
        خوارزمی دانشگاه ورزشی فضاهای و اماکن شناسنامه

 
 استخر بزرگ دانشگاه خوارزمی ) واحد کرج (  : مکان نام

            انتهای بلوار تندرستی -بلوار پژوهش نشانی : 

 استخر : مشخصات

 متر مربع 0573 مساحت کل

 مربع متر  0733 ورزشی دهنده سرویس فضای مساحت

 0031سال  برداریسال بهره 

 روباز       سرپوشیده

 متر 01 ارتفاع فضای سرپوشیده

 متر مربع 17*73 طول و عرض استخر

 

 فضای ورزشی :تاسیسات و تجهیزات 

 توضیحات ندارد دارد ویژگیها
 چشمه   6 سرویس بهداشتی

 هواکش  بادی ) مکانیکی ( 03تعداد    هواکش

 عدد   01 دوش

کمد  13متر مربع و با  07*03اتاق به ابعاد یک    رختکن
 کمد پی وی سی 63چوبی و 

 دستگاه 0هوا ساز    سیستم سرمایشی

بخاری انرژی برای  -دستگاه) بویلر( 0هوا ساز    سیستم گرمایشی
 قسمت رختکن یک دستگاه

 روزانه   جاروی کف استخر

نور گیری به صورت طبیعی و مصنوعی)پرژکتور     نور مناسب 
 عدد( 11و پرژکتور کوچک  57بزرگ 

 صندلی پی وی سی 103با    سکوی تماشاچیان

سانتیمتر و با  03با شیب  73*73سکو به ابعاد    03 سکوی استارت
 دستگیره  کرال پشت 03

 ساعته 15تصفیه آب شنی    تصفیه آب استخر) شنی (

 نفر   13 خشک و بخار ظرفیت سونای

 لوکس   633 روشنایی سطح آب

 لوکس   633 روشنایی محوطه استخر

        

 :استخرسایر تجهیزات ورزشی 

 ( سالن رزمی5 ( جکوزی0 ( سونا خشک و بخار1 (سالن بدن سازی0

 ( حوضچه آب سرد3 ( اتاق استراحت ناجیان5 ( بوفه استخر6 ( سکوی تماشاچی7



 های ورزشی در استخر: امکان رشته

 ( قایق رانی0 ( واتر پلو1 ( بدنسازی0

 ( ورزش های آبی7 ( ورزش های آبی7 ( رزمی5

 

 تصاویر استخر دانشگاه خوارزمی ) واحد کرج (

   

   

 

 

 کشوری -ای منطقه -استانی سطح در آموزشی کالسهای تشکیل یا مسابقات برگزاری امکان* 

 پیمانکاراستخر و نظارت بر آن را دانشکده تربیت بدنی و مدیریت تربیت بدنیمدیریت و نگهداری این مجموعه در اختیار * 

 دانشگاه بر عهده دارند.

  رحمتیاحمد علی  تهیه و تنظیم :                                                                                                   

 ) کارشناس تربیت بدنی (                                                                                                                                                                                                  


