
  ن حوزه معاونت دانشجویی اهمکار پیاده رویگزارش برنامه                               

 72مهر  62و  62 :اجرا تاریخ

 اسامی حاضرین در برنامه 

حسن امانلو ، دکتر امیری، مهدی امانلو،  آقایان سید سعید قوامی، سعید رسولی ، جلیل جاللی،دکتر حسینی،

 وفا، بهمن خلیلی پور و موسی زلفخانی علی د علی حسنلویی، آزادعلی میری، محمدمهریاری، حمید نعمتی، محم

 ماسوله -نوکیانمسیر:  

به مناسبت بازنشستگی آقایان سید سعید قوامی مدیر دانشجویی و سعید رسولی رئیس اداره ماسوله(  –دو روزه ی )طارم  برنامه

 اجرا شد. روز تربیت بدنی این برنامه رفاه دانشجویی و همچنین

پانچو و زیرانداز )بصورت ،کیسه خواب ،چادر  ،پشتی کولهوسایل مورد نیاز از قبیل  ،پس ازتهیه مقدمات کار وسیله ی حمل ونقل 

 2وعده ناهار،یک وعده شام و 2همچنین تهیه ی غذای و ان ایشان تشکر می کنیم( کارامانت از اداره تربیت بدنی که از رئیس و هم

گروه صبح اعضای  7:00ساعت  22/7/77قرار براین شد که روز پنج شنبه تاریخ ، توسط اعضاء گروه سایر وسایل و وعده صبحانه 

 گرو وافراد باقی کردهحرکت  بهمن22بزرگراه جاده تهم از طریق به سمت  میدلباس دانشگاهبا بود  بسیج مبدا حرکتکه در میدان 

 .به راه افتادیماز جاده تهم به سمت درام  0::7اعت سو سوار کرده ین شده یدر مسیر از پیش تعرا ه 

 خود اعضاء بود.به عهده بقیه دانشگاه( از زنجان به نوکیان  باس میدلجزء هزینه رفت)ضمناً کلیه هزینه ها به 

 با سرپرست گروه داشتند.اعضای گروه همکاری صمیمانه را  ی همهرسید که  نفر 41به  اعضای گروهتعداد  

 



تای نوکیان که ابتدای مسیر پیاده روی به سفته و از آنجا به روستای درام سپس به روروری بود که باید به طارم مسیر حرکت ط

 سوی ماسوله بود.

 

از ماشین پیاده  7:10ساعت به درام رسیدیم و از آنجا به طرف نوکیان حرکت کردیم.در باالی روستای نوکیان  7:00در ساعت 

و پس از چک صبحانه ی مختصری خورده  متر پیاده روی200از پیاده شدن از ماشین و حدود  مشورت اعضاء پسبا  شدیم.و

 شدیم . راهی مسیر کردن کوله های افراد 

 



آب به طرف پایین سرازیر می شد.در با کمی رودخانه ای  و داشت حال و هوای پائیزی و برگ درختان خوش رنگ و با صفاییر سم

ریم.در داخل مسیر افراد از مناظر ذکردیم وتا نیمه های مسیر مجبور بودیم از داخل آب بگ رعبوطول مسیر از داخل رودخانه 

استراحت برای ای دقیقه  41الی 40ساعت پیاده روی  4اطراف و حرکت دسته جمعی تیم نیز عکس برداری می کردند.در قبال هر 

 گروه داده می شد.

 

و جالب اینکه بعضی از تازه کند مدتی توقف کرده تا اعضا نماز خوانده  کوچک به نامروستایی پس از گذر از  00::4در ساعت 

به علت در بعضی ازجاها مجبور بودیم کردند.هم آبش خیلی سرد بود آب تنی که اعضاء گروه در هوا ی نسبتاً خنک در برکه ی 

 کوه تغییر داده و ادامه مسیر می دادیم. سختی مسیر و عدم امکان تردد در کنار رودخانه مسیر خود را به سمت دامنه 

 



 

به روستای اندره وارد شدیم.این روستا درون دره ای قرار داشت که کوه شاه معلم در باالی آن قرار داشت و  41تا اینکه در ساعت 

نظر ع بود.با توجه به خلخال در سمت راست و باالی اندره واق-ماسوله-.البته سه راهیه سیبلهسرچشمه آب ها از آنجا شروع می شد

خوابیده و ادامه ی مسیر را فردا طی کنیم و در  )اندره(در آن مکانرا شب به اتفاق همه موافقت کردند ، خواهی از اعضای گروه 

و بسیار خوش برخورد بالخره هرچه در توان داشت به ما خدمت کرد .  منزل آقا محبوب داور پناه مرد اصیل و مهمان نواز همانجا 

 بازی کردیم.گل پوچ هم آن کمی خوبی بود آقا محبوب از تاریخچه روستا برایمان گفت و بعد از شب 

 



 

نماز شان را بخوانند صبحانه نیز ها بیدار باش داده شد تا بچه صبح  0::1وساعت  با خیال راحت در همان جا سپری کردیمشب را 

از ابتدای اندره تا گردنه کردیم.ماسوله حرکت صبح به سمت  7ت ساعو جمع کردن وسایل ها آماده شد. پس از صرف صبحانه 

 بود.قابل مشاهده و دشت سرسبز استان گیالن جنگل ها باال آن  از مسیر نسبتاً سختی بود .



 تا ماسوله این جاده را همراهی می کردند.و دشت های سر سبز جنگلها اطراف جاده جاده ای خاکی که در سر راه ما بود که 

 

ساعت پیاده روی 7وجاده وجنگل از همان جاده راه خود را به سمت ماسوله پیش گرفتیم و پس از ا نیز با همراهی اعضا و م

 زیبای ماسوله رسید. شهرگروه به سالمت به  41درحدود ساعت 

ی از قبل  برنامهماشین طبق حرکت کردیم .به سمت ماشین 41در ساعت  ماسوله  مسجددر ظهرو عصر خواندن نماز پس از 

 ماسوله را به مقصد زنجان ترک کردیم.42ودر ساعت ین شده در محل حاضر بود.یتع



بعد از سوخت گیری ماشین به سمت رودبار سپس به منجیل و وارد جاده ی طارم درمسیر  بعد از ماسوله به شهرفومن و

 نامه به خوبی و خوشی به پایان رسید.    و بر زنجان شدیم. دقیقه وارد 0::24شدیم.وپس از عبوراز جاده طارم در ساعت 

 موسی زلفخانیگزارش :                                                                                                                          


