گزارش کارگروه

دوچرخه کوهستان

 پروژه هفت دریا
 مسابقات ترکیبی
 برگزاری کالس ها
 برگزاری جلسات

 تمرینات هفتگی
 همایش ها

 تنظیم :فرزانه ثروت
 پاییز 1397
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تاریخچه مختصری از فعالیت های کارگروه دوچرخه کوهستان
کارگروه دوچرخه کوهستان یکی ازکارگروه های باشگاه کوهنوردی واسکی دماوندکهه درسها  2331تاسهی
شده ،می باشد .در پی استقبا از این رشته ورزشی که زمینه آن به سها ههای لبهز از انقه

بهاز میگهردد

فعالیت های آن آغاز شد و درسا های اخیر از سا  2337به طورموثرتری به آن پرداخته شد.
از ابتدای امرتاکنون ،افراد زیادی ت ش نموده اند تاکهارگروه رابهه اایگهاه کنهونی آن برسهانند .در ایهن راسهتا
الدامات بیشماری صورت گرفته که به طور خ صه به آن میپردازیم.
 .2دریافت مجوز اهت فعالیت های این کارگروه از هیات و فدراسیون دوچرخه سواری در سا 2392
 .1دریافت حکم مربیگری( دراه 1،3و )2اعضاء این کارگروه از فدراسیون دوچرخه سواری در سا 2392

 .3تهیه و تدوین طرح درس آموزشی دوچرخه سواری
 .4برگزاری ک س های آموزشی از سا 2391
 .5تدوین آیین نامه کارگروه فنی -تخصصی (دوچرخه کوهستان) درسا 2392
 .6اارای برنامه های برون مرزی "پروژه هفت دریا" در مقاطع مختلف (از سا  2337تا )2397
 .7اارای برنامه های شهری و برون شهری
 .3ارائه تقویم فصلی از برنامه های اع م شده این کارگروه
 .9شرکت در همایشات دوچرخه سواری نهادهای دولتی شهرداری( سازمان حمز و نقز پاک )و سایر
گروه های دوچرخه سواری درتهران
 .21شرکت در مسابقات و برنامه های فدراسیون دوچرخه سواری (پیشکسوتان)
 .22برنامه تمرینات هفتگی (سه شنبه ها در پاک سرخه حصار و روزهای زوج در پارک پردیسان )
 .21شرکت درنمایشگاه های توسعه دوچرخه شهری،سالن حجا و ورزش های

مهیج،سالن برج می د سا 2397

 .23همکاری با پارک های آموزش ترافیک دوچرخه شهری درمناطق مختلف تهران
 .24ایجاد پز ارتباطی با دوچرخه سواران سایرکشورها و تعامز در زمینه گسترش این ورزش
 .25برگزاری السات حضوری در سالن ااتماعات باشگاه اهت ارائه گزارش برنامه ها .
 .26شرکت در مسابقات چندگانه باشگاه ( دو  ،دوچرخه سواری ،سنگنوردی،غارنوردی،کوه پیمایی)در منطقه دلیجان

ازئیات هر یک از این عناوین به صورت شرح مختصری ازعملکرد آن ها و اسامی دوستانی که با ت ش هایشان
مواب رشد و شکوفایی این ورزش مهیج شدند ،در صفحات بعدی ذکرشده است .
می توانید برای دریافت اط عات بیشتر لینک " کارگروه دوچرخه کوهستان دماوند "را دنبا نمایید .
@damavandcycling
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دریافت مجوز اهت فعالیت های این کارگروه از هیات و فدراسیون دوچرخه سواری در سا  ( 2392پیگیری
و ت ش های آلای سیامک شایانپور مدیر عامز سابق باشگاه و آلای علیرضا سعادت سرپرست لبلی کاگروه).

کالس های آموزشی برگزار شده
سا 2397
 .2السه هماهنگی ک س ها تشکیز کادر آموزشی 97/2/23
 .1ک س کارآموزی مقدماتی دوچرخه با موضوع آشنایی با لطعات دوچرخه در پارک پردیسان
 21 97/2/12نفر مربیان :سیامک شایانپور .علی اکبر ک نتری .ایو ثروت
 .3ک س آموزشی تعمیرات دوچرخه در پارک سرخه حصار 11 97/3/22نفر .مربی :علی اکبر
ک نتری .ایو ثروت .سیامک شایانپور
سا 2396
 .2ک س آموزشی تعمیرات دوچرخه توسط آلای علیرضا سعادت
 .1آموزش دوچرخه سواری وکوهنوردی درکشور افغانستان برای دختران .خانم مهسا ترابی ( 1سا )
سا 2395
 .2ک س آموزشی مقدماتی دوچرخه در بخش های مختلف (پوشاک ،لطب نما و ای پی اس و) ....توسط
محمد ارشدی ابیانه ..مهرداد شه یی ..سیامک شایانپور .مریم اکبری .مسعود علیپور .ایو ثروت
آناهیتا ناصحی.مریم ارشدی.مه لقا ظهیراالس م .احمد رفیعی .علیرضا سعادت  .مهرداد آلااانی .و
مربی بدنسازی خانم...
 .1دوره عملی  1هفته در پارک چیتگر.
سا 2394
 .2برگزاری دوره مربیگری دراه  . 3مربی ادگار شمعونیان  25 .نفر .مجری کارگروه دوچرخه
سا 2393
 .2شرکت در برنامه توان سنجی مربیان در باشگاه دماوند 93/21/9
 .1برگزاری ک س کارآموزی دوچرخه پوشاک ،رشته های دوچرخه سواری  ،انواع دوچرخه  ،مهارت های
دوچرخه سواری در پارک چیتگر  15نفر.مربیان :رضا گلباز .ایو ثروت  .فرزانه ثروت .
 .3برگزاری ک س کارآموزی مقدماتی (.پوشاک ،رشته های دوچرخه سواری  ،انواع دوچرخه  ،مهارت
های دوچرخه سواری دوچرخه در کوهستان و مسابقات )در پارک سرخه حصار  35نفر
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مربیان :ایو ثروت  .فرزانه ثروت  .مریم اکبری  .مسعود علیپور  .هاشم راستی (مربی پیشکسوت
مسابقات دوچرخه سواری فدراسیون)
سا 2392
 .2شرکت در ک س کارآموزی مقدماتی دوچرخه سواری (کارگروه آموزش)
 .1دریافت حکم مربیگری( دراه 1،3و )2اعضاء این کارگروه از فدراسیون دوچرخه سواری ( ایو ثروت
.فرزانه ثروت .احمدرفیعی .سیامک شایاپور .محمد ارشدی ابیانه  .مریم اکبری.سولمازنانکلی .مصطفی
خزایی )
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پروژه دوچرخه سواری هفت دریا

 .2دریای عمان
 .1خلیج فارس
 .3دریای مازندران
 .4دریای سیاه
 .5دریای مرمره
 .6دریای اژه
 .7دریای مدیترانه

برنامه ای است که از سا  2336شروع شده است و تاآخر بهار 2393ادامه خواهد داشت.
رکا زدن سواحز هفت دریای زیبای اهان میباشد.
 )2برنامه به سرپرستی علی اعفر نژاد از ازمیر به آنتالیا  351کیلومتراز به مدت حدود  29روز تعداد
نفرات  22نفر از (باشگاه دماوند  1نفر .علی نژاد .احمد رفیعی .دوچرخه سواران کرای .آلای عباسی
 21 ).شهریور 2336
 )1از ازمیر به آنتالیا به سرپرستی احمد رفیعی  351کیلومتر 29روزه  .او سا ( 2337شرکت
کنندگان احمد رفیعی سرپرست  .سوری حسنی  .فاطمه اکبری .امین معماری .رضا چراغی
صفا.اصغر صالحی .صمد شاکری) پیمایش کرانه دریای مرمره پیوستن دریای مدیترانه
 )3نوردوز به ایروان  411کیلومتر تابستان  9 . 2333روزه و صعود لله آرارات ( .رضا چراغی صفا.
احمد رفیعی .صمد شاکری).
 )4سامسون به آیینه بلو  315کیلومتر (.احمد رفیعی  .حمید سرلک.بهروز سلمان زاده ).کرانه دریای
سیاه
 )5استانبو به ازمیر  631کیلومتر (.احمد رفیعی .احمد حبیب زاده.دالرانیک بخش.مجتبی نورعلی )
پیمایش کرانه شرلی دریای اژه
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 )6سفر به ایروان به ترابزون  365کیلومتر ایروان -تفلی  -باطومی -ترابوزن (.احمد رفیعی .ایو ثروت
 .رضا سعادت.دالرانیک بخش .خ دکتر فقیهی .سهی تنباکوزاده ) سا .2392پیوستن دریای سیاه
به دریای خزر .از کشورهای ترکیه ،گراستان و ارمنستان .
 )7سفر به کشور ترکیه از شهر ترابزون به سامسون  315کیلومتر .احمد رفیعی ایو ثروت علی
افسونگرها) . 2392پیمایش کرانه های میانی دریای سیاه
 )3استانبو به آیینه بلو  643کیلومتر  .کوهستانی تابستان سا ( 2394احمد رفیعی .ایو ثروت)
پیمایش کرانه غربی دریای سیاه (لره دنیز)
 )9دوچرخه سواری از مرز نوردوز ارمنستان تابندر آستارا شروع  19 - 11اردیبهشت سا 2395
.پیوستن دریای سیاه به دریای خزر.
 )21برنامه آستارا به صومعه سرا  247کیلومتر  21نفر .کرانه غربی دریای خزر
)22
 )21برنامه صومعه سرا به لنگرود  95کیلومتر (.احمد رفیعی .ایو ثروت) پیمایش کرانه غربی دریای
خزر
 )23لنگرود به متز لو  223کیلومتر سا (.2394احمد رفیعی و ایو ثروت.دالرا نیک بخت.خانم
امینی.احمد حبیب زاده)پیمایش کرانه غربی دریای خزر
 )24آمز به متز لو  216کیلومتر (احمد رفیعی  .ایو ثروت  ).کرانه شرلی دریای خزر
 )25کردکوی به آمز  5روزه  376کیلومتر ( .احمد رفیعی و ایو ثروت و حمید صدفی )کرانه شرلی
دریای خزر
 )26از آمز تا پلور (سرپرست مجید کانیان .احمد رفیعی .رضا سعادت  .معصومه ترابی .آمنه ماری آلمانی
و 1نفر ایتالیایی .مجید صفاری) سا  . 2396پیوستن دریای خزر به خلیج فارس
 )27گرمابدر به تهران  61کیلومتر (احمد رفیعی ایو ثروت و تعدادی دیگر ) پیوستن دریای خزر به
خلیج فارس
 )23برنامه تهران به اندیمشک  739کیلومتر (.احمد رفیعی وایو ثروت و سیامک شایانپور.دالرانیک
بخش .بهروز سلمان زاده و خانم صفردوست ).سا  .2397پیوستن دریای خزر به خلیج فارس
 )29برنامه بندرعباس به عسلویه  463کیلومتر(احمدرفیعی حمید صدفی ) سا .2394پیمایش خلیج
فارس
 )11برنامه عسلویه به گناوه  367کیلومتر (.احمد رفیعی خانم دکتر فقیهی دالرانیک بخشحمید
سرلک)سا  .2395پیمایش خلیج فارس .

 )12برنامه از شهر اندیشمیک تا بندر گناوه  471کیلومتر  5نفر 27بهمن  (.احمد رفیعی ایو ثروت
دالرانیک بخش خ دکتر فقیهی ). 2396.پیمایش پیوستن دریای خزر به خلیج فارس .
 )11حضور در برنامه دوچرخه از خاتون بارگاه به تهران  61کیلومتر . 2396/7/12پیوستن دریای خزر
به خلیج فارس
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برنامه های برون شهری

سا 2397
 .2دوچرخه سواری تمرینی از شرق به غر تهران دور دریاچه چیتگر و انگز چیتگر 97/3/23
 .1دوچرخه سواری خجیر ااارود به ده ترکمن  9 97/6/11نفر .
 .3برنامه دوچرخه سواری تمرینی از تهران به امامه به راحت آباد  .رفت و برگشت 21 97/4/11نفر .
 .4دوچرخه سواری تمرینی دور دریاچه لتیان  . 97/7/11ایو ثروت
 .5سرپرستی برنامه دوچرخه سواری تمرینی از سنگده ااده فیروزکوه به میانا نزدیک رشته کوه خرونرو.
رفت و برگشت اولین بار .تابستان  .ایو ثروت
 .6برنامه دوچرخه سواری دریاچه آهنک منطقه سیمین دشت فیروزکوه  17 97/5/29نفر  .ایو ثروت
 .7بر نامه دوچرخه سواری آبشار السم ااده هراز  17 97/5/5نفر  .ایو ثروت
 .3نامه دوچرخه سواری دور دریاچه لتیان منطقه لواسانات کوچک  23 97/2/21نفر.
 .9رکابزنی با دوستان باشگاه دماوند اهت درختکاری در گردنه لوچک  .مهسا ترابی
 .21سفر با دوچرخه از یزد به اردکان مهسا ترابی
 .22سفر با دوچرخه از شیراز به بوشهر تیم  3نفره بانوان .سرپرست مهسا ترابی
سا 2396
 .2حضور در برنامه دورازیره لشم  371کیلومتر  3نفر  (.احمد رفیعی  .ایو ثروت  .سیامک شایانپور
.پرویز امرایی .علی افسونگرها  .سهی صالحی و برادر )
 .1برگزاری مسابقات ترکیبی استقامتی در شهر دارا در نزدیکی تنگه رغز با دریافت مجوز از بخهش
دار و هیات آن شهر .مسابقه دو استقامتی و دوچرخه سواری به مسهافت  41کیلهومتر در اهاده  ،دو
بخش آلایان و بانوان ( .علیرضا سعادت مسئو کارگروه و همکاری مهسا ترابی .و حضورآلای بهرامهی
مدیر باشگاه ،اعضاء کارگروه دوچرخه و دوستان دیگر از باشگاه )
 .3برنامه دوچرخه سواری پیمایش و شناسایی " ااده لدیم ابریشم در ایران " و آثار تهاریخی آن توسهط
علیرضا سعادت گروهی مهسا ترابی از مرز سرخ تا غربی ترین نقطه ایران از سا  2393تا 2396
 .4برنامه گرمابدر به پلورپیمایش دشت الر با دوچرخه یک روزه (سرپرست رضا صحوی .احمد رفیعی
ایو ثروت و سیامک شایانور و تعدادی دیگر یک مینی بوس )
 .5حضور در برنامه ازمرزن آباد به ک ردشت به رامسر (ااده عباس آباد) سرپرست هاشم راستین .
برنامه دوچرخه سواری تمرینی از لنگرود به محمود آباد  3روزه مسافت  711کیلومتر  .سرپرست
.6
هاشم راستین  .ایو ثروت
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 .7سفر با دوچرخه از تهران به گوسفند سرا بعد از صعود دماوند و برگشت با دوچرخه به تهران  .مهسا
ترابی .علیرضا سعادت
 .3سفر با دوچرخه از رودبار به لنگه رود .مهسا ترابی
 .9سفر با دوچرخه به استان یزد از نائین تا ابرکوه مهسا ترابی
 .21از اندیمشک به آبادان تیم  3نفره بانوان سرپرست مهسا ترابی
سا 2395
 .2برگزاری باشگاه دماوند برنامه مسابقات ترکیبی استقامتی " پنج گانه "(سنگنوردی،غارنوردی،کوه
نوردی،دواستقامتی صحرانوردی،دوچرخه سواری ) به دعوت هیات کوهنوردی شهر دلیجان .
مسابقه دو استقامتی و دوچرخه سواری به مسافت  17کیلومتر  ،دو بخش آلایان و بانوان ( .علیرضا
سعادت مسئو کارگروه و همکاری مهسا ترابی .و حضورآلای بهرامی مدیر باشگاه ،اعضاء کارگروه
دوچرخه و دوستان دیگر از باشگاه و همراهی ورزشکاران دلیجان در این پنج رشته )
 .1برنامه دوچرخه سواری از هرانده فیروزکوه به خمده  .رفت و برگشت  21 .نفر
 .3از پلی

راه ااده لدیم لم به کاروانسرای دیره گچین  .رفت و برگشت  6 .نفر

 .4برنامه دوچرخه سواری تمرینی از تونز کندوان ااده چالوس به رامسر  .هاشم راستین  .ایو ثروت
 .5اارای برنامه از پایین ترین نقطه ایران به باالترین نقطه ایران با تیم خلرای به همراه  4نفر از دوستان
باشگاه  .مهسا ترابی
 .6سفر با دوچرخه به شهر دماوند تیم بانوان .مهسا ترابی

سا 2394
 .2برنامه دوچرخه سواری از تهران به امام زاده داود  7 .94/1/22نفر
 .1برنامه دوچرخه سواری تمرینی دورپا از میدان امیرکبیرکرج تا باالی سد امیر کبیر  .رفت و برگشت
.بهار.ایو ثروت فرزانه ثروت .مریم اکبری .مسعود علیپور.
 .3برگزاری برنامه دوچرخه سواری از تهران به روستای برگه اهان والع در لواسانات برای اولین بار.
(سرپرست ایو ثروت) تابستان
 .4برنامه دوچرخه سواری تمرینی ازروستای حسن کیف ک ردشت به سلمان شهر .شما 25نفر سا
 94و 95
 .5دوچرخه سواری ه ورامین و اطراف آن .مهسا ترابی

سا 2393
 .4برنامه دوچرخه سواری تمرینی در هوای بارانی از فومن به ماسوله .پاییز  23نفر
12

 .5سفر با دوچرخه از آستارا تا باکو در کشور آذربایجان در لالب تیم دونفره با آلای احمد رفیعی .ایو
ثروت تابستان 93
 .6برگزاری برنامه دوچرخه سواری از پز سفید به روستای میانا در فیروزکوه برای اولین بار ( .سرپرست
ایو ثروت) تابستان 93
 .7برنامه دوچرخه سواری از تهران به آتشکده ری و روستای ،دریاچه عشق آباد .ااده ورامین رفت و
برگشت  4نفر
 .3سفر سایکز توریستی از آستارا به باکو  611کیلومتر  . 93/6/25احمد رفیعی و ایو ثروت
سا 2391
 .2برگزاری برنامه دوچرخه سواری از ارامند فیروزکوه تا ااده هراز ( روستای السم ) برای اولین
بار.پاییز( .سرپرست ایو ثروت)
 .1شرکت در برنامه دوچرخه از الفا تا للعه بابک در آذربایجان شرلی .پاییز ( سرپرست مریم اکبری)
سا 2391
 .2برگزاری برنامه از زرین دشت به فیروزکوه( .سرپرست علی افسر)  3نفر
 .1حضور در برنامه در شما از بابز به سرخ رودبه مناسبت حفاظت محیط زیست و ممنوعیت شکار
پرندگان مهاار  .احمد رفیعی .ایو ثروت  .سیامک شایانپور .علیرضا سعادت .فریبا فقیهی .دالرام
نیک بخش .و...

سا 2392
 .2حضور در برنامه دوچرخه سواری از سیمین دشت به خمده .رفت و برگشت .زمستان  3.نفر
 .1حضور در برنامه دوچرخه سواری از فشم به امامه و راحت آباد تاگلندوک و برعک
2397و2394و 2392

. .زمستان .سا

 .3حضور در برنامه دوچرخه سواری به کاروانسرای لصر بهرام  91کیلومتر رفت و برگشت از محیط بانی
تا کاروانسرا( پروانه سبز) .پاییز
 .4برگزاری برنامه دوچرخه سواری از پاسگاه سپید رود تا نزدیک روستای زیر آ درپلنگ دره فیروزکوه
. .پاییز 25نفر
 .5برگزاری برنامه دوچرخه سواری از تهران به کاروانسرای دیره گچین .پاییز
 .6برگزاری برنامه از مرزن آباد روستای ویسر دره کجور به نوشهر .پاییز  21نفر
 .7برگزاری برنامه دوچرخه از تهران به رود بار لصران آهار شکرا  .تابستان 21نفر
سا 2391
 .2حضور در برنامه شما از بابز به بابلسر  ( 91آمادگی برنامه گراستان )  1روزه  3 .نفر
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برنامه های درون شهری
بهار سا 2397
 .4برنامه دوچرخه سواری  67کیومتر رفت و برگشت بازدید از باغ گیاه شناسی  24 .97/2/32 .نفر
 .5بوستان لقمان کن ارتفاعات سولقان برنامه تمرینی  21 97/1/24نفر
 .6همکاری سازمان حمز ونقز ترافیک و شهرداری افتتاح مسیر دوچرخه سواری داخز پارک 97/3/21
 .7برنامه تمرینی در ارتفاعات پارک کوهستانی کوهسار  9 97/3/15نفر
 .3سرپرستی تیم دوچرخه کوهستان از دیزین تا لله سی چا

 22 97/7/23نفر .ثروت

 .9تمرین دوچرخه سواری در ارتفاعات سوهانک شما تهران
سا 2396
 .2برگزاری مسابقات دوچرخه سواری با همکاری شهرداری برای مدرسه های انو شهر  .پارک والیت
. 2396علیرضا سعادت
 .1برنامه تمرینی دوچرخه سواری ازمرکز تهران به روستای وردیج و واریش رفت و برگشت 21نفر.
تابستان .ایو ثروت
 .3اارای برنامه های تمرینی ترکیبی دوچرخه سواری و دوی استقامت با دوستان باشگاه و دوستانی
بیرون از باشگاه در پارک های یاس فاطمی،طالقانی ،آ وآتش ،پارک سرخه حصار ،تپه های سوهانک
( چندین بار ) .مهسا ترابی
سا 2395
 .2برنامه تمرینی دوچرخه سواری از مرکز تهران تا امام زاده داود کن سلقان رفت و برگشت  3نفر
تابستان
 .1برنامه تمرینی دوچرخه سواری از مرکز تهران به روستای وردیج و واریش رفت و برگشت همراه با
گروه دوچرخه سواران غر تهران  11نفر .تابستان
سا 2393
 .2اارای برنامه از تهران به ارتفاعات داراباد از او خیابان کوهسار چهارم تا استخر آبیاری منابع طبیعی
برای اولین بار با دوچرخه سرباالی خاکی.بهار
 .1اارای برنامه تمرینی درون شهری اتوبان امام علی او تا آخر و بالعک

(بهشت زهرا) .بهار

 .3اارای برنامه از تهران به پارک سرخه حصار تا ده ترکمن .بهار
 .4شرکت در برنامه دوچرخه سواری تهران گردی بازدید از محله های لدیمی و اماکن تاریخی مجری
انجمن پروانه سبز  .تابستان
سا 2391
 .1برگزاری برنامه دوچرخه سواری درون شهری یک هفته در میان به پارک ها و بوستان های شهر
از امله از شرق تهران به دریاچه چیتگر  ،به آبشار تهران  ،به پارک والیت  ،به پارک لویزان  ،به پارک
آزادگان .در فصو مختلف
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سیامک شایانپور – ایوب ثروت
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همایش ها و برنامه های ساالنه
سا 2397
 .21برنامه ساالنه دوچرخه سواری به سمت کهریزک  211 97/1/7نفر
 .22نکوداشت روز ملی دوچرخه سواری (اع م سازمان ملز) نمایندگان زیست محیطی .شورای
شهر،سفارت هلند حضور داشتند97/3/12 .
 .21السه انجمن ام اس (با هدف برگزاری پیاده روی و مسابقه دو برای بیمارن ام اس و برنامه دوچرخهه
سواری از خیابان وصا تا پارک الله ) 97/3/11
 .23در پی ارتباطات و برگزاری مشترک برنامه های باشگاه دماوند در شهر هرات  ،از گروه افغان در سفربا
دوچرخه سواری به ایران استقبا شد 23 97/4/17 .نفر
 .24همایش مهر پاک به مناسبت بازگشایی مدارس از طریق معاونت حمز و نقز ترافیک از پارک الله
منطقه  11تا متروشهری برگزارشد .و بازگشت با استفاده از مترو برای اولین بار 97/6/13
 .25شرکت در برنامه همایش دوچرخه سواری روز اهانی آلزایمر 97/7/6
 .26نمایشگاه های توسعه دوچرخه شهری،سالن حجا 97/6/3 - 5و ورزش های مهیج،سالن برج می د
 97/6/9 -5سا (2397محمد ارشدی ابیانه .احمد رفیعی  .علی غ محسینی .سیامک شایانپور .ایو
ثروت  .فرزانه ثروت)
سا  2394ساالنه
 .6برنامه از تهران به پارک چیتگر به بهشت زهرا و کهریزک و برگشت.مناسبت روز مادر و مسابقات فاز
دوم چیتگر 94/1/4
 .7رکابزنی به بازدید از بیمارستان کودکان مفید تهران به مناسبت یادبود پویا کیوان
 .3همایش هوای پاک دوم بهمن
سا .2393
 .9همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته دیابت ( مجری هیات دوچرخه سواری)
 .21برنامه همایش دوچرخه سواری به مناسبت هوای پاک (مجری شهرداری و هیات دوچرخه سواری)
 .22صعود سراسر ساالنه لله سی چا با دوچرخه (مهرماه .باشگاه دماوند)
 .21همایش دوچرخه سواری رفت و برگشت به مناسبت روز پدر از تهران به رباط کریم سرپرست مریم
اکبری 1 .سا
 .23همایش دوچرخه سواری رفت وبرگشت مناسبت روز مادرازتهران به کهریزک سرپرست مریم اکبری 1سا
سا 2391
 .3حضور در برنامه ازاستادیوم شیرودی به بهشت زهرا به مناسبت سالروز در گذشت آلای داوودی از
مربیان فدارسیون کوهنوردی از طرف هیات دوچرخه سواری
 .4حضور در همایش  21بهمن به مناسبت سالگرد انق
.هیات دوچرخه سواری
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از فرودگاه مهرآباد تا مرلدامام بهشت زهرا
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شرکت در مسابقات و برنامه های فدراسیون دوچرخه سواری (پیشکسوتان)
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برگزاری جلسات حضوری در سالن اجتماعات باشگاه دماوند

 .2عکاسی وفیلمبرداری ازکلیه السات برگزار شده توسط علیرضا سعادت (دوره مسئولیت
ایشان)کارگروه در سا 2396
 .1برگزاری السات گزارش برنامه توسط ایو ثروت (دوره مسئولیت ایشان ) وهمکاری سیامک
شایانپور در روزهای یکشنبه و دوشنبه در سا 2397
 .3دعوت از دوستان دوچرخه سوار خارای به باشگاه و انتقا تجربیات و میزبانی آنها توسط علیرضا
سعادت  .سا 2396
 .4برگزاری و مجری گری السات روزهای شنبه هر هفته توسط مریم اکبری (دوره مسئولیت ایشان )
ظبط و ارائه گزارش السات  .فاطمه همتی  .مه لقا ظهراالس م(مسئو برنامه ریزی السات ).خانم
الهام .مسعود علیپور.مهسا ترابی .علیرضا سعادت  .از نیمه دوم سا  2394تا نیمه دوم سا 2395
 .5مراتب تشکر و سپاسگزاری از تمام دوستانی که همراه بوده اندو ممکن است اسمشان در این نوشتار از
للم افتاده باشد.
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کارگروه آموزش دوچرخه کوهستان
 .2ایو ثروت (مسئو کارگروه)
 .1احمد رفیعی
 .3سیامک شایاپور
 .4محمد ارشدی ابیانه .
 .5علیرضا سعادت
 .6مریم اکبری
 .7مهسا ترابی
 .3فرزانه ثروت
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تهیه و تدوین طرح درس آموزشی دوچرخه سواری

مشخصات طرح درس
گردآوری و تالیف  :سیامک شایانپور( مربی دراه  2فدراسیون دوچرخه سواری)
ایو ثروت (مربی دراه  1فدراسیون دوچرخه سواری)
فرزانه ثروت ( مربی دراه  3فدراسیون دوچرخه سواری)
ناشر :کارگروه آموزش دوچرخه کوهستان
موسسه ورزشی کوهنوردی و اسکی دماوند 2397
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