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شماره
  

  توضیحات  منطقه  مدت برنامه  تاریخ اجرا  ها قلهعنوان 

  کوه آخرین قله شرقی اشتران  ازنا ـ لرستان  روز دو  مهر 8و  7  جنون کل 1

  برنامه پیشنهادي اعضا  ـــ  یک روز  مهر 7  برنامه دوم هفته 2

  الرأس دوبرار قسمت دوم خط  السم ـ هراز  یک روز  مهر 14  انگمار و دوبرارقلل  3

  روستاي حسنکدر  جاده چالوس  یک روز  مهر 21  هزاربند 4

 گرمابدر  یک روز  مهر 28  قلل خرسنگ به اشترگاه 5
  الرأسی مسیر خط

  اولین اجراي باشگاه

  باشگاهاولین اجراي   هرازروستاي تینه ـ   یک روز  آبان 5  منار (دماوند) 6

  بازگشت از درکه  جاده چالوس  یک روز  آبان 12 شهرستانک به توچال 7

  یچوبازگشت از جنگل ال  بلده ـ مازندران  دو روز  آبان 19و  18  گرگ 8

  برنامه پیشنهادي اعضا ــــ  یک روز  آبان 19  برنامه دوم هفته 9

  طبس  روز سه  آبان 28تا  26  نایبند 10
  بلندترین قله خراسان جنوبی

  اجراي باشگاهاولین 

  برنامه پیشنهادي اعضا ــــ  یک روز  آبان 26  برنامه دوم هفته 11

  دشت الر  گرمابدر  یک روز  آذر 3  کافره 12

  جاده امامزاده داود  ندانر  روز یک  آذر 10  لوارك 13

  کیلومتري 40پیمایش   ابرقو ـ یزد  سه روز  آذر 17تا  15  کویر ابرقو 14

  برنامه پیشنهادي اعضا ــــ  یک روز  آذر 17  برنامه دوم هفته 15

  روستاي نشتارود  جاده چالوس  یک روز  آذر 24  خان کهار 16
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