
 
  

 پردیس دانشکده های فنی  

 دانشجویی و فرهنگی معاونت
 

آموزشي ورزشي ويژه فرزندان كاركنان و اعضاء هيئت علمي  كالس هاي تابستاني

 پرديس دانشکده هاي فني 

  (سال  21الي  6 سنينويژه )        
کودکان و نوجوانان به منظور غنی سازی اوقات فراغت پردیس دانشکده های فنّی معاونت دانشجویی و فرهنگی تربیت بدنی 

ارائه خدمات به فرزندان کارکنان و اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه با استفاده از مربیان سال اقدام به  12الی  6

 :نموده استهای ورزشی تابستانه  کالساز طریق برگزاری مجرب، 

 

 

 رشته

 ایام هفته
شروع 

 دوره

پایان 

 دوره
 ساعت کالس توضیحات بلغ ثبت نام م

 تعداد جلسات

 (پسران)فوتبال 

 یکشنبه و سه شنبه

 تومان 002.222 1/6/49 13/1/49

مبلغ ثبت نام شامل وسایل 

پیراهن لباس و جوراب )ورزشی

 (توپ و ساک+ ورزشی 

 32الی  5138ساعت 

 جلسه 35

 (پسران)شنا 

و  یکشنبه و سه شنبه

 پنج شنبه

 تومان 062.222 08/9/49 13/1/49

ب و ذهاب از یاهمراه با سرویس ا

پردیس فنّی به استخر دانشکده 

 تربیت بدنی و بالعکس

سانس روزهای پنج شنبه همراه *

با سرویس ایاب و ذهاب و بدون 

 .ی باشدمهزینه از درب منزل 

 30112الی  33ساعت 

 جلسه 30

 (دختران)باله 

 یکشنبه و سه شنبه

 32الی  5138ساعت  همراه با لباس و کفش تومان  082،222 1/6/49 13/1/49

 جلسه 35

 (دختران)تکواندو

 یکشنبه و سه شنبه

 30الی  32138ساعت  همراه با لباس تومان 382.222 1/6/49 13/1/49

 جلسه 35

شطرنج 

 (پسران/دختران)

 33112الی  32ساعت 

 شنبه و دوشنبه --------- تومان 302.222 1/6/49 13/1/49

 جلسه 35

 

 12/3/49تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ : مهلت ثبت نام *

غيرقابل برداشت تغذيه معاونت  8118942339ماره حساب كالس مورد درخواست به شجهت ثبت نام لطفاً فرم ذيل را تکميل و به همراه فيش واريزي  * 

  .به دفتر معاونت دانشجويي و فرهنگي  تحويل نماييد واريز و 2229شناسه واريز  -دانشجويي و فرهنگي بانک ملت شعبه دانشگاه 

 .شركت كنندگان مي باشد رسيدن تشکيل كالسها منوط به حد نصاب * 



 . در صورت انصراف تا قبل از شروع كالسها مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد در غير اينصورت امکان پذير نمي باشد*

( طبقه همکف انيستيتو نفت –دانشکده هاي فنّي  1پرديس ) دفتر تربيت بدني 22118303 – 21429034جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن * 

 .تماس حاصل فرماييد

 

 رس مکان هاي برگزاريآد

 خ کارگر شمالی بعد از تقاطع جالل آل احمد دانشکده فنّی –دانشکده های فنّی  2زمین چمن مصنوعی پردیس : فوتبال  
  خ کارگر شمالی بعد از تقاطع جالل آل احمد دانشکده تربیت بدنی  -استخر دانشکده تربیت بدنی :شنا  

  خ کارگر شمالی بعد از تقاطع جالل آل احمد دانشکده فنّی –دانشکده های فنّی  2سالن تاتامی  پردیس  :باله 

 خ کارگر شمالی بعد از تقاطع جالل آل احمد دانشکده فنّی –دانشکده های فنّی  2سالن تاتامی پردیس  :تکواندو 

 د از تقاطع جالل آل احمد دانشکده فنّیخ کارگر شمالی بع –دانشکده های فنّی  2سالن تاتامی پردیس : شطرنج 
     

 :ها كليه كالس محل ثبت نام           
 دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی  –ساختمان مرکزی -خ کارگر شمالی بعد از تقاطع جالل آل احمد دانشکده فنّی 

 

 ثبت نام برايمدارك مورد نياز      
 ( 3×4) يك قطعه عكس -1

 شرکت کننده کپی شناسنامه   -2

 دانشگاه والدين ارائه اصل و کپی کارت کارمندي  -3

 فرم درخواست تكمیل شده -4

 فیش واريزي  -5

 

 

                                                        
  دانشکده های فنّی گی پردیسمعاونت دانشجویی و فرهن                                                                                     

                                                                                             

                                                                  

 


