
 بسمٍ تعالی

 فدراسیًن کًَىًردی ي صعًدَای يرزشی جمًُری اسالمی ایران

 یکمیتٍ صعًدَای يرزش

 یخ نوردی و درای تولینگ 3عناوین و سر فصل های تهیه و تدوین پایان نامه توسط کارآموزان محترم دوره مربیگری درجه 

 89تیر ماٌ  -پلًر  
 

 ردبف
کارآمًزی عىايیه پایان وامٍ َای طرح درس 

 پیشرفتٍ یخ وًردی ي درای تًلیىگ
 تُیٍ تًسط : زیر مجمًعٍ

 پَیاى ضارخی  بْداضت فزدی ، هحیط ، لَاسم ، ابشار ٍ تجْیشات 1

 سید عواد حسیٌی  ایوٌی 2

 هحوَد ٍفایی رٍش ّای ًگْداری ضٌاخت ابشار ، لَاسم ، تجْیشات 3

 سّزُ عبدالِ خاًی  گزُ ّا ٍ کاربزد آى 4

 ًسزیي عبدالزحیوی  حوایت 5

 توزیٌات یخ ًَردی 6
حفظ تعادل ، .صعَد ، فزٍد ......... هٌاطق یخ 

 ًَردی ٍ درای تَلیٌک ایزاى
 هْیي خلیلی

 هحود رضا صفدریاى پَسیطي ّا تکٌیک ّای رضتِ لید ٍ سزعت 7

 هسعَد سیٌالی  طزاحی هسیز 8

 هْدی تقی خاًی  قَاًیي داٍری 9

 هحسي بْطتی تیپیٌگ ٍرسضیآسیب ّای  11

 سعید هحوَدی  تغذیِ ٍ هکول ّای ٍرسضی 11

 هجتبی ثقفی گزم کزدى ٍ سزد کزدى آهادگی جسواًی 12

 هْدی ضاّی  کارگاُ ّا 13
 

 

 ردبف
عىايیه پایان وامٍ َای طرح درس مربیگری 

 یخ وًردی ي درای تًلیىگ 3درجٍ 
 تُیٍ تًسط : زیر مجمًعٍ

 سیٌالیهسعَد   ایوٌی 1

 هحود رضا صفدریاى گزم کزدى ٍ سزد کزدى آهادگی جسواًی 2

3 
ابشار ضٌاسی ، لَاسم ٍ تجْیشات یخ ًَردی ٍ درای 

 تَلیٌگ
 هحوَد ٍفایی 

 هحسي بْطتی تغذیِ ٍ هکول غذایی اًزصیسیستن ّای تَلید  4

 سید عواد حسیٌی  توزیٌات درای تَلیٌگ 5

 هْیي خلیلی بزًاهِ ریشی توزیي علن توزیي 6

 سّزُ عبدالِ خاًی  یخ ًَردی ٍ درای تَلیٌگ در طبعیت 7

 هْدی تقی خاًی  کارگاُ ، حوایت ، صعَد ، فزٍد 8

 ًسزیي عبدالزحیوی  صعَد با یَهار 9

 سعید هحوَدی  طزاحی ، طبقِ بٌدی ٍ درجِ بٌدی هسیز 11

 هجتبی ثقفی  اصَل گطایس هسیز ٍ رٍل کَبی 11

 پَیاى ضارخی یخ ًَردی ٍ درای تَلیٌگ ٍرسضیآسیب ّا ی  12

 هْدی ضاّی بیص توزیٌی آهادُ ساسی رٍاًی 13

 توجه:

 و استفاده اش اعداد فازسی 21سایص  –نوع و انداشه خط و فونت : فونت شز 

 استفاده اش تصاویس مجاش .

 عدم استفاده اش عکس خود و کازآموشان محتسم .

 نامه به صوزت لوح فشسده دز شمان مقسزتهیه و تدوین و ازائه پایان 

   .                                                                                                                             ذکس منابع و ماخر

 موفق باشید

 89 شهریور


