
       

  96 زمستان -کوهپیمایی  تقویم ورزشی                       

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

 مسیر روز تاریخ ردیف
ساعت 

 حرکت
 مالحظات سرپرست

1 4/11/69 چشمه خنب –خنب  دوشنبه   10:11 
 آقای شائمی

16151910410 
ساعت کوهپیمایی0/1حداقل   

1 11/11/69  10:11 دره پریان دوشنبه 
 خانم معصومی

6158948101 
ساعت کوهپیمایی0/1حداقل   

5 18/11/69  10:11 خنب روبرو زیارت دوشنبه 
 ابوالفضل جاویدمنش

16534940361 
کوهپیمایی ساعت 1حداقل   

4 10/11/69 به خنبدره  دوشنبه   10:11 
 خانم ایلیاتی

16151949014 
ساعت کوهپیمایی0/1حداقل   

0 1/11/69  دوشنبه 
مسیر دیوار سنگ  -دره

 نوردی
10:11 

 علیرضا امانتی

16151948515 
ساعت کوهپیمایی0/1حداقل   

9 6/11/69 نجوزق چی –دره  دوشنبه   10:11 
 ایرج سلیمانی

16151910890 
ساعت کوهپیمایی0/1حداقل   

3 19/11/69 مسیر آب گریوه -دره دوشنبه   10:11 
 علی عبدی

16155950410 
کوهپیمایی ساعت 1حداقل   

8 15/11/69 چشمه خنب-خنب دوشنبه   10:11 
مستوریسید حسین   

16158918815 
ساعت کوهپیمایی0/1حداقل   

6 51/11/69  10:11 دره پریان دوشنبه 
 علیرضا باقرزاده

16151910049 
ساعت کوهپیمایی0/1حداقل   

11 3/11/69  10:11 خنب به دره دوشنبه 
 خانم جوادی

16151336083 
ساعت کوهپیمایی0/1حداقل   

11 14/11/69 مسیر آبشار -جزه دوشنبه   10:11 
 خانم سنگانه

16155944305 
ساعت کوهپیمایی0/1حداقل   

11 11/11/69  10:11 خنب به جزه دوشنبه 
 خانم یزدان نیا

16156118101 
کوهپیمایی ساعت 1حداقل   

 06صبح تا  63:1ساعت  – 8/01/96برنامه کویرنوردی مرنجاب روز جمعه مورخ 
 :برای شرکت در برنامه های کوهپیمایی موارد زیر الزامی است

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

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

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

 شرکت کنندگان در برنامه ها بایدحداکثر یک ربع قبل از ساعت حرکت اعالم شده در محل حضور داشته باشند. 

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

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

ستاد مرکزی دانشگاه، بیمارستان متینی، میدان الغدیر : 69سال چهارمماهه  سهمیان هفته در  ایستگاه ها جهت برنامه های  

 روابط عمومی گروه کوهنوردی همنورد




