
 .ش.ج891/4شماره:

 3/81/99تاریخ:

 داره  ورزش و جوانان شهرستان شیرازا

 (  باشگاه فرهنگی ورزشی شیراز جوانو دوچرخه سواری، طبیعت گردی  )بخش کوهنوردی  6931 زمستانگاهنامه 
 

 و شهرداری شیراز حفاظت محیط زیست ، ، میراث فرهنگی گردشگریبا مشارکت هیات های ورزشی: کوهنوردی،اسکی،دوچرخه سواری ،گلف ،پزشکی ورزشی و اداره های کل 

 نام برنامه برنامه چگونگی مکان ، موقیت  برگزاری  زمان ، مجری کمیته  ، کارگروه امتیاز

ن
تو

س
 

ج
بر

 

 مدت

 روز

زمان 

 پایان

زمان 

 آغاز

 6 قالت کاریدرخت  قالت/گویم 6 6 6 کمیته حفاظت محیط کوهستان و کمیته کوهپیمایی 6

ی
د

 

 2 رامجرد سنگ نوردی رامجرد/مرودشت 6 6 6 کمیته سنگ و دیواره نوردی 9

 9 کویر مرنجاب طبیعت گردی آران بیدگل/ کاشان 7 8 2 کارگروه طبیعت گردی  6

 4 سبزپوشان پیمایش چکاد شیراز 8 8 6 پیمایش چکادکمیته  6

 1 دره سنبله سنگ نوردی شیراز 61 61 6 کمیته کوهپیمایی 9

 1 تشگر/هماگ پیمایش چکاد حاجی آباد/هرمزگان 20 22 9 کمیته پیمایش چکاد 1/9

 غاررایان پیمایش غار حسین آباد/فسا 23 23 6 کمیته غارنوردی و اکتشاف غار 9
 

 مشترک
7 

 8 نقش رستم سنگ نوردی مرودشت/فارس 23 23 6 کمیته سنگ و دیواره نوردی 9

  6 کوهپیماییکمیته  6

 
 

 فوق برنامه ها

 62 بخون کوهپیمایی استهبان/فارس

 69 آموزش یخ و برف مشترک برون استانی سپس به آگاهی می رسد 4 کارگروه آموزش و پژوهش /کمیته هیمالیانوردی 4

 64 غار گبر پیمایش غار رونیز/ فارس 6 کمیته غارنوردی و اکتشاف غار 9

 61 دراک پیمایش چکاد شیراز 6 کمیته کوهپیمایی 6

 61 غار اکتشاف سپس به آگاهی می رسد 6 کمیته غارنوردی و اکتشاف غار 9

 67 پیست اسکی پوالدکف آموزش اسکی سپیدان/فارس 6 کمیته اسکی 2

 68 کوهپنار مهارلو کوهپیمایی مهارلو/سروستان 1 1 6 کمیته کوهپیمایی 6

ن
هم

ب
 

 63 نرگس زار  طبیعت گردی کازرون/جره 1 1 6 کارگروه طبیعت گردی 6

 20 قوچ خوص یا  برم فیروز بازآموزی پاییز و زمستان سپیدان 69 69 6 کارگروه آموزش و پژوهش 9.1

 22 بیرمی پیمایش چکاد بوشهر 68 20 9 کمیته پیمایش چکاد 4

 29 جزیره مارو، بوچیر،تبن گردیطبیعت  هرمزگان/سیستان وبلوچستان 63 22 2/9،6 کارگروه طبیعت گردی 6

 24 دنا کوهنوردی آبپخش مرکزی دنا 20 22 9 کمیته هیمالیانوردی 4

 حاجی آباد سنگ نوردی حاجی آباد /مرودشت 20 20 6 کمیته سنگ و دیواره نوردی 9
 

 مشترک
21 

 21 غارممتاز پیمایش غار حاجی آباد /مرودشت 20 20 6 کمیته غارنوردی و اکتشاف غار 9

 27 تنگ اهورا کوهپیمایی آب آسمانی/فسا 27 27 6 کمیته کوهپیمایی 6

 28 شیراز/قره پیری/صدرا/ شیراز دوچرخه سواری شیراز 27 27 6 کمیته دوچرخه سواری کوهستان 2

  9 کارگروه آموزش و پژوهش /کمیته هیمالیانوردی 4
 

 
 

 فوق برنامه ها

 23 آموزش یخ و برف استانیمشترک برون  سپس به آگاهی می رسد

 90 غار اکتشاف سپس به آگاهی می رسد 2 کمیته غارنوردی و اکتشاف غار 9

 96 تنگ رودبال کوهپیمایی ایج/استهبان 6 کمیته کوهپیمایی 6

 92 پیست اسکی پوالدکف آموزش اسکی سپیدان/فارس 6 کمیته اسکی 2

 99 کوه فهندژ کوهپیمایی شیراز 6 6 2/6 کمیته کوهپیمایی 1/0

ند
سف

ا
 

 94 دره غولکی سنگ نوردی پشت ماله/شیراز 6 6 6 کمیته سنگ و دیواره نوردی 1/0

 91 قالت کوهپیمایی چشه طهماسبی/قالت 4 4 6 کمیته کوهپیمایی 6

 91 دره  سنبله سنگ نوردی شیراز 66 66 2/6 کمیته سنگ و دیواره نوردی 1/0

 97 نایبند پیمایش چکاد خراسان جنوبی 61 68 9 کمیته پیمایش چکاد 9

 98 بمو کوهپیمایی چشمه چنار 68 68 6 کمیته کوهپیمایی 6

 93 چهارشنبه سوری مراسم شیراز 22 22 2/6 کارگروه طبیعت گردی و روابط عمومی و فناوری 1/0

  غریب خانهغار  پیمایش غار کوپن/نور آباد 24 21 2 کمیته غارنوردی و اکتشاف غار 9

 مشترک
40 

 46 امیرایوب کوهپیمایی کوپن/نور آباد 24 21 2 کمیته کوهپیمایی 6

 42 31همایش پایان سال  مراسم خلدبرین/شیراز 27 27 2/6 کارگروه تشکیالت و امور اداری و روابط عمومی و فناوری 61

 49 وچاه مرتضی علی گهواره دید کوهپیمایی شیراز 23 23 2/6 کمیته کوهپیمایی 1/0

                   9 کمیته غارنوردی و اکتشاف غار 9
 
 

 فوق برنامه ها 

 44 غار اکتشاف بعدا اعالم می گردد

 41 آبشار فدامی طبیعت گردی داراب 2 کارگروه طبیعت گردی 6

 41 پیست اسکی دنا آموزش اسکی یاسوج/کهگیلویه وبویراحمد 2 کمیته اسکی 1/2

 خامی پیمایش چکاد و کوهپیمایی باشت/کچساران 6 9 9 کمیته پیمایش چکاد و کمیته کوهپیمایی 9

ز 
رو

نو
37

 

 تنگ هلل کوهپیمایی نورآباد 60 69 4 کمیته کوهپیمایی 6

 دره اکواریم طبیعت گردی گ/دارابفور 3 60 2 کارگروه طبیعت گردی 6

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

 

فاز دو .طبقه اول. پالک     نشانی دفتر : خیابان داریوش.مجتمع تجاری شهر

178  30343313تلفکس :                           یک.        

خلدبرین .ساختمان کاله  نشانی دفتر همایش هفتگی: خیابان خلدبرین بوستان

19873888873تلفن :    08تا  81یکشنبه ها از  فرنگی  
 

 


