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 « باسمه تعالي» 

    اطالعيه مجموعه فرهنگي ورزشي طلوع

 79بهار 

 بوی بهار می آید  

 زندگیتون سرشار از   بوی طراوت و تازگی سرشار از عطر خدا 

: ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سال جدید  خانواده گرامی

و شکوفایی بهار طبیعت مجموعه ورزشی عالوه بر برگزاری 

کالس های آموزشی و تفریحی خود در ترم بهار ،کالس های 

  ویژه ماه مبارک رمضان را به شرح ذیل اعالم میدارد.

  52/25/69شروع ثبت نام 

 59/5/69لغایت   21/2/69تاریخ شروع کالسها 

  : 55299621تلفن تماس سالن ورزش 

  : 55292555تلفن تماس استخر 

 

 برنامه هاي آموزشي ويژه استخر

 ساعت روز رشته

 

شنای آموزشی و 

 تفریحی

 روزهای هفته  

29:51-22 

23:51-29 

 

 

 ه سه شنب–یکشنبه 
21:51-6 

25:51-22 

 سه شنبه )تیم (

 

 پنج شنبه )تیم (

29:51-22 

 

6-3  

 ایروبیک در آب 

 دوشنبه)همکاران(

 سه شنبه   )مادران (

 

29:51-22  

25-21:51 

 

 
 

 برنامه هاي آموزشي مادران و فارغ التحصيالن

 ساعت  روز  رشته 

 آمادگی جسمانی 
 (باراسل –)پیالتس 

 6:51-3:51 روزهای زوج 
 22:22-29:22 چهار شنبه  –شنبه 

 22-29:51 شنبه  بدمینتون

کار با دستگاه 
 بدنسازی

 روزهای زوج  
21-22:51 

22:51-25 
21:51-25 

  سه شنبه –یکشنبه 
25:51 – 22 

21:51-25  
29:51-22 

 29:51 – 23 چهارشنبه   –دوشنبه  )بزرگسال (والیبال 

 22-29:51 چهار شنبه   –دوشنبه  کاراته 

  کالس هاي ماه مبارک رمضان

 3:51 – 6:51 روزهای زوج   آمادگی جسمانی

کار با دستگاه 
 بدنسازی

 و فردروزهای زوج  
21-22:51 

22:51-25 

سه شنبه همزمان  –ثبت نام مادران در کالس های کار با دستگاه روزهای یکشنبه 

 جلسه ( می باشد . 21با ژیمناستیک بصورت نیم بها ) 

 

 

 

 برنامه هاي آموزشي دانش آموزان

 ساعت روز رشته

 25-21:51 پنج شنبه بسکتبال

 22-29:51 شنبه بدمینتون

 والیبال
 22-29:51 دو شنبه )مینی  (

 22-29:51 چهار شنبه )راهنمایی(

 22-29:51 چهار شنبه–دوشنبه  کاراته

 سه شنبه –یکشنبه  ژیمناستیک
21:51-25 
29:51-22 

 22-29:51 سه شنبه فوتسال

 22-29:51 یکشنبه هندبال

 21:51-25 پنج شنبه اسکیت

  کالس هاي ماه مبارک رمضان

 21-22 سه شنبه -یکشنبه  ژیمناستیک

 21-22:51 سه شنبه -یکشنبه  اسکیت
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 برنامه هاي آموزشي مادران و فارغ التحصيالن

 ساعت  روز  رشته 

 آمادگی جسمانی 
 (باراسل –)پیالتس 

 6:51-3:51 روزهای زوج 
 22:22-29:22 چهار شنبه  –شنبه 

 22-29:51 شنبه  بدمینتون

کار با دستگاه 
 بدنسازی

 روزهای زوج  
21-22:51 

22:51-25 
21:51-25 

  سه شنبه –یکشنبه 
25:51 – 22 

21:51-25  
29:51-22 

 29:51 – 23 چهارشنبه   –دوشنبه  )بزرگسال (والیبال 

 22-29:51 چهار شنبه   –دوشنبه  کاراته 

  کالس هاي ماه مبارک رمضان

 3:51 – 6:51 روزهای زوج   آمادگی جسمانی

دستگاه کار با 
 بدنسازی

 و فردروزهای زوج  
21-22:51 

22:51-25 

سه شنبه همزمان  –در کالس های کار با دستگاه روزهای یکشنبه  نثبت نام مادران

 جلسه ( می باشد . 21با ژیمناستیک بصورت نیم بها ) 

 

 

 

 

 برنامه هاي آموزشي دانش آموزان

 ساعت روز رشته

 25-21:51 پنج شنبه بسکتبال

 22-29:51 شنبه بدمینتون

 والیبال
 22-29:51 )مینی  (دو شنبه 

 22-29:51 چهار شنبه )راهنمایی(

 22-29:51 چهار شنبه–دوشنبه  کاراته

 سه شنبه –یکشنبه  ژیمناستیک
21:51-25 
29:51-22 

 22-29:51 سه شنبه فوتسال

 22-29:51 یکشنبه هندبال

 21:51-25 پنج شنبه اسکیت

  کالس هاي ماه مبارک رمضان

 21-22 شنبهسه  -یکشنبه  ژیمناستیک

 21-22:51 سه شنبه -یکشنبه  اسکیت

 

 

 « باسمه تعالي» 

 طلوعاطالعيه مجموعه فرهنگي ورزشي 

 79بهار 

 بوی بهار می آید                                        

 زندگیتون سرشار از   بوی طراوت و تازگی سرشار از عطر خدا 

: ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سال جدید  خانواده گرامی

و شکوفایی بهار طبیعت مجموعه ورزشی عالوه بر برگزاری 

کالس های آموزشی و تفریحی خود در ترم بهار ،کالس های 

  ویژه ماه مبارک رمضان را به شرح ذیل اعالم میدارد.

  52/25/69شروع ثبت نام 

  59/5/69لغایت  21/2/69تاریخ شروع کالسها  

  : 55299621تلفن تماس سالن ورزش 

  : 55292555تلفن تماس استخر 

 
 

 برنامه هاي آموزشي ويژه استخر

 ساعت روز رشته

 

شنای آموزشی و 

 تفریحی

 روزهای هفته  

29:51-22 

23:51-29 

 

 

 ه سه شنب–یکشنبه 
21:51-6 

25:51-22 

 سه شنبه )تیم (

 

 )تیم (پنج شنبه 

29:51-22 

 

6-3  

 ایروبیک در آب 

 دوشنبه)همکاران(

 سه شنبه   )مادران (

 

29:51-22  

25-21:51 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م: ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سال جدید و شکوفایی بهار طبیعت مجموعه ورزشی عالوه بر برگزاری کالس های آموزشی و تفریحی خود در تر خانواده گرامی 

  ویژه ماه مبارک رمضان را به شرح ذیل اعالم میدارد. بهار ،کالس های

 

 « باسمه تعالي» 

 79طلوع بهار اطالعيه مجموعه فرهنگي ورزشي 

 بوی بهار می آید  زندگیتون سرشار از   بوی طراوت و تازگی سرشار از عطر خدا 

 

    

 
 برنامه هاي آموزشي ويژه استخر

 ساعت روز رشته

شنای آموزشی 

 وتفریحی

 روزهای هفته
29:51-22  

23:51-29 

 سه شنبه-یکشنبه
21:51-6 

25:51-22 

 سه شنبه )تیم (

 

 پنج شنبه )تیم (

29:51-22  

 

6-3 

  

 دوشنبه )همکاران ( ایروبیک در آب 

 سه شنبه )مادران (

29:51-22  

25-21:51 

 

  ثبت نام فارغ التحصيالن در کليه رشته هاي ورزشي بصورت

 نيم بها مي باشد .

 
 

 برنامه هاي آموزشي مادران و فارغ التحصيالن

 ساعت  روز  رشته 

 آمادگی جسمانی 
 باراسل( –)پیالتس 

 6:51-3:51 روزهای زوج 
 22:22-29:22 چهار شنبه  –شنبه 

 22-29:51 شنبه  بدمینتون

کار با دستگاه 
 بدنسازی

 روزهای زوج  
21-22:51 

22:51-25 
21:51-25 

  سه شنبه –یکشنبه 
25:51 – 22 

21:51-25  
29:51-22 

 29:51 – 23 چهارشنبه   –دوشنبه  )بزرگسال (والیبال 

 22-29:51 چهار شنبه   –دوشنبه  کاراته 

  کالس هاي ماه مبارک رمضان

 3:51 – 6:51 روزهای زوج   جسمانیآمادگی 

کار با دستگاه 
 بدنسازی

 و فردروزهای زوج  
21-22:51 

22:51-25 

سه شنبه همزمان با  –ثبت نام مادران در کالس های کار با دستگاه روزهای یکشنبه 

 جلسه ( می باشد . 25ژیمناستیک بصورت نیم بها ) 

 

 

 

 برنامه هاي آموزشي دانش آموزان

 ساعت روز رشته

 25-21:51 پنج شنبه بسکتبال

 22-29:51 شنبه بدمینتون

 والیبال
 22-29:51 دو شنبه )مینی  (

 22-29:51 چهار شنبه )راهنمایی(

 22-29:51 چهار شنبه–دوشنبه  کاراته

 سه شنبه –یکشنبه  ژیمناستیک
21:51-25 
29:51-22 

 61-61:03 سه شنبه فوتسال

 61-61:03 یکشنبه هندبال

 63:03-61 پنج شنبه اسکیت

  کالس هاي ماه مبارک رمضان

 63-66 سه شنبه -یکشنبه  ژیمناستیک

 63-66:03 سه شنبه  –یک شنبه  اسکیت

.خواهشمنداست جهت برگشت عزیزانمان راس ساعت اقدام نمایید  

  : 52/25/69شروع ثبت نام 

  : 59/5/69لغایت   21/2/69تاریخ شروع کالسها 

 55/5/69لغایت  56/5/69شروع کالس های ماه رمضان 

  : 55299621تلفن تماس سالن ورزش 

  : 55292555تلفن تماس استخر 

 


