
 .ش.ج174/4شماره:

 1/10/98تاریخ:

 داره  ورزش و جوانان شهرستان شیرازا
 (  باشگاه ورزشی شیراز جوانآموزش و پژوهشو ، طبیعت گردی  کوهنوردی کارگروه های: فنی تخصصی ،)  1398 زمستانگاهنامه 

 
 نام برنامه نوع برنامه وکارگروه مجری مکان برگزاری  زمان سرپرست ویژگی

ن
تو

س
 

ج
بر

 

 مدت

 روز

زمان 

 پایان

زمان 

 آغاز

 1 تمرین های تکنیکال/دره غولکی غارنوردی،کارگروه فنی تخصصی شیراز 5 5 1 م فتحی 

ی
د

 

 2 آبشار فدامی کارگروه طبیعت گردی داراب/فارس 5 ۶ 5/1 کارگروه طبیعت گردی 

 3 چکاد برم فیروز پیمایش چکاد،  کارگروه کوهنوردی سپیدان/فارس ۶ ۶ 1 مرادی پیش نیاز پیمایش زمستانه دماوند

 4 تنگ مرغک کوهپیمایی، کارگروه کوهنوردی رونیز/فارس ۶ ۶ 1 لک زاده 

 5 دره غولکی سنگ نوردی، کارگروه فنی تخصصی پشت ماله/شیراز 13 13 نیم م فتحی 

 ۶ پیست اسکی کارگروه طبیعت گردی سپیدان/فارس 13 13 1 کارگروه طبیعت گردی 

 7 خنی بال کوهپیمایی،  کارگروه کوهنوردی پسکوهک/فارس 13 13 1 غرقی مشترک با کارگروه آموزش و پژوهش

 8 تمرین های  تکنیکال/دره غولکی غارنوردی،کارگروه فنی تخصصی شیراز 13 13 نیم شریفی 

 9 کاهکشی / دراک کوهپیمایی،  کارگروه کوهنوردی شیراز 18 18 نیم محمدپور ویژه کمیته بانوان

 10 تنگ بنیون و آبگرم  کارگروه طبیعت گردی اهرم/برازجان/بوشهر 18 20 5/2 کارگروه طبیعت گردی 

 11 چکاد حوض دال پیمایش چکاد،  کارگروه کوهنوردی دنا/یاسوج 19 20 5/1 صفایی پیش نیاز پیمایش زمستانه دماوند

 12 تادوانغار  غارنوردی،کارگروه فنی تخصصی خفر / فارس 20 20 1 فتحیم  

 13 کوه گشتاسب پیمایش چکاد،  کارگروه کوهنوردی کوهنجان/سروستان 20 20 1 ن شعبانی 

 14 جزیره هرمز کارگروه طبیعت گردی قشم/هرمزگان 24 27 3 کارگروه طبیعت گردی 

 15 تنگ هایقر کارگروه طبیعت گردی فیروزآباد/فارس 27 27 1 کارگروه طبیعت گردی 

 1۶ بازآموزی یخ و برف و سرپرستان کارگروه :آموزشی و پژوهش  سپیدان/فارس 27 27 1 م فتحی کوهنوردی و فنی تخصصیمشترک با کارگروه 

 1 فتحی شریفی/ 
سپس به آگاهی 

 می رسد

 :فنی تخصصی ادامه نقشه برداری /پیمایش دیواره رامجرد
 

ی برنامه فرا 

 کارگروه ها

17 

 18 :کوهنوردی قلعه سفید 1 کارگروه کوهنوردی 

 19 طبیعت گردی: تنگ پاریو هشترود /قلعه سفید /تنگ پاریو/ بندر زیارت  کارگروه طبیعت گردی 

 20 نجچکاد رُ پیمایش چکاد،  کارگروه کوهنوردی سپیدان/فارس 4 4 1 جعفری پیش نیاز پیمایش زمستانه دماوند

ن
هم

ب
 

 21 پیمایش دیواره  عقاب سنگ نوردی، کارگروه فنی تخصصی استهبان/فارس 4 4 1 م فتحی 

 22 پیست اسکی سپیدان گردیکارگروه طبیعت  سپیدان/فارس 4 4 1 کارگروه طبیعت گردی 

 23 قشم کارگروه طبیعت گردی قشم/هرمزگان 9 11 3 کارگروه طبیعت گردی 

 24 دیوار آهنی کوهپیمایی، کارگروه  کوهنوردی کهمره سرخی/ فارس 11 11 1 محمدی زاده مشترک با کارگروه آموزش و پژوهش

 25 غار دوسر غارنوردی،کارگروه فنی تخصصی مهریز/یزد 1۶ 18 3 شریفی 

 2۶ چکاد بل پیمایش چکاد،  کارگروه کوهنوردی اقلید/فارس 17 18 5/1 صادقی پیش نیاز پیمایش زمستانه دماوند

 27 کور تار به چشمه قعری کوهپیمایی،  کارگروه کوهنوردی استهبانات/فارس 18 18 1 ش شعبانی 

 28 پیمایش دیواره  فالونک سنگ نوردی، کارگروه فنی تخصصی مرودشت/فارس 18 18 1 م فتحی 

 29 کوه خرقه کارگروه طبیعت گردی فیروزآباد/فارس 18 18 1 کارگروه طبیعت گردی 

 30 بمو)چشمه فیل( کوهپیمایی،  کارگروه کوهنوردی داریون/شیراز 22 22 1 پذیرش ویژه کمیته بانوان

 31 دماوند پیمایش چکاد، کارگروه  کوهنوردی رینه/مازندران 22 25 4 کوهنوردی کارگروه 

 32 کوه نمکی جاشک و دریای کنگان کارگروه طبیعت گردی کنگان/بوشهر 22 25 4 کارگروه طبیعت گردی  

 33 کوه سیاه کوهپیمایی،  کارگروه کوهنوردی گراش/الر 24 25 5/1 زره پوش 

 34 غار بنود غارنوردی،کارگروه فنی تخصصی عسلویه/بوشهر 25 25 1 م فتحی 

 5/1 شریفی 
سپس به آگاهی 

 می رسد

 :فنی تخصصی سیاه چال   فیروزآباد
ی برنامه فرا 

 کارگروه ها

35 

 3۶ :کوهنوردی فیروز آباد سیاه چال  منطقه   کارگروه کوهنوردی 

 37 طبیعت گردی: دره اناری /نایبند و عسلویه پیست اسکی سپیدان/ سیراف هرمز ، قشم/  کارگروه طبیعت گردی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ایسته هاب

 فوق برنامه ها در همایش یکشنبه ها بانگرش کارگروه های اجرایی هماهنگ و سپس برگزار می گردد.. 2و شنیدن گزارش برنامه های اجرا شده  بایسته است.   برای هماهنگی  . باشندگی هموندان در همایش های یکشنبه همه هفته 1

 دیگر برنامه های هفتگی

ن های ورزشی با توجه به آگاهی همگانی در همایش هفتگی و نظر  ده اطراف شیراز  و مکاهمه هفته برنامه های تمرینی دوچرخه کوهستان، سنگ نوردی، کوهپیمایی نیم  روزه آموزشی  و نیز تمرینات آمادگی جسمانی و هوازی در محدو

ساعت   4به مدت 18بامداد در باباکوهی* روزهای یک شنبه در زمان همایش هفتگی از کالس آموزشی برگزار می گردد * روزهای دوشنبه از ساعت  7تا  5سرپرست و مربی مربوطه برگزار می گردد. * روزهای یک شنبه از ساعت 

  20تا  1۶با هماهنگی سرپرست و مربی دوچرخه سوار.  * روز های چهار شنبه  از ساعت پیمایی)آمادگی جسمانی( در باباکوهی. * روز های سه شنبه برنامه دوچرخه سواری تمرینی و آموزشی در ارتفاعات چوگیا و تپه های اطراف ) کوه

شنبه تمرین سنگ نوردی و صعودهای ه و روزهای یک شنبه و س پنج شنبه  تمرین های سنگ نوردی و غارنوردی در دره غولکی سرخ و تپه های اطراف. * روزهای  سه شنبه وبرنامه کوهپیمایی و آموزشی در ارتفاعات کوه دراک ، تنگ 

 .برقرار می باشدسپیدان  همچنین  با اعالم و هماهنگی قبلی آموزشی اسکی در پیست های اسکی* ورزشی در سالن سنگ نوردی پایداری برگزار می گردد

 هشدار

ها  و ورزشکاران دیگر باشگاه ها در برنامه ها این باشگاه تنها با هماهنگی امکان پذیر  است . باشگاه در قبال اجرای برنامه های بدون پروانه برگزاری هیچگونه مسوولیتی ندارد.باشندگی هموندان  باشگاه در برنامه های دیگر باشگاه 

                                   دی باشگاه و پایبندی به آیین نامه های باشگاه  برای شرکت در برنامه ها بایسته می باشد.                                          داشتن بیمه ورزشی، به همراه داشتن کارت همون

 یش از زمان آغاز  برنامه می باشد.    ساعت پ 72ساعت و برنامه های بیش از یک روز )برون استانی(  48پـایان نام نویسی برنامه ها ی یک روزه  

                                                                                                  

 .از این پس از طریق پرتال و سایت باشگاه اقدام فرمایید، خواهشمند است برای نامنویسی در برنامه  ها 

 و دیگر کانال ها ،گروه ها و صفحه های واتساپ ،اینستا و تلگرام باشگاه انتشار می یابد  www.shirazjavanclub.comهفتگی این  باشگاه پس از همایش هفتگی در سایت:همه هفته برنامه های 

 



 .ش.ج174/4شماره:

 1/10/98تاریخ:

 داره  ورزش و جوانان شهرستان شیرازا
 )کارگروه های: فنی تخصصی ، کوهنوردی ، طبیعت گردی و آموزش و پژوهش(  باشگاه ورزشی شیراز جوان  1398گاهنامه زمستان 

 

 نام برنامه نوع برنامه وکارگروه مجری مکان برگزاری  زمان سرپرست ویژگی

ن
تو

س
 

ج
بر

 

مدت 

 روز

زمان 

 پایان

زمان 

 آغاز

 38 ریچی پیمایش چکاد،  کارگروه کوهنوردی کهمره سرخی/ فارس 2 2 1 ابوالحسنی مشترک با کارگروه آموزش و پژوهش

ند
سف

ا
 

 39 آبشار مارگون کارگروه طبیعت گردی سپیدان/فارس 2 2 1 کارگروه طبیعت گردی 

 40 دیواره زرقان سنگ نوردی، کارگروه فنی تخصصی زرقان/فارس 2 2 1 م فتحی 

 41 کل قدویس پیمایش چکاد، کارگروه  کوهنوردی دنا/یاسوج 7 9 5/2 جعفری 

 42 تبن و عسلویه کارگروه طبیعت گردی عسلویه/بوشهر 7 9 5/2 کارگروه طبیعت گردی 

 43 قصر قباد  کوهپیمایی،  کارگروه کوهنوردی اکبرآباد/کوار 9 9 1 صالح 

 44 دره غولکی کارگروه فنی تخصصیسنگ نوردی،  پشت ماله/شیراز 9 9 نیم م فتحی 

 45 کویر شهداد کارگروه طبیعت گردی شهداد/کرمان 1۶ 18 3 کارگروه طبیعت گردی 

 4۶ دره نرگسی کارگروه طبیعت گردی تنگ ابالحیات 18 18 1 کارگروه طبیعت گردی 

 47 کوه سرخ کوهنوردیکوهپیمایی،  کارگروه  شیراز 18 18 1 ش شعبانی ویژه کمیته بانوان

 48 چکاد هزار پیمایش چکاد ، کارگروه کوهنوردی کرمان 21 23 3 صفایی 

 49 کوه نمکی جاشک و دریای کنگان کارگروه طبیعت گردی بوشهر/کنگان 21 23 3 کارگروه طبیعت گردی 

 50 چکاد گنو پیمایش چکاد،  کارگروه کوهنوردی هرمزکان 22 23 2 زره پوش 

 51 کوه سرخ فیروزآباد کوهپیمایی،  کارگروه کوهنوردی فیروزآباد/ فارس 23 23 1 زارع ف  

 52 غار انگره غارنوردی،کارگروه فنی تخصصی سپیدان/ فارس 23 23 1 شریفی 

 1 فتحی/شریفی 

سپس به آگاهی 

 می رسد

  :فنی تخصصی دره خشک /اکتشاف غار

ی برنامه  فرا

 کارگروه ها

53 

 54 :کوهنوردی کوه سیاه یا کوه پانعل 1 کارگروه کوهنوردی مشترک با کارگروه آموزش و پژوهش

 
  طبیعت گردی کارگروه

کوه خرقه/ نایبند و عسلویه/ سیراف هرمز ، قشم/  پیست اسکی سپیدان/

 قلعه سفید/ نرگس زار کازرون/ دره ارواح/ جزیره شتوار/ غار شاپور
 طبیعت گردی:

55 

 

 


