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 مديريت ورزش موسسه آموزش عالی کوشيار                                              زندگی بهتر= سالمتی = ورزش 

 

 کوشياردانشگاه اطالعيه ورزشی مختص اساتيد محترم 
 :ميرساند محترم ع اساتيدبدينوسيله به اطال

 هيات محترم موسس،مديريت ورزش اين دانشگاه به منظورگسترش ورزش،سالمتی وتفريحات هدفمند، با هزينه ی موسسه، باتوجه به سفارش
سنبلی استاد آقای عبد  دانشگاه سب اطالع بيشتر ميتوانند با مديرورزشاساتيد محترم جهت ک.استذيل نموده اقدام به برگزاری کالسهای ورزشی 

  - مديريت ورزش -دانشجويی،فرهنگی معاون بخش www.kooshyar.ac.irسايت  وب تماس حاصل نموده ويا به۰۹۱۱۳۳۳۵۹۰۲به شماره
 .مراجعه فرمايندورزش اساتيد 

 برنامه ورزشی مخصوص اساتيد خانم 

  گلسار)ره(خانم شعبانی درسالن يادگار امام  توسط استادمينتون بد رشته ۱۶-۱۷روزهای شنبه وچهارشنبه ساعت-۱

 گلسار )ره(درسالن يادگار امام  تمند توسط استاد خانم سعاد واليبالرشته ۱۵-۱۶روزهای يکشنبه وپنجشنبه ساعت-۲

 .فقط جهت دويدن) ره(درسالن بزرگ يادگار امام دووميدانیرشته ۱۵-۱۶روزهای يکشنبه وسه شنبه ساعت-۳

 باشگاه سعدی) قهرمان جهان(استاد خانم هاديزاده توسط )دفاع شخصی(تکواندورشته ۱۵-۱۶های شنبه وچهارشنبه ساعتروز-۴

 .خيابان مطهریموسوی درباشگاه مژدهی واقع درتوسط استاد خانم  ايروبيکرشته ۱۱-۱۲روزهای سه شنبه ساعت -۵

 )روزهای  تعطيل......(فومن وقلعه رودخان تفريح نصف روزه ورزشی به مکانهايی نظير -۶

 )کامال بهداشتی وتميز،کافی شاپ، ترسونای جکوزی،سونای خشک،(دارای  دادگستریاستخر شنای صدور کارت عضويت -۷

واقع دربلوار شهيد چمران جنب اتوبوسرانی انتهای خيابان عريض ۱۴:۳۰-۱۵:۴۵وسه شنبه ها ۱۸-۱۹:۱۵روزهای يکشنبه  
 .رزشی عدالتشهيد ايرج باقری مجموعه و

 برنامه ورزشی مخصوص اساتيد آقا

 )ره(درسالن يادگار امام )مربی تيم ملی(توسط استادآقای قوامی امين  دووميدانیرشته  ۱۸-۲۰روزهای دوشنبه وچهارشنبه-۱

،تناسب مشاوره های کاهش وافزايش وزن( نسازی ودفاع شخصی آمادگی جسمانی،بدرشته ۱۷-۱۸ روزهای شنبه ودوشنبه-۲
 توسط استادآقای عبد سنبلی در باشگاه مژدهی)با جديد ترين متدعلمی روز وزيبايی اندام

 باشگاه مژدهی)مربی اسبق تيم ملی(آقای صادق توسط استاد تکواندوشته ر۱۸-۱۹زهای سه شنبه وپنجشنبه ساعترو -۳

 درباشگاه سعدی واقع در ميدان شهرداری فوتسالرشته ۱۶:۳۰-۱۸روزهای پنجشنبه -۴

 )روزهای  تعطيل......(فومن وقلعه رودخان تفريح نصف روزه ورزشی به مکانهايی نظير  -۵

توسط استاد آقای عبد سنبلی درروزهای تعطيل  )را کاهش دهيم چگونه بصورت علمی وزن خود( آموزش ،هوازیپياده روی-۶
 )دقيقه ۴۵فقط (شهر رشت هایپارکيکی ازصبح در۹-۹:۴۵ساعت 

 )کامال بهداشتی وتميز،کافی شاپ، تر سونایجکوزی،سونای خشک، (دارای دادگستری استخر شنایصدور کارت عضويت -۷

واقع دربلوار شهيد چمران جنب اتوبوسرانی انتهای خيابان  ۱۴:۳۰-۱۵:۴۵وشنبه ها۲۰-۲۱:۱۵روزهای دوشنبه وچهارشنبه ها  
 .مجموعه ورزشی عدالت عريض شهيد ايرج باقری


