
بسمه تعالی
گزارش برنامه های اجرا شده در بهمن ماه ۱۴۰۰ بمناسبت دهه ی فجر انقالب اسالمی ایران

کوهپیمایی همگانی(خانواده ؛ برادران و خواهران) در شهرمیانکوه بمناسبت ایام دههی فجر در 
مورخ سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ با سرپرستی جناب آقای غفوری نسب و مسئول کوهنوردی 

شهر میانکوه جناب آقای محمد قیم برگزار گردید.

روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان امیدیه

اداره ورزش جوانان شهرستان امیدیه



برنامه همایش همگانی کوهنوردی هیئت کوهنوردی شهرستان آغاجاری بمناسبت دهه فجر در 
تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ در منطقه چارقاش آغاجاری با حضور کوهنوردان و خانواده ها انجام 

شده و در پایان برنامه به تعدادی از شرکت کنندگان هدایایی از طرف هیئت کوهنوردی 
شهرستان آغاجاری اهدا گردید.

هیئت کوهنوردی شهرستان آغاجاری



کوهپیمایی خانوادگی در امیدیه، میانکوه بمناسبت دهه فجر در ارتفاعات امیدیه، مورخ جمعه 
۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید.

هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان امیدیه



قهرمانی تیم سنگنوردی باشگاه نفت امیدیه در مسابقات استان خوزستان 

بمناسبت دهه مبارک فجر

بزرگداشت سردار خسرو کاووسی

جمعه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰

مجتمع ورزشی والیت نفت

سالن سنگنوردی

هیئت کوهنوردی و سنگنوردی باشگاه نفت امیدیه



همایش بزرگ کوهپیمایی خانوادگی در زیبا و باستانی سولک ( استان کهگیلویه و بویراحمد)در 
تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید.

این همایش بزرگ بمناسبت ایام مبارک دهه فجر و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
بندر امام خمینی (ره) و با مشارکت بیش از ۸۰ نفر از خانواده های عالقهمند به کوهنوردی 

اجرا گردید.

ساعت حرکت از بندر امام خمینی (ره)جمعه ۱۵ بهمن راس ساعت ۵ صبح بود.

وجود باران پراکنده در منطقه باعث هوایی مطبوع و پرنشاط گردیده بود که لذت کوهپیمایی را 
دوچندان نموده بود.

جناب آقای زند ریاست محترم هیئت کوهنوردی بندر امام خمینی (ره) با حضور خود در این 
همایش ضمن قدردانی از بانوان و آقایان به جهت مشارکت فعال در برنامه فوق و همچنین 
رعایت نظم، انضباط و نظافت محیط زیست از همه شرکت کنندگان تقدیر و تشکر نمودند.

 قابل ذکر است که کارگروه های مختلف این هیئت نیز در این برنامه مشارکت داشتند.

هیئت کوهنوردی بندر امام خمینی (ره)



پاکسازی کوهستان و جنگلهای اطراف پارک طبیعت کوهستان بمناسبت دهه فجر باهمکاری 
کوهنوردان (امیدیه، آغاجاری، بندرامام) در دوشنبه مورخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰

هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان امیدیه

اداره ورزش جوانان شهرستان امیدیه



کوهپیمایی خانوادگی شهر میانکوه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ در ارتفاعات میانکوه

هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی

اداره ورزش و جوانان شهرستان امیدیه



بمناسبت دهه مبارک فجر و بزرگداشت سردار خسرو کاووسی

همایش کوهپیمایی و جنگل پیمایی خانوادگی همگانی

سه شنبه ۱۹ بهمن ماه ساعت ۱۵:۳۰ از مجتمع ورزش والیت نفت

همانند ۲۰ سال قبل سه شنبه ها ساعت۱۵:۳۰

جمعه ها۶:۳۰ بامداد 

هیئت کوهنوردی و سنگنوردی باشگاه نفت امیدیه



کوهپیمایی هیئت کوهنوردی شهرستان امیدیه در کوه سوخته

پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰

روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان امیدیه

اداره ورزش و جوانان شهرستان امیدیه



کوهپیمایی خانوادگی امور ورزش شرکت پاالیش گاز بید بلند در مورخ ۲۱ بهمن ماه همایش 
کوهپیمایی کارکنان، خانواده و شهروندان میانکوه به مناسبت دهه فجر از درب مجموعه 

ورزشی به سمت کوه های امیدیه به میزبانی امور ورزش شرکت پاالیش گاز بید بلند و با حضور 
کوهنوردان و کارکنان این شرکت برگزار شد و در پایان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی

اداره ورزش و جوانان شهرستان امیدیه



صعود به قله کوه خائیز از مسیر شهر دهدشت بمناسبت دهه فجر.

هیئت کوهنوردی و سنگنوردی باشگاه نفت امیدیه



کوهپیمایی بزرگ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بمناسبت دهه فجر

در مورخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ در منطقه گتوند برگزار گردید.

         محسن شیرعلی اردلی                                             مرید طهماسبی

دبیر کارگروه همگانی هیئت کوهنوردی و                        سرپرست کارگروه همگانی هیئت کوهنوردی و

    صعودهای ورزشی استان خوزستان                                    صعودهای ورزشی استان خوزستان


