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روز  زمان نام و مکان برنامه برج

 شمار

 مجری و چگونگی برنامه

 سرپرست

ی
د

 
  

  کمیته غارنوردی غارپیمایش  1 2 چاه مرگ 1

 کمیته ِافراز چکاد پیمایش و بازدید  1  5 قصر قباد 2 

 و کارگروه روابط عمومی کمیته ِافراز چکاد همگانی کوهپیمایی نیم روز 8 باباکوهی 3

 کمیته غارنوردی غارپیمایش  2 12و 11 اشکفت بلند 4

 کمیته ِافراز چکاد ِافراز چکاد 1 12 سبز پوشان 5

 کمیته  کوهپیمایی کوهپیمایی 1 11 گشتاسب 6

 کمیته سنگ نوردی دیواره افرازِ 1 11 رامجرد 7

 کارگروه طبیعت گردی ویژه هموندان باشگاه طبیعت گردی 2 26و25 تنگ بنیون و خورموج 8

 کمیته ِافراز چکاد ِافراز چکاد 1 26 دراک 1

ن
هم

ب
 

   

 کمیته  کوهپیمایی کوهپیمایی 1 3 قالت 1

 کمیته سنگ نوردی دیواره افرازِ 1 3 نقش رستم 2

 و کارگروه روابط عمومی کمیته ِافراز چکاد همگانی کوهپیمایی نیم روز 6 باباکوهی 3

 کارگروه آموش و پژوهش بازآموزی همگانی هموندان و سرپرستان 1 11 برم فیروز 4

 کمیته  کوهپیمایی کوهپیمایی 1 17 تنگ هایقر 5

 کمیته ِافراز چکاد چکاد زمستانه ِافراز 4 24تا 21 سبالن 6

 کارگروه طبیعت گردی ویژه هموندان باشگاه طبیعت گردی 3 24تا22 قشم 7

 کمیته  کوهپیمایی کوهپیمایی 1 24 دراک 8

 کمیته سنگ نوردی دیواره  افرازِ 1 24 دراک 1

ند
سف

ا
 

  

 

 کمیته ِافراز چکاد پیمایش آبپخش 1 1 کوه سرخ 1

 کمیته سنگ نوردی دیواره افرازِ 1 1 رامجرد 2

 و کارگروه روابط عمومی کمیته ِافراز چکاد همگانی کوهپیمایی نیم روز 4 باباکوهی 3

 کمیته غارنوردی پیمایش غار 1 8 گبر 4

 کمیته دیده بان کوهستان درخت کاری 1 15 کوه سرخ یا دراک 5

 کارگروه طبیعت گردی ویژه هموندان باشگاه طبیعت گردی 2 15و 14 کوه گنو و اشکفت نمکی خرسین 6

 کمیته ِافراز چکاد پیمایش آبپخش 1 22 مهارلو 7

 کمیته اجرایی همایش پایان سال 1 24 همایش 8

 و کارگروه روابط عمومی کمیته  کوهپیمایی جشن 1 26 چهارشنبه سوری 1

 کمیته سنگ نوردی دیواره افرازِ 1 21 گنبد زرین 11

 کارگروه طبیعت گردی ویژه هموندان باشگاه طبیعت گردی 1 21 طبیعت گردی 11

 "بایسته ها" 

 .های یکشنبه همه هفته برای نام نویسی در برنامه های میان هفته و پایان هفته و شنیدن گزارش برنامه های اجرا شده  بایسته است نشستباشندگی هموندان در 

پوشاک وکفش در زمستان ، اصول سرپرستی ، تغذیه ، طب سنتی هند ، )فصل زمستان کالس آموزشی علمی با توجه به فهرست همه هفته 

زمستانه ، امداد و نجات، بیماری ارتفاع ، حفاظت محیط کوهستان ، گزارش نویسی ، عکاسی سرمازدگی در صعودهای 

بنا بر نگرش  آزاد  باشندگی دوستداران کوه و طبیعت                                                                            .              برگزار می گردددقیقه  45در همایش هفتگی بمدت   ( در طبیعت

 .   هیات مدیره باشگاه شیراز جوان فقط  با موافقت سرپرست برنامه ها ، پرداخت هزینه میهمان و بیمه قابل اجرا می باشد

                                                            .ه دقیقه کالس آموزشی در مکان دفتر همگانی باشگا 45نشست هفتگی وسپس ساعت یک  به مدت  11شنبه از ساعتیک روزهای *                     

 .در باباکوهی( آمادگی جسمانی)ساعت کوهپیمایی  3به مدت  11 /31روزهای دوشنبه از ساعت*           

 ن وودبال و مینی گلف در زمین ویژه شهرداری منطقه هفت شیرازپشت ماله، و تمریو  چوگیاآموزشی در ارتفاعات  دوچرخه سواری تمرینی وروز های سه شنبه برنامه *           

 پشت مالهو  چوگیاآموزشی در ارتفاعات  و دوچرخه سواری تمرینی و برنامه کوهپیمایی و آموزشی در ارتفاعات کوه دراک 21تا  17شنبه  از ساعت  ارهچروز های *           

  آموزش سنگ نوردیبرنامه های  11تا  15روزهای پنج شنبه  از ساعت *           
 «هشدار  »

ها توسط سرپرست برنامه ها  ساعت پیش از آغاز  برنامه  72( برون استانی)ساعت و برنامه های بیش از یک روزه  48( اسـتانی)پـایان نام نویسی برنامه ها ی یک روزه  

       . انجام می گردد

                              
 

 مدیر عامل باشگاه ورزشی شیراز جوان                              مدیر کارگروه فنی تخصصی                       

 نادر کرمی                                                      فریدون خسروی                                                                                                                                       
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 .فرمائیدارسال  (33333381333333 ) نگرش و پیشنهاد خود را از طریق سامانه پیامکی باشگاه به شماره

 .همه هفته برنامه های باشگاه را می توانید در سایت باشگاه  مشاهده فرمائید

  www.shirazjavanclub.com 
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