
منطقه - روستابرنامههنگامشماره
مدت 

(روز)
توضیح

یکافتتاحیه1/01/21

263435713876-912حاج سید هادي حسینیالبرز مرکزي- امام زاده داودشاه نشین2/01/28

خانوادگی29825631-935بهروز نیاپوررودبار قصرانآهار به شکرآب3

662408612580-912غالم علی برازندهجنوب بویین زهرارامند4

461135613746-912حاج محمد مومن کیاییالبرز غربی- سنجفراخ نو5

گردشگري26804341-912اسماعیل پورابراهیمشهر ري - کهریزك6

پیمایش جنگل11979723-912حاج داریوش طاهري شاهرود - بسطامجنگل ابر10 تا 12/ 7/02

گردشگري16929802-912ابوالقاسم اسحاقیهشترودقلعه ضحاك8

164075423620-937داود نصرالهیرامسر - جواهر دهسماموس9

3350یک3505998-912شهرام آب ساالنالبرز مرکزي - نسازروك10

26673021-936خ - اویسیجاده قدیم کندردوي کوهستان11

بیشه - گریت - نوژیان05154343-936سید علی اکبر سیدزادهآبشار والکآبشار هاي لرستان24 تا 26/ 12/02

سید عباس شاه ابراهیمیدو5867565 - 912 لطفی نژاد- قره داغیگیالن - رستم آباددرفک25 , 13/02/26

3650 - 565976613850 -912حاج حمدا... رهگذرالبرز مرکزي - افجهریزان - آتش کوه 14/02/26

پیمایش جنگلدو3782773 - 912محمود لطفیمازندرانکالردشت به عباس آباد02/31/ و 15/03/01

360419613250 -912حسین دهقانطالقان - جوستانگوگري16/03/01

263238524150-919احمد افخمیالبرز غربی - سوهانقوتور سفید17

53302ر46479982-912رحیم قره داغیجنوب سراببزگوش18

ایستگاه 484871115 - 912حاج حمید رفیعیشمال تهرانپلنگ چال به دربند19/03/08

85921 323-912ولی صنعتیجاده سنجدوچرخه سواري20/03/13

گردشگري - روستاگردي29825633-935بهروز نیاپورآذربایجانجلفا - نخجوان13 تا 15/ 21/03

594586624025-912مجید ده باشیالبرز مرکزي- کیکومري - وره وشت22

53050ر16407541-937داود نصرالهیطالقان - دنبلیددوبرار - کله سنگ23

آبشار 4 قلو5ر32409533-912کیوان امینیالبرز غربی - الموتاوان- خشه چال به  میچ19 تا 22/ 24/03

426058713500-912فرزین مهرانیطالقان -آسکانقله سرد رود25/03/22

859214210 323-912ولی صنعتیالبرز مرکزي - شمشکسرك چال ها26/03/29

21564942.5 - 912یوسف رستم کیاشرق خلخالنئور به سوباتان28 , 27/03/29

*
*
*
*
صعود  شبانه قله عظیمیه , سه شنبه ها ساعت 00 19 (  ابتداي زنجیر) *

/02/11

/03/15 , 14

      به نام خدا

برنامه ورزشی 3 ماهه بهار 94

موسسه فرهنگی ورزشی هفت خوان البرز

...برخیز و ببین گلهاي خندان صحرایی را...

/02/04

با همراهی

هیات مدیره

/02/18 , 17

/02/18

کارگروه راهنمایان کوهستان و برنامه ریزي - 09121506642
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حد نصاب برگزاري برنامه ها؛ حداقل 4 نفر می باشد.
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