
 کننده هماهنگ فنی راهنمای
 روز شمار

 برنامه
 تاریخ برنامه عنوان برنامه منطقه برنامه سطح و نوع قله ارتفاع

 اردیبهشت 15 جمعه ساکا تهران شمال +ساده - کوهنوردی 3300 روز 1 هاشمی راما صبرآموز محمد

 بیدهند از کرکس نطنز +متوسط - کوهنوردی 3895 روز 5/1 صبرآموز محمد 
 22 و 21 جمعه و پنجشنبه

 اردیبهشت

 خرداد 5 جمعه زرد گل رودهن متوسط -کوهنوردی 3730 روز 1 کاظمی فرهود مظاهری محمد

 خرداد14 تا 12 یکشنبه تا جمعه سماموس گیالن متوسط - کوهنوردی 3620 روز 3 سناجیان آتش 

 خرداد 19 جمعه سرکچال شمشک +متوسط - کوهنوردی 4210 روز 1 هاشمی راما 

 تهران شمال +ساده - کوهنوردی 2600 روز 1 میرزایی آزاد مظاهری محمد
 به کلکچال شبانه

 اوسون
 خرداد 26 جمعه

  +متوسط - کوهنوردی 3730 روز 1 صبرآموز محمد 
 به شهرستانک

 چالسی
 تیر 2 جمعه

 تیر 16 جمعه آبک گرده فشم +متوسط - کوهنوردی 3488 روز 1 ناطقی آرش لرک علی

 سنگین - کوهنوردی 4221 روز 5/3 مظاهری محمد 
 و چهارمحال
 بختیاری

 تیر 30 تا 27 جمعه تا شنبه سه زردکوه

 روز 2 ناطقی آرش سرافراز حسین

4040 
4152 
4206 

 مرداد 13 و 12 جمعه و پنجشنبه هانرگس مرکزی البرز +متوسط - کوهنوردی

 مرداد 20 و 19 جمعه و پنجشنبه مرگ میشینه فیروزکوه متوسط - کوهنوردی 4030 روز 2 نیاقاسم عاطفه جعفرآبادی حسین

 مرداد 27 جمعه شیورکش مرکزی البرز +متوسط - کوهنوردی 3645 روز 1 ناطقی آرش جعفرآبادی حسین

 شهریور 3 و 2 جمعه و پنجشنبه آزادکوه مازندران +متوسط - کوهنوردی 4355 روز 5/1 لرک علی دخیلی وجیهه

 شهریور 10 جمعه دانیال غار مازندران متوسط - غارنوردی - روز 1 جودزاده نوشین توکلی میعاد

 مازندران /گیالن متوسط- نوردیجنگل - روز 3 الی 2 مظاهری محمد 
 فومن به رودخان

 رود سیاه /
 شهریور 18 تا 16 شنبه تا پنجشنبه

 روز 1 توکلی میعاد زاده زارع علیرضا
3160 
2820 

 تهران شمال سنگین-کوهنوردی
 چین به دارآباد

 کالغ
 شهریور 24 جمعه

 تهران شمال سنگین-کوهنوردی 5610 روز 2 ناطقی آرش سرافراز حسین
 گرده - دماوند

 شرقی
 مهر 8 و 7 شنبه و جمعه

 


