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  کارگزٍُ طبیعت گزدی –کویتِ ِافزاس چکاد  کٌََّردی ، طبیعت گزدی 2 4ٍ5 اقلیذ ٍ تٌگ بزاقچکاد بل  1

 

 

 

 

 

 

 کویتِ دٍچزخِ کَّستاى دٍچزخِ کَّستاى 2 4ٍ5 هارگَى تا کوْز 2

 ٍ کویتِ کَّپیواییکارگزٍُ فٌی تخصصی  درُ ًَردی ٍ کَّپیوایی 1 12 تٌگ دم اسب 3

 کارگزٍُ فٌی تخصصی -کویتِ ِافزاس چکاد  کٌََّردی ٍ فزٍد آبطار 3 19تا17 آبطار سیوکچکاد اللِ سار ٍ  4

 کویتِ ِافزاس چکاد  کٌََّردی 1 19 کَُ سزخٍ آبپخص چکاد  5

 کارگزٍُ طبیعت گزدی –کویتِ ِافزاس چکاد  کٌََّردی، طبیعت گزدی 4 28تا25 چکاد اضتزاى کَُ ٍ دریاچِ گْز 6

 کویتِ غارًَردی غارًَردی 2 27ٍ28 غاراکتطاف  7

اد
رد

ام
 

  

 

 کارگزٍُ فٌی تخصصی درُ ًَردی 1 2 تٌگ تاهزادی 1

  کار گزٍُ فٌی تخصصی ٍ ٍیژُ تین  توزیي ٍ ّن َّایی تین تخت سلیواى 2 8ٍ9 دیَارُ درُ سی چاًی ٍ چکاد حَض دال 2

  کویتِ غارًَردی غارًَردی 2 8ٍ9 چاُ غار آریا 3

  کارگزٍُ فٌی تخصصی فزٍد آبطار 2 15ٍ16 تٌگ رغش 4

  ، کویتِ سٌگ ٍ دیَارُ ًَردیکارگزٍُ فٌی تخصصی کٌََّردی ٍ صعَد گزدُ ٍ دیَارُ 8 26تا 19 تخت سلیواى )علن کَُ( 5

  کویتِ غارًَردی ، کارگزٍُ طبیعت گزدی غارًَردی ، طبیعت گزدی 2 29ٍ33 غار دًگشلَ ٍ آبطار خفز 6

  کویتِ کَّپیوایی کَّپیوایی 1 33 خزم ًاس 7

ور
ری

شه
 

 

 کویتِ ِافزاس چکاد کٌََّردی 3 6تا 4 چکاد کزکس 1

 کارگزٍُ طبیعت گزدی طبیعت گزدی 1 6 دُ گزدٍ 2

 کارگزٍُ آهَسش ٍ پژٍّص آهَسضی 1 13 باس آهَسی فصل تابستاى 3

 چکادکویتِ ِافزاس  کٌََّردی 3 23تا 18 آبپخص هزکشی دًا 4

 کویتِ کَّپیوایی ، کویتِ سٌگ ٍ دیَارُ ًَردی کَّپیوایی ، صعَد دیَارُ 2 23ٍ  19 پیوایص ضباًِ دراک تا پس کَّک، کتیبِ دراک 5

 کویتِ دٍچزخِ کَّستاى دٍچزخِ کَّستاى 1 23 ضص پیزپیز، جبزگ ٍ بیضا 6

 کارگزٍُ طبیعت گزدی درُ ًَردی 2 26ٍ27 تٌگ ّایقز 7

 "ها بایسته  "

زا ضذُ  .باضٌذگی ّوًَذاى در ّوایص ّای یکطٌبِ ّوِ ّفتِ بزای ًام ًَیسی در بزًاهِ ّای هیاى ّفتِ ٍ پایاى ّفتِ ٍ ضٌیذى گشارش بزًاهِ ّای اج1

 بایستِ است.

 سپس بزگشار هی گزدد..دیگز بزًاهِ ّای پیطٌْادی ٍ ّوگاًی در ّوایص یکطٌبِ ّا با ًظز ّوًَذاى ؛ کارگزٍُ ّا ٍ کویتِ ّا ّواٌّگ ٍ 2

 دیگر برنامه های هفتگی                                                                                                         

 در هحذٍدُ اطزاف ضیزاس  ٍ ّوِ ّفتِ بزًاهِ ّای توزیٌی دٍچزخِ کَّستاى، سٌگ ًَردی، کَّپیوایی ًین  رٍسُ آهَسضی  ٍ ًیش توزیٌات آهادگی جسواًی

 هکا ى ّای ٍرسضی با تَجِ بِ اعالم در ّوایص ّفتگی ٍ ًظز سزپزست ٍ هزبی هزبَطِ بِ صَرت سیز بزگشار هی گزدد. 

 ضیزاس(. 5توزیي ٍ آهَسش گلف ٍ ٍٍدبال در سهیي هیٌی گلف ضوارُ دٍ ضیزاس )ضْزداری هٌطقِ   17تا  15* رٍسّای ضٌبِ  اس ساعت           

 .کالس آهَسضی ٍ ًوایص ٍ ًقذ بزرسی فیلن ّای هزتبطاس ّوایص ّفتگی اس ساعت  * رٍسّای یک ضٌبِ یک ّفتِ در هیاى پس          

 ساعت کَّپیوایی)آهادگی جسواًی( در باباکَّی.  3بِ هذت  19* رٍسّای دٍضٌبِ اس ساعت           

 (.* رٍس ّای سِ ضٌبِ بزًاهِ دٍچزخِ سَاری توزیٌی ٍ آهَسضی در ارتفاعات چَگیا ٍ تپِ ّای اطزاف) با ّواٌّگی هسٍَل کویتِ دٍچزخِ سَاری           

 بزًاهِ کَّپیوایی ٍ آهَسضی در ارتفاعات کَُ دراک ٍ تپِ ّای اطزاف. 23تا  16ضٌبِ  اس ساعت  سِ* رٍس ّای           

 ضیزاس(. 7توزیي ٍ آهَسش گلف ٍ ٍٍدبال در سهیي هیٌی گلف ضوارُ یک ضیزاس )ضْزداری هٌطقِ   17تا  15* رٍسّای چْار ضٌبِ  اس ساعت           

 .درُ غَلکیدر توزیي ّای سٌگ ًَردی * رٍسّای پٌج ضٌبِ            

 «هشدار  »

  ًِبزگشاری ّیچگًَِ هسٍَلیتی ًذارد.باضگاُ در قبال اجزای بزًاهِ ّای بذٍى پزٍا 

 تٌْا با ّواٌّگی اهکاى پذیز  است  در بزًاهِ ّا ایي باضگاُکاراى دیگز گزٍُ ّا ٍ باضگاُ ّا باضٌذگی ّوًَذاى  باضگاُ در بزًاهِ ّای دیگز گزٍُ ّا  ٍ ٍرسض 

 باضگاُ  بزای ضزکت در بزًاهِ ّا بایستِ هی باضذ. داضتي بیوِ ٍرسضی، بِ ّوزاُ داضتي کارت ّوًَذی باضگاُ ٍ پایبٌذی بِ آییي ًاهِ ّای 

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

 ا سرپرست برنامه مورد نظر هماهنگ گردد.خواهشمند است برای نامنویسی در برنامه  فقط ب                                      

 


