
 جشنواره صعودهای برترعناوین ارسالی جهت طرح در 

 ردیف عنوان برنامه برگزارکنندگان

 1 صعَد زهعتبًی ٍ پیوبیػ خط الراض گل زرد آقبیبى جَاد ٍ حعیي چراغی

 2 صعَد یک رٍزُ برًبهِ خط الراض اؼتراًکَُ هحوذ جاللی فراّبًی، علی ظلیوبًی، ٍحیذ هْرببًی، حبهذ کبظوی

 3 گؽبیػ هعیر دیَارُ غربی علن کَُ طَالبی، هحوذحعي ؼعببًی )ظرپرظت(احوذ 

 4 کیلَهتر 105پیوبیػ زهعتبًی خط الراض هٌگؽت بِ طَل  عببظعلی اشدری، ٍحیذ کیبًی هقذم، فریذ کیبًی هقذم )ظرپرظت(، اظوبعیل قرببًی

حویذرضب هیربلَک، هحوذ رضب ابَترابی، هصطفی یسدی )ظرپرظت(، هحوذ 

 هْرداد، علی اصغر بکبییبى
 5 پیوبیػ زهعتبًی خط الراض پعٌذُ کَُ تب قلِ علن کَُ

هرتضی ًبدی )ظرپرظت(، هْیبر کفبغ، هحعي ضیبء، هْذی بیگذلی، هْیبر 

 هفبخری، زّرُ افقی
 6 ببزگؽبیی هعیر ایراًیبى دیَارُ علن کَُ

 7 پیوبیػ خط الراض تخت ظلیوبى ای )ظرپرظت(، ظعیذ ًجف آببدی فراّبًی، رضب آدیٌِ هجتبی قْیِ

 8 گؽبیػ هعیر کصدم بیعتَى ـ کرهبًؽبُ اهیي پیالرام، حعي گراهی، قبظن بلبلی زادُ، فبطوِ حبجی کریولَ

 9 پی در پی بِ قلِ دهبًٍذ در یک رٍزپٌج صعَد  علی خبًسادُ

 10 تحقیقبت پبلئَّیذرٍلَشیک در یک غبر ًوکی ظیذ  ظعیذ ّبؼوی ًصاد، الیبض عذالتیبى، تراًِ خبلقی، ظبرا عذالتیبى آراظتِ

 11 قلِ ظبالى هْذی داٍدی

 12 دیَارُ گرًذ شٍراض فراًعِ بِ ایتبلیب حعي گراهی

 13 صعَد زهعتبًی ٍ پیوبیػ خط الراض دهبًٍذ بِ آزاد کَُ ًیوب اظکٌذری، هْذی الف اظتَار، اهیر پبیٌذُ، هحوذ هْذی پبیٌذُ

 خبٍریپَریب بَجبریبى، هْذی 
یک  –بِ ظبک آلپی ) ظرعتی  –صعَد زهعتبًی قلِ ظبالى از هعیر یخچبل ؼوبلی ؼببیل بِ ؼببیل 

 رٍزُ(
14 

 15 ظبعت 35صعَد زهعتبًی آلپی )ظرعتی( قلِ دهبًٍذ از هعیر درُ یخبر دّلیس یخچبلی ؼرقی در  پَریب بَجبریبى، هْذی خبٍری

 16 صعَد زهعتبًِ دیَارُ بي رٍد دًب قبظن آفتببیاهیر حعیي عبدل )ظرپرظت( ٍ ّبدی آقبیی، 



 ردیف عنوان برنامه برگزارکنندگان

رکریب زادُ،  هحوذ حعي ًجبریبى، ظیبهک عیٌی ، هْذی عببظی، علی ظرعتی، هْذی

 کبهبیس بختیبری
 17 صعَد قلِ کبرل هبرکط

 18 ّبی غربی خرٍ ًرٍ صعَد زهعتبًِ تیغِ زادُ( ظرپرظت )هیالد اهبًی

 19 ًَردی  فیلن آهَزؼی ظٌگ هجیذ ًصادغالهی

 20 هعیر در دیَارُ ؼوبلی علن کَُ گؽبیػ گسارغ  پصهبى زعفری ـ فرؼبد هیجَجی

 


