
 

ش ج    122/4شماره:

 7/7/98تاریخ:
                                                                                 باشگاه ورزشی شیراز جوان                      98گاهنامه پاییز 

  کارگروه های کوهنوردی ،طبیعت گردی،آموزش و پژوهش، روابط عمومی و فناوری
مدت  ویژگی

 روز

زمان 

 پایان

زمان 

 آغاز

 نام برنامه وکارگروه مجری  برنامه نوع مکان

ون
ست

 

ج
بر

 

 1 چکاد قوچ خوس ، کوهنوردی پیمایش چکاد سپیدان/فارس 5 5 1 برنامه آمادگی چکاد سماموس

هر
م

 

 2 تنگ گنبیل ، کوهنوردیکوهپیمایی سپیدان/فارس 4 5 2 

 3 چکاد سماموس  ، کوهنوردیپیمایش چکاد گیالن 9 12 4 سیمرغ کوه های ایرانطرح 

 4 گردو کنک طبیعت گردی، کوهپیمایی همگانی کهگیلویه و بویراحمد 12 12 1 

 5 کوه خدا ، کوهنوردیکوهپیمایی سروستان 19 19 1 

 6 چکاد ختابون ، کوهنوردیپیمایش چکاد بوانات/فارس 19 19 1 برنامه آمادگی چکادهای شاهوار و گاوکشان

 7 کوه سرخ کوهنوردی وآموزشی و پژوهش بازآموزی ،   شیراز  26 26 1 ویژه هموندان باشگاه

 2 
 

 فوق  برنامه  ها
 8 تنگ آتشگاه ، کوهنوردیکوهپیمایی لردگان

 9 چکاد بل ، کوهنوردیپیمایش چکاد اقلید/فارس 2 کارگروه آموزش و پژوهشمشترک با 

 10 گدوانچکاد  کوهپیمایی، کوهنوردی داریون/ شیراز 3 3 1 مشترک با کارگروه آموزش و پژوهش

ن
آبا

 

 18 17 ا  ا  

 11 عربیاشکفت  کوهپیمایی، کوهنوردی گلستان/شیراز 5 5 نیم 

 12 چکاد شاهوار و چکاد گاوکشان پیمایش چکاد، کوهنوردی سمنان و گلستان 6 10 5 سیمرغ کوه های ایران طرح 

 13 چکاد تامر پیمایش چکاد، کوهنوردی کهگیلویه و بویراحمد 7 7 1 

 14 آب ملخ کوهپیمایی همگانی، طبیعت گردی سمیرم/اصفهان 9 10 2 

 15 کوهچنار مهارلو، روز کوهنورد ،روابط عمومی و فناوری همگانیکوهپیمایی  هارلو/شیرازم 10 10 1 مشترک با کارگروه کوهنوردی

 16 قصر قباد یا آب خضر بازآموزی، آموزش و پژوهش اکبرآباد/کوار 17 17 1 ویژه سرپرستان باشگاه

 17 تاسک یا دلو ، کوهنوردیپیمایش چکاد  فارس/شیراز 24 24 1 

 2 مشترک با کارگروه آموزش و پژوهش
 

 فوق برنامه ها
 18 برم فیروز تا  گورخسمون کوهنوردیکوهپیمایی ، سپیدان/فارس

 19 دشتک طبیعت گردیکوهپیمایی همگانی ، ابرج/رامجرد 1 

 20 کلبک  پیمایش چکاد ،کوهنوردی سپیدان/فارس 1 1 1 مشترک با کارگروه آموزش و پژوهش

ذر
آ

 

 ا   

26
 

27
 21 چکاد دراک ،کوهنوردیپیمایش چکاد  شیراز 8 8 1  

 22 سپیدار پیمایش چکاد ،کوهنوردی خفر/جهرم 15 15 1 برنامه آمادگی چکاد کان صیفی

 23 کوه سنگر کوهپیمایی ،کوهنوردی سنگر/سپیدان 15 15 1 

 24 چکاد کان صیفی پیمایش چکاد ،کوهنوردی ایالم 19 22 4 سیمرغ کوه های ایرانطرح 

 25 بمو  کوهپیمایی ،کوهنوردی شیراز 22 22 1 

 26 یخ و برف آموزش داخلی ،آموزشی و پژوهش سپیدان/فارس 29 29 1 

 1 مشترک با کارگروه آموزش و پژوهش
 

 فوق برنامه ها
 27 کوه سیاه یا کوه پانعل کوهپیمایی ،کوهنوردی سروستان/فارس

 28 کویر شهداد پیمایش کویر، طبیعت گردی کرمان 3 

 کارگروه فنی تخصصی ویژه گاهنامه 

برگزاری این برنامه پس از 

برنامه ریزی و هماهنگی 

 بصورت هفتگی اعالم می گردد

 پیمایش غار پیمایش چاه غار نزل ، پیمایش چاه غار انگره، ادامه و تکمیل  نقشه برداری غار اشکفت بلند ،پیمایش چاه غار دوسر یزد

 سنگ نوردی و پیمایش دیواره رامجرد، سنگ نوردی دره مروارید، سنگ نوردی زرقان، سنگ نوردی بند امیردیواره  حاجی آباد، دیواره 

 دره نوردی دره های استان بمناسبت روز دره پاک ی ازپاکسازی یک

                                                                                                                                                                                                                                          بایسته ها                                                                                                                    

                                                                              جرا شده  بایسته است.      . باشندگی هموندان در همایش های یکشنبه همه هفته برای نام نویسی در برنامه های میان هفته و پایان هفته و شنیدن گزارش برنامه های ا1

 . فوق برنامه ها در همایش یکشنبه ها بانگرش کارگروه های اجرایی هماهنگ و سپس برگزار می گردد.2

 دیگر برنامه های هفتگی

نیم  روزه آموزشی  و نیز تمرینات آمادگی جسمانی و هوازی در محدوده اطراف شیراز  و مکا ن های ورزشی با توجه به آگاهی همه هفته برنامه های تمرینی دوچرخه کوهستان، سنگ نوردی، کوهپیمایی 

ش هفتگی از کالس آموزشی برگزار می باباکوهی* روزهای یک شنبه در زمان همایبامداد در  7تا  5همگانی در همایش هفتگی و نظر سرپرست و مربی مربوطه برگزار می گردد. * روزهای یک شنبه از ساعت 

اطراف ) با ساعت کوهپیمایی)آمادگی جسمانی( در باباکوهی. * روز های سه شنبه برنامه دوچرخه سواری تمرینی و آموزشی در ارتفاعات چوگیا و تپه های   4به مدت 18گردد * روزهای دوشنبه از ساعت 

پنج شنبه  تمرین سه شنبه و و تپه های اطراف. * روزهای ، تنگ سرخ برنامه کوهپیمایی و آموزشی در ارتفاعات کوه دراک   20تا  16چهار شنبه  از ساعت هماهنگی سرپرست و مربی دوچرخه سوار.  * روز های 

 می گردد.یدان پنج شنبه ها برنامه اسکی برگزار در صورت راه اندازی پیست های اسکی سپ همچنین . در دره غولکیو غارنوردی های سنگ نوردی 

 هشدار

ها  و ورزشکاران دیگر باشگاه ها در برنامه ها این باشگاه تنها با باشگاه در قبال اجرای برنامه های بدون پروانه برگزاری هیچگونه مسوولیتی ندارد.باشندگی هموندان  باشگاه در برنامه های دیگر باشگاه 

                                  دی باشگاه و پایبندی به آیین نامه های باشگاه  برای شرکت در برنامه ها بایسته می باشد.                                          هماهنگی امکان پذیر  است . داشتن بیمه ورزشی، به همراه داشتن کارت همون

                                                              ش از زمان آغاز  برنامه می باشد.                                        ساعت پی 72ساعت و برنامه های بیش از یک روز )برون استانی(  48پـایان نام نویسی برنامه ها ی یک روزه  

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

 و دیگر کانال ها ،گروه ها و صفحه های واتساپ ،اینستا و تلگرام باشگاه انتشار می یابد  www.shirazjavanclub.com همایش هفتگی در سایت: همه هفته برنامه های هفتگی این  باشگاه پس از


