
 8231شهریور 22 خردادلغایت  20 -مجموعه ورزش های آبی سردار جاوید االثر حاج احمد متوسلیاناستخر برنامه  

 

 هفته ایام 1-1 1:11-1:23 22:21-23 23:11-22:23 21:21-22 21-21: 23 21 - 21: 23 21 - 33: 23 32 - 32

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

32:33-32:33 33:23-21:33 21:21-21:11 21:23-21 21:21-22 23:11-22:23 22:21-23 1:11-1:23 

 یکشنبه)بانوان(
کودکان آموزشی آزاد-تفریحی دانشجویان آموزشی ( آقایان )فروش آزاد کودکان آموزشی  کودکان آموزشی  کودکان آموزشی   

 ساعت 1-1 1:11-1:23 22:21-23 23:11-22:23 21:21-22 21:23-21 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 

32:33-32:33 33:23-21:33 21:21-21:11 21:23-21 21:21-22 23:11-22:23 22:21-23 1:11-1:23 

 سه شنبه)بانوان(
کودکان آموزشی آزاد-تفریحی هیات علمی وکارمندان آموزشی آقایان )فروش آزاد( کودکان آموزشی  کودکان آموزشی  کودکان آموزشی   

 ساعت 1-1 1:11-1:23 22:21-23 23:11-22:23 21:21-22 21:23-21 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 

32:33-32:33 33:23-21:33 21:21-21:11 21:23-21 21:21-22 23:11-22:23 22:21-23 1:11-1:23 

 )بانوان(هنبش پنج
کودکان آموزشی آزاد-تفریحی آزاد-تفریحی آموزشی آقایان )فروش آزاد( کودکان آموزشی  کودکان آموزشی  کودکان آموزشی   

32-21  ساعت 1-1 1:23-1 22:23-23 23:11-22:23 21:23-22 21:23-21 21:23-21 

 - تفریحیدانشجویی/ تفریحیدانشجویی/ تفریحی سانس آزاد )ویژه(
هیات علمی 

 وکارکنان
 )آقایان(جمعه - تمرین تیم



 روزهای زوج وجمعه  مخصوص آقایان -روزهای فرد مخصوص بانوان :                                                 تذکر

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

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

 تماس حاصل فرمایید. 1131113-11313222در خصوص کالس های آموزشی به دفتر ثبت نام واقع در استخر مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن -

بلیط با تخفیف جهت دانشگاهیان علم وصنعت در سانس های تفریحی مشخص شده بهاء  

همراهان تا سقف دونفر  فرزند -همسر–عضو اصلی    استفاده کنندگان 

ریال000/800 ریال000/06   هیات علمی 

ریال000/800 ریال 000/00   کارمندان 

ریال000/800مادر(  -)پدر ریال000/20   دانشجویان 

هیات علمی (الزامی است. -کارمندی -از تخفیفات فوق ارئه کارت شناسایی معتبر)دانشجوییجهت استفاده   

درصد  00دانشجویان(درسانس های فروش  آزاد با  -کارمندان -تعرفه ورودی جهت کلیه دانشگاهیان )هیات علمی

می باشد.با توجه به قیمت اصلی بلیط  تخفیف   

خدمات و...که در دانشگاه غعالیت دارند _و فرزند( شامل فضای سبزتعرفه بلیط شرکت های پیمانکاری)همسر 

ریال می باشد. 000/00با ارائه کارت شناسایی صرفا در سانسهای تفریحی   

 
 

 مدیریت تربیت بدنی                                                                                                                                                                                                                                                                    


