
 سيپرد يمجتمع آب

 و يبا حضور معاون ادار) ع(امام رضا الد با سعادتيشرق کشور همزمان با م يده دانشگاهين استخر سرپوشيبزرگتر

استان و  يشکسوتان شنايدانشگاه، پ يامنا اتيه ي، اعضايقات و فناوريتحق ر علوم،يوز يت منابع انسانيريو مد يمال

: د بزرگ اظهار داشتين عيا کيضمن تبر يرضا عاشورين مراسم دکتر عليدر ا .مسئوالن دانشگاه برگزار شد گريد

ان و کارمندان يدانشجو يورزش و يفراهم ساختن امکانات رفاه يبرا ا ويروز دن ياستخر متناسب با استانداردها نيا

 .ساخته شده است دانشگاه

: شد ادآوريدانشگاه مادر در منطقه شرق کشور  انمشهد به عنو يبه دانشگاه فردوس ز با اشارهيدر ادامه دکتر متکان ن

 نيک دانشگاه بيران به عنوان يشرق ا تواند در منطقه شرق و جنوب يموجود م يت هاين دانشگاه با وجود ظرفيا

 :ن افزوديهمچن يو. باشد يمتفاوت ن دانشگاه نگاهيبه ا يقات و فناوريتحق ر علوم،يمطرح شود و نگاه وز يالملل

. ت شده استيدر آن رعا يالملل نيب ياست که استانداردها يدانشگاه يس دانشگاه از معدود استخرهاياستخر پرد

 م شاهديک بتوانينزد يا ندهيدر آ: کرد يدوارير علوم سپس ابراز اميوز يت منابع انسانيريو مد يو مال يمعاون ادار

 .ميباش ن استخريدر ا يو استان يکشور يمسابقات شنا يبرگزار

 :ده دانشگاهيت استخر سرپوشمشخصا

ن مشاور آرشن، به اتمام يتوسط مهندس دانشگاه، يبا عنوان مجموعه ورزش يمجموعه ا ي، کار طراح۱۳۷۰در سال 

 چند منظوره از محل اعتبارات ين مجموعه، به عنوان سالن ورزشياز ا يقسمت ات ساختيه، عمليدر مرحله اول .ديرس

 يمه تمام باقين ياصل يکن سالن ورزشيول ديرس يآن به بهره بردار يادار د و قسمتيسازمان برنامه و بودجه آغاز گرد

باشد، از  ين پروژه مياز هم يگريده دانشگاه که بخش ديسقف استخر سرپوش ن سال ها، اسکلت و سازهيدر هم .ماند

من سفر مقام معظم يبه  ۱۳۸۶ پس از آن در سال. دياجرا گرد و در محل پروژه يداريرفاه خر يوام صندوق ها محل

که در  يقرارداد يد و طيمه تمام استخر فراهم گرديپروژه ن ليشان امکان تکمياعتبارات دفتر ا و از محل يرهبر

. ديگرد پروژه آغاز يو نازک کار يسفت کار شرکت گسترش ساختمان خاور منعقد شد مراحل با ۱۳۸۷مهرماه 

توجه به  با. باشد يمربوطه م يد با بازوهايله ياز نوع گو ييفضا يآن سازه ها ياصل ، سقف سالنين بنا فلزياسکلت ا

 اتيو پس از آن مجموع عمل ۱۳۸۸خرداد ماه  آن تا ين پروژه، مرحله سفت کاريا خاص يها يژگيها و و يدگيچيپ

 .ديبه طول انجام ز پروژه تا کنونيو تجه ينازک کار

کشور و  يدانشگاهها ين استخرهايبزرگ تر از يکيمتر مربع به عنوان  ۶۳۵۰ يربنايز ده دانشگاه باياستخر سرپوش

 :باشد ير مياستان، شامل امکانات ز تنها استخر استاندارد مسابقات در

 مسابقات استاندارد يمتر برا ۵۰*۲۵به ابعاد  ياستخر اصل -۱

 متر ۶*۸استخر کودکان به ابعاد  -۲



 يجکوز -خشک يسونا-بخار يسونا -۳

 يسالن بدنساز -يمجموعه آب درمان -۴

 شاپ در همکف يم طبقه و کافيرو باز در ن يايتر -۵

 انيگاه تماشاچيجا -۶

 يو ادار يسرپرست ياتاق ها -۷

ستم اذن ينصب س يالزم برا يها ينيب شيپ بوده و يشن يلترهايه استخر مجهز به فيستم تصفيناگفته نماند که س

 .از اجرا گردديدر نظر گرفته شده است تا در صورت ن مکمل نت به عنواياتوميد يلترهايو ف يزن

 يبخش ياستخر مستقل وجود داشته که حت باب کينده، امکان ساخت يآ ينيش بيپ يبه منظور توسعه استخر بر مبنا

 .ده استيه گرديتعب يه خانه فعليموتورخانه و تصف آن در يکيسات مکانيستم تاسياز س

 .دباش يال ميارد ريليم ۵۴پروژه ن ينه تمام شده ايمجموع هز
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