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شماره ارتباطی روابط عمومی در شبکه های اجتماعی 

09199005476

مکانشماره تماسسرپرست 

پیش نیاز برنامه های غارنوردی و برنامه های اکتشافی09125605578علی حاجیلو

پیش نیاز برنامه های غارنوردی و برنامه های اکتشافی09122606397سلمان بهمن دار

09109369639پیام غالمیپل خواب-  سنگنوردی 

09199508510مریم رضاییقله عظیمیه- کوهنوردی 

09199508510مریم رضاییورزش و دو تیمی

شرایط و پیش نیازهاشماره تماسسرپرست محلمدتنوع برنامهتاریخ  ماه

09122645224محمد تبدلکالردشت روز4منطقه علم کوه- کوهنوردی با اسکی نیمه اول فروردین

09199005476روابط عمومی باشگاهکرج روز1گردهمایی  ساالنه خانواده  و همنوردان شقایق1402/01/18

09109369639پیام غالمیکرمانشاه روز3دیواره نوردی و سنگنوردی اسپرت1402/01/23

09199508510مریم رضاییجاده چالوس روز1قله سرخاب1402/01/25

09124618733سید مهدی حسینیکرج روز3ورده- سنگنوردی اسپرت 1402/02/01

09192629987محمد صادق جوکارساوجبالغ روز1قله گزنه یورد1402/02/01

09199508510مریم رضاییالهیجان- لنگرود  روز2خط الراس عطاکوه به شیطان کوه1402/02/02

09121459644جمشید مهرآور روز1قله شاه نشین1402/02/08

09392605907احمد سعیدیگیالن روز2قله سماموس 1402/02/14

09126795477حمید فضلی نژادلواسانات روز1قله سر سیاه غار1402/02/15

09199508510مریم رضاییاملش- لنگرود  روز2خط الراس تیرین به ناتشکوه1402/02/21

09125785154افشین محمدیجاده چالوس روز 1قله کهار1402/02/22

09123637191امیر باغبانیجاده چالوس روز1قله دونا1402/02/29

09199508510مریم رضاییجاده چالوس روز2قله آزادکوه1402/03/04

09125785154افشین محمدیتهران روز1قله توچال1402/03/05

09125605578علی حاجیلوسمنان روز5غار سم و نیک- غارنوردی 1402/03/11

09199508510مریم رضاییالهیجان روز2خطالراس کاکوه به چی چی نی کو تی1402/03/14

09122657096علی غفوریجاده چالوس روز1جاده بلده-  کالونگا به وارنگه رود 1402/03/19

09123637191امیر باغبانیرودسر روز1دره میالش- دره نوردی  1402/03/19

09125605578علی حاجیلویزد روز2غار دوسر- غارنوردی 1402/03/25

مدرک کارآموزی سنگنوردی: پیش نیاز 09121459644جمشید مهرآورجاده چالوس روز1قله هزاربند 1402/03/26

09123039488سعید درودیطالقان روز1قله سات  1402/03/26
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سازی و کوهنوردی 
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 صبح5دو شنبه ها ساعت 

صعود ایمن شعار ما نیست بلکه الویت اول باشگاه کوهنوردی شقایق است 
کوهنوردی فرهنگ سکوت و سکون نیست

زمان برنامه 

تمرینات و برنامه 

های فنی
جمعه ها یک روزه

تمرین غارنوردی
 خرداد31 و 8،16،24-  اردیبهشت 27 و 11،19-  فروردین 29 و 22

 صبح5:30چهار شنبه ها ساعت 

1402تقویم برنامه ها و فعالیتهای بهار 

باشگاه کوهنوردی شقایق 

احترام به آداب و رسوم اهالی محلی در هر منطقه، سرلوحه ادب و انسانیت ماست

.کوهنوردان بازوان توانمند حفظ محیط زیست می باشند
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.کلیه سرپرستان برنامه ها موظف به بررسی بیمه ورزشی شرکت کنندگان و حصول اطمینان از برخورداری افراد از بیمه ورزشی معتبر ، همچنین  دریافت بیمه مسئولیت مدنی برای کلیه شرکت کننده گان در برنامه ها می باشند. 3

18 الی 14پنج شنبه ها ساعت 

.کلیه سرپرستان موظف هستند بعداز اجرای برنامه ها گزارش و مستندات برنامه را حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از اجرای برنامه به مسئول اداری باشگاه تحویل دهند. 4

.تکمیل و تحویل فرم لیست افراد شرکت کننده و فرم گزارش مالی برنامه به پیوست گزارش برنامه برای تمامی برنامه ها الزامی می باشد. 5

پذیرش افراد به عنوان عضو در برنامه ها منوط به داشتن اعتبار عضویت  می باشد در غیر این صورت به عنوان مهمان پذیرفته خواهند شد..2

هدف ما صعود به قلل به هر قیمتی نیست، هدف اصلی ما حفظ جان افراد است

شرکت کنند و سرپرستان موظفند پیش از پذیرش افراد نسبت به ارزیابی دقیق توانایی متقاضیان بر اساس شرایط عادی و پیش بینی   (خصوصا برنامه های فنی)افراد می بایست متناسب با آمادگی جسمانی و برخورداری از دانش الزم در برنامه ها . 1

شرایط خاص احتمالی اقدام نمایند

از حضور افراد فاقد بیمه ورزشی معتبر اکیدا خودداری شودسرپرستان محترم لطفا جهت بررسی عضویت افراد و همچنین برخورداری از بیمه ورزشی معتبر به سایت باشگاه کوهنوردی شقایق مراجعه کنید و 
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