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تقدیم به پیشکسوتان گرامی و همه اساتید و به تمامی آنهایی 

همده کسدانی کده پی پیشدورپ و ا دت        . که به ما آموختندد 

قدمی یدا پیمدی تد      صعوپها  ویزشی ایران به پمی به 

 .ند ا هنموپ
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 شناس نامه

 حسنت به اتفاق مالحت، جهان گرفت

 توان گرفت می آری به اتفاق جهان

 «حافظ»

سالها،همکاری،همیاری و همراهی خویش بااحترام وشوروشعف،مراتب تشکروقدردانی خودازتمامی افرادی که طی 

همواره مرهون . دارد به طورمستقیم وغیرمستقیم درپیشبردصعودهای ورزشی ایران سهیم بوده ویاهستنداعالم می

 . بدیل آنان هستیمهای بی تالشهای بی حدوازخودگذشتگی

 سعید حاجی بگلو:تهیه و تنظیم 

 (آبتین)سجادمحب االسالم :طراح روی جلد

 کار گروه همکاران

 یمحمود مبارک سید امیر گلشن حسینی امین امینیان اندامیامران ک

 دیجاو یقیطر رجیا سعید حاجی بیگلو عبدالرضا نقیب زاده گانهیفرشاد  مسیآرت

 بیت اله سیرایی یاسین خلیل آبادی فرزام دیانی مجید اسکندری

    فاطمه سعدیان

 و با سپاس از آقایان و خانم ها

 رضا خلیلی قاضیمحمد منصوره گرجی سید محمود میرنوری زارعیرضا 

 محمد آفرین زاد  محمد امین حواله دار حسین رضایی عطیه نقاشان

 پگاه طاهری زهرا رضایی زهرا زنگویی ایوب امبن الرعایا

نام و سمت آنها از قلم افتااده   واند با پوزش از تمامی عزیزانی که در پیشرفت صعودهای ورزشی سهیم و کارساز بوده

        .است

 ناشر           

 کارگروه مسابقات و لیگ                                                                                                     

 69تیر          
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 اول پفتر

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

رقابوت و توانمنودی جسومی،     صعودهای ورزشی با تمامی عناصر جوانی، هیجان، تحرک، شوور، ناوا ، انزیو ه،   

تموامی عرصوه و عیوان    . روحی و علمی، ورزشی روزآمد که به تازگی مورد اقبال دو چنودان قورار گرف وه اسوت    

قطار صعودهای ورزشی طی هاوت سوال گتشو ه فوراز و     . گردد صعودهای ورزشی در بخش مسابقات م جلی می

هوای موادی و معنووی،      ناسب با امکانات و ظرفیوت نایب بسیاری را در خود دیده است، که به روایت اهل نظر م

آنچه در ادامه در این مجموعه تحت عنوان گو ارش عملکورد   . حرکت صعودی را، هر چند آرام در پی داش ه است

گترد حاصول فعالیوت گروهوی در سراسور      از منظر آحاد جامعه صعودهای ورزشی می 3161بخش مسابقات سال 

همکاری و همدلی تموامی عالقمنودان، دسوت انودرکاران، همکواران،      . باشد میکاور و کارگروه مسابقات و لیگ 

در سراسور کاوور مایوه مباهوات و     ... مربیان، ناظران، سرپرس ان، طراحان، داوران، حمایت چیان، ورزشکاران و 

ه هنوز تا م عالی شدن راه بسویار و کارهوای انجوام ناوده نسوبت بو      . دانم خود را همواره مرهون زحمات آن می

. های مربوطوه دور از دسو رس نیسوت    کارهای انجام شده زیاد، که این نی  با ماارکت روز اف ون در تمامی عرصه

کارگره مسابقات و لیگ فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی ضمن تبریک سوال نوو، رجواا وادور دارد بوا      

ی و حمایوت مسولولین  ی ربو     اس عانت از حضرت باری تعالی و ماارکت همه جانبه جامعه صوعودهای ورزشو  

 .های روشنی پیش روی قرار دارد افر

 مهدی داورپور

 96تیر 
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 .های دور امید، و چند سو نزری ما در حال گاودن درهایی هس یم بر روی افر

تامل تدبیر و باز اندیای در راه شناخت گتش ه برای چراغ راه آینده کاری است عاقالنه و بوه کوار بسو ن تموام     

موا  . ای از تکامل کیفی و کمی خواهود رسواند    ها، انااا اهلل ما را به نقطه ها در ارتقاا سطح کیفی عمل کرد اندیاه

توکل به خداوند ب رگ بوازنزری اموور، گفوت و گوهوای     ها عبور نموده و با  در این مدت از مسیرهای سخت تجربه

ی خود ساخ ه، تا ب وانیم با ایمان به خداوند و امید به آینوده راه پیاورفت    ها را پیاه همدالنه، و حضور در صحنه

ها در این مسویرهای نوو قودم گتاشو ه ایوم،       ها را شناسایی کرده و بار ها است که مسیر ما مدت. را هموار سازیم 

که ما اکنون در حال تمرین و طوی طریور مسویر و    : توان گفت  هنوز تا پایان راه مساف ی چند مانده اما می گرچه

های اف خار ب وانیم با نیروی تخصص، تعهود و عاور و اراده درهوای امیود را بوه روی       راه نو هس یم تا در میدان

رفت را باع می راسو  در بلنودترین نقوا     نونهاالن و جوانان و مردان سخت کوش بزااییم و پرچم اف خار و پیا

 . های مسابقه کسب نماید اف خار بر افرازیم تا نسل فردا، نسل نو ب واند برای درخاش در میدان

های امید گاوده شده و با تکیوه بور عو م و اراده و بدسوت آوردن تخصوص و بوا        اینک بر روی نسل فردای ما در

توانود ببینود پویش روی نسول      ت برای هر ایرانی که با چام دل موی های روشن پیارف نیروی عار و ایمان، افر

 .فردای ما گاایش یاف ه است 

 سعیدحاجی بگلو                   

 واحد اطالعات و آمار کارگروه مسابقات و لیگ 

 96تیر                                                                                                             
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 فصل اول

 فرهنگی
 

 محورهای برنامه 

 منشور راهبردی 

 امور فرهنگی 
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زی مادون و هماه جانباه    کوشش، تالش، همت و همدلی و توکل، زمانی نتیجه میدهد که در راستای یک برنامه ری

 .های ورزشی است ند نشاط دارد صعودبسیار موثری در فرای نقشی ورزشی قابل تعریف که  تنها رشته. صورت گیرد

باا  . هاا بتنناد   های رقابتی در سینه اینک زمان آن فرا رسیده که دلها به خاطر ایستادن نام وطن عزیز ایران، در سکو

هساتند   المللای  های باین  تمام توان و نیرو زمان را شمارش کنند، فرزندان نسل مباهات که خواستار برتری در سکو

های رقابت ثابت کنناد کاه متعلاه باه ایاران هیامنشای و ساساانی         گیرند تا در عرصه تمام توان خود را به کار می

هستند و خون کورش و داریوش در رگ هایشان جریان دارد همان هایی که محیط فضال و آداب شادند در جما     

ن اماروزه فضاای پیشارفت و جاوالن را کام      این جوانان غیور با توکل باه خداوناد مناا   . کمال شم  اضحاب شدند 

اند که خاون   این جوانان ارزش مند ثابت کرده. باشند  های پیروزی می بینند همگی خواهان جهش، غریو و فریاد می

آرش در رگ هایشان جاری است مرز موفقیت و برتری را همان گونه که آرش با سنردن جان بر کمان ثابات نماود   

 .رسانند ت و همت و وطن خواهی به اثبات میامروزه جوانان ما با غیر

اناد و باا    جوانان برومند ایران با کسب موفقیت در رشته سنگ نوردی حرف اول را در ارتقای این رشته ورزشای زده 

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

 .اند های افتیار به رقابت گذاشته بر قلهآوردن پرچم ملی 

هاا،   مجم  عمومی فدراسیون کوه نوردی از تمام توان و امکاناات خاود بهاره جساته تاا بارای آمااده ساازی گاروه         

 .های ورزشی را برنامه ریزی نماید صعود

ایان  . دهاد   قوه مای سازی و توان باال  های ارزشمند سنگ نوردان در سالهای اخیر نشان از استعداد، آماده کسب مقام

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

 ! ها را با داس افتیار درو نماید دهد تا سازمان تربیت بدنی در موق  مقتضی بتواند ارزش نهایت حتما نتیجه می

هاای   های جهانی، سرمایه گذاری مساتمر بارای رقابات، تاالش     شی به میدانهای ورز برگزاری مسابقات، اعزام گروه

های موفقیت ایان   های قهرمانی، چه در داخل و چه در خارج، از مولفه ی سازمان تربیت بدنی در کسب مقام وقفه بی

 .سازمان است 

تند، بدانناد   ی  قهرمانی میآنان که بی هیچ چشم داشتی دلشان برای ایستادن فرزندان این مرز و بوم در جایگاه رف

بایاد بارای رسایدن باه کرسای      . های قهرمانی جهانی باید هام دل و هام ن ار باشاند      برای پیشرفت و کسب مقام

 . موفقیت از خود گذشت و بها و ارزش واقعی را به ایران عزیز داد
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ه هاای رفیا  قهرماانی با     سای های رقابات کر  هرگاه به این درجه از انسانیت رسیدی، بدان و آگاه باش که در میدان

 .یابد وطن عزیز ایران اختصاص می

های ورزشی سعی بر آن دارناد تاا باا تماامی عناصار       های صعود مجریان، دست اندرکاران، مربیان، فعالین کار گروه

هاای ورزشای    جوانی، خالقیت، هیجان، تحرک، شور و نشاط، توانمندی جسمی، روحی و علمای باه پیشاواز صاعود    

 . ی این حرکت ورزشی سهیم باشند  انداز بیست ساله ا در اهداف چشمبشتابند، ت

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

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

 . هستیم اگر موان  را از سر راه بر دارند و به کسب افتیار جمعی بیندیشند

در این رشته ورزشی شده اند توسعه و پیشرفت ، در کار گروه مسابقات و لیگ موجب رشد و شکوفایی مواردی که

 :باشند این شرح میبه 

 اول

  ،مشورت، پژوهش و آموزش، توان و تعیین اهداف پنج ساله کار گروه مبتنی بر اصول چهارگانه تجربه

 .امکانات

 م امور جاری در جمی  جهات، بیشترین توان کارگروه مسابقات و لیگ مصروف بسترسازی جهت انجا

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

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

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

 .بایست اندیشید، چانه زنی و کوشش نمود المنیک 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 باه اصاول    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 من وم، ایجاد روحیه و شرایط انضباط اداری و قانون مداری. 

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

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

 امکانات در اختیار مندی از حداکثر بهره. 

 ها و نهادها، سازمانهای و باشاگاههای واجاد شارایط 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 مبتنای بار اطالعاات و     ردسازی مسابقات و ترویج شیوهسازماندهی و استاندا

هاا و نهادهاای وابساته باه من اور       ها، گروه دانش روز و نیاز جامعه ایجاد حُسن خودباوری در هیات

 .دستیابی به سطوح باالی تیصصی

 المللی های بین تبادل اطالعات و ایجاد روابط و همکاری متقابل در عرصه. 

 در جهت برگزاری مسابقات و ایجاد رقابت سازنده کوشش. 

 هاای فرهنگای باه من اور توساعه و رشاد        ها و سایر فعالیات  برگزاری سمینارها، همایش، نمایشگاه

 .صعودهای ورزشی

 مطالعه، تحقیه و ایجاد بانک اطالعات. 

    توجیاه  هاای مطلاوب باا     اهتمام در امر خودکفایی اقتصادی و ایجاد نگرش مناساب در اراهاه طارح

 .منطقی
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 مناور راهبردی کارگروه مسابقات و لیگ

 : بر این باوریم که

 های دیان مباین اساالم و اصاول اخالقای و       تعالی انسان تنها در سایه اتکال و بهره جستن از آموزه

 .پذیرد روشهای زندگی نشأت گرفت از آن شکل می

 اناداز   ایرانی براساس تعریف سند چشام توان، تجلی هر چه بیشتر ویژگیهای فرد  با تالش و تفکر می

 .ساله جمهوری اسالمی را شاهد بود 06

 هاای ایجااد ساالمت، نشااط و ساایر       تارین روش  ورزش و توسعه آن در سطح جامعه یکی از اساسی

 . باشد ارزشهای روحانی و انسانی می

 06م اناداز  توان به اهداف مورد توجه در ساند چشا   با بکارگیری اصول مدیریت در عرصه ورزش می 

 .ساله دست یافت

  هاای   تنها ابزار واقعای زیار سااخت مساابقات و برناماه ریازی      « تحقیه و پژوهش»تأمل و توجه به

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

 رنامه ریزی های مادی و انسانی موجود را بشناسیم و به من ور استفاده بهینه و اصولی از آن ب ظرفیت

 .و تالش نماهیم

 های مناسب استعدادها را کشف نماهیم و امکان شکوفاهی آن  با توجه ویژه و بکارگیری ابزارها و روش

 . را بوجود آوریم

 و ن رات پیشکسوتان، مربیان و تمامی تالشاگران عرصاه ورزش و صاعودهای ورزشای      احترام به آرا

 . بایست مورد توجه باشد همواره می

 ریزی و استفاده از مناب  مالی و مادی همواره براساس اهداف برگرفته از نیازهای واقعی انجاام   برنامه

 . شود

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

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

       در راه سیتی که در پیش رو داریم همواره ادب، اصول انساانی و فرهناگ جامعاه خاود را در ن ار

 . داشته باشیم

 همواره عرصه را بر شایسته محوری هموار سازیم . 

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

  باشد مان می یر سیت فرا رویتوکل و امید به حضرت باریتعالی راهگشای مس. 
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 امور فرهنزی
 

 تهیه و تدوین تقویم ورزشی با اهداف توسعه همه جانبه. 

 بهره مندی از دستاوردهای جدید . 

 انتشار مکتوب، لوح فشرده و مجازی تمامی دستاوردهای فرهنگی. 

 استانها های ورزشی تهیه و تدوین آهین نامه داخلی کارگروه مسابقات و لیگ فدراسیون و هیئت. 

 تهیه و تدوین ساختار اداری کارگروه مسابقات و لیگ. 

 ای سنگنوردی تهیه و تدوین پیش نویس طرح اساسنامه لیگ حرفه. 

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

 مندی از نقطه ن رات پیشنهادات بهره . 

 و برنامه ریزی برگزاری جلسات بررسی، تحلیل . 

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

 گنوردی و یخ نوردی، دوی کوهستان و  ا المللی مسابقات سن ترجمه و تدوین قوانین ملی و بین ،تهیه

... 

    آزادسازی و محول نمودن امور جاری مسابقات که در سنوات گذشته فقط توسط فدراسایون انجاام

های کوه نوردی و صعودهای ورزشی استانها مطابه با مفاد شایوه   گرفت و واگذاری آنها به هیئت می

 .های من وم و ن ارت کارگروه مسابقات و لیگ نامه

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

 تهیه بانک اطالعات. 

 ر، استماع نقطه ن ارات، همااهنگی، بررسای و    برگزاری سفرها و بازدیدهای استانی جهت تبادل ن 

 .رف  مشکالت و امکانات

  کارگروه مسابقات و لیگ( فرم و سیت افزاری)مجهز نمودن سیستم اداری. 

 کوشش در جهت شناخت کاربردی جامعه هدف. 

  بررسی، مطالعه و پژوهش پیرامون طرح استعدادیابی. 
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 فصل دوم 

 مسابقات
 

  مسابقاتاطالعات و آمار جانبی 

  رنکینگ مسابقات 

  نتایج انفرادی 
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 69خالصه مسابقات اجرا شده در سال 

 مکان زمان رده سنی عنوان مسابقه ردیف
تعداد 

 ورزشکار

تعداد 

 اس ان

 41 16 پلور 40/60/59 بزرگساالن (مردان)شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور بولدرینگ  4

 0 45 پلور 40/60/59 جوانان (مردان)مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور بولدرینگ شانزدهمین دوره  0

 9 46 پلور A 40/60/59نوجوانان  (مردان)شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور بولدرینگ  3

 44 04 پلور B 40/60/59نوجوانان  (مردان)شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور بولدرینگ  1

 40 00 پلور 41/60/59 بزرگساالن (دختران)شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور بولدرینگ  9

 0 5 پلور 41/60/59 جوانان (دختران)شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور بولدرینگ  0

 9 0 پلور A 41/60/59نوجوانان  (دختران)شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور بولدرینگ  1

 0 46 پلور B 41/60/59نوجوانان  (دختران)شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور بولدرینگ  8

 44 00 (سینان)تهران  A 03/60/59نوجوانان  (مردان)شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور سرطناب  5

 43 31 (سینان)تهران  B 03/60/59نوجوانان  (مردان)مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور سرطناب شانزدهمین دوره  46

 40 34 (سینان)تهران  C 03/60/59نوجوانان  (مردان)شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور سرطناب  44

 40 36 (سینان)تهران  D 03/60/59نوجوانان  (مردان)شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور سرطناب  40

 8 45 (سینان)تهران  D 01/60/59نوجوانان  (دختران)شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور سرطناب  43

 3 03 (سینان)تهران  C 01/60/59نوجوانان  (دختران)شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور سرطناب  41

 8 43 (سینان)تهران  B 01/60/59نوجوانان  (دختران)شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور سرطناب  49

 0 44 (سینان)تهران  A 01/60/59نوجوانان  (دختران)شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور سرطناب  40

 43 45 سمنان 36/60/59 جوانان (زنان)سرطناب شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور  41

 40 03 سمنان 36/60/59 بزرگساالن (زنان)شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور سرطناب  48

 9 5 سمنان 34/60/59 جوانان (زنان)شانزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور سرطناب  45

 9 46 سمنان 34/60/59 بزرگساالن (زنان)سنگنوردی قهرمانی کشور سرطناب شانزدهمین دوره مسابقات  06

 49 10 توچال 60/63/59 بزرگساالن (مردان)شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دوی کوهستان اسکای رانینگ  04

 5 41 توچال 60/63/59 بزرگساالن (زنان)شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دوی کوهستان اسکای رانینگ  00

 4 4 سالن داودی 63/63/59 آزاد (مردان) Aجانبازان و معلولین لید دوره مسابقات قهرمانی کشور  سومین 03

 3 3 سالن داودی 63/63/59 آزاد (مردان) NDP2جانبازان و معلولین لید دوره مسابقات قهرمانی کشور  سومین 01

 4 4 سالن داودی 63/63/59 نونهاالن (مردان) NDP2جانبازان و معلولین لید دوره مسابقات قهرمانی کشور  سومین 09

 3 3 سالن داودی 63/63/59 آزاد (مردان) NDP1جانبازان و معلولین لید دوره مسابقات قهرمانی کشور  سومین 00

 1 00 پلور 60/63/59 آزاد (مردان) درای تولینگ سرطنابدوره مسابقات قهرمانی کشور  سومین 01

 3 46 پلور 61/63/59 آزاد (زنان) سرطناب درایتولینگ کشور قهرمانی مسابقات دوره سومین 08

 40 06 سمنان A 41/61/59نونهاالن  (پسران) سرطناب کشور نونهاالن قهرمانی مسابقات دوره سومین 05

 9 8 سمنان B 41/61/59نونهاالن  (پسران) سرطناب نونهاالن کشور یقهرمان مسابقات دوره سومین 36

 43 03 سمنان A 48/61/59نونهاالن  (دختران) سرطناب نونهاالن کشور قهرمانی مسابقات دوره سومین 34

 0 46 سمنان B 48/61/59نونهاالن  (دختران) سرطناب نونهاالن کشور قهرمانی مسابقات دوره سومین 30

33 
 کوهستان دوی کشور قهرمان قهرمانان جایزه بزرگ مسابقات دوره سومین

 (مردان) رانینگ اسکای
 00/60/59ا 09 بزرگساالن

کالردشت 

 (لشکرک بزرگ)
00 5 

31 
 کوهستان دوی کشور بزرگ جایزه قهرمانان یقهرمان مسابقات دوره سومین

 (زنان) رانینگ اسکای
 00/60/59 ا09 بزرگساالن

کالردشت 

 (حصارچال)
44 1 

 0 36 اصفهان 61/65/59 بزرگساالن (مردان) جام فجر مسابقات درایتولینگ دوره پنجمین 39

 0 44 اصفهان 69/65/59 بزرگساالن (زنان) جامفجر مسابقات درایتولینگ دوره پنجمین 30

 04 441 همدان 09/65/59 03 آزاد (مردان) جام فجر سرطناب سنگنوردی مسابقات دوره هفدهمین 31

 04 411 همدان 09/65/59  01 آزاد (مردان) بولدرینگ فجر جام سنگنوردی مسابقات دوره هفدهمین 38

 44 86 همدان 09/65/59 آزاد (مردان) فجرسرعت جام نگنوردیس مسابقات دوره هفدهمین 35
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 69خالصه مسابقات اجرا شده در سال 

 مکان زمان رده سنی عنوان مسابقه ردیف
تعداد 

 ورزشکار

تعداد 

 اس ان

 تیم 9/ 0 49 همدان 09/65/59ا 03 بزرگساالن (مردان) اورال فجر امج سنگنوردی مسابقات دوره هفدهمین 16

 تیم 1/ 9 48 همدان 09/65/59ا 03 جوانان (مردان) هفدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر اورال 14

 تیم 8/0 04 همدان 09/65/59ا 03 نوجوانان (مردان) هفدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر اورال 10

 45 01 همدان 00/65/59ا 09 آزاد (زنان) سرطنابهفدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر  13

 تیم 1/ 48 10 همدان 01/65/59ا 00 آزاد (زنان) هفدهمیندورهمسابقاتسنگنوردیجامفجربولدرینگ 11

 تیم 0/ 43 16 همدان 01/65/59 آزاد (زنان) هفدهمیندورهمسابقاتسنگنوردیجامفجرسرعت 19

 بزرگساالن (زنان) هفدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر اورال 10
 ا 09

01/65/59 

 همدان
 تیم 3/ 8 49

 تیم 3/ 1 40 همدان 01/65/59ا 09 جوانان (زنان) هفدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر اورال 11

 تیم 0/ 1 40 همدان 01/65/59ا 09 نوجوانان (زنان) هفدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر اورال 18

 1 5 (دربندسر)تهران  60/44/59 آزاد (مردان)چهارمین دوره مسابقات کوهنوردی با اسکی قهرمانی کشور ورتیکال  15

 1 1 (دربندسر)تهران  60/44/59 آزاد (زنان)چهارمین دوره مسابقات کوهنوردی با اسکی قهرمانی کشور ورتیکال  96

 1 1 (دربندسر)تهران  61/44/59 آزاد (مردان) انفرادیچهارمین دوره مسابقات کوهنوردی با اسکی قهرمانی کشور  94

 1 1 (دربندسر)تهران  61/44/59 آزاد (زنان) انفرادیچهارمین دوره مسابقات کوهنوردی با اسکی قهرمانی کشور  90

 45 19 (سینان)تهران  A 41/44/59نونهاالن  (پسران) سرطنابسومین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر  93

 8 01 (سینان)تهران  B 41/44/59نونهاالن  (پسران) سرطناب فجر جام سنگنوردی مسابقات دوره سومین 91

 41 13 (سینان)تهران  C 41/44/59نوجوانان  (پسران) سرطنابسومین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر  99

 48 11 (سینان)تهران  D 41/44/59نوجوانان  (پسران) سرطنابسومین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر  90

 40 31 (سینان)تهران  A 49/44/59نونهاالن  (دختران) سرطنابسومین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر  91

 44 30 (سینان)تهران  B 49/44/59نونهاالن  (دختران) سرطنابسومین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر  98

 40 31 (سینان)تهران  C 49/44/59نوجوانان  (دختران) سرطنابسومین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر  95

 44 31 (سینان)تهران  D 49/44/59نوجوانان  (دختران) سرطنابدوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سومین  06

 43 95 بندرعباس 60/40/59ا 69 آزاد (مردان) اسکای رانینگ فجر جامدوی کوهستان  مسابقات دوره سومین 04

 5 45 بندرعباس 60/40/59ا 69 آزاد (زنان) رانینگ اسکای فجر جام کوهستان دوی مسابقات دوره سومین 00

 (مردان)اولین دوره مسابقات یینوردی سرعت جام فجر  03
 آزاد

43/40/59 
 میگون

 (رودبار قصران) 
03 3 

 (زنان) فجر امج سرعت یینوردی مسابقات دوره اولین 01
 آزاد

43/40/59 
 میگون

 (رودبار قصران) 
40 0 
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 سرطنابدر رش ه زنان نفر برتر  31رنکینگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع  همدان و جام فجر سمنان و کاور یقهرمان سرطناب و بانوان

 رتبه ام یاز کلی ام یاز رتبه ام یاز رتبه ام یاز رتبه نام خانوادگی نام ردیف

 4 066  ا   ا  466 4 466 4رکابیالناز 4

 0 403  ا   ا  13 1 86 0 سلطانی سیما 0

 3 460  ا   ا  99 1 94 9 ورشوچی نگار 3

 1 86  ا   ا  86 0   دارابیان محیا 1

 9 19  ا   ا  46 06 09 3 رجبعلی دوالبی معصومه 9

 0 11  ا   ا  45 41 99 1 شهروی فرزانه 0

 1 00  ا   ا  45 41 11 0 لکزایی فر کبری 1

 8 09  ا   ا  09 3   رمضانی راحیل 8

 5 94  ا   ا  94 9   میراحمدی سیده افسانه 5

 46 11  ا   ا  11 0   نجفی نگین 46
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 سرطنابدر رش ه مردان نفر برتر  31رنکینگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع  همدان و جام فجر سمنان و کاور یقهرمان سرطناب و آقایان

 رتبه ام یاز کلی ام یاز رتبه ام یاز رتبه ام یاز رتبه نام خانوادگی نام ردیف

 4 066  ا   ا  466 4 466 4سلگیاحمدرضا 4

 0 439  ا   ا  86 0 99 1 هاشم زاده خسرو 0

 3 401  ا   ا  11 0 86 0 کالسنگیان رضا 3

 1 448  ا   ا  93 1 09 3 پورشفی  امیرحمزه 1

 9 468  ا   ا  09 3 13 1 یوسفی محمدصادق 9

 0 461  ا   ا  93 1 94 9 صفری سعید 0

 1 18  ا   ا  34 46 11 0 صادقی ماهانی حسین 1

 8 98  ا   ا  04 41 31 5 شریفی رضا 8

 5 10  ا   ا  43 48 33 46 خورشیدوند محمد 5

 46 13  ا   ا  13 1   قزلباش میثاق  46
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 بلدرینگدر رش ه زنان نفر برتر  31رنکینگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مجموع  همدان و جام فجر پلور و کاور یقهرمان بلدرینگ و بانوان

 رتبه ام یاز کلی ام یاز رتبه ام یاز رتبه ام یاز رتبه نام خانوادگی نام ردیف

 4 486  ا   ا  86 0 466 4ورشوچینگار  4

 0 406  ا   ا  16 8 86 0 جعفری محمود آبادی فاطمه 0

 3 440  ا   ا  94 9 09 3 بیگوند آتنا 3

 1 446  ا   ا  99 1 99 1 حمزه ای زهرا 1

 9 466  ا   ا  466 4   رکابی الناز 9

 0 13  ا   ا  00 43 11 0 رجبعلی دوالبی معصومه 0

 1 05  ا   ا  48 41 94 9 پوالدی معصومه 1

 8 09  ا   ا  00 49 13 1 بیارجمندی نسیم 8

 8 09  ا   ا  09 3   اسماعیل زاده فرناز  5

 46 03  ا   ا  11 0 40 48 سلطانی سیما 46
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 بلدرینگدر رش ه مردان نفر برتر  31رنکینگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع همدان و جام فجر ق وین و سیمرغجام  پلور و کاور یقهرمان بلدرینگ و آقایان

 رتبه ام یاز کلی ام یاز رتبه ام یاز رتبه ام یاز رتبه نام خانوادگی نام ردیف

 4 019 86 0 466 4 09 3فامیلروحانیحسین 4

 0 408 1699 8 08 40 466 4 هاشم زاده خسرو 0

 3 493 13 1 99 1 13 1 حیدری دوالبی حامد 3

 1 430 08 1 09 3 08 40 قزلباش میثاق 1

 9 431 04 40 94 9 99 1 صفری سعید 9

 0 445 31 41 86 0 48 41 پورشفی  امیرحمزه 0

 1 448 31 46 31 5 11 0 صادقی ماهانی حسین 1

 8 441 94 5   86 0 کالسنگیان رضا 8

 5 469 00 9 31 46 06 40 جعفری رامین 5

 46 463 466 43 13 1 31 46 چاشی سیدرضا 46
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 سرعتدر رش ه زنان نفر برتر  31رنکینگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع  همدان و جام فجر ق وین و کاور یقهرمان سرعت و بانوان

 رتبه ام یاز کلی ام یاز رتبه ام یاز رتبه ام یاز رتبه نام خانوادگی نام ردیف

 4 499  ا   ا  466 4 99 1رکابیالناز 4

 0 416  ا   ا  16 8 466 4 کرمی اع م 0

 3 468  ا   ا  08 40 86 0 نجفی سمانه 3

 1 89  ا   ا  06 40 09 3 لکزایی فر کبری 1

 9 86  ا   ا  86 0   دابیان محیا 9

 0 09  ا   ا  09 3   راحمی حقیقی ملیکا 0

 1 99  ا   ا  99 1   اسماعیل زاده فرناز  1

 8 94  ا   ا  94 9   سلطانی سیما 8

 5 11  ا   ا  11 0   بدرآبادی بهاره 5

 46 13  ا   ا  13 1   آرامیده مینا 46
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 سرعتدر رش ه مردان نفر برتر  31رنکینگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مجموع  همدان و جام فجر ق وین و کاور یقهرمان سرعت و آقایان

 رتبه ام یاز کلی ام یاز رتبه ام یاز رتبه ام یاز رتبه نام خانوادگی نام ردیف

 4 434  ا   ا  86 0 94 9نجفیعلی 4

 0 466  ا   ا    466 4 علینور رضا 0

 0 466  ا   ا  06 40 86 0 توزنده جانی حمیدرضا 3

 0 466  ا   ا  466 4   علینور میالد  1

 9 54  ا   ا  00 43 09 3 شریفی عارف 9

 0 81  ا   ا  16 8 11 0 نجفی شاهرخ 0

 1 86  ا   ا  13 1 31 5 دلفانیان احسان 1

 8 15  ا   ا  01 41 99 1 محمدی مرتضی 8

 5 11  ا   ا  31 5 16 8 احتشام نیا محمدرضا 5

 46 09  ا   ا  09 3   قیم موسی 46
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 (مردان)ن ایج سومین دوره مسابقات درای ولینگ قهرمانی کاور  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون مازندران درای تولینگ سرطناب 0/3/59 آزاد (مردان)سومین دوره مسابقات درای تولینگ قهرمانی کشور 

 :ها منفرات اول تا 
 محسن بهشتی راد مجتبی هاشمی مسعود سلطان محمد زاده محمود وفایی مجتبی ثقفی پویان شاهرخی مسعود زینالی محمدرضا صفدریان خانوادگینام ونام 

 قزوین اصفهان اصفهان تهران البرز تهران تهران اصفهان اس ان

 قزوین ا البرز ا اصفهان ا تهران :اسامی اس ان ها
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 (مردان)دوره مسابقات درای ولینگ جام فجر ن ایج پنجمین  .2

 

 

 (زنان)ن ایج پنجمین دوره مسابقات درای ولینگ جام فجر  .1

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون هیات کوهنوردی اصفهان اصفهان سرطناب  1/5/59 آزاد (مردان)پنجمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر

 :نفرات اول تا شام
 پویان شارخی مجتبی هاشمی مجتبی ثقفی سعید محمودی زینالیمسعود  محمد رضا صفدریان نام ونام خانوادگی

 تهران اصفهان البرز تهران تهران اصفهان اس ان

 مرکزی ا قزوین ا البرز ا اردبیل ا تهران ا اصفهان :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون هیات کوهنوردی اصفهان اصفهان سرطناب 9/5/59 آزاد (زنان)پنجمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر

 :نفرات اول تا شام
 سنیده عبدالرحیمی جاودان نسرین عبدالرحیمی الناز ملکی مطله شبنم اسدی امانتیآالله قاسمی  زینب کبری موسوی نام ونام خانوادگی

 تهران تهران تهران البرز تهران تهران اس ان

 البرز ا تهران :اسامی اس ان ها
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 (زنان)ن ایج اولین دوره مسابقات سرعت یخنوردی  .4

 

 

 

 (مردان)ن ایج اولین دوره مسابقات سرعت یخنوردی  .9

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون مدرسه یینوردی هملون سرعت 43/40/59 آزاد (زنان)اولین دوره مسابقات سرعت یینوردی 

 :اول تا شامنفرات 
 بیتا زنجانی الناز ملکی مطله آالله قاسمی  نسرین عبدالرحیمی شبنم اسدی زینب کبری موسوی نام ونام خانوادگی

 تهران تهران تهران تهران البرز تهران اس ان

 البرز ا اصفهان ا تهران :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون مدرسه یینوردی هملون سرعت 43/40/59 آزاد (زنان)اولین دوره مسابقات سرعت یینوردی 

 :نفرات اول تا شام
 مجتبی هاشمی علی اصالنگیر مهدی تقی خانی مسعود زینالی محسن بهشتی راد محمدرضا صفدریان نام ونام خانوادگی

 اصفهان قزوین قزوین تهران قزوین اصفهان اس ان

 البرز ا اصفهان ا تهران :اسامی اس ان ها
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 (مردان)ن ایج سومین دوره مسابقات قهرمانی کاور معلولین  .9

 

 

 

 (مردان)ن ایج سومین دوره مسابقات قهرمانی کاور معلولین  .7

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ داوودی تهران Lead LA 3/3/59 آزاد (مردان)سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور معلولین 

 :شامنفرات اول تا 
      حسین میرزا حسینی نام ونام خانوادگی

      البرز اس ان

 البرز :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ داوودی تهران Lead NDP2 3/3/59 آزاد (مردان)قهرمانی کشور معلولین سومین دوره مسابقات 

 :نفرات اول تا شام
    مهدی نورایی زاده محسن پورقاسم مهدی اکبری نام ونام خانوادگی

    ایالم تهران اصفهان اس ان

 ایالم ا تهران ا اصفهان :اسامی اس ان ها
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 (نونهاالن)دورهمسابقات قهرمانی کاور معلولین ن ایج سومین  .8
 

 

 

 (مردان)ن ایج سومین دورهمسابقات قهرمانی کاور معلولین  .6
 

 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ داوودی تهران Lead NDP2 3/3/59 نونهاالن (مردان)سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور معلولین 

 :نفرات اول تا شام
      محمد امین حمیدی نام ونام خانوادگی

      اصفهان اس ان

 اصفهان :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 لیگکارگروه مسابقات و  داوودی تهران Lead NDP1 3/3/59 آزاد (مردان)سومین دوره مسابقات قهرمانی کشور معلولین 

 :نفرات اول تا شام
    مسعود کوهنژاد بهنام خلجی امیر سبزی نام ونام خانوادگی

    البرز تهران مرکزی اس ان

 البرز ا تهران ا مرکزی :اسامی اس ان ها
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 (زنان) کوهنوردی با اسکین ایج مسابقات  .31
 

 

 

 (مردان)مسابقات کوهنوردی با اسکی ن ایج  .33

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه کوهنوردی با اسکی فدراسیون شمشک و دربندسر کوهنوردی با اسکی 1/44/59و  0 آزاد (زنان) کوهنوردی با اسکی

 :نفرات اول تا شام
    معصومه کیانزاده مرضیه بهاء سمانه بیرامی نام ونام خانوادگی

    تهران البرز تهران اس ان

 فارس ا کردستان ا البرز ا تهران :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته اسکی کوهستان فدراسیون کوهنوردی شمشک و دربندسر کوهنوردی با اسکی 1/44/59و  0 آزاد (مردان) کوهنوردی با اسکی

 :نفرات اول تا شام
 علی اصغر آبساالن سهند جمشیدی کارزان قزاق علی کلهر ای محسن ساوه ابوالفضل ساوه ای نام ونام خانوادگی

 البرز البرز کردستان البرز البرز البرز اس ان

 فارس ا کردستان ا البرز ا تهران :اسامی اس ان ها
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 زنان( انفرادی)کوهنوردی با اسکی قهرمانی کاورن ایج مسابقات  .32
 

 
 

 مردان( ورتیکال انفرادی)کوهنوردی با اسکی قهرمانی کاورن ایج مسابقات  .31
 

 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

  فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی دربندسر کوهنوردی با اسکی 1/44/59و  0  زنان( انفرادی)قهرمانی کشورکوهنوردی با اسکی 

 :نفرات اول تا شام
 مهناز حیدری نازنین برخی معصومه کیانی زاده مرضیه بهاء سمانه بیرامی ترانه رضایی نام ونام خانوادگی

 البرز تهران تهران البرز تهران تهران اس ان

 فارس ا کردستان ا البرز ا تهران :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی دربندسر کوهنوردی با اسکی 1/44/59و  0  مردان( انفرادی ورتیکال)قهرمانی کشورکوهنوردی با اسکی 

 :نفرات اول تا شام
 علی اصغر ابساالن سهند جمشیدی کارزان قزاق علی کلهر محسن ساوه ای ابوالفضل ساوه ای نام ونام خانوادگی

 البرز البرز کردستان البرز البرز البرز اس ان

 فارس ا کردستان ا البرز ا تهران :اسامی اس ان ها
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 زنان( اسکای رانینگ)سومین دوره مسابقات قهرمان قهرمانان جای ه ب رگ دوی کوهس ان ن ایج  .34
 

 

 

 مردان( اسکای رانینگ)ن ایج سومین دوره مسابقات قهرمان قهرمانان جای ه ب رگ دوی کوهس ان  .39
 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

   قله لشکرک بزرگ ا کالردشت ا مازندران رانینگاسکای  00/0/59و  09  (اسکای رانینگ)سومین دوره مسابقات قهرمان قهرمانان جایزه بزرگ دوی کوهستان 

 :نفرات اول تا شام
 زهرا دهقانی الهام منوچهری عاطفه رحیمی فاطمه نصری نصرآبادی آزاده معزی منیژه رضاپور نام ونام خانوادگی

 یزد فارس اصفهان اصفهان تهران گیالن اس ان

 گیالن ا تهران ا اصفهان ا آذربایجان شرقی ا خراسان رضوی ا یزد ا فارس :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

   قله لشکرک بزرگ ا کالردشت ا مازندران اسکای رانینگ 00/0/59و  09  (اسکای رانینگ)سومین دوره مسابقات قهرمان قهرمانان جایزه بزرگ دوی کوهستان 

 :نفرات اول تا شام
 محمد علی اسلمی روح اله رضایی کامران نصرالهی لیبارلیمهرزاد  یاسر فرخی کریم حسین زاده نام ونام خانوادگی

 فارس فارس لرستان لرستان آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی اس ان

 اصفهان ا گیالن ا خراسان رضوی ا سمنان ا البرز ا فارس ا لرستان ا تهران ا آذربایجان شرقی :اسامی اس ان ها
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 مردان( اسکای رانینگ)قهرمانی کاور ن ایج سومین دوره مسابقات دوی کوهس ان  .39
 

 

 

 زنان( اسکای رانینگ)ن ایج سومین دوره مسابقات دوی کوهس ان قهرمانی کاور  .37
 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون هیات کوهنوردی استان تهران ولنجک به توچال ا البرز مرکزی ا تهران کوهستان دوی 0/3/4359و  4  مردان( اسکای رانینگ)سومین دوره مسابقات دوی کوهستان قهرمانی کشور 

 :نفرات اول تا شام
 نصراله رستمی محسن صدری آرابو هازاریان ولی اله صالحی کامران نصرالهی لیریاییمهرزاد  نام ونام خانوادگی

 سمنان فارس تهران فارس لرستان لرستان اس ان

 سیستان و بلوچستان ا اصفهان ا اردبیل ا گیالن ا سمنان ا آذربایجان غربی ا لرستان ا فارس ا قزوین ا البرز ا تهران ا گرگان ا خراسان رضوی ا خراسان شمالی ا آذربایجان شرقی :اسامی اس ان ها

 عنوان مسابقه
رده 

 سنی
 مجری می بان مکان رش ه زمان

 فدراسیون هیات کوهنوردی استان تهران ولنجک به توچال ا البرز مرکزی ا تهران دوی کوهستان 0/3/4359و  4  زنان( اسکای رانینگ)سومین دوره مسابقات دوی کوهستان قهرمانی کشور 

 :نفرات اول تا شام
 سعیده رضایی منوچهریالهام  اکرم مال محمدی آزاد معزینسیم  نجار منیژه رضا پور نام ونام خانوادگی

 لرستان فارس تهران تهران تهران البرز اس ان

 اصفهان ا قزوین ا اذربایجان شرقی ا یزد ا گلستان ا لرستان ا فارس ا تهران ا البرز :اسامی اس ان ها
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 زنان( اسکای رانینگ)ن ایج سومین دوره مسابقات دوی کوهس ان قهرمانی کاور  .38
 

 

 

 مردان( اسکای رانینگ)ن ایج سومین دوره مسابقات دوی کوهس ان قهرمانی کاور  .36
 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 دوی کوهستان 0/40/59و  9  زنان( اسکای رانینگ)سومین دوره مسابقات دوی کوهستان جام فجر 
  ا بندرعباس

 منطقه کوهستانی گنو 

هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان 

 هرمزگان
 کارگروه مسابقات و لیگ

 :نفرات اول تا شام
 شکوه طیاره خواجویی زهرا بهرامیان ساردوییرفعت  مژگان احمدی نصر ابادی فاطمه نصری هاجر رضایی نژاد نام ونام خانوادگی

 اصفهان فارس هرمزگان لرستان اصفهان فارس اس ان

 خوزستان ا یزد ا البرز ا بوشهر ا تهران ا هرمزگان ا لرستان ا اصفهان ا فارس :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 دوی کوهستان 0/40/59و  9  مردان( اسکای رانینگ)سومین دوره مسابقات دوی کوهستان جام فجر 
  ا بندرعباس

 منطقه کوهستانی گنو 

صعودهای هیات کوهنوردی و 

 ورزشی استان هرمزگان
 کارگروه مسابقات و لیگ

 :نفرات اول تا شام
 بهرام پرورش احمد بلوس سید محمد شریفی مرتضی محمدی فرد کامران نصرالهی ایمان کوشکی نام ونام خانوادگی

 فارس آذربایجان شرقی فارس هرمزگان لرستان لرستان اس ان

 لرستان ا کرمان ا گلستان ا بوشهر ا اصفهان ا خراسان رضوی ا کهگیلویه و بویر احمد ا خوزستان ا مرکزی ا البرز ا آذربایجان شرقی ا فارس ا هرمزگان :اسامی اس ان ها
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 قهرمانی کاور زنان درای تولینگن ایج سومین دوره مسابقات  .21
 

 
 

 (سه رش ه و اورال)جام فجر نوجوانان دوره مسابقات  هفدهمینن ایج  .23
 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ فدراسیون پلور ا مازندران Lead 1/3/59 آزاد زنانسومین دوره مسابقات درای تولینگ قهرمانی کشور 

 :ها منفرات اول تا 
 بیتا زنجانی الناز ملکی مطله نسترن گودرزی سنیده عبدالرحیمی شبنم اسدی آالله قاسمی زهره عبداله خانی زینب کبری موسوی نام ونام خانوادگی

 قم تهران تهران تهران البرز تهران تهران تهران اس ان

 البرز ا تهران ا قم :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ همدان همدان سرعت ا بلدر ا سرطناب 09/5/59 ا 03 نوجوانان هفدهمین دوره مسابقات جام فجر

 :ها منفرات اول تا 

 علی آرامش شوشتریویس عماد طاهری  امین یزدیزاد شوشتریویس علی طاهری  محمد امین نوری متین بیات محمد سلطانی محسن عبدالهی نام ونام خانوادگی

 اس ان
طبیعت دوست 

 پارسیان
 خوزستان خوزستان مرکزی خوزستان زنجان همدان زنجان

 تهران ا چهارمحال و بیتیاری ا قزوین ا خراسان شمالی ا مرکزی ا خوزستان ا همدان ا فارس ا زنجان :اسامی اس ان ها
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 (سه رش ه و اورال)ن ایج هفدهمین دوره مسابقات جام فجرجوانان  .22
 

 

 

 (سه رش ه و اورال) ب رگساالنن ایج هفدهمین دوره مسابقات جام فجر  .21
 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ همدان همدان سرعت ا بلدر ا سرطناب 09/5/59 ا 03 جوانان هفدهمین دوره مسابقات جام فجر

 :ها منفرات اول تا 

 عبدالحسین کاللی محمد خورشید وند آرمان رضایی پوریا رسولی محمد گرگانی سجاد مستجاب الدعوه ابوالفضل حسن پور محمد مهدی جلیلی نام ونام خانوادگی

 لرستان همدان زنجان وی راک خراسان رضوی خراسان رضوی خراسان رضوی اس ان
طبیعت دوست 

 پارسیان

 تهران ا قزوین ا گلستان ا لرستان ا همدان ا زنجان ا خراسان رضوی :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ همدان همدان سرعت ا بلدر ا سرطناب 09/5/59 ا 03 بزرگساالن هفدهمین دوره مسابقات جام فجر

 :ها منفرات اول تا 
 جعفریحامد  امیر حمزه پورشفی  امیر نوری سعید صفری میثاق قزلباش صادق یوسفی خسرو هاشم زاده علی برات زاده نام ونام خانوادگی

 زنجان طبیعت دوست پارسیان گردشگری آتور لرستان همدان زنجان هایپ ازگردشگریآتور اس ان

 تهران ا فارس ا قزوین ا مرکزی ا لرستان ا همدان ا زنجان :اسامی اس ان ها
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 مردانن ایج هفدهمین دوره مسابقات جام فجر  .24
 

 

 ن ایج هفدهمین دوره مسابقات جام فجر مردان .29
 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

  همدان همدان بولدرینگ 09/5/4359 ا 03 آزاد مردان هفدهمین دوره مسابقات جام فجر

 :ها منفرات اول تا 
 امیر نوری حسین فامیل روحانی علی برات زاده ونام خانوادگینام 

حامد حیدری 

 دوالبی
 خسرو هاشم زاده میثاق قزلباش محمدرضا کریمی رامین جعفری

 هایپ همدان گلستان مرکزی سالن داودی گردشگری آتور سالن داودی گردشگری آتور استان

 :اسامی اس ان ها
 بویر احمدکهگیلویه و  ا کردستان ا چهار محال و بیتیاری ا مازندران ا قزوین ا البرز ا خراسان شمالی ا زنجان ا همدان ا اصفهان ا فارس ا خوزستان ا کرمانشاه ا لرستان ا خراسان رضوی ا گلستان ا مرکزی ا تهران

 کرمان ا آذربایجان شرقی ا آذربایجان غربی ا

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

  همدان همدان سرطناب 09/5/4359 ا 03 آزاد مردان هفدهمین دوره مسابقات جام فجر

 :ها منفرات اول تا 
 علی برات زاده میثاق قزلباش رضا کالسنگیان سعید صفری امیرحمزه پور شفی  صادق یوسفی خسروهاشم زاده رضا سلگیاحمد  نام ونام خانوادگی

 گردشگری آتور همدان گلستان لرستان طبیعت دوست پارسیان زنجان هایپ همدان اس ان

 :اسامی اس ان ها
 ا چهارمحال و بیتیاری ا آذربایجان غربی ا کردستان ا البرز ا مازندران ا کرمان ا خراسان شمالی ا اصفهان ا قزوین ا خوزستان ا خراسان رضوی ا کرمانشاه ا گلستان ا لرستان ا فارس ا زنجان ا تهران ا همدان

 مرکزی ا بوشهر ا آذربایجان شرقی
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 ن ایج هفدهمین دوره مسابقات جام فجر مردان .29
 

 

 

 ن ایج سومین دوره مسابقات جام فجر نونهاالن و نوجوانان .27
 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

  همدان همدان سرعت 09/5/4359 ا 03 آزاد مردان هفدهمین دوره مسابقات جام فجر

 :ها منفرات اول تا 
 شاهرخ نجفی احسان دلفانیان ابوالفضل حسن پور احسان اسرار امیرحسین صفرزاده موسی قیم علی نجفی میالد علینور نام ونام خانوادگی

 زنجان تهران خراسان رضوی خراسان رضوی خراسان رضوی نفت امیدیه زنجان قزوین اس ان

 گلستان ا خراسان شمالی ا لرستان ا فارس ا مرکزی ا همدان ا تهران ا خراسان رضوی ا خوزستان ا زنجان ا قزوین :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون سینان تهران سرطناب C 41/44/59نوجوانان  نونهاالن و نوجوانانفجر دوره مسابقات جام  سومین

 :ها منفرات اول تا 
 متین محمدی مهدی احمد بیگلو یوسف خورشید همدانی امیرحسین ایمانی محمد رضا نوری علی ابراهیمی رادین فدوغیان محمد یوسفی نام ونام خانوادگی

 بوشهر قزوین خراسان رضوی خراسان شمالی زنجان خراسان رضوی تهران نیشابور اس ان

 مرکزی ا چهارمحال و بیتیاری ا آذربایجان شرقی ا مازندران ا البرز ا خوزستان ا لرستان ا اردبیل ا فارس ا کرمان ا هرمزگان ا بوشهر ا قزوین ا خراسان شمالی ا زنجان ا خراسان رضوی ا تهران :اسامی اس ان ها
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 ن ایج سومین دوره مسابقات جام فجر نونهاالن و نوجوانان .28
 

 

 

 ن ایج سومین دوره مسابقات جام فجر نونهاالن و نوجوانان .26
 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون سینان تهران سرطناب B 41/44/59نونهاالن  نونهاالن و نوجوانانفجر دوره مسابقات جام  سومین

 :ها منفرات اول تا 
 امیرحسین فرهنگی بردیا حدیدی محمدرضا شاهی ا زمان پورتآر محمد مهدی طهماسبی دادجورایکا  رامبد خداوردیان محمد طاها قیصری نام ونام خانوادگی

 گیالن انقالب فارس سالن داودی حجاب قزوین سینان فارس اس ان

 همدان ا خوزستان ا تهران ا آذربایجان غربی ا نیشابور ا گیالن ا قزوین ا فارس :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون سینان تهران سرطناب A 41/44/59نونهاالن  نونهاالن و نوجوانانفجر دوره مسابقات جام  سومین

 :ها منفرات اول تا 
 ابوالفضل محمدی نام ونام خانوادگی

یونس خورشید 

 همدانی
 رستمیپارسا  سهیل سید سیاح اهورا شاه صنمی یاسین خفاجه علی صادقی نژاد شهداد غالمیان ثانی

 لرستان اردبیل خوزستان نیشابور قزوین نیشابور خراسان رضوی نیشابور اس ان

 اذربایجان غربی ا آذربایجان شرقی ا هرمزگان ا چهارمحال و بیتیاری ا همدان ا بوشهر ا فارس ا تهران ا خراسان شمالی ا گیالن ا البرز ا زنجان ا لرستان ا اردبیل ا خوزستان ا قزوین ا خراسان رضوی :اسامی اس ان ها
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 ن ایج سومین دوره مسابقات جام فجر نونهاالن و نوجوانان .11
 

 

 

 ن ایج سومین دوره مسابقات جام فجر نونهاالن و نوجوانان .13
 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون سینان تهران سرطناب D 41/44/59نوجوانان  نونهاالن و نوجوانانفجر دوره مسابقات جام  سومین

 :ها منفرات اول تا 
 امین مشهدگرمه گئورک بوداغیان ماهان عطایی امیررضا امینی امیرحسین ایرانشاهی نیما جمیری امین سعادتمند امین توکلی نسب نام ونام خانوادگی

 مرکزی سینان فارس کردستان سالن داوودی بوشهر خراسان رضوی خراسان شمالی اس ان

 تهران ا اردبیل ا آذربایجان غربی ا گیالن ا گلستان ا لرستان ا چهارمحال و بیتیاری ا خوزستان ا کرمان ا زنجان ا هرمزگان ا قزوین ا همدان ا مرکزی ا فارس ا کردستان ا بوشهر ا خراسان رضوی ا خراسان شمالی :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ سینان تهران سرطناب A 49/44/59نونهاالن  فجر دوره مسابقات جام  سومین

 :ها منفرات اول تا 
 مهیا احمد بیگلو ستایش پرسا مهتاب ضیایی راهین الماسی زهرا نوری نجفینگار  هانیه سعدونی پارمیدا حیدر زادهسیده  نام ونام خانوادگی

 قزوین کرمان خراسان رضوی کرمانشاه اصفهان زنجان خوزستان خراسان رضوی اس ان

 هرمزگان ا بوشهر ا چهار محال و بیتیاری ا فارس ا کرمانشاه ا همدان ا تهران ا خراسان شمالی ا نیشابور ا قزوین ا کرمان ا کرمانشاه ا اصفهان ا زنجان ا خوزستان ا خراسان رضوی :اسامی اس ان ها
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 نونهاالن و نوجوانانن ایج سومین دوره مسابقات جام فجر  .12
 

 

 

 بانواندوره مسابقات جام فجر  هفدهمینن ایج  .11
 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ سینان تهران سرطناب C 49/44/59نوجوانان  فجر دوره مسابقات جام  سومین

 :ها منفرات اول تا 
 فریماه احمدیان قاطمه قهرمان پور آناهیتا آریانفر ریحانه سادات موسوی فاطمه پور بحری شیما رستگار سیده غزل غیاثی پریسا مددی نام ونام خانوادگی

 فارس بوشهر کرمان تهران تهران زنجان خراسان رضوی زالبر اس ان

 خراسان شمالی ا هرمزگان ا گیالن ا نیشابور ا آذربایجان شرقی ا مرکزی ا خوزستان ا قزوین ا اصفهان ا فارس ا بوشهر ا کرمان ا تهران ا زنجان ا خراسان رضوی ا البرز :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

  هیات استان همدان سرعت 09/5/59 ا 01 آزاد بانوانفجر دوره مسابقات جام  هفدهمین

 :ها منفرات اول تا 
 کرمیاع م  میدهامینا آر بهاره بدر آبادی سلطانیسیما  فرناز اسماعیل زاده ملیکا راحمی حقیقی محیا دارابیان الناز رکابی نام ونام خانوادگی

 اماوند زنجان کرمان زنجان طبیعت دوستان پارسیان خوزستان زنجان سالن داودی اناس 

 خراسان شمالی ا کرمانشاه ا مازندران ا همدان ا اصفهان ا چهارمحال و بیتیاری ا قم ا هرمزگان ا سمنان ا کرمان ا خوزستان ا زنجان ا تهران :اسامی اس ان ها
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 ن ایج هفدهمین دوره مسابقات جام فجر بانوان .14
 

 

 

 بانوان فجر جام دورهمسابقات هفدهمین ن ایج .19
 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان سنی رده عنوان مسابقه

  هیات استان همدان بولدرینگ 09/5/59 ا 01 آزاد بانوانفجر دوره مسابقات جام  هفدهمین

 :ها منفرات اول تا 
 محمودآبادیفاطمه  ساحل مایلی فریدنی سیما سلطانی آتنا بیگوند زهرا حمزه ای فرناز اسماعیل زاده نگار ورشوچی الناز رکابی نام ونام خانوادگی

 جوپار اصفهان زنجان قم مرکزی طبیعت دوستان پارسیان همدان داوودیسالن  اس ان

 همدان ا مرکزی ا هرمزگان ا مازندران ا گیالن ا کرمانشاه ا کرمان ا قم ا فارس ا سیستان و بلوچستان ا سمنان ا زنجان ا خوزستان ا خراسان شمالی ا چهارمحال و بیتیاری ا تهران ا البرز ا اصفهان :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

  هیات استان همدان سرطناب 01/5/59 ا 09 آزاد بانوانفجر سابقات جام 

 :ها منفرات اول تا 
 فاطمه زرین آبادی سیما سلطانی نگین نجفی سد افسانه میر احمدی نگار ورشوچی راحیل رمضانی محیا دارابیان الناز رکابی نام ونام خانوادگی

 سالن داودی زنجان زنجان چهارمحال و بیتیاری همدان همدان زنجان سالن داودی استان

 تهران ا سمنان ا مرکزی ا مازندران ا گیالن ا بوشهر ا قزوین ا خوزستان ا زنجان ا اصفهان ا خراسان شمالی ا همدان ا خراسان رضوی ا هرمزگان ا البرز :اسامی اس ان ها
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 بانوان( سه رش ه) نوجواناناورال مسابقات جام فجر دوره  هفدهمین .19
 

 

 

 بانوان( سه رش ه) ب رگساالنهفدهمین دوره مسابقات جام فجر اورال  .17
 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون همدان همدان اورال 09/5/59 ا 01 نوجوانان (سه رشته)هفدهمین دوره مسابقات جام فجر اورال 

 :ها منفرات اول تا 
 آزادهکلوشادی ثنا عزیز زنجانی فاطمه زرین آبادی ملیکار راحمی حقیقی نگین نجفی راحیل رمضانی شقایه اسکندری محیا دارابیان نام ونام خانوادگی

 اصفهان زنجان داوودی خوزستان زنجان همدان طبیعت دوستان هایدار زنجان اس ان

 زنجان ا تهران ا فارس ا اصفهان ا خوزستان ا همدان ا رنجان :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون همدان همدان (سه رشته)اورال  09/5/59 ا 01 بزرگساالن (سه رشته)بزرگساالن هفدهمین دوره مسابقات جام فجر اورال 

 :ها منفرات اول تا 
 فرلکزایی کبری  فرزانه شهروی آتنا بیگوند نگار ورشوچی فاطمه جعفری سیما سلطانی فرناز اسماعیل زاده الناز رکابی نام ونام خانوادگی

 هرمزگان داوودی قم همدان جوپار زنجان طبیعت دوست پارسیان داوودی اس ان

 کرمان ا فارس ا تهران ا اصفهان ا کرمانشاه ا سمنان ا هرمزگان ا قم ا همدان ا مازندران ا زنجان :اسامی اس ان ها
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 بانوان( سه رش ه)هفدهمین دوره مسابقات جام فجر اورال ب رگساالن  .18
 

 

 

 نونهاالنسومین دوره مسابقات سنزنوردی قهرمانی کاور  .16
 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون همدان همدان اورال  09/5/59 ا 01 جوانان (سه رشته)جوانان هفدهمین دوره مسابقات جام فجر اورال 

 :ها منفرات اول تا 
 حدیث ن ری بدر آبادی بهراه صبا نورسینا فاطمه منت ری زهرا داوری ساحل مایلی فریدنی سید افسانه میراحمدی میدهاآرمینا  نام ونام خانوادگی

 کهرام جوپار زنجان طبیعت دوستان پارسیان خراسان شمالی اصفهان چهارمحال و بیتیاری زنجان اس ان

 کرمان ا فارس ا همدان ا مازندران ا تهران ا خراسان شمالی ا اصفهان ا چهر محال و بیتیاری ا زنجان :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون هیات سمنان سمنان سرطناب B 48/1/59نونهاالن  سومین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور نونهاالن

 :ها منفرات اول تا 
 آریسا رضایی فیروزه خادم زاده بیان رستمی حاجی آبادی تبسم شیردل مانوشا شیری ساینا نامجو زینب عشقی یاسمن عوض نژاد نام ونام خانوادگی

 تهران خراسان رضوی تهران خراسان رضوی گیالن فارس خراسان رضوی کرمان اس ان

 خراسان رضوی ا کرمان ا فارس ا خراسان شمالی ا گیالن ا تهران :اسامی اس ان ها
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 دخ رانسومین دوره مسابقات سنزنوردی قهرمانی کاور  .41
 

 

 

 سنزنوردیکاوری دوره مسابقات  شان دهمین .43
 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون هیات سمنان سمنان سرطناب A 48/1/59نونهاالن  مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور دخترانسومین دوره 

 :ها منفرات اول تا 
 مهتاب ضیایی نیایش رضاپور دایانا دادمنش تبسم عابدیان فرد راهین الماسی بلوری هانیه سعدونی زهرا نوری پارمیدا حیدر زاده نام ونام خانوادگی

 خراسان رضوی خراسان رضوی کرمان خوزستان کرمانشاه خوزستان اصفهان خراسان رضوی اس ان

 همدان ا هرمزگان ا کرمانشاه ا کرمان ا قزوین ا سمنان ا زنجان ا خوزستان ا خراسان شمالی ا خراسان رضوی ا تهران ا بوشهر ا اصفهان :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

  هیات سمنان سمنان سرطناب 34/0/59 بزرگساالن شانزدهمین دوره مسابقات کشوری سنگنوردی

 :ها منفرات اول تا 
 میرزاییزهرا  اکرم مال محمدی کبری لکزایی فر نگار ورشوچی فرزانه شهروی معصومه رجبعلی سیما سلطانی الناز رکابی نام ونام خانوادگی

 کرمانشاه تهران هرمزگان همدان تهران تهران زنجان زنجان اس ان

 همدان ا هرمزگان ا کرمانشاه ا زنجان ا تهران :اسامی اس ان ها
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 شان دهمین دوره مسابقات کاوری سنزنوردی .42
 

 

 

 شان دهمین دوره مسابقات کاوری سنزنوردی .41
 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

  هیات سمنان سمنان سرطناب 34/0/59 جوانان قهرمانی کشور شانزدهمین دوره مسابقات کشوری سنگنوردی

 :ها منفرات اول تا 
 کو مالکیافسانه  ملیکا استکی شبنم رزمی نگار رضایی فاطمه منت ری ساحل مایلی فریدونی زهرا داوری افسانه میراحمدی نام ونام خانوادگی

 خوزستان همدان فارس خوزستان فارس اصفهان خراسان رضوی همدان اس ان

 همدان ا فارس ا خوزستان ا خراسان رضوی ا اصفهان :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

  سالن سینان تهران سرطناب D 01/0/59نوجوانان قهرمانی کشور شانزدهمین دوره مسابقات کشوری سنگنوردی

 :ها منفرات اول تا 
 سوگند نبی ز اده آیناز محمدی ساردو پارمیدا شعبانی زاد تامیال نذری سارا زراعت زاده ریحانه سادات موسوی صبا شمیانی سوگند طهمورثی یگانه نام ونام خانوادگی

 خراسان شمالی کرمان گیالن خراسان رضوی کرمان تهران همدان تهران اس ان

 خوزستان ا مرکزی ا خراسان شمالی ا کرمان ا گیالن ا تهران ا همدان ا خراسان رضوی :اسامی اس ان ها
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 شان دهمین دوره مسابقات کاوری سنزنوردی .44
 

 

 

 شان دهمین دوره مسابقات کاوری سنزنوردی .49
 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

  سالن سینان تهران سرطناب C 01/0/59نوجوانان قهرمانی کشور دوره مسابقات کشوری سنگنوردیشانزدهمین 

 :ها منفرات اول تا 
 پریسا مددی مریم حکمتی منش اسمعیلیمانیفا  آناهیتا آریانفر اسیغیسیده غزل  فاطمه پوربحری راه پیما فاطمه قهرمان پور هدی سعدونی نام ونام خانوادگی

 البرز خوزستان تهران کرمان خراسان رضوی تهران بوشهر خوزستان اس ان

 خراسان شمالی ا زنجان ا اصفهان ا قزوین ا آذربایجان شرقی ا فارس ا مرکزی ا کرمان ا تهران ا بوشهر ا البرز ا خوزستان ا خراسان رضوی :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

  سالن سینان تهران سرطناب B 01/0/59نوجوانان قهرمانی کشور شانزدهمین دوره مسابقات کشوری سنگنوردی

 :شامنفرات اول تا 
 مریم آب بیش ملیکا راحمی حقیقی انیثنا عزیز زنج محدثه کهونه حیا دارابیانم راحیل رمضانی نام ونام خانوادگی

 بوشهر خوزستان زنجان همدان زنجان همدان اس ان

 چهارمحال و بیتیاری ا اصفهان ا لرستان ا بوشهر ا تهران ا خوزستان ا همدان ا زنجان :اسامی اس ان ها
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 شان دهمین دوره مسابقات کاوری سنزنوردی .49
 

 

 

 ان خابی تیم ملیشان دهمین دوره  .47
 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

  سالن سینان تهران سرطناب A 01/0/59نوجوانان قهرمانی کشور شانزدهمین دوره مسابقات کشوری سنگنوردی

 :ها منفرات اول تا 
 زهرا سیفی سرور انصاریان آیدا مرادی آزاده کلوشادی مینا ابوالحسنی فاطمه جهرمی زادگان نگین نجفی شقایه اسکندری نام ونام خانوادگی

 همدان خوزستان خوزستان اصفهان همدان فارس زنجان فارس اس ان

 کرمان ا خوزستان ا همدان ا اصفهان ا زنجان ا فارس :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون سالن سینان تهران سرطناب A 03/0/59نوجوانان انتیابی تیم ملیشانزدهمین دوره 

 :ها منفرات اول تا 
 عماد طاهر ویس شوشتری سید اسماعیل جدی علیرضا پیله فروشان صالح سرچشمه پور علی اله وردی متین بیات محمد امین نوری محسن عبدالهی خانوادگینام ونام 

 خوزستان البرز قزوین تهران زنجان همدان زنجان فارس اس ان

 کردستان ا اصفهان ا بوشهر ا لرستان ا همدان ا خوزستان ا زنجان ا فارس ا قزوین ا البرز ا خراسان شمالی ا تهران ا خراسان رضوی :اسامی اس ان ها
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 شان دهمین دوره ان خابی تیم ملی .48
 

 

 

 شان دهمین دوره ان خابی تیم ملی .46
 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون سالن سینان تهران سرطناب C 03/0/59نوجوانان انتیابی تیم ملیشانزدهمین دوره 

 :ها منفرات اول تا 
 حالج جزیمجتبی  رادین فروغیان علی ابراهیمی نغندر محمد حسین صفرپور امیرحسین ایمانی رضا تقی پور علی رشید آبادی محمد یوسفی نام ونام خانوادگی

 اصفهان تهران خراسان رضوی بوشهر خراسان شمالی خراسان رضوی خراسان رضوی خراسان رضوی اس ان

 کردستان ا اصفهان ا بوشهر ا لرستان ا همدان ا خوزستان ا زنجان ا فارس ا قزوین ا البرز ا خراسان شمالی ا تهران ا خراسان رضوی :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون سالن سینان تهران سرطناب B 03/0/59نوجوانان انتیابی تیم ملیشانزدهمین دوره 

 :ها منفرات اول تا 
 بهمن حسین پور احمد رضا الهامی مهرداد فیاض محمد طاها موسوی امیرحسین فتحی شانت عیسی قلیان مهدی کالبی محمد سلطانی نام ونام خانوادگی

 خراسان شمالی خراسان شمالی خراسان شمالی تهران خراسان رضوی تهران خراسان شمالی زنجان اس ان

 کردستان ا اصفهان ا بوشهر ا لرستان ا همدان ا خوزستان ا زنجان ا فارس ا قزوین ا البرز ا خراسان شمالی ا تهران ا خراسان رضوی :اسامی اس ان ها
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 ان خابی تیم ملیشان دهمین دوره  .91
 

 

 

 قهرمانی کاورشان دهمین دوره مسابقات  .93
 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون سالن سینان تهران سرطناب D 03/0/59نوجوانان انتیابی تیم ملیشانزدهمین دوره 

 :ها منفرات اول تا 
 فردین ن ری پارسا نورمحمدزاده سعادتمندامین  امین توکلی نسب امیرحسین ایرانشاهی رضا امینی امیر امین مشهد گرمه گئورک بوداغیان نام ونام خانوادگی

 خوزستان البرز خراسان رضوی خراسان شمالی تهران کردستان مرکزی تهران اس ان

 مرکزی ا کرمانشاه ا کردستان ا اصفهان ا بوشهر ا لرستان ا همدان ا خوزستان ا زنجان ا فارس ا قزوین ا البرز ا خراسان شمالی ا تهران ا خراسان رضوی :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ هیات فزوین قزوین سرعت 0/3/59 بزرگساالن قهرمانی کشورشانزدهمین دوره مسابقات 

 :ها منفرات اول تا 
 محمد احتشام نیا عارف اسماعیلی شاهرخ نجفی علی نجفی مرتضی محمدی عارف شریعتی حمیدرضا توزنده جانی رضا علینور نام ونام خانوادگی

 قزوین فارس زنجان زنجان تهران فارس خراسان رضوی قزوین اس ان

 زنجان ا خراسان رضوی ا تهران ا قزوین ا فارس :اسامی اس ان ها
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 شان دهمین دوره مسابقات قهرمانی کاور .92
 

 

 

 قهرمانی کاورشان دهمین دوره مسابقات  .91
 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ هیات قزوین قزوین سرعت C 0/3/59نوجوانان  قهرمانی کشورشانزدهمین دوره مسابقات 

 :ها منفرات اول تا 
  ا   ا   - مهدی احمد بیگلو حسین نجفی محمد رضا نوری سید علی رشید آبادی محمد یوسفی نام ونام خانوادگی

 قزوین خراسان رضوی زنجان خراسان رضوی خراسان رضوی اس ان
  ا   ا   -

 زنجان ا قزوین ا خراسان رضوی :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ هیات قزوین قزوین سرعت B 0/3/59نوجوانان قهرمانی کشورشانزدهمین دوره مسابقات 

 :ها منفرات اول تا 
      الیو غبیشهادی  هادی خدایاری محمد سلطانی نام ونام خانوادگی

      فارس زنجان زنجان اس ان

 فارس ا زنجان :اسامی اس ان ها
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 قهرمانی کاورشان دهمین دوره مسابقات  .94
 

 

 

 قهرمانی کاورشان دهمین دوره مسابقات  .99

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ هیات قزوین قزوین سرعت A 0/3/59نوجوانان  قهرمانی کشورشانزدهمین دوره مسابقات 

 :ها منفرات اول تا 
      حسین شریفات علی آرامش میالد علینور نام ونام خانوادگی

      فارس خوزستان قزوین اس ان

 فارس ا خوزستان ا قزوین :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ هیات قزوین قزوین سرعت 0/3/59 جوانان  قهرمانی کشورشانزدهمین دوره مسابقات 

 :ها منفرات اول تا 
 محمد مهرورز وحید اوجاقلو حامد شریفی حسین ظهوریان امیرحسین صفرزاده موسی مقیم احسان اسرار مهدی علینور خانوادگینام ونام 

 قزوین زنجان خوزستان خراسان رضوی خراسان رضوی فارس خراسان رضوی قزوین اس ان

 زنجان ا خوزستان ا فارس ا خراسان رضوی ا قزوین :اسامی اس ان ها
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 قهرمانی کاورشان دهمین دوره مسابقات  .99
 

 

 

 قهرمانی کاورشان دهمین دوره مسابقات  .97
 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

  فدراسیون پلور ا مازندران بولدرینگ B 40/0/59نوجوانان قهرمانی کشورشانزدهمین دوره مسابقات 

 :ها منفرات اول تا 
 سید محمد طاها موسوی علیرضا علیجانی سبحان ماهینی مهرداد فیاض مهدی کالبی احمد رضا الهامی فراز مالکی محمد سلطانی نام ونام خانوادگی

 تهران زنجان بوشهر خراسان شمالی خراسان شمالی خراسان شمالی اصفهان نزنجا استان

 همدان ا مرکزی ا لرستان ا گلستان ا قزوین ا فارس ا زنجان ا خوزستان ا رضویخراسان  ا تهران ا اصفهان :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

  فدراسیون پلور ا مازندران بولدرینگ 40/0/59 جوانان قهرمانی کشورشانزدهمین دوره مسابقات 

 :ها منفرات اول تا 
 علی یوسفی پوریا بیتیاری حمید ولی نژاد علی همتی محمد مهدی جلیلی محمد امین محمد لو ابوالفضل حسن پور پوریا رسولی نام ونام خانوادگی

 خراسان رضوی تهران خراسان رضوی خراسان رضوی خراسان رضوی زنجان خراسان رضوی زنجان اس ان

 مازندران ا زنجان ا قزوین ا خراسان رضوی ا تهران ا اصفهان :اسامی اس ان ها
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 قهرمانی کاورشان دهمین دوره مسابقات  .98
 

 

 

 شان دهمین دوره مسابقات قهرمانی کاور .96
 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

   سمنان سرطناب 36/0/59 جوانان قهرمانی کشورشانزدهمین دوره مسابقات 

 :ها منفرات اول تا 
 خانوادگینام ونام 

سجاد مستجاب 

 الدعوه

محمد امین 

 مهدلو
 محمد گرگانی پوریا بیتیاری محمد مهدی جلیلی پوریا رسولی

محمد حسین زاده 

 دولت آباد
 مصطفی مالیی محمد حسین حبیبی

 تهران تهران خوزستان تهران تهران خراسان رضوی زنجان زنجان خراسان رضوی اس ان

 همدان ا کردستان ا قزوین ا کرمان ا گلستان ا فارس ا خوزستان ا زنجان ا خراسان رضوی ا تهران ا البرز ا اصفهان ا خراسان شمالی :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

   سمنان سرطناب 36/0/59 بزرگساالن قهرمانی کشورشانزدهمین دوره مسابقات 

 :ها منفرات اول تا 
 آرتیمس فرشاد یگانه صادق یوسفی حسین صادق ماهانی سعید صفری خسرو هاشم زاده امید حمزه پورشفی  رضا کالسنگیان احمد رضا سلگی نام ونام خانوادگی

 تهران زنجان تهران لرستان تهران فارس گلستان همدان اس ان

 همدان ا کردستان ا قزوین ا کرمان ا گلستان ا فارس ا خوزستان ا زنجان ا خراسان رضوی ا تهران ا البرز ا اصفهان :اسامی اس ان ها
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 (پسران) قهرمانی کاور دوره مسابقات سنزنوردی سومین .91
 

 

 

 (پسران)سومین دوره مسابقات سنزنوردی قهرمانی کاور  .93
 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون هیات سمنان سمنان سرطناب A 41/1/59نونهاالن  قهرمانی کشور دوره مسابقات سنگنوردی سومین

 :ها منفرات اول تا 
 صابونیبهراد  امیر احمدی شهداد غالمیان علی صادقی نژاد محمد طه زنگنه یونس خورشید همدانی پارسا رستمی ابوالفضل محمدی نام ونام خانوادگی

 قزوین زنجان خراسان رضوی قزوین بوشهر خراسان رضوی لرستان خراسان رضوی اس ان

 البرز ا تهران ا سمنان ا هرمزگان ا آذربایجان شرقی ا گیالن ا خوزستان ا زنجان ا قزوین ا بوشهر ا لرستان ا خراسان رضوی :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون هیات سمنان سمنان سرطناب B 41/1/59نونهاالن  قهرمانی کشور دوره مسابقات سنگنوردی سومین

 :ها منفرات اول تا 
 سام خواجه ای سام کاوسی ای سنهر خواجه سامیار ترابی محمدمهدی طهماسبی آبدر نیریمحمد مسیحا  محمد طاها قیصری رایکا دادجو نام ونام خانوادگی

 فارس خراسان رضوی فارس تهران بوشهر تهران فارس قزوین اس ان

 خراسان رضوی ا بوشهر ا فارس ا قزوین ا تهران :ی اس ان هااسام



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 5931کارگروه مسابقات و لیگ سال گزارش 

54 
 

 قهرمانی کاورشان دهمین دوره مسابقات  .92
 

 

 

 قهرمانی کاورشان دهمین دوره مسابقات  .91
 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

   پلور ا مازندران بولدرینگ 41/0/59 بزرگساالن قهرمانی کشورشانزدهمین دوره مسابقات 

 :ها منفرات اول تا 
 سولماز عشقی نسیم بیارجمندی معصومه رجبعلی هوالبی معصومه پوالدی زهرا حمزه ای آتنا بیگوند فاطمه جعفری محمود آبادی نگار ورشوچی نام ونام خانوادگی

 تهران قم تهران تهران مرکزی تهران کرمان همدان اناس 

 همدان ا مرکزی ا کرمانشاه ا کرمان ا قم ا زنجان ا خوزستان ا خراسان رضوی ا تهران ا ایالم ا البرز ا اصفهان :ی اس ان هااسام

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

   پلور ا مازندران بولدرینگ 41/0/59 جوانان قهرمانی کشورشانزدهمین دوره مسابقات 

 :ها منفرات اول تا 
 مونس غیبی  مینا امیری سارا طراحی ملیکا استکی ساحل بابلی فریدنی سیده افسانه میر احمدی صبا نورسینا زهرا داوودی نام ونام خانوادگی

 خوزستان مرکزی مرکزی همدان اصفهان همدان زنجان خراسان شمالی اس ان

 همدان ا مرکزی ا زنجان ا خوزستان ا خراسان شمالی ا اصفهان :اسامی اس ان ها
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 قهرمانی کاورشان دهمین دوره مسابقات  .94
 

 

 

 قهرمانی کاورشان دهمین دوره مسابقات  .99
 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

   پلور ا مازندران بولدرینگ A 41/0/59نوجوانان کشورقهرمانی شانزدهمین دوره مسابقات 

 :ها منفرات اول تا 
   مینا ابوالحسنی نیکا ترکمان بوترابی آزاده کلوشادی نگین نجفی زهرا سیفی شقایه اسکندری نام ونام خانوادگی

   همدان تهران اصفهان زنجان همدان فارس اس ان

 همدان ا فارس ا تهران ا زنجان ا اصفهان :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

   پلور ا مازندران بولدرینگ B 41/0/59نوجوانان  قهرمانی کشورشانزدهمین دوره مسابقات 

 :ها منفرات اول تا 
 شیما آب بیدی صبا کرباسیان ثنا عزیز زنجانی فاطمه زرین آبادی محدثه کهوند راحیل رمضانی محیا دارابیان نام ونام خانوادگی

/ ملیکا راحمی حقیقی

 زینب علی پور

 خوزستان خوزستان اصفهان زنجان تهران همدان همدان زنجان اناس 

 همدان ا زنجان ا خوزستان ا تهران ا بوشهر ا اصفهان :اسامی اس ان ها
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 قهرمانی کاورشان دهمین دوره مسابقات  .99

 

 

 قهرمانی کاورمسابقات شان دهمین دوره  .97
 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ هیات قزوین قزوین سرعت 0/3/59 بزرگساالن قهرمانی کشورشانزدهمین دوره مسابقات 

 :ها منفرات اول تا 
  ا   ا   ا   ا  الناز رکابی کبری لکزایی فر سایه نجفی اع م کرمی نام ونام خانوادگی

  ا   ا   ا   ا  زنجان هرمزگان زنجان کرمان اس ان

 زنجان ا هرمزگان ا کرمان :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 مسابقات و سرگرمیکارگروه  هیات قزوین قزوین سرعت 0/3/59 جوانان قهرمانی کشورشانزدهمین دوره مسابقات 

 :نفرات اول تا هشتم
  ا   ا   ا  شبنم رزمی فاطمه منت ری سید افسانه میراحمدی صبا نورسینا حدیث ن ری نام ونام خانوادگی

  ا   ا   ا  فارس فارس همدان زنجان کرمان اس ان

 فارس ا همدان ا زنجان ا کرمان :اسامی اس ان ها
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 قهرمانی کاورشان دهمین دوره مسابقات  .98
 

 

 

 قهرمانی کاوردوره مسابقات شان دهمین  .96
 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ هیات قزوین قزوین سرعت A 0/3/59نوجوانان  قهرمانی کشورشانزدهمین دوره مسابقات 

 :ها منفرات اول تا 
  ا   ا   ا  زهرا سیفی مینا ابوالحسنی سرور انصاریان نگین نجفی شقایه اسکندری نام ونام خانوادگی

  ا   ا   ا  همدان همدان خوزستان زنجان فارس اس ان

 همدان ا خوزستان ا زنجان ا فارس :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ هیات قزوین قزوین سرعت B 0/3/59نوجوانان  قهرمانی کشورشانزدهمین دوره مسابقات 

 :ها منفرات اول تا 
  فاطمه زرین آبادی زینب نبهانی زینب علینور محدثه کهوند راحیل رمضانی محیا دارابیان ملیکا راحمی حقیقی نام ونام خانوادگی

  تهران خوزستان خوزستان همدان همدان زنجان خوزستان اس ان

 همدان ا زنجان ا خوزستان ا تهران :اسامی اس ان ها
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 قهرمانی کاوردوره مسابقات شان دهمین  .71
 

 
 

 شان دهمین دوره مسابقات قهرمانی کاور .73
 

 

 

 

 

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ هیات قزوین قزوین سرعت C 0/3/59نوجوانان  قهرمانی کشورشانزدهمین دوره مسابقات 

 :ها منفرات اول تا 
  ا   ا   ا   ا   ا  پرنیا مرید السادات مریم حکمتی منش هدی سعدونی نام ونام خانوادگی

  ا   ا   ا   ا   ا  خوزستان خوزستان خوزستان اس ان

 خوزستان :اسامی اس ان ها

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ سنیان تهران سرطناب D 49/44/59نوجوانان  ن ایج سومین دوره مسابقات جام فجر نونهاالن و نوجوانان

 :ها منفرات اول تا 
 مبینا حسنی یاسمین رضاپور فرشته پاپری سوگند طهمورثی کیانا رشیدی تامیال تذری پارمیدا شعبانی زاد سارا زراعت کار نام ونام خانوادگی

 خراسان رضوی خراسان شمالی بوشهر تهران کرمان خراسان رضوی گیالن کرمان اس ان

 تهران ا زنجان ا کرمانشاه ا خوزستان ا قزوین ا همدان ا خراسان شمالی ا بوشهر ا خراسان رضوی ا گیالن ا کرمان :اسامی اس ان ها
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 شان دهمین دوره مسابقات قهرمانی کاور .72
 

 

 

 

  

 مجری می بان مکان رش ه زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کارگروه مسابقات و لیگ سنیان تهران سرطناب B 49/44/59نونهاالن  ن ایج سومین دوره مسابقات جام فجر نونهاالن و نوجوانان

 :ها منفرات اول تا 
 روژان رمضانی یری شمانوشا  ساینا نامجو یاسمن عوض نژاد بهرا عراقی پور ملکیحملبر کوثر تبسم شیردل ملینا میرزا خانیان نام ونام خانوادگی

 کرمان گیالن فارس کرمان کرمان آدربایجان شرقی خراسان شمالی تهران اس ان

 فارس ا خراسان رضوی ا کرمانشاه ا قزوین ا هرمزگان ا چهارمحال و بیتیاری ا خوزستان ا گیالن ا کرمان ا آذربایجان شرقی ا خراسان شمالی ا تهران :اسامی اس ان ها
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 فصل سوم 

 طراحی مسابقات
 

 صعودهای ورزشی 

 درای تولینگ 

  (اسکای رانینگ)دوی کوهستان 

 اسکی کوهستان 
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 مسابقات جام فجرکادر طراحان 

 

 طراحان سر طراحان محل برگ اری تاری  رده سنی گرایش عنوان مسابقه ردیف

 امید شیخ بهایی ا میثاق قزلباش ا محمود حسن زاده محمد آهویی اصفهان 61/65/59 آزاد سرطناب (مردان و زنان)پنجمین دوره درای تولینگ  3

 محسن محمدی نژاد ا امین کتابی ا دهمحمود محمد حسن زا مهدی پهناور مازندران 60/63/59 آزاد سرطناب (مردان)درای تولینگ سومین دوره  2

 (زنانمردان و)سومین دوره دوی کوهستان  1
اسکای 

 رانینگ
 نفر کارورز 11 محمود مبارکی بندرعباس 60/44/59 ا 69 

 اورال (مردان) هفدهمین دوره سنگنوردی 4

 نوجوانان

 جوانان

 بزرگساالن

 همدان 09/65/59 ا 03
 ا محمد رخصتی

 فاتک موسوی

 امید شیخ بهایی ا آراز رسایی ا مجتبی خدایی ا بشیری شبیر

 

 فاتک موسوی همدان 09/65/59 ا 03 آزاد بولدر (مردان) هفدهمین دوره سنگنوردی 9
 امید شیخ بهایی ا آراز رسایی ا خداییمجتبی 

 

 محمد رخصتی همدان 09/65/59 ا 03 آزاد سرطناب (مردان)هفدهمین دوره سنگنوردی  9
 امید شیخ بهایی ا آراز رسایی ا خداییمجتبی 

 

 بشیریبشیر  محمد رخصتی همدان 09/65/59 ا 03 آزاد سرعت (مردان)هفدهمین دوره سنگنوردی  7

8 
سومین دوره سنگنوردی نو نهاالن و نوجوانان 

 (پسران)
 سرطناب

 Bو Aنو نهاالن

  Dو Cنوجوانان 
 محمد علی آقا داودی ا امید شیخ بهایی ا محمد صنعت کار اکبر ثابت کار تهران 41/44/59

6 
سومین دوره سنگنوردی نو نهاالن و نوجوانان 

 (دختران)
 سرطناب

 Aنو نهاالن 

 Cنوجوانان 
 اکبر ثابت کار تهران 49/44/59

 امید شیخ بهایی ا محمد صنعت کار ا اکبر ثابت کار

 

 

 



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 5931کارگروه مسابقات و لیگ سال گزارش 

62 
 

 مسابقات جام فجرکادر طراحان 

 

 طراحان سر طراحان محل برگ اری تاری  رده سنی گرایش مسابقهعنوان  ردیف

 (زنان)هفدهمین دوره سنگنوردی  31
 سرعت

 سرطناب
 آزاد

 ا 09

01/65/59 
 محمد رخصتی همدان

 بشیر بشیری ا امید شیخ بهایی ا آراز رسایی ا مجتبی خدایی

 

 آزاد بولدر (زنان)هفدهمین دوره سنگنوردی  33
 ا 09

01/65/59 
 موسویفاتک  همدان

 بشیر بشیری ا امید شیخ بهایی ا آراز رسایی ا مجتبی خدایی

 

 اورال (دختران و زنان)هفدهمین دوره سنگنوردی  32

 نوجوانان

 جوانان

 بزرگساالن

 ا 09

01/65/59 
 همدان

 ا محمد رخصتی

 فاتک موسوی

 بشیربشیری ا امیدشییبهایی ا آرازرسایی ا مجتبییدایی

 

 همدان    مسابقات جام فجر 31
 ا فاتک موسوى

 محمد رخصتى
 امید شیخ بهایى ا آراز رسایى ا شبیر بشیرى ا مجتبى خدایى

 یآقا داوود محمد ا صنعت کار محمد ا ییبها خیش دیام کبر ثابت کارا تهران    مسابقات جام فجر نونهاالن و نوجوانان 34

 شیخ بهایی امید ا میثاق قزلباش ا محمود حسن زاده محمد آهویی اصفهان   سرطناب پنجمین دوره درای تولینگ  39

 

 

  



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 5931کارگروه مسابقات و لیگ سال گزارش 

63 
 

 مسابقات قهرمانی کاورکادر طراحان 

 تاری  رده سنی گرایش عنوان مسابقه ردیف
محل 

 برگ اری
 طراحان سر طراحان

 (مردان)سومین دوره سنگنوردی معلولین  3

 Aسرطناب 

 NDP2سرطناب

 NDP1سرطناب  

 امید شیخ بهایی ا میثاق قزلباش علی میرزایی تهران 63/63/59 آزاد

 امید شیخ بهایی ا میثاق قزلباش علی میرزایی تهران 63/63/59 نونهاالن NDP2سرطناب (پسران)دوره سنگنوردی معلولین  سومین 2

   (زنان)کوهنوردی با اسکی انفرادی  1
 ا 60

61/44/59 
 سیامک شمس الدین دربندسر

حیدر  ا بیت اله سیرایی ا حسین صالحی ا سیامک شمس الدین

 هما مساح ا نعیمه مدرسی ا حسینیزیدان  ا عباسی

   (مردان)کوهنوردی با اسکی انفرادی  4
 ا 60

61/44/59 
 سیامک شمس الدین دربندسر

 ا حسینی ا عباسی ا سیرایی ا صالحی ا سیامک شمس الدین

 ا سیرایی ا اسدی ا صید ا ن ام دوست ا مساح ا مدرسی ا قاضی

 ن ر

9 
مردان و ) سومین دوره دوی کوهستان

 (زنان
  اسکای رانینگ

 ا 64

60/63/59 

ولنجک به 

 توچال
 محمود مبارکی

معبود توحیدی  ا یداله نگهدار ا یوسف صمدی ا محمود مبارکی

 بنفشه ابوالقاسمیین خلیل آبادییاس ا نژاد

 مهدی پهناور مازندارن 61/63/59 آزاد سرطناب (زنان) سومین دوره درای تولینگ 9
علی  ا محسن محمدی زاده ا امین کتابی ا محمود حسن زاده

 رفیعی 

 مجتبی خدایی سمنان B 48/61/59و Aنو نهاالن سرطناب (دختران)سومین دوره سنگنوردی  7
محمود  ا میثم افتیاری ا محمد باقر آهویی ا سایه تجلی زاده

 محسن محمدی ا خاتمی

 سرطناب (زنان) شانزدهمین دوره سنگنوردی 8
 جوانان

 بزرگساالن
 محمد رخصتی سمنان 34/60/59

میثم  ا میثاق قزلباش ا امیرحسین کوکبیان ا محمد رخصتی

 ا میثم افتیاری ا محسن بهشتی راد ا امین کتابی ا رجبی

 محمود خاتمی

 

 سرطناب (دختران)شانزدهمین دوره سنگنوردی  6
 A،B،Cنوجوانان 

 Dو 
 محمد رخصتی تهران 01/60/59

امیرحسین  ا امین کتابی ا محمد صنعتکار ا محمد رخصتی

 اکبر ثابت کار ا سایه تجلی زاده ا کوکبیان
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 کاورمسابقات قهرمانی کادر طراحان 
 

 تاری  رده سنی گرایش عنوان مسابقه ردیف
محل 

 برگ اری
 طراحان سر طراحان

31 
پسران و )شانزدهمین دوره سنگنوردی 

 (مردان
 سرعت

 آزاد

 جوانان

 A،B،Cنوجوانان 

 محسن شفیعی محسن محمدی نژاد قزوین 60/63/59

 اکبر ثابت کار مازندران A  ،B 40/60/59نوجوانان  بولدر (پسران)شانزدهمین دوره سنگنوردی  33

محسن  ا محسن محمدی نژاد ا میثم رحیمی ا بشیری شبیر

 نادیا جواندل ا هانیه حدایه ا حمودیم

 

 آرتیمس فرشاد یگانه مازندران 40/60/59 جوانان بولدر (پسران)شانزدهمین دوره سنگنوردی  32

محسن  ا محسن محمدی نژاد ا میثم رحیمی ا بشیری شبیر

 نادیا جواندل ا هانیه حدایه ا محمودی

 

 سرطناب (مردان) شانزدهمین دوره سنگنوردی  31
 جوانان

 بزرگساالن
 محمد رخصتی سمنان 36/60/59

محسن  ا امین کتابی ا امیرحسین کوکبیان ا میثم رجبی

 میثم افتیاری ا محمود خالقی ا میثاق قزلباش ا بهشتی راد

 

 مجتبی خدایی سمنان B 41/61/59و Aنو نهاالن سرطناب (پسران)سومین دوره سنگنوردی  34
محسن  ا محمود خالقی ا میثم انت اری ا سایه تجلی زاده

 محمد باقر آهویی ا محمودی

 بولدر (زنان)شانزدهمین دوره سنگنوردی  39
 جوانان

 بزرگساالن
 آرتیمس فرشاد یگانه مازندران 41/60/59

 ا میثم رجبی ا بشیری شبیر ا نادیا جواندل ا هانیه حدایه

 محسن محمدی نژاد ا محسن محمودی

 اکبر ثابت کار مازندران A  ،B 41/60/59نوجوانان  بولدر (دختران)شانزدهمین دوره سنگنوردی  39
 ا میثم رجبی ا بشیری شبیر ا نادیا جواندل ا هانیه حدایه

 محسن محمدی نژاد ا محسن محمودی
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 مسابقات قهرمانی کاورکادر طراحان 
 

 تاری  سنیرده  گرایش عنوان مسابقه ردیف
محل 

 برگ اری
 طراحان سر طراحان

 سرعت (دختران و زنان)شانزدهمین دوره سنگنوردی  37

 A،B،Cنوجوانان 

 جوانان

 بزرگساالن

 قزوین 60/63/59
محسن محمدی 

 نژاد
 محسن شفیعی

 مازندران   بلدرینگ سابقات قهرمانى کشور نوجوانان،جوانان،بزرگساالنم 38
 رتیمس فرشادیگانهآ

 ثابت کاراکبر  ا

محسن  ا میثم رجبى ا شبیربشیرى ا نادیا جواندل ا هانیه حداهه

 محسن محمدى نژاد ا محمودى

 

 محمد رخصتى تهران   سرطناب مسابقات قهرمانى کشورنوجوانان 36

محمد  ا محمود حسن زاده ا امیرحسین کوکبیان ا سایه تجلى

 امین کتابى ا صنعت کار

 

 محمد رخصتى سمنان   سرطناب مسابقات قهرمانى کشورجوانان وبزرگساالن 21
 ا محسن بهشتى راد ا میثاق قزلباش ا میثم رجبى ا امین کتابى

 میثم افتیارى ا امیرحسین کوکبیان ا محمود خاتمى

 امید شیخ بهایى ا میثاق قزلباش ا محمد آهویى على میرزایى     مسابقات قهرمانى کشور معلولین و جانبازان 23

 قزوین   سرعت بقات قهرمانى کشور مسا 22
حسن محمدى م

 نژاد
 محسن شفیعى

 مجتبى خدایى سمنان    مسابقات قهرمانى کشور نونهاالن 21
 محمود خاتمى ا محسن محمودى ا میثم افتیارى ا محمد آهویى

 سایه تجلى ا
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 ان خابی تیم ملی کاورکادر طراحان 

 طراحان سر طراحان محل برگ اری تاری  رده سنی گرایش عنوان مسابقه ردیف

 سرطناب (پسران)دوره سنگنوردی شانزدهمین  3
، A ،Bنوجوانان 

C  وD 
 محمد رخصتی تهران 03/60/59

سایه تجلی  ا امیرحسین کوکبیان ا امین کتابی ا محمد صنعتکار

 اکبر ثابت کار ا زاده

 

 مجتبى خدایى پلور    اولین اردوى تیم ملى نوجوانان و جوانان 2
  ا محمد آهویى ا محمد صنعت کار

 آراز رسایى ا میثاق قزلباش ا بهشتىمحسن  ا مهرداد شعبانیان

 میثاق قزلباش ا مهرداد شعبانیان شبیر بشیرى همدان    دومین اردوى تیم ملى نوجوانان و جوانان 1

 محمد صنعت کار ا محمد آقا داوودى ا امین کتابى ا میثاق قزلباش فاتک موسوى تهران    سومین اردوى تیم ملى نوجوانان و جوانان  4

 

 قهرمانى نوجوانان و جوانان آسیاکادر طراحان مسابقات 

 طراحان سر طراحان محل برگ اری تاری  رده سنی گرایش عنوان مسابقه ردیف

  تهران    مسابقاتقهرمانىنوجوانانوجوانانآسیا 3
 ا مجتبىیدایى ا فاتکموسوى ا امینعباسى ا آرتیمسفرشادیگانه

 میثاققزلباش ا محمدآهویى ا محمدآقاداوودى
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 طراحان سر طراحان محل برگ اری تاری  رده سنی گرایش عنوان مسابقه ردیف

 محسن بهشتی راد مهدی پهناور هملون 63/40/59 آزاد سرعت (مردان و زنان)اولین دوره مسابقات یینوردی  3

 آزاد  ا  (مردان و زنان)کوهنوردی با اسکی  2
 ا 60

61/44/59 

شمشک و 

 دربندسر

سیامک شمس 

 الدین

 ا ن ر ا ن ام دوست ا عباسی ا سیرایی ا صالحی ا الدینشمس 

 ا امیرحسین سیرایی ا مساح ا صید ا مدرس ا قاضی ا حسینی

 اسدی

1 
سومین دوره قهرمان قهرمانان جایزه بزرگ 

 (زنانمردان و )دوی کوهستان 
  اسکای رانینگ

 ا 09

00/60/59 

قله لشکرک 

 بزرگ
 محمود مبارکی

 نگهداریداله  ا مجید دلنوا ا محمود مبارکی ا ایرج طریقی جاوید

 ا یاسین خلیل آبادی ا مجتبی فریدونی ا علیرضا قاسمنور ا

 بنفشه ابوالقاسمی ا معصومه ن ر زاده

 سرطناب  4
 Dنوجوانان 

 Bنو نهاالن
 اکبر ثابت کار تهران 49/44/59

 مد صنعت کارمح ا امید شیخ بهایی ا اکبر ثابت کار
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چهارمفصل   

 داوران مسابقات 

  ورزشیصعودهای 

 درای تولینگ 

  (اسکای رانینگ)دوی کوهستان 

 اسکی کوهستان 
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 اینوجوانان آس و جوانان یقهرمانکادر داوران مسابقات 

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

 3 تهران اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور سعید شریف زاده

 4 تهران اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور درسازان مالیریفهیمه 

 0 گیالن اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان بلدرینگ و سرعتسرطناب،  60/61/4359 (یامپ) تهران داور ساالری توسه سراپریسا 

 4 تهران اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور جهانبخش سفیدیخدیجه 

 0 کرمان اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور هاشمی خالوراضیه سادات  

 0 البرز اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور داناییرویا  

 0 همدان اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور بهرامیانزهرا  

 0 البرز اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور مالمحمدیاکرم  

 3 کرمان اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور تجلی زاده دش یسایه 

 0 کرمان اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور رائینی نژادامین 

 4 تهران اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور ضیاا نمینسید بابک 

 3 تهران اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور صادقی پور خامنهسیمینه 

 3 مازندران اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور گلیجعلی 

 3 خوزستان اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور امیریانعلیرضا 

 0 تهران اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور سعدیانفاطمه 

 4 تهران اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور دیانیفرزام 

 3 مازندران اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور زربه ایآرزو 

 3 بوشهر اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور امینیساسان 

 3 تهران اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور رفیقیمحمد علی 
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 اینوجوانان آس و جوانان یقهرمانکادر داوران مسابقات 

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

 3 تهران اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور بنفاهنزین 

 3 تهران اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور راس زونسرین 

 3 قزوین اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرعت سرطناب، بلدرینگ و 60/61/4359 (یامپ) تهران داور اف خاریمیثم 

 4 قزوین اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور رئوف زادهمهدی 

 3 تهران اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور قاسمیمعصومه 

 0 البرز اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور بای تمریمعصومه 

 3 البرز اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور طهماسبیمرضیه 

 0 تهران اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور امیدبیزیمحمد علی 

 0 تهران اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور حواله دار نژادمحمد امین 

 3 اردبیل اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور آرامی شام اسبیمحسن 

 3 تهران اینوجوانان آس ا جوانان یمسابقه قهرمان سرطناب، بلدرینگ و سرعت 60/61/4359 (یامپ) تهران داور یارمحمدیمریم 
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 کاور یدوره مسابقات قهرمان نیشان دهمکادر داوران 

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

 2 تهران کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 40/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر نسرین راس زو

 2 تهران کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 40/60/4359 (پلور)مازندران 0 ا داور رده بند محمد علی امید بیزی

 1 قزوین کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 40/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر هادی جمایدی

 1 قزوین کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 40/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر میثم اف خاری

 1 تهران کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 40/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر محمد علی رفیقی

 2 کرمان کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 40/60/4359 (پلور)مازندران 4 ا رییس هیات داوری امین راینی نژاد

 2 تهران کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 40/60/4359 (پلور)مازندران 0 ا داور رده بند محمد رخص ی

 2 همدان کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 40/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر زهرا بهرامیان

 1 مرکزی کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 40/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر الهه ع ی  محمدی

 1 خراسان رضوی کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 40/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر آمنه صدقیان

 1 مازندران کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 40/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر علی گلیج

 1 مازندران کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 40/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر زربه ایآرزو 

 1 مازندران کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 40/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر علیرضا صادقی

 2 تهران کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 40/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر فاطمه سعدیان

 1 تهران کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 40/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر الال فالح

 1 تهران کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 40/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر سعید شریف زاده
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 کاور یدوره مسابقات قهرمان نیشان دهمکادر داوران 

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

 1 تهران کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 41/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر سیمینه صادقی پور

 3 تهران کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 41/60/4359 (پلور)مازندران 4 ا رییس هیات داوری خدیجه جهانبخش سفیدی

 2 تهران کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 41/60/4359 (پلور)مازندران 0 ا داور رده بند نسرین راس زو

 1 تهران کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 41/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر معصومه قاسمی

 1 مازندران کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 41/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر آرزو زربه ای

 3 تهران کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 41/60/4359 (پلور)مازندران 0 ا داور رده بند فرزام دیانی

 2 همدان کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 41/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر زهرا بهرامیان

 1 مرکزی کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 41/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر الهه ع ی  محمدی

 1 تهران کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 41/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر فالحالال 

 1 خراسان رضوی کشور یدوره مسابقات قهرمان نیشانزدهم نگیبلدر 41/60/4359 (پلور)مازندران 3 ا داور مسیر آمنه صدقیان
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 جام سیمرغمسابقات کادر داوران 

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت خانوادگینام و نام 

 1 قزوین جام سیمرغ نگیبلدر 00/60/4359 قزوین 3 ا داور مسیر خاتون کاظمی

 1 قزوین جام سیمرغ نگیبلدر 00/60/4359 قزوین 3 ا داور مسیر سارا زاد نعمت

 1 قزوین جام سیمرغ نگیبلدر 00/60/4359 قزوین 3 ا داور مسیر عباس رئوف زاده

 3 تهران جام سیمرغ نگیبلدر 00/60/4359 قزوین 4 ا رهیس هیئت داوری فهیمه درسازان مالیری

 3 قزوین جام سیمرغ نگیبلدر 00/60/4359 قزوین 0 ا داور رده بند مهدی رئوف زاده

 1 مازندران جام سیمرغ نگیبلدر 00/60/4359 قزوین 3 ا داور مسیر آرزو زربه ای

 1 قزوین جام سیمرغ نگیبلدر 00/60/4359 قزوین 3 ا داور مسیر هادی جمایدی
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 جام فجردوره مسابقات  کادر داوران هفدهمین

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

 2 کرمان دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 0 ا داور رده بند امین رایینی نژاد

 2 گیالن دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 0 ا داور رده بند پریسا ساالری توسه سرا

 1 مرکزی دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر الهه ع ی  محمدی

 1 خراسان رضوی دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر صدقیانآمنه 

 1 مازندران دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر آرزو زربه ای

 1 خراسان رضوی دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر جواد کریمپور

 1 تهران دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سیمینه صادقی پور

   دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر محمدرضا توانا

 1 تهران دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سعید شریف زاده

 1 کردستان دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر فواد عبدالهی

 2 تهران دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 4 ا رهیس هیئت داوری محمد علی امید بیزی

 1 البرز دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 3 ا مسیر داور نیره خادمی زارع

 1 مازندران دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر علی گلیج

 1 خوزستان دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر داود نجفی

 1 چهارمحال و بیتیاری دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر رحماندوستسمیه 

 2 کرمان دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر راضیه سادات هاشمی خالو

 1 خراسان رضوی دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر راضیه کاظم زاده

 1 اردبیل دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر محسن آرامی شام اسبی
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 جام فجردوره مسابقات  کادر داوران هفدهمین

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

 1 کرمان دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 00/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سایه تجلی زاده دش ی

 2 گیالن دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 00/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر پریسا ساالری توسه سرا

 1 مازندران دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 00/65/4359 همدان 0 ا رده بندداور  آرزو زربه ای

 1 خراسان رضوی دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 00/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر آمنه صدقیان

 1 مرکزی دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 00/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر الهه ع ی  محمدی

 1  دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 00/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر بهاره پسندیده

 2 کرمان دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 00/65/4359 همدان 4 ا رهیس هیئت داوری راضیه سادات هاشمی خالو

 1 کرمان دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 00/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سجاده سلطانی نژاد

 1 چهارمحال و بیتیاری دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 00/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سمیه رحماندوست

 1 تهران دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 00/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سیمینه صادقی پور خامنه

 1 تهران دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 00/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر فرنوش رییسی

 1 خوزستان دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 00/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر مائده علی پور

 2 تهران دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 00/65/4359 همدان 0 ا رده بندداور  محمد علی امید بیزی

 1 تهران دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 00/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر مریم یارمحمدی

 2 تهران دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 00/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر نسرین راس زو

 1 البرز دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 00/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر نیره خادمی زارع

 1 خراسان رضوی دوره مسابقات جام فجر نیهفدهم نگیبلدر 00/65/4359 همدان 3 ا مسیر داور راضیه کاظم زاده
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 قهرمانی کاوردوره مسابقات  کادر داوران شان دهمین

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

 1 تهران قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 03/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر جعفر شکوری

 2 گیالن قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 03/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر پریسا ساالری توسه سرا

 2 تهران قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 03/60/4359 (سینان)تهران  4 ا رهیس هیئت داوری مجید اسکندری

 1 اصفهان قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 03/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر امید نوایی بروجنی

 1 کردستان قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 03/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر فواد عبدالهی

 1 خراسان رضوی قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 03/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر نژاد باغان جواد ولی

 1 خراسان رضوی قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 03/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر محمد خورشید همدانی

   قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 03/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر محمد رضا توانا

 1 تهران قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 03/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر مریم یار محمدی

 1 قزوین کشورقهرمانی دوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 03/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر میثم اف خاری

 1 تهران قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 03/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر سعید شریف زاده

 2 البرز قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 03/60/4359 (سینان)تهران  0 ا رده بندداور  رویا دانایی

 1 کرمان قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 03/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر سجاده سلطانی نژاد
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 قهرمانی کاوردوره مسابقات  کادر داوران شان دهمین

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

 1 تهران قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 01/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر نزین بنفاه

 1 تهران قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 01/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر یاسمن غفوری فر

خدیجه جهانبخش 

 سفیدی

 4 ا رییس هیات داوری
 قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 01/60/4359 (سینان)تهران 

 تهران
3 

 1 تهران قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 01/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر مریم یار محمدی

 1 البرز قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 01/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر مرضیه طهماسبی

 1 کرمان قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 01/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر نژادسجاده سلطانی 

 2 البرز قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 01/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر رویا دانایی

 1 مازندران قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 01/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر آرزو زربه ای

 1 تهران قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 01/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر الهام سعادتی

 1 مرکزی قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 01/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر الهه ع ی  محمدی

 2 البرز قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 01/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر اکرم مال محمدی

 2 گیالن قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 01/60/4359 (سینان)تهران  0 ا داور رده بند پریسا ساالری توسه سرا

 1 تهران قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 01/60/4359 (سینان)تهران  3 ا داور مسیر سیمینه صادقی پور خامنه
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 قهرمانی کاوردوره مسابقات  کادر داوران شان دهمین

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

 1 چهارمحال و بیتیاری قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 36/60/4359 سمنان 3 ا داور مسیر سمیه رحماندوست

 2 تهران قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 36/60/4359 سمنان 0 ا داور رده بند نسرین راس زو

 1 خوزستان کشورقهرمانی دوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 36/60/4359 سمنان 3 ا داور مسیر مسعود من ظری

 3 کرمان قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 36/60/4359 سمنان 4 ا رییس هیات داوری محمد مهدی حسینی نسب

 1 خراسان رضوی قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 36/60/4359 سمنان 3 ا داور مسیر محمد امین اتابکی

 2 گیالن قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 36/60/4359 سمنان 3 ا مسیرداور  پریسا ساالری توسه سرا

 1 خوزستان قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 36/60/4359 سمنان 3 ا داور مسیر سید سعید موسی پور موسوی

 1 تهران قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 36/60/4359 سمنان 3 ا داور مسیر جعفر شکوری

 1 تهران قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 36/60/4359 سمنان 3 ا داور مسیر الال فالح
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 قهرمانی کاوردوره مسابقات  کادر داوران شان دهمین

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

 2 البرز قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 34/60/4359 سمنان 0 ا داور رده بند معصومه بای تمری

 1 خراسان رضوی قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 34/60/4359 سمنان 3 ا داور مسیر آمنه صدقیان

 1  قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 34/60/4359 سمنان 3 ا داور مسیر بهاره پسندیده

 2 گیالن قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 34/60/4359 سمنان 3 ا داور مسیر پریسا ساالری توسه سرا

 3 تهران قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 34/60/4359 سمنان 4 ا رییس هیات داوری خدیجه جهانبخش سفیدی

 1 چهار محال و بیتیاری قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 34/60/4359 سمنان 3 ا داور مسیر رحماندوستسمیه 

 2 تهران قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 34/60/4359 سمنان 3 ا داور مسیر نسرین راس زو

 1 البرز قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 34/60/4359 سمنان 3 ا داور مسیر نیره خادمی زارع

 1 کرمان قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 34/60/4359 سمنان 3 ا داور مسیر سایه تجلی زاده دش ی

 1 خراسان رضوی قهرمانی کشوردوره مسابقات  شانزدهمین سرطناب 34/60/4359 سمنان 3 ا داور مسیر راضیه کاظم زاده
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 جانبازان و معلولین و قهرمانی کاوردوره مسابقات  کادر داوران سومین

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

 1 قزوین معلولینجانبازان و  ا قهرمانی کشوردوره مسابقات  سومین سرطناب 63/63/4359 (داودی)تهران 3 ا داور مسیر هادی جمایدی

 1 خوزستان جانبازان و معلولین ا قهرمانی کشوردوره مسابقات  سومین سرطناب 63/63/4359 (داودی)تهران 3 ا داور مسیر سید سعید موسی پور موسوی

 2 قزوین جانبازان و معلولین ا قهرمانی کشوردوره مسابقات  سومین سرطناب 63/63/4359 (داودی)تهران 0 ا داور رده بند علیرضا بالغی

 1 خوزستان جانبازان و معلولین ا قهرمانی کشوردوره مسابقات  سومین سرطناب 63/63/4359 (داودی)تهران 3 ا داور مسیر مسعود من ظری

 2 تهران جانبازان و معلولین ا قهرمانی کشوردوره مسابقات  سومین سرطناب 63/63/4359 (داودی)تهران 4 ا رییس هیات داوری محمد رخص ی

 داوران سومین دورهقهرمانی کاورکادر 

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

   قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر مریم علیخانی

 1 مازندران قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر آرزو زربه ای

 1 تهران قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر محمد علی رفیقی

 1 خراسان رضوی قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر آمنه صدقیان

 1 تهران قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر مریم یار محمدی

 1 تهران قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر مهدی پهناور

 1 خراسان شمالی قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر شهین شادمهری

 2 تهران قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 0 ا داور رده بند محمد امین حواله دار نژاد

 3 تهران قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 4 ا رییس هیات داوری سید بابک ضیا نمین
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 کادر داوران سومین دورهقهرمانی کاور

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

 1 تهران قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر مهدی پهناور

 1 خراسان شمالی قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر شهین شادمهری

 1 تهران کشور قهرمانیدوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر مریم یارمحمدی

 2 تهران قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 0 ا داور رده بند محمد امین حواله دار نژاد

   قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر مریم علیخانی

 3 تهران قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 4 ا رییس هیات داوری سید بابک ضیا نمین

 1 خراسان رضوی قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر آمنه صدقیان

 1 مازندران قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر آرزو زربه ای

 1 تهران قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 41/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر محمد علی رفیقی
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 کادر داوران سومین دورهقهرمانی کاور

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

 1 تهران قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 48/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر مهدی پهناور

 1 خراسان رضوی قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 48/61/4359 سمنان 3 ا مسیر داور آمنه صدقیان

 2 تهران قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 48/61/4359 سمنان 0 ا داور رده بند محمد امین حواله دار نژاد

 3 تهران قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 48/61/4359 سمنان 4 ا رییس هیات داوری سید بابک ضیا نمین

 1 خراسان شمالی قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 48/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر شهین شادمهری

 1 مازندران قهرمانی کشوردوره  سومین سرطناب 48/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر آرزو زربه ای

 1 تهران کشورقهرمانی دوره  سومین سرطناب 48/61/4359 سمنان 3 ا داور مسیر محمد علی رفیقی
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 مسابقات جام فجر دوره هفدهمینکادر داوران 

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

 1 چهار محال و بیتیاری مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سمیه رحماندوست

 2 کرمان مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سادات هاشمی خالو راضیه

 1 مازندران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر آرزو زربه ای

 1 خراسان رضوی فجرمسابقات جام دوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر آمنه صدقیان

 1 مرکزی مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر الهه ع ی  محمدی

 2 کرمان مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 0 ا داور رده بند امین راتینی نژاد

 2 گیالن مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 0 ا داور رده بند پریسا ساالری توسه سرا

 1 خراسان رضوی مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر جواد کریمپور

 1 مازندران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر علی گلیج

 1 خراسان رضوی مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر راضیه کاظم زاده

 1 البرز مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر نیره خادمی زارع

 1 تهران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سعید شریف زاده

 1 تهران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر صادقی پور خامنهسیمینه 

 1 کردستان مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر فواد عبدالهی

 1 اردبیل جام فجرمسابقات دوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر محسن آرامی شام اسبی

 2 تهران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 4 ا رییس هیات داوری محمد علی امید بیزی

   مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر محمدرضا توانا

 1 خوزستان مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 03/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر داود نجفی
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 مسابقات جام فجرکادر داوران هفدهمین دوره

 سمت نام و نام خانوادگی
مکان 

 برگ اری
 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری

 1 مرکزی مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر الهه ع ی  محمدی

 1 کرمان مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سایه تجلی زاده دش ی

 1 مازندران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 09/65/4359 همدان 0 ا داور رده بند آرزو زربه ای

 1 خراسان رضوی جام فجرمسابقات دوره  هفدهمین سرطناب 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر آمنه صدقیان

 1  مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر بهاره پسندیده

 2 گیالن مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر پریسا ساالری توسه سرا

 2 کرمان مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 09/65/4359 همدان 4 ا رییس هیات داوری راضیه سادات هاشمی خالو

 1 البرز مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر نیره خادمی زارع

 1 کرمان مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سجاده سلطانی نژاد

 1 چهارمحال و بیتیاری مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سمیه رحماندوست

 1 تهران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سیمینه صادقی پور خامنه

 1 تهران فجر مسابقات جامدوره  هفدهمین سرطناب 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر فرنوش رئیسی

 1 خوزستان مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر مائده علی پور

 2 تهران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 09/65/4359 همدان 0 ا داور رده بند محمد علی امید بیزی

 1 تهران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر مریم یارمحمدی

 2 تهران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر نسرین راس زو

 1 خراسان رضوی مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرطناب 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر راضیه کاظم زاده



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 5931کارگروه مسابقات و لیگ سال گزارش 

85 
 

 

 نونهاالن و سنزنوردی جام فجر نوجوانانکادر داوران سومین دورهمسابقات 

 مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی
تاری  

 برگ اری

نوع 

 مسابقه
 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه

 1 خراسان رضوی نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 41/44/4359 (سینان) تهران 9 ا کارورز نرگس حسینی

 1 قزوین نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 41/44/4359 (سینان) تهران 3 ا داور مسیر اف خاریمیثم 

 1 خراسان رضوی نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 41/44/4359 (سینان) تهران 9 ا کارورز مسلم شاکری

 1 تهران نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 41/44/4359 (سینان) تهران 3 ا مسیرداور  محمد علی رفیقی

 محمد امین حواله دارنژاد
رییس هیات 

 4 ا داوری
 2 تهران نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 41/44/4359 (سینان) تهران

 1 خراسان رضوی نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 41/44/4359 (سینان) تهران 9 ا کارورز خلیل آبادسعید کاظم نژاد 

 1 تهران نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 41/44/4359 (سینان) تهران 3 ا داور مسیر سعید شریف زاده

 1 بوشهر نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 41/44/4359 (سینان) تهران 3 ا داور مسیر ساسان امینی

 1 اصفهان نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 41/44/4359 (سینان) تهران 9 ا کارورز سارا خسروی بابادی

 1 تهران نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 41/44/4359 (سینان) تهران 9 ا کارورز رکسانا تقی زاده پارچه بافی

 1 خراسان رضوی نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 41/44/4359 (سینان) تهران 9 ا کارورز حسین قاسمی زاده سراب

 2 تهران نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 41/44/4359 (سینان) تهران 0 ا بندداور رده  محمد رخص ی

 1 مازندران نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 41/44/4359 (سینان) تهران 3 ا داور مسیر آرزو زربه ای

 1 مازندران نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 41/44/4359 (سینان) تهران 9 ا کارورز بهاره قبادی بیس ونی

 1 مازندران نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 41/44/4359 (سینان) تهران 3 ا داور مسیر علی گلیج
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 نونهاالن و جام فجر نوجوانان کادر داوران سومین دورهمسابقات سنزنوردی
 

 درجه  اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

 1 مازندران نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 49/44/4359 (سینان) تهران 3 ا داور مسیر آرزو زربه ای

 3 تهران نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 49/44/4359 (سینان) تهران 4 ا رییس هیات داوری مالیریفهیمه درسازان 

 1 تهران نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 49/44/4359 (سینان) تهران 3 ا داور مسیر فرنوش رئیسی

 1 اصفهان نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 49/44/4359 (سینان) تهران 9 ا کارورز سارا خسروی بابادی

 1 تهران نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 49/44/4359 (سینان) تهران 9 ا کارورز رکسانا تقی زاده پارچه بافی

 2 البرز نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 49/44/4359 (سینان) تهران 3 ا مسیرداور  رویا دانایی

 2 گیالن نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 49/44/4359 (سینان) تهران 3 ا داور مسیر پریسا ساالری توسه سرا

 1 البرز نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 49/44/4359 (سینان) تهران 3 ا داور مسیر مرضیه طهماسبی

 1  نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 49/44/4359 (سینان) تهران 3 ا داور مسیر بهاره پسندیده

 2 تهران نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 49/44/4359 (سینان) تهران 0 ا داور رده بند نسرین راس زو

 1 مازندران نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 49/44/4359 (سینان) تهران 9 ا کارورز بهاره قبادی بیس ونی

 1 خراسان رضوی نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 49/44/4359 (سینان) تهران 9 ا کارورز نرگس حسینی

 1 تهران نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 49/44/4359 (سینان) تهران 3 ا داور مسیر نزین بنفاه

   نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 49/44/4359 (سینان) تهران 3 ا داور مسیر مریم علیخانی

 2 البرز نونهاالن ا مسابقات سنگنوردی جام فجر نوجواناندوره  سومین سرطناب 49/44/4359 (سینان) تهران 3 ا داور مسیر معصومه بای تمری
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 کادر داوران شان دهمین دوره مسابقاتقهرمانی کاور

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری برگ اریمکان  سمت نام و نام خانوادگی

 2 تهران شانزدهمین دوره مسابقاتقهرمانی کشور سرعت 60/63/4359 قزوین 3 ا داور مسیر نسرین راس زو

 1  شانزدهمین دوره مسابقاتقهرمانی کشور سرعت 60/63/4359 قزوین 3 ا داور مسیر بهاره پسندیده

 2 گیالن شانزدهمین دوره مسابقاتقهرمانی کشور سرعت 60/63/4359 قزوین 0 ا داور رده بند توسه سراپریسا ساالری 

 1 قزوین شانزدهمین دوره مسابقاتقهرمانی کشور سرعت 60/63/4359 قزوین 3 ا داور مسیر خاتون کاظمی

 1 قزوین کشورشانزدهمین دوره مسابقاتقهرمانی  سرعت 60/63/4359 قزوین 3 ا داور مسیر زهره رمضانی

 1 قزوین شانزدهمین دوره مسابقاتقهرمانی کشور سرعت 60/63/4359 قزوین 3 ا داور مسیر سارا زاد نعمت

 1 قزوین شانزدهمین دوره مسابقاتقهرمانی کشور سرعت 60/63/4359 قزوین 3 ا داور مسیر هادی جمایدی

 1 قزوین دوره مسابقاتقهرمانی کشورشانزدهمین  سرعت 60/63/4359 قزوین 3 ا داور مسیر میثم اف خاری

 3 قزوین شانزدهمین دوره مسابقاتقهرمانی کشور سرعت 60/63/4359 قزوین 4 ا رییس هیات داوری مهدی رئوف زاده

 1 قزوین شانزدهمین دوره مسابقاتقهرمانی کشور سرعت 60/63/4359 قزوین 3 ا داور مسیر عباس رئوف زاده

 1 کرمان شانزدهمین دوره مسابقاتقهرمانی کشور سرعت 60/63/4359 قزوین 3 ا داور مسیر سایه تجلی زاده دش ی
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 مسابقات جام فجرکادر داوران هفدهمین دوره

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

 1 کردستان مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر فواد عبدالهی

   مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر محمد رضا توانا

 1 اردبیل مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر محسن آرامی شام اسبی

 1 البرز مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر نیره خادمی زارع

 1 مازندران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر علی گلیج

 1 تهران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سیمینه صادقی پور خامنه

 1 چهارمحال و بیتیاری مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 09/65/4359 همدان 3 ا مسیرداور  سمیه رحماندوست

 1 تهران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سعید شریف زاده

 1 رضویخراسان  مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر راضیه کاظم زاده

 1 خوزستان مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر داود نجفی

 2 گیالن مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 09/65/4359 همدان 0 ا داور رده بند پریسا ساالری توسه سرا

 2 کرمان مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 09/65/4359 همدان 0 ا داور رده بند امین راتینی نژاد

 1 مرکزی مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر الهه ع ی  محمدی

 1 خراسان رضوی مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر آمنه صدقیان

 1 مازندران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 09/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر آرزو زربه ای

 2 تهران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 09/65/4359 همدان 4 ا رییس هیات داوری محمد علی امید بیزی
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 مسابقات جام فجرکادر داوران هفدهمین دوره

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

 1 تهران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سیمینه صادقی پور خامنه

 1 تهران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر فرنوش رئیسی

 1 خوزستان مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر مائده علی پور

 1 تهران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر مریم یارمحمدی

 2 گیالن مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر پریسا ساالری توسه سرا

 2 تهران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر نسرین راس زو

 2 تهران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 01/65/4359 همدان 0 ا داور رده بند محمد علی امید بیزی

 1 چهار محال و بیتیاری مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سمیه رحماندوست

 1 کرمان مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سجاده سلطانی نژاد

 1 کرمان مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر سایه تجلی زاده دش ی

 1 خراسان رضوی مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر راضیه کاظم زاده

 1  مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر بهاره پسندیده

 1 مرکزی مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر الهه ع ی  محمدی

 1 رضویخراسان  مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر آمنه صدقیان

 1 مازندران مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 01/65/4359 همدان 0 ا داور رده بند آرزو زربه ای

 1 البرز مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 01/65/4359 همدان 3 ا داور مسیر نیره خادمی زارع

 2 کرمان مسابقات جام فجردوره  هفدهمین سرعت 01/65/4359 همدان 4 ا رییس هیات داوری راضیه سادات هاشمی خالو
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 جام فجرمردان مسابقات دورهپنجمین کادر داوران 

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

  اصفهان درای تولینگ جام فجرپنجمین دوره  سرطناب 61/65/4359 اصفهان رییس هیات داوری امین حواله دار نژادمحمد 

  اصفهان پنجمین دوره درای تولینگ جام فجر سرطناب 61/65/4359 اصفهان داور رده بند امین رایینی نژاد

  اصفهان پنجمین دوره درای تولینگ جام فجر سرطناب 61/65/4359 اصفهان داور پریسا ساالری

  اصفهان دوره درای تولینگ جام فجر پنجمین سرطناب 61/65/4359 اصفهان داور امید نوایی

  اصفهان پنجمین دوره درای تولینگ جام فجر سرطناب 61/65/4359 اصفهان داور رسول کمالی

 

 جام فجرزنان مسابقات دورهپنجمین کادر داوران 

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

  اصفهان پنجمین دوره درای تولینگ جام فجر سرطناب 69/65/4359 اصفهان رییس هیات داوری محمد امین حواله دار نژاد

  اصفهان پنجمین دوره درای تولینگ جام فجر سرطناب 69/65/4359 اصفهان داور رده بند امین رایینی نژاد

  اصفهان دوره درای تولینگ جام فجرپنجمین  سرطناب 69/65/4359 اصفهان داور پریسا ساالری

  اصفهان پنجمین دوره درای تولینگ جام فجر سرطناب 69/65/4359 اصفهان داور امید نوایی

  اصفهان پنجمین دوره درای تولینگ جام فجر سرطناب 69/65/4359 اصفهان داور رسول کمالی
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 مسابقات قهرمانی کاوردوره سومینکادر داوران 

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت خانوادگینام و نام 

 پلور داور رده بند پریسا ساالری
 ا 60

61/63/4359 
  مازندران سومین دوره درای تولینگ قهرمانی کشور سرطناب

 پلور رییس هیات داوری محمد امین حواله دار نژاد
 ا 60

61/63/4359 
 دوره درای تولینگ قهرمانی کشورسومین  سرطناب

  مازندران

 پلور داور آرزو زربه ای
 ا 60

61/63/4359 
 سومین دوره درای تولینگ قهرمانی کشور سرطناب

  مازندران

 پلور داور ویدیویی مهدی جامعی
 ا 60

61/63/4359 
 سومین دوره درای تولینگ قهرمانی کشور سرطناب

  مازندران

 پلور ویدیوییداور  نعیم عباسی پناه
 ا 60

61/63/4359 
 سومین دوره درای تولینگ قهرمانی کشور سرطناب

  مازندران

 

 مسابقات یخنوردی سرعتدوره اولینکادر داوران 

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

  تهران اولین دورهمسابقات یینوردی سرعت سرعت 43/40/4359 هملون رییسهیاتداوری محمدامینحوالهدارنژاد

  تهران اولین دورهمسابقات یینوردی سرعت سرعت 43/40/4359 هملون داور رده بند اکرم مال محمدی

  تهران اولین دورهمسابقات یینوردی سرعت سرعت 43/40/4359 هملون داور مریم علی خانی

  تهران اولین دورهمسابقات یینوردی سرعت سرعت 43/40/4359 هملون داور مرضیه اشناب
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 کادر داوران مسابقات کوهنوردی با اسکی

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر رییسهیاتداوری بیت اله سیرایی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور رده بند حسین نظر

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور شمس الدینسیامک 

  تهران اسکیکوهنوردی با مسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور صالحی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور عباسی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور جواد نظام دوست

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور حسینی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور قاضی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور یمدرس

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور میثم صید

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور مساح

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور قدیر اسدی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور امیر حسین سیرایی
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 کوهنوردی با اسکی قهرمانی کاورکادر داوران مسابقات 

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام خانوادگینام و 

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 دریندسر رییسهیاتداوری بیت اله سیرایی

  تهران مسابقاتکوهنوردیبااسکی  61/44/4359 ا 60 دریندسر داور رده بند حسین نظر

  تهران مسابقاتکوهنوردیبااسکی  61/44/4359 ا 60 دریندسر داور قاسمیشروین 

  تهران مسابقاتکوهنوردیبااسکی  61/44/4359 ا 60 دریندسر داور جواد نظام دوست

  تهران مسابقاتکوهنوردیبااسکی  61/44/4359 ا 60 دریندسر داور میثم صید

  تهران مسابقاتکوهنوردیبااسکی  61/44/4359 ا 60 دریندسر داور قدیر اسدی
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 کادر داوران مسابقات کوهنوردی با اسکی قهرمانی کاور

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 دریندسر رییسهیاتداوری بیت اله سیرایی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 دریندسر داور رده بند حسین نظر

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 دریندسر داور شمس الدینسیامک 

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 دریندسر داور صالحی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 دریندسر داور عباسی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 دریندسر داور نظام دوستجواد 

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 دریندسر داور حسینی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 دریندسر داور قاضی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 دریندسر داور یمدرس

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 دریندسر داور میثم صید

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 دریندسر داور مساح

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 دریندسر داور اسدیقدیر 

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 دریندسر داور امیرحسین سیرایی
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 کادر داوران مسابقات کوهنوردی با اسکی

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر رییسهیاتداوری بیت اله سیرایی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور رده بند حسین نظر

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور سیامک شمس الدین

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور صالحی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور عباسی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور نظام دوستجواد 

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور حسینی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور قاضی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور مدرسی

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور صید

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور مساح

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور اسدیقدیر 

  تهران کوهنوردی با اسکیمسابقات   61/44/4359 ا 60 شمشک و دریندسر داور امیر حسین سیرایی
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 قهرمان قهرمانان جای ه ب رگ دوی کوهس انمسابقات سومین دوره کادر داوران 

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

  مازندران دوی کوهستانسومین دوره جایزه بزرگ  اسکای رانینگ 00/60/4359 ا 09 قله لشکرک بزرگ رییسهیاتداوری زنوز یوسف صمدی

  مازندران سومین دوره جایزه بزرگ دوی کوهستان اسکای رانینگ 00/60/4359 ا 09 قله لشکرک بزرگ داور رده بند خلیل آبادی ینیاس

  مازندران سومین دوره جایزه بزرگ دوی کوهستان اسکای رانینگ 00/60/4359 ا 09 قله لشکرک بزرگ داور بیت اله سیرایی

  مازندران سومین دوره جایزه بزرگ دوی کوهستان اسکای رانینگ 00/60/4359 ا 09 قله لشکرک بزرگ داور جمایدیخسرو 

  مازندران سومین دوره جایزه بزرگ دوی کوهستان اسکای رانینگ 00/60/4359 ا 09 قله لشکرک بزرگ داور سلمان بهمن دار

  مازندران سومین دوره جایزه بزرگ دوی کوهستان رانینگ اسکای 00/60/4359 ا 09 قله لشکرک بزرگ داور شروین قاضی

  مازندران سومین دوره جایزه بزرگ دوی کوهستان اسکای رانینگ 00/60/4359 ا 09 قله لشکرک بزرگ داور مصطفی بدرخانی

  مازندران سومین دوره جایزه بزرگ دوی کوهستان اسکای رانینگ 00/60/4359 ا 09 قله لشکرک بزرگ داور جواد کاظمی

  مازندران سومین دوره جایزه بزرگ دوی کوهستان اسکای رانینگ 00/60/4359 ا 09 قله لشکرک بزرگ داور ایرج طریقی جاوید

  مازندران سومین دوره جایزه بزرگ دوی کوهستان اسکای رانینگ 00/60/4359 ا 09 قله لشکرک بزرگ داور محمود مبارکی

  مازندران سومین دوره جایزه بزرگ دوی کوهستان اسکای رانینگ 00/60/4359 ا 09 قله لشکرک بزرگ داور مجید دلنوا

  مازندران سومین دوره جایزه بزرگ دوی کوهستان اسکای رانینگ 00/60/4359 ا 09 قله لشکرک بزرگ داور یداله نزه دار

  مازندران بزرگ دوی کوهستان سومین دوره جایزه اسکای رانینگ 00/60/4359 ا 09 قله لشکرک بزرگ داور علیرضا قاسمپور

  مازندران سومین دوره جایزه بزرگ دوی کوهستان اسکای رانینگ 00/60/4359 ا 09 قله لشکرک بزرگ داور مج بی فریدونی

  مازندران سومین دوره جایزه بزرگ دوی کوهستان اسکای رانینگ 00/60/4359 ا 09 قله لشکرک بزرگ داور معصومه نظر زاده

  مازندران سومین دوره جایزه بزرگ دوی کوهستان اسکای رانینگ 00/60/4359 ا 09 قله لشکرک بزرگ داور ابوالقاسمیبنفاه 
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 دوی کوهس ان قهرمانی کاورمسابقات سومین دوره کادر داوران 

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

  تهران سومین دوره مسابقات دوی کوهستان  اسکای رانینگ 60/63/4359 ا 64 ولنجک به توچال رییسهیاتداوری مظفر فریدون اردهالی

  تهران سومین دوره مسابقات دوی کوهستان  اسکای رانینگ 60/63/4359 ا 64 ولنجک به توچال داور رده بند یاسین خلیل آبادی

  تهران سومین دوره مسابقات دوی کوهستان  اسکای رانینگ 60/63/4359 ا 64 به توچال ولنجک داور خیری گل بخای زاده

  تهران سومین دوره مسابقات دوی کوهستان  اسکای رانینگ 60/63/4359 ا 64 ولنجک به توچال داور معصومه طاهری

  تهران سومین دوره مسابقات دوی کوهستان  اسکای رانینگ 60/63/4359 ا 64 ولنجک به توچال داور معصومه نظرزاده

  تهران سومین دوره مسابقات دوی کوهستان  اسکای رانینگ 60/63/4359 ا 64 ولنجک به توچال داور مهرداد کبیری

  تهران سومین دوره مسابقات دوی کوهستان  اسکای رانینگ 60/63/4359 ا 64 ولنجک به توچال داور فردمهدی سهیل 

  تهران سومین دوره مسابقات دوی کوهستان  اسکای رانینگ 60/63/4359 ا 64 ولنجک به توچال داور مصطفی بدرخانی

  تهران سومین دوره مسابقات دوی کوهستان  اسکای رانینگ 60/63/4359 ا 64 ولنجک به توچال داور علیرضا زارعی

  تهران سومین دوره مسابقات دوی کوهستان  اسکای رانینگ 60/63/4359 ا 64 ولنجک به توچال داور محسن سعیدی

  تهران سومین دوره مسابقات دوی کوهستان  اسکای رانینگ 60/63/4359 ا 64 ولنجک به توچال داور نیما یساری

  تهران سومین دوره مسابقات دوی کوهستان  اسکای رانینگ 60/63/4359 ا 64 ولنجک به توچال داور بهمن گل محمدزاده

  تهران سومین دوره مسابقات دوی کوهستان  اسکای رانینگ 60/63/4359 ا 64 ولنجک به توچال داور سیدرضا حسینی

 

 



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 5931کارگروه مسابقات و لیگ سال گزارش 

98 
 

 دوی کوهس ان مسابقات سومین دوره کادر داوران 

 درجه داوری اس ان عنوان مسابقه نوع مسابقه تاری  برگ اری مکان برگ اری سمت نام و نام خانوادگی

  بندرعباس سومین دوره مسابقات دوی کوهستان  اسکای رانینگ 60/44/4359 ا 69 گنو رییسهیاتداوری مجید اسکندری

  بندرعباس سومین دوره مسابقات دوی کوهستان  اسکای رانینگ 60/44/4359 ا 69 گنو داور رده بند یاسین خلیل آبادی

  بندرعباس سومین دوره مسابقات دوی کوهستان  اسکای رانینگ 60/44/4359 ا 69 گنو  نفر کارورز 44
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 افق بعدی

 

های رایج و ناکارآمد و همچنین گاودن  ها وقالب ها برای عبور از کلیاه شاید یکی از بی نهایت راه

های جدید و نو، تأمل و بازاندیای عملکرد و به زبانی دیزر، شناخت گتش ه، حال و تدبیر برای  راه

 . آینده است

بازنزری امور، گف زووی  . سازد، توکل و تداوم است آنچه مسیر را برای تدوین افر بعدی هموار می

همدالنه، حضور در صحنه و ماارکت، ایمان به خداوند و امیود بوه آینوده، اع مواد بوه خوویش،       

 . بهرهمندی از تجارب گتش ه، مبنا و حاصل کار است

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

ع م، اراده، تعهد، تخصص نیروی عار نوید بخش، فردای روشون بورای ایوران و    . از آن شماست

 .ایرانی است

 

 

 

 

م

 مهدی داورپور

 69تیر 

  

 گمان مبر که به پایان رسید کار مغان

 اده ناخورده در رگ تاک استهزار ب

 اقبال الهوری
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 .ارسال نمایند ات و لیگ به نشانی ذیلبرای کارگروه مسابقتوانند ن رهای خویش را  تمامی عزیزان می

msfi.dabir@yahoo.com  وinfo@msfi.ir 

من اور ارتقاای    نهادهای خاود را باه    ن رها و پیش نقطهکارگروه مسابقات و لیگ دست تمامی عزیزانی را که 

 .فشارد نمایند؛ به گرمی می ، ارسال می50سطح دانش و اصالح برنامه اجرایی سال

 

 

 موفّه باشید

 50 تیر

mailto:msfi.dabir@yahoo.com
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