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 هفته ایام 1 –1:23 1:21-1 1:31 –22 22:23 -23:31 22:21 – 23:23 23:23-21 21 - 21: 23 21 - 33: 23 32 - 32

کودکان آموزشی کودکان آموزشی کارمندان هیات علمی  دانشجویان فروش آزاد کودکان آموزشی   )آقایان(شنبه فروش آزاد کودکان آموزشی 

32-32  33:23-21 21:21-23:31 23:23-21 23:23 – 22:21 23:31- 22:23 22 – 1:31 1:21-1 

 یکشنبه)بانوان(
کودکان آموزشی دانشگاهیان تفریحی آقایان )فروش آزاد( ( آقایان )فروش آزاد کودکان آموزشی  کودکان آموزشی  کودکان آموزشی   

 ساعت 1 –1:23 1:21-1 1:31 – 22 22:23 -23:31 22:21 – 23:23 23:23-21 21:23-21 33:23-21 32-32

کودکان آموزشی تمرین تیم  علمی هیات دانشجویان فروش آزاد کودکان آموزشی  کودکان آموزشی  کودکان آموزشی   )آقایان(دوشنبه آزاد فروش 

32-32 33:23-21 21:21-23:31 23:23-21 23:23 – 22:21 23:31- 22:23 22– 1:31 1:21-1 

 سه شنبه)بانوان(
کودکان آموزشی هیأت علمی/ کارمندان تفریحی آقایان )فروش آزاد( آقایان )فروش آزاد( کودکان آموزشی  کودکان آموزشی  کودکان آموزشی   

 ساعت 1 –1:23 1:21-1 1:31 –22 22:23 -23:31 22:21 – 23:23 23:23-21 21:23-21 33:23-21 32-32

کودکان آموزشی دانشجویان وکارمندان علمی هیات تفریحی فروش آزاد کودکان آموزشی  کودکان آموزشی  کودکان آموزشی   )آقایان(چهار شنبه آزاد فروش 

32-32 33:23-21 21:21-23:31 23:23-21 23:23 – 22:21 23:31- 22:23 22– 1:31 1:21-1 

 )بانوان(هنبش پنج
کودکان آموزشی /تفریحیدانشگاهیان /تفریحیدانشگاهیان آقایان )فروش آزاد( آزاد(آقایان )فروش  کودکان آموزشی  کودکان آموزشی  کودکان آموزشی   

32-21  ساعت 1:23-1 22:23-23 21-23 21:23-21:23 

 /تفریحیدانشجویی تفریحیدانشگاهیان/ سانس آزاد )ویژه(
هیات علمی 

 وکارکنان
 تمرین تیم

 )آقایان(جمعه

 الزمهای هماهنگیجهت ی تماس استخر هارهشما 3323داخلی   – 31212131211 – 11333113 - 11333222

 مدیریت تربیت بدنی   



  های ورودی استخر دانشگاه علم و صنعت ایرانتعرفه بلیط

 ریال ( 333/333   آزاد ) یک ساعت و نیمسانس تفریحی و فروش 

 ریال (  333/133به باال  دو ساعت ) فروش آزاد 

 (333/133روزهای جمعه سه ساعت )فروش آزاد 
 بلیط با اعمال تخفیف جهت دانشگاهیان علم و صنعت در سانس های تفریحی مشخص شده به شرح ذیل می باشد.بهاء 

 مادر( –همراه) پدر  فرزند –همسر  -عضو اصلی استفاده کنندگان

 ریال333/333 ریال  333/33 دانشجویان

 همراهان تا سقف دو نفر فرزند)تحت تکفل( –مادر  –پدر  -همسر –عضو اصلی  استفاده کنندگان

 ریال333/333 ریال333/213 هیات علمی)شاغل و بازنشسته(

 ریال333/333 ریال  333/13 کارمندان) شاغل و بازنشسته(

 هیات علمی( الزامی است. -کارمندی -جهت استفاده از تخفیفات فوق ارائه کارت شناسایی معتبر) دانشجویی

 در صورت عدم ارائه کارت شناسایی هزینه بلیط مطابق تعرفه آزاد دریافت خواهد شد. ر:تذک

به قیمت  نسبتدرصد تخفیف  13دانشجو( در سانس های فروش آزاد با اعمال  –کارمند  –همسر و فرزندان تحت تکفل) هیات علمی  –مادر  –پدر  -قیمت ورودی جهت کلیه دانشگاهیان

 همراهان می بایستی هزینه بلیط را کامل پرداخت نمایند. اصلی بلیط بوده و سایر

ئه کارت شناسایی صرفا در سانس تفریحی اخدمات و ...( که در دانشگاه فعالیت دارند با ار –همسر و فرزند)فضای سبز  – طرف قرارداد دانشگاهبلیط شرکت های پیمانکاری تعرفه 

 ریال می باشد.333/233

 آزاد  جلسه عمومی 23شنا های آموزشی نرخ کالس

 ریال 333/333/1 

 دانشجویان
 تخفیف %13تخفیف ، همسر و فرزند  13% 

 کارمندان

 تخفیف 33% 

 هیأت علمی

 تخفیف 13% 

 

 روزهای زوج وجمعه  مخصوص آقایان -روزهای فرد مخصوص بانوان   

 محاسبه می گردد( باالومراجعین عادی می باشد.  )در این سانس قیمت بلیط جهت دانشجویان وکارکنان با تعرفه تخفیف دار   –هیات علمی  -کارمندان -سانس های تفریحی شامل )دانشجویان-

 در سانس های اختصاصی فقط در بخش کارمندان وهیات علمی اجازه ورود همراه  داده خواهد شد .-

 سانس های تمرین واحد درسی تیم رایگان می باشد. -

 گردد.  ط فروش آزاد با توجه به نرخ منطقه و پیشنهاد پیمانکار و تأیید نهایی دانشگاه تعیین میتعرفه بلی -

                                                                                                                                                                   مدیریت تربیت بدنی                                                                      های اختصاصی و تفریحی بر مبنای یکساعت و نیم می باشد.جهت دانشگاهیان در سانسنرخهای تعیین شده   -


