
 

 باشگاه کوهنوردی تهران

 ۱۳۹۹سال  ماهه ۲موقت  تقویم ورزشی
 

 

 

ف
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 تاریخ
 نام برنامه 

 مدت

 )روز(
 توضیحات  مربی  سرپرست  منطقه 

 روز  ماه فصل

۱ 

ار
به

داد 
خر

 

  رضا گلریز سعید میرجاللی رندان ۱ قله سرلت ۹

۲ 
۲۳ 

  ناصر جانجانی سعید گودرزی السم ۱ چنگیزچال

 رانینگاسکای  امیر عبدالهی فاطمه مرادی  پلور ۱ دوی کوهستان )دشت الر( ۳

  مهرداد مویدی  مهدی جهانی مقدم افجه ۱ قله آتشکوه ۳۰ ۴

۵ 

ن
تا

س
تاب

 

یر
ت

 

۶ 

  فرشته ناصری رضا برمکی الالن ۱ خلنوقله 

۶ 
 دوی کوهستان

 )قله ساکا(
 رانینگاسکای  امیر عبدالهی مهدی هاشمی افجه ۱

  ربابه اسفندیاری  امیر طالشی آبنیک ۱ قله جانستون ۱۳ ۷

 آهارصعود و فرود از  امید کوثری یفاطم یمصطف دیس آهار ۱ قله توچال  ۲۰ ۸

  هادی قربانی علی آرمیده رودوارنگه ۱ قله سوتک ۲۷ ۹

 
 

 نکات قابل توجه:

توجه داشته باشند و در حفظ  یبهداشت ی ها به دستورات نهادهاتمام برنامه  ی ها در اجراکننده در برنامهشرکت  ی و اعضا انیسرپرستان، مرب  -

 .همنوردان کوشا باشند ریسالمت خودشان و سا

شود، خواهد بود و اعضای رسانی می ها که توسط سرپرستان اطالعهای اعالم شده در این تقویم از پای کار برنامه محل قرار تمام برنامه  -

 باشند.  ر ساعت مقرر در محل قرار حاضردبایست ها می کننده در برنامه شرکت 

  م ی کرونا بتوان   ی ماریبا بهبود اوضاع و کنترل ب   میدواریشده است و ام  ۹۹ماهه سال  شش   شدهنیتدو  میتقو  نیگزیبه صورت موقت جا  میتقو  نیا  -

 . می را منتشر کن یاصل میتقو

 . ارائه خواهد شدها به صورت مجازی نخواهد شد و گزارش برنامهبرگزار  تا اطالع ثانوی ها شنبه جلسات هفتگی سه  -

 .شودرسانی می های باشگاه از طریق کانال رسمی تلگرام و سایت اینترنتی باشگاه اطالعاخبار برنامه  -

ی اعالم شده در این تقویم با اعضایی است که پس  هااولویت حضور در برنامه   ها را دارند محدود است و تعداد اعضایی که امکان حضور در برنامه   -

 . مه زودتر از طریق تماس تلفنی با سرپرست برنامه هماهنگ کننداز اعالم برنا

ها را پیش از آغاز برنامه برای مسئول اجرایی باشگاه ارسال  لیست اعضای متقاضی حضور در برنامه بایست ها می سرپرستان برنامه مانند سابق  -

 کنند. 

از طریق سایت باشگاه )فرم تماس با ما( برای هیئت مسئولین  توانند میرا  خودشانانتقادات و پیشنهادهای ها کننده در برنامه اعضای شرکت  -

 د. ن باشگاه ارسال کن 

 

 

 ۳۰، واحد ۴، طبقه ۱۱۰کوچه مهرناز، ساختمان  ،یمرکز نمایانقالب، جنب س دانیتهران، منشانی: 
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 باشگاه کوهنوردی تهران 

 ماهه  ۲موقت  تقویم ورزشی

 ۱۳۹۹مرداد و شهریور 
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 تاریخ
 نام برنامه 

 مدت

 )روز( 
 توضیحات  مربی  سرپرست  منطقه 

 روز  ماه فصل

2 

 

 

10 

 الرأسپیمایش خط

 کالغ به قله توچال قله چین
  ربابه اسفندیاری  حمیدرضا کاویانی تهران 1

 سنگنوردی هادی ملکی  محمد سالمی  هملون 1 سنگنوردی در هملون 3

4 

17 

  مصطفی فاطمی علی اعال کلوان  1 قله ناز

5 
 دوی کوهستان 

 آهار به شهرستانک
 امیر عبدالهی  پور  یسلمان رئوف آهار  1

 رانینگ اسکای 

 رفت و برگشت

6 
24 

  رضا نجاری حسین باقری شمشک  1 قله سرکچال

 سنگنوردی نژاد مهسا وهاب ایمان بحیرائی ورسک 1 سنگنوردی در ورسک 7

8 
31 

  ناصر جانجانی حسن دباغی  رودوارنگه 1 قله سوتک

 سنگنوردی بهنام کریمی  مسعود شاملو ساوه  1 سنگنوردی در ورده 9

10 

ور 
ری

شه
 

14 
 الرأسپیمایش خط

 مهرچال-کلون پیرزن-همهن
  حسن فوالدی کمال برمکی  لواسان 1

11 

21 

 الرأسپیمایش خط

 دارآباد به توچال 
  مهرداد مویدی  هوتن نگهبان  تهران 1

12 
 دوی کوهستان 

 گردنه گدوک 
 رانینگ اسکای  امیر عبدالهی  فراهانیسمانه  روزکوهیف 1

13 28 
 الرأسپیمایش خط

 ساکا-آتشکوه-ریزان
  امیر طالشی  حمید آقارسولی افجه 1

 نکات قابل توجه: 
  ر ی توجه داشته باشند و در حفظ سالمت خودشان و سا   یبهداشت  یها به دستورات نهادهاتمام برنامه   یها در اجراکننده در برنامه شرکت  یو اعضا  انیسرپرستان، مرب  -

 .همنوردان کوشا باشند

بایست ها می کننده در برنامهشود، خواهد بود و اعضای شرکترسانی می ها که توسط سرپرستان اطالعهای اعالم شده در این تقویم از پای کار برنامهمحل قرار تمام برنامه  -

 باشند. ر ساعت مقرر در محل قرار حاضر د

به طور کامل و  را    ماهه دومشش  م یتقو  میکرونا بتوان  یماریبا بهبود اوضاع و کنترل ب  م یدواری امماهه خرداد و تیر منتشر شده است و    2در ادامه تقویم موقت    میتقو  ن یا  -

 .میمنتشر کنمنسجم 

 . ها به صورت مجازی ارائه خواهد شدبرنامه نخواهد شد و گزارش برگزار  تا اطالع ثانویها شنبهجلسات هفتگی سه -

 .شودرسانی می های باشگاه از طریق کانال رسمی تلگرام و سایت اینترنتی باشگاه اطالعاخبار برنامه -

است که پس از اعالم برنامه زودتر از    ی اعالم شده در این تقویم با اعضاییهااولویت حضور در برنامه   ها را دارند محدود است وتعداد اعضایی که امکان حضور در برنامه  -

 .طریق تماس تلفنی با سرپرست برنامه هماهنگ کنند

ها و گزارش  و عکس   ها را پیش از آغاز برنامه برای مسئول اجرایی باشگاه ارسال کنندلیست اعضای متقاضی حضور در برنامهبایست  ها می سرپرستان برنامهمانند سابق    -

 ها را به مسئوالن مربوطه برسانند. برنامه

 د.نباشگاه ارسال کناز طریق سایت باشگاه )فرم تماس با ما( برای هیئت مسئولین توانند می را   خودشانانتقادات و پیشنهادهای ها کننده در برنامه اعضای شرکت  -

 
 ۳۰، واحد ۴، طبقه ۱۱۰کوچه مهرناز، ساختمان  ،یمرکز نمایانقالب، جنب س دانیتهران، منشانی: 

 tclcl@ کانال تلگرام:  ۰۲۱-۶۶۵۶۴۹۱۴فکس:    ۰۲۱-۶۶۵۶۱۴۰۸-۹تلفن: 

   TehranClimbingClub@اینستاگرام:  info@tclcl.ir: لیمیا www.tehranclimbing.clubسایت: وب

 

 ( K2)اولین زن فاتح قله  چی واندا روتکو - «!را دارد شصعود، اورست خود  یبرا یهرکس»
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