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 نظم اولین قانون طبیعت است. 

 

  

 هایی که به ما آموختند.اساتید و به تمامی آنتقدیم به پیشکسوتان گرامی و همه 

 اند.همه کسانی که در پیشبرد و اعتالی صعودهای ورزشی ایران به دمی به قدمی یا درمی تالش نموده
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 اول دفتر

 

توسعه، پیشرفت و تکامل امری تدریجی است که هر گاه سه عنصر انسان، مکان و زمان شرایط را مساعد سازند، امر 

گردد. پدیدآوری فرصت کشف و بروز استعدادها و هدایت انـرژی بر پایه فکر و اندیشه توأم با فوق محقق و عملی می

ویـژه و پـر اهمیتـی برخوردار است و چنانچه اندیشه و تفکر هم فراهم آوردن بستری مناسب در این زمینه از جایگـاه  

 ۱۳۷۸گـردد. به همین منظور کمیته کوهپیمایی از سال نشین و مأنوس شود جاودانه مـیبا قلم و کاغذ هم

کنندگان در دوره مربیگری را مکلـف نمـود که تجربیات، مطالعات و برآوردهای خود را مکتوب و تحت عنوان شرکت

نامه ارائه نمایند. این روند به تدریج در کمیته صعودهای ورزشی پیگیری و اجرایی شد، که الحق ذوق و سـلیقه نپایا

بسـیاری از آنان در تهیه، تدوین و ارائه قابل توجه و ستودنی است. کمیته صعودهای ورزشی از یک سو بـر خـود فرض 

های نامهها تمـامی مطالـب ارائـه شـده تحت عنوان پایانن کوششو واجب می داند به پاس قدرشناسی و ارج نهادن به ای

رسانی و استفاده همگان، از  مندان قرار دهد و از دیگر سو ضمن تجلیل، بررسی و اطالعمذبور را در اختیار عموم عالقه

به معنای تایید  گاههای موصوف هیچنامه تکراری شدن آن نیـز جلوگیری نماید. شایان ذکر است نشر و نمایش پایان

باشد و در بسیاری از کننده آن میباشد و مسئولیت تهیه و تدوین آنها عیناً و تماماً بر عهده تهیهجانبه آن نمیهمه

 موارد قابل تأمل و استفاده از آن با ذکر منبع بالمانع است.

که طی  دارمحمدامین حواله سمهند به ویژه با احترام و شعور و شعف، مراتب تشکر و قدردانی خود را از تمامی افراد

به  ها همکاری، همیاری و همراهی خویش به طور مستقیم و غیر مستقیم در پیشبرد صعودهای ورزشی ایرانسال

های بی حد و از دارد همواره مرهون تالشاعالم می سهیم بوده یا هستند مجموعه برای تهیه این خصوص 

سع، توان و بضاعت ما بوده که رسالت ما شک آنچه ارائه شده در اندازه وهای بی بدیل آنان هسـتیم. بیخودگذشتگی

 شروع و تداوم آن بـا شما گرامیان است. امید آن که مقبول افتد.

  

 مهدی داورپور

 1399خرداد 
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 تاییدشده توسط شده توسطتهیه سال عنوان پروژه ردیف

 محمد جاللی علی اکبر صادقیان ۱۳۹۴ آسیب های عضالت ۱

 ثابت کار  کوشا کاشانی  ۱۳۹۵ آسیب های ورزشی ۲

  رضوان ونایی ۱۳۹۶ بزار گری گری و ریورسوآشنایی و نحوه حمایت با ا ۳

 آمادگی جسمانی در سنگنوردی  ۴

  محمد پیکانی  

 ابزار حمایت ۵

 مجید اسکندری  مریم سنجیده  

۶ 
ارتقای درجه صعود یک سنگنورد و آماده سازی برای شرکت در 

 مسابقه 
  مرتضی افتخار  ۱۳۸۶

 امین عباسی  حمید رحیمی نژاد ۱۳۹۴ استاندارد های دیواره لید  ۷

 عباس مزبانی  رضا شریفی  ۱۳۹۵ استعدادیابی و استعداد پروری در رشته صعودهای ورزشی ۸

 عباس مزبانی  علیرضا امیریان   های جسمانی با حرکات ورزشیاصالح ناهنجاری  ۹

 علی کریمی مژگان سلطانی  ۱۳۹۴ اصول و مبانی تمرین برای بانوان ۱۰

 عباس محمدی  احسان آب روشن ۱۳۹۴ اصول و مبانی تهیه کروکی مسیر در طبیعت  ۱۱

  محمدرضا عادلی ۱۳۹۶ اصول و مبانی حمایت ۱۲

  کریملوفاطمه حاجی ۱۳۹۶ اصول و مبانی حمایت ۱۳

 های ورزشی در مسابقاتاصول و مبانی سرپرستی تیم  ۱۴

 آرتیمس فرشادیگانه  مجید نژاد غالمی  

 آذران حمیدی الهام محمدپور ۱۳۹۴ اصول و مبانی گشایش مسیر و تهیه کروکی مسیر ۱۵

  کاوه طاهرخانی  ۱۳۹۶ ها از لحاظ ساختار و کاربردانواع کارگاه  ۱۶

 ی و تحلیل حرکت استارت صعودهای سرعتبررس ۱۷

  علی کاوسی  

  حامد کاظمی  ۱۳۹۶ های سنگنوردی و بهداشت فردی بهداشت سالن  ۱۸

  رقیه حضوری  ۱۳۹۶ های سنگنوردی بهداشت فردی محیط در سالن  ۱۹

  محمدحسین خردمندنژاد ۱۳۹۶ های سنگنوردی بهداشت فردی و محیط در سالن  ۲۰

۲۱ 
صعودهای  ۳پایان نامه برای اخذ مدرک مربی گری درجه 

 ورزشی

 عباس محمدی  امین اسماعیلی  ۱۳۹۳

 آرتیمس فرشاد یگانه  یعقوب آقایی ۱۳۹۸ صعودهای ورزشی ۲پایان نامه مربی گری درجه  ۲۲

 آرتیمس فرشاد یگانه  محمود خاتمی ۱۳۹۸ صعودهای ورزشی۲پایان نامه مربی گری درجه  ۲۳

 محمد طبیبی  علیرضا نخعی  ۱۳۹۲ صعودهای ورزشی ۳پایان نامه مربی گری درجه  ۲۴

 کامران اندامی  سحر مالکی القلندیس ۱۳۹۵ صعود های ورزشی ۳پایان نامه مربیگری درجه  ۲۵

 عباس محمدی  حسن انتظاری  ۱۳۹۳ ۳نامه دوره مربیگری صعودهای ورزشی درجه پایان ۲۶

https://drive.google.com/open?id=1Y5yNprPCeGBtddmYoKgIz5hC_z2-_WEU
https://drive.google.com/open?id=1tLT_ZZyKGuwwdCSvb-rjf-kzwR4T8zkB
https://drive.google.com/open?id=13gwlMpygiLLDdGzuHf5CmRqjn0iW9L6m
https://drive.google.com/open?id=13gwlMpygiLLDdGzuHf5CmRqjn0iW9L6m
https://drive.google.com/open?id=13gwlMpygiLLDdGzuHf5CmRqjn0iW9L6m
https://drive.google.com/open?id=157C0JDvP_RiSScQfTwIKZvAGBHKyfeSH
https://drive.google.com/open?id=1uqM6TXWbUEauYs3cbguVueFzp4xnb7E-
https://drive.google.com/open?id=1N10Wqm7LkwLwisOUlL9vHpZlMGK3sAdT
https://drive.google.com/open?id=1N10Wqm7LkwLwisOUlL9vHpZlMGK3sAdT
https://drive.google.com/open?id=1N10Wqm7LkwLwisOUlL9vHpZlMGK3sAdT
https://drive.google.com/open?id=1N10Wqm7LkwLwisOUlL9vHpZlMGK3sAdT
https://drive.google.com/open?id=1IDu2QkV4a18SXpmljt1UDV9zDDrXszEc
https://drive.google.com/open?id=1XPXR8_eCjyiVtjWm5Y9vI__d-j6AIXUH
https://drive.google.com/open?id=19xpmO-qm9MVexF5ZzdFDCOoJyOpNC2M2
https://drive.google.com/open?id=19xpmO-qm9MVexF5ZzdFDCOoJyOpNC2M2
https://drive.google.com/open?id=19xpmO-qm9MVexF5ZzdFDCOoJyOpNC2M2
https://drive.google.com/open?id=1BkTR8c5uegGDDyCCLFOjUEF2Yls5Chj-
https://drive.google.com/open?id=1wvc3re1lPAUnfhmHqiRWTrFSCeq3799a
https://drive.google.com/open?id=19ziXL4Jub--SfNqd6frOJIs4ikxiNk_G
https://drive.google.com/open?id=1cHd1x6c84ANWfKgpyXULNAgAUyvGYF7w
https://drive.google.com/open?id=1EFF7kbEUx87RkaWhDK_ZD8oSkNj6ZNuy
https://drive.google.com/open?id=1EFF7kbEUx87RkaWhDK_ZD8oSkNj6ZNuy
https://drive.google.com/open?id=1EFF7kbEUx87RkaWhDK_ZD8oSkNj6ZNuy
https://drive.google.com/open?id=1bIK0T3cxoSORHXusU6wqTAIfbkRdRuPN
https://drive.google.com/open?id=1XuhIyoLoyCV_P_bjOiLhSr87FUyA-K0n
https://drive.google.com/open?id=1XuhIyoLoyCV_P_bjOiLhSr87FUyA-K0n
https://drive.google.com/open?id=1XuhIyoLoyCV_P_bjOiLhSr87FUyA-K0n
https://drive.google.com/open?id=1YR1KASFZdPjsjV8RTz36PvWmQ-h9DFgD
https://drive.google.com/open?id=1YR1KASFZdPjsjV8RTz36PvWmQ-h9DFgD
https://drive.google.com/open?id=1YR1KASFZdPjsjV8RTz36PvWmQ-h9DFgD
https://drive.google.com/open?id=1fldlPmRO8vmzf_T-FAwVzS06hPhzExHy
https://drive.google.com/open?id=1fldlPmRO8vmzf_T-FAwVzS06hPhzExHy
https://drive.google.com/open?id=1fldlPmRO8vmzf_T-FAwVzS06hPhzExHy
https://drive.google.com/open?id=1yMzWSdjY_KLJC7n9EMBvAqZMNzIOu5px
https://drive.google.com/open?id=1yMzWSdjY_KLJC7n9EMBvAqZMNzIOu5px
https://drive.google.com/open?id=1yMzWSdjY_KLJC7n9EMBvAqZMNzIOu5px
https://drive.google.com/open?id=1a8R7Z-dcB9BRwqii6n4qA7atVBzA2Z9Y
https://drive.google.com/open?id=1a8R7Z-dcB9BRwqii6n4qA7atVBzA2Z9Y
https://drive.google.com/open?id=1a8R7Z-dcB9BRwqii6n4qA7atVBzA2Z9Y
https://drive.google.com/open?id=1LsXC8V2g-McLWoNfE6rcZfa9frz_eYZ1
https://drive.google.com/open?id=1LsXC8V2g-McLWoNfE6rcZfa9frz_eYZ1
https://drive.google.com/open?id=1LsXC8V2g-McLWoNfE6rcZfa9frz_eYZ1
https://drive.google.com/open?id=1LsXC8V2g-McLWoNfE6rcZfa9frz_eYZ1
https://drive.google.com/open?id=1J6-h8_3mv76gz_RiyHb6ow7mJoysQT_l
https://drive.google.com/open?id=1hlksNoVhBPl4r7sUIcI4i-KqzbPl4AIR
https://drive.google.com/open?id=1hJrGhb9sRF_M07CuCYp_iQ0BXaSqdDdS
https://drive.google.com/open?id=1KXbcvg-sFIQoVi2AjUJobLVQbDTYUgD_
https://drive.google.com/open?id=1y56MR2dPWCkCa0Y0p19pPb8sQeRVgpvX
https://drive.google.com/open?id=1y56MR2dPWCkCa0Y0p19pPb8sQeRVgpvX
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 تاییدشده توسط شده توسطتهیه سال عنوان پروژه ردیف

  امین خورشیدسوار ۱۳۹۶ صعودهای ورزشی Cگری درجه پروژه مربی  ۲۷

  پوریا محمودیان ۱۳۹۶ های سنگنوردیپوزیشن ۲۸

  الهه بهمنی  ۱۳۹۶ های سنگنوردیپوزیشن ۲۹

  هام سعادتیال ۱۳۹۶ های سنگنوردیپوزیشن ۳۰

 کار مهدی زنده  فواد عبدالهی ۱۳۹۴ ویدئو  /متن های سنگنوردی پوزیشن ۳۱

۳۲ 
تاثیرات و میزان مصرف بافرها بر عملکرد ورزشکاران در رشته 

 سرطناب و بلدرینگ
 آرتیمس فرشاد یگانه  حمیدرضا محمدی  ۱۳۹۷

 سید امیر گلشن حسینی  امیر نادری پیکام  ۱۳۹۳ تاریخچه سنگ نوردی ۳۳

  حسین قاسمی زاده ۱۳۹۶ تجزیه و تحلیل رفتار و صعودهای ورزشی ۳۴

۳۵ 
تحلیل عوامل موثر در عدم موفقیت ورزشکاران تیم ملی در  

 میدان بین المللی در رشته بولدرینگ

 آرتیمس فرشاد یگانه  میرزادهمحمد رضا  

  علی مصدق  ۱۳۹۸ های رایجای از دو نمونه آسیب ترجمه مقاله ۳۶

 کاراکبر ثابت  مهرداد شعبانیان  ۱۳۹۲ تعریف تیپینگ  ۳۷

 فاطمه رضازاده حانیه حدائق ۱۳۹۴ غذایی در سنگ نوردی تغذیه و مکمل های  ۳۸

 نیلوفر علیزاده کالهدوزی ۱۳۹۷ های ورزشی در طول مسابقات در رشته سرطنابتغذیه و مکمل ۳۹
زهرا   -آرتیمس فرشاد یگانه 

 بهرامیان 

  سجاد مستجاب الدعوه  ۱۳۹۸ تیپرینگ در سنگنوردی ۴۰

  مهسا علیمردانی  ۱۳۹۶ چگونگی انجام آمادگی جسمانی ۴۱

۴۲ 
خیص و بازتوانی در آسیب های اسکلتی در چگونگی ایجاد، تش

 سنگنوردی 

 پوریا بختیاری  بهنام خلجی ۱۳۹۷

 کار مهدی زنده  مسعود جوادی پایان ۱۳۹۵ چنج ابزار ۴۳

    های سنگنوردی حمایت و پوزیشن ۴۴

 کاراکبر ثابت  شبیر ببشیری  ۱۳۹۲ دالیل استفاده از ابزار غیر کوبشی  ۴۵

 آرتیمس فرشاد یگانه  فاطمه سلیمانی  ۱۳۹۸ ماهه همراه برنامه تمرینی ۴دوره تمرین  ۴۶

  مهناز امینی تبار  ۱۳۹۳ ۳دوره مربیگری درجٍه  ۴۷

 دیواره سرعت ۴۸

محمد حسین حیدری  

 زرقانی 
 

 سید امیر گلشن حسینی  وحیده قربانی  ۱۳۹۴ روانشناسی صعودهای ورزشی ۴۹

  مهراد مسلم ۱۳۹۶ روش استفاده درست و اصول نگهداری صحیح ابزار سنگ نوردی  ۵۰

https://drive.google.com/file/d/1_UyOT3bUS9mKo44I9HwsYdwtEDOqMfaZ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=1pEo1hqF6k4WaF-yfF5UcgrEo7PfnZJLI
https://drive.google.com/open?id=1pEo1hqF6k4WaF-yfF5UcgrEo7PfnZJLI
https://drive.google.com/open?id=1pEo1hqF6k4WaF-yfF5UcgrEo7PfnZJLI
https://drive.google.com/open?id=1B0TlnDkeD2W4yWE7_R8XheJDGU8hjce_
https://drive.google.com/open?id=1B0TlnDkeD2W4yWE7_R8XheJDGU8hjce_
https://drive.google.com/open?id=1B0TlnDkeD2W4yWE7_R8XheJDGU8hjce_
https://drive.google.com/open?id=1cnhScwKkrG_D-5ZhcqXP7n9bTim7uQ9B
https://drive.google.com/open?id=1cnhScwKkrG_D-5ZhcqXP7n9bTim7uQ9B
https://drive.google.com/open?id=1cnhScwKkrG_D-5ZhcqXP7n9bTim7uQ9B
https://drive.google.com/open?id=1TBHNrACsTL8GnGc_6WNeaL7gyQVUuEIc
https://drive.google.com/file/d/1vtY02_zwADBFdWjmVoiLvqHV-CUG3VtW/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=1wzKZuk_k9rZEbnEV5iY_p1HhGIpA6ZIb
https://drive.google.com/open?id=1wzKZuk_k9rZEbnEV5iY_p1HhGIpA6ZIb
https://drive.google.com/open?id=1wzKZuk_k9rZEbnEV5iY_p1HhGIpA6ZIb
https://drive.google.com/open?id=1wzKZuk_k9rZEbnEV5iY_p1HhGIpA6ZIb
https://drive.google.com/open?id=1Wb_gc7OYFbXUpWARf6Z3lr9gjrIwQMzm
https://drive.google.com/open?id=19i_KJju-iNac4UCknDRp68mmc8QeueE7
https://drive.google.com/open?id=1PFt8dT09VrZzI9kH-pcCdSi5ULKdURu6
https://drive.google.com/open?id=1PFt8dT09VrZzI9kH-pcCdSi5ULKdURu6
https://drive.google.com/open?id=1hx4r1D_OvLQmZE9cNN4rZvN8QTQBmL91
https://drive.google.com/open?id=1SxbKvp73tzDfZSJfoysJiREs-2eNHFX8
https://drive.google.com/open?id=1WF4RM_ihezV3IgmuyzvcWK2DLf5E0wQG
https://drive.google.com/open?id=1wyzWzcWLrXD5eYMzDeh_eGum3Copz7P4
https://drive.google.com/open?id=1wyzWzcWLrXD5eYMzDeh_eGum3Copz7P4
https://drive.google.com/open?id=1wyzWzcWLrXD5eYMzDeh_eGum3Copz7P4
https://drive.google.com/open?id=1Dt0tGh7TblGEbBRiRhdlC1hgkMVSs0tD
https://drive.google.com/open?id=1AQMWWozX6lfIhvv64WtBU-racY4Z8ta3
https://drive.google.com/open?id=1xcXbnfjI1INnI4wA9h5hMzDDiD0Qq0vo
https://drive.google.com/open?id=1xcXbnfjI1INnI4wA9h5hMzDDiD0Qq0vo
https://drive.google.com/open?id=1xcXbnfjI1INnI4wA9h5hMzDDiD0Qq0vo
https://drive.google.com/open?id=1xcXbnfjI1INnI4wA9h5hMzDDiD0Qq0vo
https://drive.google.com/open?id=1xcXbnfjI1INnI4wA9h5hMzDDiD0Qq0vo
https://drive.google.com/open?id=1xcXbnfjI1INnI4wA9h5hMzDDiD0Qq0vo
https://drive.google.com/open?id=1_92tgx7cjtlS4ViyFXG3-4TrZ-klm2mk
https://drive.google.com/file/d/1Sc4bUCDvB3SoiWpwWwQdDljbRhWF3otv/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Sc4bUCDvB3SoiWpwWwQdDljbRhWF3otv/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Sc4bUCDvB3SoiWpwWwQdDljbRhWF3otv/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=1Zl6ZRaHgK2dZfttbn0mfDObScrKyTipH
https://drive.google.com/open?id=1iZTvxRqXkXx3Kalpa1CcoaSib5JoGqC6
https://drive.google.com/open?id=1h46aBoTYqhI4HaF1z4SLiQzTKlYTtiwA
https://drive.google.com/open?id=1h46aBoTYqhI4HaF1z4SLiQzTKlYTtiwA
https://drive.google.com/open?id=1h46aBoTYqhI4HaF1z4SLiQzTKlYTtiwA
https://drive.google.com/open?id=1k9uQ254cpDx1S2waz0VeNRujtsGZWAuJ
https://drive.google.com/open?id=1YK9_gH6dM8996C1mNQAR4tlIbMPxIylQ
https://drive.google.com/open?id=11orvQ1v1iapH7zQSr_7_XY1qYLo5G4fW
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 تاییدشده توسط شده توسطتهیه سال عنوان پروژه ردیف

  زادهموسی حسین  ۱۳۹۶ های جمع کردن طنابروش ۵۱

  مهرنوش زهدی  ۱۳۹۶ های جمع کردن طنابروش ۵۲

 کاراکبر ثابت  ساسان قصابی  ۱۳۹۲ رول کوبی و انواع رول ۵۳

 جواد کریم پور ۱۳۹۳ ساخت دیواره ها و سالنهای سنگنوردی ۵۴
ابوالفضل فوالدی و مهندس  

 جواد جباری

 اکبر کفایتی  مسعود پورولی ۱۳۹۳ سواالت تشریحی و تستی صعودهای ورزشی ۵۵

 مهدی زنده کار  عقیل شعبان   سوابق صعودهای ورزشی استان لرستان  ۵۶

 محمد طبیبی  بهاره فرج الهی  ۱۳۹۲ سواالت تستی و تشریحی ۵۷

 محمد جاللی فرشته صفدری  ۱۳۹۳ ۳سواالت تستی وتشریحی ازکارآموزی تامربیگری درجه  ۵۸

  محمدحسن انتظاری ۱۳۹۴ سواالت تشریحی و تستی ۵۹

 اکبر کفایتی  ساعد هادی  ۱۳۹۳ سواالت تشریحی و چهار گزینه ای  ۶۰

  تهمینه امینی  ۱۳۹۶ شیوه نگهداری و استفاده از ابزار سنگنوردی  ۶۱

 صعودهای ورزشی و اقتصاد  ۶۲

سید بهنام سید موسوی  

 مهدویان
 عباس محمدی 

 آرتیمس فرشادیگانه  سیدمحمد سیدیزدی ۱۳۹۴ های ذهنی در سنگنوردی ول و مبانی تمرینص ۶۳

 آرتیمس فرشادیگانه  میر محمدرضا نقیب زاده   طراحی تجهیزات ایمنی برای رشته بولدرینگ در سنگ نوردی  ۶۴

 زادههمراه خمسه نسیم بیارجمندی  ۱۳۹۴ طراحی دیواره سنگنوردی دیواره لید و بلدرینگ  ۶۵

 ۱۳۹۶ طراحی سبک نوینی از مسابقات سنگنوردی  ۶۶
امیر مسعود طاهر 

 اسماعیلی
 

۶۷ 
طراحی گیره و مسیر سرعت رکورد مسابقات سنگنوردی 

 نونهاالن 

  جانی حمیدرضا توزنده  ۱۳۹۶

 طراحی مسابقات با روشی نوین  ۶۸

  حامد ازقند  

۶۹ 
طراحی و تدوین برنامه تمرین برای ورزشکاران در رشته  

 صعودهای ورزشی

 عباس مزبانی  محمد حسین ساغری ۱۳۹۵

  سعید محمدزاده  طراحی یک دوره مسابقات نووجدید ۷۰

۷۱ 
/  متنهای سنگنوردی طراحی، ساخت و ترمیم گیره و حجم

 ویدئو
  مهدی شاهی  

  کاظم اسدی برجی ۱۳۹۶ االنھطرح جدید قوانین برای اجرای مسابقات نون ۷۲

  پوریا گل محمدی  ۱۳۹۳ طرح سوال از جزوات پیشرفته و مربی گری  ۷۳

 طرح و برنامه ریزی مسابقات سنگنوردی با شیوه ای نوین ۷۴

  علیرضا آخوندی  

https://drive.google.com/open?id=1gd2k9FxfEH7BGsaJ5wLU5-5IuO4HsnzQ
https://drive.google.com/open?id=1gd2k9FxfEH7BGsaJ5wLU5-5IuO4HsnzQ
https://drive.google.com/open?id=1gd2k9FxfEH7BGsaJ5wLU5-5IuO4HsnzQ
https://drive.google.com/open?id=1xNJEESI4zyNCdrhjq3illiPuljaFwjcB
https://drive.google.com/open?id=1xNJEESI4zyNCdrhjq3illiPuljaFwjcB
https://drive.google.com/open?id=1xNJEESI4zyNCdrhjq3illiPuljaFwjcB
https://drive.google.com/open?id=1k17z6NxyWq_2wVIINWe877vEmhuV8srX
https://drive.google.com/open?id=1E2VwXEMnkN33SSfxk_d3-ETlnvFb7JtO
https://drive.google.com/open?id=1DbCwLLwZHFXxWe_rwe1RqWWKjWqgRi9O
https://drive.google.com/open?id=1WowTrvbUsYw4f_hwuWczYBnSX1LWdXsT
https://drive.google.com/open?id=1T1zGyD6_p2cEsIdWUvdwcSLaFdkvLCgE
https://drive.google.com/open?id=12ijCJvzzD3R3jM2BmE67g_Uq1d2Reqav
https://drive.google.com/open?id=12ijCJvzzD3R3jM2BmE67g_Uq1d2Reqav
https://drive.google.com/open?id=12ijCJvzzD3R3jM2BmE67g_Uq1d2Reqav
https://drive.google.com/open?id=1qeOlG_Q_G9QceFP8UWtOEu8Xzc-GWmei
https://drive.google.com/open?id=1zVAouOh-LAmoF0elNCI-pbnkBH3srfFq
https://drive.google.com/open?id=1tTkkdLBhUYjqH2N-WmVZmEYc7qEoVzLi
https://drive.google.com/open?id=1qQSMgJEjVvRbcnfcuBShmAhtAcSVDLwS
https://drive.google.com/open?id=1tugK8udbn2tJR0PgzqBOm54F8UYrhrVB
https://drive.google.com/open?id=1A4_aHAoXhFhdzW3E-rtPSUJf_S1lo7F8
https://drive.google.com/open?id=164H9Kt9z28nAVEjeu-xVdmmlM8PrjCLV
https://drive.google.com/open?id=1FZ8Wz6VxPvzV5B5c-Q3SvtBAyLGVyAL9
https://drive.google.com/open?id=1ZIrEAXiIRsJTnp7XpX89JndwMPcqGc3G
https://drive.google.com/open?id=1ZIrEAXiIRsJTnp7XpX89JndwMPcqGc3G
https://drive.google.com/open?id=1ZIrEAXiIRsJTnp7XpX89JndwMPcqGc3G
https://drive.google.com/open?id=1ZIrEAXiIRsJTnp7XpX89JndwMPcqGc3G
https://drive.google.com/open?id=11DXO21I6Mj6m48xgVUiCrCBk7qkUZK0g
https://drive.google.com/open?id=1oCwKu8hp5qZtrZYjwVMo1mF0NvOpqf3z
https://drive.google.com/open?id=1oCwKu8hp5qZtrZYjwVMo1mF0NvOpqf3z
https://drive.google.com/open?id=1oCwKu8hp5qZtrZYjwVMo1mF0NvOpqf3z
https://drive.google.com/open?id=1oCwKu8hp5qZtrZYjwVMo1mF0NvOpqf3z
https://drive.google.com/open?id=1Zcrjip9_GEMQgtFtIr9xPioiK-SlqmWv
https://drive.google.com/open?id=1mJh6Fbgh0x6dO_vcpsUypVrHiOV4vLp1
https://drive.google.com/file/d/1vcJBdE4RkcHaFCheJ3bhWdqlFJgxBmyx/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1vcJBdE4RkcHaFCheJ3bhWdqlFJgxBmyx/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1vcJBdE4RkcHaFCheJ3bhWdqlFJgxBmyx/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=1IyzdCmPL1HoGUv_w7Z_aSumBdKSlMzsq
https://drive.google.com/open?id=1wuCf-3N-M2g_hCWZc5fieJaV97uLu_rd
https://drive.google.com/open?id=1Uetqv-qRCyFlcu_odkJDMwF6paBBLxwQ
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 تاییدشده توسط شده توسطتهیه سال عنوان پروژه ردیف

 محمد جاللی فراهانی  رضا احمدی ۱۳۹۴ علم تمرین و حرکت شناسی ورزشی  ۷۵

  سجاد دانش ۱۳۹۶ فرود ۷۶

  عطیه خادم ۱۳۹۶ فرود ۷۷

 Abseilingفرود  ۷۸
  بختنسترن کیان  ۱۳۹۶

  غالمرضا عبدالهی  ۱۳۹۶ کارگاه  ۷۹

  مرضیه حسینی امامی  ۱۳۹۶ کارگاه ها و چگونگی ایجاد آنها از لحاظ ساختار  ۸۰

 های پیشرفته صعودهای ورزشیکلیپ تکنیک  ۸۱

  علی گلیج  

  ساسان امینی  ۱۳۹۳ مجموعه سواالت دوره مربیگری درجه سه صعودهای ورزشی ۸۲

  بهروز ابوالفتحی  ۱۳۹۳ مجموعه سواالت دوره مربیگری درجه سه صعودهای ورزشی ۸۳

 مدل ها و مهارت های مربی گری  ۸۴

  مسعود طاهری 

 داوودی محمدامین محمدی  ۱۳۹۶ مراحل حمایت در صعودهای ورزشی  ۸۵

  زهرا جعفری ازناوله ۱۳۹۶ مراحل مختلف حمایت ۸۶

  میثاق غزلباش   ۳گری درجه مربی  ۸۷

  محمد حمدیه ۱۳۹۶ معرفی گری گری و ریورسو جهت حمایت ۸۸

۸۹ 
معرفی منطقه وکروکی مسیرهای سنگنوردی شهرستان سنندج  

 استان کردستان 

  شهریار باربد  ۱۳۹۳

 محمد طبیبی  حامد حیدری  ۱۳۹۴ مکمل های غذایی ۹۰

  خانیحسین عباس   نحوه قرارگیری بدن روی دیواره ۹۱

  محمد موسیقی  ۱۳۹۶ های سنگنوردینکات ایمنی فردی و محیطی در سالن  ۹۲

 نکات ایمنی وفردی ومحیطی در محیط های سالن سنگنوردی  ۹۳

  نوشین ابراهیم نیا 

 نکات ایمنی وفردی ومحیطی در محیط های سالن سنگنوردی  ۹۴

  مهرداد امیری 

۹۵ 
های استفاده و نگهداری ابزار و لوازم در سالن -نکات مهم 

 سنگنوردی 

  احمد قرایی ۱۳۹۶

 کاراکبر ثابت  امید سلیم جواهری  ۱۳۹۲ هارنس وابزار های حمایت ۹۶

۹۷ 
تمرینات تخصصى انگشتان در قالب افزایش قدرت و استقامت در  

 ورزش سنگنوردى 
 آرتیمس فرشاد یگانه  پوریا مهدوی خواه   

 

 نیست؛ بلکه نتیجه عمرها است.خوانید، حاصل یک عمر آنچه شما در این نوشتار می

https://drive.google.com/open?id=10_2rPcT0gFcEqYX6BQPuzz5P_E5Or12m
https://drive.google.com/open?id=1UjtJQCQenOPV2C_xqk7T7iONMmZiu2By
https://drive.google.com/open?id=1IIgNknPUf7cC2sHtDgKW_KyZ2W6Zd8Uq
https://drive.google.com/open?id=12oGHpzwOEEmZYVGK6lvxmGbrXLlZtXPi
https://drive.google.com/open?id=12oGHpzwOEEmZYVGK6lvxmGbrXLlZtXPi
https://drive.google.com/open?id=12oGHpzwOEEmZYVGK6lvxmGbrXLlZtXPi
https://drive.google.com/open?id=1CO6BNDvntSu9v7N0S5Un59PVzwsVipWu
https://drive.google.com/open?id=1HeKwuu6bRNZQsyvH1E-5qZr2s2vReFUX
https://drive.google.com/file/d/1WyIP9YQ_O7xvY7bMbJPe44u3d5JaciGo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WyIP9YQ_O7xvY7bMbJPe44u3d5JaciGo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WyIP9YQ_O7xvY7bMbJPe44u3d5JaciGo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=1lZfQKYm9fz5mDuts0JGgH1FcVJ27Uo3p
https://drive.google.com/open?id=1U76ajJfbXnlQTNFxeQX2LD_HPOXWvdLY
https://drive.google.com/open?id=1U5Mg9HWNEJ_CnZtq2Q3XbAmN7DN6rXf8
https://drive.google.com/open?id=1vBtV2NLGbP08dfaeXnQpqvU4ik7M2YIr
https://drive.google.com/open?id=1pIXQ1tXwdiwzGNn9zEbpIaoinuXSXGql
https://drive.google.com/file/d/15Dt5VJTMO3vUSduhMCc4GnBpt28L_ktD/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/15Dt5VJTMO3vUSduhMCc4GnBpt28L_ktD/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=15VeaFdvmalt-Nnt6HkbnKGOl7sB4AYku
https://drive.google.com/open?id=1rqKcIA81NhAFh3Dj7V-C2sb1kwbnU1my
https://drive.google.com/open?id=1rqKcIA81NhAFh3Dj7V-C2sb1kwbnU1my
https://drive.google.com/open?id=1rqKcIA81NhAFh3Dj7V-C2sb1kwbnU1my
https://drive.google.com/open?id=1rqKcIA81NhAFh3Dj7V-C2sb1kwbnU1my
https://drive.google.com/open?id=1htYFYRPrl1Pkt5jQ1mSF49gKbiKOCSRu
https://drive.google.com/file/d/1UeijppnghEOfU3iv2cejPyN6lxa1AA1a/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=10lcPaavlBTFx2xIw_lVPg0z7H3RbPS2H
https://drive.google.com/open?id=10lcPaavlBTFx2xIw_lVPg0z7H3RbPS2H
https://drive.google.com/open?id=10lcPaavlBTFx2xIw_lVPg0z7H3RbPS2H
https://drive.google.com/open?id=1RoxDegLjgdJQOiPCz1gAaLi_UwNHnJBi
https://drive.google.com/open?id=1ccPrkRXgAsDyIvb5P4oSS9kc-HhYxn_b
https://drive.google.com/open?id=1CDa3QcNSBiqKF8YKEb_F9hRkt48tldt6
https://drive.google.com/open?id=1CDa3QcNSBiqKF8YKEb_F9hRkt48tldt6
https://drive.google.com/open?id=1PxVHknoq5O1Efg8CLwntsr1ESEVIUqDT
https://drive.google.com/open?id=18XIERxUVVKwkQ1E7KM8-Rkh6tsfZ9WZf
https://drive.google.com/open?id=18XIERxUVVKwkQ1E7KM8-Rkh6tsfZ9WZf

