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محل برگزاریزمان برگزاریعنوان دورهر
تعداد شرکت 

کننده

9یاسوچ98/02/12(مردان  ) صعودهای ورزشی 3آزمون ورودی دوره طراحی درجه 1

13یاسوچ98/02/13(مردان  ) صعودهای ورزشی 3آزمون ورودی دوره مربیگری درجه 2

22تهران98/02/13(مردان   ) صعودهای ورزشی 3آزمون ورودی دوره مربیگری درجه 3

16تهران98/02/13(زنان   ) صعودهای ورزشی 3آزمون ورودی دوره مربیگری درجه 4

7تهران98/02/13(زنان  ) صعودهای ورزشی 3آزمون ورودی دوره طراحی درجه 5

10پلور07-98/04/03(مردان  ) یخ نوردی و درای تولینگ 3دوره مربیگری درجه 6

3پلور07-98/04/03(زنان  ) یخ نوردی و درای تولینگ 3دوره مربیگری درجه 7

31اینترنتی98/04/15(مردان  ) صعودهای ورزشی 3 برگزاری اولین آزمون ورودی دوره داوری درجه 8

42اینترنتی98/04/15(زنان  ) صعودهای ورزشی 3 برگزاری اولین آزمون ورودی دوره داوری درجه 9

9یاسوج28-98/04/24(مردان  ) صعودهای ورزشی 3دوره  مربیگری درجه 10

31اینترنتی98/04/28(مردان  )یخ نوردی و درای تولینگ 3 برگزاری اولین آزمون ورودی دوره داوری درجه 11

42اینترنتی98/04/28(زنان  ) یخ نوردی و درای تولینگ 3 برگزاری اولین آزمون ورودی دوره داوری درجه 12

5تهران98/04/21(مردان  ) صعودهای ورزشی 1پنجمین هماهنگی و بازآموزی داوران درجه 13

4تهران98/04/21(زنان  ) صعودهای ورزشی 1پنجمین هماهنگی و بازآموزی داوران درجه 14

4تهران98/04/21(مردان  ) صعودهای ورزشی 2پنجمین هماهنگی و بازآموزی داوران درجه 15

11تهران98/04/21(زنان  ) صعودهای ورزشی 2پنجمین هماهنگی و بازآموزی داوران درجه 16

15تهران98/04/21(مردان  ) صعودهای ورزشی 3پنجمین هماهنگی و بازآموزی داوران درجه 17

34تهران98/04/21(زنان  ) صعودهای ورزشی 3پنجمین هماهنگی و بازآموزی داوران درجه 18

7پلور98/05/03(مردان  ) صعود های ورزشی1پنجمین دوره هماهنگی و بازآموزی طراحان درجه 19

9پلور98/05/03(مردان  ) صعود های ورزشی2پنجمین دوره هماهنگی و بازآموزی طراحان درجه 20

38پلور98/05/04(مردان  ) صعود های ورزشی3پنجمین دوره هماهنگی و بازآموزی طراحان درجه 21

11پلور98/05/04(زنان  ) صعود های ورزشی3پنجمین دوره هماهنگی و بازآموزی طراحان درجه 22

4سیپان- تهران 98/05/21 صعودهای ورزشی مردان1ششمین دوره هماهنگی و بازآموزی مربیان درجه 23

22سیپان- تهران 98/05/21 صعودهای ورزشی مردان2ششمین دوره هماهنگی و بازآموزی مربیان درجه 24

6سیپان- تهران 98/05/21 صعودهای ورزشی زنان2ششمین دوره هماهنگی و بازآموزی مربیان درجه 25

115سیپان- تهران 98/05/24 صعودهای ورزشی مردان3ششمین دوره هماهنگی و بازآموزی مربیان درجه 26

کمیته صعودهای ورزشی

صفحه یک                      1398                                     خالصه برنامه های آموزشی اجراء شده یکساله سال 

بسمه تعالی

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران



79سیپان- تهران 98/05/25 صعودهای ورزشی زنان3ششمین دوره هماهنگی و بازآموزی مربیان درجه 27

14سیپان- تهران 98/6/1تا98/5/28 صعودهای ورزشی مردان3دوره مربیگری درجه 28

20اینترنتی98/06/01(مردان  ) یخ نوردی و درای تولینگ 3چهارمین آزمون ورودی دوره داوری درجه 29

5اینترنتی98/06/01(زنان  ) یخ نوردی و درای تولینگ 3چهارمین آزمون ورودی دوره داوری درجه 30

10فدراسیون- تهران 98/7/5تا98/7/03(مردان  ) یخ نوردی و درای تولینگ 3سومین دوره داوری درجه 31

9فدراسیون- تهران 98/7/5تا98/7/03(زنان  ) یخ نوردی و درای تولینگ 3سومین دوره داوری درجه 32

5برازجان- بوشهر 98/8/03تا98/8/01(مردان  ) صعودهای ورزشی 3دوره داوری درجه 33

5برازجان- بوشهر 98/8/03تا98/8/01(زنان  ) صعودهای ورزشی 3دوره داوری درجه 34

6فدراسیون- تهران 98/8/17تا98/8/15(مردان  ) یخ نوردی و درای تولینگ 3چهارمین دوره داوری درجه 35

3فدراسیون- تهران 98/8/17تا98/8/15(زنان  ) یخ نوردی و درای تولینگ 3چهارمین دوره داوری درجه 36

23کردکوی- گلستان 98/9/01(مردان  )دوی کوهستان  (اسکای رانینگ  )آزمون ورودی دوره طراحی  و داوری 37

5کردکوی- گلستان 98/9/01(زنان  )دوی کوهستان  (اسکای رانینگ  )آزمون ورودی دوره طراحی  و داوری 38

18کردکوی- گلستان 98/9/13تا98/9/12(مردان  )دوی کوهستان  (اسکای رانینگ  )هفتین دوره طراحی و داوری 39

9کردکوی- گلستان 98/9/13تا98/9/12(زنان  )دوی کوهستان  (اسکای رانینگ  )هفتین دوره طراحی و داوری 40

2شیراز- فارس 98/11/03(مردان  ) صعودهای ورزشی 2هفتیمن دوره هماهنگی و بازآموزی میان دوره ای مربیان درجه 41

27شیراز- فارس 98/11/03(مردان  ) صعودهای ورزشی 3هفتیمن دوره هماهنگی و بازآموزی میان دوره ای مربیان درجه 42

1شیراز- فارس 98/11/04(زنان  ) صعودهای ورزشی 2هفتیمن دوره هماهنگی و بازآموزی میان دوره ای مربیان درجه 43

16شیراز- فارس 98/11/04(زنان  ) صعودهای ورزشی 3هفتیمن دوره هماهنگی و بازآموزی میان دوره ای مربیان درجه 44

23پلور15-98/11/16(مردان  )دومین دوره کمپ آموزشی و تمرینی یخ نوردی آسیا 45

20پلور15-98/11/16(زنان  )دومین دوره کمپ آموزشی و تمرینی یخ نوردی آسیا 46

669تهیه ، تدوین و بازنگری شیوه نامه ها ، آیین نامه ها و دستور العمل ها     

تهیه ، تدوین و بازنگری طرح درس ها و اصول و مبانی آموزشی   

موفق باشید

1398اسفند 

کمیته صعودهای ورزشی

صفحه دو                               1398                                         خالصه برنامه های آموزشی اجراء شده یکساله سال 

بسمه تعالی

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران


