
١صفحھ 

فارغ التحصیالن دانشگاه امیرکبیره کوه نوردی گرو
)پلی تکنیک تھران(

فرم گزارش برنامھ
اطالعات کلی برنامھ: نخستبخش 

کوھنوردی: نوع برنامھچکاد پاشوره: عنوان برنامھ
غیرفنی: سطح فنی برنامھمتوسط:سطح برنامھ

جاده -البرزمركزي:منطقھ ی برنامھ
متر٣٨۵٠:قلھبلندیروستاي نوا-ھراز

روز۵/١:روز برنامھشمار٢/٨/٩٢-٣:برنامھتاریخ
٤۵:١۵:برنامھآغازساعت سرسبزچھارراه:برنامھآغازقرار

تجھیزات عمومی 
چھ انفراديطناب:مورد نیاز کلنگ چادر

تجھیزان فنی مورد 
کارابین پیچ:نیاز کاله کاسکت ھارنس

فھرست کامل 
تجھیزات ھمراه در 

:برنامھاین 

کیسھ -پالر/لباس گرم-گرتکس/ بادگیرضدآب-کوھپیماییکفش 
٢کولھ-فوم زیرانداز-)درجھ٠مناسب برای دمای (خواب
چراغ خوراک پزی و کپسول -چراغ پیشاني با باتري اضافي-هروز
وکاله گرمكاله-باتوم کوھنوردی-مكھاي اولیھ شخصيک-گاز

-فالسك چاي-کرم ضدآفتاب-عینك آفتابی-و سر بندآفتابگیر
چادر ٢تن و ٣چادر با گنجایش ٢-ستمال کاغذی و روزنامھد

-تن٤با گنجایش 
rahgozar.e.sobh@gmail.com:رایانامھزادهععلیرضا زار: سرپرست

eng.hnaseri@gmail.com:رایانامھحسین ناصری: گزارش نویس
فنی سرپرست 
یوسف تقی زاده:محیط زیستمسئول محمد صبر آموز:برنامھ

شرکت شمار و نام
:کنندگان

تن، ١٤
، مریم حسن زاده،پریسا امامی، مژگان مقدم،لیال بھرامی

اشکان حسن ،علی لرک، علیرضا زارع زاده، محمد صبرآموز
حسین ،صابر یوسفی، علی اسدی،مھران حسن نژاد، زاده

یوسف تقی زاده، آرش مرتب، ناصری
ترابری: بخش دوم

تھرانبھ/برگشت دربستی از/رفت : نخستنوع 
نام شھر یا روستای 

-پژو(سھ ماشین شخصی: نوع وسیلھ دربستیروستای نوا:مقصد
)تندر نود-پراید

وسیلھ ھزینھ
مدت زمان رسیدن بھ ھزار تومان٦:نقلیھ

ساعت٣:مقصد
بھجاده دسترسی 

کنار کارخانھ ی آب :ماشین ھامحل توقفآسفالت:روستا
معدنی نوا

زمانبندی برنامھ: بخش سوم
نخستشب 



٢صفحھ 

مدت زمان پیمایش 
پاکوب مشخص دارد:نوع مسیرساعت١:شده

محل شب مانی گنجایشچادر:نوع شب مانی
):فرد(

تقریبا کلبھداخل 
اما در کنار تن،١۵
جا زیاد استآن

دسترسی بھ آب در 
:شب مانی

در فاصلھ -دارد
نزدیک

نوع دسترسی بھ آب 
جوی آب:در شب مانی

سرد: وضعیت دمای ھوانیمھ ابری: وضعیت آب و ھوا

بندی زمانچکیده
برنامھ در انجام

:این روز

١٦حرکت از تھران
٤٠:١٨رسیدن بھ روستا

١٩پناهحرکت از روستا بھ سمت جان
١٠:٢٠پناهرسیدن بھ جان

٢٣خواب
روز دوم

مدت زمان پیمایش 
پاکوب مشخص دارد:نوع مسیرساعت١٠:شده

:مشخصات مسیر
عبور از رودخانھ

گدست بھ سن

کيشن اس

چشمھ ھای شمار
:موجود در مسیر

چشمھ، در کنار ١
کلبھ

معتدل: وضعیت دمای ھوانیمھ ابری: وضعیت آب و ھوا

بندی زمانچکیده
برنامھ در انجام

:این روز

١۵:۵بیدار باش
۵۵:٦حرکت بھ سمت قلھ

۵٠:٧استراحت اول و سبک کردن بار
٩استراحت دوم
٠٨:١٠استراحت سوم
١۵:١١رسیدن بھ قلھ
۵٠:١١بازگشت از قلھ

٤٠:١٣رسدن بھ محل وسایل 
١٤رسیدن بھ جانپناه و خوردن نھار

۵٠:١٤حرکت بھ سمت روستا
٣٦:١۵رسیدن بھ روستا

١٦و خداحافظیھاو پیشنھادھاجلسھ انتقاد
مشخصات تکمیلی: بخش چھارم

روستاي نوا-جاده ھراز-البرزمركزي:موقعیت گیتایی

اى و خودرواى و غیرعلوفھپوشیده از گیاھان علوفھ: پوشش گیاھی

وجھ تسمیھ ی نام 
ظاھرا بدلیل زیاد بودن سنگ پا در اطراف قلھ:قلھ

فصل ھای صعود و 
تابستان: بھترین فصل –ھمھ ی فصول می شود صعود کرد :فصل صعودبھترین



٣صفحھ 

بھمن ،مسیر (خطرات 
در برنامھ پاییزه کنونی خطر خاصی وجود نداشت)..ریزشی و

وعده ھای اصلی 
ومیان وعده ھا بھ 

:ترتیب زمانی

شام شب 
اول

٢٢ساعت-سوپ –ماکارونی 

، حلوا ارده–چای و پنیر –شکالت صبحانھ صبحانھ
خاگینھ، گردو

٣٠:۵

–تن ماھی –تخم مرغ –زمینی آبپز سیبنھار
-کتلت

١٤

ات آموزش داده نک
:شده در برنامھ

برپایی چادر و انتخاب فضای مناسب برای نصب چادر، خشک 
کردن کفش ھا و نکاتی چند در خصوص نظم در چادر

دھی )آنتن(سرون
وجود داشتبرای ھمراه اولدر اکثر مسیر آنتن دھی:گوشی

محل ھای مناسب 
متری٢٦٠٠ارتفاع چشمھ سوراخ چشمھدشت و كلبھ آزور،:برای شب مانی

:مسیرGPSنقاط 

عرضطولمکان
٥٢.٢١٤٩٩٦٣٥.٨٥٣٤٥٥روستا
٥٢.٢٣٥٨٥٦٣٥.٨٤٤٥٢٣کلبھ

٥٢.٢٤٦٠٥٠٣٥.٨٤٠٥٩٠رودخانھ
٥٢.٢٥١٩٠٩٣٥.٨٣٩٦٢٢چشمھ
٥٢.٢٧٣٨٣٤٣٥.٨٣١٠٢٥قلھ

:عکس و کروکی مسیر



٤صفحھ 

:عکس ھای برنامھ
علی لرک: عکاس / در مسیر صعود

عکاس علی لرک/ دماوند از فراز پاشوره



٥صفحھ 

علی لرک: عکاس/ ھمنوردان بر فراز پاشوره


