
  

  محترم دانشگاه و کارکنان  علمی هیات اعضاي ،دانشجویانقابل توجه   
  در مجموعه ورزشهاي آبی)ویژه بانوان (  شرایط ثبت نام دوره کالسهاي آموزش شنا

  سردار جاوید االثر حاج احمد متوسلیان

  )96 زمستان-پاییز(**استخر دانشگاه :ثبت نام محل   **
    10/69 /14 لغایت 5/90/69 ازروزهاي فرد : شروع کال س ها

 دانی است که زود تر ثبت نام نمایناولویت با کس به ظرفیت محدود کالس هابا توجه : تذکر

  دانشجو،کارمند،هیات علمی ) 8 - 9:15( ساعت:  سه شنبه -یکشنبه
  دانشجو،کارمند،هیات علمی ) 13 - 14:15( ساعت :سه شنبه -یکشنبه

  ) 16: 45- 18 ( پنج شنبه  –یکشنبه : کالس هاي ویژه دانشجویان

هیات  )ریال000/150/1مادر کارمند(000/700  )همسروفرزندان ( کارکنان- ریال000/500دانشجویان   : )جلسه 12( هزینه دوره آموزشی
  ریال 000/2300  ) بستگانسایر وا  ( آزاد)ریال  000/400/1 هیات علمیمادر( ریال000/1000 )همسروفرزندان( علمی

 ثبت نام دانشجویانالزم جهت مدارك 

 و تعرفه آموزشی ترم جاري با مهر و امضاء آموزش دانشکده معتبر ارائه اصل و کپی کارت دانشجویی .1

سـران  و  ممدارك  جهت ثبت نـام ه ) توجه (   هیات علمی اعضاي ت ثبت نام کارکنان وهج الزم مدارك 3*4 قطعه عکس .2
 )صفحه اول شناسنامه(  سال 18باالي فرزندان 

  3*4یک قطعه عکس -قرارداد یا دانشگاهی و یا حکم کارگزینی ارائه اصل و کپی کارت شناسایی .3
  قابل توجه ثبت نام کنندگان

  .دپرداخت شده قابل برگشت نمی باش شهریه-1 

  پرداختمستقردر مجموعه نسبت به  به پذیرش استخر مراجعه وپس از دریافت فرم ثبت نام  ثبت نامعالقمندان جهت   - 2
  .بگیرندشهریه اقدام و در قبال آن رسید تحویل 

 سال  18همسران وفرزندان باالي  کارکنان دانشجویان و - دوره اختصاص به اعضاي هیات علمی کلیه کالسهاي آموزشی این - 3
  .آمد  خواهد در صورت عدم تکمیل ظرفیت از سایر افراد ثبت نام به عمل داشته و 

  .خواهد بود نفر 15و ثبت نام در هر کالس آموزشی   پذ یرش ظرفیت - 4

  .  ظرفیت می باشد کمیلالس منوط به تتشکیل ک- 5

                                                                                                                                       5/09/96 شروع کالسها    - 6 
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