
 

 

 

 باشگاه کوهنوردی و طبیعت گردی شیراز جوان

  ۱۳۹۹گاهنامه بهار و تابستان 

 ش ج ۱6/4  شماره:

 27/2/۹۹ تاریخ:

 برگ: یک از دو

آژانس مسافرتی و  برنامه های طبیعت گردی با همکاری همکاری هیات های ورزشی مرتبط و هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان فارس وبرنامه های ورزشی و کوهنوردی این باشگاه با 

 برگزار می گرددزیر نظر اداره گردشگری   گردشگری کیاسان گشت پارس

ج
بر

ن 
تو

س
 

  زمان آگاهی های برنامه
 

ویژگی / 

 مناسبت
 مدت به روز پایان آغاز کارگروه مجری سرپرست نوع برنامه مکان نام برنامه

اد
رد

خ
 

  ۱ ۵ ۵ کوهنوردی عزیزاله زره پوش پیمایش چکاد  سیاخ دارنگون، شیراز دلو ۱

  ۱ ۹ ۹ کوهنوردی مهدی صالح کوهپیمایی  رامجرد،مرودشت ستخرگزین 2

  ۱ ۹ ۹ طبیعت گردی کرمی طبیعت گردی  سپیدان تنگ بغدیون ۳

  نیم ۱4 ۱4 کوهنوردی زهرا محمدی زاده کوهپیمایی  شیراز دراک )برف فروشان( 4

  ۱ ۱۵ ۱۵ کوهنوردی شاهپور امرالهی کوهپیمایی  کمهر، سپیدان تنگ مروارید به مارگون ۵

  نیم ۱6 ۱6 کوهنوردی مسعود لک زاده کوهپیمایی  شیراز باباکوهی تا چشمه چنار 6

  ۱ ۱6 ۱6 طبیعت گردی کرمی طبیعت گردی  گردو کنک، یاسوج تنگ خرم ناز 7

  ۱ 2۳ 2۳ کوهنوردی نیما شعبانی پیمایش چکاد  شورجه ، سروستان گشتاسب 8

  ۱ 2۳ 2۳ طبیعت گردی کرمی طبیعت گردی  کمهر، سپیدان مارگون ۹

  نیم 28 28 کوهنوردی عزیزاله زره پوش پیمایش چکاد  ظفرآباد، شیراز سبزپوشان  ۱0

 ۱ ۳0 ۳0 آموزش و پژوهش کرمی بازآموزی گلستان/ شیراز کوه سرخ ۱۱
کارگروه  های مشترک با 

 کوهنوردی و فنی تخصصی

  کوهنوردی کارگروه کوهپیمایی شیراز بمو آبپخش ۱2

 فرابرنامه های خرداد
 کارگروه فنی تخصصی سنگ نوردی زرقان زرقان ۱۳

یر
ت

 

 آموزشی ۱ ۵ ۵ فنی تخصصی مرتضی فتحی  سنگ نوردی شیراز دره غولکی ۱4

  ۱.۵ 6 ۵ کوهنوردی شاهپور امرالهی پیمایش چکاد آباده/ایزدخواست ی قبر نهیآ ۱۵

 پیمایش شبانه ۱ 6 6 کوهنوردی مهدی صالح کوهپیمایی پسکوهک /شیراز دراک تا پسکوهک ۱6

  ۱.۵ 6 ۵ طبیعت گردی کرمی طبیعت گردی سمیرم /آب ملخ آبشار تخت سلیمان ۱7

  ۱ ۱۳ ۱۳ کوهنوردی شراره شعبانی کوهپیمایی مرودشت /ابرج سفید رس ۱8

  ۱ ۱۳ ۱۳ طبیعت گردی کرمی طبیعت گردی بشمکان/ سپیدان تنگ گمبیل ۱۹

 زمون دره نوردیآ ۱ ۱2 ۱2 فنی تخصصی غالم حسین شریفی دره نوردی شیراز پشت ماله 20

  ۱ 20 20 کوهنوردی فرزانه زارع کوهپیمایی گردو کنک، یاسوج خرم ناز 2۱

  ۱ 20 20 طبیعت گردی کرمی طبیعت گردی کامفیروز/مرودشت تنگ بستانک)بهشت گم شده( 22

  ۱ 20 20 فنی تخصصی غالم حسین شریفی دره نوردی سپیدان/دشمن زیاری برمتنگ رودشیر/ بله  2۳

  2 27 26 کوهنوردی محمد صفایی پیمایش چکاد آبنهر/ نقل پازن پیر 24

  ۱ 27 27 یکوهنورد زهرا محمدی زاده چکاد شیمایپ شیراز/پسکوهک پسکوهک 2۵

  ۱ 27 27 طبیعت گردی کرمی طبیعت گردی سی سخت /کوهگیلویه و بویراحمد تنگ کوهگل 26

 فرابرنامه های تیر کوهنوردی پیمایش چکاد سی سخت/ اقلید بل-برف کرمو 27

اد
رد

ام
 

  ۱ ۳ ۳ کوهنوردی شراره شعبانی پیمایش چکاد کمهر/ سپیدان قالت گرد ،برم فیروز 28

  ۱ ۳ ۳ طبیعت گردی کرمی طبیعت گردی بشمکان/ سپیدان تنگ گمبیل 2۹

  ۱ ۹ ۹ فنی تخصصی مرتضی فتحی آموزش کوهگیلویه و بویراحمد غارنوردی  ۳0

  ۱ ۱0 ۱0 کوهنوردی نیما شعبانی پیمایش چکاد انگره/ سپیدان منج ۳۱

  ۱ ۱0 ۱0 طبیعت گردی کرمی طبیعت گردی یاسوج/کوهگیلویه و بویراحمد تنگ چیتابه ۳2

  ۳ ۱8 ۱6 کوهنوردی پیمان صادقی/عزیزاله زره پوش پیمایش چکاد ربایجانذآ اورینو  کمال ۳۳

  ۳ ۱8 ۱6 طبیعت گردی کرمی طبیعت گردی شیراز/ سیاخ دارنگون تنگ خانی ۳4

  ۳ ۱8 ۱6 کوهنوردی صفایی /نیما شعبانیمحمد  پیمایش چکاد ناندل/پلور دماوند)شمال شرقی و جنوبی( ۳۵

  نیم ۱7 ۱7 کوهنوردی مهدی صالح کوهپیمایی شیراز/سیاخ دارنگون سبزپوشان به سیاخ ۳6

 بانوانویژه  نیم ۱7 ۱7 کوهنوردی محمدپورحوریه  کوهپیمایی شیرازگلستان/ کوه سرخ ۳7

  2 ۱8 ۱7 فنی تخصصی غالم حسین شریفی دره نوردی داراب/فارس تنگ رغز ۳8

  ۱ 24 24 کوهنوردی زهرا ابوالحسنی پیمایش چکاد دالین/سپیدان کوه دالین ۳۹

  ۱ 24 24 طبیعت گردی کرمی طبیعت گردی دلخون/ سپیدان تنگ دلخون 40

  ۱ ۳۱ ۳۱ کوهنوردی پیمان صادقی پیمایش چکاد سپیدان /انگره  /کمهر )رخ شمالی(رنج 4۱

  ۱ ۳۱ ۳۱ طبیعت گردی کرمی طبیعت گردی کهکران/سپیدان کهکران 42

 فرابرنامه های امرداد کوهنوردی پیمایش چکاد اراک/کالردشت علم کوه-و برف انبار ریدوم 4۳

 07۱۳2۳46268 دورنگار:  0۹۱7۳۱۱۱۱7۵و  0۹۱726۱87۱7آدرس: خیابان داریوش،پاساژ وحدت، طبقه اول، واحد چهار ، 

 2۱تا  ۱8فرنگی، یک شنبه همه هفته ساعت ه دفتر همایش هفتگی: بوستان خلدبرین، ساختمان کال

           www.shirazjavanclub.ir www.shirazjavanclub.com 
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Shirazjavanclub               
 

 لطفا به برگه دوم  این گاهنامه توجه بفرمایید
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را شده  بایسته است.  . باشندگی هموندان در همایش های یکشنبه همه هفته برای  هماهنگی در برنامه های میان هفته و پایان هفته و شنیدن گزارش برنامه های اج۱ بایسته ها  :

 بانگرش کارگروه های اجرایی هماهنگ و سپس برگزار می گردد.. فرا برنامه ها در همایش یکشنبه ها 2

امه های دیگر باشگاه ها  و باشگاه در قبال اجرای برنامه های بدون پروانه برگزاری و شرکت کننده گان آن هیچگونه مسوولیتی ندارد.باشندگی هموندان  باشگاه در برن هشدار:

باشگاه تنها با هماهنگی امکان پذیر  است . داشتن بیمه ورزشی، به همراه داشتن کارت هموندی باشگاه و پایبندی به آیین نامه های ورزشکاران دیگر باشگاه ها در برنامه ها این 

 د.باشگاه  مطابق با مقررات هیات های و فدراسیون های ورزشی بویژه وزارت ورزش و جوانان برای عضویت و  شرکت در برنامه ها بایسته می باش

ی در همه هفته برنامه های تمرینی دوچرخه کوهستان، سنگ نوردی، کوهپیمایی نیم  روزه  تمرینی ،آموزشی  و نیز تمرینات آمادگی جسمانی و هواز دیگر برنامه های باشگاه:

 7تا  ۵ه برگزار می گردد. * روزهای یک شنبه از ساعت محدوده اطراف شیراز  و مکا ن های ورزشی با توجه به آگاهی همگانی در همایش هفتگی و نظر سرپرست و مربی مربوط

ساعت کوهپیمایی)آمادگی   4به مدت ۱8بامداد در باباکوهی* روزهای یک شنبه در زمان همایش هفتگی از کالس آموزشی برگزار می گردد * روزهای دوشنبه از ساعت 

نی و آموزشی در ارتفاعات چوگیا و تپه های اطراف ) با هماهنگی سرپرست و مربی دوچرخه سوار.  * جسمانی( در باباکوهی. * روز های سه شنبه برنامه دوچرخه سواری تمری

برنامه کوهپیمایی و آموزشی در ارتفاعات کوه دراک ، تنگ سرخ  شیراز و تپه های اطراف. * روزهای  سه شنبه وپنج شنبه  تمرین های   20تا  ۱6روز های چهار شنبه  از ساعت 

 و غارنوردی در دره غولکی اجرا می گردد .سنگ نوردی 

 خواهشمند است برای نام نویسی در برنامه ها از این پس از طریق پرتال و وب سایت باشگاه شیراز جوان اقدام فرمایید.

دیگر کانال ها،گروه ها و صفحه های مجازی همچنین   www.shirazjavanclub.com  همه هفته برنامه های هفتگی این باشگاه پس از همایش هفتگی در وب سایت :

 ساعت پیش از زمان آغاز  برنامه می باشد 72ساعت و برنامه های بیش از یک روز )برون استانی(  48باشگاه انتشار می یابد ، پـایان نام نویسی برنامه ها ی یک روزه  

باشگاه های  با تالش هیات مدیره باشگاه کوهنوردی شیرازجوان برای نخستین بار در بین:  راه اندازی سامانه اتوماسیون ویژه رشته کوهنوردی برای نخستین بار در کشور

این سامانه عالوه بر ثبت اطالعات فردی    .از سامانه اتوماسیون ویژه رشته کوهنوردی بهره مند شده که دارای قابلیت های منحصر بفردی می باشد  کوهنوردی کشوراین باشگاه

مهمترین بخش این سامانه که برای اولین بار در کشور بکار    .در پایگاه داده جمع آوری کرده و ارائه میدهد  هر عضو ، تمامی سوابق مرتبط به فعالیت کوهنوردی این عزیزان

طح دان و ارایه اطالعات کاملی از سگرفته شده، آنالیز و ارزیابی روند پیشرفت اعضا می باشد که با استفاده از الگوریتمی ویژه و بر اساس میزان فعالیت علمی و عملی همنور

                                                                                                                                                                                                                                                                                 .پیشرفت این عزیزان در اختیار عضو ، بویژه سرپرستان برنامه ها و مسولین باشگاه قرار میدهد

از راه وز اجرای برنامه و دریافت در کنار این ویژگی جالب توجه، امکانات دیگری چون تعریف پارامترها، ثبت عضو، ثبت برنامه، ویژگی هشدار انقضای بیمه و شهریه، صدور مج

                                                                                                                                                                                                                                    .ری ویژگی های مهم دیگر می باشددور ، رتبه بندی اعضا بر اساس امتیاز شرکت در برنامه، بهترین سرپرستی و مسوول فنی برنامه ها در بخش کوه مردان و کوه بانوان و بسیا

                                                                                                                                                                                                              .د گرفتگفتنی است، سامانه فوق تحت وب بوده و با ایجاد سطح دسترسی توسط مدیر سامانه، در اختیار کادر اداری و یا مرتبط باشگاه قرار خواه

امعه کوهنوردی و همگام سازی این رشته مهم با تکنولوژی مدرن می باشد که این باشگاه مفتخر و آماده ارائه آن در سطح بی شک این دستاورد گامی بزرگ در راه اعتالی ج

 ملی می باشد

باشـگاه کوهنـوردی شـیرازجوان قبـل از شـیوع بیمـاری کرونـا در کشـورمان و بخشـنامه وزارت بهداشـت و فدراسـیون             آغاز فعالیت های کوهنوردی و طبیعت گردی

ـ           ران کنسـل  کوهنوردی و صعودهای ورزشی همزمان با شیوع این ویروس در کشور ، کلیه برنامه های خـود را بـرای حفـا جـان سـایر کوهنـوردان بـه ویـژه ملـت ای

مـوزش پزشـکی    و از هـم اکنـون بـا توجـه بـه مجـوز وزارت بهداشـت ، درمـان و آ          کرد و به اهمیت آموزش های همگانی و عمومی در خصوص ویروس کرونا پرداخت

                                                                                                                                                                                              می کندو با توجه و اجرای پروتکل های ایمنی و بهداشتی فعالیت خود را از ابتدای خرداد ماه آغاز 

 

 

 باشگاه کوهنوردی و طبیعت گردی شیراز جوان

  ۱۳۹۹گاهنامه بهار و تابستان 

 ش ج ۱6/4شماره:  

 27/2/۹۹تاریخ: 

 برگ: دو از دو

ری آژانس مسافرتی و کوهنوردی این باشگاه با همکاری هیات های ورزشی مرتبط و هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان فارس و برنامه های طبیعت گردی با همکابرنامه های ورزشی و 

 گردشگری کیاسان گشت پارس  زیر نظر اداره گردشگری برگزار می گردد

ج
بر

ن 
تو

س
 

  زمان آگاهی های برنامه
 

ویژگی / 

 مناسبت
 مدت به روز پایان آغاز کارگروه مجری سرپرست نوع برنامه مکان نام برنامه

ور
ری

شه
 

  ۱ 7 7 فنی تخصصی مرتضی فتحی اکتشافی ---- اکتشاف غار 44

  ۳ ۹ 7 کوهنوردی عزیزاله زره پوش/پیمان صادقی پیمایش چکاد کرمانشاه زلیخاو  پراوچکاد  4۵

  2 ۹ 8 طبیعت گردی کرمی طبیعت گردی لردگان تنگ آتشگاه 46

  نیم ۹ ۹ کوهنوردی مهدی صالح کوهپیمایی شیراز کوه قالت 47

  2 ۱4 ۱۳ کوهنوردی مسعود مرادی پیمایش چکاد سمیرم/آب ملخ کل قدویس 48

  ۱ ۱4 ۱4 کوهنوردی مسعود لک زاده کوهپیمایی خفر سپیدار 4۹

  ۱ ۱4 ۱4 فنی تخصصی غالم حسین شریفی دره نوردی یاسوج تامرادی ۵0

  2 ۱4 ۱۳ طبیعت گردی کرمی طبیعت گردی سمیرم /آب ملخ آبشار تخت سلیمان ۵۱

  نیم ۱۹ ۱۹ کوهنوردی سمانه پذیرش کوهپیمایی شیراز بمو )چشمه فیل( ۵2

  ۱ 2۱ 2۱ کوهنوردی شراره شعبانی کوهپیمایی شش پیر/سپیدان چکاد کلبه  ۵۳

  ۱ 2۱ 2۱ طبیعت گردی کرمی طبیعت گردی شش پیر/دالخون /سپیدان تنگ دلخون ۵4

 ویژه بانوان ۱ 28 28 کوهنوردی فرزانه زارع کوهپیمایی جوکان/ فیروزآباد کوه سرخ  ۵۵

  ۱ 28 28 فنی تخصصی شریفیغالم حسین  سنگ نوردی پشت ماله/شیراز دره غولکی ۵6

  ۱ 28 28 طبیعت گردی کرمی طبیعت گردی شیراز قالت ۵7

  پیمایش چکاد سی سخت کل خرمن ۵8

 شهریورفرابرنامه های  کوهنوردی

 پیمایش چکاد پاسارگاد موسی خانی ۵۹

   

https://paladin.blogsky.com/1399/02/06/post-716/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%88%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1
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