
.ش.ج8/4شماره:  

 18/1/97تاریخ:

 داره  ورزش و جوانان شهرستان شیرازا

 باشگاه فرهنگی ورزشی شیراز جوان  1397 بهارگاهنامه 
 

 و شهرداری شیراز حفاظت محیط زیست ، ، میراث فرهنگی با مشارکت هیات های ورزشی: کوهنوردی،اسکی،دوچرخه سواری ،گلف ،پزشکی ورزشی و اداره های کل گردشگری
و کمیته  برنامه اجرای چگونگی مکان ، موقیت  برگزاری  زمان امتیاز مناسبت/ مالحضات

 مجری

 نام برنامه

ن
تو

س
 

ج
بر

 

 مدت

 روز

زمان 

 پایان

زمان 

 آغاز

 1 چشمه چنار کوهپیمایی شیراز 3 3 2/1 50/0 بمناسبت روز جهانی آب

ن
دی

ور
فر

 

 2 حوض دال دنا پیمایش چکاد سی سخت  9 10 2 4 هواشناسیبمناسبت روز جهانی 

 3 صبوی کوهپیمایی شیراز 10 10 2/1 50/0 

 4 تاسک پیمایش چکاد دشت ارژن 17 17 1 3 

 5 تمرین و آموزش فنی تیم غار پشت ماله 17 17 1 5 

 6 تفتان پیمایش چکاد خاش 23 25 3 4 

 7 کاله پری گردیطبیعت  تنگ سرخ/یاسوج 24 24 1 1 

 8 غار شاپور پیمایش غار  کازرون 24 24 1 3 

 9 تمرین و آموزش فنی تیم غار پشت ماله 25 25 2/1 5 

 10 دراک کوهپیمایی شیراز 25 25 2/1 1 

 11 ده گردو طبیعت گردی دشمن زیاری 31 31 1 50/0 

 12 تنگ تامرادی دره نوردی یاسوج 31 31 1 4 

 1 2 
 

 برنامه ها{ }فوق

تاریخ آن بصورت 

هفتگی به آگاهی 

 میرسد

 13 کوهچنار مهارلو تا قصرقباد کوهپیمایی مهارلو

 14 آبپخش کوه سرخ تا قالت کوهپیمایی گلستان/قالت/شیراز 1 1 

 15 خامی پیمایش چکاد باشت 3 3 

 16 آبپخش کوه پانعل تا تنگ اهرو کوهپیمایی نظر آباد/سروستان 2/1.1 1 

 17 سبز پوشان کوهپیمایی شاپورجان/شیراز 1 1 

 18 حاجی آباد سنگ نوردی حاجی آباد /مرودشت 7 7 1 3 بمناسبت روز زمین پاک

ت
هش

دیب
ار

 

 19 خرم ناز طبیعت گردی گنجگون/کهگیلویه 7 7 1 1 بمناسبت روز زمین پاک

 20 شاه البرز پیمایش چکاد کرج / البرز 12 14 3 4 

 21 تنگ دو اسب پیمایش دره و کوهپیمایی کهمره سرخی/شیراز 12 12 1 3 و   1 

 22 ستخرگزین کوهپیمایی رامجرد/ مرودشت 14 14 1 1 بمناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر

 23 بند امیر سنگ نوردی زرقان/ شیراز 14 14 1 2 

 24 غار زکریا پیمایش غار  استهبان 14 14 1 3 

 25 تنگ دلخون طبیعت گردی دلخون/برشنه/سپیدان 14 14 1 1 

 26 تنگ خانی بازآموزی فصل بهار آموزشی 21 21 1 5/3 بازآموزی باشگاه بمناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب

 27 برم فیروز روز کوهنورد سه چاه/کمهر/سپیدان 28 28 1 4 روز جهانی موزه و میراث فرهنگیروز کوهنورد و 

 2 2/1.1  

 }فوق برنامه ها{

تاریخ آن بصورت 

هفتگی به آگاهی 

 میرسد

 28 دراک تا پس کوهک کوهپیمایی شیراز/پس کوهک

 29 تنگ مورزیان طبیعت گردی سپیدان/مارگون 1 1 

 30 اکتشاف غار کمیته غارنوردی --- 2/1.1 4 

 31 دره هزار دروازه دره نوردی بوچیر 2/2.1 4 

 32 کوه توده کوهپیمایی کرم /مرغکتنگ  1 5/1 

 33 دشت ارژن تا کازرون کوهپیمایی دشت ارژن/ هلک 2 2 

 34 تنگ اردشیری دره نوردی سپیدان/آب گرم/اردشیری 4 4 1  

اد
رد

خ
 

 35 دراک کوهپیمایی شیراز 4 4 2/1 1 

 36 غار اشکفت بلند پیمایش غار سپیدان 4 4 1 3 

 37 تنگ براق طبیعت گردی سده/اقلید 11 11 1 1 دخانیاتبمناسبت جهانی بدون 

 38 نقش رستم سنگ نوردی نقش رستم/مرودشت 11 11 1 2 

 39 دریاچه گهر دوچرخه سواری کوهستان دورور/لرستان 14 16 3 3 

 40 دریاچه گهر طبیعت گردی دورور/لرستان 14 16 3 2 

 41 شاه جهان و شیرباد چکادپیمایش  خراسان شمالی و رضوی 14 18 5 3 

 42 اکتشاف غار کمیته غارنوردی --- 17 18 2 4 

 43 کوه سرخ کوهپیمایی شیراز 18 18 2/1 50/0 

 44 تنگ رغز دره نوردی حسن آباد/داراب 25 26 2/1.1 5 

 45 تنگ بغدیون کوهپیمایی بردزرد 26 26 1 1 بمناسبت روز جهانی بیابان زدایی

 }فوق برنامه ها{ 2/1 50/0 

تاریخ آن بصورت 

هفتگی به آگاهی 

 میرسد

 46 کوه سرخ کوهپیمایی شیراز

 47 دره غولکی تا بابا کوهی کوهپیمایی شیراز 2/1 50/0 

 48 تنگ سرخ کوهپیمایی شیراز 2/1 50/0 

 مسوول نام نویسی تیم مورد نظر هماهنگ گردد.همنوردان گرامی و شرکت کنندگان، برای نام نویسی در برنامه  با سرپرست برنامه ویا 

 


