
 بِ ًام ّستی بخص                                                                                                                        

ش  ج      – 4/   5:ؽوارُ                            ادارُ کل ٍرزش ٍ جَاًاى استاى فارس                          

تاریخ:                  8/1/55                                 باضگاُ فرٌّگی ٍرزضی ضیراز جَاى   5931گاٌّاهِ بْار         
 

 فرٌّگی،صٌایع دستی ٍ گردضگریزهاى هیراث با ّوکاری ٍ هطارکت ّیات ّای ٍرزضی : کٌََّردی، اسکی،دٍچرخِ سَاری،گلف،پسضکی ٍرزضی، کویتِ هاّیگری ٍرزضی، ادارُ کل هحیط زیست ٍ سا

 برج هذت برًاهِ ّفتِ اٍل ّفتِ دٍم ّفتِ سَم ّفتِ چْارم ّفتِ پٌجن

 ًین رٍزُ هیاى ّفتِ دراک تاتاکَّی دراک/ دراک/ تاتاکَّی دراک/ تاتاکَّی دراک/ تاتاکَّی

ي
دی

ٍر
فر

 
 

  ًَردی عٌگ :حصار 

        دٍچزخِ. :قالت

 ؽاداب :چکاد

تٌگ     کَّپیوایی: توَ کَُ

 عٌگ :راهجزد دٍچزخِ: عزخ

 ًَرد

آتادُ  اکتؾاف چاُ غار: آساد

 طؾک

 یک رٍزُ ٍ بیص از یک رٍزُ

 (فَق تزًاهِبرًاهِ ٍیژُ )    49 عال پایاى ّوایؼ باشگاه بهار آموزش دوره افتتاح

 رٍزُ هیاى ّفتًِین  دراک/ تاتاکَّی  دراک/ تاتاکَّی دراک/ تاتاکَّی دراک/ تاتاکَّی دراک/ تاتاکَّی 

ت
ْط

دیب
ار

 

الی : جؾٌَارُ گل 

 سًگاى داراب

  فیزٍس تزم: کٌََّرد رٍس

 عٌگ :هزٍاریذ درُ

  ًَردی

پیواػ : عثشپَؽاى 

 . آتپخؼ

:  عٌثلِ درُ / کفتزک

 ًَردی عٌگ

 چکاد افزاس :لٍُ

  ًَردی عٌگ:گشیي  تٌگ 

دریاچِ گْزٍ آتؾار التَى تَر 

تاتاکَّی: دٍچزخِ دٍر ایزاى 

 عضَ ٍ فزٌّگی ّوگاًی تزًاهِ

 گیزی.

ّوایؼ کَّپیوایی  : پارک کَّپایِ

        خاًَادگی

     پیوایؼ چکاد : دًا 

  پیوایؼ غار :پیز غیة /تادٍاى 

 :قصز قثاد ًَردی عٌگ :آتاد حاجی

 کَّپیوایی.

           فزٍد آتؾار :تٌگ رغش

 چکاد فزاس :دیؾک کَُ

 :ارصى دؽت اتؾار

 .ارصى دؽت دٍچزخِ

 رٍزُ ٍ بیص از یک رٍزُیک 

 اکَتَر ّای کارگزٍُ ًؾغت

 فٌاٍری ٍ عوَهی رٍاتط ٍ

 تزرعی ٍ ًقذ ٍیضُ ًؾغت

 ًؾغت ٍ کَّی تاتا تزًاهِ

 تخصصی فٌی کارگزٍُ

 (فَق تزًاهِبرًاهِ ٍیژُ )  پضٍّؼ ٍ آهَسػ کارگزٍُ ًؾغت هذیزُ ّیات ٍیضُ ًؾغت

دراک/درُ غَلکی/حافظیِ  -

 تاتاکَّی

غَلکی/حافظیِ دراک/درُ 

 تاتاکَّی

دراک/درُ غَلکی/حافظیِ 

 تاتاکَّی/ ًؾغت ّیات هذیزُ 

دراک/درُ 

 غَلکی/حافظیِ تاتاکَّی
 ًین رٍزُ هیاى ّفتِ

اد
رد

خ
 

 ٍ کَّپیوایی: گاُ چلِ 

  ًَردی عٌگ

 . هزغٌج : چکاد افزاس 

 عٌگ :اعتْثاى عزآعیاب

 کَّپیوایی ٍ ًَردی

 .چکاد افزاس:  اللِ سار کَُ

 : پیوایؼ غار آریا  ٍ ًَرٍسٍى غار چاُ

 فزٍد آتؾار:تاهزادی 

  دٍچزخِ:جثزگ 

 یک رٍزُ ٍ بیص از یک رٍزُ خاًی تٌگ:تاسآهَری

 ؽیزاس کٌََّردی ّیات تاسدیذ  

 تاؽگاُ اس

 اهَر ٍ تؾکیالت کارگزٍُ ًؾغت

 اداری

 ریشی تزًاهِ ّای کارگزٍُ ًؾغت

 هالی اهَر ٍ عولکزد ارسیاتی ٍ

 پؾتیثاًی ٍ ،حغاتذاری

 (فَق تزًاهِبرًاهِ ٍیژُ )

                                                                                                                                                                                                             بایستِ ّا                                                                                                                    

                                  زا ؽذُ  تایغتِ اعت. .تاؽٌذگی ّوًَذاى در ّوایؼ ّای یکؾٌثِ ّوِ ّفتِ تزای ًام ًَیغی در تزًاهِ ّای هیاى ّفتِ ٍ پایاى ّفتِ ٍ ؽٌیذى گشارػ تزًاهِ ّای اج5

                                                                                              .دیگز تزًاهِ ّای پیؾٌْادی ٍ ّوگاًی در ّوایؼ یکؾٌثِ ّا تاًگزػ ّوًَذاى ؛ کارگزٍُ ّا ٍ کویتِ ّا ّواٌّگ ٍ عپظ تزگشار هی گزدد.2

                                                                                                                                                                    دیگر برًاهِ ّای ّفتگی                                                                                                        

                                                      ّوِ ّفتِ تزًاهِ ّای توزیٌی دٍچزخِ کَّغتاى، عٌگ ًَردی، کَّپیوایی ًین  رٍسُ آهَسؽی  ٍ ًیش توزیٌات آهادگی جغواًی در هحذٍدُ اطزاف

                                                                                                 گاًی در ّوایؼ ّفتگی ٍ ًظز عزپزعت ٍ هزتی هزتَطِ تِ صَرت سیز تزگشار هی گزدد.                                                   ؽیزاس  ٍ هکا ى ّای ٍرسؽی تا تَجِ تِ آگاّی ّو

                                            ر هیاى پظ اس ّوایؼ ّفتگی اس عاعت کالط آهَسؽی ٍ ًوایؼ ٍ ًقذ تزرعی فیلن ّای هزتثط.                                             * رٍسّای  یک ؽٌثِ:       یک ّفتِ د

                                      ػ اعکی در پیغت ّای عپیذاى                                                                                                    * رٍسّای    دٍؽٌثِ :        تزًاهِ کَّپیوایی)آهادگی جغواًی( در تاتاکَّی.   توزیي ٍ آهَس

زاف / توزیي تَلذر در عٌگ کَتاُ  ارتفاعات کَُ رصذخاًِ ٍ                                                              * رٍس ّای عِ ؽٌثِ :        تزًاهِ دٍچزخِ عَاری توزیٌی ٍ آهَسؽی در ارتفاعات چَگیا ٍ تپِ ّای اط

                                                                                                                                     توزیي گلف ٍ ٍٍدتال در سهیي چوي هصٌَعی ٍرسؽگاُ حافظیِ.                                                                        

                                                                                             *رٍس ّای چْارؽٌثِ :       تزًاهِ کَّپیوایی ٍ آهَسؽی در ارتفاعات کَُ دراک ٍ تپِ ّای اطزاف حافظیِ .                            

                                                                                                                                            تزگشار هی گزدد.                                                                . * رٍسّای پٌج ؽٌثِ  :       یک ّفتِ در هیاى آهَسػ ٍ توزیي ّای عٌگ ًَردی ٍ غارًَردی  در پؾت هالِ 

                                                                                                                                                                                                                                                                ّطذار

ی دیگز گزٍُ ّا  ٍ ٍرسؽکاراى دیگز گزٍُ ّا ٍ تاؽگاُ ّا تاؽگاُ در قثال اجزای تزًاهِ ّای تذٍى پزٍاًِ تزگشاری ّیچگًَِ هغٍَلیتی ًذارد.تاؽٌذگی ّوًَذاى  تاؽگاُ در تزًاهِ ّا

 در  تزًاهِ ّا ایي تاؽگاُ تٌْا تا ّواٌّگی اهکاى پذیز  اعت .

 داؽتي تیوِ ٍرسؽی، تِ ّوزاُ داؽتي کارت ّوًَذی تاؽگاُ ٍ پایثٌذی تِ آییي ًاهِ ّای تاؽگاُ  تزای ؽزکت در تزًاهِ ّا تایغتِ هی تاؽذ.

 عاعت پیؼ اس آغاس  تزًاهِ هی تاؽذ. 27عاعت ٍ تزًاهِ ّای تیؼ اس یک رٍس )تزٍى اعتاًی(  94 )درٍى اعتاًی(زًاهِ ّا ی یک رٍسُ پـایاى ًام ًَیغی ت

 هَرد ًظر ّواٌّگ گردد.خَاّطوٌذ است برای ًاهٌَیسی در برًاهِ  فقط با سرپرست برًاهِ                                                                             

www.shirazjavanclub.com    .     telegram.me/shirazjavanclub 
 

 
 

 


