بسم اهلل الرحمن الرحیم
تابستان 97
بسته پشتیبان لیست اردوگاه های استان فارس

کالک؛ سامانه جامع مدیریت تشکل های دانشجویی

لیست اردوگاه های استان فارس
ردیف

1

2

نام اردوگاه

شماره تماس

آدرس

اردوگاه جنت شیراز

071-38884822
071-38337779

شیراز ،بلوار امیرکبیر ،روبروی خیابان شهید آقایی ،مجتمع
فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار فارس

اردوگاه شهید دستغیب

07132279590
09171090923
09177515487
09177013872

توضیحات

شیراز ،کیلومتر  13جاده شیراز اصفهان،حدفاصل دانشکده
دامپزشکی و پادگان امام علی(ع)

3

خوابگاه شهید فهمیده

فارس  -شیراز گلخون

4

اردوگاه امام علی بیدزرد

روستای بیدزرد،بعد از پل فسا،جاده فیروز آباد،روستای بیدزرد

5

اردوگاه خاتم االنبیاء نی ریز

شهر نی ریز،نی ریز،منطقه تفرجگاه پلنگان،کیلومتر  7جاده نی ریز
هرگان

6

اردوگاه سبحان اقلید

شهر اقلید،اردوگاه سبحان

7

اردوگاه شهدای دانش آموز

شهر جهرم،جهرم،جنب اداره هواشناسی،جاده قیر و کارزین

اردوگاهی  2هکتاری است که با  2نفر پرسنل،میتواند روزانه پذیرای 500
نفر دانش آموز باشد ولی ظرفیت پذیرش شبانه روزی ندارد.
اردوگاهی دانش آموزی با ظرفیت پذیرش اردوی روزانه  500نفر به وسعت
 10هکتار است که ظرفیت پذیرش اردوی شبانه روزی ندارد.
اردوگاهی  25هکتاری که ظرفیت پذیرش  200نفر اردوی دانش آموزی
روزانه را دارد.

فالح

اردوگاهی یک هکتاری که ظرفیت پذیرش روزانه آن  150نفر است و
ظرفیت پذیرش شبانه روزی ندارد.

8

اردوگاه شهید باهنر داراب

شهر داراب،کیلومتر  8جاده بندرعباس

9

اردوگاه شهید باهنر فسا

شهر فسا،بلوار سرداران شهید،کیلومتر  3جاده فسا شیراز،روبروی
پمپ بنزین

10

اردوگاه شهید رجایی

شهر ارسنجان،جاده ارسنجان سعادت شهر،کیلومتر 15

اردوگاهی  45هکتاری با  2نفر پرسنل،ظرفیت پذیرش روزانه  500نفر
دانش آموز را دارد.

ارسنجان

اردوگاهی دانش آموزی به وسعت  4هکتار است که با  2نفر پرسنل ،می
تواند روزانه پذیرای  250نفر دانش آموز باشد .
اردوگاهی  24هکتاری است که با  2نفر پرسنل،روزانه می تواند پذیرای تا
 1500نر دانش اموز باشد اما ظرفیت پذیرش شبانه ندارد.

11

اردوگاه میثاق آباده

شهر آباده،بلوار چمران

12

اردوگاه ولیعصر کازرون

کازرون،تنگ چوگان

اردوگاهی  5هکتاری با ظرفیت پذیرش روزانه  30نفر است که شبانه روز
می تواند پذیرای  60نفر باشد .
اردوگاهی  37هکتاری است که با  2نفر پرسنل می تواند بصورت فصلی
پذیرای  100نفر دانش آموز اردوی روزانه باشد.

