
     

 

 

                               سوناي دانشگاه علوم پزشكي تهران                                                                                     خيابان نصرت شرقي ـ نرسيده به ميدان توحيد ـ دانشكده پرستاري و مامايي ـ مجموعه استخر و      :    آدرس

           33702466   :     تلفـن

 

ني  مدرييت رتبيت بد

 برنامه زمان بندی  مجموعه استخر و سونای دانشگاه علوم پزشکی تهران
 8931 پاییز

 
 
 

 
 سانس ويزه خواهران   ان                          سانس ويژه برادر       

 

 ساعت    

 ايام هفته
 06422-224:7 0:462ـ  06477 02422ـ  0:4:7 6462:ـ  5477: 4422:ـ 64:7: 7462:ـ  3477: 7422:ـ  74:7: 0462:ـ 6477: 422::ـ  04:7: 5462ـ  2477: 6422 – 54:7 3462 – 4477

 تفريحی تفريحی تمرين تیم مديران اجرايی هیأت علمی تفريحی ايثارگران هیأت علمی تفريحی تفريحی واحد تربیت بدنی هیأت علمی شنبـه

 يکشنبـه
 تمرين تیم

 )کارکنان(
 ستاد مرکزی تفريحی هیأت علمی تفريحی تفريحی واحد تربیت بدنی

تمرين تیم 

 دانشجويان
   تفريحی آموزشی

 تمرين تیم تفريحی ايثارگران هیأت علمی تفريحی تفريحی واحد تربیت بدنی هیأت علمی دوشنبـه
 هیأت علمی

 مديران اجرايی

 داروخانه

 آبان 6:
 تفريحی تفريحی

 تفريحی تفريحی هیأت علمی تفريحی تفريحی واحد تربیت بدنی تفريحی شنبـه سه
تمرين تیم 

 دانشجويان
   تفريحی آموزشی

 تفريحی تفريحی ستاد مرکزی مديران اجرايی هیأت علمی تفريحی تفريحی هیات علمی تفريحی تفريحی واحد تربیت بدنی هیأت علمی چهارشنبه

 پنجشنبـه
 تمرين تیم

 )کارکنان(
 هیات علمی تفريحی تفريحی واحد تربیت بدنی

شنا  آموزش

دیتبم  
   تفريحی تفريحی تفريحی تفريحی

 آموزشی واحد تربیت بدنی تمرين تیم جمعـه
آموزش شنا 

 پیشرفته
 تفريحی

شنا  آموزش

تدیبم  
     تفريحی تفريحی

  (ویژه بانوان) بدنسازي و ورزش در آبهاي  ـ ثبت نام جهت کالس2      هاي سني ـ ثبت نام آموزشي شنا از مرحلة مبتدي تا پيشرفته در همة رده1        4همراه با 

 
 4مراجعه کنندگان محترم کلیه قابل توجه

  پذير می باشد امکان( شامل کارت دانشجويی، کارت پرسنلی، کارت عضويت هیأت علمی و يا کارت عضويت فضاهای ورزشی دانشگاه)                                                ورود به مجموعه، صرفا  با ارائه کارتهای دانشگاهی. 

  ،می باشد نفر 32حداکثر تعداد  در استخر دانشگاه،... اختصاصی و آموزشی، به دلیل حفظ ايمنی و تأمین سالمت ورزشکاران عزيز، سقف استفاده از کلیه سانس های تفريحی. 

 


