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رضا نجاریسعید میرجاللیولنجک۱قله کماچال

اسکای رانینگ )تا ایستگاه ۵(نسرین اسدیرامین حدادیولنجک۱دوی کوهستان توچال۲

سنگنوردیبهاره شکریشیما شفیع نژادبندیخچال۱سنگنوردی در بندیخچال۳

۴
۲۵

پیمایش اورامانات
اجرای مشترک با شفق سنندجناصر جانجانیپیمان نعمتیسنندج۳کولیژ - دیوزناو - پلنگان

رضا گلریزساناز علیزادههشتگرد۱قله خوراسان کوه۵

۶

ت
ش

به
دی

ار

۱
مجید ناظریابوالفضل میرزادهیزد )تفت(۳قله شیرکوه

هادی قربانیامید لطفیسنگان۱قله البشم۷

۸

۸

لیال عزیزیمسعود صوفیده تنگه۱قله استرچال

اسکای رانینگنسرین اسدیامیرهوشنگ پهلوان زادده تنگه۱دوی کوهستان استرچال۹

سنگنوردیالیزا علیزادهحسین صالحیساوه۱سنگنوردی در ورده۱۰

به مناسبت چهلمین سالگردهیئت مدیره باشگاه کوهنوردی تهرانگیالوند۱برنامه خانوادگی۱۱۱۵
تاسیس باشگاه کوهنوردی تهران

۱۲

۲۲

محسن ناظریفرزاد حدادیارفع ده۱/۵قله جنگلی ارفع کوه

اسکای رانینگربابه اسفندیاریمعین شریفارفع ده۱/۵دوی کوهستان ارفع کوه۱۳

سنگنوردیمهسا وهاب نژادمحمد میرزاییپل خواب۱سنگنوردی در پل خواب۱۴

۱۵

۲۹

حمید آقارسولیعماد علیزادهالسم۱قله انگمار

اسکای رانینگنسرین اسدیامیرهوشنگ پهلوان زادپرند۱دوی کوهستان پرند۱۶

کوهنوردی با اسکیعلی نصیریپریا حیدریالسم۱کوهنوردی با اسکی قله انگمار۱۷

۱۸

داد
خر

۵
مهدی مجدعلی سعادتمندوانا۱قله شاه طهماسب

سنگنوردینوید عبدالوندبهاره شکریبرغان باال۱سنگنوردی در برغان۱۹

۲۰

۱۲

امیر طالشیمصطفی مرادعلی زادهدیزین-کالک۳قله کلون بستک به قله آزادکوه

قله ورجین۲۱
۱

محسن ناظریمنیژه انداچهکلوگان

اسکای رانینگنسرین اسدیامیر هوشنگ پهلوان زادکلوگاندوی کوهستان ورجین۲۲

۲۳
۱۹

رضا برمکیمحمد رئوفیآمل )سیاه بیشه(۱قله جنگلی نقره سر

اسکای رانینگربابه اسفندیاریرامین حدادیآمل )سیاه بیشه(۱دوی کوهستان نقره سر۲۴

۲۵
۲۶

شبنم حقیریانریحانه صالحیهمدان )دره مرادبیگ(۲قله یخچال به قله کوبری

سنگنوردیمسعود شاملوامیر طبسیکسیل۱سنگنوری در کسیل۲۶

۲۷

ان
ست

تاب

تیر

۲
ناصر جانجانیابوالفضل میرزادهوارنگه رود۱قله دونا

اسکای رانینگنسرین اسدیمهدی پهلوان زادوارنگه رود۱دوی کوهستان دونا۲۸

حسین فقیهیمعین شریفهنیز۳قله سیاالن۲۹۹

۳۰
۱۶

محمدرضا ولی محمدحسن دباغیپلور۱قله تیزکوه

سنگنوردیامیر طبسیمحبوبه امینیهملون۱سنگنوردی در هملون۳۱

رضا نجاریحسین باقریمیانه۲قله بزقوش۳۲۲۳

۳۳

۳۰

بهزاد خلجیعلیرضا زمانیمورود۱قله منار

اسکای رانینگربابه اسفندیاریمحسن احمدیمورود۱دوی کوهستان منار۳۴

سنگنوردیبهاره شکریمهدی محمدیکسیل۱سنگنوردی کسیل۳۵

۳۶

داد
مر

مهدی جهانی مقدممحمد رئوفیوارنگه رود۲قله خلنو۶

۳۷

۱۳

حمیدرضا کاویانیعلی اعالالسم۱قله پروانه

اسکای رانینگنسرین اسدیپیمان نعمتیالسم۱دوی کوهستان پروانه۳۸

سنگنوردیمهدی فرید افشارمحمدرضا طالبیبرغان پایین۱سنگنوردی در برغان۳۹

لوارس۲قله سبالن۴۰۲۰ رضا حسینیکمال برمکیآ

مهرداد مویدیعبداهلل قاسمیبرغان۱قله ورکش۴۱۲۷

۴۲

ور
هری

ش

۳
داود شکریحسین برهانینوا۱قله عبرت

اسکای رانینگربابه اسفندیاریعماد علیزادهنوا۱دوی کوهستان عبرت۴۳

صعود به چهل قلٔه۴۴۱۰
منطقه تخت سلیمان و علم کوه

تخت سلیمان۳
به مناسبت چهل سالگیباشگاه کوهنوردی تهرانو علم کوه

باشگاه کوهنوردی تهران

۴۵
۱۷

رضا برمکیپیمان نعمتیحسنکدر۱قله هزار بند

اسکای رانینگنسرین اسدیمهدی پهلوان زادآراکوه۱دوی کوهستان آراکوه۴۶

۴۷
۲۴

هادی قربانیسعید گودرزیآالشت۲قله پرچنان

سنگنوردیآالله قاسمیحسین صالحیساوه۱سنگنوردی در ورده۴۸

۴۹
۳۱

پریا حیدریامین مردانلوگرمابدر۱قله جیرک 

اسکای رانینگربابه اسفندیاریرامین حدادیگرمابدر۱دوی کوهستان جیرک۵۰

تقویم ورزشی شش ماهه اول ۱۴۰۲
باشگاه کوهنوردی تهران

- بهار و تابستان ۱۴۰۲ -

نکات قابل توجه:
-  شرکت در تمامی برنامه های ورزشی باشگاه کوهنوردی تهران مختص اعضای باشگاه است.

- سرپرســتان، مربیــان و اعضــای شــرکت کننده در برنامه هــا در اجــرای تمــام برنامه هــا بــه دســتورات نهادهــای امــدادی و بهداشــتی توجــه داشــته باشــند 
و در حفــظ ســامت خودشــان و ســایر همنــوردان کوشــا باشــند.

- محــل قــرار تمــام برنامه هــای اعــام شــده در ایــن تقویــم توســط سرپرســتان اطاع رســانی می شــود و اعضــای شــرکت کننده در برنامه هــا می بایســت در 
ســاعت مقــرر در محــل قــرار حاضــر باشــند.

- ایــن تقویــم بــا توجــه بــه شــرایط جامعــه )از نظــر شــیوع کرونــا( در پایــان فصــل زمســتان ۱۴۰۱ و بــا توجــه بــه توصیه هــای بهداشــتی تدویــن و منتشــر شــده 
اســت و در صــورت مســاعد بــودن شــرایط در تاریخ هــای مقــرر اجــرا خواهنــد شــد.

- اخبــار مرتبــط بــا برنامه هــای باشــگاه از طریــق ســایت اینترنتــی باشــگاه، کانــال رســمی تلگــرام، صفحــه رســمی اینســتاگرام، ســامانه پیام کوتــاه و کانــال 
ــود. ــانی می ش ــران اطاع رس ــوردی ته ــگاه کوهن ــای باش ــص اعض واتــس اپ مخت

- تعــداد اعضایــی کــه امــکان حضــور در برنامه هــا را دارنــد محــدود اســت و اولویــت حضــور در برنامه هــای اعــام شــده در ایــن تقویــم بــا اعضایــی اســت کــه 
در جلســات هفتگــی اقــدام بــه ثبت نــام می کننــد و در صــورت انتشــار فراخــوان برنامــه زودتــر بــا سرپرســت برنامــه هماهنــگ کننــد.

- سرپرســتان برنامه هــا می بایســت لیســت اعضــای متقاضــی حضــور در برنامه هــا را پیــش از آغــاز برنامــه بــرای مســئول اجرایــی باشــگاه ارســال کننــد 
و پــس از برنامــه فرم هــای کمیتــه اجرایــی، عکس هــا و گزارش برنامه هــا را بــه مســئوالن مربوطــه برســانند و براســاس چک لیســت سرپرســتی بــه امــور 

برنامــه رســیدگی کننــد.
- سرپرســتان برنامه هــا می بایســت بــا هماهنگــی مســئول انبــار نســبت بــه دریافــت پرچــم باشــگاه، تلفــن ماهــواره ای و اقــام مــورد نیــاز از انبــار اقــدام 

نماینــد.
- مســیرهای انتخابــی )تــرک GPS( برنامه هــا، می بایســت پیــش از اجــرای برنامــه توســط سرپرســتان برنامــه بــه تاییــد کمیتــه فنــی )مســئول کارگــروه ناوبــری 

باشــگاه( برســد و ســپس در طــول برنامــه مــورد بهره بــرداری قــرار بگیــرد.
- توجه به مفاد اساسنامه و آیین نامه باشگاه کوهنوردی تهران در تمام برنامه های باشگاه الزامی است.

- حضور در برنامه شاخص منوط به تایید سرپرست و هیئت مدیره و همچنین شرکت در پیش برنامه های اعامی خواهد بود.
ــئولین  ــت مس ــرای هیئ ــا( ب ــا م ــاس ب ــرم تم ــگاه )ف ــایت باش ــق س ــد از طری ــان را می توانن ــادات و پیشنهادهایش ــا انتق ــرکت کننده در برنامه ه ــای ش - اعض

باشــگاه ارســال کننــد.

tclcl@ :کانال تلگرام فکس: ۰۲۱-۶۶۵۶۴۹۱۴    تلفن: ۰۲۱-۶۶۵۶۱۴۰۸-۹     
 TehranClimbingClub@ :اینستاگرام  info@tehranclimbing.club :ایمیل    www.tehranclimbing.club :وب سایت

هر کسی برای صعود،
اورست خودش را دارد!

- واندا روتکویچ 
K2 اولیــن زن فاتـــح قلــه

یادمان باشد یک زمین بیشتر 
یم و باید مراقبش باشیم! ندار


