
 

 

 

 مسعود زینالی                                                               

 

 

:التیتحص  

 دانشجوی رشته تربیت بدنی

رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمیآموزشکده فنی و حرفه ای سما تهران ، دانشجوی   

  

:تسلط به زبانهای خارجه  

زبان مادری –مسلط  –فارسی  -4  

متوسط –انگلیسی  -6  

 مسلط -ترکی  -6

 

 

 

 

 



 رزومه فعالیت های ورزشی

 4102تنها نماینده مرد ایران در فستیوال یخ نوردی المپیک زمستانی  سوچی 

 پر افتخارترین ورزشکار تاریخ یخ نوردی ایران تا کنون 

 

 عناوین مربیگری

 4/05*4566/64شماره حکم :   –صعودهای ورزشی  6مدرس درجه  -4

 6/00*4553/64شماره حکم :  –صعود های ورزشی  6مدرس درجه  -6

 4545/06/00شماره حکم :   -سنگ نوردی  6مدرس درجه  -6

 

 طراحی

 4544 16 4 00کد شناسه :  –صعودهای ورزشی  6طراحی درجه  - 4

4/07ص4556/14کد شناسه  :  –صعود های ورزشی  6طراحی درجه  -6  

 

 داوری

 4/00*4544/16:  شماره حکم  – یورزش یصعود ها 6درجه  یداور -4

 4/07ص4560/64شماره حکم :   – یورزش یصعود ها 6درجه  یداور -6

 

طراحی مسیر  بین المللیعناوین داوری و   

4604از مدرسه بین المللی یخ نوردی کی روف روسیه ،  زمستان  "ممتاز "مسابقات یخ نوردی  با درجه  "طراح مسیر"-4  

4604از مدرسه بین المللی یخ نوردی کی روف روسیه ، زمستان   "ممتاز "مسابقات یخ نوردی  با درجه   "داور" -6  

  (0740-636) 4604در سال  –همدان  –طراح مسابقات  سنگنوردی قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا  -6



 

 عناوین سایر فعالیت های  ورزشی 

 601شماره حکم :  –فدراسیون نجات غریق  6گواهینامه درجه -4

 47/50/4606صدور  –بدنسازی و پرورش اندام   6مربی درجه  -1

 

 عناوین بین المللی 

                                                          6541آسیا در کشور کره جنوبی )رشته سرعت(یخ نوردی  قهرمانی نایب عنوانکسب -4

 ارزشمند ترین مدال تاریخ یخ نوردی ایران

 6546مسابقات بین المللی یخ نوردی کشور آذربایجان  )رشته سرطناب( قهرمانیعنوان کسب -6

،                                         6546) رشته سرطناب (   -سنگنوردی کشور آذربایجان مسابقات بین المللی قهرمانیکسب عنوان -6

 ,(A.A.F)برگزاری توسط فدراسیون کوهنوردی آذربایجان 

                                                6546سنگنوردی کشور آذربایجان ) رشته بولدرینگ ( بین المللی مسابقات  قهرمانیعنوان کسب  -1

 ,(A.A.F)برگزاری توسط فدراسیون کوهنوردی آذربایجان 

،                                                       6546سنگنوردی کشور آذربایجان ) رشته اورال( بین المللی مسابقات  قهرمانیعنوان کسب  -0

 ,(A.A.F)برگزاری توسط فدراسیون کوهنوردی آذربایجان 

،                                                   6546مسابقات سنگنوردی کشور آذربایجان ) رشته سرعت (  نایب قهرمانیعنوان کسب -3

   ,(A.A.F)برگزاری توسط فدراسیون کوهنوردی آذربایجان

                                                ،6546مسابقات سنگنوردی کشور آذربایجان ) رشته سرطناب (  نایب قهرمانیعنوان کسب  -7

 ( FAIREXبرگزاری توسط فدراسیون هوایی آذربایجان،  )

                                                6546مسابقات سنگنوردی کشور آذربایجان ) رشته بولدرینگ (  نایب قهرمانی عنوان کسب -0

 (   FAIREXآذربایجان )برگزاری توسط فدراسیون هوایی 

 6541(سرطنابآسیا در کشور کره جنوبی )رشته  یخ نوردی چهاردهم قهرمانی رتبهکسب -0

 6541کسب رتبه هفدهم  یخ نوردی جهان در کشور کره جنوبی )رشته سرعت( -45



 6541کسب رتبه سی و یکم یخ نوردی جهان در کشور کره جنوبی )رشته سر طناب(-44

 6541هجدهم  یخ نوردی جهان در کشور سوئیس )رشته سرعت(کسب رتبه  -46

 6541)رشته سر طناب( سوئیسیخ نوردی جهان در کشور  امکسب رتبه سی  -46

 6541کسب رتبه نوزدهم یخ نوردی جهان در کشور فرانسه )رشته سرعت( -41

 6541)رشته سر طناب( فرانسهیخ نوردی جهان در کشور  پنجاه و پنجمکسب رتبه  -40

 6541کسب رتبه بیست و هشتم یخ نوردی جهان در روسیه )رشته سرعت( -43

 6541)رشته سر طناب( روسیهکسب رتبه بیست و دوم  یخ نوردی جهان در کشور  -47

  6546سی و سوم یخ نوردی جهان در کشور روسیه )رشته سرطناب( رتبهکسب -40

6546بیست و دوم یخ نوردی جهان در کشور کره جنوبی )رشته سرعت( رتبهکسب  -40  

 6546سی و پنجم یخ نوردی قرمانی جهان در کشور کره جنوبی )رشته سرطناب( رتبهکسب  -65

 6546ن کشور روسیه)رشته سرعت(بیست و دوم یخ نوردی جها رتبهکسب   -64

 6546سی وهفتم یخ نوردی جهان کشور روسیه ) رشته سر طناب (  رتبهکسب   -66

 6546هفتم یخنوردی آسیا کشور کره جنوبی )رشته سرعت( رتبهکسب   -66

 6546دوازدهم یخ نوردی آسیا کشور کره جنوبی )رشته سرطناب( رتبهکسب  -61

 6546نوردی جهان کشور کره جنوبی )رشته سرعت( بیست و یکم یخ رتبهکسب   -60

    6546سی وهفتم یخ نوردی جهان کشور کره جنوبی )رشته سرطناب(رتبه کسب  -63

 

 عناوین قهرمانی کشوری 

اردبیل - 4606مسابقات  یخ نوردی ) درای تولینگ ( قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی قهرمان   -4   

همدان – 4606مسابقات  یخ نوردی  ) درای تولینگ ( جام فجر کشور  نایب قهرمان  -6  

تهران   -باشگاه زنده یاد داوودی    - 4604 –مسابقات یخ نوردی  ) درای تولینگ ( انتخابی نفرات کره جنوبی   نفر اول -6  

تهران – 4600یخ نوردی کشور مسابقات  نایب قهرمان -1  شماره حکم  :67 00 636  

 تهران -باشگاه زنده یاد داوودی   – 4605/ 0/45 –کشور ( آزاد درای تولینگ یخ نوردی )   مسابقات نایب قهرمان  -0



 4605کسب مقام سوم مسابقات چهار گانه کشوری  -3

 4607کسب مقام سوم سنگنوردی انتخابی تهران  -7

 4605کسب مقام دوم تیمی سنگنوردی لیگ تهران  -0

  4604کسب مقام سوم تیمی سنگنوردی لیگ تهران  -0

به شماره حکم :   4600استان تهران در سمت مربی ،  آذر ماه  6کسب مقام قهرمانی سنگ نوردی دانش آموزان راهنمایی منطقه  -45

60/435060     

 رنکینک اورال جهانی 

میالدی 6541سال " در سرعت "یخ نوردی جهان در رشته   شانزدهم اورالرنکینگ  -4  

میالدی 6541" سرطناب " در سال رنکینگ پنجاه و دوم اورالیخ نوردی جهان در رشته   -6  

میالدی  6546در سال   "سرعت "رنکینگ سی و پنج  اورال  یخ نوردی جهان  در رشته  -6  

میالدی  6546در سال   "سرعت "رنکینگ سی و ششم  اورال  یخ نوردی جهان  در رشته  -1  

 

 شرکت در جشنواره های بین المللی  

4600 -سنگسر سمنان  –انجمن کوهنوردان ایران  "اردوی بین المللی سنگ نورد برتر  " -4  

4600–کرمانشاه  –فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی  "جشنواره بین المللی سنگنوردی بیستون " -6  

 

  سوابق داوری و طراحی بین المللی یخ نوردی

4604اسفند  – "سرطناب"داور مسابقات قهرمانی یخ نوردی کشور  روسیه در گرایش -4  

) ریاست هیات داوری : آقای پاول شابولین از روسیه(    

4604اسفند  – "سرعت "داور مسابقات قهرمانی  یخ نوردی کشور  روسیه در گرایش  -6  

) ریاست هیات داوری :آقای پاول شابولین از روسیه (   

4604اسفند  – "سرطناب"راح مسابقات قهرمانی  یخ نوردی کشور  روسیه در گرایش ط -6  

 ) سر طراح :آقای الکسی  واگین از روسیه( 



 عناوین تیمی

کره جنوبی -مسابقات قهرمانی آسیا  – 6541ژانویه  (  گرایش سرعت) تیمی یخ نوردی آسیا کسب عنوان تایب قهرمانی-4  

کره  -مسابقات قهرمانی آسیا   - 6541ژانویه  (گرایش ها سرطناب و سرعت )کسب جایگاه نایب قهرمانی یخ نوردی  آسیا در مجموع -6 

 جنوبی

  کره جنوبی -مسابقات قهرمانی آسیا  – 6541ژانویه  –کسب عنوان تایب قهرمانی تیمی یخ نوردی آسیا در گرایش سرعت -6

مسابقات قهرمانی یخ نوردی جهان روسیه – 6546نوردی جهان )رشته سرعت(  مارچ  کسب مقام  ششم  تیمی یخ  -1  

مسابقات قهرمانی یخ نوردی جهان  کره جنوبی   – 6546کسب مقام  دهم  تیمی  یخ نوردی جهان )رشته سرطناب( ژانویه  -0  

مسابقات قهرمانی یخ نوردی جهان  روسیه  -6546کسب مقام  چهارم  تیمی یخ نوردی جهان )رشته سرعت( مارچ  -3  

  

 و گشایش مسیر های  شاخص ورزشی   صعود ها

 (  4606)   دیواره بیستون -صعود مسیر همدانی ها  -4

 (4605صعود قله دماوند جبهه شمالی )  -6

 ( 4607صعود زمستانه قله الوند ) -6

 ( 4600صعود قله توچال با دوچرخه )  -1

 (   4605روزه ) 4کیلو متر( 655چالوس مسافت   _دوچرخه سواری مسیر )تهران  -0

 (4600لهستانی ها علم کوه )  10صعود مسیر  -3

 (4605صعود مسیر فرانسوی ها علم کوه ) -7

 (4605تالش بر روی مسیر آبشار کریستال )ایتالیایی ها( علم کوه ) -0

 ( 4600گشایش مسیر )النه عقاب( بر روی دیواره سمنان در جشنواره دیواره نوردی ) -0

 (4600علی( به همراه فرانسوی ها بر روی دیواره بیستون در جشنواره بیستون ) -گشایش مسیر) مسعود  -45

 (4605نفره( ) 6پرش از روی مسیر هاریروس به همراه فرانسوی ها ) -44

 (4600ر زمستانی به نام همت شمیران بر روی سوزنی های کالغ ران الوند همدان )گشایش مسی -46

 (4607گشایش مسیر زمستانی به نام مقبل  بر روی دیواره شروین تهران ) -46

 (4607گشایش مسیر زمستانی به نام انگیزه بر روی دیواره شروین تهران ) -41



 (4603تهران )گشایش مسیر زمستانه بر روی دیواره شروین  -40

 (4603( در دیواره سولقان تهران ) A1گشایش مسیر  سنگنوردی مصنوعی  به نام )  -43

 ، مدرسه یخ نوردی میگون 4604گشایش مسیر درای تولینگ در دره هملون به نام ) زهره ( -47

 ، مدرسه یخ نوردی میگون 4604گشایش مسیر درای تولینگ در دره هملون به نام ) آبی ( -40

 ، مدرسه یخ نوردی میگون  4604گشایش مسیر درای تولینگ در دره هملون به نام  ) سبز ( -40

 ، ، مدرسع یخ نوردی میگون  4604گشایش مسیر درای تولینگ در دره هملون به نام ) زرد ( -65

 ( 6546گشایش مسیر سنگنوردی اسپرت به نام ویکتوری در منطقه بش بارماق کشور آذربایجان )-64

 ( 6546گشایش مسیر سنگنوردی اسپرت به نام پازل در منطقه بش بارماق کشور آذربایجان )  -66

 

 سوابق طراحی ملی 

4603در سال    -ن گیال  -سر طراح اردوی تیم ملی سنگنوردی بانوان اعزام به سنگاپور  -4  

  4603در سال    -زنجان   -سر طراح اردوی تیم ملی سنگنوردی بانوان اعزام به سنگاپور  -6

( 4055/636)  4600در سال  –پلور  –سر طراح مسابقات قهرمانی کشوری سنگنوردی بانوان  -6  

 4603ل در سا  -کرمانشاه  –طراح مسابقات  سنگنوردی جام گروه های کشور آقایان  -1

(4604/636) -4607در سال  –بانوان  -طراح مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور -0  

( 4604/636) –پلور  -4600در سال  –بانوان  –طراح مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور  -3  

( 0105/636) –زنجان  – 4600در سال  –آقایان  -طراح مسابقات سنگنوردی جام فجر   -7  

( 0005/636)  –زنجان  – 4600در سال  –بانوان  –طراح مسابقات سنگنوردی جام فجر  -0   

(655/6344/045) –رامسر – 4600در سال  –طراح مسابقات سنگنوردی المپیک دانش آموزان پسر کشور -0  

( 663/636)  –زنجان  – 4605در  سال  –آقایان  –طراح مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور  -45  

( 077/636) –پلور  – 4605در سال  –آقایان  –طراح مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور  -44  

(      056/636زنجان ) – 4606آقایان و بانوان در سال  –طراح اردوی تیم ملی  سنگنوردی کشور  -46  

 

  



 سوابق داوری ملی

( 6060/636پلور  ) – 4600در سال  –آقایان  –داور مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور -4  

( 1007/636تهران ) -4600در سال  –آقایان  –داور مسابقات سنگنوردی المپیاد ایرانیان  -6  

( 4057/636تهران )  -4600در سال  –آقایان  –داور مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور  -6  

اصفهان   – 4600در سال  –آقایان  –داور مسابقات آتش نشانان کشور  -1  

(6060/636مازندران )   - 4605در سال  –آقایان  –ور مسابقات آتش نشانان کشور دا - 0  

     4606داور مسابقات جام فجر کشور  ، انتخابی تیم ملی آقایان ، ورزشگاه شهدای اوقاف )سراج ( تهران  -3

 

 تالیفات حوزه کوهنوردی و صعود های ورزشی

،6550، نویسنده :اریک جی هورس ، ویرایش سال  "ی سنگنوردیکتاب بدنسازی برا "عضو هیات مترجمین کتاب -4  

      6010007 ، شماره کتابشناسی ملی : 4604ناشر : انتشارات سنایی ، تاریخ نشر: چاپ اول 

 

 سایر فعالیت های مرتبط

  4606خرداد  –مدیر فنی  در بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی سنگ نوردی آسیا ، تهران  -4

–پلور –مازندران  - 4606مدرس طراحی  و مجری ساخت اولین کارگاه علمی و نظری یخ نوردی ) درای تولینگ (   -6

6140/636  


