
شماره تلفن سرپرست محل تمرینروز های تمرینساعت تمریناستفاده کنندگانرشته ورزشیردیف

پارک گل گهرزوج7-6خانواده کارکنان و بازنشستگانورزش صبحگاهی1

2سالن مجموعه ورزشی شمارهزوج11-9:30بازنشستگانبدمینتون2

2سالن مجموعه ورزشی شمارهزوج16:30-15فرزندانوالیبال3

2سالن مجموعه ورزشی شمارهزوج18-16:30کارکنان و خانوادهبدمینتون4

2سالن مجموعه ورزشی شمارهزوج19:30-18کارکنان و فرزندانبسکتبال5

سالن بدنسازی مجموعه ورزشیزوج18:30-17کارکنانبدنسازی6

سالن شطرنج مجموعه ورزشیزوج18:30-17فرزندانشطرنج7

زمین تنیس فاخرزوج17-16خانواده و فرزندانتنیس خاکی8

زمین تنیس فاخرفرد18-17کارکنان ، خانواده و فرزندانتنیس خاکی9

سالن هوازی مجموعه ورزشیزوج18:30-17خانواده کارکنان و فرزندانایروبیک10

سالن هیات تنیس روی میززوج18:30-17ایمیدرو- کارکنان و خانواده تنیس روی میز11

سالن اسکواش مجموعه ورزشیزوج17-15:30فرزنداناسکواش12

سالن اسکواش مجموعه ورزشیزوج18:30-17کارکنان و خانوادهاسکواش13

(تختی)سالن هیئت تیراندازیزوج20:30-19کارکنان و خانوادهتیراندازی14

هماهنگی با سرپرست سوارکارییکشنبه تا جمعه20-18کارکنان و خانوادهسوارکاری15

سالن بیلیارد مجموعه ورزشی(به جز جمعه ها)همه روزه18:30-17کارکنان و خانوادهبیلیارد16

سالن بدنسازی مجموعه ورزشی(به جز جمعه ها)همه روزه17-15:30همسرانبدنسازی17

2سالن مجموعه ورزشی شمارهیکشنبه و سه شنبه16:30-14:30 فرزنداناسکیت18

2سالن مجموعه ورزشی شمارهفرد9:30-8 بازنشستگان و خانوادهبدنسازی19

2سالن مجموعه ورزشی شمارهفرد10:30-9:30بازنشستگان وخانوادهبدنسازی20

2سالن بدنسازی مجموعه شماره فرد17:30-16خانواده کارکنان و فرزندانبدنسازی21

2سالن مجموعه ورزشی شمارهفرد18-16:30خانواده و بازنشستگانوالیبال22

سالن هوازی مجموعه ورزشیفرد18:30-17کارکنان و خانوادهپیالتس23

09132782388هماهنگی با سرپرست  دوچرخه سواریشنبه و چهار شنبه19-17کارکنان و خانوادهدوچرخه سواری24

پیست دو ومیدانی مجموعه ورزشیفرد19:30-18کارکنان و خانوادهپیاده روی و دو25

سالن چند منظوره مجموعه ورزشیفرد18:30-17:30ایمیدرو- کارکنان و خانوادهآمادگی جسمانی26

سالن دارت مجموعه ورزشیفرد19:30-18ایمیدرو- کارکنان و خانوادهدارت27

سالن دارت مجموعه ورزشیفرد21-19:30ایمیدرودارت28

سالن ژیمناستیکفرد15:30-14:30 سال7فرزندان زیر 

سالن ژیمناستیکفرد17-15:30 سال7فرزندان باالی 

استخر مجموعه ورزشیزوج15:30-14بازنشستگانشنا30

استخر مجموعه ورزشیشنبه  و چهارشنبه17-15:30خانوادهشنا31

استخر مجموعه ورزشیدوشنبه ها17-15:30مربیان و سرپرستان کارگریشنا32

استخر مجموعه ورزشیزوج18:30-17کارکنان و  خانوادهشنا33

استخر مجموعه ورزشیشنبه و دوشنبه20-18:30اختصاصی کارکنان و  ایمیدروشنا34

2مجموعه شمارهزوج17:30-16کارکنان و خانوادهپتانک35

سالن ژیمناستیکیکشنبه و سه شنبه19:30-18کارکنان و خانواده(حضوری)یوگا 36

مجازیشنبه و چهارشنبه19-17:30کارکنان و خانواده(مجازی)یوگا مقدماتی37

مجازیدوشنبه و چهارشنبه19-17:30کارکنان  و خانواده(مجازی)یوگا متوسطه38

( 1401 سالچهارمسه ماهه ) خانواده گل گهربرنامه تمرینات ورزشی 

1401/10/01آخرین ویرایش                                                   بانوان                                     

ژیمناستیک29

برای ورود به اماکن ورزشی به همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است



شماره تلفن سرپرستمحل تمرینروز های تمرینساعت تمریناستفاده کنندگانرشته ورزشیردیف

2سالن مجموعه ورزشی شمارهفرد19:30-18مدیرانوالیبال1

اطالع رسانی خواهد شد2سالن مجموعه ورزشی شمارهزوج21-19:30فرزندان و بازنشستگانبسکتبال2

مجموعه ورزشی سالن چند منظورهزوج20-18:30ایمیدرو- کارکنان والیبال3

2سالن مجموعه ورزشی شمارهفرد21-19:30کارکنان و خانوادهبدمینتون4

مجموعه ورزشی سالن چند منظورهزوج21:30-20ایمیدرو- کارکنان فوتسال5

مجموعه ورزشی سالن چند منظورهفرد20-18:30کارکنان ب  و مدیرانفوتسال6

مجموعه ورزشی سالن چند منظورهفرد21:30-20ایمیدرو-  کارکنانبسکتبال7

سالن بدنسازی مجموعه ورزشیزوج20-18:30(الف)کارکنان بدنسازی8

سالن بدنسازی مجموعه ورزشیزوج21:30-20(ب)کارکنان بدنسازی9

سالن بدنسازی مجموعه ورزشیفرد18:30-17(ج)کارکنان بدنسازی10

سالن بدنسازی مجموعه ورزشیفرد20-18:30(د )کارکنانبدنسازی11

سالن بدنسازی مجموعه ورزشی(به جز جمعه ها)همه روزه 12:30-11 شیفت کارکنانبدنسازی12

2سالن بدنسازی مجموعه ورزشیزوج19:30-18فرزندان کارکنان و بازنشستگانبدنسازی13

پیست دو ومیدانی مجموعه ورزشیزوج19:30-18کارکنان و خانوادهپیاده روی و دو14

سالن هیات تنیس روی میززوج20-18:30ایمیدرو-  کارکنان و خانواده تنیس روی میز15

سالن شطرنج مجموعه ورزشیزوج18:30-17فرزندانشطرنج16

سالن شطرنج مجموعه ورزشیزوج20-18:30کارکنان و خانوادهشطرنج17

سالن هوازی مجموعه ورزشیفرد20-18:30کارکنان و خانوادهپیالتس18

زمین تنیس داریوشزوج20-18کارکنان و خانواده

زمین تنیس فاخر(به جز جمعه ها )همه روزه 18-17کارکنان

09132782845با هماهنگی سرپرست سوارکارییکشنبه تا جمعه20-18کارکنان و خانوادهسوارکاری20

هماهنگی با سرپرست  دوچرخه سواریشنبه و چهار شنبه19-17کارکنان و خانوادهدوچرخه سواری21

سالن دارت مجموعه ورزشیفرد19:30-18ایمیدرو- کارکنان و خانوادهدارت22

سالن دارت مجموعه ورزشیفرد21-19:30ایمیدرودارت23

پارک گل گهرزوج7-6خانواده کارکنان و بازنشستگانورزش صبحگاهی24

سالن بیلیارد مجموعه ورزشیفرد20-18:30کارکنان و خانوادهبیلیارد25

سالن بیلیارد مجموعه ورزشیزوج20:30-19مدیرانبیلیارد26

(تختی)سالن هیئت تیراندازیزوج20:30-19کارکنان و خانوادهتیراندازی27

2سالن مجموعه ورزشی شمارهیکشنبه و سه شنبه16:30-14:30 فرزنداناسکیت28

هماهنگی با سرپرست و مربیروزهای جمعهکارکنان و بازنشستگانکوهنوردی30

سالن هوازی مجموعه ورزشیزوج20-18:30فرزندانکاراته31

سالن هوازی مجموعه ورزشیفرد21:30-20کارکنانکاراته32

سالن هوازی مجموعه ورزشیزوج21:30-20کارکنان و فرزنداندفاع شخصی33

سالن اسکواشزوج21-19:30کارکناناسکواش34

سالن اسکواشفرد18:30-17(گروه الف)فرزنداناسکواش35

سالن اسکواشفرد20-18:30(گروه ب)فرزنداناسکواش36

سالن ژیمناستیکشنبه و چهار شنبه20:30-19منتخب ایمیدروآمادگی جسمانی37

سالن ژیمناستیکزوج16-15 سال7فرزندان زیر 

سالن ژیمناستیکزوج17:30-16 سال7فرزندان باالی 

استخر مجموعه ورزشیفرد17-15:30بازنشستگانشنا39

استخر مجموعه ورزشییکشنبه و سه شنبه20-18:30اختصاصی کارکنان و ایمیدروشنا40

استخر مجموعه ورزشیپنجشنبه ها20-18:30مربیان و سرپرستان کارگریشنا41

استخر مجموعه ورزشیفرد21:30-20اختصاصی کارکنانشنا42

استخر مجموعه ورزشیزوج21:30-20کارکنان و خانوادهشنا43

استخر مجموعه ورزشییکشنبه ها23-21:30مدیرانشنا44

09132797514 هماهنگی با سرپرستجمعه هاکارکناندره نوردی45

سالن ژیمناستیکیکشنبه و سه شنبه21-19:30کارکنان و خانواده(حضوری)یوگا 46

مجازییکشنبه و سه شنبه21:30-20کارکنان و کارکنان(مجازی)یوگا مقدماتی47

مجازیدوشنبه و چهارشنبه22-20:30  کارکنان و کارکنان(مجازی)یوگا متوسطه48

1401/10/01: آخرین ویرایش                                                        آقایان                                   

تنیس خاکی19

ژیمناستیک38

برای ورود به اماکن ورزشی به همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است

( 1401 سالچهارمسه ماهه ) خانواده گل گهربرنامه تمرینات ورزشی 


