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شماره
  

  توضیحات  منطقه  مدت برنامه  تاریخ اجرا  عنوان برنامه

  شمالییال مسیر   تهرانبه  ایگلروستاي   یک روز  مهر 2  از ایگل توچالقله  1

  روستاي مورود  جاده چالوس  یک روز  مهر 9  سنگ منار و سیاهقلل  2

  روستاي وانا  جاده هراز  یک روز  مهر 16  طهماسب) (شاه قله امیري 3

4 
  و ) چوپارشاخ ( سهه قل

  ها کویر کلوت
  کرمان  چهار روز  مهر 23تا  20

  صعود قله و 

  کیلومتر کویر 20پیمایش 

  برنامه پیشنهادي اعضا ــــ  یک روز  مهر 23  برنامه دوم هفته 5

  روستاي لزور  فیروزکوهجاده   یک روز  مهر 30  مرگ قله میشینه 6

  آبنیک ـ گرمابدر  یک روز  آبان 7  قله جانستون 7
  مشترك با گروه کوهنوردي 

  آرش اصفهان

  به همراه دیدار با خانم عزیزخانی  کاشان ـ نشلج  یک روز  آبان 14 قله اردهال 8

  دنبلیدروستاي   طالقان  یک روز  آبان 21  سنگ و دوبرار کلهقلل  9

10 
  و قله جنگلی شاه معلم

  بازدید قلعه رودخان
  النیاستان گ  فومن  دو و نیم روز  آبان 30تا  28

  برنامه پیشنهادي اعضا ــــ  یک روز  آبان 28  برنامه دوم هفته 11

  روستاي ارفه  جاده فیروزکوه  یک روز  آذر 5  کوه قله جنگلی ارفه 12

  کیلومتر کویر 40پیمایش   انارك  روزه 2.5  آذر 12تا  10  جن کویر (دم) ریگ 13

  برنامه پیشنهادي اعضا تهران  یک روز  آذر 12  برنامه دوم هفته 14

  مسیر میدان میشان  همدان  یک روز  آذر 19  قله الوند 15

  روستاي راجعون  رشت  روز دو و نیم  آذر 27و  26  قله جنگلی درفک 16

  برنامه پیشنهادي اعضا ــــ  یک روز  آذر 26  برنامه دوم هفته 17
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