
 

 تولینگنوردی و درایپیمایی و یخکوههای کارگروههای تقویم برنامه

 نوردی و اسکی دماوندباشگاه کوه 5931 بهار و تابستان

 ردیف نام برنامه سرپرست نوع برنامه تاریخ آغاز برنامه مدت زمان اجرا سطح برنامه شماره تماس

 1 قلل سیستان و بلوچستان جمال کبیررضایی نوردیکوه 19/ 09/ 9 شش روز دو 01970022990

 2 * ایگل به قله توچال امیرحسین جابرانصاری نوردیکوه 19/ 09/ 91 دو روز دو 01979702079

 3 کسیل به صندوق چال صادق خاجی پیماییکوه 19/ 09/ 70 یک روز سه 01979207190

 4 خط الراس دارآباد به چین کالغ امیررضا صدیقیان نوردیکوه 19/ 09/  70 یک روز دو 01972220099

 5 قلۀ برج صادق خاجی نوردیکوه 19/ 09/  72 روز یک دو 01979207190

 6 خط الراس اندار به آتشکوه امیررضا صدیقیان نوردیکوه 19/ 09/  72 یک روز دو 01972220099

 7 قله کانی صیفی قدرت اشتری پیماییکوه 19/ 09/ 02 چهار روز سه 01907820019

 8 * برج و خلنو قلل امیرحسین جابرانصاری نوردیکوه 19/ 07/  07 دو روز دو 01979702079

 9 خط الراس سرکچال به خلنو صادق خاجی نوردیکوه 19/ 07/  07 دو روز دو 01979207190

 11 دنهقلۀ س قدرت اشتری پیماییکوه 19/ 07/ 07 دو روز سه 01907820019

 11 به آتشکوه خط الراس اندار صادق خاجی نوردیکوه 19/ 07/ 91 دو روز دو 01979207190

 12 * خط الراس خرسنگ به سرکچال امیرحسین جابرانصاری نوردیکوه 19/ 07/ 91 دو روز دو 01979702079

 13 قلۀ رخش نسترن گودرزی پیماییکوه 19/ 07/ 70 یک روز سه 01291770910

 14 قلۀ دماوند ) شمالی ( امین خادم نوردیکوه 19/ 07/ 20 چهار روز دو 01911029081

 15 * ان به نازوخط الراس هفت خ امیرحسین جابرانصاری نوردیکوه 19/ 07/ 20 دو روز دو 01979702079

 16 قلۀ ارفع کوه صادق خاجی نوردیکوه 19/ 07/ 29 یک روز دو 01979207190

 17 قله آسمان کوه امیرناصر پوررسول نوردیکوه 19/ 07/ 20 یک و نیم روز دو 01979099102

 18 قلۀ مهرچال قدرت اشتری نوردیکوه 19/ 07/ 70 یک روز دو 01907820019

 19 قلۀ شاه البرز امیررضا صدیقیان نوردیکوه 19/ 02/ 01 دو روز دو 01972220099

ساکا به پرسون الراس خط گودرزی نسترن نوردیکوه 19/ 02/ 02 روز یک دو 01291770910  21 

 21 قلۀ الیمستان امیر اصغر پور پیماییکوه 19/ 02/ 02 روز یک سه 01979990912

 22 قله خلنو امیرناصر پوررسول نوردیکوه 19/ 02/ 02 روز یک دو 01979099102

 23 * خط الراس دوبرار امیرحسین جابرانصاری نوردیکوه 19/ 02/ 92 سه روز دو 01979702079

 24 قلۀ آزاد کوه ) وارنگرود ( خاجیصادق  نوردیکوه 19/ 02/ 92 دو روز دو 01979207190

 25 قلۀ خانگرمرز محمود بهادری نوردیکوه 19/ 02/ 92 سه روز دو 01972912221

 26 آزادکوهخط الراس کلون بستک به  امیرناصر پوررسول نوردیکوه 19/ 02/ 92 سه روز دو 01979099102

 27 قلۀ هفت خان صدیقیانامیررضا  نوردیکوه 19/ 02/ 79 روز یک دو 01972220099

 28 * قلۀ دماوند ) جنوبی ( امیرحسین جابرانصاری نوردیکوه 19/ 02/ 72 دو روز دو 01979702079

 29 قلۀ کلون بستک امیر اصغر پور نوردیکوه 19/ 02/ 78 روز یک دو 01979990912

 31 قلۀ ماهین قدرت اشتری پیماییکوه 19/ 02/ 02 روز یک سه 01907820019

 31 قلۀ دونا قدرت اشتری پیماییکوه 19/ 02/ 79 روز یک سه 01907820019

 32 قلۀ آتشکوه سعید رحیمی نوردیکوه 19/ 00/ 00 روز یک دو 01797901899

 33 قلۀ توچال ) شبانه ( صادق خاجی نوردیکوه 19/ 00/ 00 روز یک دو 01979207190

 34 قلۀ کلون بستک صادق خاجی نوردیکوه 19/ 00/ 90 یک و نیم روز دو 01979207190
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 35 * تمرین برف و یخ امیرحسین جابرانصاری نوردییخ 19/ 00/ 90 یک روز 2 01979702079

 36 ( قلۀ دماوند ) شمال شرقی صادق خاجی نوردیکوه 19/ 00/ 91 سه روز دو 01979207190

 37 قلۀ دماوند ) شمالی ( صدیقیانامیررضا  نوردیکوه 19/ 00/ 92 دو روز دو 01972220099

 38 * قلۀ دماوند ) شمالی ( امیرحسین جابرانصاری نوردیکوه 19/ 00/ 70 سه روز دو 01979702079

 39 قلۀ ریزان نژادشهرام عباس نوردیکوه 19/ 00/ 79 یک روز دو 01970090118

 41 خلنو قلۀ امیر اصغر پور نوردیکوه 19/ 00/ 79 یک روز دو 01979990912

 41 قلۀ سبالن قدرت اشتری نوردیکوه 19/ 00/ 00 روز یک دو 01907820019

 42 جنگل کجور قدرت اشتری جنگل نوردی 19/ 00/ 91 سه روز سه 01907820019

 19/ 09/ 09 پانزده روز دو 
کوهنوردی و 
 43 اردوی علم کوه باشگاه دماوند دیواره نوردی

 44 قلۀ قره داغ امیررضا صدیقیان نوردیکوه 19/ 09/ 71 یک روز دو 01972220099

نوردیکوه 19/ 09/ 02 دو روز دو 01907820019  45 قلۀ آزادکوه قدرت اشتری 

نوردیکوه 19/ 09/ 92 سه روز دو 01907820019  46 قلۀ دماوند ) شمالشرق ( قدرت اشتری 

 47 قلۀ پاشوره سعید رحیمی نوردیکوه 19/ 01/ 09 یک روز دو 01797901899

 48 قلۀ خرسنگ امیر اصغرپور نوردیکوه 19/ 01/ 97 یک روز دو 01979990912

 49 یخچال کسری نژادشهرام عباس یخنوردی 10/ 01/ 92 سه روز 7 01970090118

 51 قلۀ ناظر بزرگ قدرت اشتری نوردیکوه 10/ 01/ 09 یک روز دو 01907820019

 51 پیمایش آب بر به ماسوله قدرت اشتری پیماییکوه 10/ 01/ 79 دو روز سه 01907820019

 

 

 ندارد مسئولیتی نشده هماهنگ اعمالی تغییرات قبال در باشگاه است بدیهی. است پذیرامکان مربوطه کارگروه با هماهنگی با تنها شده اعالم برنامۀ در تغییر گونه هر. 

 کنند اعالم مسئولیت بیمۀ اخذ جهت باشگاه به را برنامه در کنندهشرکت نفرات اسامی خود، برنامۀ آغاز از پیش روز دو تا موظفند برنامه سرپرستان. 

 ورزند اهتمام باشگاه سایت و افراد سوابق در درج جهت شده انجام فعالیت از گزارش تهیۀ ویژه به سرپرستی وظائف انجام به نسبت موظفند برنامه سرپرستان.  

 باشدمی پذیرامکان ریال 990.000 مبلغ پرداخت و مربوطه کارگروه هماهنگی با مهمان اعضای شرکت. 

 شد خواهند تقدیر و برگزیده شده اجرا هایبرنامه میان از فصل هر طی "برتر برنامۀ" و "برتر سرپرست" کارگروه، نامۀآیین معیارهای به توجه با. 

 است متفاوت تولینگدرای و نوردییخ هایبرنامه بندیسطح با نوردیکوه و پیماییکوه هایبرنامه بندیسطح. 

 داشت خواهند اولویت( هفتگی) رسمی هایبرنامه به نسبت تقویم هایبرنامه باشگاه، انبار از امانی صورت به ابزار دریافت جهت. 

 کرد اقدام برنامه زمان تغییر به نسبت توانمی کارگروه هماهنگی با جوی، ناپایداری بینیپیش شرایط در. باشندمی شده تأیید جوی مناسب شرایط در تقویم، در شده اعالم هایبرنامه. 

 )*( مشخص شده است.  شرکت کنندگان برنامه های ستاره دار 


