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7پیشگفتار

پيشگفتار

   بر اساس مصوبه جلسه هفتاد و هفتم شوراي اسالمي شهر تهران، سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
شهر تهران موظف شده است با همكاري نهادهاي دولتي، عمومي و مدني ذيربط طرح ساماندهي و توسعه 
"آموزش  نمايد.  را عملياتي  تهران  ارتفاعات شمال شهر  امداد كوهستان در  استقرار گروههاي  خدمات و 
ارتفاعات شمال تهران  همگاني كوهپيماي ايمن" به عنوان بخشي از طرح مذكور طي سالهاي اخير در 

اجرا شده است.
ايمن  كوهپيمايي  همگاني  آموزش  پروژه  بروشورهاي  مجموعه  از  جديدي  ويراست  كتاب   اين 
كوهنوردي  هيأت  همكاري  با  و  تهران  شهر  بحران  مديريت  و  پيشگيري  سازمان  سفارش  به  كه  است 
و صعودهاي ورزشي استان تهران تهيه و توزيع شده است. سرفصل ها و موضوعات كتاب بر اساس نياز 
عمومي شهروندان براي اجراي يك برنامه كوهنوردي ايمن و مطمئن انتخاب شده اند و مولفان بر اساس 
و  تنظيم  در  ورزيده اند.  مبادرت  اين مجموعه  مطالب  تهيه  به  در كوهنوردي  تجربه  و سال ها  روز  دانش 
ويراستاري كتاب سعي شده است در عين برخورداري مطالب از اعتبار علمي، كاربردي بودن و سادگي زبان 
رعايت شود. مسلما مطالب چنين كتابي بسيار فشرده و مختصر است. الزم است براي بهره مندي از مطالب 

تفصيلي به منابع تخصصي كوهنوردي رجوع شود.
 مجموعه بروشورهاي ياد شده در سال هاي اخير در چهار مسير پرتردد كوه هاي شمال تهران توزيع شد 
كه استقبال خوب همشهريان گرامي را در پي داشت. براي دسترسي به نسخه الكترونيكي مطالب مي توانيد 

به نشاني اينترنتي زير مراجعه كنيد:
www.tdmmo.ir

سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران
از دريافت نظرات اصالحي و پيشنهادهاي شهروندان گرامي استقبال مي كند


