمدی ساردو نام ونام خانوادگی

ریحانه سادات 

 موسوی
 زهرا کهنوجی هلیا حسینی یگانه سلیمانی سارا بیات یاسمین رضاپور

مهسا عزیزی علی 

 عربی

 اصفهان خراسان جنوبی کرمان کرمان زنجان خراسان شمالی تهران کرمان استان

 همدان -کرمان -فارس -زنجان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -خراسان جنوبی  -تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون سالن زنده یاد گلکار –پلور  بلدرینگ 20/04/98 جوانان قهرمانی کشورسنگنوردی  مسابقاتنوزدهمین دوره 

 :هشتم نفرات اول تا 
  فاطمه پیله فروشها پریسا صفاری کوثر علمشاهی فاطمه زرین آبادی فاطمه کابلی زهرا سیفی راحیل رمضانی نام ونام خانوادگی

  قزوین خراسان شمالی گلستان تهران خراسان رضوی همدان همدان استان

 همدان -گلستان -قزوین  -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران اسامی استان ها:



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1398مسابقات و لیگ سال  کمیتهگزارش عملكرد 
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 (پسران) نونهاالن قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات ششمین نتایج .26

 

 
 

 (پسران)سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن  دوره مسابقات ششمین نتایج .27

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 هیئت کوهنوردی تبریز سالن کوثر آذربایجان شرقی سرطناب B  27/04/98نونهاالن  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات ششمین

 :هشتم نفرات اول تا 
 امیرطاها تارشی سبحان خاکشور آرش احمدی مندا فرضی ایلیا صراطی محمد ویسوئی رادمان تاجیک ونداد کاهی نام ونام خانوادگی

 خراسان رضوی خراسان شمالی زنجان تهران زنجان بوشهر تهران تهران استان

 گیالن -قزوین  -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -البرز   -آذربایجان شرقی اسامی استان ها:

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 هیئت کوهنوردی تبریز آذربایجان شرقی سالن کوثر سرطناب A 27/04/98نونهاالن  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات ششمین

 :هشتم نفرات اول تا 
 امیرحسین فرهنگی نام ونام خانوادگی

محمد طاها 

 قیصری

سید سبحان 

 سجادی

سید علیرضا 

 موسوی
 غیبیامیرمحمد  امیرحسین کارگری فرهاد باروئی کیارش صارم صفاری

 زنجان تهران اصفهان خراسان رضوی خوزستان خراسان رضوی فارس تهران استان

 همدان -مازندران -لرستان -گیالن -کرمان -کردستان -قزوین -فارس  -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -تهران -بوشهر - البرز  -اصفهان -آذربایجان غربی -آذربایجان شرقی اسامی استان ها:



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1398مسابقات و لیگ سال  کمیتهگزارش عملكرد 
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 (پسران)سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن  دوره مسابقات ششمین نتایج .28

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 هیئت کوهنوردی تبریز سالن کوثر آذربایجان شرقی سرطناب C 27/04/98نوجوانان  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات ششمین

 :هشتم نفرات اول تا 
 علیرضا محمد یاشار صفادوست سید آرسام فخاری امین توکلی نسب علیرضا ده کاهی رضا غبیشاوی امیرحسین ایرانشاهی ابوالفضل محمدی نام ونام خانوادگی

 تهران همدان همدان خراسان شمالی مرکزی خوزستان تهران خراسان رضوی استان

 همدان -مرکزی  -لرستان -گیالن -کرمان -کردستان -قم -قزوین -فارس  -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -البرز   -اصفهان -آذربایجان شرقی استان ها:اسامی 
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 1398مسابقات و لیگ سال  کمیتهگزارش عملكرد 

 

 
 28 

 (پسران)سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن  دوره مسابقات ششمین نتایج .29

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 هیئت کوهنوردی تبریز سالن کوثر آذربایجان شرقی سرطناب D 27/04/98نوجوانان  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات ششمین

 :هشتم نفرات اول تا 
 اهورا شاه صنمی محمدرضا طرالنی نام ونام خانوادگی

هیراد رشیدی 

 کارزودی
 سهراب صادق نژاد پارسا بیاتی ماهان ایزدی

امیرمهدی چراغی 

 روشن
 داتیس کفش چی

 زنجان همدان خراسان رضوی زنجان فارس هرمزگان خوزستان تهران استان

 همدان -هرمزگان -لرستان -کرمان -قزوین -فارس  -زنجان -خوزستان  -خراسان رضوی -چهارمحال و بختیاری -تهران -بوشهر -البرز   -اصفهان -آذربایجان غربی  -آذربایجان شرقی اسامی استان ها:

 

 (دختران)سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن  دوره مسابقات ششمین نتایج .30
 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کوهنوردی هیئت تبریز سالن کوثر آذربایجان شرقی سرطناب A 28/04/98نونهاالن  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات ششمین

 :هشتم نفرات اول تا 
 احمدی زاده انآیس روژینا کرمی آرنیکا احتشامی نام ونام خانوادگی

نرگس ساالری 

 برکوبی

لعیا عابدی 

 صفدرآبادی
 هستی علیپور کرمانی لیلی نیستانی

 ایان نظریان نماگردی

 آدرینا بیدار

 آفرین انصاری

 همدان،گیالن، تهران کرمان خراسان شمالی خراسان رضوی یزد زنجان فارس قزوین  استان

 یزد -همدان -هرمزگان و-مرکزی -گیالن -کرمانشاه -کرمان -قزوین -فارس  -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -البرز   -اصفهان -آذربایجان  اسامی استان ها:
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 (دختران)سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن  دوره مسابقات ششمین نتایج .31
 

 (دختران)سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن  دوره مسابقات ششمین نتایج .32

 

  
  

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 هیئت کوهنوردی تبریز سالن کوثر آذربایجان شرقی سرطناب B  28/04/98نونهاالن  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات ششمین

 :هشتم نفرات اول تا 
 پریزاد شیدخانی یاسمین رمضان زاده نگار کریمی رها حسن زاده شیدا صالحی آریانا دهقان نیری آرنیکا ساالری رضویفاطمه سادات  نام ونام خانوادگی

 اصفهان خراسان رضوی خوزستان خراسان شمالی تهران تهران تهران خراسان رضوی استان

 یزد -همدان -مرکزی -گیالن -فارس  -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی  -رضویخراسان  -تهران -بوشهر -البرز   -اصفهان  -آذربایجان شرقی اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 هیئت کوهنوردی تبریز سالن کوثر آذربایجان شرقی سرطناب C 28/04/98نوجوانان  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات ششمین

 :هشتم نفرات اول تا 
 سارا زراعت زاده نام ونام خانوادگی

انوشه واشقانی 

 فراهانی
 ستایش پرسا پانیذ بلوری دایانا دادمنش زهرا شجاعی راهیل الماسی بلوری زهرا نوری

 کرمان زنجان کرمان زنجان کرمانشاه اصفهان تهران کرمان استان

 همدان -هرمزگان -مرکزی -کرمانشاه -کرمان -فارس  -زنجان -خوزستان  -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -البرز   -اصفهان  -آذربایجان شرقی اسامی استان ها:



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1398مسابقات و لیگ سال  کمیتهگزارش عملكرد 
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 (دختران)سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن  دوره مسابقات ششمین نتایج .33

 

 ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دو کوهستان اسکای رانینگ )مردان( نتایج .34

 

  

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 هیئت کوهنوردی تبریز سالن کوثر آذربایجان شرقی سرطناب D 28/04/98نوجوانان  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات ششمین

 :هشتم نفرات اول تا 
 سارا مقدمی تبسم شیردل بهار عراقی پور نیایش رضاپور کوثر محل برملکی ارغوان کاظمی نام ونام خانوادگی

فرد  ستایش رمضانی

 دارابی

یگانه سادات یزدانی 

 تبای زواره

 تهران فارس کرمان خراسان شمالی  کرمان خراسان شمالی  آذربایجان شرقی فارس  استان

 همدان -مرکزی -مازندران -گیالن -گلستان -کرمانشاه -کرمان -فارس  -زنجان -خوزستان  -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -البرز   -آذربایجان شرقی اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 مسابقات و لیگکمیته  فدراسیون کوهنوردی توچال اسکای رانینگ 17/05/98 آزاد دو کوهستان قهرمانی کشور دوره مسابقات ششمین

 :هشتم نفرات اول تا 
 رامتین ستار پور محمد فرجی علی قره غیبی صابر چرخی ایمان کوشکی حسن شیرقوی نام ونام خانوادگی

 ارتش ج.ا.ا خراسان رضوی البرز آذربایجان شرقی نلرستا ارتش ج.ا.ا استان

 هرمزگان -مازندران -لرستان -گلستان -کهکیلویه و بویراحمد -کرمانشاه -کرمان -فارس -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -چهارمحال و بختیاری -تهران  -البرز  -آذربایجان غربی   -آذربایجان شرقی اسامی استان ها:
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 ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دو کوهستان اسکای رانینگ )زنان( تایجن .35

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی مسابقهعنوان 

 کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون کوهنوردی توچال اسکای رانینگ 17/05/98 آزاد دو کوهستان قهرمانی کشور دوره مسابقات ششمین

 :هشتم نفرات اول تا 
 فاطمه مرادی باقری پورحقیقیفاطمه  لیدا غوره دان ریحانه کربالیی فاطمه سرشتی رقیه شریفی نام ونام خانوادگی

 تهران کهکیلویه و بویراحمد کرمانشاه تهران تهران البرز استان

 مرکزی  -کهکیلویه و بویراحمد -کرمانشاه -فارس -خراسان رضوی -تهران  -البرز   -آذربایجان شرقی اسامی استان ها:

 

 (زنان)سنگنوردی قهرمانی کشور  دوره مسابقات نوزدهمین نتایج .36

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان هزار نفری انقالب 6مجموعه  سرعت 27/05/98 آزاد قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات نوزدهمین

 :هشتم نفرات اول تا 
 کبری لکزایی فر محیا دارابیان اعظم کرمی نام ونام خانوادگی

راحمی ملیکا 

 حقیقی
 راحیل رمضانی سیما سلطانی حدیث نظری

فاطمه جعفری 

 محمودآبادی

 کرمان  همدان زنجان کرمان تهران هرمزگان زنجان کرمان استان

 همدان -هرمزگان -کرمان -زنجان -تهران اسامی استان ها:
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 (دختران) المپیاد استعدادهای برترسنگنوردی  دوره مسابقات دومین نتایج .37
 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 سنگنوردی دوره مسابقات دومین

 المپیاد استعدادهای برتر 
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان هزار نفری انقالب 6مجموعه  سرعت 27/05/98 14-12

 :هشتم نفرات اول تا 
 انیس اکبری آنیاز علوی مهدیسا حمیدنژاد صبا شمخانی نیره حدادهمدانی دادمنشدایانا  فاطمه محمدی نژاد پانیذ بلوری نام ونام خانوادگی

 زنجان تهران مازندران همدان همدان کرمان کرمان زنجان استان

 همدان -هرمزگان -مازندران -گلستان -کرمان -کردستان -قزوین  -زنجان -خوزستان -خراسان رضوی -تهران -اصفهان   -آذربایجان شرقی اسامی استان ها:

 

 (دختران)سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر  دوره مسابقات دومین نتایج .38

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 سنگنوردی دوره مسابقات دومین

 المپیاد استعدادهای برتر 
 جوانانوزارت ورزش و  هیات زنجان هزار نفری انقالب 6مجموعه  سرعت 27/05/98 16-14

 :هشتم نفرات اول تا 
 نام ونام خانوادگی

سوگند طهمورثی 

 یگانه
 زهرا مقدمی هلیاسادات حسینی سیده غزل غیاثی زهرا کهنوجی آیناز محمدی ساردو شیما رستگار کیانا رشیدی

 منطقه آزاد کیش کرمان خراسان رضوی منطقه آزاد کیش کرمان زنجان کرمان تهران استان

 هیات منطقه آزاد کیش -همدان  -مازندران -کرمان -قزوین -فارس  -زنجان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران -اصفهان  ها:اسامی استان 
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 (دختراندوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر) دومین نتایج .39

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 سنگنوردی دوره مسابقات دومین

 المپیاد استعدادهای برتر 
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان هزار نفری انقالب 6مجموعه  بلدرینگ 28/05/98 14-12

 :هشتم نفرات اول تا 
 اکبری انیس زهرا شجاعی الهه پورنقی طارم دایانا دادمنش آیناز علوی فاطمه محمدی نژاد پانیذ بلوری مهدیسا حمیدنژاد نام ونام خانوادگی

 زنجان زنجان آذربایجان شرقی کرمان تهران کرمان زنجان مازندران استان

 یزد -همدان -هرمزگان  -مازندران -گلستان -کرمانشاه -کرمان -کردستان -قزوین -سمنان -زنجان -خوزستان -خراسان رضوی -تهران -اصفهان  -آذربایجان غربی  -آذربایجان شرقی اسامی استان ها:

 

 دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر)دختران(نتایج  .40

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 سنگنوردی دوره مسابقات دومین

 المپیاد استعدادهای برتر 
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان هزار نفری انقالب 6مجموعه  بلدرینگ 28/05/98 16-14

 :هشتم نفرات اول تا 
 سیده غزل غیاثی آیناز محمدی ساردو شیما رستگار نام ونام خانوادگی

مهسا عزیزی علی 

 مددی
 هلیا سادات حسینی

ریحانه سادات 

 موسوی
 زهرا کهنوجی مهشید ذاکری

 منطقه آزاد کیش خراسان رضوی تهران کرمان اصفهان خراسان رضوی کرمان زنجان استان

 همدان -منطقه آزاد کیش -مازندران -کرمان -قزوین -فارس -زنجان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -تهران -اصفهان  -آذربایجان غربی ها:اسامی استان 
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 دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر)دختران(نتایج  .41
 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 سنگنوردی دوره مسابقات دومین

 المپیاد استعدادهای برتر 
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان هزار نفری انقالب 6مجموعه  سرطناب 29/05/98 14-12

 :هشتم نفرات اول تا 
 صبا شمخانی الینا ساالری انیس اکبری زهرا نوری زهرا شجاعی دایانا دادمنش پانیذ بلوری فاطمه محمدی نژاد نام ونام خانوادگی

 همدان تهران زنجان اصفهان زنجان کرمان زنجان کرمان استان

 یزد -همدان -هرمزگان -مازندران  -گلستان -کرمانشاه -کرمان -کردستان -قزوین  -سمنان -زنجان -خوزستان  -خراسان رضوی -تهران -بوشهر –اصفهان  -اردبیل -آذربایجان غربی  -آذربایجان شرقی اسامی استان ها:

 

 دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر)دختران( نتایج .42
 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 سنگنوردی دوره مسابقات دومین

 المپیاد استعدادهای برتر 
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان هزار نفری انقالب 6مجموعه  سرطناب 28/05/98 16-14

 :هشتم نفرات اول تا 
 آیناز محمدی ساردو شیما رستگار سیده غزل غیاثی نام ونام خانوادگی

ریحانه سادات 

 موسوی
 کیانا رشیدی هلیا سادات حسینی

یگانه سلیمانی ده 

 دیوان
 یاسمن رضاپور

 خراسان شمالی منطقه آزاد کیش کرمان کرمان تهران کرمان زنجان خراسان رضوی استان

 همدان -منطقه آزاد کیش -مازندران -کرمان -قزوین -فارس -زنجان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -اصفهان -اردبیل -آذربایجان غربی استان ها:اسامی 
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 دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر)دختران( نتایج .43

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 سنگنوردی دوره مسابقات دومین

 المپیاد استعدادهای برتر 
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان هزار نفری انقالب 6مجموعه  کامباین 30/05/98 14-12

 :هشتم نفرات اول تا 
 آیناز علوی نیره حداد همدانی اکبریانیس  صبا شمخانی پانیذ بلوری مهدیسا حمیدنژاد فاطمه محمدی نژاد دایانا دادمنش نام ونام خانوادگی

 تهران همدان زنجان همدان زنجان مازندران کرمان کرمان استان

 همدان -هرمزگان -مازندران  -گلستان -کرمان -کردستان -زنجان -خوزستان  -خراسان رضوی -تهران –اصفهان  -آذربایجان شرقی اسامی استان ها:

 

 سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر)دختران(دومین دوره مسابقات  نتایج .44

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 سنگنوردی دوره مسابقات دومین

 المپیاد استعدادهای برتر 
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان هزار نفری انقالب 6مجموعه  کامباین 30/05/98 16-14

 :هشتم نفرات اول تا 
 سیده غزل غیاثی شیما رستگار آیناز محمدی ساردو خانوادگینام ونام 

ریحانه سادات 

 موسوی

سوگند طهمورثی 

 یگانه
 کیانا رشیدی زهرا کهنوجی هلیا سادات حسینی

 کرمان منطقه آزاد کیش کرمان تهران تهران خراسان رضوی زنجان کرمان استان

 همدان -منطقه آزاد کیش -مازندران -کرمان -فارس -زنجان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -تهران -اصفهان اسامی استان ها:
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 دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر)پسران(دومین  نتایج .45

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 سنگنوردی دوره مسابقات دومین

 المپیاد استعدادهای برتر 
 سرعت 02/06/98 14-12

هزار نفری  6مجموعه 

 انقالب
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان

 :هشتم نفرات اول تا 
 امین توکلی نسب نام ونام خانوادگی

امیرحسین 

 ایرانشاهی
 رضا غبیشاوی علیضا ده کاهی یاشار صفا دوست یوسف اردمه ابوالفضل محمدی علیرضا محمدی

 خوزستان مرکزی همدان خراسان رضوی خراسان رضوی تهران تهران خراسان شمالی استان

 همدان -هرمزگان -مرکزی -مازندران -گلستان -کهکیلویه و بویراحمد -کردستان -کرمان -قزوین -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -چهارمحال و بختیاری -تهران  -اصفهان اسامی استان ها:

 

 استعدادهای برتر)پسران( دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد نتایج .46

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 سنگنوردی دوره مسابقات دومین

 المپیاد استعدادهای برتر 
 سرعت 02/06/98 16-14

هزار نفری  6مجموعه 

 انقالب
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان

 :هشتم نفرات اول تا 

 رهاد سخنگو شایان ترک رادین فروغیان علی ابراهیمی نقندر کیارش کرخی آبادیمبین حاجی  نام ونام خانوادگی
کورش صادقی 

 جهرمی
 بنیامین زنگی آبادی

 فارس تهران خوزستان تهران خراسان رضوی خراسان رضوی خراسان رضوی استان
هیات منطقه آزاد 

 کیش

 اسامی استان ها:
 -همدان -هرمزگان -مرکزی -مازندران -گلستان -کهکیلویه و بویراحمد -کرمان -فارس -قزوین -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -چهارمحال و بختیاری -تهران -البرز -اصفهان-آذربایجان شرقی

 هیات منطقه آزاد کیش
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 دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر)پسران( نتایج .47

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 سنگنوردی دوره مسابقات دومین

 المپیاد استعدادهای برتر 
 بلدرینگ 03/06/98 14-12

هزار نفری  6مجموعه 

 انقالب
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان

 :هشتم نفرات اول تا 
 دانیال آسیابی سید آرسام فخاری علیرضا ده کاهی سید سیاحسهیل  علیرضا محمد ابوالفضل محمدی امین توکلی نسب نام ونام خانوادگی

امیرحسین 

 ایرانشاهی

 تهران زنجان همدان مرکزی زنجان تهران خراسان رضوی خراسان شمالی استان

 اسامی استان ها:
 -کرمان -کردستان -قم  -قزوین  -فارس -سمنان -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -خراسان جنوبی -چهارمحال و بختیاری -تهران -البرز -اصفهان -اردبیل -غربیآذربایجان   -آذربایجان شرقی

 هیات منطقه آزاد کیش -همدان -هرمزگان -مرکزی -مازندران -گلستان -کهکیلویه و بویراحمد

 

 دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر)پسران( نتایج .48
 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 سنگنوردی دوره مسابقات دومین

 المپیاد استعدادهای برتر 
 بلدرینگ 03/06/98 16-14

هزار نفری  6مجموعه 

 انقالب
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان

 :هشتم نفرات اول تا 
 رادین فروغیان نام ونام خانوادگی

کیارش خراسانی 

 زواره
 یعلیرضا بیگدل علی اصغر عمارلو رهاد سخنگوو عرفان صدیقیان هیمی نقندرعلی ابرا مهران الهامی

 زنجان خراسان رضوی تهران البرز خراسان رضوی خراسان شمالی تهران تهران استان

 اسامی استان ها:
 -کرمان -کردستان -قم  -قزوین  -فارس -سمنان -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -خراسان جنوبی -چهارمحال و بختیاری -تهران -البرز -اصفهان -اردبیل -غربیآذربایجان   -آذربایجان شرقی

 هیات منطقه آزاد کیش -همدان -هرمزگان -مرکزی -مازندران -گلستان -کهکیلویه و بویراحمد
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 دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر)پسران( نتایج .49
 مجری میزبان مکان رشته زمان سنیرده  عنوان مسابقه

 سنگنوردی دوره مسابقات دومین

 المپیاد استعدادهای برتر 
 سرطناب 04/06/98 14-12

هزار نفری  6مجموعه 

 انقالب
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان

 :هشتم نفرات اول تا 
 فخاریسید آرسام  رضا غبیشاوی علیرضا ده کاهی امین توکلی نسب نام ونام خانوادگی

امیرحسین 

 ایرانشاهی
 ابوالفضل محمدی علیرضا محمد سهیل سید سیاح

 خراسان رضوی تهران زنجان تهران همدان خوزستان مرکزی خراسان شمالی استان

 اسامی استان ها:
  -فارس  -سیستان و بلوچستان -سمنان -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -جنوبیخراسان  -چهارمحال و بختیاری -تهران -بوشهر -البرز -اصفهان -اردبیل -غربیآذربایجان   -آذربایجان شرقی

 همدان -هرمزگان -مرکزی -مازندران  -گیالن -گلستان -کهکیلویه و بویراحمد -کرمان -کردستان -قم  -قزوین

 

 دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر)پسران( نتایج .50
 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی مسابقهعنوان 

 سنگنوردی دوره مسابقات دومین

 المپیاد استعدادهای برتر 
 سرطناب 04/06/98 16-14

هزار نفری  6مجموعه 

 انقالب
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان

 :هشتم نفرات اول تا 
 مبین حجی آبادی ماهان عطایی عمارلوعلی اصغر  علی ابراهیمی نقندر رادین فروغیان نام ونام خانوادگی

کورش صادقی 

 جهرمی
 مهران الهامی علیرضا بیگدلی

 خراسان شمالی زنجان فارس خراسان رضوی فارس خراسان رضوی خراسان رضوی تهران استان

 اسامی استان ها:
  -فارس  -سیستان و بلوچستان -سمنان -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -خراسان جنوبی -بختیاریچهارمحال و  -تهران -بوشهر -البرز -اصفهان -اردبیل -غربیآذربایجان   -آذربایجان شرقی

 همدان -هرمزگان -مرکزی -مازندران -گیالن -گلستان -کهکیلویه و بویراحمد -کرمان -کردستان -قم  -قزوین
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 تر)پسران(دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای بر نتایج .51
 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 سنگنوردی دوره مسابقات دومین

 المپیاد استعدادهای برتر 
 کامباین 05/06/98 14-12

هزار نفری  6مجموعه 

 انقالب
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان

 :هشتم نفرات اول تا 
 سهیل سید سیاح علیرضا محمد رضا غبیشاوی علیرضا ده کاهی محمدیابوالفضل  امین توکلی نسب نام ونام خانوادگی

امیرحسین 

 ایرانشاهی
 یوسف اردمه

 خراسان رضوی تهران زنجان تهران خوزستان مرکزی خراسان رضوی خراسان شمالی استان

 همدان -هرمزگان -مرکزی -مازندران -گلستان -کرمان -کردستان  -قزوین -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -تهران -اصفهان اسامی استان ها:

 

 دومین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر)پسران( نتایج .52
 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 سنگنوردی دوره مسابقات دومین

 المپیاد استعدادهای برتر 
 کامباین 05/06/98 16-14

هزار نفری  6مجموعه 

 انقالب
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان

 :هشتم نفرات اول تا 
 مهران الهامی علی اصغر عمارلو مبین حجی آبادی علی ابراهیمی نقندر رادین فروغیان نام ونام خانوادگی

کورش صادقی 

 جهرمی
 ماهان عطایی

کیارش خراسانی 

 زواره

 تهران فارس فارس خراسان شمالی خراسان رضوی خراسان رضوی خراسان رضوی تهران استان

 هرمزگان -مرکزی -مازندران -گلستان -کرمان -قزوین  -فارس -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -تهران -البرز -اصفهان -آذربایجان شرقی اسامی استان ها:
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 نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور )مردان( .53

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی مسابقهعنوان 

 سرعت 02/06/98 بزرگساالن قهرمانی کشوردوره مسابقات سنگنوردی  نوزدهمین
هزار نفری  6مجموعه 

 انقالب
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان

 :هشتم نفرات اول تا 
 احسان دلفانیان نجفیعلی  میالد علیپور مهدی علیپور امیرحسین صفرزاده نام ونام خانوادگی

حسام الدین کشاورز 

 قاسمی
 محمدرضا احتشام نیا مرتضی محمدی

 قزوین تهران قزوین تهران زنجان قزوین قزوین خراسان رضوی استان

 قزوین -زنجان -خوزستان -خراسان رضوی -تهران اسامی استان ها:

 

 نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور )مردان( نتایج .54

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 سرعت A 02/06/98نوجوانان  قهرمانی کشوردوره مسابقات سنگنوردی  نوزدهمین
هزار نفری  6مجموعه 

 انقالب
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان

 :هشتم نفرات اول تا 
 سینا سیفی محمدرضا سهرابی علیرضا علیجانی محمد صائب نیا حسین شفیعیون پرهام رسولی امیررضا کرم زاده نام ونام خانوادگی

یوسف خورشید 

 همدانی

 خراسان رضوی قزوین زنجان زنجان خراسان رضوی اصفهان قزوین قزوین استان

 قزوین -زنجان -خراسان رضوی -اصفهان اسامی استان ها:
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 (مردان) قهرمانی کشوردوره مسابقات سنگنوردی  نوزدهمین نتایج .55
 

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 سرعت 02/06/98 جوانان قهرمانی کشوردوره مسابقات سنگنوردی  نوزدهمین
هزار نفری  6مجموعه 

 انقالب
 وزارت ورزش و جوانان هیات زنجان

 :هشتم نفرات اول تا 
  مهدی کالبی علی مژدی امیررضا سراجیان امیرحسین جعفری محمد بابائی هادی خدایاری علیرضا پیله فروشان نام ونام خانوادگی

  خراسان رضوی خراسان رضوی زنجان زنجان زنجان زنجان قزوین استان

 قزوین -زنجان -خراسان رضوی اسامی استان ها:
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 فصل سوم 
 

  باشگاه ها جام سنگوردیمسابقات دومین دوره 

 باشگاه ها جام دومین دوره مسابقات سنگنوردی جدول آمار 
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 )مردان( باشگاه هادوره مسابقات سنگنوردی جام  دومین نتایج .56
 

 دوره مسابقات سنگنوردی جام باشگاه ها )مردان( دومین نتایج .57
 

 
 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون همدان همدان سرطناب 23/06/98-25 آزاد باشگاه هادوره مسابقات سنگنوردی جام  دومین

 :هشتم نفرات اول تا 
 سیدرضا تقی پور پوریا رسولی علیرضا پیله فروشان محمدعلی آقا داودی سعید صفری محمد سلطانی محمدامین محمدلو رضا کالسنگیان نام ونام خانوادگی

 تربیت مدرس آذران زنجان تربیت مدرس ساسان کرمان آزادی آمل ساسان کرمان آذران زنجان تربیت مدرس باشگاه ها:

 هیات همدان -هیات خوزستان -نومرز -ساسان کرمان -داوودی تهران -دانشگاه تربیت مدرس -آذران زنجان -آزادی آمل ها: تیماسامی 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون همدان همدان بلدرینگ 23/06/98-25 آزاد باشگاه هادوره مسابقات سنگنوردی جام  دومین

 :هشتمنفرات اول تا 
 نام ونام خانوادگی

حامد حیدری 

 دوالبی
 محمد سلطانی علی سلیمیان متین بیات سعید صفری سیدرضا چاشی داود رکابی رضا کالسنگیان

 ساسان کرمان تربیت مدرس هیات همدان آزادی آمل ساسان کرمان ساسان کرمان تربیت مدرس داوودی تهران باشگاه ها:

 هیات همدان -هیات خوزستان -کوهنوردی راسخ اصفهان -نومرز -ساسان کرمان -داوودی تهران -دانشگاه تربیت مدرس -آذران زنجان -آزادی آمل ها: تیماسامی 
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 (زناندوره مسابقات سنگنوردی جام باشگاه ها ) دومین نتایج .58
 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون همدان سالن سنگنوردی فرهاد بلدرینگ 27/06/98-28 آزاد باشگاه هادوره مسابقات سنگنوردی جام  دومین

 :هشتم نفرات اول تا 
 دارابیانمحیا  راحیل رمضانی نام ونام خانوادگی

فاطمه جعفری 

 محمودآبادی
 نگار ورشوچی

سیده افسانه 

 میراحمدی
 سیما سلطانی فرزانه شهروی فاطمه پوربحری

 ساسان کرمان داوودی تهران داوودی تهران داوودی تهران هیات همدان ساسان کرمان ساسان کرمان ساسان کرمان باشگاه ها:

 هیات همدان - -کوهنوردی صها تهران -نومرز -ساسان کرمان -داوودی تهران -آمل تیم ها: تیماسامی 

 

 (زناندوره مسابقات سنگنوردی جام باشگاه ها ) نتایج دومین .59

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون همدان سنگنوردی فرهادسالن  سرطناب 27/06/98-28 آزاد باشگاه هادوره مسابقات سنگنوردی جام  دومین

 :هشتم نفرات اول تا 
 ثنا عزیززنجانی نگین نجفی سیما سلطانی ساحل مایلی فاطمه پوربحری سیده افسانه میراحمدی راحیل رمضانی محیا دارابیان نام ونام خانوادگی

 داوودی تهران داوودی تهران ساسان کرمان هیات همدان داوودی تهران داوودی تهران ساسان کرمان ساسان کرمان باشگاه ها:

 هیات همدان - -کوهنوردی صها تهران -نومرز -ساسان کرمان -داوودی تهران -تیم آمل ها: تیماسامی 
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 چهارمفصل 
 مسابقات 

 طبیعت در سنگنوردی
 

  سنگنوردی طبیعت )دیواره نوردی(مسابقات اولین دوره 
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 اولین دوره مسابقات سنگنوردی در طبیعت )مردان( نتایج .60

 

 

 (زناناولین دوره مسابقات سنگنوردی در طبیعت ) نتایج .61

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون استان البرز پل خواب سرطناب 23/08/98 آزاد اولین دوره مسابقات سنگنوردی در طبیعت )دیواره نوردی(

 :هشتم نفرات اول تا 
   کریم رمضانی مجتبی ثقفی قاسم بلبلی زاده کامران علیزاده امین پیل آرام عباس محمدی خانوادگینام ونام 

   سوم سوم دوم دوم اول اول استان

 گیالن -زنجان -تهران -البرز اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون استان البرز پل خواب سرطناب 23/08/98 آزاد اولین دوره مسابقات سنگنوردی در طبیعت )دیواره نوردی(

 :هشتم نفرات اول تا 
   زهرا محمودی یگانه سارا اصغر دوست هاله قاسمی فرد مهناز علیزاده فاطمه حاجی کریملو مریم علیخانی نام ونام خانوادگی

   سوم سوم دوم دوم اول اول استان

 مازندران -تهران اسامی استان ها:
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 پنجمفصل 

 جام فجر مسابقات
 

 درای تولینگ جام فجرمسابقات دوره  هفتمین 

 دوی کوهستان جام فجرمسابقات دوره  پنجمین 

  اولین دوره مسابقات دوی کوهستان )اسكای رانینگ( جام

 لسا 45فجر باالی 
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 (مردانتولینگ جام فجر ) دوره مسابقات درای هفتمیننتایج  .62
 

 

 (پسرانتولینگ جام فجر ) دوره مسابقات درای هفتمیننتایج  .63
 

 
 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 مسابقات و لیگکمیته  فدراسیون پلور سرطناب 08/08/98 بزرگساالن ابقات درای تولینگ جام فجردوره مس هفتمین

 : هشتم نفرات اول تا 
 بهزاد پیر وادیان محمود وفائی عفت پناه سعید محمودی مجتبی ثقفی مهدی تقی خانی مسعود زینالی سید عماد حسینی محمدرضا صفدریان ونام خانوادگی نام

 اصفهان تهران تهران البرز قزوین تهران اصفهان اصفهان استان

 کردستان -قزوین -خوزستان -تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 مسابقات و لیگکمیته  فدراسیون پلور سرطناب 08/08/98 جوانان ابقات درای تولینگ جام فجردوره مس هفتمین

 : هشتم نفرات اول تا 
  علی پوریا شجاع خواه محمدامین کاظمی زادهعلی اکبر حسین  محمدمهدی کشوری علی ناظمی کلمنجانی امیرحسین عارف نیا ابتدائیانمحمد عادل  نام ونام خانوادگی

  تهران اصفهان اصفهان اصفهان اصفهان تهران اصفهان استان

 تهران -اصفهان اسامی استان ها:
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 (مردانتولینگ جام فجر ) دوره مسابقات درای هفتمیننتایج  .64

 

 (پسرانتولینگ جام فجر ) دوره مسابقات درای هفتمیننتایج  .65

 
 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 مسابقات و لیگکمیته  فدراسیون پلور کامباین 08/08/98-09 بزرگساالن ابقات درای تولینگ جام فجردوره مس هفتمین

 : هشتم نفرات اول تا 
   مجتبی هاشمی علیرضا فیروز فرد خانیمهدی تقی  سید عماد حسینی مسعود زینالی محمدرضا صفدریان نام ونام خانوادگی

   اصفهان البرز قزوین اصفهان تهران اصفهان استان

 قزوین -تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 مسابقات و لیگکمیته  فدراسیون پلور کامباین 08/08/98-09 جوانان درای تولینگ جام فجرابقات دوره مس هفتمین

 :هشتمنفرات اول تا 
   علی اکبر حسین زاده محمدمهدی کشوری محمدامین کاظمی امیرحسین عارف نیا علی ناظمی کلمنجانی محمد عادل ابتدائیان نام ونام خانوادگی

   اصفهان اصفهان اصفهان تهران اصفهان اصفهان استان

 تهران -اصفهان اسامی استان ها:
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 (مردانتولینگ جام فجر ) دوره مسابقات درای هفتمیننتایج  .66
 

 

 (پسرانتولینگ جام فجر ) دوره مسابقات درای هفتمیننتایج  .67
 

 

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 لیگمسابقات و کمیته  فدراسیون پلور سرعت 09/08/98 بزرگساالن ابقات درای تولینگ جام فجردوره مس هفتمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 محسن شفیعی مهدی شاهی سیدعماد حسینی مهدی تقی خانی محمدرضا صفدریان مسعود زینالی پویان شارخی محسن بهشتی راد نام ونام خانوادگی

 قزوین تهران اصفهان قزوین اصفهان تهران تهران قزوین استان

 قزوین -تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 مسابقات و لیگکمیته  فدراسیون پلور سرعت 09/08/98 جوانان ابقات درای تولینگ جام فجردوره مس هفتمین

 :هشتمنفرات اول تا 
   علی اکبر حسین زاده محمدمهدی کشوری امیرحسین عارف نیا محمد عادل ابتدائیان محمدامین کاظمی علی ناظمی کلمنجانی نام ونام خانوادگی

   اصفهان اصفهان تهران اصفهان اصفهان اصفهان استان

 تهران  -اصفهان اسامی استان ها:
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 (زنانتولینگ جام فجر ) دوره مسابقات درای هفتمیننتایج  .68
 

 

 (دخترانتولینگ جام فجر ) دوره مسابقات درای هفتمیننتایج  .69
 

  

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 مسابقات و لیگکمیته  فدراسیون پلور سرعت 09/08/98 بزرگساالن ابقات درای تولینگ جام فجردوره مس هفتمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 فاطمه قجاوند الناز ملکی مطلق زینب کبری موسوی مهسا نساج پور  زهره عبداله خانی آالله قاسمی امانتی مهین خلیلی نسرین عبدالرحیمی نام ونام خانوادگی

 تهران تهران تهران اصفهان البرز تهران تهران تهران استان

 گلستان -تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 مسابقات و لیگکمیته  فدراسیون پلور سرعت 09/08/98 جوانان ابقات درای تولینگ جام فجردوره مس هفتمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 ساحل مایلی فریدنی آزاده کلوشادی باران انصاری نام ونام خانوادگی

سوگند طهمورثی 

 یگانه
   محدثه کاشانی کیانا حاجی نیلی

   تهران تهران تهران اصفهان اصفهان تهران استان

 تهران -اصفهان اسامی استان ها:
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 (زنانتولینگ جام فجر ) دوره مسابقات درای هفتمیننتایج  .70
 

 (دخترانتولینگ جام فجر ) دوره مسابقات درای هفتمیننتایج  .71
 

  

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 مسابقات و لیگکمیته  فدراسیون پلور سرطناب 10/08/98 بزرگساالن ابقات درای تولینگ جام فجردوره مس هفتمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 نسرین عبدالرحیمی مهسا نساج پور  زهره عبداله خانی زینب کبری موسوی فاطمه قجاوند آالله قاسمی امانتی الناز ملکی مطلق شبنم اسدی نام ونام خانوادگی

 تهران اصفهان البرز تهران تهران تهران تهران البرز استان

 تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 مسابقات و لیگکمیته  فدراسیون پلور سرطناب 10/08/98 جوانان ابقات درای تولینگ جام فجردوره مس هفتمین

 :هشتمنفرات اول تا 
   کیانا حاجی نیلی محدثه کاشانی ساحل مایلی فریدنی سوگند طهمورثی یگانه باران انصاری آزاده کلوشادی نام ونام خانوادگی

   تهران تهران اصفهان تهران تهران اصفهان استان

 تهران -اصفهان اسامی استان ها:
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 (زنانتولینگ جام فجر ) دوره مسابقات درای هفتمیننتایج  .72
 

 

 (دخترانتولینگ جام فجر ) دوره مسابقات درای هفتمیننتایج  .73
 

  

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 مسابقات و لیگکمیته  فدراسیون پلور کامباین 08/08/98-09 بزرگساالن ابقات درای تولینگ جام فجردوره مس هفتمین

 :هشتمنفرات اول تا 
  مهسا نساج پور  فاطمه قجاوند زینب کبری موسوی زهره عبداله خانی نسرین عبدالرحیمی الناز ملکی مطلق آالله قاسمی امانتی نام ونام خانوادگی

  اصفهان تهران تهران البرز تهران تهران تهران استان

 تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 مسابقات و لیگکمیته  فدراسیون پلور کامباین 08/08/98-10 جوانان ابقات درای تولینگ جام فجردوره مس هفتمین

 :هشتمنفرات اول تا 
   کیانا حاجی نیلی محدثه کاشانی ساحل مایلی فریدنی سوگند طهمورثی یگانه باران انصاری آزاده کلوشادی نام ونام خانوادگی

   تهران تهران اصفهان تهران تهران اصفهان استان

 تهران -اصفهان ها:اسامی استان 
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 (مردان)جام فجر  دو کوهستان )اسکای رانینگ(دوره مسابقات  پنجمیننتایج  .74
 

 (زنان)پنجمین دوره مسابقات دو کوهستان )اسکای رانینگ( جام فجر  نتایج .75
 

 
  

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون اراک منطقه کوه سرخه  26/10/98-27 بزرگساالن جام فجر دو کوهستاندوره مسابقات  پنجمین

 :ششم نفرات اول تا 
 رحیم رستگاری مبین حسین نیرومندی علی رحمتی منفرد صابر چرخی علی قره غیبی یاسین رجبی ونام خانوادگینام 

 مرکزی کهکیلویه و بویراحمد لرستان  آذربایجان شرقی البرز مرکزی استان

 مرکزی -مازندران -لرستان -کهکیلویه و بویراحمد -فارس  -خوزستان -خراسان رضوی -خراسان جنوبی -تهران -البرز -آذربایجان شرقی اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون اراک منطقه کوه سرخه  26/10/98-27 بزرگساالن جام فجر دو کوهستاندوره مسابقات  پنجمین

 :ششم نفرات اول تا 
 اعظم یوسفی طیبه افشون مریم جوکار فرزانه عسگری آزاده معزی سپیده فتوحی نام ونام خانوادگی

 تهران البرز کهکیلویه و بویراحمد مرکزی تهران تهران استان

 مرکزی -کهکیلویه و بویراحمد -تهران -البرز اسامی استان ها:
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 مردان()سال  45اولین دوره مسابقات دو کوهستان )اسکای رانینگ( جام فجر باالی  نتایج .76
 

 (مردان) آسیا جام نوردی یخدوره مسابقات  اولین نتایج .77
 

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون اراک منطقه کوه سرخه  26/10/98-27 بزرگساالن سال 45باالی  جام فجر دو کوهستاندوره مسابقات  اولین

 :ششم نفرات اول تا 
 علیرضا رضایی احمد انجفی یوسف کاظمی ابراهیم قلعه نویی خسرو طاوسی شهرام درگاهی خانوادگینام ونام 

 مرکزی مرکزی کهکیلویه و بویراحمد مرکزی بوشهر البرز استان

 مرکزی -کهکیلویه و بویراحمد -فارس  -خوزستان -خراسان شمالی -تهران -بوشهر -البرز اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون هیات میگون مدرسه یخ نوردی میگون سرطناب 18/11/98-20 آزاد نخستین دوره مسابقات یخنوردی قهرمانی آسیا

 :هشتم نفرات اول تا 
 بهزاد پیرمرادیان نوید عبدالوند مهدی تقی خانی مجتبی هاشمی امین کاظمی عادل ابتدائیان سیدعماد حسینی محمدرضا صفدریان نام ونام خانوادگی

 ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران کشور

 قزاقستان -ایران ها: کشوراسامی 
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 (مردان)آسیا جام اولین دوره مسابقات یخ نوردی  نتایج .78

 

 (زنان)آسیا جام اولین دوره مسابقات یخ نوردی  نتایج .79
 

 

  

 مجری میزبان مکان رشته زمان سنیرده  عنوان مسابقه

 فدراسیون هیات میگون مدرسه یخ نوردی میگون سرعت 18/11/98-20 آزاد نخستین دوره مسابقات یخنوردی قهرمانی آسیا

 :هشتم نفرات اول تا 
 مازیار غالمی گیر اصالنعلی  مهدی شاهی مهدی تقی خانی محسن شفیعی علی ناظمی محمدرضا صفدریان مشتر رومن نام ونام خانوادگی

 ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران قزاقستان کشور

 قزاقستان -ایران ها: کشوراسامی 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون هیات میگون مدرسه یخ نوردی میگون سرطناب 18/11/98-20 آزاد نخستین دوره مسابقات یخنوردی قهرمانی آسیا

 :هشتم نفرات اول تا 
 زهره عبداله خانی فاطمه قجاوند باران انصاری مهسا نساج پور آالله قاسمی نسرین عبدالرحیمی آزاده کلوشادی الناز ملکی مطلق نام ونام خانوادگی

 ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران کشور

 قزاقستان -ایران ها: کشوراسامی 
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 (دختران)دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نونهاالن  ششمین نتایج .80

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون میگونهیات  مدرسه یخ نوردی میگون سرعت 18/11/98-20 آزاد نخستین دوره مسابقات یخنوردی قهرمانی آسیا

 :هشتم نفرات اول تا 
 اعظم کرمی کبری لکزایی فر مهسا نساج پور نسرین عبدالرحیمی مهین خلیلی زهره عبداله خانی آزاده کلوشادی پلینا اوباکیدوا نام ونام خانوادگی

 ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران قزاقستان کشور

 قزاقستان -ایران ها: کشوراسامی 
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 ششمفصل 
  

  آمار تفكیكی ورزشكاران شرکت کننده در

 مسابقات و لیگ مسابقات
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هفتمفصل   
 

 عوامل اجرایی

 مسابقات

 

 طراحان مسابقات سنگنوردی 

 داوران مسابقات سنگنوردی 

  کوهستانطراحان مسابقات دوی 

 داوران مسابقات دوی کوهستان 

 طراحان مسابقات درای تولینگ 

 داوران مسابقات درای تولینگ 

  سنگنوردی در طبیعتطراحان 

  سنگنوردی در طبیعتداوران 

 عوامل پشتیبانی مسابقات 
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 1398طراحان مسابقات سنگنوردی سال 

 آقایان

 . میالد فرادی20 گر . واال ریخته14 . محمود خاتمی8 محمد علی آقا داوودی.1

 . امیرحسین کوکبیان21 . مسعود زینالی15 . مجتبی خدایی9 . یعقوب آقایی2

 سجاد مستجاب الدعوه. 22 محمد صنعت کار. 16 . محمد رخصتی10 . سید حسام آل موسوی3

 . فاتک موسوی23 . مسعود طاهری17 . آراز رسایی11 . شبیر بشیری4

 علی میرزایی. 24 . حبیب علیزاده18 رضایی. آرمان 12 . مجتبی ثقفی5

 . امیر نادری25 آرتیمس فرشاد یگانه. 19 . ابوالفضل رضایی13 . علیرضا چگینی6

    . محمود حسن زاده7

 

 

 1398طراحان مسابقات سنگنوردی سال 

 اـه مــخان

 . اکرم مالمحمدی3 .فاطمه جعفری1

  . فاطمه حاجی کریم لو2

 

  



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1398مسابقات و لیگ سال  کمیتهگزارش عملكرد 

 

 
 63 

 1398داوران مسابقات سنگنوردی سال 

 انـــایـآق

 . حسین قاسمی زاده سراب16  . محمدعلی رفیقی9  مجید اسکندری. 1

 . سعید کاظم نژاد خلیلی آباد17  . آرمین رمضانپور10  میثم افتخاری. 2

 . محمد کریمی18  . مهران زارع11  محمد علی امید بیگی. 3

 . علی گلیج19  شریف زاده. سعید 12  آرش حسن زعیم. 4

 . سعید محمودی20  . مهدی صامعی13  ساکار حسینی. 5

 . سید سعید موسی پور موسوی21  . محمد طبیبی14  مهدی رئوف زاده. 6

 . امید نوایی بروجنی22  . فواد عبداللهی15  . امین رائینی نژاد7

     . کورش رضایی8

 

 

 1398داوران مسابقات سنگنوردی سال 

 اـه خانــم

 . خاتون کاظمی33 . سوگند ساالری23 . نیره خادمی زارع12 . ملیکا استکی1

 . آتوسا کریمی34 . سجاده سلطانی نژاد24 . سارا خسروی13 . مریم اسالمی2

 . سمیرا کریمی35 . شهین شادمهری25 . رویا دانایی14 . شکیبا اموری3

 . زرتاج گندم ریز36 . سیمنه صادقی پور 26 مالیری. فهیمه درسازان 15 . معصومه بایتمری4

 . صغرا لکزایی فر37 . آمنه صدقیان27 . مهنوش دوکوهکی16 . نگین بنفشه5

 . ندا محمودیان38 . مرضیه طهماسبی28 . سمیه رحماندوست17 . زهرا بهرامیان6

 مالمحمدی. اکرم 39 . مهدیه عباس زاده29 . ساناز رمضانی18 . سایه تجلی زاده7

 . بهاره واقفی نژاد40 . زهره علیزاده30 . فرنوش رئیسی19 . رکسانا تقی زاده8

 . راضیه سادات هاشمی41 غفوری فر یاسمن. 31 . سارا زاد نعمت20 . نادیا جواندل9

 . مریم یار محمدی42 . بهاره قبادی بیستونی32 . آرزو زربه ای21 . سمانه جعفری10

   پریسا ساالری. 22 . نرگس حسینی11
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 )اسکای رانینگ(کوهستان  دومسابقات  طراحان

 1398سال 

 آقایان
 خسرو جمشیدی. 3 . شهریار ایزدی2 اسماعیل اسماعیل زاده. 1

 مهران زیبا کالم. 6 . مجید دلنوا5 . یاسین خلیل آبادی4

 . ایرج طریقی جاوید9 حمید غفور. 8 جلیل صفر علیزاده. 7

 یدهالار مظفر فریدون. 12 فرشاد شیخی نسب. 11 علی سلیمیان. 10

 شریف کاظم زاده کشمیری. 15 . رضا کاشانی14 . موسی فهیمی13

 . یداهلل نگهدار18 . حسین نظر17 محمود مبارکی. 16

   . نیما یساری19

 

 
  

 )اسکای رانینگ(کوهستان  دومسابقات  طراحان

 1398سال 

 خانــم هـا

 . آرزو جان محمدی3 آیگین امیریان .2 . بنفشه ابوالقاسمی1

 . رقیه قدیمی6 . فرشته خداداد نژاد5 . معصومه حبیب اله4

 . معصومه نظر زاده9 . آزاده معزّی8 . صفیه گودرزی7



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1398مسابقات و لیگ سال  کمیتهگزارش عملكرد 

 

 
 65 

  

 )اسکای رانینگ(کوهستان  دومسابقات  داوران

 1398سال  

 آقایان

 خسرو جمشیدی. 3 شهریار ایزدی. 2 اسماعیل اسماعیل زاده. 1

 مهران زیبا کالم. 6 مجید دلنوا. 5 یاسین خلیل آبادی. 4

 ایرج طریقی جاوید. 9 حمید غفور. 8 جلیل صفر علیزاده. 7

 یدهالار مظفر فریدون. 12 فرشاد شیخی نسب. 11 علی سلیمیان. 10

 شریف کاظم زاده کشمیری. 15 رضا کاشانی. 14 موسی فهیمی. 13

 . یداهلل نگهدار18 . حسین نظر17 محمود مبارکی. 16

   . نیما یساری19

 

 

 )اسکای رانینگ(کوهستان  دومسابقات  داوران

 1398سال  

 خانــم هـا

 آرزو جان محمدی. 3 آیگین امیریان. 2 بنفشه ابوالقاسمی. 1

 رقیه قدیمی. 6 فرشته خداداد نژاد. 5 معصومه حبیب اله. 4

 زاده معصومه نظر. 9 معزّیآزاده . 8 صفیه گودرزی. 7
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 1398سال  و جام آسیا درای تولینگمسابقات  طراحان

 آقایان

 محمدرضا خامسی .3 محسن بهشتی. 2 میثم افتخاری .1

 امین شهبازی .6 مهدی شاهی. 5 مسعود زینالی .4

 محسن محمودی. 9 عرفان فتاح حمیدی. 8 محمدرضا صفدریان. 7

  محمود وفایی. 11 محمدرضا میرزاده. 10

 

  

 1398سال  و جام آسیا درای تولینگمسابقات  داوران

 آقایان

 امیر صادقی. 3 . محمدامین حواله دار نژاد2 . محسن آرامی1

 . علی گلیج6 . سعید کاظم نژاد خلیلی آباد5 مهدی صامعی .4

   .مهران همدانی نژاد7

 

 

 1398سال  و جام آسیا درای تولینگمسابقات  داوران

 هـا خانــم

 مینا طاهری. 3 آرزو زربه ای. 2 شکیبا اموری. 1

 . آتوسا کریمی6 سیمینه صادقی پور خامنه. 5 سارا خسروی بابادی. 4
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 1398 سنگوردی در طبیعتمسابقات  طراحان

 آقـایـان

 حسن گرامی .3 . حسین عباس نژاد2 امید آمحمدی .1

  . کیا همتی5 . کورش نگهبان4

 

 1398 سنگوردی در طبیعتمسابقات  داوران

 آقـایـان

 محمد رخصتی .3 نژاد دار محمدامین حواله. 2 بابک آئینه وند .1

  فواد کریمی. 5 مهدی صامعی. 4

 

 1398 سنگوردی در طبیعتمسابقات  داوران

 هـا خانــم

 نیره خادمی .3 معصومه بایتمری. 2 سمیه باقری .1

 مرضیه طهماسبی. 6 پورسیمینه صادقی . 5 پریسا ساالری. 4
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 تقدیر و سپاس از مجموعه عوامل اجرایی برگزاری مسابقات

 

بی تردید برگزاری مسابقات در سطوح مختلف، محصول کار گروهی توام با  همراهی و همیاری 

 مجموعه ای از عوامل اجرایی میباشد.

حاصل تالش و  1398در سال  (عنوان مسابقه 80مجموعه از مسابقات ) 25انجام و برگزاری 

همدلی عوامل اجرایی متعددی مانند مربیان، سرپرستان، ورزشکاران، والدین، ناظرین، مدیران 

کارورزان طراحی و داوری، تیمهای برگزاری، گروه های پشتیبانی، خدمات، تدارکات، حراست، 

 حمایت چیان و مسئولین ذیربط میباشد.پزشکی و امدادی، روابط عمومی، 

از این رو واجب است اوال مراتب تشکر و امتنان و سپس عذرخواهی را بواسطه عدم ذکر نام از 

 یکان یکان عوامل اجرایی و تاثیر گذار در برگزاری مسابقات اعالم داریم.

 عزت قرینتان باد
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 افق بعدی

های رایج و ناکارآمد و همچنین گشودن  ها وقالب کلیشهها برای عبور از  شاید یکی از بی نهایت راه

تدبیر برای  رد و به زبانی دیگر، شناخت گذشته و حال،های جدید و نو، تأمل و بازاندیشی عملک راه

 آینده است. 

سازد، توکل و تداوم است. بازنگری امور، گفتگـوی   آنچه مسیر را برای تدوین افق بعدی هموار می

صحنه و مشارکت، ایمان به خداوند و امیـد بـه آینـده، اعتمـاد بـه خـویش،       همدالنه، حضور در 

 بهرهمندی از تجارب گذشته، مبنا و حاصل کار است. 

آن. تداوم آن با شما و آینده نیز ما هم اکنون در حال تمرین و طی مسیر در راهی نو و نه در پایان 

از آن شماست. عزم، اراده، تعهد، تخصص نیروی عشق نوید بخش، فردای روشـن بـرای ایـران و    

 ایرانی است.

 

 

 

 

 

 

 داورپور مهدی

 99 خرداد

  

 گمان مبر که به پایان رسید کار مغان

 هزار باده ناخورده در رگ تاک است
 اقبال الهوری
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کمتیه توانند نظرهای خویش را برای  تمامی عزیزان می

 ذیل ارسال نمایند. های مسابقات و لیگ به نشانی
 

msfi.dabir@yahoo.com  
info@msfi.ir 

 

 

 

 

مساابقات و لیاگ تسام تماامی عزیزانای را کاه        کمیته

منظور ارتقای ساط    نهاتهای خوت را به  نظرها و پیش نقطه

نمایناد    مای ، ارسال 98تانش و اصالح برنامه اجرایی سال

 فشارت. به گرمی می

 

 
 موفّق باشید

 98 خرتات
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