
  ۲۷/۱۰/۸۷ لغایت ۱۲/۱۱/۸۶کوهپیمایی گروه سمپاد از تاریخ برنامه 

  سرپرست  راهنما  مسیر برگشت  مسیر رفت  عنوان برنامه  تاریخ  ردیف
ساعت 
  رفت

ساعت 
  برگشت

  لوازم و توضیحات  سطح برنامه  محل تجمع

  ۱۷  ۷:۳۰  آقای دانشجو  آقای ساعی  نارکی  دشت مهریز  نارکی  ۱۲/۱۱/۸۶  ۱
میدان  
  ابوذر

  لباس گرم  یمبتد

جاده سیمان   نارستانه  ۲۶/۱۱/۸۶  ۲
  آزادگان

  ۱۷  ۷:۳۰  آقای سروش  آقای دهقانپور  نارستانه
میدان 
  ابوذر

    مبتدی

  ۱۷  ۷:۳۰  آقای سالم  آقای سالم  ُارزانک  قم آباد  ُارزانک  ۲۴/۱۲/۸۶  ۳
میدان 
  باهنر

    مبتدی

  ۱۷:۳۰  ۷:۳۰  آقای شرقی  آقای عزیزی  شرب العین  فراشاه  هفت سفه  ۴/۱/۸۷  ۴
میدان 
  همافر

    نیمه حرفه ای

  ۱۷  ۷  آقای عطائیان  آقای میرزرگر  نصرآباد  نصرآباد  غار نباتی  ۱۶/۱/۸۷  ۵
میدان 
  همافر

  چراغ قوه  مبتدی

۶  ۶/۲/۸۷  
  درگاهان

  )دره بادگز(
  ۱۷  ۷  آقای دانشجو  آقای  دانشجو  جاده ده باال  تفت

میدان 
  همافر

    مبتدی

  ۱۷:۳۰  ۷  خانم شریفی  خانم حسن آبادی  ه مهریزجاد  جاده مهریز  دانگاهان  ۲۰/۲/۸۷  ۷
میدان  
  ابوذر

    مبتدی

۸  ۱۰/۳/۸۷  
پناهگاه برف 

  خانه
  ۱۸  ۷  آقای دانشجو  آقای هنرور  طزرجان  طزرجان

میدان 
  همافر

  باتوم  نیمه حرفه ای

  ۱۸  ۷  آقای نقاشزاده  آقای علیزاده  جاده ده باال  جاده ده باال  الگردو  ۲۴/۳/۸۷  ۹
میدان 
  همافر

    مبتدی

  ۱۹  ۷  آقای سالم  آقای شمس  ده باال  ده باال  پناهگاه شیرکوه  ۷/۴/۸۷  ۱۰
میدان 
  همافر

  باتوم  نیمه حرفه ای

روستای گل   غار هوهوه  ۲۱/۴/۸۷  ۱۱
  افشان

روستای گل 
  افشان

  ۱۸  ۷  خانم پورکرامتی  آقای ملک زاده
میدان  
  ابوذر

    مبتدی

۱۲  ۴/۵/۸۷  
قله میل فرنگی 

ُآدرشک( ُ(  
  ۱۹:۳۰  ۶:۳۰  آقای دانشجو  ای آیتی زادهآق  مهریز  مهریز

میدان  
  ابوذر

  طنابچه انفرادی  حرفه ای

َمور پهن  ۱۸/۵/۸۷  ۱۳   ۱۹  ۷  خانم منتظری  آقای مهرآوران  ده باال  ده باال  ُ
میدان 
  همافر

    نیمه حرفه ای

  ۱۹  ۷  آقای زارع زاده  آقای مدرسی  سانیج  سانیج   سانیجکدشت  ۱/۶/۸۷  ۱۴
میدان 
  همافر

    مبتدی



  سرپرست  راهنما  مسیر برگشت  مسیر رفت  عنوان برنامه  تاریخ  ردیف
ساعت 
  رفت

ساعت 
  برگشت

  لوازم و توضیحات  سطح برنامه  محل تجمع

۱۵  ۱۵/۶/۸۷  
  درگاهان

  )دره آلبالو(
  ۲۰:۳۰  ۱۲  آقای امیرحیدری  آقای  ساعی  تفت  تفت

میدان 
  همافر

  ماه رمضان  مبتدی

۱۶  ۲۹/۶/۸۷  
  درگاهان

  )دره ال انارک(
  ۲۰:۳۰  ۱۲  آقای دانشجو  آقای طباطبایی  تفت  تفت

میدان 
  همافر

  ماه رمضان  نیمه حرفه ای

۱۷  ۱۲/۷/۸۷  
  درگاهان

  )البیددره (
  ۲۰:۳۰  ۱۲  آقای سروش   سروشآقای  تفت  تفت

میدان 
  همافر

  ماه رمضان  نیمه حرفه ای

  علی آباد  علی آباد  خارکوه  ۲۶/۷/۸۷  ۱۸
آقای خانجانخانی 

  )احمدرضا(
  ۱۹  ۷  آقای مدرسی

میدان 
  همافر

  طنابچه انفرادی  حرفه ای

  ۱۹  ۷  آقای دانشجو  آقای گلشن نیا  خضرآباد  خضرآباد  کوه مسجد  ۱۰/۸/۸۷  ۱۹
میدان 
  باهنر

  حرفه ای
متناسب با شرایط 

  جوی

  ۱۹  ۷  آقای مدرسی  آقای مدرسی  تنگ چنار  تنگ چنار  کوه ارنان  ۲۴/۸/۸۷  ۲۰
میدان  
  ابوذر

  حرفه ای
-طنابچه انفرادی
  لباس گرم

  جاده مهریز  جاده ده باال  نارکی-بادگز  ۱۵/۹/۸۷  ۲۱
آقای خانجانخانی 

  )علیرضا(
  ۱۸  ۷:۳۰  خانم اعیان

میدان 
  همافر

    مبتدی

  ۱۸  ۶:۳۰  آقای دانشجو  آقای مدرسی  طزرجان  طزرجان  برفخانه  ۱۳/۱۰/۸۷  ۲۲
میدان 
  همافر

  حرفه ای
تجهیزات کامل 

  زمستانه

  ۱۸  ۶:۳۰  آقای دانشجو  آقای مدرسی  ده باال  ده باال  شیرکوه  ۲۷/۱۰/۸۷  ۲۳
میدان 
  همافر

  حرفه ای
 کامل تجهیزات

  زمستانه

  

                        :شرایط عضویت

  و برای سایرین با تأیید شورای مرکزی گروهعضویت در انجمن سمپاد .۱

 ) سال، با ارائه مجوز از طرف ولی۱۷زیر ( سال۱۷حداقل سن  .۲

  :مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

 ۳*۴دو قطعه عکس  .۱
 فتوکپی شناسنامه .۲

 تکمیل فرم عضویت .۳



  

  :هزینه ثبت نام

 ای آینده به تصویب هیئت مدیره تعیین میشود سی هزار ریال است که برای ساله۸۷هزینه ثابت سالیانه ثبت نام برای سال  .۱

 . بیست هزار ریال است۸۷هزینه بیمه ورزشی که برای سال  .۲

  :توضیحات

 کنندگان و مسائل مالی برنامه مربوط به خود را دارد سرپرست وظیفه هماهنگی با راهنما، فراهم نمودن وسیله ایاب و ذهاب، ثبت نام از شرکت .۱

یا تماس با شماره تلفن   و۰۹۱۳۳۵۷۲۲۵۲یا   و۰۹۱۳۲۷۴۱۲۹۹که با ارسال پیامک به شماره (  است فرصتن وقت اداری روز چهارشنبه قبل از آناکثر تا پایبرای شرکت در هر برنامه حدا .۲
 ) امکانپذیر است۷۲۶۰۱۰۳

  الزم استها  داشتن کفش مناسب برای کوهنوردی، کوله و آوردن صبحانه و نهار برای تمام برنامه .۳

  مسیر خواهند رفت و تیم مبتدی قسمتی از مسیر را خواهند پیمودریف شده است که تیم فنی تا پایانای دو تیم فنی و مبتدی تع های حرفه مهبرای برنا .۴

 شود داشتن تجهیزات مربوطه برای گروهی که خواهان رفتن تا پایان مسیر هستند الزم است ای برگزار می های ویژه که بصورت حرفه برای برنامه .۵

 ای ساعت برگشت تا یک ساعت  احتمال تأخیر وجود داردبر .۶

 شود  آن دریافت میابتدای هزینه هر برنامه در  .۷

  :اعضای شورای مرکزی

  آقای دانشجو    :سرپرست

  آقای ساعی  :مسئول کمیته فنی

  آقای نقاش زاده   :مسئول امور مالی

  خانم شریفی  :مسئول روابط عمومی

  :محل دفتر گروه

   فناوری اقبال، انجمن دانش آموختگان استعدادهای درخشان یزدخیابان مطهری، مرکز

  )۰۳۵۱(۷۲۶۰۱۰۳ :تلفکس


