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شماره
 

 توضیحات منطقه مدت برنامه تاریخ اجرا عنوان برنامه

 شرقی )عادی(مسیر  اردبیل ريزٌ 2.5 مُر 3ي  2 سبالنقلٍ   1

 بروامٍ پیشىُادی اعضا تُران ريزٌ 1 مُر 3 بروامٍ ديم َفتٍ  2

 ايلیه اجرای باشگاٌ يالىگريد ريزٌ 1 مُر 10 2ي  1قلل سًتک   3

 لًاسان افجٍ ريزٌ 1 مُر 17 قلل پرسًن ي ریسان  4

 ايلیه اجرای باشگاٌ برغان ـ کرج ريزٌ 1 مُر 24 قلل يرکش ي اشکدر  5

 کیلًمتر پیمایش 50 اردستان ريزٌ 2 آبان 2ي  1 سرخ کًیر دق  6

 پیشىُادی اعضابروامٍ  تُران ريزٌ 1 آبان 2 بروامٍ ديم َفتٍ  7

 بازگشت از گردوٍ دیسیه میگًن ريزٌ 1 آبان 8 چال سیقلل آَىگرک ي   8

 بازگشت از اروگٍ ـ جادٌ چالًس کىدر ريزٌ 1 آبان 15 ىدر ي باريقلل کُ  9

 بازگشت از تُران امامسادٌ دايد ريزٌ 1 آبان 22 وشیه ي شاٌ بازارک لقل  10

 ايلیه اجرای باشگاٌ گرمابدر ريزٌ 1 آبان 29 قلل شیًرکش ي کافرٌ  11

 ايلیه اجرای باشگاٌ آَار بٍ شُرستاوک ريزٌ 1 آذر 6 بىد دختر ي اهلل قلل قلعٍ  12

 استان گلستان گرگان ريزٌ 2.5 آذر 13تا  11 وما جىگل واَارخًران بٍ جُان  13

 بروامٍ پیشىُادی اعضا تُران ريزٌ 1 آذر 13 بروامٍ ديم َفتٍ  14

 ايلیه اجرای باشگاٌ بىدرعباس ريزٌ 3 آذر 21تا  19 گِىًقلٍ   15

 بروامٍ پیشىُادی اعضا تُران ريزٌ 1 آذر 20 بروامٍ ديم َفتٍ  16

 جادٌ فیريزکًٌ خسريان ريزٌ 1 آذر 27 کًٌ زریهقلٍ   17
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