
توضیحاتشماره تماسسرپرستبرنامه تاریخ
(یال جنوبی)یک روزه 9196002449هاشم ذوالقدردماوند1400/10/10

 دی ماه17 الی 15از تاریخ 9124714369حسین ابولحسنیسیاالن 
9124394404هایله منطقیپرسون

 دی ماه17 الی 15از تاریخ 9363200623علی حدادییخچال شمالی سبالن
9125084627حجت خداییپهنه حصار

9126159705علی گنجیریزان
9124394404هایله منطقیفیل زمین
9213824081سیامک شایان پورداراباد 

9102830465قدرت اشتریارفع کوه
9126962283سروش نورتوچال از ایگل

9123370051امیررضا صدیقیانکلکچال
9127238065حمیدرضا فرخیداراباد به توچال 

از یال جنوبی9363200623علی حدادیدماوند 
9128951622مهران جوانی رادشاه نشین
9128094606نرگس پیریاییکلکچال

 بهمن ماه15 الی 13از تاریخ 9363200623علی حدادیدماوند شمالی
9124394404هایله منطقیتوچال  
از ناصرآباد9123482863زهرا هویداورجین
9190090184حمید سنجریشاه دژ
9123334045وحید بهرامیکلکچال

9213824081سیامک شایان پورآبک
9122878986پرستو ابریشمیپاشوره

9102830465قدرت اشتریفیل زمین
9123370051امیررضا صدیقیانآتشکوه
9124394404هایله منطقیدوشاخ
9190090184حمید سنجریهزار بند
9122126855سعید رحیمیارفع کوه

9102830465قدرت اشتریکهار
9127238065حمیدرضا فرخی(یال جنوبی)دماوند 

9124394404هایله منطقیکاسونک
9128951622مهران جوانی رادخط الراس اندار پرسون سرسیاه غار

9125084627حجت خداییساکا
9124394404هایله منطقیخانکهار
938150217محمد عاشقباکاسونک
یال غربی9122126855سعید رحیمیکماچال

9123482863زهرا هویداچین کالغ به دوشاخ1400/12/20
9124394404هایله منطقیسکه نو1400/12/27

(1400سال )تقویم برنامه های زمستانی اعضای باشگاه دماوند 

:لطفا قبل از اجرای برنامه کوهنوردی به نکات زیر توجه فرمایید 

.برنامه ها فقط در صورت شرایط هوایی مساعد برگزار می شود .1

.، فهرست نفرات باید توسط سرپرست به کارگروه کوهپیمایی اعالم شود(عضو غیر رسمی باشگاه)در صورت حضور نفرات مهمان  .2

.اجرای تمامی برنامه ها منوط به تایید کارگروه کوهپیمایی و تکمیل فرم اعالم برنامه می باشد .3

 (شامل نام، نام پدر، کد ملی ، محل تولد، تاریخ تولد و شماره بیمه ورزشی)سرپرست موظف است فهرست نفرات شرکت کننده را به همراه مشخصات کامل  .4

. ساعت قبل از اجرای برنامه جهت دریافت بیمه در اختیار کارگروه کوهپیمایی قرار دهد48

تعداد مربی و راهنما به تعداد نفرات شرکت کننده بستگی دارد که  ). حضور مربی کوهپیمایی یا راهنمای کوهستان سطح باشگاهی در هر برنامه الزامی ست .5

(.با نظر کارگروه تعیین می شود

.در صورت اجرای برنامه بدون در نظر گرفتن شرایط اشاره شده ، باشگاه دماوند هیچ گونه مسئولیتی در قبال نفرات شرکت کننده ندارد .6

                                                                                                                                                                                                                                                    

   کارگروه کوهپیمایی باشگاه دماوند
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