
 فدراسیون کوهنوردي و صعود هاي ورزشی جمهوري اسالمی ایران

 کارگروه صعودهاي ورزشی

 

 ایران ي صعودهاي ورزشیتاریخچه

 

 تهیه و تدوین:

 آرتیمس فرشادیگانه ،ارشیا بهرامی نیا

 

 

 



2 
 

  



3 
 

 مقدمه

شی شتار زیر تال شکل گیري ایا نو شی ایران و به چگونگی  صعودهاي ورز شت و ست در جهت ثبت تاریخچه ي  سرگذ ن ورزش، 

 پیشرفت آن در بخش هاي مختلف اشاره دارد.

صاحبه با افراد صورت م شته مرتبط روش جمع آوري اطالعات در این تحقیق به  شیوها و نو ستفاده از برخی آر شد. تا حد  ها و ا می با

کامل نیست و ممکن است  اما دور باشدوقایع بپردازد و از تحریف به امکان تالش شده است که مطالب به درستی و بی طرفانه به شرح 

 داراي نقص و کاستی هایی باشد.
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به تاریخچه سنگنوردي جهاننگاهی   

که  میالدي مطرح شد، زمانی 50هاي اولیه دهه  سال از واقع در شناسیممی بولدرینگ و اسپرت سنگنوردي نام با امروزه ما که آنچه

 کالهک هاي برآمدگی و کوتاه سنگهاي صعود گیل شیفته جان کرد. آغاز را سنگنوردي آمریکا، آالباماي ایالت از جوانی جان گیل

 تمریناتی صرف را خود وقت پرداختند،می سنگنوردي و کوهنوردي به که همزمان دوره آن کوهنوردان سایر خالف بر و بود مانند

ــنگنوردي ویژه ــتیک اجراي حرکات و س ــنگها روي ژیمناس  تمریناتِ گرِآغاز نیز توان پدر بولدرینگ ومی را گیل کرد. جانمی س

 جدیدي نسل ظهور و فرانسه در ویژه به اروپا در اسپرت سنگنوردي گسترش شاهد حال عین در 70دهه  نامید. رشته این تخصصی

 تدریج سنگنوردي به نیز آمریکا در. شد آماده صعود براي و رولکوبی فرانسه در بسیاري مسیرهاي ها سال این طی. سنگنوردان بود از

سیمیتی ملیِ پارك و یافترا می خود ویژه جایگاه شگی رینتم محل به ،یو شد سنگنوردان همی  دوره این در تمرین علم. تبدیل 

ــرفت ــعود درجه و کرد پیش ــنگنوردان ص  ولفگانگ گولیچظهور  با میالدي 80 دهۀ یافت. در ارتقاء اي مالحظه قابل طور به س

 بار اوّلین براي شد موفق هیل لین. بود سنگنوردي پیش از بیش پیشرفت شاهد میالدي 90 شد. دهه جدیدي دورة وارد سنگنوردي

 المللیبین مسابقات دهه این در. کند صعود صورت طبیعی به دارد، ارتفاع متر 900 به نزدیک که را الکاپیتان دیواره از Noseمسیر 

شتري ارزش سنگنوردي در مختلفی هاي کتاب و یافت بی شر زمینه  صب. شد منت  هاي دیواره گوناگون انواع از برداري بهره و ن

 دهند. ارتقاء را خود هايمهارت و بپردازند تمرین به سال طول تمام در که آورد فراهم براي سنگنوردان را امکان این مصنوعی

سابقات برگزاري شتۀ در و میالدي 40 دهۀ پایانی هاي سال از سنگنوردي م  دهۀ تا هارقابت این. قرار گرفت توجّه مورد سرعت، ر

 .شد می برگزار شوروي در اغلب 80

سوي تالش المللی بین سطح در سیون کردن متقاعد براي ها فران سمیت به کوهنوردي براي المللی بین فدرا سابقاتِ شناختنِ ر  م

سید نتیجه به 1988 سال در سنگنوردي سوي به همّت جهانی جام اوّلین و ر شته در 1989 سال در ها فران سیر سختی ير  و م

 تنظیم مسابقات قوانین و تشکیل منظور همین به UIAAدر  جداگانه اي کمیته Paul Brasset تالشِ با همچنین. شد برگزار سرعت

 شد.

 شود.می برگزار بار دوسال یک هر پس، آن از مسابقات این .برگزارشد فرانکفورت در جهانی مسابقات اوّلین 1991 سال در

 میشود. برگزار سالیانه صورت زمان به آن از مسابقات این سوییس، بازلِ در جهان جوانان قهرمانی مسابقات اوّلین 1992 سال در
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شکیالتی 1997 سال در  آن از هدف که گرفت شکل UIAAسنگنوردي) در  رقابتهاي براي المللی بین شوراي( ICCنام  به جدید ت

 بود. آن ترویج و رشد براي شرایط مناسب آوردن فراهم و ورزش این کافی استقالل تضمین

 شد. گنجانده طور آزمایشی به جهانی مسابقات در 1999 سال در و معرفی رسمی طور هب بلدرینگ رشته 1998 سال در

س رانجامس شی صعودهاي جهانی یونفدرا سیون از ورز شنبه جهانی فدرا شد و در تاریخ   7 میالدي/ 2007 ژانویه 27 کوهنوردي جدا 

 .نمود آغاز مستقل به صورت را خود فعالیت شمسی هجري 1385 بهمنِ
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 آغاز شکل گیري صعودها ورزشی در ایران

سال  سمی گردیدورزش کوه 1326در  شکیالت ر سال  و نوردي ایران داراي ت سیون 1327در  سکی درهاي کوهفدرا هم  نوردي و ا

کوهنوردي  يو رشتهبه دنبال گسترش هر د 1353ایران فعالیت خود را آغاز نمود. در سال  نوردي و اسکیِفدراسیون کوه ادغام و به نامِ

 و به دنبال اســتقالل فدراســیون جهانی 1386دو فدراســیون به صــورت مســتقل در آمدند. فدراســیون کوهنوردي در ســال  ،و اســکی

سیون جهانی کوه) IFSC(صعودهاي ورزشی  سیون کوه«به  )UIAA( نوردياز فدرا تغییر نام داد و از » نوردي و صعودهاي ورزشیفدرا

 .وان معرفی گردیدآن پس با این عن

شد و صعود می مسیر هاي بلند رول کوبی شده به همراه طنابچه یا تسمه هایی که از آنها آویزان بود دیده 1366و  1365سال هاي در 

، گروهی از در ایران ي شـــصـــتي دههاز نیمه .یا گرفتن تســـمه از رولی به رول دیگر انجام می گرفت این مســـیر ها با رکاب زدن

سنگ ن راه خود را به نوعی،نورداسنگ سنتی جدا کردند و به جاي تکیهاز  سنگنوردان  صعود از  ِصرف بر  ها، تالش را بر ها و دیوارهي 

هر کدام  نوردي،ي سنگر شمال تهران) یکی دو هستهنوردي بندیخچال (دي سنگدر منطقه وسیله و سریع متمرکز ساختند. صعودِ کم

سنگ شکل گرفت کهشامل چند  سنگ نورد  ص اي منطقه، نه به عنوان دیواره هايه(بولدر)  کوتاهبه  عودهاي بلند، بلکه به تمرین براي 

سختی را تعریف ایستادند، مسیر سخت یا بسیار کوتاه مینگریستند. آنان، پاي یک سنگهاي یک بازي جدید و مستقل میعنوان زمینه 

سوار میو بارها بر روي گیره کردند،می شته کارها را چند هفته ادامه میافتادند، باز تالش میمیشدند، هایی  دادند تا کردند، و گاه این ر

 یک مسیر چند متري را بگشایند.

 ي کوهنوردي واقعیبا جوهرهتحقیر بود، چرا که آن را  اعتنایی و حتیکاران مورد بیکوهنوردان و ســـنتیکار اینان، در آغاز از ســـوي  

ــنتیهایی از  دیوارهگروه کمکماما  دانســتند.بیگانه می هایی متفاوت، این گونه کارانی که خیلی ســرســخت نبودند، با انگیزهنوردان و س

نوردان، قرار شــد که ي پیشــنهاد شــماري از کوهویژه که برپایهتر شــد، بهتدریج کمها بهمخالفت نوردي را مورد توجه قرار دادند وســنگ

تواند کمک شود. خیلی زود مشخص شد که تالش براي صعود مسیرهاي بسیار کوتاه و سخت، هم می ها بردهها به داخل سالنمسابقه

 .زش جدید، شناخته شودیک ور تواند به عنوانستانی باشد، و هم میهاي بلند کوهموثري باشد به کسب مهارت براي صعود دیواره

ي صعود گیري در بندیخچال و فعالیت زیادي در زمینهبیش چشم و ي شصت، حضور کمهاي دههکار که در نیمهنوردان ورزشیاز سنگ

، مهدي فتاحینورديِ آن زمان)، (دبیر جوان فدراســیون کوه محمد داووديیاد توان به زندهداشــتند، می طبیعیِ ســخت مســیرهاي

شاره کرد. سپس طیفی از کوه دوستحسین رضا، و محمد سرباز ي که پیشینه زادهعیلفریدون اسمایاد نوردان مانند زندها
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ها ي ســالکه تجربه ورمحمدتقی بهرهنوردي داشــت؛ هاي کوهســتانی و انجام کارهاي فنی کوهپربار و درازمدتی در صــعود دیواره

سن جواهرپورنوردي در آمریکا و کانادا داشــت؛ کوه ــابقه؛ مربی پرکار و کوه ح ــاکنان تهران عباس محمدينورد باس که به  از س

نه عالقمند بود، و و دیواره نورديکوه ــن نجاریاننوردي جدي و کار تشـــکیالتی در این زمی نوردي که در نورد و دیوارهکوه حس

سرعتی و فنی روي دیوارهکارنامه صعود  سنگمهاي علي خود چندین  شت، نیز به  ستون دا شی گرایش یافتند. کمی کوه و بی نوردي ورز

شوري، انیحمید روحمانند  نورديبعد، جوانان کوه سول ک سوله، ر سرور ما صر  سن غمی، کامیار کاویانپور، نا  و لوییح

 هم به گود رقابت در صعود وارد شدند.  محمود ایروانی

نوردي فنی جهان و همچنین به ور، بیشتر به معرفی دستاوردهاي کوهبهره محمد تقی انگیزه و گرایش هر کدام از این افراد متفاوت بود.

ــتا تکنیک هایی براي صــعود ســنگ هاي کوتاه از شــمال شــرقی  این زمینه عالقمند بود کار تشــکیالتی در آمریکا و و در همین راس

ــنگنوردي ایران کرد همچنین درجه بندي آمریکایی ــیر را وارد س ــختی مس ــِ همچنین او با  .براي س ــؤولین  تپاول بِرَس یکی از مس

سه سیون کوهنوردي فران سابقات در ایران را انجاماربرگزهماهنگی هایی مبنی بر  فدرا سب  داد ي م ستر منا ساختن ب که باعث فراهم 

شد. سابقات در ایران  سن براي  براي برگزاري م صهح شی عر صعودهاي ورز ي دیگري براي آموزش دادن و مربیگري بود. جواهرپور، 

 توان به ارتقاي کیفی سنگنوردي کمک کرد.قابت میعباس محمدي معتقد بود که با ر

ضوع  سابقهمو سنگم سال هاي  سیون کوه 1368نوردي، از حدود  سیون در در فدرا صادق آقاجانی رییس وقت فدرا شد.  نوردي مطرح 

ها و با پیگیري حسین رضادوست برگزار شده بود، گفت که تئاتر دفتر مشترك فدراسیونهاي عمومی که در محل آمفییکی از نشست

سابقه سنگما باید هرچه زودتر م شورهاي اروپایی نوردهاي  سال از ک ي را در ایران راه بیاندازیم؛ اگر امروز این کار را بکنیم، فقط چند 

 مان بیشتر خواهد شد.ماندگیعقب خواهیم بود، و گرنه عقب

 شد برگزار قرقره صورت به این مسابقه برگزار شد. روي سنگ پارس در بندیخچال 1369سال نوردي ایران، ي سنگنخستین مسابقه

هاي حسین رضادوست نوردي در پی کوششاین مسابقه را فدراسیون کوه .بود آنها صعود سرعت بیشتر ده ها،کنن صعود برتري معیار و

ي اول این مسابقه را نورد از شهرهاي مختلف کشور شرکت کرده بودند. مهدي فتاحی رتبهدهی کرده بود و در آن، چندین سنگسازمان

 یواره مارتینر نزدیک میدان سربند. سپس مسابقه اي روي دشد برگزاربزرگ   قورباغه سنگ روي اي ابقهمس آن از پس به دست آورد.

 نیز برگزار گردید.
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یکی ها روي یکی از دیوارهاي سالن باشگاه تکاور، هاي طبیعی و نصب آنبا درست کردن گیره از سنگ 1370هاي آذر تا اسفند در ماه

صنوعیها دیواره از اولین شد ي م ساخته  سین خوشصعود در ایران را  شم، عباس محمدي، محمد . حمید روحانی، پرویز روحانی، ح چ

 نوري، و... در این کار فعال بودند.

 فوت ایشان 1368درسال  متاسفانهو  کرد، ایران وارد مصنوعی هاي گیره زیادي مقدار رفته و ایتالیا به داوودي محمد 1366  سال در

سالن زنده یاد محمد  دیواره مصنوعی در 1370سال  .ماند استفاده بدون کوهنوردي فدراسیون انبار در زیادي مدت ها گیره نایمیکنند. 

شد. ساخته  صب این گیره ها  شیرودي با ن شگاه  ساخت در  داوودي واقع در ورز سابقات و  سترش م  دیواره هايسال هاي آتی براي گ

ضوعی م سنگنوردي مو صنوعی نیاز به گیره هاي  ستا به کمک م سديطرح بود و در همین را سی  نقی ا شته مهند شجویان ر از دان

س شگاه تهران گیره هاي  شدشیمی دان شد و رفته رفته گیره ها زیاد  ساخته  سنگنورديدیواره هاو در پی آن  نگنوردي در ایران  در  ي 

ش ساخته  صنعت  شگاه علم و  شریف و دان شگاه  سپس دان شگاه تهران  شی دان ستادیوم ورز شدا صعود هاي  ند که این امر موجب وارد 

 ورزشی به محیط دانشگاهی نیز شد.

ستین  1371خرداد  17تا  13از  سنگاردوي تربیت داور و نیروي برگزارکننده«نخ سابقات  شی انقالب در مجموعه» نورديي م ي ورز

سوول کمیته ست (م ضادو سین ر شد. در این اردو، ح سي رقابتتهران برگزار  ضو کمیتهها در فدرا شده)، یون)، عباس محمدي (ع ي یاد

 دهنده حضور داشتند.ي فدراسیون)، و... به عنوان آموزشعباس جعفري (عضو هیات رییسه

در پکن برگزار شد. نخستین حضور ایران در  سنگنوردي ي آسیایی مسابقاتومین اجالس کمیتهد 1371تیر ماه  28و  27در روزهاي 

ي فدراســیون به عنوان نمایندهدهاي ورزشــی، مربوط به همین نشــســت پکن اســت که عباس محمدي المللیِ صــعویک اجالس بین

 نوردي کشورمان در آن حضور یافت.کوه

سنگمسابقه 1371مهر  10در  ستان تهران، مقدماتی مسابقهقهرمانی نوردي ي  شد. ا سربند تهران برگزار  ي قهرمانی کشور، در میدان 

سیون کوهي اول و حمید روحانی رتبه ي دوم را به دست آوماسوله رتبه در این مسابقه، ناصر سرور نوردي با ردند. در همین سال، فدرا

 ي صعود ساخت.یک دیواره» هادفتر مشترك فدراسیون«هاي مصنوعی روي یکی از دیوارهاي ساختمان نصب گیره

ستین دوره سابقات و نخ شی در بخش هاي طراحی، داوري، برگزاري م شیي آموز صعودهاي ورز سب با  زیر نظر  آموزش تمرینات متنا

ا دعوت بود که ب آلن رنوبرگزار شــد. مربی دوره،  ،نورديون کوهي فنی فدراســیبا پیگیري کمیته 1371آبان  25تا  5مربی خارجی، از 

همراه  1371مهر  17که در  ورمحمدتقی بهره توسطحضور مربی فرانسوي مقدمات فرانسه به ایران آمده بود.  از کوهنوردي فدراسیون
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در این  .شد، فراهم نددر ماتسوموتوي ژاپن شرکت کرده بود )UIAA(نوردي ي جهانی کوهحسین رضادوست در مجمع عمومی اتحادیه

و با توجه به مهارت هایشان در بخش هاي مختلف تقسیم شده و مدارك مربوط به آن بخش را که از  نفر شرکت کردند 25دوره حدود 

انتخاب این افراد با توجه به مسابقات انجام شده و شناختی که از آنها وجود داشت  ي فدراسیون فرانسه صادر می شد دریافت کردند.سو

صورت گرفته بود. شرکت کننده ها از شهرهاي مختلف سراسر کشور در این دوره حضور داشتند که همین امر باعث گسترش مهارت ها 

 در همین زمان دیواره اي با شیب منفی در ساختمان فدراسیون نیز ساخته شد. .شد ر کشوردانش کسب شده از دوره د و

ایران، ناصر سرور ماسوله،  نوردي قهرمانی آسیا در سنگاپور برگزار شد. ازي سنگ، نخستین مسابقه1372شهریور  20و  19در روزهاي 

سول  شتند. از  ایران سنگنوردي ملی تیم اولین به عنوان کشوري و حسن نجاریانر شرکت دا سابقه  سال،   21در این م شهریور همین 

از سوي فدراسیون شده (هر دو، اعزام لورن بووهو  برتران اولماندهنده، داور، و طراح مسیر با مربیگري ي تربیت مسابقهیک دوره

شیرودي برگزار شد  در سالن سنگنوردي الني خردساآذر هم یک مسابقه 26فرانسه) در تهران برگزار شد. در  نوردي و سنگنورديکوه

سالحی شرکت 13که از میان  صرت  13کننده، جواد  ستاره ن سمی  11ساله،  ضا قا سوم را به ساله، مقام 8ساله، و حمیدر هاي اول تا 

سابقه ست آوردند. در همین روز یک م شد که از میان بزرگ» صعود کوتاهِ«ي د میار کاویانپور، کننده، کاشرکت 18ساالن هم برگزار 

 هاي اول تا سوم را به دست آوردند. حمید نصراللهی، و محمد فراهانی رتبه

نوردي جوانان (قهرمانی کشور) در کرمانشاه برگزار شد. کامیار کاویانپور از تهران، سعید ي سنگي مسابقهدي نخستین دوره 20در روز 

 1372بهمن  15و  14وم را به دست آوردند. در روزهاي یب رتبه هاي اول تا سخرمرودي از همدان، و ایرج صفادوست از همدان به ترت

سوله، و بابک یادگاري (به ترتیب ي بزرگهایی در تهران برگزار شد: مسابقهنیز مسابقه ساالن با برتري کامیار کاویانپور، ناصر سرور ما

بود که در اولی جواد سالحی، مجید قاسمی، و » صعود بلند«و » صعود کوتاه«ي کودکان در دو بخش اول تا سوم) پایان یافت. مسابقه

 هاي اول تا سوم را به دست آوردند. وحید نوربها، و در دومی جواد سالحی، ستاره نصرت، و وحید نوربها رتبه

سابقه 1373اردیبهشت  23در  صعود با عنوان یک م شاهد«ي  سوي هیات کوه» جام  ستان تهران، روي دیواز  ي مصنوعی ارهنوردي ا

ي دوم، و کامیار کاویانپور ي نخست، قاسم حسنجانی از گروه رتبهورزشگاه شیرودي برگزار شد. در این مسابقه، ناصر سرور ماسوله رتبه

سال، مسابقهرتبه ستان همین  سوم را به دست آوردند. در تاب شد (دومین مرحلهي  ي ي انتخاب تیم ملی صعودهاي ورزشی هم برگزار 

در فدراسیون تشکیل شده بود که » ي صعودهاي ورزشیکمیته«اي با عنوان مسابقه: هفدهم تیرماه در قزوین). در این زمان، کمیتهاین 

 کم آغاز شد.ها نیز کمر شهرستانهاي مصنوعی دیاد محسن نوري بود. ساخت دیوارهول آن زندهؤمس
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سا 1373دي ماه  22در روز  سی م سنئسمینار برر سابقات  صادق آقاجانی و گل م سیون ( ضور رییس و دبیر فدرا نوردي در تهران با ح

ضاي کمیته شیرمحمد) و اع صعودهاي واحمد  سنگي  شمار در خور توجهی از  شی و  سمینار، رز ستور کار  شد. د شور برگزار  نوردان ک

سی نقش سابقه برر سنگم شرفت  سالنی در پی سابقههاي  شی، ها در آینده، تنوردي، چگونگی برگزاري م صعود ورز قویت کادر مربیان 

ي صعودهاي ورزشی کناره همگانی کردن این ورزش، و... اعالم شده بود. در این نشست اعالم شد که محسن نوري از ریاست کمیته

 دار شده است.جاي او اقبال افالکی این مسوولیت را عهدهگرفته و به

دي قهرمانی کشور در تهران برگزار شد. در این مسابقه، ناصر سرور ماسوله نوري سنگي نهایی مسابقهمرحله 1374اردیبهشت  29در 

 ي دوم اطالعی ندارم).(از رتبه ي سوم را به دست آوردي نخست و محمود ایروانی رتبهرتبه

ست و بابک یادگاري صفادو سوله، ایرج  سرور ما صر  سابقات آ 20تا  1از  که نا ضور خرداد در اردوي آمادگی براي چهارمین م سیایی ح

 ام را کسب کرد. 12داشتند، در همین ماه به سنگاپور اعزام شدند و ناصر سرور ماسوله رتبه ي 
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 صعودهاي ورزشیگري دوره هاي مربّی

 آموزش را داوري و گري طرّاحی، مربّی شامل سنگنوردي کالس دوره یک و آمد ایران به رِنو نآلِ پروفسور شمسی، 1371 سال در

 داد.

 مربّی و طرّاحی بخش مختلف در گونۀ دو به جداگانه به طور و آمدند ایران به برتران و لوقان نام هاي به نفر دو 1372 سال در

 دادند. آموزش گري

سابقه در شرکت گري و مربّی طبیعت، و سالن داخل طرّاحی زمینۀ در کاملی دورة گرانش پیر و فاویر پیر 1374 سال در  م

 ند.کرد برگزار

 برگزار شد. آلمان از کشور رونالد واشتفان با مدرسی  1382سال  ،2اولین دوره ي مربی گري درجه

 در پلور برگزار شد. از کشور آلمان آندریاس هافمنبا مدرسی  ،1اولین دوره مربی گري درجه 1395تیر ماهِ سال در 

 

سیون سال  دوره هاي مربی گري صعودهاي ورزشی از طرف فدرا سه  1397تا  در بخش آقایان و دو  1، درجه2، درجه3سطح درجهدر 

 باشد. در بخش زنان برگزار شده است که به شرح زیر می 2و درجه 3سطح درجه

 

 : 3دوره مربی گري درجه 26، 1397تا  1378در بخش آقایان از سال  *

 مکان زمان

 پلور 97آبان/

 مشهد 96 فروردین/

 پلور 96 تیر/

 پلور 96 مرداد/

 پلور 95ر/آذ

 شیراز 95اسفند/
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 تهران 94مرداد/

 زنجان 94آذر/

 پلور 93اردیبهشت/

 کرج 92شهریور/

 همدان 92مهر/

 تهران 92آبان/

 شیراز 92 آبان/

 مشهد 91 اردیبهشت/

 خرم آباد 91 خرداد/

 تهران 91 شهریور/

 تهران 90مهر/

 بروجن 90آذر/

 تنکابن 89 مرداد/

 کرمان 88 دي/

 تهران 87مهر/

 ارومیه 84مرداد/

 پلور 84پاییز/

 شیراز 84

 شیراز 78 مهر/

 تهران 78 آبان/

 

 

 

 

 :2دوره مربی گري درجه ، هفت1397تا  1382در بخش آقایان از سال  *
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 مکان زمان

 پلور 97آبان/

 پلور 96 مرداد/

 پلور 94شهریور/

 تهران 90آبان/

 تهران 88 آذر/

 همدان 84بهمن/

 

 .در پلور برگزار شدآلمانی  آندریاس هافمنمدرسی  با 1395سال  تیرِ ،1گري درجهدوره مربی یکبخش آقایان  در *

 

 : 3دوره مربی گري درجه 10، 1397تا  1389در بخش زنان از سال * 

 مکان زمان

 پلور 97آبان/

 مشهد 96 فروردین/

 پلور 96 تیر/

 پلور 96 شهریور/

 پلور 95آذر/

 شیراز 95اسفند/

 پلور 94مرداد/

 مشهد 91اردیبهشت/ 

 تهران 90مهر/

 تهران 89آبان/ 

 

 : 2درجه مربی گري دوره سه، 1397تا  1388در بخش زنان از سال  *
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 زمان مکان

97آبان/ پلور  

96مرداد/  پلور  

88آذر/  تهران  

 

 برگزار نشده است. 1ي مربی گري درجه در بخش زنان دوره *
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 ی مسیرطراح

 و شد متولد هشتاد میالدي دهۀ درسالهاي مصنوعی هاي دیواره کار به آغاز با همزمان تخّصصی، حرفۀ یک عنوان به مسیر طرّاحی

سترش با شی صعودهاي ویژه به سنگنوردي، گ سنگنوردي یافتن اهمّیت نیز و بلدرینگ و ورز سابقات  سترش م  این امروزه .یافت گ

 یافته است. بدیل بی جایگاهی و شده تبدیل گنورديسن از الینفک جزئی به رشته

سیر طرّاحی که گفت توان می کلّی طور به سوي که شد مطرح جدّي صورت به زمانی از ایران در م سان فران  به آموزش براي مدرّ

 شدند. اعزام ایران

سی، 1371 سال در سور شم  را داوري و گريحی، مربّیطرّا شامل سنگنوردي کالس دوره یک و آمد ایران به رِنو آلن پروف

 داد. آموزش

ــال در  و طرّاحی بخش مختلف در گونۀ دو به جداگانه طور به و آمدند ایران به برتران و لوقان هاي نام به نفر دو 1372 س

 دادند. آموزش مربّیگري

سها، با یملّ تیم اردوهاي تداخل علّت بهآمدند.  ایران به فیلیپ و برونو هاي نام به نفر دو 1373 سال در  ناقص آموزش این کال

 شد. انجام

 برگزار مسابقه در شرکت مربّیگري و طبیعت، و سالن داخل طرّاحی زمینۀ در کاملی دورة گرانش پیر و فاویر پیر 1374 سال در

 کردند.

 شد. برگزار ایرانی مدرّسان توسّط طرّاحی بازآموزي کالس دوره یک 1375 سال در

 شدند. اعزام فرانسه به المللی بین طرّاحی دوره براي ایران از طرّاح) کشوري رسول و کامران اندامی( نفر دو 1376 سال در

 شد. برگزار ایرانی مدرّسان توسّط طرّاحی کالس دوره یک 1376 سال در

 برگزار گردید. همدان در ایرانی مدرّسان توسّط ملی و اي منطقه طرّاحی کالس دوره یک 1380 سال در

شدي، بهنام شجاعی، فتح اهللا( نفر چهار المللی بین طرّاحی دوره در شرکت براي 1381 سال در ست ایرج را  و صفادو

 شدند. اعزام فرانسه به ایران از )عسگري وحید



17 
 

شدي، شجاعی، اهللا فتح( ایرانی طرّاح چهار 1382 سال در ست ایرج بهنام را سگري وحید و صفادو سابقات در )ع  م

 یافتند. حضور انگلستان بلدرینگ

 گردید. برگزار کشور طرّاحان سطح تعیین و آموزي باز دوره اوّلین 1386 سال در

 (آرتیمسســـه نفر  و گردید برگزار تهران در اتریش از دیبوك جروم توســـط1 درجه طرّاحی دوره اوّلین 1388 درســـال

 شدند. قبول) موسوي فاتک و عسگري وحید فرشادیگانه،

سیا قهرمانی مسابقات با همزمان اي قاره احیطرّ دوره اولین 1391 سال در  برگزار تهران در جنوبی از کره دونگیون کیم توسط آ

 شدند. قبول دوره این در ایران از) عباسی امین وفرشادیگانه  آرتیمس( دونفر که گردید

سیایی مسابقات درکارورزي  هاي دوره گذراندن از پس عباسی امین و فرشادیگانه آرتیمس آقایان 1394 و 1393 درسال  آ

 شدند. )ACC( سنگنوردي آسیایی فدراسیون رسمی عضو ایرانی اي قاره طراحان اولین عنوان به

ــال  در ماه نوامبرِ ــیون جهانی ( یگانه آرتیمس فرشــادآقاي ، 1397آذرِ  / 2018س  المللیِ بین طراح به عنوان )IFSCاز طرف فدراس

 دند.ش انتخاب فدراسیون جهانی

سال  سیایی در 1397/ آبان  2018در  ساالن آ سابقات قهرمانی بزرگ سرطراح ایرانی در م شاد یگانه به عنوان اولین  ، آقاي آرتیمس فر

 ژاپن طراحی کردند.

 

سیون از سال  دوره هاي طراحی مسیر صعودهاي در بخش  1، درجه2، درجه3در سه سطح درجه 1397تا  1387ورزشی از طرف فدرا

 بخش زنان برگزار شده است که به شرح زیر می باشد. در 3سطح درجه یکآقایان و 

 

 :3طراحی مسیر درجهدوره  9 ،1397تا  1387در بخش آقایان از سال  *

 مکان زمان

 پلور 97مهر/

 مشهد 96 فروردین/

 پلور 95دي/
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 پلور 94مرداد/

 قزوین 94فروردین/

 پلور 91بهمن/

 شیراز 90تیر/

 پلور 88 آذر/

 رپلو 87 اردیبهشت/

 

  تقسیم درجه طراح ها در دو سطح  منطقه اي و ملی بوده است. 1387پیش از سال 

 

 :2، سه دوره طراحی مسیر درجه1397تا  1389در بخش آقایان از سال  *

 مکان زمان

 تهران 97بهمن/

 تهران 94شهریور/

 پلور 89 تیر/

 

 ران اندامی در همدان برگزار شد.منطقه اي/ ملی توسط آقاي کام مسیر یک دوره طراحی 1380در سال 

 

 :1، سه دوره طراحی مسیر درجه1397تا  1388در بخش آقایان از سال  *

 مکان زمان

 پلور 94شهریور/

 زنجان 90بهمن/

 تهران 88 بهمن/
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 :3دوره طراحی مسیر درجه شش، 1397تا 1386در بخش زنان از سال  *

 مکان زمان

 پلور 97مهر/

 مشهد 96 فروردین/

 پلور 95دي/

 پلور 94مرداد/

 پلور 88 آذر/

 تهران 86 دي/

 

 برگزار نشده است. 2و 1ي طراحی مسیر درجه در بخش زنان دوره *
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 داوري صعودهاي ورزشی

 .است بوده تأثیرگذار بسیار کشور در ورزش این اعتالي بر 1388 بهمن در ورزشی صعودهاي یک درجه داوري يهدور برگزاري اولین

سیون 1392 سال اول بهمن تاریخ در سخه )IFSC(ورزشی  صعودهاي بین المللی فدرا  منتشر خود تارنماي در را 2014 سال قوانین ن

 قدردانی دادند انجام را مهم این گذشته سالیان در که داورانی تالش از دارد جا و شده است ترجمه مقررات چندین بار تا کنون این .کرد

 .کردند آغاز یوسفی سمیه و بالغی علیرضا ،مختاریان محسن چون دوستانی که است تالشی ادامه راه نای .شود

 .گردید تهیه ضیاء بابک مهندس آقاي جناب عزیز دوست فراوان زحمات با 1392لسا در که 2014 ورزشی صعودهاي قوانین ي ترجمه

 نسخه این تهیه گردید. در خواهد تهیه ایشان ترجمه مبناي بر قانون بعدي هاي نسخه داوري، در ایشان نظر دقت اشراف و به توجه با

 ویرایش یک نژاد دار حواله محمدامین عزیز دوست همت اند و به داشته مشارکت نژاد کاظم سعید آقاي و اي زربه آرزو خانم

 شد. انجام 2014 قوانین نسخه براي کامل

 

دوره عملی  یوهانس آلتنردوره تئوري و  ویم ورهوون،  IFSCی توسط مدرسین رسم 1388بهمنِ سال  ،1اولین دوره داوري درجه

 .در مجموعه ورزشی شهید شیرودي سالن زنده یاد محمد داوودي برگزار گردید

شی از طرف  صعودهاي ورز سال دوره هاي داوري  سیون از  سال  1381فدرا سطح درجه 1397تا  سه  در بخش  1، درجه2، درجه3در 

 ك برگزار شده است که به شرح زیر می باشد.آقایان و زنان به صورت مشتر

 

 :3دوره داوري درجه 21، 1397تا  1381از سال  *

 مکان زمان

 تهران 97مهر/

 مشهد 95دي/

 تهران 94دي/

 قزوین 93مرداد/

 اهواز 93بهمن/



21 
 

 تهران 92شهریور/

 مشهد 92بهمن/

 تهران 90مرداد/

 شیراز 90شهریور/

 بوشهر 90اسفند/

 رکردشه 89 مهر/

 تهران 89 مهر/

 مشهد 89 اسفند/

 کرمان 87دي/

 اصفهان 87آبان/

 شیراز 87شهریور/

 رامسر 87تیر/

 تهران 87خرداد/

 تهران 87اردیبهشت/

 کرمانشاه 87اردیبهشت/

 کرمانشاه 81 مهر/

 

 تقسیم درجه داوران در دو سطح  منطقه اي و ملی بوده است.  1381پیش از سال 

 :2، چهار دوره داوري درجه1397 تا 1389از سال  *

 مکان زمان

 تهران 97آبان/

 تهران 94تیر/

 تهران 89 مهر/

 پلور 89 تیر/
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  :1، سه دوره داوري درجه1397تا  1388از سال  *

 مکان زمان

 تهران 97آبان/

 تهران 94اردیبهشت/

 تهران 88 بهمن/
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 مسابقات

ی و جهانی در رشته هاي سرطناب، یایرانی در سطوح مختلف آسیا قهرمانانِو مدال آوري هاي متعدد  شاهد مقام ها از گذشته تا کنون

دین دوره دوره مســابقات آســیایی بوده و چن شــشایران میزبان  ،بولدرینگ و ســرعت هســتیم. همچنین در بخش برگزاري مســابقات

 میپردازیم. به آنها که در ادامهسطوح مختلف برگزار کرده  در مسابقات داخلی

 

 1391 تا 1378 ان سالمدال آور

 رشته رده سنی مدال کسب شده سال عنوان مسابقه / کشور نام و نام خانوادگی

 سرطناب نوجوانان برنز 78 در سنگاپور قهرمانی آسیا حسین یزدان دوست

 سرطناب جوانان برنز 78 در سنگاپور قهرمانی آسیا امیر پیرویسی

 سرطناب جوانان طال 80 در ایران آسیاقهرمانی  امین عباسی

 سرطناب جوانان نقره 80 قهرمانی آسیا در ایران میثم تقی پور

 سرطناب نوجوانان نقره 80 قهرمانی آسیا در ایران مهدي هاشمیان

 سرطناب نوجوانان برنز 80 قهرمانی آسیا در ایران محمود آبادي جعفريمحمد 

 سرطناب نوجوانان نقره 80 نقهرمانی آسیا در ایرا داوود رکابی

 سرطناب نوجوانان برنز 80 قهرمانی آسیا در ایران حمیدرضا توزندجانی

 سرطناب نوجوانان نقره 80 قهرمانی آسیا در ایران سونیا طاهري

 سرعت جوانان نقره 80 قهرمانی آسیا در ایران بهاره مرادي

 رطنابس جوانان برنز 80 قهرمانی آسیا در ایران بهاره مرادي

 سرطناب جوانان برنز 80 قهرمانی آسیا در ایران بنفشه اسدي

 سرعت جوانان برنز 80 قهرمانی آسیا در ایران حسن سیف

 سرعت نوجوانان طال 80 قهرمانی آسیا در ایران امینگرائی 

 سرعت نوجوانان برنز 80 قهرمانی آسیا در ایران سینا شهبازي

 سرعت نوجوانان طال 80 انقهرمانی آسیا در ایر پیام جعفري

 سرعت نوجوانان نقره 80 قهرمانی آسیا در ایران علی اسدي

 سرعت نوجوانان نقره 80 قهرمانی آسیا در ایران محمد حسنی ها

 سرطناب جوانان نقره 80 قهرمانی آسیا در ایران مضانپوررزینب 

 سرعت جوانان برنز 80 قهرمانی آسیا در ایران عادله یزدخواستی
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 سرعت نوجوانان نقره 80 قهرمانی آسیا در ایران احله الهوییر

 سرطناب جوانان طال 81 قهرمانی آسیا در مالزي محمد جعفري محمود آبادي

 سرطناب جواناننو نقره 81 در مالزيقهرمانی آسیا  منصور آقایی

 سرطناب بزرگساالن نقره 83 کاپ آسیا در هند محمد جعفري محمود آبادي

 سرطناب بزرگساالن برنز 84 در تایلندقهرمانی آسیا  محمود آباديري جعفمحمد 

 سرطناب نوجوانان طال 88 در قزاقستانقهرمانی آسیا  علیرضا امیریان

 سرطناب جوانان برنز 88 قهرمانی آسیا در قزاقستان خسرو هاشمزاده

 سرعت نوجوانان طال 88 قهرمانی آسیا در قزاقستان ایمان احسانی فر

 سرطناب نوجوانان نقره 88 قهرمانی آسیا در قزاقستان محمود آبادي مه جعفريفاط

 سرطناب جوانان برنز 88 قهرمانی آسیا در قزاقستان زاده دشتی سایه تجلی

 سرعت جوانان برنز 88 قهرمانی آسیا در قزاقستان امید شیخ بهایی

 تسرع بزرگساالن نقره 89 قهرمانی آسیا در چین امید شیخ بهایی

 سرعت بزرگساالن برنز 89 قهرمانی آسیا در چین محسن محمدي نژاد

 سرطناب جوانان برنز 90 در سنگاپورقهرمانی آسیا  میریاناعلیرضا 

 سرطناب بزرگساالن نقره 91 در چینقهرمانی آسیا  داوود رکابی

 سرطناب Bنوجوانان طال 91 قهرمانی آسیا در ایران سجاد مستجاب الدعوه

 سرطناب جوانان نقره 91 قهرمانی آسیا در ایران سلگی احمدرضا

 سرطناب Bنوجوانان برنز 91 قهرمانی آسیا در ایران افسانه میراحمدي

 سرعت Bنوجوانان طال 91 قهرمانی آسیا در ایران مهدي علیپور شنازندي فرد

 سرعت Bنوجوانان نقره 91 قهرمانی آسیا در ایران ابوالفضل حسن پور

 سرعت جوانان نقره 91 قهرمانی آسیا در ایران شنازندي فرد ررضا علیپو

 سرعت جوانان نقره 91 قهرمانی آسیا در ایران کبري لکزایی فر

 سرعت Bنوجوانان نقره 91 قهرمانی آسیا در ایران حدیث نظري

 سرعت Bنوجوانان برنز 91 قهرمانی آسیا در ایران مینا آرامیده
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 1392 مدال آوران سال

 رشته مدال کسب شده عنوان مسابقه / کشور نام و نام خانوادگی

 در ایرانقهرمانی آسیا  غالمعلی برات زاده

 سرطناب طال

 بولدرینگ طال

 اورآل طال

 سرطناب نقره در ایرانقهرمانی آسیا  رضا کالسنگیان

 سرعت نقره در ایرانقهرمانی آسیا  رضا علیپور شنازندي فرد

 اورآل نقره در ایرانقهرمانی آسیا  ده جانیحمیدرضا توزن

 سرعت طال در ایرانقهرمانی آسیا  فرناز اسماعیل زاده

 در ایرانقهرمانی آسیا  الناز رکابی
 بولدرینگ نقره

 اورآل نقره

 سرعت طال چین هایانگ ـ جام جهانی در رضا علیپور شنازندي فرد

 سرعت نقره چین یانگ ـووجی  جام جهانی در رضا علیپور شنازندي فرد

 

 

 1393مدال آوران سال 

 رشته مدال کسب شده عنوان مسابقه / کشور نام و نام خانوادگی

 سرعت برنز جام جهانی در شامونی ـ فرانسه رضا علیپور شنازندي فرد

 سرعت برنز قهرمانی جهان در خیخون ـ اسپانیا رضا علیپور شنازندي فرد

 سرطناب برنز در خیخون ـ اسپانیا پاراکالیمبینگ جهان قهرمانی بهنام خلجی

 سرعت نقره قهرمانی آسیا در لومبوك ـ اندونزي فرناز اسماعیل زاده

 سرطناب برنز قهرمانی آسیا در لومبوك ـ اندونزي الناز رکابی
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 1394مدال آوران سال 

 هرشت مدال کسب شده رده سنی عنوان مسابقه / کشور نام و نام خانوادگی

 سرعت نقره بزرگساالن قهرمانی آسیا در نینگبو ـ چین رضا علیپور شنازندي فرد

 سرعت طال بزرگساالن جام جهانی در ووجی یانگ ـ چین رضا علیپور شنازندي فرد

 سرعت نقره نوجوانان جهان در آرکو ـ ایتالیا جوانان قهرمانی مهدي علیپور شنازندي فرد

 سرعت برنز بزرگساالن جهانی در هایانگ ـ چین جام رضا علیپور شنازندي فرد

 سرعت برنز نوجوانان آسیا در مالزي جوانان قهرمانی مهدي علیپور شنازندي فرد

 

 

 1395مدال آوران سال 

 رشته مدال کسب شده رده سنی عنوان مسابقه / کشور نام و نام خانوادگی

 سرعت طال بزرگساالن جام جهانی در نانجینگ ـ چین رضا علیپور شنازندي فرد

 سرعت برنز بزرگساالن جام جهانی در فرانسه رضا علیپور شنازندي فرد

 سرعت نقره بزرگساالن فرانسه پاریس ـ قهرمانی جهان در رضا علیپور شنازندي فرد

 سیما سلطانی

 فرناز اسماعیل زاده سرعت برنز تیمی بزرگساالن در دیونگ ـ چین قهرمانی آسیا

 کابیالناز ر

 سیدرضا تقی پور
 بولدرینگ طالي تیمی Cنوجوانان قهرمانی جوانان آسیا در تهران ـ ایران

 سید علی رشید آبادي

 بولدرینگ برنز جوانان قهرمانی جوانان آسیا در تهران ـ ایران ابوالفضل حسن پور

 سید رضا تقی پور
 سرطناب قره تیمین Cنوجوانان قهرمانی جوانان آسیا در تهران ـ ایران

 سید علی رشید آبادي

 سرطناب نقره جوانان قهرمانی جوانان آسیا در تهران ـ ایران محمدمهدي جلیلی

 سرعت طال Bنوجوانان قهرمانی جوانان آسیا در تهران ـ ایران پوریا کریم پور

 سرعت برنز Bنوجوانان قهرمانی جوانان آسیا در تهران ـ ایران هادي خدایاري

 سرعت نقره Aنوجوانان قهرمانی جوانان آسیا در تهران ـ ایران میالد علیپور شنازندي فرد

 سرعت طال جوانان قهرمانی جوانان آسیا در تهران ـ ایران احسان اسرار
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 سرعت نقره جوانان قهرمانی جوانان آسیا در تهران ـ ایران مهدي علیپور شنازندي فرد

 سیده غزل غیاثی

 فاطمه پوربحري بولدرینگ طالي تیمی Cنوجوانان ن آسیا در تهران ـ ایرانقهرمانی جوانا

 آناهیتا آریانفر

 بولدرینگ نقره Bنوجوانان قهرمانی جوانان آسیا در تهران ـ ایران مهیا دارابیان

 بولدرینگ طال جوانان قهرمانی جوانان آسیا در تهران ـ ایران افسانه میراحمدي

 ثیسیده غزل غیا
 سرطناب طالي تیمی Cنوجوانان قهرمانی جوانان آسیا در تهران ـ ایران

 فاطمه پوربحري

 سرطناب نقره جوانان قهرمانی جوانان آسیا در تهران ـ ایران زهرا داوري

 سرطناب برنز جوانان قهرمانی جوانان آسیا در تهران ـ ایران افسانه میراحمدي

 آناهیتا آریانفر

ان آسیا در تهران ـ ایرانقهرمانی جوان  سیده غزل غیاثی سرعت نقره تیمی Cنوجوانان 

 فاطمه قهرمان پور

 سرعت طال Bنوجوانان قهرمانی جوانان آسیا در تهران ـ ایران مهیا دارابیان

 سرعت برنز Aنوجوانان قهرمانی جوانان آسیا در تهران ـ ایران ناسرور انصاری

انان آسیا در تهران ـ ایرانقهرمانی جو حدیث نطري  سرعت نقره جوانان 

 سرعت برنز جوانان قهرمانی جوانان آسیا در تهران ـ ایران صبا نورسینا

 

 

 

 1396مدال آوران سال 

 رشته مدال کسب شده رده سنی عنوان مسابقه / کشور نام و نام خانوادگی

 عتسر طال Bنوجوانان هرمانی آسیا در سنگاپورق محیا دارابیان

 سرعت طال جوانان هرمانی آسیا در سنگاپورق احسان اسرار

 اورآل نقره Dنوجوانان آسیا در سنگاپور نهاالنهرمانی نوق سارا زراعت زاده

 سرعت طال بزرگساالن قهرمانی آسیا در تهران ـ ایران رضا علیپور شنازندي فرد
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 بزرگساالن قهرمانی آسیا در تهران ـ ایران اعظم کرمی

 بزرگساالن قهرمانی آسیا در تهران ـ ایران فرناز اسماعیل زاده تیمی سرعت تیمیبرنز 

 بزرگساالن قهرمانی آسیا در تهران ـ ایران حدیث نظري

 بزرگساالن قهرمانی آسیا در تهران ـ ایران حمیدرضا توزنده جانی

 رگساالنبز قهرمانی آسیا در تهران ـ ایران احسان اسرار تیمی سرعت نقره تیمی

 بزرگساالن قهرمانی آسیا در تهران ـ ایران نیا احتشام رضامحمد

 سرطناب برنز بزرگساالن کاپ آسیا در چین الناز رکابی

 بولدرینگ طال بزرگساالن کاپ آسیا در چین الناز رکابی

 سرعت طال بزرگساالن بازي هاي جهانی در لهستان رضا علیپور شنازندي فرد

 سرعت طال بزرگساالن جام جهانی در نانجینگ ـ چین نازندي فردرضا علیپور ش

 سرعت نقره بزرگساالن آرکو ـ ایتالیا جام جهانی در رضا علیپور شنازندي فرد

 سرعت طال بزرگساالن جام جهانی در ویالرز ـ سوئیس رضا علیپور شنازندي فرد

 

 

 1397مدال آوران سال 

 رشته مدال کسب شده رده سنی / کشور عنوان مسابقه نام  و نام خانوادگی

 سرعت نقره بزرگساالن قهرمانی دانشجویان جهان در اسلواکی مهدي علیپور شنازندي فرد

 سرعت طال بزرگساالن هاي آسیایی در جاکارتا ـ اندونزي بازي رضا علیپور شنازندي فرد

 سرعت طال بزرگساالن روسیهمسکو ـ  جام جهانی در رضا علیپور شنازندي فرد

 سرعت برنز بزرگساالن جام جهانی در ووجی یانگ ـ چین رضا علیپور شنازندي فرد

 سرعت برنز بزرگساالن جام جهانی در ژیامن ـ چین رضا علیپور شنازندي فرد

 سرعت طال بزرگساالن قهرمانی جهان در اتریش رضا علیپور شنازندي فرد

 سرطناب طال بزرگساالن تریشهرمانی جهان پاراکالیمبینگ در اق بهنام خلجی

 سرطناب طال بزرگساالن جام جهانی پاراکالیمبینگ در فرانسه بهنام خلجی

 سرطناب برنز بزرگساالن جام جهانی پاراکالیمبینگ در فرانسه امیر سبزي

 سرعت برنز بزرگساالن جام جهانی آرکو ـ ایتالیا رضا علیپور شنازندي فرد

 سرعت طال Aنوجوانان انان و جوانان آسیا در چینقهرمانی نوجو مهیا دارابیان
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 سرعت نقره Aنوجوانان قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در چین پوریا کریم پور

 سرعت نقره جوانان قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در چین میالد علیپور شنازندي فرد

 سرطناب نقره Cنوجوانان قهرمانی نونهاالن آسیا در تایلند امین توکلی نسب

 

 

 

 مجموع مدال هاي کسب شده در مسابقات برون مرزي

 سرعت بولدرینگ سرطناب عنوان مسابقه / رشته

 مدال طال 1 ـ ـ بازي هاي جهانی

 ـ ـ قهرمانی جهان

 مدال طال 1

 مدال نقره 1

 مدال برنز 1

 مدال نقره 1 ـ ـ قهرمانی جوانان جهان

 ـ ـ جام جهانی

 مدال طال 6

 ل نقرهمدا 2

 مدال برنز 6

 قهرمانی پاراکالیمبینگ جهان
 مدال طال 1

 مدال برنز 1
 ـ ـ

 جام پاراکالیمبینگ جهان
 مدال طال 1

 مدال برنز 1
 ـ ـ

 مدال طال 1 ـ ـ بازي هاي آسیایی

 قهرمانی آسیا

 مدال طال 1

 مدال نقره 2

 مدال برنز 1

 مدال طال 1

 مدال نقره 1

 مدال طال 2

 مدال نقره 5

 ال برنزمد 3
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 قهرمانی جوانان آسیا

 مدال طال 3

 مدال نقره 5

 مدال برنز 5

 مدال طال 1

 مدال نقره 1

 مدال برنز 1

 مدال طال 9

 مدال نقره 9

 مدال برنز 7

 جام آسیا
 مدال نقره 1

 مدال برنز 1
 مدال طال 1 ـ

 مدال نقره 1 ـ ـ قهرمانی دانشجویان جهان

 ـ ـ مدال نقره 1 قهرمانی نونهاالن آسیا

 

 

 

 ي مدال هاي کسب شده در طول زماننمودارهاي مقایسه
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ضا علیپور  سال  فردشنازندير سنگبراي اولین بار  1392در  ست  ایران نورديدر تاریخ  سابقات را جهان  طالي مدالتوان در م

سرعت  صدم ثانیه 24ثانیه و  6 رکورد با ثبت چین در قهرمانی جهان شته  سب کند در ر سیون  .ک سنگفدرا خاطر نوردي بهجهانی 

سیا را به وي داده یوزپلنگ سرعت باالي او لقب ست آ سابقات سنگ در 1396اردیبهشت  وي در .ا  چین نانجینگ جهانیمنوردي جام

ثانیه  5اوکراینی با زمان  دانیل بولدیرف صدم ثانیه رکورد دنیا را که متعلق به 48ثانیه و  5نهایی توانست با ثبت زمان در مرحله نیمه

صدم  48ثانیه و  5نوردي جهان به میزان پس از بهبود بخشیدن رکورد سرعت سنگ .صدم ثانیه جابجا نماید 12صدم ثانیه بود،  60و 

ساثانیه توسط رضا علی سریعنهپور، در تعبیري ر در  نوردي جهان نامیدندترین مرد عمودي جهان و اوسین بولت سنگهاي جهان او را 

سوي اتحادیه بین 1396بهمن ماه  سال  )IWGA( هاي جهانیالمللی بازيطی اقدامی از  شکار برتر  از  2017و به انتخاب کاربران ورز

پور گیري گذاشته شد؛ که بر این اساس رضا علیف لهستان به رأيوروتسوا 2017کننده در مسابقات کاران شرکتمیان برترین ورزش

سب شنازندي سنگنورد ایرانی با ک شته 90790فرد  شکار ر سال رأي مردمی به عنوان برترین ورز  2017هاي غیر المپیکی جهان در 

 انتخاب شد. 

ــتهدهد که برترین ورزاین اتفاق بزرگ براي اولین بار در تاریخ ورزش ایران رخ می ــکار رش ــور ایران ش هاي غیر المپیکی جهان از کش

ضا علی. شودانتخاب می سنگر سنگنوردي بازيپور  سابقات  سته ایرانی در جریان برگزاري م شای سیایی جاکارتا اندونزي نورد  هاي آ
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مجموع مدال هاي مسابقات برون مرزي

سرطناب بولدرینگ سرعت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
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سنگنوردي در این رقابت 2018 شته  ست در اولین حضور ر سنگنوردي ها، دهمین مدال طالي ایران و نخستین مدال طالتوان ي تاریخ 

سب کندایران در بازي سیایی را ک سوي فد .هاي آ شده از  ساس رنکینگ اعالم  سنگبرا سیون جهانی  ضا علرا سب ینوردي؛ ر پور با ک

 .انتخاب شد 2018عنوان برترین ورزشکار ماده سرعت جهان در سال  از روسیه به تیموفیفاز فرانسه و  باساامتیاز، باالتر از  324.68

 

 

 

  



34 
 

 منابع

 آقاي محمد تقی بهره ور هاي هگفت

 آقاي رسول کشوري گفته هاي

 آقاي آرتیمس فرشاد یگانه گفته هاي

 در رابطه با تاریخچه صعودهاي ورزشی (ساکن تهران) نوشته هاي آقاي عباس محمدي

 آرشیو هاي موجود در فدراسیون کوهنوردي و صعودهاي ورزشی
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