
  ورزشیاطالعیه 

  دننمایبرگزار می مدیریت تربیت بدنی
  )1401تابستان(سال فرزندان دانشگاهیان15الی  8برنامه زمانبندي کالسهاي ورزشی ویژه سنین 

  دختران
تاریخ شروع   ساعت  ایام هفته  مکان  رشته ورزشی

  کالسها
  توضیحات  )به ریال(هزینه

  غیردانشگاهی   دانشگاهی
  والیبال

سالن ورزشی 
اعالم "متعاقبا  15/8– 45/9  سه شنبه -یکشنبه  دانشگاه

  میگردد
000/000/2  000/000/4  

  
جهت ثبت نام وارائه مدارك به اداره تربیت بدنی *

  .مراجعه شود
  تنیس روي میز

سالن ورزشی 
 دانشگاه

سه شنبه -یکشنبه اعالم "متعاقبا  10 – 30/11 
 میگردد

000/750/1  000/500/3  
نام وارائه مدارك به اداره تربیت بدنی  جهت ثبت*

  مراجعه شود

 شنا
ثبت نام مطابق با جدول برنامه و زمانبندي اعالم شده استخردانشگاه **  

 
جهت ثبت نام وارائه مدارك به استخر دانشگاه *

 مراجعه شود

  نفر می باشد 12حداقل ظرفیت تشکیل کالسها. 

  مسترد نمی شوددر صورت تشکیل کالس مبلغ اخذ شده.  
 7/4/1401الی 28/3/1401: تاریخ شروع ثبت نام 

 مدیریت تربیت بدنی: محل ارائه مدارك )ساعات اداري(11:30الی  8:30: ساعت ثبت نام 

 2605(عبادالهیخانم :ثبت نام و تلفن تماس  مسئول( 

 قطعه عکس،  2کپی شناسنامه،( جهت اطالع از مدارك الزم به سایت امور اداري مراجعه نموده و پس از پر نمودن فرم مربوطه به همراه مدارك
 .ثبت نام مراجعه نمائید به مسئولمعتبر و پرینت بیمه ورزشی اصل فیش واریزي و  )حکم کارگزینی

  صورت می پذیرد معرف همکار دانشگاهیثبت نام از غیردانشگاهیان فقط با. 

 جهت ثبت نام و واریز هزینه یه توضیحات ارائه شده در هر رشته دقت شود. 

   گردد اعالم می پس از تحویل مدارك "متعاقبارشته هاي تنیس روي میز و والیبال شماره حساب جهت واریز مبلغ هزینه ثبت نام. 

 می باشد با لباس و کفش ورزشی مناسب "حضوردرکالسهاي ورزشی  الزاما. 

  مدیریت تربیت بدنی

 

  پسران
تاریخ شروع   ساعت  ایام هفته  مکان  رشته ورزشی

  کالسها
  توضیحات  )به ریال(هزینه

  غیردانشگاهی  دانشگاهی
  فوتبال

  البمدرسه فوت  ثبت نام مطابق با جدول برنامه و زمانبندي اعالم شده**
پیمانکارمربوطه  جهت ثبت نام وارائه مدارك به*

  مراجعه شود

  شنا
  ثبت نام مطابق با جدول برنامه و زمانبندي اعالم شده استخردانشگاه**

به استخر دانشگاه جهت ثبت نام وارائه مدارك *
  مراجعه شود

  والیبال
  
  

سالن ورزشی 
 دانشگاه

دوشنبه -شنبه اعالم "متعاقبا  15/8 – 45/9 
 میگردد

000/000/2  
  

000/000/4  
  

جهت ثبت نام وارائه مدارك به اداره تربیت بدنی *
  .مراجعه شود

  تنیس روي میز
  

سالن ورزشی 
 دانشگاه

دوشنبه  -شنبه  
30/11 – 10  

  
اعالم "متعاقبا

 میگردد

000/750/1  
  

000/500/3  
  

جهت ثبت نام وارائه مدارك به اداره تربیت بدنی *
  مراجعه شود

 دوره یکماهه


