
 به نام هستی بخص                                           

ش ج  – 251/4 :ضوارُ    اداره کل ورزش و جوانان استان فارس                                           

:           تارید          9/7/94                             باضگاه فرهنگی ورزضی ضیراز جوان   2994گاهنامه پاییس 

 برج مذت برنامه هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم

  نیم روزه میان هفته - باباکَّی/ زراک باباکَّی/ زراک باباکَّی/ زراک -
 

 

 مهر
 

 

 نیم روزه پایان هفته - گلف / زراک - گلف / باباکَّی -

                     تٌگ ذزسی -

ضباًِ زراک ؛پس کَّپیوایی 

 کَّک

 اکتطاف غار

 چکاز قالت یا کَُ سزخ

ٍ سٌگ  کَّپیوایی

چلِ گاُ ًَرزی   

پاکساسی تٌگ 

 تاهزازی.

 پاکساسی غار ضفق

یک روزه و بیص از یک 

 روزه

 فوق برنامه  زًا سبالى زرُ پلٌگاى ًی ریش -

روزه میان هفته نیم - باباکَّی/ زراک باباکَّی/ زراک باباکَّی/ زراک باباکَّی/ زراک   

 

 آبان

 نیم روزه پایان هفته - گلف - گلف / کَُ سزخ -

 اکتطاف غار

 چکاز زلَ

 زیَارُ ًقص رستن

 چکاز زًا

 کَّپیوایی قصز قباز

 اکتطاف غار 

 چکاز بزم فیزٍس

 زیَارُ راهجزز

 اکتطاف غار ّوایص رٍس کٌََّرز

 چکاز رًج

یک روزه و بیص از یک 

 روزه

عوَهی باضگاُهجوع  چکاز تاسک  فوق برنامه چکاز هَسی ذاًی  قَچ ذَظ 

  نیم روزه میان هفته باباکَّی/ زراک باباکَّی/ زراک باباکَّی/ زراک باباکَّی/ زراک باباکَّی

 

 آرر

 نیم روزه پایان هفته گلف - گلف / بوَ - گلف / زراک

 اکتطاف غار -

 کَّپیوایی زُ ضید

 زیَارُ راهجزز

 آبپرص کَُ سزخ

 کَّپیوایی تٌگ بزاغ 

 اکتطاف غار

 زیَارُ سرقاى

 تٌگ بستاًک

یک روزه و بیص از یک  باسآهَسی پاییش

 روزه

 فوق برنامه  کَیز ضْساز چکاز کزکس کَیز قطزٍیِ -

                                                                                                                                                                                                             بایسته ها                                                                                                                    

                                   زا ضسُ  بایستِ است..باضٌسگی ّوًَساى زر ّوایص ّای یکطٌبِ ّوِ ّفتِ بزای ًام ًَیسی زر بزًاهِ ّای هیاى ّفتِ ٍ پایاى ّفتِ ٍ ضٌیسى گشارش بزًاهِ ّای اج2

                                                                        .زیگز بزًاهِ ّای پیطٌْازی ٍ ّوگاًی زر ّوایص یکطٌبِ ّا باًگزش ّوًَساى ؛ کارگزٍُ ّا ٍ کویتِ ّا ّواٌّگ ٍ سپس بزگشار هی گززز.1

                                                                                                                                                                                                                                                                            دیگر برنامه های هفتگی

                                                  زذِ کَّستاى، سٌگ ًَرزی، کَّپیوایی ًین  رٍسُ آهَسضی  ٍ ًیش توزیٌات آهازگی جسواًی زر هحسٍزُ اطزافّوِ ّفتِ بزًاهِ ّای توزیٌی زٍچ

                                                                                                                                                   ی گززز. زر ّوایص ّفتگی ٍ ًظز سزپزست ٍ هزبی هزبَطِ بِ صَرت سیز بزگشار ه آگاّی ّوگاًیضیزاس  ٍ هکا ى ّای ٍرسضی با تَجِ بِ 

                                                                                                                        (.)هجوَعِ ٍرسضی حافظیِ توزیي ٍ آهَسش گلف ٍ ٍٍزبال زر سهیي  17تا  15* رٍسّای ضٌبِ  اس ساعت 

                                                                      * رٍسّای یک ضٌبِ یک ّفتِ زر هیاى پس اس ّوایص ّفتگی اس ساعت کالس آهَسضی ٍ ًوایص ٍ ًقس بزرسی فیلن ّای هزتبط.                   

                                                             ساعت کَّپیوایی)آهازگی جسواًی( زر باباکَّی.                                                                                  3بِ هست  19* رٍسّای زٍضٌبِ اس ساعت 

                                                                  * رٍس ّای سِ ضٌبِ بزًاهِ زٍچزذِ سَاری توزیٌی ٍ آهَسضی زر ارتفاعات چَگیا ٍ تپِ ّای اطزاف) با ّواٌّگی هسٍَل کویتِ زٍچزذِ سَار. 

                                                       ایی ٍ آهَسضی زر ارتفاعات کَُ زراک ٍ تپِ ّای اطزاف.                                                                بزًاهِ کَّپیو 20تا  16* رٍس ّای سِ ضٌبِ  اس ساعت 

                                               ضیزاس(.                            7یک ضیزاس )ضْززاری هٌطقِ  توزیي ٍ آهَسش گلف ٍ ٍٍزبال زر سهیي هیٌی گلف ضوارُ  17تا  15* رٍسّای چْار ضٌبِ  اس ساعت 

                                                                                                                                                                                                                                    ٍ زر صَرت راُ اًساسی پیست ّای اسکی سپیساى بزًاهِ اسکی بزگشار هی گززز.. * رٍسّای پٌج ضٌبِ  توزیي ّای سٌگ ًَرزی زر زرُ غَلکی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           هطذار

ٍ ٍرسضکاراى زیگز گزٍُ ّا ٍ باضگاُ ّا زر   باضگاُ زر قبال اجزای بزًاهِ ّای بسٍى پزٍاًِ بزگشاری ّیچگًَِ هسٍَلیتی ًسارز.باضٌسگی ّوًَساى  باضگاُ زر بزًاهِ ّای زیگز گزٍُ ّا

                                                                                                                                                                                               بزًاهِ ّا ایي باضگاُ تٌْا با ّواٌّگی اهکاى پذیز  است .

                                                                   ّای باضگاُ  بزای ضزکت زر بزًاهِ ّا بایستِ هی باضس. زاضتي بیوِ ٍرسضی، بِ ّوزاُ زاضتي کارت ّوًَسی باضگاُ ٍ پایبٌسی بِ آییي ًاهِ

                                                                                  س.عت پیص اس آغاس  بزًاهِ هی باضسا 72ساعت ٍ بزًاهِ ّای بیص اس یک رٍس )بزٍى استاًی(  48پـایاى ًام ًَیسی بزًاهِ ّا ی یک رٍسُ  

 خواهطمنذ است برای نامنویسی در برنامه  فقط با سرپرست برنامه مورد نظر هماهنگ گردد.

 

 

 
 

 


