
 

 

  

 سرپرست: فرشاد میجوجی

 عکاس: محمود انصاري

 نمایی از دیواره غربی

By 

تیم اعضاي سوابقبخشی از   
گشایش مسیر بر روي 
 دیواره غربی علم کوه



عکاس، فیلمبردار و مستند ساز تیم –ساله  40محمود انصاري   

 :صعود قلل 

o صعود قله دماوند 

o صعود قله علم کوه 

o صعود قله سبالن 

 دره های پی̲یش: 

o  اندرسمپی̲یش دره 

o  کمجلپی̲یش دره 

 :پی̲یش با دوچرخه 

o  سال ١٫٥ر آسیایی طی کشو  ١٤پی̲یش 

o  سال ٣ایی طی کشور آفریق ٢٢پی̲یش 

 مهندس کامپیوتر –ساله  26مرتضی نوروزي 

 در علمکوه صعود های دیواره نوردی: 

o  هاری رستمسیر 

o  فرانسوی ها مسیر 

o  لهستان ٥٢مسیر 

  بیستون:های دیواره نوردی در صعود 

o  نشیریمسیر 

o  جشنوارهمسیر 

o  وسوسهمسیر 

o  کاریزمسیر 

o  بهراممسیر 

 :گشایش مسیرها 

o ) 200مسیر سبزهm سفید چاه مازندران) اولین گشایش دیواره منطقه گلوگاه روستای 

o  ٩٤مسیر اکسپدیشن (120m) در دیواره سوری قزوین 

o  دیواره پلخوابدر مسیر شیرشاه 

 ی عمرانمهندسدانشجوي  –ساله  22 علی صلواتی

 در علمکوه صعود های دیواره نوردی: 

o  هاری رستمسیر 

o  فرانسوی هامسیر 

o  گرده آملانهامسیر 

 :گشایش مسیرها 

o  مسیر وسوسه(300m) در دیواره بیستون 

o  ٩٤مسیر اکسپدیشن (120m) در دیواره سوری قزوین 

o گشایش مسیر در دیواره طزرجان یزد 

 :صعود زمستانی 

 خط راس خرسانهاپی̲یش و صعود 



 ساله 26 مسعود مهدي خواه

  نوردی در بیستونصعود های دیواره: 

o مسیر قرارگاه 

o مسیر شیرین 

o مسیر وسوسه 

o مسیر کاراکال 

o مسیر کاریز 

  علمکوه:صعود های دیواره نوردی در 

o مسیر گرده آملانها 

 ساله 24 جلیل عباسی زاده

 در علمکوه صعود های دیواره نوردی: 

o مسیر هاری رست 

o مسیر فرانسوی ها 

o  لهستان ٤٨مسیر 

 :صعود زمستانی 

o قله خرسان 

o قله دماوند 

 کارشناسی ارشد سازه هاي آبی –ساله  25 بهرام فرخ زاده

  کوه:در علم نوردیصعود های دیواره 

o مسیر هاری رست 

o  لهستان ٤٨مسیر 

o مسیر گرده آملانها 

 :صعود زمستانی 

o قله اشرتانکوه 

 :گشایش مسیرها 

o ) 200مسیر سبزهmاولین گشایش دیواره منطقه گلوگاه روستای سفید چاه مازندران ( 

o گشایش مسیر در دیواره غربی پلخواب 

 کارشناسی تربیت بدنی -سرپرست تیم  -ساله  24 فرشاد میجوجی

 کوه:در علم صعود های دیواره نوردی 

o  مرتبه ٤مسیر هاری رست 

o مسیر کریستال فال 

o  لهستان ٥٢مسیر 

o  مرتبه ٣لهستان  ٤٨مسیر 

 :صعود دیواره نوردی در بیستون 



o  بیستون (سخت ترین مسیر دیواره بیستون)صعود مسیر پیتون در دیواره 

 :صعود زمستانی 

o  ٩٢لهستان (صعود برترسال  ٤٨دیواره علمکوه مسیر( 

o  ٩٣تالش برای صعود دیواره آزاد کوه سال 

o صعود یخچال کرسی در منطقه سبالن 

 :گشایش مسیر ها 

o  ٩٣مسیر راژیا اولین گشایش آلپی دیواره علمکوه توسط یک تیم ایرانی (صعود برتر سال( 

o  مسیر وسوسه(300m) در دیواره بیستون 

o  

 :فعالیت های برون مرزی 

o  به عنوان نخستین تیم ایرانی ٩١برج بی نام ترانگو در سال صعود 

o  به عنوان اولین تیم آسیایی ٩٤گشایش مسیر در بلندترین دیواره آفریقا در بهار 

 

 

 حامی صرفه جویی آب، ماده اي که جایگزین ندارد 


