
خلاصه عملکرد فعالیت هیا ت اسکی استان مرکزی در 
 1400سال 



 گوش  و جان می سپاریم به نوای  کتاب ا سمانی 



 بپا میخیزیم به احترام سرود جمهوری اسلامی  



 شرح فعالیت رشته ردیف عنوان فعالیت
 جنسیت

 مرد زن مکان  زمان

 استعدادیابی یابی

1 
 رول اسکی 

 صحرانوردی

ا مادگی )تمرینات  نونهالان و نوجوانان ، جوانان 
 از ابتدای سال سه روز در هفته - × (جسمانی 

 سالن ورزشی ارتعاشات

 پارک جنگلی شهید باهنر

 همگانی  2
 ارتفاعات حومه اراک از ابتدای سال دو روز در هفته - × ساعت  4کوهپیمائی بمدت 

 همگانی  3
 ارتفاعات حومه اراک از ابتدای سال دو روز در هفته × - ساعت  4کوهپیمائی بمدت 

 ا لپاین 4
شرکت نونهالان، نوجوانان و جوانان در دوره های 

 بهمن  × × ا موزشی 
 پیست دیزین 

 دربند سر، فریدونشهر

 ا لپاین 5
شرکت نونهالان، نوجوانان و جوانان در دوره های 

 اسفند × × ا موزشی 
 پیست دیزین 

 دربند سر، فریدونشهر

 پیست توچال اسفند × × شرکت نوجوانان و جوانان در دوره های ا موزشی ا لپاین 6

 پیست دیزین فریدونشهر بهمن × × شرکت نوجوانان و جوانان در دوره های ا موزشی اسنوبرد  7

 اسفند × × شرکت نوجوانان و جوانان در دوره های ا موزشی اسنوبرد  8
 پیست دیزین 

 دربند سر، فریدونشهر

 ا لپاین 9
شرکت نونهالان، نوجوانان در دوره های ا موزشی 

 تقویم فدراسیون × × استعدادیابی
 پیست دیزین 

 دربند سر، فریدونشهر

 صحرانوردی  10
شرکت نوجوانان و جوانان در دوره های ا موزشی 

 تقویم فدراسیون × × استعدادیابی
 پیست دیزین 

 دربند سر، فریدونشهر

 تقویم فدراسیون - × شرکت نوجوانان و جوانان در اردوی  ا موزشی صحرانوردی  11
 پیست دیزین 

 دربند سر، فریدونشهر

 پیست فریدونشهر اسفند × × شرکت نوجوانان و جوانان در اردوی  ا موزشی صحرانوردی  12

 تقویم فدراسیون × × شرکت نونهالان، نوجوانان و جوانان در المپیاد ا لپاین 13
 پیست دیزین 

 دربند سر، فریدونشهر

1400برنامه پیشنهادی هیا ت اسکی استان مرکزی در سال   



برنامه پیشنهادی هیأت اسکی استان 
1400مرکزی در سال   

 اعزام ها

  

  

  

 بهمن ماه × ×کارآموزی پیشرفته  آلپاین 1
 پیست دیزین 

 دربند سر، فریدونشهر

 اسفند ماه × ×کارآموزی پیشرفته   آلپاین 2
 پیست دیزین 

 دربند سر، فریدونشهر

 پیست توچال اسفند ماه  × ×کارآموزی پیشرفته  آلپاین 3

 شهید قوطاسلو اسفند -بهمن  × اردوی تیم ملی صحرانوردی 4

 بهمن ماه × - دوره مربیگری بزرگساالن آلپاین 5
 پیست دیزین 

 دربند سر، فریدونشهر

 بهمن ماه - ×کارآموزی پیشرفته  اسنوبرد 6
 پیست دیزین 

 دربند سر، فریدونشهر

 پیست توچال اسفند ماه - ×کارآموزی پیشرفته  اسنوبرد 7

  

  

  

 آموزشی

  

 شش ماهه اول × × آموزش اسکی به مبتدیان رول اسکی 1
سالن ورزشی ارتعاشات 

 انجام تمرینات

 × ×آموزش اسکی به مبتدیان  آلپاین 2
 بهمن  -دی 

 اسفند

 پیست دیزین 

 دربند سر، فریدونشهر

 × ×آموزش اسکی به مبتدیان  آلپاین 3
 بهمن  -دی 

 اسفند

 پیست دیزین 

 دربند سر، فریدونشهر

 × ×آموزش اسکی به مبتدیان  آلپاین 4
 بهمن  -دی 

 اسفند
 پیست توچال 

 × -آموزش اسکی به مبتدیان  آلپاین 5
 بهمن  -دی 

 اسفند

 پیست دیزین 

 دربند سر، فریدونشهر

 اسکی کوهستان 6
آموزش اسکی به 

مبتدیان جوانان و 
 بزرگساالن

× × 
 بهمن

 اسفند

 پیست دیزین 

 دربند سر، فریدونشهر

عنوان 
 فعالیت

 شرح فعالیت رشته ردیف
 جنسیت

 مرد زن مکان  زمان



برنامه پیشنهادی هیأت اسکی استان 
1400مرکزی در سال  عنوان  

 فعالیت
 شرح فعالیت رشته ردیف

 جنسیت
 مرد زن مکان  زمان

برنامه 
های 
 فرهنگی

 آلپاین 1
معرفی این ورزش 

 به عالقمندان
 بهمن  اسفند -دی  × ×

پیست اسکی 
 فریدونشهر اصفهان

 اسنوبرد 2
معرفی این ورزش 

 به عالقمندان
 بهمن  اسفند -دی  × ×

پیست اسکی 
 فریدونشهر اصفهان

 صحرانوردی 3
معرفی این ورزش 

 به عالقمندان
 بهمن  اسفند -دی  × ×

پیست اسکی 
 فریدونشهر اصفهان

 عمومی 4

شرکت در مراسم ها 
و مناسبتهای اعالم 
شده از سوی اداره 

 کل

 محل های تعیین شده بهمن ماه × ×

 عمومی 5
برگزاری مراسم 

جشنواره آدم برفی 
 و مردم

 دهه فجر × ×
پیست اسکی 

 فریدونشهر اصفهان

 مسابقات

 پیست شهید قوطاسلو تقویم مسابقات - × لیک قهرمانی صحرانوردی 1

 پیست شهید قوطاسلو تقویم مسابقات - × لیک قهرمانی صحرانوردی 2

 پیست شهید قوطاسلو تقویم مسابقات - × لیک قهرمانی صحرانوردی 3

 دربند سر  -دیزین تقویم مسابقات × استان تهران اسکی کوهستان 4

 دربندسر -دیزین تقویم مسابقات × استان البرز اسکی کوهستان 5

 دربندسر -دیزین تقویم مسابقات     لیگ قهرمانی  اسنوبرد  6

 آلپاین  7
  -استان تهران

 البرز
 دربندسر -دیزین تقویم مسابقات    



وبینار تخصصی تحلیل فرصت ها و چالش 
اردیبهشت  9های پیش روی ورزش اسکی  

1400  



شروع تمرینات کوهپیمائی تیم پایه و 
اردیبهشت  15استعداد یابی   



شروع تمرینات کوهپیمائی تیم پایه و 
اردیبهشت  23استعداد یابی   



اردیبهشت 25اولین جلسه هیأت رئیسه   



وبینار گزارش عملکرد هیأت اسکی استان به 
اردیبهشت 26فدراسیون   



مجمع عادی سالیانه هیئت اسکی استان 
اردیبهشت  28  



اردیبهشت  28مجمع عادی سالیانه هیئت اسکی استان   

 ردیف نام و نام خانوادگی  سمت  شماره تماس  حضور 

 1 عباس نظریان مادوانی  رئیس فدراسیون  09122386864 آنالین 

 2 عابد حقدادی مدیرکل 09188611338 آنالین

 3 کورش بهزادی  نماینده آموزش و پرورش 09185793815 آنالین

 4 محمود رئوفی  رئیس هیأت  09181611635 آنالین

 5 خسرو طالبی دبیر هیأت  09181611113 آنالین

 6 بهیندخت داوران  نایب رئیس هیات استان 09123024069 آنالین

 7 احمد احمدی خزانه دار 09188646026 آنالین

 8 محسن شریفی جدید رئیس هیأت اسکی شهرستان اراک  09183672073 آنالین

 9 مهدی دهقان  رئیس هیأت اسکی شهرستان شازند 09188615874 آنالین

 10 علیرضا گنجه  نماینده باشگاهها  09186938005 آنالین

 11 افسانه رضائی  نماینده باشگاهها 09185997890 آنالین

 12 شهرام اکبری  نماینده مربیان آقایان 09183613339 آنالین

 13 قدرت هللا زمانی  نماینده مربیان آقایان 09188602905 آنالین

 14 الهه شریفی  نماینده مربیان بانوان  09100826315 آنالین

 15 شهریار شریفی  نماینده داوران آقایان 09189553698 آنالین

 16 مهدی داوران  نماینده داوران آقایان  09181612679 آنالین

 17 المیرا خیری  نماینده داوران بانوان  09100082302 آنالین

 18 احسان آبروشن  نماینده ورزشکاران آقایان  09183675074 آنالین

 19 سینا بیات  نماینده ورزشکاران آقایان 09183673150 آنالین

 20 ملیکا ونک نماینده ورزشکاران بانوان  09184544240 آنالین

 21 حدیثه جمشیدی  نماینده ورزشکاران بانوان 09026097801 آنالین

 22 کیارش شامحمدی مسئول کمیته صحرانوردی  09353031100 آنالین

 23 مجتبی قهیه ای  مسئول کمیته اسکی کوهستان  09186309353 آنالین

 24 معین حسینی  مسئول کمیته فرهنگی و جوانان  09358386574 آنالین

 بصورت ا نلاین(  1400اردیبهشت  28) لیست اسامی اعضاء مجمع سالیانه هیا ت اسکی استان مرکزی 



 با نام و یاد خداوند مهربان
ببا ضوبور ( اردیحهشبت  ۲۸سبه شبنحه ) صبح  امبروز  ۹:۳۰مجمع عادی سالیانه هیا ت اسکی استان مرکزی در ساعت 

معاونت محترم توسعه ورزش های قهرمانی اداره کل ورزش و جوانبان اسبتان   ( رئیس مجمع ) ریاست محترم فدراسیون 
نماینده محترم ا موزش و پرورش   نمایندگان محترم باشگاهها   ورزشکاران   داوران   مربیان بصورت ا نلاین و با ضوور 

 : نفر برگزار گردید ۲۰
در ابتدا پس از سپردن گوش و جان به نوای ا سمانی و عبر  خیبر ممبدم ببه شبرکت کننبدگان گرامبی توسب  معاونبت 

و گزارش مالی ارائه گردید و در ادامبه ریاسبت محتبرم فدراسبیون  ۹۹محترم مدیر کل اداره ورزش  گزارش عملکرد سال 
سخنان محسوطی در ارتحاط با اهداف پیش رو فدراسیون اسبکی و ورزش هبای زمسبتانی ایبراد فرمودنبد   نماینبده محتبرم 
ا موزش و پرورش نیز با توجه به انتخبا  سبرکار خبانل کلهبر و ا قبای دکتبر سبید مجتحبی صبید بعنبوان نماینبدگان ورزش 
اسکی در ضوزه دانش ا موزی وزارت ا موزش و پرورش  ا مبادگی خبود را جهبت همکباری و اجبرای برنامبه هبای مبد ن بر 
فدراسیون اعلام داشتند   در پایان مجددًا ریاست محترم فدراسیون جنا  ا قای دکتبر ن ریبان برنامبه هبای فدراسبیون را 

 . پایان یافت ۱۱در ضوزه دانش ا موزی و استعدادیابی تشری  فرمودند و جلسه با ذکر صلوات در ساعت 



اردیبهشت  تيم اسكى استان   30مسير كوهپيمائى افتتاح جان پناه سیاهکوه 
 مركزى



خرداد تيم اسكى استان مركزى 6مسير كوهپيمائى   



تیر تيم اسكى استان مركزى 17مسير كوهپيمائى   



تیر تيم اسكى استان مركزى 30مسير كوهپيمائى   



مرداد تيم اسكى استان مركزى 7مسير كوهپيمائى   



شهريور تيم اسكى استان  ١١مسير كوهپيمائى 
 مركزى

شهريور تيم اسكى استان  19مسير كوهپيمائى 
 مركزى

مهر تيم اسكى استان  1مسير كوهپيمائى 
 مركزى



 22ا موزش و مسابقه رولر اسکی بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان تهران مسیر شمشک به دیزین از تاریخ 
ورزشکار  5شهریور با حضور  25شهریور لغایت   





سال سبحان صفی  15کسب مقام اول ا قایان  زیر 
 خانی 

کسب مقام دوم بانوان زیر بیست سال حدیثه 
 جمشیدی

کسب مقام سوم بانوان زیر بیست سال عارفه لطیفی 
  



شبهریورماه در  ۲۵ببه مناسبحت هفتبه دفباد ممبد  " جام شهدای شمشب  و دربندسبر"مسابمات رولر اسکی 
 .شهر شمش  و دربندسر برگزار شد

 .در این مسابقات که در پنج رده سنی و در دو بخش بانوان و مردان برگزار شد نتایج زیر بدست ا مد
عنروان نخسرت را بدسرت ا ورد و مهرراد شمشرکی ( مركرزی)سال پسرران، سربحان صرفی خانی  ۱۵در رده سنی نوجوانان زير 

 .دوم شد( تهران)
دوم ( مرکزی)در جایگاه نخست ایستاد، حديثه جمشيدی ( تهران)سال بانوان فرنوش شمشكی  ۲۰در رده سنی جوانان زير 

 .عنوان سوم را بدست ا ورد( مركزی)شد و عارفه لطيفی 
 .در این مراسم همچنین از پیشکسوتان رشته اسکی کراس کانتری ایران با اهدای لوح یادبوی تقدیر شد

مراسم پایانی و اهدای مدال این مسابقات با حضور رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی، دبیر و نایرب رئریس برانوان 
فدراسیون، مسئولین کمیته اسکی کراس کرانتری، مسرئولین شرهر شمشرک و دربندسرر، پیشکسروتان و ورزشرکاران، اعضرای 

 .شواری شهر شمشک و دربندسر و دیگر مسئولین برگزار شد
 .به نفرات برگزیده این مسابقات هدایایی نیز به رسم یادبود اهدا شد



مهرماه  15مهرماه لغایت  10دوره ا موزشی مبتدی و پیشرفته رولر اسکی از   



مهرماه  15مهرماه لغایت  10دوره ا موزشی مبتدی و پیشرفته رولر اسکی از   



مهرماه  15مهرماه لغایت  10دوره ا موزشی مبتدی و پیشرفته رولر اسکی از   



مهر برگزار شد و زمانهای بدست ا مده در طی مسافت  28تایم گیری بین دختران تیم رولر اسکی در 
: متر بدین شرح می باشد  1200  

  3/42:  حدیثه جمشیدی  – 1

  3/50: عارفه لطیفی   – 2

  4/09:  حدیث حاجی  – 3

4/19:  مبینا کریمی  – 4  

  4/28: یلدا علی قربانی  – 5

  4/52ستایش سهرابی  – 6

  6/10: ملیکا پیرحیاتی  – 7

  6/12: ساجده کریم زاده  – 8

  6/41: رها محمدی  – 9



مهر  29مسیر کوهپیمائی روز   



 مسیر کوهپیمائی روز دوم ا بان 



ا بان  20مسیر کوهپیمائی روز   



ا بان ماه به  25  –  24گردهمائی سالیانه مسئولین فدراسیون ورؤسای اسکی استانهای کشور 
 میزبانی استان مرکزی 



ا بان ماه به  25  –  24گردهمائی سالیانه مسئولین فدراسیون ورؤسای اسکی استانهای کشور 
 میزبانی استان مرکزی 



ا بان ماه به  25  –  24گردهمائی سالیانه مسئولین فدراسیون ورؤسای اسکی استانهای کشور 
 میزبانی استان مرکزی 



ا ذر 4مسیر کوهپیمائی روز   



ا ذر 22تا  17دعوت حدیثه جمشیدی به اردوی تیم ملی اسکی صحرانوردی   



ا ذر ماه  23دعوت حدیثه جمشیدی به نشست فرهنگی فدراسیون اسکی   



دی ماه  22تا  15مسابقات اسکی صحرانوردی در پیست اسکی شهید قوطاسلو   



دی ماه  22تا  15مسابقات اسکی صحرانوردی در پیست اسکی شهید قوطاسلو   

تمرین در پیست اسکی شمشک جهت ا مادگی 
 شرکت در مسابقات 

کیلومتر کلاسیک بانوان   10نتیجه مسابقه   



دی ماه توسط  22کسب مقام سوم رشته کلاسیک اسکی صحرانوردی 
  سرکار خانم حدیث حاجی حاجی



دی ماه  23تمرین تیم پایه و استعداد یابی در پیست اسکی فریدونشهر اصفهان   



دی ماه  23تمرین تیم پایه و استعداد یابی در پیست اسکی فریدونشهر اصفهان   



بهمن 26تمرین تیم استعداد یابی و پایه  در پیست اسکی تمندر الیگودرز   



بهمن 26جشنواره روز جهانی برف  و جشن میلاد امام علی علیه اسلام در پیست اسکی تمندر الیگودرز   



اسفند  4و  3برنامه تمرینی تیم استعدادیابی و پایه استان مرکزی در پیست اسکی دیزین روزهای   



اسفند  4و  3برنامه تمرینی تیم استعدادیابی و پایه استان مرکزی در پیست اسکی دیزین روزهای   



اسفند  22و  21برنامه تمرینی تیم استعدادیابی و پایه استان مرکزی در پیست اسکی دیزین روزهای   


