
                                            بِ ًام ّستی بخص

ش ج      – 4/  232:ضواضُ                                   ادارُ کل ٍرزش ٍ جَاًاى استاى فارس        

                                  باضگاُ فرٌّگی ٍرزضی ضیراز جَاى   1344 هستاىگاٌّاهِ ز  :   تاضید          3/10/44

 با ّوکاری ٍ هطارکت ّیات ّای ٍرزضی : کٌََّردی، اسکی،دٍچرخِ سَاری،گلف،پسضکی ٍرزضی، کویتِ هاّیگری ٍرزضی، ادارُ کل هحیط زیست ٍ سازهاى هیراث فرٌّگی،صٌایع دستی ٍ گردضگری

برًاهِهذت  ّفتِ اٍل ّفتِ دٍم ّفتِ سَم ّفتِ چْارم ّفتِ پٌجن  برج 

زضاک/زضُ غَلکی/حافظیِ 

 باباکَّی

زضاک/زضُ 

غَلکی/حافظیِ 

 باباکَّی

زضاک/زضُ غَلکی/حافظیِ 

/گعاضش ذَاًی باباکَّی

 هطاپیک

/حافظیِ زضاک/زضُ غَلکی

 باباکَّی

  ًین رٍزُ هیاى ّفتِ زضاک
 
 
 

 دی
 

، زیساض با سالوٌساى - زضُ چٌاضی - -

 پیطکسَتاى
 ًین رٍزُ پایاى ّفتِ

باظآهَظی تَجیْی  -

 ّوًَساى

 ٍ زضُ ظلوات ابعچطوِ 

 )تَجیْی سطپطستاى(

   بوَکَُ  

ضاهجطززیَاضُ    

یک رٍزُ ٍ بیص از یک   سبع پَضاىچکاز  

 رٍزُ

(فَق بطًاهِبرًاهِ ٍیژُ ) کَّچٌاض هْالَ  اکتطاف غاض  -  

زضاک/زضُ غَلکی/حافظیِ 

/ ًطست ّیات هسیطُ باباکَّی  

زضاک/زضُ 

غَلکی/حافظیِ 

 باباکَّی

زضاک/زضُ 

 غَلکی/حافظیِ باباکَّی

زضاک/زضُ غَلکی/حافظیِ 

 باباکَّی

 /زضاک/زضُ غَلکی/حافظیِ

ُ  باباکَّی ًطست ّیات هسیط  

  ًین رٍزُ هیاى ّفتِ

 

 

 بْوي
زیساض با سالوٌساى  - زضاک - باباکَّی

 ،پیطکسَتاى
 ًین رٍزُ پایاى ّفتِ

ٍ  چکاز زلَ یا زضاکچکاز 

زٍچطذِ سَاضی سیاخ 

 زاضًگَى

ّواگچکاز   

تاهطازیتٌگ    

گطتاسبچکاز   

ظضقاى زیَاضُ  

کَّپیوایی ٍ زٍچطذِ سَاضی 

ًقص زیَاضُ /  بطم فیطٍظچکاز 

 ضستن

تاسک چکاز   

 

یک رٍزُ ٍ بیص از یک 

 رٍزُ

کطکسچکاز  زًاچکاز هطکعی   (فَق بطًاهِبرًاهِ ٍیژُ ) تٌگ زم اسب     

غَلکی/حافظیِ زضاک/زضُ  -

 باباکَّی
زضاک/زضُ 

 غَلکی/حافظیِ باباکَّی

زضاک/زضُ غَلکی/حافظیِ 

  / ًطست ّیات هسیطُباباکَّی

زضاک/زضُ غَلکی/حافظیِ 

 باباکَّی
  ًین رٍزُ هیاى ّفتِ

 

 

 اسفٌذ

زیساض با سالوٌساى  - زضت کَُ - -

 ،پیطکسَتاى
 ًین رٍزُ پایاى ّفتِ

 تٌگ سا/ کَّچٌاض هْاضلَ -

 زٍچطذِ سَاضی ضَضجِ

یا غاض ّفتاز پلِ  

 چکاز کَُ سطخ

 زیَاضُ ضاهجطز/ چکاز گط

 زٍچطذِ سَاضی آبرضط 

شکطیا، غاض گبط  

زیَاضُ گٌبسظضیي   

یک رٍزُ ٍ بیص از یک 

 رٍزُ

(فَق بطًاهِبرًاهِ ٍیژُ ) تَجیْی سطپطستاى  اکتطاف غاض ّوایص پایاى سال -  

                                                                                                                                                                                                             بایستِ ّا                                                                                                                     

                                   طا ضسُ  بایستِ است..باضٌسگی ّوًَساى زض ّوایص ّای یکطٌبِ ّوِ ّفتِ بطای ًام ًَیسی زض بطًاهِ ّای هیاى ّفتِ ٍ پایاى ّفتِ ٍ ضٌیسى گعاضش بطًاهِ ّای اج1

                                                                        زیگط بطًاهِ ّای پیطٌْازی ٍ ّوگاًی زض ّوایص یکطٌبِ ّا باًگطش ّوًَساى ؛ کاضگطٍُ ّا ٍ کویتِ ّا ّواٌّگ ٍ سپس بطگعاض هی گطزز..2

                                                                                                                                                                                                                                                                            دیگر برًاهِ ّای ّفتگی

                                                      ّوِ ّفتِ بطًاهِ ّای توطیٌی زٍچطذِ کَّستاى، سٌگ ًَضزی، کَّپیوایی ًین  ضٍظُ آهَظضی  ٍ ًیع توطیٌات آهازگی جسواًی زض هحسٍزُ اططاف

                                                                                                                                                   ًظط سطپطست ٍ هطبی هطبَطِ بِ صَضت ظیط بطگعاض هی گطزز.  زض ّوایص ّفتگی ٍ آگاّی ّوگاًیضیطاظ  ٍ هکا ى ّای ٍضظضی با تَجِ بِ 

                                                    تگی اظ ساعت کالس آهَظضی ٍ ًوایص ٍ ًقس بطضسی فیلن ّای هطتبط.                                     یک ّفتِ زض هیاى پس اظ ّوایص ّف   :    یک ضٌبِ * ضٍظّای 

                                                                                                                                          سپیساىپیست ّای توطیي ٍ آهَظش اسکی زض کَّپیوایی)آهازگی جسواًی( زض باباکَّی.   بطًاهِ   :      زٍضٌبِ     * ضٍظّای

              ضصسذاًِ                                                       اضتفاعات کَُ  ض سٌگ کَتاُ توطیي بَلسض ز / بطًاهِ زٍچطذِ سَاضی توطیٌی ٍ آهَظضی زض اضتفاعات چَگیا ٍ تپِ ّای اططاف       : * ضٍظ ّای سِ ضٌبِ 

                                                                                                                                                                                      ظهیي چوي هصٌَعی ٍضظضگاُ حافظیِ.توطیي گلف ٍ ٍٍزبال زض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .اسکی سپیساى توطیي گلف ٍ ٍٍزبال زض ظهیي چوي هصٌَعی ٍضظضگاُ حافظیِ .بطًاهِ کَّپیوایی ٍ آهَظضی زض اضتفاعات کَُ زضاک ٍ تپِ ّای اططاف       : چْاضضٌبِضٍظ ّای *

        بطگعاض هی گطزز.. توطیي ّای سٌگ ًَضزی زض زضُ غَلکیضیطاظ( 7)ضْطزاضی هٌطقِ  توطیي ٍ آهَظش گلف ٍ ٍٍزبال زض ظهیي هیٌی گلف ضواضُ یک ضیطاظ        :* ضٍظّای پٌج ضٌبِ  

 ٍضظضکاضاى زیگط گطٍُ ّا ٍ   باضگاُ زض قبال اجطای بطًاهِ ّای بسٍى پطٍاًِ بطگعاضی ّیچگًَِ هسٍَلیتی ًساضز.باضٌسگی ّوًَساى  باضگاُ زض بطًاهِ ّای زیگط گطٍُ ّا ٍ

 بطًاهِ ّا ایي باضگاُ تٌْا با ّواٌّگی اهکاى پصیط  است .     باضگاُ ّا زض 

  اضتي کاضت ّوًَسی باضگاُ ٍ پایبٌسی بِ آییي ًاهِ ّای باضگاُ  بطای ضطکت زض بطًاهِ ّا بایستِ هی باضس.   زاضتي بیوِ ٍضظضی، بِ ّوطاُ ز 

     ُساعت پیص اظ آغاظ  بطًاهِ هی باضس.      77ساعت ٍ بطًاهِ ّای بیص اظ یک ضٍظ )بطٍى استاًی(  84پـایاى ًام ًَیسی بطًاهِ ّا ی یک ضٍظ 

 سی در برًاهِ  فقط با سرپرست برًاهِ هَرد ًظر ّواٌّگ گردد.خَاّطوٌذ است برای ًاهٌَی                                                            

 


