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 9315سال زمستان 
     

 
 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 معاونت دانشجویی

  
 ساعت

 10ـ  54/33 03/15ـ  54/11 13ـ  54/15 03/58ـ 54/59 57ـ  54/58 03/54ـ  54/56 55ـ54/54 03/51ـ  54/50 55ـ  54/51 03/9ـ  54/53 8ـ  54/9 03/6ـ 54/7 ایام هفته

 هیأت علمی تفریحی واحد تربیت بدنی واحد تربیت بدنی هیأت علمی شنبـه
 اختصاصی

 هیأت علمی آموزشی (ویژه ایثارگران)
 اختصاصی

 (ویژه مدیران اجرایی)

 اختصاصی
 (آبان 50داروخانه )

 تفریحی تفریحی

 تفریحی یکشنبـه
 تیم تمرین

(ویژه کارکنان)  
 هیأت علمی تفریحی تفریحی تفریحی

 اختصاصی
 (ستاد مرکزی دانشگاه)

 تیم تمرین
 (ویژه دانشجویان)

   تفریحی آموزشی

 اختصاصی تفریحی تفریحی هیأت علمی ـهدوشنب
 (ویژه بازنشستگان)

 هیأت علمی
 اختصاصی

 تیم تمرین تفریحی (ویژه ایثارگران)
 (ویژه کارکنان)

 هیأت علمی
 تیم تمرین

 (ویژه دانشجویان)
 تفریحی تفریحی

 تفریحی هیأت علمی تفریحی تفریحی واحد تربیت بدنی واحد تربیت بدنی تفریحی نبـهش سه
 اختصاصی

 (ویژه مدیران اجرایی)
   تفریحی آموزشی

 هیأت علمی آموزشی تفریحی هیأت علمی تفریحی تفریحی تفریحی هیأت علمی نبهچهارش
 اختصاصی

 (ویژه مدیران اجرایی)

 اختصاصی
 (ستاد مرکزی دانشگاه)

 تفریحی تفریحی

 تیم تمرین بـهپنجشن
 (ویژه کارکنان)

 تفریحی تفریحی
 اختصاصی

 (ویژه بازنشستگان)
 مدرسه شنا

 (ویژه فرزندان کارکنان)
 تفریحی هیأت علمی

 تیم تمرین
 (ویژه دانشجویان)

   تفریحی تفریحی

 تیم تمرین جمعـه
 (ویژه کارکنان)

 تفریحی تفریحی تفریحی
 مدرسه شنا

 (ویژه فرزندان کارکنان)
     تفریحی تفریحی تفریحی

 
 
 

   
 
 
 
 

 
 

  مجرب انبا حضور مربي و حرکات اصالحي در آب (با دستگاهکار )آمادگي جسماني هاي ايروبيک،  ـ ثبت نام جهت کالس2      هاي سني ـ ثبت نام آموزشي شنا از مرحلة مبتدي تا پيشرفته در همة رده1        :همراه با 

 

 :مراجعه کنندگان محترم کلیه قابل توجه
  پذير مي باشد امکان( شامل کارت دانشجويي، کارت پرسنلي، کارت عضويت هيأت علمي و يا کارت عضويت فضاهاي ورزشي دانشگاه)ورود به مجموعه، صرفاً با ارائه کارتهاي دانشگاهي. 
  ،نفر مي باشد 06حداکثر تعداد  در استخر دانشگاه،... اختصاصي و آموزشي، به دليل حفظ ايمني و تأمين سالمت ورزشکاران عزيز، سقف استفاده از کليه سانس هاي تفريحي. 

 سوناي دانشگاه علوم پزشکي تهرانخيابان نصرت شرقي ـ نرسيده به ميدان توحيد ـ دانشکده پرستاري و مامايي ـ مجموعه استخر و   :آدرس

  33702466 :تلفـن

 


