
توضیحات(ریال)شهریه مربیمحل برگزاریساعتروزکدرشته
هاشمی9:00تا 8:00  520

18:30 تا 717:30

19:30 تا 61118:30

شهسواری12:00 تا 8:00فرد598

قادری13:00 تا 8:00زوج30

1,550,000مربیان فوقطبق ساعات فوقهمه روزه378

17:45 تا 16:30فرد491شنای عمومی

16:15 تا 15
  9:45 تا8:30

10 تا 7508:45

11:15 تا 75110
11:15 تا 10پنجشنبه
10:15 تا 9جمعه

11:45تا10:30شنبه و چهارشنبه454شنا نیمه خصوصی

16:15تا 15فرد233(همه سنین )
( نفر3) جلسه  324,900,00012
( نفر2 ) جلسه 2225,500,00012
(یک نفر ) جلسه 6196,900,00012

15 تا 13:45پنجشنبه
13:30 تا 12:15جمعه

 جلسه6102,000,00012
تک جلسه 12220,000

جلسه12اسکیت

 جلسه کفش رایگان2با (پایه و تکمیلی)

تهیه لوازم ایمنی الزامی19:15 تا 18:00پنجشنبه اسکیت خانوادگی
و بعهده هنرجو می باشد20:45 تا 19:30جمعه(پایه و تکمیلی)

20:45تا 19:30شنبه 
15:45 تا 14:30جمعه

20:45 تا 19:30دو شنبه

14:30 تا 13:15جمعه

20:45 تا19:30چهارشنبه

17:00 تا 15:45جمعه

18:15 تا 16:45دوشنبه

19:30تا 18:15جمعه

22:00 تا 20:45چهارشنبه 

18:15 تا 17:00جمعه

22:002,600,000تا20:45شنبه و دوشنبه159اسکیت نمایشی

 مبتدی12:15 تا 14611

 پیشرفته15 تا 4213:45

ابراهیمی14 تا 48812:30

الهامیانB سالن9:30تا 4814

 جلسه1,850,00012طریقی18:00 تا 16:45شنبه و چهارشنبه269والیبال

18:00 تا 16:45یکشنبه

12 تا 10:45جمعه

18:15 تا 17دوشنه

14 تا 12:45جمعه
 جلسه185000012

 ( نفر8 تا 5) جلسه 12

ماهیانه

 جلسه2,250,00012

محقق

19:30 تا 18:15 زوج

هاشمی

2,550,000

392

پورمهر

1,250,000

452

پنجشنبه و جمعه 

105

زمین چمن 551

379

121

2,800,000

بسکتبال

ژیمناستیک

فرد

اسکیت هاکی

(پایه)اسکیت نمایشی  

اسکیت نمایشی  

(پیشرفته)

287

سالن چندمنظوره
تاجوانچی

دختران        مجتمع فرهنگی ورزشی خرم شاد - 1396کالسهای پاییز و زمستان

 جلسه12

پنجشنبهآموزش باله جلسه1,200,0004

 فوتبال

 جلسه12

A700,000سالن 

باهماهنگی قبلی

بدنسازی

باهماهنگی قبلیشنای خصوصی

شنای کارمندی

3,850,000

1,850,000

استخر

ماهیانه850,000

2,450,000

سالن بدنسازی

33

161

فرد

1923

163

فرد

آبدرمانی

239

فرد

14:30 تا 13

(مبتدی)اسکت نمایشی 

شنا نیمه خصوصی

آیروبیک

مدرسه شنا 

اسکیت فری استایل

 جلسه 10

سالن چندمنظوره
میرزازاده

Aسالن 



توضیحات(ریال)شهریه مربیمحل برگزاریساعتروزکدرشته
700,000اسبقی16:15 تا 15فرد6تکواندو

700,000علیزاده17:30 تا 16:15فرد290کاراته

700,000شیخی17:15تا16فرد36دفاع شخصی

700,000کاظمی19:30تا18:15فرد133کونگفو

10 تا 7649

18:15تا2917:15

18:00 تا 16:30یکشنبه

16:30تا15:00پنجشنبه

18:00تا16:30یکشنبه

16:30تا15پنجشنبه

16:30 تا 15:00یکشنبهتیناب)نقاشی مدرن،

15:00 تا 13:30پنجشنبه(میکس مدیا ، حجمی

جلسه 19:00900,0004تا16:30سه شنبه377رنگ روغن - طراحی 

18:00 تا 16:30سه شنبه

14 تا 12:30پنجشنبه

17:15تا16دوشنبه

12:30تا11پنجشنبه

پینگ پنگ

1,700,000داخل محدوده324

2,000,000خارج محدوده504

با هماهنگیخارج محدوده دور330

96/07/02به روزرسانی 44421701

:توضیحات

 

 متری گلستان 20نبش - (شاهین شمالی)شهید کبیری طامه - اتوبان همت غربی : آدرس 

https://telegram.me/khorramshad: کانال تلگرام 

ماهیانه

Cسالن 

191شطرنج

197طراحی- نقاشی 

44421701: تلفن 

با هماهنگی

.بعد ازثبت نام شهریه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد- 3

.غیبت از کالس های آموزشی، به هر دلیل ممکن ، جبرانی ندارد- 2

سفالگری

198

134

دختران          مجتمع فرهنگی ورزشی خرم شاد- 1396کالسهای پاییز و زمستان

جلسه با دست12

جلسه1,600,00012شاهرخ

(همه سنین) جلسه 2,850,00012توکلی

.  ریال بابت صدور کارت عضویت اضافه می شود80,000 و مبلغ 1396 ریال بابت بیمه ورزشی سال 150.000به شهریه کلیه رشته ها مبلغ - 1

 تماس حاصل فرمائید48079124جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

1,950,000

با هماهنگیسرویس ایاب ذهاب

657

1,700,000
ملکی

(همه سنین )جلسه با چرخ 12

 جلسه12

 جلسه12

توکلی

Aسالن 

2,500,000

950,000احمدیفردآیروبیک شاد

Bسالن 


