
 

       

7931بهار –کوهپیمایی  تقویم ورزشی                         

 ...کوه ها را صعود کنید و نظم و آراستگی آنها را فرا گیرید، آرامش طبیعت در وجود شما جاری خواهد شد                       

 مالحظات سرپرست ساعت حرکت مسیر روز تاریخ ردیف

مسیر آب گریوه -دره دوشنبه 02/21/79 1  10:11 
 خانم معصومی

11128068311 
ساعت کوهپیمایی1/1حداقل   

 سیرو دوشنبه 09/21/79 3
 ابوالفضل جاویدمنش 10:11

11236061313 
ساعت کوهپیمایی1/1حداقل   

 جزه دوشنبه 23/20/79 2
 

10:11 

 

 علی عبدی

11122021611 
کوهپیماییساعت 1/1حداقل   

6 12/20/79  نیاسر دوشنبه 
 ایرج سلیمانی 10:11

11123011801 
ساعت کوهپیمایی1/1حداقل   

1 19/20/79  دوشنبه 
 قمصر به قزآان

 

 آقای شائمی 10:11

11123011611 
ساعت کوهپیمایی1/1حداقل   

0 04/20/79  مرق دوشنبه 
 خانم سنگانه 10:11

11122066312 
کوهپیمایی ساعت 3حداقل   

3 12/23/79  پنجشنبه 
(شب روی)کوه سفید  

 ماه مبارک رمضان

 علیرضا امانتی 31:11

11123068212 
عت کوهپیماییسا 2حداقل   

8 11/23/79  چهارشنبه 
 زیارت شاهسواران

(ع)شهادت امام علی  

 ابوالفضل جاویدمنش 10:11

11236061313 
ساعت کوهپیمایی 3حداقل   

1 02/23/79  فریزهند  دوشنبه 
 خانم یزدان نیا 11:11

11121338313 
ساعت کوهپیمایی 3حداقل   

 (تیم فنی)برنامه کوهنوردی 
 مالحظات سرپرست ساعت حرکت مسیر روز تاریخ ردیف

 پنجشنبه 32/21/79 1
 کویرنوردی مرنجاب

(شب مانی)  
13:11 

 ابوالفضل جاویدمنش

11236061313 
 

صبح 1 دومیر از مسیر مزوش جمعه 14/20/79 3  
حاجی نوروزیمهدی   

11121011038 
 

 10:11 قله کرکس پنجشنبه 31/23/79 2
 علیرضا امانتی

11123068212 
 

 :برای شرکت در برنامه های کوهپیمایی موارد زیر الزامی است

  داشتن کارت بیمه ورزشی به همراه و  همنورد دانشگاهکوهنوردی عضویت در گروه. 

  با برنامه و رعایت کلیه نکات ایمنیبه همراه داشتن وسایل  و تجهیزات متناسب. 

 با توجه به تغییرات آب و هوایی احتمال تغییر در برنامه ها وجود دارد. 

 حضور داشته باشندستاد حداکثر یک ربع قبل از ساعت حرکت اعالم شده در محل  شرکت کنندگان در برنامه ها باید. 

 ثبت نام  برنامهسرپرست شنبه هرهفته مهلت دارند با تماس با یکتا پایان وقت اداری روز  های میان هفته عالقه مندان به شرکت در برنامه
 . نمایند، در غیر این صورت از حضور افراد ثبت نام نکرده جلوگیری خواهد شد

 وهنوردی از آوردن فرزندان خودداری شودک  در برنامه های کوهپیمایی و. 
 

 روابط عمومی گروه کوهنوردی همنورد




