
 اوجمه صىفی راهىمایان گردشگری استان تهران 

 ویژه راهىمایان گردشگری کىیر ورزوهسفر تخصصی به 
 جسئیات سفر:

 روز 2شب و  6      6961 مهرماه 64و  63      تاسیخ بشگضاسی دوسه آهىصضی : آقای عباش جىذقی دوسه آهىصضی :همشاه  يام استاد

 تىمان 62222     ضهشیه دوسه آهىصضی )ظشفیت هحذود(  وفر  22ظشفیت دوسه آهىصضی :   

 ساهًمای گشدضگشیو فشاگیشاو دوسه های ساهًمایاو کاست داس  ضشایط ضشکت کًًذگاو دس دوسه آهىصضی:

 بروامه دوره آمىزشی شامل:
 و ستاسگاوتکًیک های جهت یابی به هاه  .1
 جهت یابی به وسیله تپه های سیگی و باد دس کىیش .2
تکًیک ساخت پًاهگاه های تىلیذ کًًذه سطىبت و ایمى اص آفتاب  .3

 دس سیگستاو
 سوش ساخت هًطقه کمپ ایمى و دوس کًًذه هاس و عقشب دس کىیش .4

کی و داسویی دس کىیش .5  ضًاسایی و یافتى و سوش استفاده اص گیاهاو خىسا
و بیماسی ها و صخن ها با گیاهاو و هًابع هىجىد دس تکًیک های دسها .6

 کىیش
 تکًیک های پیمایص صيذه هايی دس کىیش بذوو اص دست دادو آب بذو .7
 عبىس اص ايىاع تله های هشگ طبیعی دس کىیشها و بیاباو ها .8

 خذمات سفر: 
  بیمه -       وسیله يقلیه   -     ساهًما  -       

  هیباضذ: فشاگیشوعذه های غزایی بعهذه * 
 ضام( 1ياهاس و  2صبحايه،  2)  

 سفر:  زمان
 ههش 16صبح سوص پًج ضًبه  8ساعت حشکت: 

 هحل حشکت: هیذاو آسژايتیى
 

 روش ثبت وام در دوره آمىزشی :
 (ضشاسه سلیمی پىس) ثبت ياماسسال سسیذ وجه بشای هسئىل و   واسیض ضهشیه به حساب ریل

 ) تماط یا ایمیل( و اخز تائیذیه يام يىیسی و يام خايىادگی، کذ هلی و اطالعات تماط بشای هسئىل دوسه آهىصضیاسسال هطخصات فشدی ضاهل يام 

 مشخصات حساب باوکی:
 پاسارگادباوک 

 2222266229525632  شماره کارت: 
 شراره سلیمی پىربه وام 

shsd5246@yahoo.com Email : 

3346765-2912  Mobile: 

  

 هاه ههش 13ههلت ثبت يام: پایاو 

 لىازم مىرد ویاز سفر: 
 هذاد یا خىدکاس و دفتشچه یادداضت جهت يکته بشداسی و یا دستگاه ضبط صذا .2 کاست ضًاسایی هعتبش .1
کفص  ،لباط گشم هًاسب فصل ،کفص هًاسب پیاده سوی .3

 سبک، کاله و عیًک آفتابی، کشم ضذآفتاب
دس   -هیل 7هتش به قطش  6)طًاب ايفشادی جهت آهىصش گشه های کاسبشدی  .4

 غیش ایًصىست بًذ کفص قطىس(
صیشايذاص  ،کیسه خىاب ،چادس جهت بشپایی کمپ و ضب هايی .5

 کىله پطتی سبک ،کیسه خىاب
 دوسبیى عکاسی، لىاصم و داسوهای ضخصی .6

 لطفا اص آوسدو ظشوف یکباس هصشف خىدداسی يماییذ.  .8 ، پتىی يجاتچشاغ قىه یا هذالهپ .7
 

  http://www.aparat.com/v/6q5FGيمىيه کلیپ آهىصضی 
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