
این لیست به همت جمعی از نورجویان بنیاد بنی آدم تهیه شده است 

آرامش خود را حفظ کنید به یاری او ، ما با هم از این برهه هم خواهیم گذشت
اندک اندک جمع مستان میرسند



:لوازم نوشت افزار و الکترونیک:پوشاک
دفتر، کاغذ، خودکار به اندازه ی مصرف چند ماه:زمستانی

دوربینبلوز کاموایی

هد الیت یا چراغ قوهجوراب حوله ای گرم ساق دار

باتری نیم قلم و قلمیدستکش گرم

لپ تاپ و شارژرکاله کاموایی و گرم

هارد اکسترنال و فلش یا رمشال گردن کاموایی و گرم

(واجب )هدفن و هندزفری سالمژاکت

شارژر موبایلمانتوی زخیم

تبلتکاپشن گرم

ساعت مچی شلوار گرم

پاور بانکشلوار گرم کن

باند جیبیپانچو یا بارانی ضد آب

انواع کابل و سیم آکس(ترجیحا کفش کوهنوردی  )کفش یا چکمه ی مناسب برف و سرما

ماژیک وایت برد

ادوات الکتریکی:سه فصل

تی شرت و شلوار خنک

کاور یا تاپ تابستانی

شلوار جین

لباس زیر به تعداد ضرورت

:مدارککاله آفتابی یا نقاب
پاسپورتعینک آفتابی

شناسنامهتعداد کمی شال تابستانه

کارت ملیمانتو نازک و تابستانه 

دفترچه بیمهکفش ورزشی یا کتونی یک عدد

مدارک تحصیلی و مدارک مهمدمپایی رو فرشی و دمپایی بیرون

گواهینامه

طال و سنگ قیمتی: مواد خوراکی و دارویی

(امالک، ماشین )اسناد ذخیره ی کنسرو و آب معدنی برای چند ماه

(سکه طال نباشد)تبدیل پس انداز بانک به طالی بدون کارمزد و بدون نگین خرما، عسل، مغز ، آجیل و دانه ها، مویز، روغن زیتون، کشمش: مواد خوراکی مقوی

نقد کردن پول مصرفی برای چند ماه از بانکو داروهای  شخصی(ویتامین ب، س و د )قرص های تقویتی 

قرص مخمر آب جو



بیاورید خود همراه زیر، لوازم داشتن صورت در:لوازم بهداشتی و شخصی

کوه  باتومکرم دست و صورت

یخشکن کفش کوهصابون

زیر انداز کم حجم و سبکشامپو و نرم کننده 

چادر مخصوص کوهنوریسشوار مسافرتی در صورت نیاز

فالسک آبجوشحوله ی کوچک برای دست و صورت

ِگترحوله ی حمام

شلوار مناسب کوهنوردیمام، اسپری 

َمت یوگاژیلت

بالش پشت گردنی(ترجیحا بدون فلوراید )خمیردندان

مسواک

:اقالم مورد نیاز کمپشانه یا برس

لوبیا، نخود، عدس، ماش، گندم )برنچ ، آرد سفید ، گندم ، حبوباتنخ دندون

زیپ کیپریشتراش

چایی سازبراي آقایان قیچي آرایشگري

جعبه ابزارناخن گیر

دستکش التکس یا نایلونی به تعداد زیادضد آفتاب

الکل و پنبه الکلینوار بهداشتی برای مصرف حداقل چند ماه

ماسک به تعداد زیادژل شوینده بانوان

پنبه، ژل ضدعفونیِکش پول

(باند،چسب زخم، بتادین، گاز استریل )لوازم کمک های اولیهظروف شخصی

تخم سبزیجات برای کاشتنقاشق، چنگال ، بشقاب، لیوان شخصی

هر نوع قرص مسکن،  ضد درد عضالنی و مفصلی، سرماخوردگی، مخصوص گوارشظرف در دار متوسط و کوچک

پرینتر و اسکنرکیسه ی پالستیکی دسته دار و محکم، بزرگ و کوچک

فندک و گاز فندکپتو مسافرتی

ِکش پول(ضروری )خواب و یا لوازم کم حجم و قابل حمل برای خواب کیسه

نخ و سوزن و ِکش




