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 شناسنامه
 حسنت به اتفاق مالحت، جهان گرفت

 توان گرفتمی آری به اتفاق جهان
 «حافظ»

 

همیاری و همراهی  همكاری، تمامی افرادی که طی سالها، از قدردانی خود و مراتب تشكر شعف، و شور احترام و با

همواره   دارد.اعالم می هستند یا صعودهای ورزشی ایران سهیم بوده و پیشبرددر غیرمستقیم  مستقیم و خویش به طور

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

 مرضیه اشناب تهیه و تنظیم :

 محب االسالم )آبتین( سجاد طراح روی جلد:
 

 کمیتههمکاران 

  امین امینیان  جاوید قیطری ایرج  محمد رخصتی  علیرضا کریم 

 کامران اندامی  محمد امین حواله دار  فاطمه سعدیان   مبارکیمحمود 

 علی امید بیگی  یاسین خلیل آبادی  مهدی شاهی  سید امیر گلشن حسینی 

 مجید اسکندری  فرزام دیانی  یگانهفرشاد  آرتیمس  

 

 و خانم ها مردانبا سپاس از و 

 رضا زارعی  زهرا زنگویی  ین رضاییحس  ایآرزو زربه 

 منصوره گرجی  زهرا رضایی  محمدرضا خلیلی قاضی  علیرضا بالغی 

 سید محمود میرنوری  محدثه زمانی  محمد طبیبی  محمد آفرین زاد 

 اقبال افالکی  فرزانه اکرمی  حمید آسیابان  عبدالرضا نقیب زاده 

 

اند و نام و سمت آنها از قلم افتاده  رساز بودهبا پوزش از تمامی عزیزانی که در پیشرفت صعودهای ورزشی سهیم و کا

 است.

 ناشر

 مسابقات و لیگ کمیته

 1398اردیبهشت 
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 اول دفتر

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

گیزه، رقابت و توانمندی صعودهای ورزشی با تمامی عناصر جوانی، هیجان، تحرک، شور، نشاط، ان گردد.می

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

گردد. قطار صعودهای ورزشی طی هشت سال گذشته فراز و صعودهای ورزشی در بخش مسابقات متجلی می

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

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

گذرد حاصل فعالیت گروهی در سراسر از منظر آحاد جامعه صعودهای ورزشی می 1397بخش مسابقات سال 

باشد. همکاری و همدلی تمامی عالقمندان، دست اندرکاران، همکاران، مربیان، یگ میمسابقات و ل کمیتهکشور و 

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

ت به کارهای انجام دانم. هنوز تا متعالی شدن راه بسیار و کارهای انجام نشده نسبهمواره مرهون زحمات آن می

مسابقات  کمیتههای مربوطه دور از دسترس نیست. شده زیاد، که این نیز با مشارکت روز افزون در تمامی عرصه

و لیگ فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی ضمن تبریک سال نو، رجاء واثق دارد با استعانت از حضرت 

های روشنی پیش ربط افقزشی و حمایت مسئولین ذی عودهای ورباری تعالی و مشارکت همه جانبه جامعه ص

 روی قرار دارد.

 

 مهدی داورپور

 1398ت ـهشاردیب
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 فصل اول

 فرهنگی
 

 محورهای برنامه 

 منشور راهبردی 

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

 های ورزشی است.ی ورزشی قابل تعریف که نقش بسیار موثری در فرایند نشاط دارد صعودیرد. تنها رشتهصورت گ

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

المللی هستند های بینه خواستار برتری در سکوتمام توان و نیرو زمان را شمارش کنند، فرزندان نسل مباهات ک

این جوانان غیور با  .های رقابت ثابت کنند که متعلق به ایران هستندگیرند تا در عرصهتمام توان خود را به کار می

های پیروزی بینند همگی خواهان جهش، غریو و فریادتوکل به خداوند منان امروزه فضای پیشرفت و جوالن را کم می

اند که خون آرش در رگ هایشان جاری است مرز موفقیت و برتری را باشند . این جوانان ارزش مند ثابت کردهیم

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

 رسانند.می

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

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

 اند.های افتخار به رقابت گذاشتهآوردن پرچم ملی بر قله

های ها، صعودکانات خود بهره جسته تا برای آماده سازی گروهمجمع عمومی فدراسیون کوه نوردی از تمام توان و ام

 ورزشی را برنامه ریزی نماید.

دهد . این سازی و توان بالقوه میهای ارزشمند سنگ نوردان در سالهای اخیر نشان از استعداد، آمادهکسب مقام

کاشت، مراقبت، سرپرستی، تمرین در ریزی و مدیریت جامع سازمان تربیت بدنی نیست ربط به برنامهها بیموفقیت

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

 های تالشهای جهانی، سرمایه گذاری مستمر برای رقابت، های ورزشی به میدانبرگزاری مسابقات، اعزام گروه

های موفقیت ؤلفههای قهرمانی، چه در داخل و چه در خارج، از مدر کسب مقامو جوانان وزارت ورزش ی وقفهیب

 این وزارتخانه است.

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

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

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

ه وطن  های رفیع قهرمانی بهای رقابت کرسیهرگاه به این درجه از انسانیت رسیدی، بدان و آگاه باش که در میدان

 .یابدعزیز ایران اختصاص می
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های ورزشی سعی بر آن دارند تا با تمامی عناصر جوانی، صعود کمیته هاییان، فعالین مجریان، دست اندرکاران، مرب

های ورزشی بشتابند، تا خالقیت، هیجان، تحرک، شور و نشاط، توانمندی جسمی، روحی و علمی به پیشواز صعود

 ی این حرکت ورزشی سهیم باشند . انداز بیست سالهدر اهداف چشم

م به خداوند توانا، که مارا در رسیدن به اهداف انسانی مان یاری دهد زیرا نشاط و سرزندگیو فرستیسپاس و درود می 

های ورزشی هستیم اگر موانع شود و بس . ما سپاس گذار تمام نهادی ورزش خالصه میلذت و افتخار تنها در مقوله

 را از سر راه بر دارند و به کسب افتخار جمعی بیندیشند. 

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

 باشند:این شرح می

 اول

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

  ام امور جاری در جمیع جهات، اصالح مسابقات و لیگ مصروف بسترسازی جهت انج کمیتهبیشترین توان

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

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

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

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

 دوم

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

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

 گام به گام.  ریزیبرنامه

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

 های نکوهیده سنوات گذشته.های رواج یافته و عادتجلوگیری و پرهیز از اسراف 

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

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

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

 مندی از حداکثر امکانات در اختیار.بهره 

 شگاههای واجد شرایط و ها و نهادها، سازمانهای و باها، گروههای اجرایی به هیاتارجاع مسئولیت

 اعطاء امتیاز برگزاری مسابقات.

 نامه و رویه برگزاری مسابقات.تدوین شیوه 

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

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

ها و نهادهای وابسته به منظور دستیابی به ها، گروهایجاد حُسن خودباوری در هیاتروز و نیاز جامعه 

 سطوح باالی تخصصی.

 المللی.های بینتبادل اطالعات و ایجاد روابط و همکاری متقابل در عرصه 

 .کوشش در جهت برگزاری مسابقات و ایجاد رقابت سازنده 

  های فرهنگی به منظور توسعه ها و سایر فعالیتاهبرگزاری سمینارها، همایش، نمایشگکوشش در جهت

 و رشد صعودهای ورزشی.

 .مطالعه، تحقیق و ایجاد بانک اطالعات 

 های مطلوب با توجیه منطقی.اهتمام در امر خودکفایی اقتصادی و ایجاد نگرش مناسب در ارائه طرح 
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 مسابقات و لیگ کمیتهمنشور راهبردی 

 م که: بر این باوری

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

 پذیرد.زندگی نشأت گرفت از آن شکل می

 20انداز توان، تجلی هر چه بیشتر ویژگیهای فرد ایرانی براساس تعریف سند چشمبا تالش و تفکر می 

 ود.ساله جمهوری اسالمی را شاهد ب

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

 باشد. روحانی و انسانی می

 ساله  20 هداف مورد توجه در سند چشم اندازتوان به ابا بکارگیری اصول مدیریت در عرصه ورزش می

 دست یافت.

  های آموزشی ار واقعی زیر ساخت مسابقات و برنامه ریزیتنها ابز« تحقیق و پژوهش»تأمل و توجه به

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

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

 و تالش نمائیم.

 ای مناسب استعدادها را کشف نمائیم و امکان شکوفائی آن هبا توجه ویژه و بکارگیری ابزارها و روش

 را بوجود آوریم. 

 و نظرات پیشکسوتان، مربیان و تمامی تالشگران عرصه ورزش و صعودهای ورزشی همواره  احترام به آرا

 بایست مورد توجه باشد. می

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

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

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

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

 باشیم. 

  .همواره عرصه را بر شایسته محوری هموار سازیم 

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

  باشد.مان میتوکل و امید به حضرت باریتعالی راهگشای مسیر سخت فرا روی 
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 امور فرهنگی
 

 تقویم ورزشی با اهداف توسعه همه جانبه. تهیه و تدوین 

  .بهره مندی از دستاوردهای جدید 

 .انتشار مکتوب، لوح فشرده و مجازی تمامی دستاوردهای فرهنگی 

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

  مسابقات و لیگ کمیتهتهیه و تدوین ساختار اداری. 

  عملیاتی جام سنگنوردی باشگاه هاتهیه و تدوین پیش نویس طرح. 

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

 مندی از نقطه نظرات پیشنهادات. بهره 

  .برگزاری جلسات بررسی، تحلیل و برنامه ریزی 

 ها. قات در تمامی گرایشهای برگزاری مسابتهیه و تدوین شیوه نامه 

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

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

شی استانها مطابق با مفاد شیوه های کوه نوردی و صعودهای ورزگرفت و واگذاری آنها به هیئتمی

 مسابقات و لیگ. کمیتههای منظوم و نظارت نامه

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

 .تهیه بانک اطالعات 

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

 ات.مشکالت و امکان

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

 .کوشش در جهت شناخت کاربردی جامعه هدف 
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 فصل دوم 

  اتـقـابــمس

 ورـی کشـرمانـقه
 

 

 
 اطالعات و آمار جانبی مسابقات 

  1397خالصه اطالعات مسابقات برگزار شده سال 

 سنگنوردی قهرمانی کشور جانبازان و معلولین   دوره مسابقات پنجمین 

 نوجوانان دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور رده های سنی آزاد، جوانان و جدهمین هA وB 

 دوره مسابقات درای تولینگ قهرمانی کشور  پنجمین 

 دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور رده های سنی نونهاالن   پنجمینA وB  نوجوانان وCو D 

 دوره مسابقات دوی کوهستان )اسكای رانینگ( قهرمانی کشور  پنجمین 

  المپیاد استعدادهای برتراولین دوره مسابقات سنگنوردی 
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 97شده سال  برگزارمسابقات اطالعات خالصه 

ف
ردی

 

 مکان زمان رده سنی عنوان مسابقه
تعداد 

 ورزشکار

تعداد 

 استان

 4 18 پلور 19/02/97 بزرگساالن (مردانقهرمانی کشور رشته سرطناب ) دوره مسابقات درای تولینگ پنجمین 1

 4 10 پلور 20/02/97 بزرگساالن (مرداندوره مسابقات درای تولینگ قهرمانی کشور رشته سرعت ) پنجمین 2

 3 7 پلور 20/02/97 جوانان (پسراندوره مسابقات درای تولینگ قهرمانی کشور رشته سرعت ) پنجمین 3

 3 10 پلور 20/02/97 بزرگساالن (زناندوره مسابقات درای تولینگ قهرمانی کشور رشته سرعت ) ینپنجم 4

 3 10 پلور 21/02/97 بزرگساالن (زناندوره مسابقات درای تولینگ قهرمانی کشور رشته سرطناب ) پنجمین 5

6 
و کم  دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین، جانبازان، نابینایان پنجمین

 (مردانبینایان رشته سرطناب )
 9 11 تهران / داوودی 22/2/97 چند رده

7 
دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین و جانبازان، نابینایان و کم  پنجمین

 (زنانبینایان رشته سرطناب )
 3 3 تهران / داوودی 23/2/97 چند رده

 17 82 خرم آباد 15/04/97 آزاد (مرداننینگ( قهرمانی کشور )دوره مسابقات دوی کوهستان )اسکای را پنجمین 8

 10 26 خرم آباد 15/04/97 آزاد (زناندوره مسابقات دوی کوهستان )اسکای رانینگ( قهرمانی کشور ) پنجمین 9

 17 49 شیراز A 28/04/97نونهاالن  (پسرانپنجمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرطناب ) 10

 13 19 شیراز B 28/04/97نونهاالن  (پسرانپنجمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرطناب ) 11

 15 36 شیراز C 28/04/97نوجوانان  (پسرانپنجمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرطناب ) 12

 16 40 شیراز D 28/04/97نوجوانان  (نپسراپنجمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرطناب ) 13

 20 61 شیراز A 29/04/97نونهاالن  (دخترانپنجمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرطناب ) 14

 8 17 شیراز B 29/04/97نونهاالن  (دخترانپنجمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرطناب ) 15

 14 38 شیراز C 29/04/97نوجوانان  (دخترانسنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرطناب )پنجمین دوره مسابقات  16

 16 45 شیراز D 29/04/97نوجوانان  (دخترانپنجمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرطناب ) 17

 10 19 پلور 13/06/97 جوانان (پسرانهجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرطناب ) 18

 16 35 پلور A 13/06/97نوجوانان  (پسرانهجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرطناب ) 19

 18 36 پلور B 13/06/97نوجوانان  (پسرانهجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرطناب ) 20

 14 21 پلور 14/06/97 جوانان (پسراناده بولدرینگ )هجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور م 21

 17 35 پلور A 14/06/97نوجوانان  (پسرانهجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده بولدرینگ ) 22

 20 44 پلور B 14/06/97نوجوانان  (پسرانهجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده بولدرینگ ) 23

 8 10 پلور 15/06/97 جوانان (دخترانمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرطناب )هجده 24

 9 14 پلور A 15/06/97نوجوانان  (دخترانهجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرطناب ) 25

 13 22 پلور B 15/06/97انان نوجو (دخترانهجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرطناب ) 26

 8 9 پلور 16/06/97 جوانان (دخترانهجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده بولدرینگ ) 27

 8 14 پلور A 16/06/97نوجوانان  (دخترانهجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده بولدرینگ ) 28

 13 23 پلور B 16/06/97نوجوانان  (دخترانقهرمانی کشور ماده بولدرینگ )هجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی  29

 7 13 قزوین 23/06/97 بزرگساالن (پسرانهجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرعت ) 30

 4 9 قزوین 23/06/97 جوانان (پسرانهجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرعت ) 31

 6 13 قزوین A 23/06/97نوجوانان  (پسرانهجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرعت ) 32

 7 16 قزوین B 23/06/97نوجوانان  (پسرانهجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرعت ) 33

 5 7 قزوین C 23/06/97جوانان نو (پسرانهجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرعت ) 34

 2 4 قزوین 23/06/97 بزرگساالن (دخترانهجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرعت ) 35

 6 6 قزوین 23/06/97 جوانان (دخترانهجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرعت ) 36
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ف
ردی

 

 مکان زمان رده سنی عنوان مسابقه
د تعدا

 ورزشکار

تعداد 

 استان

 3 5 قزوین A 23/06/97نوجوانان  هجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرعت )دختران( 37

 6 12 قزوین B 23/06/97نوجوانان  (دخترانهجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور ماده سرعت ) 38

 4 11 قزوین C 23/06/97نوجوانان  (دخترانکشور ماده سرعت ) هجدهمین دوره مسابقات سنگنوردی قهرمانی 39

 15 37 کرمان 04/09/97-01 12-13 (دختراننخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر ماده سرعت ) 40

 10 19 کرمان 04/09/97-01 14-15 (دختراننخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر ماده سرعت ) 41

 18 40 کرمان 04/09/97-01 12-13 (دختراننخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر ماده بولدرینگ ) 42

 13 24 کرمان 04/09/97-01 14-15 (دختراننخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر ماده بولدرینگ ) 43

 19 38 کرمان 04/09/97-01 12-13 (دخترانسنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر ماده سرطناب )نخستین دوره مسابقات  44

 12 23 کرمان 04/09/97-01 14-15 (دختراننخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر ماده سرطناب ) 45

 3 6 کرمان 04/09/97-01 12-13 (دخترانباین )نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر ماده کم 46

 4 6 کرمان 04/09/97-01 14-15 نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر ماده  کمباین )دختران( 47

 16 46 زنجان 04/09/97-01 12-13 (پسراننخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر ماده سرعت ) 48

 16 50 زنجان 04/09/97-01 14-15 (پسراننخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر ماده سرعت ) 49

 18 52 زنجان 04/09/97-01 12-13 (پسراننخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر ماده بلدرینگ ) 50

 20 60 زنجان 04/09/97-01 14-15 (پسراندادهای برتر ماده بلدرینگ )نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استع 51

 23 55 زنجان 04/09/97-01 12-13 (پسراننخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر ماده سرطناب ) 52

 22 60 زنجان 04/09/97-01 14-15 (پسراننخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر ماده سرطناب ) 53

 16 45 زنجان 04/09/97-01 12-13 (پسراننخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر ماده کمباین ) 54

 16 50 زنجان 04/09/97-01 14-15 (پسراننخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر ماده  کمباین ) 55

 6 24 پلور 07/09/97 آزاد مردان() -ات درای تولینگ جام فجر ماده سرطنابششمین دوره مسابق 56

 6 19 پلور 08/09/97 آزاد مردان() -ششمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر ماده سرعت 57

 5 17 پلور 08/09/97 آزاد مردان() -ششمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر ماده کمباین 58

 3 11 پلور 08/09/97 آزاد مردان() -مسابقات درای تولینگ جام فجر ماده سرطناب ششمین دوره 59

 3 11 پلور 09/09/97 آزاد مردان() -ششمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر ماده سرعت 60

 3 10 پلور 08/09/97 آزاد مردان() -ششمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر ماده کمباین 61

62 
مین دوره مسابقات دوی کوهستان )اسکای رانینگ( دوی کوهستان جام فجر چهار

 (مردان)
 15 88 تهران 14/09/97-15 آزاد

 7 18 تهران 14/09/97-15 آزاد (زنانچهارمین دوره مسابقات دوی کوهستان )اسکای رانینگ( دوی کوهستان جام فجر ) 63

 )تیم( 14 64 تهران / داوودی 04/11/97 آزاد (زنانشته بلدرینگ )نخستین دوره مسابقات سنگنوردی جام باشگاه ها ر 64

 )تیم( 11 52 تهران / تربیت مدرس 04/11/97 آزاد (مرداننخستین دوره مسابقات سنگنوردی جام باشگاه ها رشته سرطناب ) 65

 )تیم( 14 60 ن / تربیت مدرستهرا 05/11/97 آزاد (زناننخستین دوره مسابقات سنگنوردی جام باشگاه ها رشته سرطناب ) 66

 72 تهران / داوودی 05/11/97 آزاد (مرداننخستین دوره مسابقات سنگنوردی جام باشگاه ها رشته بلدرینگ ) 67
16 

 )تیم(

 5 15 البرز/خور 04/11/97 آزاد (مردانورتیکال ) -ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور کوهنوردی با اسکی 68

 2 3 البرز/خور 04/11/97 آزاد (زنانورتیکال ) -ت قهرمانی کشور کوهنوردی با اسکیششمین دوره مسابقا 69

 3 12 البرز/خور 05/11/97 آزاد (مردانانفرادی ) -ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور کوهنوردی با اسکی 70

 3 5 نزنجا A 19/11/97نوجوانان  (دختراننوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سرعت ) 71

 3 9 زنجان B 19/11/97نوجوانان  (دختراننوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سرعت ) 72

 4 14 زنجان C 19/11/97نوجوانان  (دختراننوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سرعت ) 73

 3 7 نجانز 19/11/97 بزرگساالن (زناننوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سرعت ) 74

 7 14 زنجان A 20/11/97نوجوانان  (پسراننوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سرعت ) 75
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ف
ردی

 

 مکان زمان رده سنی عنوان مسابقه
تعداد 

 ورزشکار

تعداد 

 استان

 7 18 زنجان B 20/11/97نوجوانان  (پسراننوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سرعت ) 76

 6 11 زنجان C 20/11/97نوجوانان  (پسرانین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سرعت )نوزدهم 77

 3 6 زنجان 20/11/97 جوانان (مرداننوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سرعت ) 78

 7 10 زنجان 20/11/97 بزرگساالن (مرداننوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سرعت ) 79

 20 82 سیپان/تهران A 09/12/97نونهاالن  (دختراندوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سرطناب )پنجمین  80

 14 36 سیپان/تهران B 09/12/97نونهاالن  (دخترانپنجمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سرطناب ) 81

 19 31 سیپان/تهران C 09/12/97نوجوانان  (دخترانپنجمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سرطناب ) 82

 19 38 سیپان/تهران D 09/12/97نوجوانان  (دخترانپنجمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سرطناب ) 83

 19 69 سیپان/تهران A 10/12/97نونهاالن  (پسرانپنجمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سرطناب ) 84

 18 35 سیپان/تهران B 10/12/97نونهاالن  (پسرانپنجمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سرطناب ) 85

 17 41 سیپان/تهران C 10/12/97نوجوانان  (پسرانپنجمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سرطناب ) 86

 17 36 سیپان/تهران D 10/12/97نوجوانان  (پسرانپنجمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر سرطناب ) 87
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 ابقات درای تولینگ قهرمانی کشور )مردان(پنجمین دوره مس نتایج .1

 

 

 (پسران)قهرمانی کشور  درای تولینگمسابقات  دوره جمینپن نتایج .2

 

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور سرطناب 19/02/97 بزرگساالن قهرمانی کشور مسابقاتدوره  پنجمین

 :هشتماول تا  نفرات 
 نام ونام خانوادگی

 نفر هشتم نفر هفتم ر ششمنف نفر پنجم نفر چهارم نفر دوم  نفر دوم  نفر اول

محمود وفایی عفت 

 پناه
 مازیار غالمی سید عماد حسینی مجتبی ثقفی

مجتبی هاشمی 

 حسین آبادی
  محمدعادل ابتدائیان شاهین نادری

  اصفهان کردستان اصفهان تهران اصفهان تهران تهران استان

 کردستان -قزوین -اصفهان -تهران اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور سرعت 20/02/97 جوانان قهرمانی کشور پنجمین دوره مسابقات

 : هشتم اول تا  نفرات
 سید عماد حسینی مهدی تقی خانی نام ونام خانوادگی

علی ناظمی 

 کلمنجانی
 - امیرحسین عارف نیا امیررضا خدابنده محمدعادل ابتدائیان جواد احمدی

  تهران قزوین اصفهان قزوین اصفهان اصفهان قزوین استان

 قزوین -اصفهان -تهران اسامی استان ها:
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 پنجمین دوره مسابقات درای تولینگ قهرمانی کشور )مردان(نتایج  .3

 

 

 

 (زنان)قهرمانی کشور  درای تولینگمسابقات  دوره پنجمین نتایج .4

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور سرعت 20/02/97 بزرگساالن قهرمانی کشور دوره مسابقات پنجمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 مجتبی هاشمی حسینی مهدی پهناور مسعود زینالی مازیار غالمی علی اصالنگیر پویان شارخی مهدی شاهی محسن بهشتی زاده نام ونام خانوادگی

 اصفهان اردبیل تهران تهران قزوین تهران تهران قزوین استان

 اردبیل -اصفهان -تهران -قزوین اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور سرعت 20/02/97 بزرگساالن قهرمانی کشور دوره مسابقات پنجمین

 : هشتمنفرات اول تا 
 طاهره ده شیخ زهره عبداهلل خانی مهسا نساج پور آالله قاسمی الناز ملکی مطلق زینب کبری موسوی شبنم اسدی نسرین عبدالرحیمی نام ونام خانوادگی

 اصفهان تهران اصفهان تهران تهران تهران البرز تهران استان

 اصفهان -البرز -تهران ها: اسامی استان
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 (زنان)قهرمانی کشور  درای تولینگمسابقات  دوره پنجمین نتایج .5

 

  

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور سرطناب 21/02/97 بزرگساالن قهرمانی کشور دوره مسابقات پنجمین

 : هشتم نفرات اول تا 
 طاهره دیناشی مهسا نساج پور الناز ملکی مطلق نسرین عبدالرحیمی زهره عبداهلل خانی شبنم اسدی آالله قاسمی زینب کبری موسوی گینام ونام خانواد

 اصفهان اصفهان تهران تهران تهران البرز تهران تهران استان

 اصفهان -البرز -تهران اسامی استان ها:
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 (مردانجانبازان، نابینایان و کم بینایان )معلولین، هرمانی کشور سنگنوردی قمسابقات  دوره پنجمین نتایج .6

 

 

 سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین، جانبازان، نابینایان و کم بینایان )مردان(مسابقات  پنجمین دوره نتایج .7

 

 
 

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون سالن داودی  -تهران سرطناب 22/02/97 بزرگساالن قهرمانی کشور پنجمین دوره مسابقات

 : هشتم نفرات اول تا 
     مرتضی حیدری داود معماریان مهدی پهناور یبهنام خلج نام ونام خانوادگی

     خراسان شمالی خراسان شمالی اردبیل تهران استان

 خراسان شمالی -خراسان جنوبی -تهران -اردبیل اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی نوان مسابقهع

 فدراسیون فدراسیون سالن داودی  -تهران سرطناب 22/02/97 بزرگساالن قهرمانی کشور پنجمین دوره مسابقات

 : هشتم نفرات اول تا 
        امیر سبزی نام ونام خانوادگی

        مرکزی استان

 مرکزی اسامی استان ها:
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 سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین، جانبازان، نابینایان و کم بینایان )مردان(مسابقات  پنجمین دوره نتایج .8

 
 

 سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین، جانبازان، نابینایان و کم بینایان )مردان(مسابقات  پنجمین دوره نتایج .9

 
 

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون سالن داودی  -تهران سرطناب 22/02/97 بزرگساالن قهرمانی کشور پنجمین دوره مسابقات

 : مهشت نفرات اول تا 
        حسن میرزاحسینی نام ونام خانوادگی

        البرز استان

 البرز اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون سالن داودی  -تهران سرطناب 22/02/97 بزرگساالن قهرمانی کشور تپنجمین دوره مسابقا

 : هشتم نفرات اول تا 
     بیژن اسماعیلی محسن پورقاسم زاده اسیمهدی هو مهدی اکبری نام ونام خانوادگی

     مرکزی تهران ایالم اصفهان استان

 یاصفهان، ایالم، تهران، مرکز اسامی استان ها:
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 سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین، جانبازان، نابینایان و کم بینایان )مردان(مسابقات  پنجمین دوره نتایج .10

 
 

 (زنان) معلولین، جانبازان، نابینایان و کم بینایان سنگنوردی قهرمانی کشورمسابقات  دوره پنجمین نتایج .11

 

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون سالن داودی  -تهران سرطناب 22/02/97 نوجوانان قهرمانی کشور پنجمین دوره مسابقات

 : هشتماول تا نفرات 
        محمد امین حمیدی نام ونام خانوادگی

        قزوین استان

 قزوین اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فارس داودی -تهران سرطناب 23/02/97 آزاد قهرمانی کشور وره مسابقاتپنجمین د

 : هشتمنفرات اول تا 
        الهام پدید نام ونام خانوادگی

        خراسان جنوبی استان

 خراسان جنوبی اسامی استان ها:
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 (زنان)ان، نابینایان و کم بینایان سنگنوردی قهرمانی کشور معلولین، جانبازمسابقات  پنجمین دوره نتایج .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فارس داودی -تهران سرطناب 23/02/97 آزاد قهرمانی کشور دوره مسابقات پنجمین

 : هشتم نفرات اول تا 
       زهرا کرم نژاد فزناز اسماعیل زاده نام ونام خانوادگی

       مازندران زنجان استان

 مازندران -زنجان اسامی استان ها:
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 (پسران) قهرمانی کشور نوجوانان و نونهاالن سنگنوردیمسابقات  دوره پنجمین نتایج .13

 

 

 

 (پسران)قهرمانی کشور  نوجوانان و نونهاالن سنگنوردیمسابقات  دوره پنجمین نتایج .14

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فارس شیراز ید طباطباییسالن شه طنابسر A 28-27/04/97نونهاالن  قهرمانی کشور دوره مسابقات پنجمین

 : هشتم نفرات اول تا 
 امیرحسین جعفری محمدرضا شاهی محمدطاها قیصری رضا نعمت الهی آرمین آریانفر رایکا دادجو داتیس کفش چی رادان توتونچی نام ونام خانوادگی

 یزد فارس فارس فارس کرمان قزوین زنجان تهران استان

 یزد -همدان -مرکزی -گیالن -کرمان -قزوین -فارس -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -چهارمحال بختیاری -تهران -بوشهر -آذربایجان شرقی -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری زبانمی مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فارس شیراز سالن شهید طباطبایی طنابسر B 28-27/04/97 نونهاالن قهرمانی کشور دوره مسابقاتپنجمین 

 : هشتم نفرات اول تا
 طاها رحیمی رنجبر محمدحسین اکبرپور برسام دهقانی رادان یزدی نام ونام خانوادگی

مسیح سیدقلعه 

 جوزانی
 کیان هدایت نیا انی ساندجهیراد دهق فرزام قالئی زاده

 گیالن کهکیلویه و بویراحمد بوشهر اصفهان آذربایجان شرقی خوزستان کرمان فارس استان

 هرمزگان -گیالن -کهکیلویه و بویراحمد -کرمان -فارس -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -آذربایجان شرقی -اصفهان اسامی استان ها:
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 (پسران)قهرمانی کشور  نوجوانان و نونهاالن سنگنوردیمسابقات  دوره پنجمین نتایج .15

 

 

 (پسران)سنگنوردی نوجوانان و نونهاالن قهرمانی کشور مسابقات  پنجمین دوره نتایج .16

  

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فارس سالن شهید طباطبایی شیراز طنابسر C 28-27/04/97نوجوانان  قهرمانی کشور دوره مسابقات پنجمین

 : هشتم نفرات اول تا 
 امیرحسین ایرانشاهی گئورگ بوداغیان سامان عطایی رضا غبیشاوی سید امیررضا امینی امین توکلی نسب طاییماهان ع نیما صبری م خانوادگینام ونا

 تهران تهران فارس خوزستان کردستان خراسان شمالی فارس بوشهر استان

 یزد -همدان -هرمزگان -مرکزی -گیالن -کردستان -قزوین -فارس -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -تهران -بوشهر -آذربایجان شرقی -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فارس سالن شهید طباطبایی شیراز طنابسر D 28-27/04/97نوجوانان  قهرمانی کشور دوره مسابقات پنجمین

 : هشتم نفرات اول تا 
 ماهان  محمدرضا طرالنی یوسف اردمه علی صادقی نژاد محمد طه زنگنه امیر احمدی اهورا شاه صنمی سهیل سید سیاح نام ونام خانوادگی

  تهران خراسان رضوی قزوین بوشهر زنجان خوزستان اردبیل  استان

 یزد -همدان -هرمزگان -لرستان  -گیالن -کهکیلویه و بویراحمد -کرمان  -کردستان -قزوین -فارس -زنجان -خوزستان -خراسان رضوی -چهارمحال و بختیاری -تهران -بوشهر ی استان ها:اسام
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 (دختران)سنگنوردی نوجوانان و نونهاالن قهرمانی کشور مسابقات  پنجمین دوره نتایج .17

 

 

 

 (دختران)انی کشور سنگنوردی نوجوانان و نونهاالن قهرممسابقات  پنجمین دوره نتایج .18

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فارس سالن شهید طباطبایی شیراز طنابسر B 29-28/04/97نونهاالن  قهرمانی کشور دوره مسابقات پنجمین

 : هشتم نفرات اول تا 
 ارنیکا ساالری نگار کریمی یاسمین رمضان زاده فر آبادمهرسا موسی جع مهرنیا صادقی عسل یعقوب زاده هستی علی پور کرمانی فاطمه سادات رضوی نام ونام خانوادگی

 تهران خوزستان خراسان رضوی کرمان قزوین فارس کرمان خراسان رضوی استان

 کرمان -قزوین -فارس -خوزستان -خراسان رضوی -بوشهر -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فارس سالن شهید طباطبایی شیراز طنابسر D 29-28/04/97نونهاالن  قهرمانی کشور پنجمین دوره مسابقات

 : هشتم نفرات اول تا 
 رایا نصرتی مقدم یکتا سادات یزدانی یگانه سادات یزدانی کوثر ملکی وان کاملارغ یاسمن عوض نژاد زهرا محمدپور بهاره عراقی پور نام ونام خانوادگی

 تهران تهران تهران آذربایجان شرقی فارس  کرمان خراسان رضوی  کرمان استان

 یزد -همدان -هرمزگان -مرکزی -گیالن -کرمانشاه  -کرمان -قزوین -فارس  -سمنان -زنجان -وزستانخ -خراسان شمالی -خراسان رضوی  -چهار محال و بختیاری -تهران -بوشهر -آذربایجان شرقی -البرز -اصفهان اسامی استان ها:
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 (دختران)سنگنوردی نوجوانان و نونهاالن قهرمانی کشور مسابقات  پنجمین دوره نتایج .19

 

 

 

 (دختران)سنگنوردی نوجوانان و نونهاالن قهرمانی کشور مسابقات  پنجمین دوره نتایج .20

 

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فارس سالن شهید طباطبایی شیراز طنابسر C 29-28/04/97 اننوجوان قهرمانی کشور پنجمین دوره مسابقات

 : هشتمنفرات اول تا 
 زهرا مقدمی صبا شمخانی سوگند طهمورثی یگانه یاسمین رضاپور هلیا سادات حسینی آیناز محمدی ساردو کیانا رشیدی سارا زراعت زاده نام ونام خانوادگی

 کرمان همدان تهران سان شمالیخرا کرمان کرمان کرمان کرمان استان

 یزد -همدان -هرمزگان  -گیالن -کرمانشاه  -کرمان -قزوین -فارس -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -آذربایجان شرقی اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فارس سالن شهید طباطبایی شیراز طنابسر D 29/04/97نوجوانان  قهرمانی کشور دوره مسابقاتپنجمین 

 : هشتم نفرات اول تا
 زهرا شجاعی مهتاب ضیائی راهین الماسی  نیانوشه واشقانی فراها دایانا دادمنش الینا ساالری زهرا نوری ستایش پرسا نام ونام خانوادگی

 زنجان خراسان رضوی کرمانشاه تهران کرمان تهران اصفهان کرمان استان

 همدان -هرمزگان -مرکزی -مانشاهکر  -کرمان -قزوین -فارس -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی  -چهار محال و بختیاری -تهران -بوشهر -آذربایجان شرقی -البرز -اصفهان اسامی استان ها:



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1397ابقات و لیگ سال کمیته مس دگزارش عملكر

26 

 

 

 (پسران)سنگنوردی قهرمانی کشور مسابقات  دوره هجدهمین نتایج .21

 

 

 

 (پسران)سنگنوردی قهرمانی کشور مسابقات  هجدهمین دوره نتایج .22

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور سرطناب A 13/06/97نوجوانان  قهرمانی کشور دوره مسابقات هجدهمین

 : هشتمنفرات اول تا 
 امیرمحمد رحمانی سروش فداکار تبار ایمان آوزه علیرضا علیجانی محمد ابوالحسنی شانت عیسی قلیان محمد سلطانی سیدرضا تقی پور انوادگینام ونام خ

 قزوین اصفهان تهران زنجان همدان تهران زنجان خراسان رضوی استان

 همدان -مرکزی -لرستان -کرمانشاه  -کرمان -کردستان -قزوین -فارس -سمنان -جانزن -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون رپلو سرطناب B 13/06/97نوجوانان  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقاتهجدهمین 

 : هشتمنفرات اول تا 
 کیارش خراسانی امیرسینا قرداشخانی کسری سعید نامقی صالح کریمی افشار متین آمارلو رادین فروغیان محمدرضا نوری محمد یوسفی نام ونام خانوادگی

 کرمانشاه زنجان هرمزگان کرمان سمنان تهران زنجان خراسان رضوی استان

 همدان -هرمزگان -مرکزی -لرستان -کرمانشاه  -کرمان -کردستان -قزوین -فارس -سمنان -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -آذربایجان شرقی -اصفهان ا:اسامی استان ه



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1397ابقات و لیگ سال کمیته مس دگزارش عملكر
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 (پسران)سنگنوردی قهرمانی کشور مسابقات  هجدهمین دوره نتایج .23

 

 پسران()سنگنوردی قهرمانی کشور مسابقات  هجدهمین دوره نتایج .24
 

 

 مجری میزبان نمکا رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور سرطناب 13/06/97 جوانان قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقاتهجدهمین 

 : هشتمنفرات اول تا 
 علیرضا پیله فروشان نام ونام خانوادگی

محمدسجاد شاهرخ 

 اصفهانی
 علی سلیمیان محمد امین نوری

عماد طاهری ویس 

 شوشتری

علی طاهری ویس 

 شوشتری
 متین بیات حمدامین یزدیزادم

 همدان مرکزی خوزستان خوزستان اصفهان زنجان اصفهان قزوین استان

 همدان -مرکزی -لرستان -کردستان -قزوین -فارس -خوزستان  -بوشهر -آذربایجان شرقی -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی ابقهعنوان مس

 فدراسیون فدراسیون پلور بلدرینگ A 14/06/97نوجوانان  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقاتهجدهمین 

 : هشتمنفرات اول تا 
 سیدعلی رشید آبادی احمدرضا الهامی حسینیکامیار  علیرضا علیجانی شانت عیسی قلیان مالکی فراز  فراز سیدرضا تقی پور محمد سلطانی نام ونام خانوادگی

 خراسان رضوی خراسان شمالی آذربایجان غربی زنجان تهران اصفهان خراسان رضوی زنجان استان

 همدان -مرکزی -لرستان -انگلست -کرمانشاه  -کرمان -قزوین -فارس  -سمنان -زنجان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -آذربایجان غربی -اصفهان اسامی استان ها:



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1397ابقات و لیگ سال کمیته مس دگزارش عملكر
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 پسران()سنگنوردی قهرمانی کشور مسابقات  هجدهمین دوره نتایج .25

 

 پسران()سنگنوردی قهرمانی کشور مسابقات  هجدهمین دوره نتایج .26

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور بلدرینگ B 14/06/97نوجوانان  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقاتهجدهمین 

 :هشتم نفرات اول تا
 محمدرضا نوری مهران الهامی علی ابراهیمی  متین آمارلو کیارش خراسانی رادین فروغیان یوسف خورشید همدانی محمد یوسفی ام خانوادگینام ون

 زنجان خراسان شمالی خراسان رضوی سمنان کرمانشاه تهران خراسان رضوی خراسان رضوی استان

 همدان -هرمزگان -مرکزی -مازندران -لرستان -گلستان  -کرمانشاه -کرمان -کردستان -قزوین -فارس  -سمنان -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -رانته -بوشهر -آذربایجان شرقی -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور بلدرینگ 14/06/97 جوانان قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقاتمین هجده

 :هشتمنفرات اول تا 
 نام ونام خانوادگی

محمد امین 

 یزدیزاد

علیرضا پیله 

 فروشان
 فرشید فزونی محمد امین نوری عماد طاهری ویس شوشتری علی طاهری ویس شوشتری علی سلیمیان متین بیات

 مازندران زنجان خوزستان خوزستان اصفهان همدان قزوین مرکزی ستانا

 همدان -مرکزی -مازندران -لرستان -گلستان -قزوین -فارس -زنجان -خوزستان -خراسان رضوی -بوشهر  -آذربایجان غربی  -آذربایجان شرقی -اصفهان اسامی استان ها:
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 (دختران)شور سنگنوردی قهرمانی کمسابقات  هجدهمین دوره نتایج .27

 
 

 دختران()دی قهرمانی کشور سنگنورمسابقات  هجدهمین دوره نتایج .28

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور سرطناب A 15/06/97نوجوانان  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقاتهجدهمین 

 هشتم:نفرات اول تا 
 زینب علی پور محدثه کهوند راحیل رمضانی فاطمه کابلی اشانیفاطمه رضائیان ک ملیکا راحمی حقیقی ثنا عزیز زنجانی محیا دارابیان نام ونام خانوادگی

 تهران همدان همدان خراسان رضوی خراسان رضوی تهران زنجان زنجان استان

 همدان -فارس -سمنان -تهران= زنجان -خوزستان -خراسان رضوی -آذربایجان شرقی -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور سرطناب B 15/06/97نوجوانان  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقاتهجدهمین 

 :هشتم نفرات اول تا
 فاطمه پوربحری راه پیما سیده غزل غیاثی نام ونام خانوادگی

ریحانه سادات 

 موسوی
 فاطمه کابلی یلدا پارسا مهشید ذاکری شیما رستگار پریسا مددی

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

 رکزیم -کرمان -قزوین -فارس -زنجان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران  -بوشهر -آذربایجان شرقی -البرز -اصفهان اسامی استان ها:



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1397ابقات و لیگ سال کمیته مس دگزارش عملكر
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 دختران()سنگنوردی قهرمانی کشور مسابقات  نتایج هجدهمین دوره .29

 

 

 دختران()نگنوردی قهرمانی کشور سمسابقات  هجدهمین دوره نتایج .30

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور سرطناب 15/06/97 جوانان قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقاتهجدهمین 

 :هشتمنفرات اول تا 
 مهسا کاملیان مینا ابوالحسنی فاطمه پیله فروشان ملیکا زارع شیدا آب بیدی آزاده کلوشادی سیفی زهرا نگین نجفی نام ونام خانوادگی

 خراسان شمالی همدان قزوین فارس مرکزی اصفهان همدان زنجان استان

 همدان -مرکزی -قزوین -فارس -زنجان -خراسان شمالی -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور بلدرینگ A 16/06/97نوجوان  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقاتهجدهمین 

 :هشتم نفرات اول تا
 زینب علی پور منصوره محمدی فاطمه کابلی ملیکا راحمی حقیقی ه کهوندمحدث ثنا عزیز زنجانی محیا دارابیان راحیل رمضانی نام ونام خانوادگی

 تهران اصفهان خراسان رضوی  تهران همدان زنجان زنجان همدان استان

 همدان -سمنان -زنجان -تهران -خوزستان -خراسان رضوی -آذربایجان شرقی -اصفهان اسامی استان ها:



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1397ابقات و لیگ سال کمیته مس دگزارش عملكر
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 (دختران)قهرمانی کشور  سنگنوردی دوره مسابقات هجدهمین نتایج .31

 

 
  

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور بلدرینگ B 16/06/97نوجوانان  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات هجدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 ساالری سارینا مهشید ذاکری یگانه سلیمانی ده دیوان ریحانه سادات موسوی یسا مددیپر شیما رستگار سیده غزل غیاثی فاطمه پوربحری راه پیما نام ونام خانوادگی

 تهران خراسان رضوی کرمان تهران البرز زنجان خراسان رضوی تهران استان

 کرمان -مرکزی -قزوین -فارس  -زنجان -تهران -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -بوشهر -آذربایجان شرقی -البرز  -اصفهان اسامی استان ها:



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1397ابقات و لیگ سال کمیته مس دگزارش عملكر
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 (دختران)قهرمانی کشور  سنگنوردی دوره مسابقات هجدهمین نتایج .32

 
 

 

 (دختران)قهرمانی کشور  سنگنوردی تدوره مسابقا هجدهمین نتایج .33

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون فدراسیون پلور بلدرینگ 16/06/97 جوانان قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات هجدهمین

 :هشتم نفرات اول تا
 سحر شاهین فاطمه پیله فروشان مینا ابوالحسنی ملیکا زارع شیدا آب بیدی آزاده کلوشاهی زهرا سیفی ین نجفینگ نام ونام خانوادگی

 فارس قزوین همدان فارس مرکزی اصفهان همدان زنجان استان

 همدان -مرکزی -قزوین -فارس  -زنجان -خراسان شمالی -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون قزوین استادیوم آزادگان سرعت A 23/06/97نوجوان  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات هجدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 - - - زینب علی پور راحیل رمضانی انیثنا عزیز زنج ملیکا راحمی محیا دارابیان نام ونام خانوادگی

 - - - تهران همدان زنجان تهران زنجان استان

 همدان -زنجان -تهران اسامی استان ها:



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1397ابقات و لیگ سال کمیته مس دگزارش عملكر
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 (زنان)قهرمانی کشور  سنگنوردی دوره مسابقات هجدهمین نتایج .34

 
 

 

 (دختران)قهرمانی کشور  سنگنوردی دوره مسابقات هجدهمین نتایج .35

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون قزوین استادیوم آزادگان سرعت B 23/06/97نوجوان  رمانی کشورقه سنگنوردی دوره مسابقات هجدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 مهشید ذاکری آناهیتا آریانفر شیما رستگار فاطمه پور بحری زهرا کهنوجی نام ونام خانوادگی

سیده نازنین زهرا 

 مظفری

 -یگانه سلیمانی -ریحانه موسوی -سارینا ساالری

 سایه ابراهیمی  -غیاثیغزل  -محدثه نوروزی

   تهران خراسان رضوی کرمان زنجان تهران کرمان استان

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

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون قزوین استادیوم آزادگان سرعت C 23/06/97نوجوان  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات هجدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 آیناز علوی صبا شمخانی ماینا نژاد احمدی هلیا سادات حسینی پارمیدا شعبانی زاده کیانا رشیدی سارا زراعت زاده سوگند طهمورثی نام ونام خانوادگی

 تهران همدان تهران کرمان کرمان کرمان کرمان هرانت استان

 همدان -کرمان -قزوین -تهران اسامی استان ها:



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1397ابقات و لیگ سال کمیته مس دگزارش عملكر
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 (دختران)قهرمانی کشور  سنگنوردی دوره مسابقات هجدهمین نتایج .36
 

 (زنان)قهرمانی کشور  سنگنوردی دوره مسابقات هجدهمین نتایج .37

 

  

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون قزوین استادیوم آزادگان سرعت 23/06/97 جوانان قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات هجدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 - - مینا ابوالحسنی فاطمه پیل فروشها آزاده کلوشادی شیدا آب بیدی نگین نجفی سرور انصاریان نام ونام خانوادگی

 - - همدان قزوین اصفهان مرکزی زنجان خوزستان استان

 همدان -مرکزی -قزوین -زنجان -خوستان -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون قزوین استادیوم آزادگان سرعت 23/06/97 بزرگساالن قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات هجدهمین

 :هشتم اول تانفرات 
 - - - - فاطمه جعفری حدیث نظری اعظم کرمی کبری لکزایی فر نام ونام خانوادگی

 - - - - کرمان کرمان کرمان هرمزگان استان

 هرمزگان -کرمان اسامی استان ها:
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 (پسران)قهرمانی کشور  سنگنوردی دوره مسابقات هجدهمین نتایج .38

 

 

 (پسران)سنگنوردی قهرمانی کشور  دوره مسابقات هجدهمین نتایج .39

 

 

 مجری میزبان نمکا رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون قزوین استادیوم آزادگان سرعت A 23/06/97نوجوان  قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات هجدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 انیمحمد سلط پرهام رسولی شانت عیسی قلیان محمد بابایی امیرحسین جعفری امیر کرم زاده پوریا کریم پور هادی خدایاری نام ونام خانوادگی

 زنجان تهران تهران زنجان زنجان قزوین خراسان رضوی زنجان  استان

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

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون قزوین استادیوم آزادگان سرعت B 23/06/97نوجوان  قهرمانی کشور سنگنوردی بقاتدوره مسا هجدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 محمد غالمی محمد صائب نیا محمدرضا سهرابی محمدرضا نوری بهراد ودیعی نوقابی حسین شفیعیون یوسف خورشید همدانی محمد یوسفی نام ونام خانوادگی

راسان رضویخ خراسان رضوی استان  فارس خراسان رضوی زنجان زنجان خراسان رضوی اصفهان 

 همدان -کرمان -فارس -زنجان -خراسان رضوی -تهران -اصفهان اسامی استان ها:
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 (پسران)سنگنوردی قهرمانی کشور  دوره مسابقات هجدهمین تایجن .40

 

 (پسران)سنگنوردی قهرمانی کشور  دوره مسابقات هجدهمین نتایج .41

 
 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون قزوین استادیوم آزادگان سرعت C 23/06/97نوجوان  قهرمانی کشور سنگنوردی بقاتدوره مسا هجدهمین

 :هشتم نفرات اول تا
 - محد علی رضوانی یزدان شیکیبی راد مهرداد برادری محمدحسین یوسفی سید امیررضا امینی امیرحسین ایرانشاهی امین توکلی نسب نام ونام خانوادگی

 - کردستان قزوین کردستان زنجان کردستان تهران شمالی خراسان  استان

 کردستان -قزوین -زنجان -خراسان شمالی -تهران اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون قزوین استادیوم آزادگان سرعت 23/06/97 جوانان قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات هجدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 فرهاد بابایی  -علی آرامش علی سلیمیان علی رضا پیله فروشان علی حمیدی حسام الدین کشاورز حسین شریفات میالد علی پور نام ونام خانوادگی

 زنجان خوزستان اصفهان قزوین قزوین قزوین خوزستان قزوین استان

 قزوین -زنجان -خوزستان -اصفهان اسامی استان ها:
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 (مردان)سنگنوردی قهرمانی کشور  دوره مسابقات هجدهمین نتایج .42

 

  

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 راسیونفد قزوین استادیوم آزادگان سرعت 23/06/97 بزرگساالن قهرمانی کشور سنگنوردی دوره مسابقات هجدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 محمدرضا احتشام نیا شاهرخ نجفی امیرحسین حسینی محمد مهروز مهدی علی پور احسان دلفانیان علی نجفی احسان اسرار نام ونام خانوادگی

 قزوین زنجان خراسان رضوی قزوین قزوین تهران زنجان خراسان رضوی استان

 قزوین  -سمنان -زنجان -خوزستان -خراسان رضوی  -تهران اسامی استان ها:
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 )پسران(نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر  نتایج .43

 

 

 نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر)پسران( نتایج .44

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 اداره ی ورزش و جوانان ئت زنجانهی خانه سنگنوردی زنجان سرعت 01/09/97 1نوجوانان گروه  نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر

 :هشتمنفرات اول تا 
 گئوگ بوداغیان علیرضا محمد امیررضا رحمانی علی اصغر عمارلو رضا غبیشاوی امین توکلی نسب امیرحسین ایرانشاهی کیارش کرخی نام ونام خانوادگی

 تهران تهران   خوزستان خراسان شمالی تهران خراسان رضوی استان

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

 مجری میزبان انمک رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 اداره ی ورزش و جوانان هیئت زنجان خانه سنگنوردی زنجان سرعت 01/09/97 2نوجوانان گروه  نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر

 :هشتمنفرات اول تا 
 دانیال نعمتی امیرحسین روح اللهی محمدرضا نوری دین فروغیانرا محمد یوسفی یوسف خورشید همدانی بنیامین زنگی آبادی سیدرضا تقی پور نام ونام خانوادگی

  کرمان  تهران خراسان رضوی خراسان رضوی  خراسان رضوی استان

 همدان -هرمزگان -مرکزی -مازندران -لرستان -گلستان -حمدکهکیلویه و بویرا -کردستان -فارس -قزوین -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -چهارمحال و بختیاری -تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:
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 نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر)پسران(نتایج  .45

 

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

 

 

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 اداره ی ورزش و جوانان هیئت زنجان خانه سنگنوردی زنجان بلدرینگ 02/09/97 1نوجوانان گروه  نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر

 :ششمنفرات اول تا 
 امین مشهد گرمه امین توکلی نسب علیرضا بیگدلی سامان عطایی کیارش کرخی رضا غبیشاوی ماهان عطایی امین سعادتمند نام ونام خانوادگی

  خراسان شمالی  فارس خراسان رضوی خوزستان فارس  استان

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

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی نوان مسابقهع

 اداره ی ورزش و جوانان هیئت زنجان خانه سنگنوردی زنجان بلدرینگ 02/09/97 2نوجوانان گروه  نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر

 :ششمنفرات اول تا 
 حسین شفیعیون عرفان دهستانی نژاد امیر اسماعیلی اشرف آبادی مهران الهامی محمدرضا نوری تقی پورسیدرضا  رادین فروغیان محمد یوسفی نام ونام خانوادگی

 اصفهان     خراسان رضوی تهران خراسان رضوی استان

 اسامی استان ها:
 -مرکزی -مازندران -لرستان -گلستان -کرمان -کردستان -فارس -قزوین -سیستان و بلوچستان -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -چهارمحال و بختیاری -تهران -آذربایجان شرقی -البرز -اصفهان

 همدان -هرمزگان
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 نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر)پسران( نتایج .47

 

 

 نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر)پسران( نتایج .48

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 اداره ی ورزش و جوانان هیئت زنجان خانه سنگنوردی زنجان سرطناب 03/09/97 1نوجوانان گروه  تعدادهای برترنخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد اس

 :هشتم نفرات اول تا
 امین سعادتمند سامان عطایی رضا غبیشاوی نیما جمیری گئورگ بوداغیان علی اصغر عمارلو امیرحسین ایرانشاهی امین توکلی نسب نام ونام خانوادگی

  فارس خوزستان بوشهر تهران  تهران خراسان شمالی اناست

 اسامی استان ها:
 -گلستان -کهکیلویه و بویراحمد -کردستان -فارس -قزوین -سیستان و بلوچستان -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -خراسان جنوبی -چهارمحال و بختیاری -تهران -بوشهر -البرز -اصفهان -اردبیل

 همدان -هرمزگان -مرکزی -مازندران -لرستان -گیالن

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 اداره ی ورزش و جوانان هیئت زنجان ی زنجانخانه سنگنورد سرطناب 03/09/97 2نوجوانان گروه  نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر

 :هشتم نفرات اول تا 
 صالح کریمی افشار علی ابراهیمی نقندر مهدی احمد بیگلو رادین فروغیان کورش صادقی جهرمی محمد یوسفی محمدرضا نوری سیدرضا تقی پور نام ونام خانوادگی

 رمانک خراسان رضوی  تهران  خراسان رضوی  خراسان رضوی استان

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

 همدان -هرمزگان -مرکزی -مازندران -گلستان
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 دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر)پسران(نخستین  نتایج .49

 

 نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر)پسران( نتایج .50

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 اداره ی ورزش و جوانان هیئت زنجان خانه سنگنوردی زنجان کمباین 04/09/97 2نوجوانان گروه  لمپیاد استعدادهای برترنخستین دوره مسابقات سنگنوردی ا

 :هشتم نفرات اول تا
 ین کرمیامیرحس مهران الهامی یوسف خورشید همدانی علی ابراهیمی نقندر رادین فروغیان محمدرضا نوری سیدرضا تقی پور محمد یوسفی نام ونام خانوادگی

   خراسان رضوی خراسان رضوی تهران  خراسان رضوی خراسان رضوی استان

 همدان -هرمزگان -مازندران -گلستان -کرمان -کردستان -فارس -قزوین  -سیستان و بلوچستان -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:

 

  

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 اداره ی ورزش و جوانان هیئت زنجان خانه سنگنوردی زنجان کمباین 04/09/97 1نوجوانان گروه  نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر

 :شتمه نفرات اول تا 
 گئورگ بوداغیان ماهان عطایی رضا غبیشاوری علی اصغر عمارلو کیارش کرخی امین توکلی نسب امیرحسین ایرانشاهی امین سعادتمند نام ونام خانوادگی

 تهران فارس خوزستان  خراسان رضوی خراسان شمالی تهران  استان

 همدان -هرمزگان -مرکزی -مازندران -گلستان -کهکیلویه و بویراحمد -کردستان -فارس -قزوین - -زنجان -خوزستان -شمالی خراسان -خراسان رضوی -تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:
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 )دختران( وره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برترنخستین د نتایج .51

 

 

 

 نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر )دختران( نتایج .52

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 اداره ی ورزش و جوانان کرمان سالن امام علی کرمان سرعت 01/09/97 1نوجوانان گروه  نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر

 :هشتم نفرات اول تا 
 حمدی نژادمفاطمه  کیانا رشیدی انیس اکبری فریماه احمدیان سوگند طهمورثی یگانه صبا شمخانی آیناز محمدی ساردو سارا زراعت زاده نام خانوادگی ام ون

 سیستان و بلوچستان کرمان زنجان فارس  تهران همدان کرمان کرمان استان

 همدان -هرمزگان -مرکزی -مازندران -کرمان -فارس -قزوین  -سیستان و بلوچستان -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -اسان رضویخر -تهران -آذربایجان شرقی -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 اداره ی ورزش و جوانان کرمان سالن امام علی کرمان سرعت 01/09/97 2نوجوانان گروه  گنوردی المپیاد استعدادهای برترنخستین دوره مسابقات سن

 :هشتم نفرات اول تا 
 اثیسیده غزل غی یلدا پارسا مهسا عزیزی علی مددی سایه ابراهیمی پریسا مددی شیما رستگار زهرا کهنوجی آناهیتا آریانفر نام خانوادگی نام و

 خراسان رضوی خراسان رضوی اصفهان همدان البرز زنجان کرمان کرمان استان

 همدان -مرکزی -کرمان -کردستان -قزوین -زنجان -خراسان رضوی -تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:
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 نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر )دختران( نتایج .53

 

 نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر )دختران( نتایج .54
  

 

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان سنیرده  عنوان مسابقه

 اداره ی ورزش و جوانان کرمان سالن امام علی کرمان بلدرینگ 02/09/97 1نوجوانان گروه  نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر

 :هشتم نفرات اول تا 
 کیانا رشیدی صبا شمخانی سوگند طهمورثی یگانه پانیذ بلوری انه سادات موسویریح آیناز محمدی ساردو یاسمن رضا پور سارا زراعت زاده نام ونام خانوادگی

 کرمان همدان تهران زنجان تهران کرمان خراسان شمالی کرمان استان

 همدان -مرکزی -گیالن -کرمان -کردستان -قزوین -زنجان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -چهارمحال و بختیاری -تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 ش و جواناناداره ی ورز کرمان سالن امام علی کرمان بلدرینگ 02/09/97 2نوجوانان گروه  نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر

 :هشتمنفرات اول تا 
 زهرا کهنوجی سیده غزل غیاثی فاطمه کابلی یگانه سلیمانی ده دیوان سیده نازنین زهرا مظفری شیما رستگار پریسا مددی فاطمه پورعیدی راه پیما نام خانوادگی نام و

 کرمان خراسان رضوی خراسان رضوی کرمان تهران زنجان البرز تهران استان

 همدان -مرکزی -گیالن -کرمان -کردستان -قزوین -زنجان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -چهارمحال و بختیاری -تهران -البرز -اصفهان استان ها:اسامی 
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 نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر )دختران( نتایج .55

 
 

 

 نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر )دختران( نتایج .56
 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 اداره ی ورزش و جوانان کرمان سالن امام علی کرمان سرطناب 03/09/97 1نوجوانان گروه  ین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برترنخست

 :ششم نفرات اول تا 
 آیناز محمدی ساردو سوگند طهمورثی یگانه نژاد فاطمه محمدی کیانا رشیدی یاسمن رضا پور هلیا سادات حسینی ریحانه سادات موسوی سارا زراعت زاده نام ونام خانوادگی

 کرمان تهران سیستان و بلوچستان کرمان خراسان شمالی کرمان تهران کرمان استان

 اسامی استان ها:
 -مرکزی -مازندران -کرمانشاه -کرمان -قزوین -فارس -ان و بلوچستانسیست -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -خراسان جنوبی  -چهارمحال و بختیاری -تهران -بوشهر -آذربایجان شرقی -اصفهان

 همدان -هرمزگان

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 اداره ی ورزش و جوانان کرمان سالن امام علی کرمان سرطناب 03/09/97 2نان گروه نوجوا نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر

 :ششم نفرات اول تا 
 زهرا کهنوجی مهسا عزیزی علی مددی فاطمه کابلی یگانه سلیمانی ده دیوان آناهیتا آریانفر شیما رستگار فاطمه پورعیدی راه پیما پریسا مددی نام ونام خانوادگی

 کرمان اصفهان خراسان رضوی کرمان کرمان زنجان تهران البرز استان

 همدان -مرکزی -گیالن -کرمان -کردستان -قزوین -زنجان -خراسان رضوی   -چهارمحال و بختیاری -تهران -بوشهر  -البرز -اصفهان اسامی استان ها:
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 نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر )دختران( نتایج .57

 
 

 

 نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر )دختران( نتایج .58

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی ن مسابقهعنوا

 اداره ی ورزش و جوانان کرمان سالن امام علی کرمان کمباین 04/09/97 1نوجوانان گروه  نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر

 :هشتمنفرات اول تا 
   یاسمن رضا پور سوگند طهمورثی یگانه کیانا رشیدی سادات موسوی ریحانه آیناز محمدی ساردو سارا زراعت زاده نام ونام خانوادگی

   خراسان شمالی تهران کرمان تهران کرمان کرمان استان

 کرمان -خراسان شمالی -تهران اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 اداره ی ورزش و جوانان کرمان سالن امام علی کرمان کمباین 04/09/97 2نوجوانان گروه  نخستین دوره مسابقات سنگنوردی المپیاد استعدادهای برتر

 :هشتمنفرات اول تا 
   سیده نازنین زهرا مظفری زهرا کهنوجی پریسا مددی آناهیتا آریانفر شیما رستگار فاطمه پورعیدی راه پیما نام ونام خانوادگی

   تهران کرمان البرز کرمان زنجان تهران استان

 کرمان -زنجان -تهران -البرز اسامی استان ها:
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 فصل سوم 
 

  سنگوردی باشگاه هاجام مسابقات 
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 )مردان( باشگاه هادوره مسابقات سنگنوردی جام  نخستین نتایج .59

 

 

 

 نخستین دوره مسابقات سنگنوردی جام باشگاه ها )مردان( نتایج .60
 

 مجری میزبان مکان رشته انزم رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس سرطناب 04/11/97 آزاد باشگاه هااولین دوره مسابقات سنگنوردی جام 

 :هشتمنفرات اول تا 
 سجاد مستجاب الدعوه ضا پیله فروشانعلیر سعید صفری صادق یوسفی علی برات زاده محمدعلی آقا داودی رضا کالسنگیان داود رکابی نام ونام خانوادگی

 آزادگان مشهد آزاد فراز قزوین پیام زنجان دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد تربیت مدرس دانشگاه آزاد باشگاه ها:

 وتوس -کرمانشاه -زنجان -الن داوودیس -باشگاه تربیت مدرس -باشگاه پیام  -بهمن -دانشگاه آزاد اسالمی -آزادگان مشهد -آزاد فراز قزوین -آرش اصفهان ها: تیماسامی 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون سالن زنده یاد داوودی سالن زنده یاد داوودی تهران بلدرینگ 05/11/97 آزاد باشگاه هااولین دوره مسابقات سنگنوردی جام 

 :هشتمنفرات اول تا 
 حسین فامیل روحانی محمدامین یزدیزاد داود رکابی رضا کالسنگیان رضا چاشی میثاق قزلباش امیر نوری علی برات زاده نام ونام خانوادگی

 تربیت مدرس نومرز دانشگاه آزاد تربیت مدرس دانشگاه آزاد تربیت مدرس نومرز دانشگاه آزاد باشگاه ها:

 وتوس -نومرز -کرمانشاه -ساسان -زنجان -دماوند رشت -داوودی -کوهنوردی تهران -تربیت مدرس -پیشتازان گلستان-پیام -دانشگاه آزاد اسالمی -آزادگان مشهد -آزاد فراز قزوین -آرش اصفهان -البرز ها: تیم اسامی
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 (زناننخستین دوره مسابقات سنگنوردی جام باشگاه ها ) نتایج .61
 

 

 (زناننخستین دوره مسابقات سنگنوردی جام باشگاه ها ) نتایج .62

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون سالن زنده یاد داوودی سالن زنده یاد داوودی تهران بلدرینگ 04/11/97 آزاد باشگاه هااولین دوره مسابقات سنگنوردی جام 

 :هشتم نفرات اول تا
 نیسیما سلطا نگار ورشوچی راحیل رمضانی محیا دارابیان الناز رکابی نام ونام خانوادگی

فاطمه جعفری 

 محمودآبادی
 ثنا عزیز زنجانی فرزانه شهروی

 داوودی داوودی دانشگاه آزاد کوهنوردی وتوس کوهنوردی وتوس دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد باشگاه ها:

 وتوس -نومرز -خانه کوهنوردان گیالن -هیئت کرمانشاه -هیئت زنجان -کوهنوردی تهران -کوهنوردی مونارک -دی صهاکوهنور -داوودی -تربیت مدرس -پیام  -بهمن -دانشگاه آزاد اسالمی -کوهنوردی اوج اراک ها: تیماسامی 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس سرطناب 05/11/97 آزاد باشگاه هااولین دوره مسابقات سنگنوردی جام 

 :هشتمنفرات اول تا 
 مینا آرمیده نگار ورشوچی فاطمه جعفری محمودآبادی ساحل مایلی  سیما سلطانی راحیل رمضانی محیا دارابیان الناز رکابی نام ونام خانوادگی

 هیئت زنجان کوهنوردی وتوس دانشگاه آزاد تربیت مدرس کوهنوردی وتوس اه آزاددانشگ دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد باشگاه ها:

 ها: تیماسامی 
 -هنوردان گیالنخانه کو -هیئت کرمانشاه -هیئت زنجان -کوهنوردی مونارک -کوهنوردی صها -کوهنوردی دماوند رشت -داوودی -تربیت مدرس -پیام  -آزاد فراز قزوین -دانشگاه آزاد اسالمی -کوهنوردی اوج اراک

 وتوس -نومرز
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  باشگاه جام دوره نخستین در شده نام ثبت ورزشكاران سنی رده آمار

 ها گرایش تفكیکبه 
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 جام باشگاه  ثبت نام شده در نخستین دوره سنی ورزشكاران رده آمار

 هر دو گرایش سرطناب و بلدرینگ در ها تیم به تفكیک
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  جـام باشـگاه های کشور سنـگ نوردی نخستین دوره مسابقات آمار شرکت کنندگان

 اسالمی انقالب پیروزی سالگرد چهلمین گرامیداشت

 زنان مردان بخش

 سرطناب بلدرینگ سرطناب بلدرینگ گرایش

 سالمیباشگاه دانشگاه آزاد ا باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی باشگاه دانشگاه آزاد اسالمی 1

 باشگاه سنگنوردی پیام باشگاه سنگنوردی پیام باشگاه سنگنوردی پیام باشگاه سنگنوردی پیام 2

 باشگاه سنگنوردی دانشگاه تربیت مدرس باشگاه سنگنوردی دانشگاه تربیت مدرس باشگاه سنگنوردی دانشگاه تربیت مدرس باشگاه سنگنوردی دانشگاه تربیت مدرس 3

 باشگاه سنگنوردی داوودی باشگاه سنگنوردی داوودی باشگاه سنگنوردی داوودی اوودیباشگاه سنگنوردی د 4

 هیئت استان زنجان هیئت استان زنجان هیئت استان زنجان هیئت استان زنجان 5

 هیئت استان کرمانشاه هیئت استان کرمانشاه هیئت استان کرمانشاه هیئت استان کرمانشاه 6

 باشگاه کوهنوردی وتوس باشگاه کوهنوردی وتوس شگاه کوه نوردی وتوسبا باشگاه کوه نوردی وتوس 7

 باشگاه کوهنوردی آزاد فراز قزوین باشگاه کوهنوردی بهمن باشگاه کوه نوردی آزادفراز قزوین باشگاه کوه نوردی آزادفراز قزوین 8

 ه سنگنوردی نومرزباشگا باشگاه سنگنوردی نومرز باشگاه کوه نوردی بهمن باشگاه سنگنوردی نومرز 9

 باشگاه کوهنوردی و کوهپیمایی اوج اراک باشگاه کوهنوردی و کوهپیمایی اوج اراک باشگاه کوه نوردی آزادگان مشهد باشگاه کوه نوردی آزادگان مشهد 10

 باشگاه خانه کوهنوردان گیالن باشگاه خانه کوهنوردان گیالن باشگاه آرش اصفهان باشگاه آرش اصفهان 11

 باشگاه کوهنوردی صها باشگاه کوهنوردی صها - اشگاه کوه نوردی ساسانب 12

 باشگاه کوهنوردی مونارک باشگاه کوهنوردی مونارک - باشگاه کوهنوردی البرز 13

 باشگاه کوهنوردی دماوند رشت باشگاه کوهنوردی تهران - باشگاه کوه نوردی تهران  14

     - باشگاه کوه نوردی دماوند رشت 15

 - - - باشگاه کوهنوردی پیشتازان گلستان 16

تعداد تیم ها 

 : 

 تیم 22

72 52 64 60 

124 124 

 248 جمع
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 گاه هاـام باشـگ نوردی جـسن مسابقات دوره نخستین تیمی رده بندی
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 چهارمفصل 

 جام فجر مسابقات
 

 درای تولینگ جام فجردوره مسابقات  ششمین 

  دوی کوهستان جام فجرچهارمین دوره مسابقات 

 نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی سرعت جام فجر 

 نونهاالن جام فجر دوره مسابقات سنگنوردی پنجمین 

 قهرمانی کشور(کوهنوردی با اسكی جام فجر  دوره ششمین( 
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 (مردانتولینگ جام فجر ) مین دوره مسابقات درایششنتایج  .63

 

 

 تولینگ جام فجر )مردان( مین دوره مسابقات درایششنتایج  .64
 

 

 مجری بانمیز مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته صعودهای ورزشی فدراسیون پلور سرطناب 07/09/97 آزاد ابقات درای تولینگ جام فجرمین دوره مسشش

 :هشتمنفرات اول تا 
 غالمیمازیار  محمد عادل ابتدائیان سید عماد حسینی مهدی تقی خانی مجتبی هاشمی حسین آبادی محمود وفائی مجتبی ثقفی سعید زینالی نام ونام خانوادگی

 البرز اصفهان اصفهان قزوین اصفهان تهران البرز تهران استان

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

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته صعودهای ورزشی فدراسیون پلور کمباین 07/09/97-08 آزاد لینگ جام فجرابقات درای تومین دوره مسشش

 :هشتمنفرات اول تا 
 علی اصالنگیر محمد عادل ابتدائیان مجتبی هاشمی حسین آبادی مجتبی ثقفی محمود وفائی علی ناظمی کلمنجانی مهدی تقی خانی سعید زینالی نام ونام خانوادگی

 قزوین اصفهان اصفهان البرز تهران هاناصف قزوین تهران استان

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



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1397ابقات و لیگ سال کمیته مس دگزارش عملكر

55 

 

 

 (مردانتولینگ جام فجر ) مین دوره مسابقات درایششنتایج  .65

 

 (زنانتولینگ جام فجر ) مین دوره مسابقات درایششنتایج  .66

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته صعودهای ورزشی فدراسیون لورپ سرعت 08/09/97 آزاد ابقات درای تولینگ جام فجرمین دوره مسشش

 :هشتمنفرات اول تا 
 محمد عادل ابتدائیان مسعود زینالی علی اصالنگیر محسن شفیعی رخیهپویان شا مهدی شاهی مهدی تقی خانی علی ناظمی کلمنجانی نام ونام خانوادگی

 اصفهان تهران قزوین قزوین تهران تهران قزوین اصفهان استان

 کردستان -قزوین -فارس -تهران -البرز -اصفهان ا:اسامی استان ه

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته صعودهای ورزشی فدراسیون پلور سرعت 08/09/97 آزاد ابقات درای تولینگ جام فجرمین دوره مسشش

 :شتمهنفرات اول تا 
 دیناشیطاهره  زهره عبداله خانی آالله قاسمی امانتی الناز ملکی مطلق شبنم اسدی مهسا نساج پور آزاده کلوشادی نسرین عبدالرحیمی نام ونام خانوادگی

 اصفهان تهران تهران تهران البرز اصفهان اصفهان تهران استان

 تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:
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 (زنانتولینگ جام فجر ) دوره مسابقات درایمین ششنتایج  .67
 

 

 (زنانتولینگ جام فجر ) مین دوره مسابقات درایششنتایج  .68
 

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته صعودهای ورزشی فدراسیون پلور کمباین 08/09/97-09 آزاد ابقات درای تولینگ جام فجرمین دوره مسشش

 :هشتم نفرات اول تا
 طاهره دیناشی الناز ملکی مطلق زهره عبداله خانی مهسا نساج پور آالله قاسمی کلوشادی آزاده نسرین عبدالرحیمی شبنم اسدی نام ونام خانوادگی

 اصفهان تهران تهران اصفهان تهران اصفهان تهران البرز استان

 تهران -البرز -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته انزم رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته صعودهای ورزشی فدراسیون پلور سرطناب 09/09/97 آزاد ابقات درای تولینگ جام فجرمین دوره مسشش

 :هشتم نفرات اول تا
 از ملکی مطلقالن هانیه زوله مهسا نساج پور آزاده کلوشادی نسرین عبدالرحیمی زهره عبداله خانی آالله قاسمی شبنم اسدی نام ونام خانوادگی

 تهران البرز اصفهان اصفهان تهران تهران تهران البرز استان

 البرز  –تهران -اصفهان اسامی استان ها:
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 (زنان)جام فجر  دوی کوهستاندوره مسابقات  چهارمیننتایج  .69

 

 
 

 (مردان)دوی کوهستان جام فجر دوره مسابقات چهارمین نتایج  .70
 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته صعودهای ورزشی فدراسیون کوهنوردی تهران درکه تا جمشیدیه اسکای رانینگ 15/09/97 آزاد رچهارمین دوره مسابقات دوی کوهستان جام فج

 :ششم نفرات اول تا 
 فاطمه نادری ریحانه کربالیی مهتاب سعیدی زامیانی فاطمه سرشتی هاجر رضا نژاد رقیه شریفی نام ونام خانوادگی

 تهران تهران البرز تهران فارس تهران استان

 مازندران -لرستان -فارس -زنجان -تهران -آذربایجان شرقی -البرز سامی استان ها:ا

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته صعودهای ورزشی فدراسیون کوهنوردی درکه تا جمشیدیه تهران اسکای رانینگ 15/09/97 آزاد چهارمین دوره مسابقات دوی کوهستان جام فجر

 :ششم نفرات اول تا 
 امیر احمدبیگی حسین نیرومندی علی قره غیبی رحیم رستگاری مبین صابر چرخی بهرام پرورش نام خانوادگی نام و

 تهران فارس  البرز مرکزی آذربایجان فارس استان

 مرکزی -مازندران -لرستان -گیالن -کرمان -کردستان -فارس -زنجان -خراسان رضوی -تهران -آذربایجان غربی -ربایجان شرقیآذ -البرز -اصفهان اسامی استان ها:
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 (پسران)دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر  نوزدهمیننتایج  .71

 

 

 (پسران)دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نوزدهمین نتایج  .72

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون هیئت زنجان زنجان انقالبسالن  سرعت A 18/11/97وانان نوج دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نوزدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 محمد بابائی سپهر محمودی شهریار نخعی پرهام رسولی هادی خدایاری امیرحسین جعفری امیر کرم زاده پوریا کریم پور ونام خانوادگی نام 

 زنجان رسفا کرمان قزوین زنجان زنجان قزوین خراسان رضوی استان

 همدان -فارس -کرمان –قزوین  -زنجان -خراسان رضوی -تهران اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون هیئت زنجان قالب زنجانسالن ان سرعت B 18/11/97نوجوانان  دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نوزدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 رهاد سخنگو بهراد ودیعی نوقابی محمد یوسفی مبین حسین آبادی نام خانوادگی نام و

یوسف خورشید 

 همدانی
 امیرحسین روح اللهی کرخی شکیار محمدرضا سهرابی

 کرمان خراسان رضوی انزنج خراسان رضوی تهران خراسان رضوی خراسان رضوی خراسان رضوی استان

 فارس -کرمان –قزوین  -زنجان -خراسان رضوی -تهران -اصفهان اسامی استان ها:
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 (پسران)دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نوزدهمین نتایج  .73

 

 

 (پسران)نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نتایج  .74

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون هیئت زنجان سالن انقالب زنجان سرعت C 18/11/97نوجوانان  دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نوزدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 علیرضا بیدگلی ساسان عطایی رضا غبیشاوی گئورگ بوداغیان امین توکلی نسب امیرحسین ایرانشاهی محمد ملوندی ماهان عطایی نام ونام خانوادگی

 زنجان فارس خوزستان تهران خراسان شمالی تهران خراسان رضوی فارس استان

 فارس -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی -خراسان رضوی -تهران اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون هیئت زنجان نجانسالن انقالب ز سرعت 18/11/97 جوانان دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نوزدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 میالد علیپور نام ونام خانوادگی

حسام الدین کشاورز 

 قاسمی
 - - علی محمد عرب متین بیات علی آرامش علیرضا پیله فروشان

 - - خوزستان همدان خوزستان قزوین قزوین قزوین استان

 همدان -قزوین -خوزستان اسامی استان ها:
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 (مردان)وزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر ننتایج  .75
 

 (دختران)نوردی جام فجر نوزدهمین دوره مسابقات سنگ نتایج .76
 

 

 

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون هیئت زنجان سالن انقالب زنجان سرعت 18/11/97 بزرگساالن دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نوزدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 احسان دلفانیان علی برات زاده روزبه عباسی کرکی شاهرخ نجفی محمدرضا افشارنیا هدی علیپورم علی نجفی احسان اسرار نام ونام خانوادگی

 تهران کرمان خوزستان زنجان قزوین قزوین زنجان خراسان رضوی استان

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

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون هیئت زنجان نفری زنجان 6000سالن  سرعت A 19/11/97نوجوانان  دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نوزدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
    زینب علی پور راحیل رمضانی ثنا عزیز زنجانی محیا دارابیان ملیکا راحمی نام ونام خانوادگی

    تهران کرمان زنجان زنجان تهران استان

 کرمان -زنجان -تهران اسامی استان ها:
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 (دختران)نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر  نتایج .77

 

 

 

 (دختران)نوزدهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر  نتایج .78

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون هیئت زنجان نفری زنجان 6000سالن  سرعت B 19/11/97نوجوانان  دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نوزدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 سارینا ساالری سارا بیات یگانه سلیمانی زهرا کهنوجی آناهیتا آریانفر ریحانه موسوی شیما رستگار فاطمه پور بحری نام ونام خانوادگی

 تهران نجانز کرمان کرمان کرمان تهران زنجان تهران استان

 کرمان -زنجان -تهران اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 یونفدراس هیئت زنجان نفری زنجان 6000سالن  سرعت C 19/11/97نوجوانان  دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نوزدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 شیده حدادی همدان صبا شمخانی پانیذ بلوری کیانا رشیدی سوگند طهمورثی یگانه زهرا مقدمی سارا زراعت زاده آیناز محمدی ساردو نام ونام خانوادگی

 همدان همدان زنجان کرمان تهران کرمان کرمان کرمان استان

 انهمد -کرمان -زنجان -تهران اسامی استان ها:
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 (زنان)دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر  نوزدهمین نتایج .79

 

 (دختران) نونهاالن دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر پنجمین نتایج .80

 

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 فدراسیون هیئت زنجان نفری زنجان 6000سالن  سرعت 19/11/97 بزرگساالن دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نوزدهمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 الناز رکابی فرناز اسماعیل زاده نگین نجفی سیما سلطانی فاطمه جعفری اعظم کرمی کبری لکزایی فر ریحدیث نظ نام خانوادگی نام و

 زنجان زنجان زنجان زنجان کرمان کرمان هرمزگان کرمان استان

 هرمزگان -کرمان -زنجان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی ان مسابقهعنو

 باشگاه سیپان هیئت تهران باشگاه سیپان تهران سرطناب A  09/12/97نونهاالن  نونهاالن دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر پنجمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 یکتا سادات یزدانی یسنا زنگنه بهار عراقی پور  روژینا گرویی وان کاظمیارغ یاسمن عوض نژاد یگانه سادات یزدانی ملینا میرزاخانیان نام ونام خانوادگی

 تهران بوشهر کرمان فارس فارس کرمان تهران تهران استان

 یزد -همدان -مرکزی -مازندران -گیالن -کرمانشاه -کرمان -کردستان -زوینق -فارس -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -چهارمحال و بختیاری -تهران -بوشهر -آذربایجان شرقی  -البرز -اصفهان اسامی استان ها:
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 (دختران)پنجمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نونهاالن  نتایج .81
 

 

 

 (دختران)پنجمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نونهاالن  نتایج .82

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 باشگاه سیپان هیئت تهران اشگاه سیپان تهرانب سرطناب B  09/12/97نونهاالن  نونهاالن دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر پنجمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 نام ونام خانوادگی

فاطمه سادات  

 رضوی
 پری زاد شیدخانی نگار کریمی شیدا صالحی مهتا وفا محیا نقدی

مهرسا موسی 

 جعفرآبادی
 دریا سیف اللهی

 کرمان کرمان اصفهان خوزستان تهران زنجان خراسان رضوی خراسان رضوی استان

 یزد  -گیالن -کرمانشاه -کرمان -قزوین -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 باشگاه سیپان هیئت تهران باشگاه سیپان تهران سرطناب C 09/12/97 نوجوانان نونهاالن ات سنگنوردی جام فجردوره مسابق پنجمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 فاطمه محمدی نژاد آیناز محمدی ساردو هلیا سادات حسینی نام ونام خانوادگی

سوگند طهمورثی 

 یگانه
 انیس اکبری صبا شمخانی آیناز علوی یاسمین رضاپور

 زنجان همدان  تهران خراسان شمالی تهران کرمان کرمان کرمان استان

 همدان -مازندران  -گیالن -کرمانشاه -کرمان -قزوین -زنجان -خوزستان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -اصفهان اسامی استان ها:
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 (نتایج پنجمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نونهاالن )دختران .83

 

 

 (پسران)پنجمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نونهاالن  نتایج .84

 

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 باشگاه سیپان هیئت تهران باشگاه سیپان تهران سرطناب D 09/12/97نوجوانان  نونهاالن دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر پنجمین

 :هشتمنفرات اول تا 
      دایانا دادمنش ستایش پرسا زهرا نوری نام ونام خانوادگی

      کرمان کرمان هاناصف استان

  اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 اشگاه سیپانب هیئت تهران باشگاه سیپان تهران سرطناب A  10/12/97نونهاالن  نونهاالن دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر پنجمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 عباس طامول زاده دیلمی پارسا احمدی رضا نعمت الهی امیرحسین فرهنگی امیرعباس ایده لوئی محمدطاها قیصری ارمتین کفش چی سید سبحان سجادی نام ونام خانوادگی

 خوزستان خوزستان فارس تهران زنجان فارس زنجان خراسان رضوی استان

 یزد -همدان -مرکزی -مازندران -لرستان -گیالن -کرمان -کردستان -قزوین -فارس -زنجان -خراسان شمالی  -خراسان رضوی -تهران -بوشهر - و غربی آذربایجان شرقی -اصفهان ا:اسامی استان ه
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 (پسران)پنجمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نونهاالن  نتایج .85
 

 (پسران)پنجمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نونهاالن  نتایج .86

 

  

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 باشگاه سیپان هیئت تهران باشگاه سیپان تهران سرطناب B  10/12/97نونهاالن  نونهاالن دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر پنجمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 سید علی یعقوبی آل سید سپهر نساج کریمی اکبرپورمحمدحسین  امیرعباس محمدی نژاد امیر محمد نوربخش برسام نوربخش طاها رحیمی رنجبر رادان ایزدی نام ونام خانوادگی

 خراسان رضوی خراسان رضوی خوزستان گیالن اصفهان کرمان آذربایجان شرقی فارس استان

 هرمزگان -مرکزی -مازندران -گیالن -گلستان -کرمانشاه -کرمان -کردستان -قزوین -فارس -زنجان  -خوزستان -خراسان رضوی -تهران -بوشهر -آذربایجان شرقی  -البرز -اصفهان اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 اشگاه سیپانب هیئت تهران باشگاه سیپان تهران سرطناب C 10/12/97نوجوانان  نونهاالن دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر پنجمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 یاشار صفادوست علیرضا محمد علیرضا ده کاهی رضا غبیشاوی امیرحسین ایرانشاهی نیما جمیری امین توکلی نسب ماهان عطایی نام ونام خانوادگی

 همدان تهران مرکزی خوزستان تهران بوشهر شمالیخراسان  فارس استان

 همدان -مرکزی -مازندران -لرستان -گیالن -کرمان -کردستان -قزوین -فارس -زنجان  -خوزستان -خراسان شمالی -تهران -بوشهر -آذربایجان شرقی و غربی  -البرز -اصفهان -اردبیل اسامی استان ها:
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 (پسران)پنجمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر نونهاالن  نتایج .87

 

 

 )مردان( نتایج ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور کوهنوردی با اسکی .88

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 باشگاه سیپان هیئت تهران باشگاه سیپان تهران سرطناب D 10/12/97نوجوانان  نونهاالن دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر پنجمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 امیر احمدی یوسف اردمه محمدرضا طوالنی ابوالفضل محمدی نام ونام خانوادگی

یونس خورشید 

 همدانی
 علی صادقی نژاد

 امیرمهدی چراغی

 روشن
 اهورا شاه صنمی

 خوزستان همدان قزوین خراسان رضوی زنجان خراسان رضوی تهران خراسان رضوی استان

 همدان -هرمزگان -یمرکز -مازندران -لرستان -گیالن -کرمان -کردستان -قزوین -فارس -زنجان  -خوزستان -رضویخراسان  -تهران -بوشهر -آذربایجان شرقی  -البرز -اصفهان -اردبیل اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 یکمیته کوهنوردی با اسک فدراسیون منطقه خور البرز ورتیکال 04/11/97 بزرگساالن کشور کوهنوردی با اسکی  قهرمانیدوره مسابقات  ششمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 احسان گروسپور عیسی چنارانی امیر طالبی هادی شریفی راد سینا ابراهیمی علی کلهر عبدالرحمن قزاق حسین کلهر نام ونام خانوادگی

 تهران خراسان رضوی تهران تهران کردستان البرز آذربایجان غربی البرز استان

 کردستان -خراسان رضوی  -رانته -آذربایجان غربی -البرز اسامی استان ها:
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 نتایج ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور کوهنوردی با اسکی )مردان( .89

 

 

 (زنانت قهرمانی کشور کوهنوردی با اسکی )نتایج ششمین دوره مسابقا .90

 

  

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 ی با اسکیکمیته کوهنورد فدراسیون منطقه خور البرز انفرادی 05/11/97 بزرگساالن کشور کوهنوردی با اسکی  قهرمانیدوره مسابقات  ششمین

 :هشتم نفرات اول تا
 - - یاسر اویس قرنی امیر طالبی هادی شریفی راد عبدالرحمن قزاق علی کلهر حسین کلهر نام ونام خانوادگی

 - - تهران تهران تهران آذربایجان غربی البرز البرز استان

 تهران -آذربایجان غربی -البرز اسامی استان ها:

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته کوهنوردی با اسکی فدراسیون منطقه خور البرز ورتیکال 04/11/97 بزرگساالن کشور کوهنوردی با اسکی  قهرمانیدوره مسابقات  ششمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 - - - - - سمانه امین رنجبر مهری یغمایی عالی ن فانی یزدینازنی نام ونام خانوادگی

 - - - - -  تهران تهران استان

 تهران -البرز اسامی استان ها:
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 (زناننتایج ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور کوهنوردی با اسکی ) .91

 مجری میزبان مکان رشته زمان رده سنی عنوان مسابقه

 کمیته کوهنوردی با اسکی فدراسیون منطقه خور البرز انفرادی 05/11/97 بزرگساالن کشور کوهنوردی با اسکی  انیقهرمدوره مسابقات  ششمین

 :هشتمنفرات اول تا 
 - - - - - - مهری یغمایی عالی سمانه امین رنجبر نام ونام خانوادگی

 - - - - - - تهران البرز استان

 تهران -البرز اسامی استان ها:
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 پنجم فصل
 

آمار تفكیكی ورزشكاران شرکت کننده در  

 مسابقات صعودهای ورزشی
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 آمار تفكیكی ورزشكاران شرکت کننده در مسابقات صعودهای ورزشی )رده سنی و گرایش(

 1397و  1396سال 

 



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1397ابقات و لیگ سال کمیته مس دگزارش عملكر

71 

 

 ششمفصل 

 عوامل اجرایی 

 مسابقات
 

 طراحان مسابقات سنگنوردی 

 داوران مسابقات سنگنوردی 

 ابقات دوی کوهستانطراحان مس 

 داوران مسابقات دوی کوهستان 

 طراحان مسابقات درای تولینگ 

 داوران مسابقات درای تولینگ 

 طراحان مسابقات کوهنوردی با اسكی 

  کوهنوردی با اسكیداوران مسابقات 

 عوامل پشتیبانی مسابقات 
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 1397طراحان مسابقات سنگنوردی سال 

 مردان

 . امیرحسین کوکبیان21 . مسعود زینالی15 مود خاتمی. مح8 .محمد علی آقا داوودی1

 . محسن محمودی22 . امید شیخ بهایی16 . مجتبی خدایی9 . سید حسام آل موسوی2

 . سجاد مستجاب الدعوه23 . کامران علی اکبری17 . میثم رجبی10 . اکبر اکبرزاده3

 ک موسوی. فات24 . آرتیمس فرشاد یگانه18 . محمد رخصتی11 . شبیر بشیری4

 . علی میرزایی25 . میثاق قزلباش19 . آراز رسایی12 . شعیب پیرولی5

 . امیر نادری26 . امین کتابی ابهر20 . ابوالفضل رضایی13 . محسن حبیبیان دانا6

   . واال ریخته گر مشهد14 . محمود حسن زاده7

 

 

 1397طراحان مسابقات سنگنوردی سال 

 زنان

 .سایه تجلی زاده1

 نازنین محمدپور. 2
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 1397داوران مسابقات سنگنوردی سال 

 مردان
 . حسین قاسمی زاده سراب16  . کورش رضایی9  میثم افتخاری. 1

 . سعید کاظم نژاد خلیلی آباد17  . محمدعلی رفیقی10  مجید اسکندری . 2

 . محمد کریمی18  . آرمین رمضانپور11  . محمد علی امید بیگی3

 . علی گلیج19  . مهران زارع12  دیانی. فرزام 4

 . سعید محمودی20  . سعید شریف زاده13  . آرش حسن زعیم5

 . سید سعید موسی پور موسوی21  . مهدی صامعی14  . محمدامین حواله دار نژاد6

 . امید نوایی بروجنی22  . فواد عبداللهی15  . مهدی رئوف زاده7

     . امین رائینی نژاد8

 

 

 1397ان مسابقات سنگنوردی سال داور

 زنان

 . خاتون کاظمی34 . پریسا ساالری23 . ساکار حسینی12 . ملیکا استکی1

 . آتوسا کریمی35 . سوگند ساالری24 . نیره خادمی زارع13 . مریم اسالمی2

 . سمیرا کریمی36 . سجاده سلطانی نژاد25 . سارا خسروی14 . شکیبا اموری3

 . زرتاج گندم ریز37 . شهین شادمهری26 . رویا دانایی15 . معصومه بایتمری4

 . صغرا لکزایی فر38 . سیمنه صادقی پور 27 . فهیمه درسازان مالیری16 . نگین بنفشه5

 . ندا محمودیان39 . آمنه صدقیان28 . مهنوش دوکوهکی17 . زهرا بهرامیان6

 . اکرم مالمحمدی40 ی. مرضیه طهماسب29 . سمیه رحماندوست18 . سایه تجلی زاده7

 . بهاره واقفی نژاد41 . مهدیه عباس زاده30 . ساناز رمضانی19 . رکسانا تقی زاده8

 . راضیه سادات هاشمی42 . زهره علیزاده31 . فرنوش رئیسی20 . نادیا جواندل9

 . مریم یار محمدی43 . یاسمن غفوری فر32 . سارا زاد نعمت21 . سمانه جعفری10

  . بهاره قبادی بیستونی33 . آرزو زربه ای22 نی. نرگس حسی11
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 )اسکای رانینگ(طراحان مسابقات دوی کوهستان 

 1397سال 

 مردان
 . شهریار ایزدی3 . اسماعیل اسماعیل زاده2 . فریدون اردهالی1

 . مجید دلنوا6 . یاسین خلیل آبادی5 . معبود توحیدی نژاد4

 . ایرج طریقی جاوید9 یاراحمدی. مسعود شعبان 8 . اسماعیل رهگذر7

 . رضا کاشانی12 . موسی فهیمی11 . مظفر فریدونی10

 . عزیز محمدی فارسانی15 . محمود مبارکی14 . فریدون کریمیان13

   . عبدالرضا نقیب زاده16

 

 
  

 )اسکای رانینگ(طراحان مسابقات دوی کوهستان 

 1397سال 

 زنان

 . لیال آب شیرینی3 یریان. آیگین ام2 . بنفشه ابوالقاسمی1

 . صدیقه سنگرزاده6 . ثمین بخشی زاده5 . آرزو جان محمدی4

 . معصومه نظر زاده9 . آزاده معنوی8 . صفیه گودرزی7
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 )اسکای رانینگ(داوران مسابقات دوی کوهستان 

 1397سال  

 مردان

 شهریار ایزدی. 3 اسماعیل اسماعیل زاده. 2 . فریدون اردهالی1

 مجید دلنوا. 6 یاسین خلیل آبادی. 5 بود توحیدی نژادمع. 4

 ایرج طریقی جاوید. 9 مسعود شعبان یاراحمدی. 8 اسماعیل رهگذر. 7

 رضا کاشانی. 12 موسی فهیمی. 11 مظفر فریدونی. 10

 عزیز محمدی فارسانی. 15 محمود مبارکی. 14 فریدون کریمیان. 13

   عبدالرضا نقیب زاده. 16

 

 

 )اسکای رانینگ(مسابقات دوی کوهستان داوران 

 1397سال  

 زنان

 لیال آب شیرینی. 3 آیگین امیریان. 2 بنفشه ابوالقاسمی. 1

 صدیقه سنگرزاده. 6 ثمین بخشی زاده. 5 آرزو جان محمدی. 4

 معصومه نظر زاده. 9 آزاده معنوی. 8 صفیه گودرزی. 7
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 1397طراحان مسابقات درای تولینگ سال 

 انمرد

 .محسن محمودی3 . محمدرضا صفدریان2 .عرفان فتاح حمیدی1

 .امیرحسین ناظمی6 . محمدرضا میرزاده5 . امین کتابی4

 

  

 1397داوران مسابقات درای تولینگ سال 

 مردان

 . علی گلیج3 . محمدامین حواله دار نژاد2 . مهدی صامعی1

 

 

 1397داوران مسابقات درای تولینگ سال 

 زنان

 . آرزو زربه ای3 . هانیه داودی2 ارا خسروی. س1

 . آتوسا کریمی6 . بهاره قبادی5 . مرضیه طهماسبی4
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 1397طراحان مسابقات کوهنوردی با اسکی سال 

 مردان

 . امیرحسین سرایی3 . سید زین العابدین حسینی2 . قدیر اسدی1

 . حیدر عباسی6 . میثم صید5 . سیامک شمس الدین4

   ملکی. خدایار 7

  
 

 

 1397داوران مسابقات کوهنوردی با اسکی سال 

 مردان

 . امیرحسین سرایی3 . سید زین العابدین حسینی2 . قدیر اسدی1

 . محمود غالمی6 . حیدر عباسی5 . میثم صید4

   . خدایار ملکی7

 

 

 

 

 



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1397ابقات و لیگ سال کمیته مس دگزارش عملكر

78 

 

 تقدیر و سپاس از مجموعه عوامل اجرایی برگزاری مسابقات

 

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

 مجموعه ای از عوامل اجرایی میباشد.

حاصل تالش و همدلی  1397در سال  (عنوان مسابقه 87مجموعه از مسابقات ) 25انجام و برگزاری 

ان برگزاری، عوامل اجرایی متعددی مانند مربیان، سرپرستان، ورزشکاران، والدین، ناظرین، مدیر

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

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

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

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

 عزت قرینتان باد

  



 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسالمی ایران

 1397ابقات و لیگ سال کمیته مس دگزارش عملكر

79 

 

 افق بعدی

های رایج و ناکارآمد و همچنین گشودن قالب ها وها برای عبور از کلیشهشاید یکی از بی نهایت راه

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

 ینده است. آ

سیر را برای تدوین افق بعدی هموار می  ست. بازنگری امور، گفتگوی   آنچه م سازد، توکل و تداوم ا

همدالنه، حضووور در صووحنه و مشووارکت، ایمان به خداوند و امید به آینده، اعتماد به خویش،                

 بهرهمندی از تجارب گذشته، مبنا و حاصل کار است. 

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

شن برای ایران و          شق نوید بخش، فردای رو صص نیروی ع ست. عزم، اراده، تعهد، تخ شما از آن 

 ایرانی است.

 

 

 

 

 

 

 

 داورپور مهدی

 98اردیبهشت 

  

 مغانگمان مبر که به پایان رسید کار 

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

 ذیل ارسال نمایند. های مسابقات و لیگ به نشانی
 

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

 

 

 

 

تمامی عزیزانی را که   مساااابقات و لیگ  سااا      کمیته 

سطح   نها های خو  را به نظرها و پیشنقطه منظور ارتقای 

سال    صالح برنامه اجرایی  سال می 97 انش و ا نمایند؛  ، ار

 فشار .به گرمی می

 

 
 موفّق باشید

 98ار یبهش  

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

