
44421701پسران                           - 1396برنامه کالسهای پاییز و زمستان 

توضیحات(ریال)شهریه مربی محل برگزاریساعتروزکدرشته

سالن چندمنظوره18 تا 16:45سه شنبه

زمین چمن12:15 تا 11جمعه

 سال16 جلسه زیر 19:3012 تا 3118:15

جلسه بزرگسال20:4512 تا 64819:30

جلسه بزرگسال22:1512 تا 21فرد497

( شنا3تکمیلی )جلسه 17:452,250,00012 تا 16:30شنبه و چهارشنبه677مدرسه شنا

( نفره3)جلسه 6444,900,00012

( نفره2)جلسه 5095,500,00012

( نفره1)جلسه 4966,900,00012

( نفر8 تا5) جلسه بزرگسال20:1512 تا 19فرد607

( نفر8 تا 5) 16زیر - جلسه17:4512تا 16:30شنبه و چهارشنبه435

جلسه تک نفره4,000,00010با هماهنگیزوج و فرد319آب درمانی خصوصی

جلسه2,750,00012برادران20:45 تا 19:30فرد325واترپلو

19:30 تا 18:15سه شنبه
16:30 تا 15:15 پنجشنبه

20:45تا 19:30سه شنبه 

17:45تا 16:30پنجشنبه

19:30 تا 18:15یکشنبه 
10:30 تا 09:15جمعه

20:45 تا 19:30یکشنبه 

09:15 تا 8:00جمعه

4404,400,000پکیج سالمت

491,550,000بدنسازی

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

(مبتدی )ماهیانه15:15850,000تا 27914:00

(پیشرفته )ماهیانه 16:451,000,000تا3515:15

 سال14زیر- ماهیانه 19:30 تا 60318:15

 سال۱۴باالی - ماهیانه 20:45تا1119:30

 سال14زیر  - ماهیانه18:15 تا 3717

 سال14باالی - ماهیانه 19:30 تا 16918:15

سالن 

چندمنظوره

1,950,000

(پیشرفته)سال 14جلسه باالی 12

700,000خواپورBسالن

استخر

استخر

ماهیانه سلطانی

اسبقی

هوتهم

239

شاهسونAسالن 

سالن 

چندمنظوره

105

اسکیت فری استایل

زوجکاراته

Aسالن زوج

زوج

163

زوج287

161

سالن بدنسازی23 تا 15

2,550,000

700,000

1,950,000 سال14جلسه زیر 12 شالینی

2,450,000

289

با هماهنگی

هر روز بجز جمعه ها

315

سال14جلسه زیر 12

2,050,000
بنایی

19:30 تا 18:15

تکواندو

شنا نیمه خصوصی

شنای خصوصی

479

بسکتبال

شنای عمومی

563

480

اسکیت هاکی

ژیمناستیک

فوتسال پسران

اسکیت نمایشی  

(پایه)

اسکیت نمایشی  

(پیشرفته)

زوج

با هماهنگی

1923

3,850,000

392

استخر

سال14جلسه زیر 12

(پیشرفته) سال 14جلسه باالی 12
1,950,000والیبال 

(مبتدی)اسکت نمایشی 

میرزازاده

2,800,000
 جلسه 10

سالن 

چندمنظوره
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توضیحات(ریال)شهریه مربی محل برگزاریساعتروزکدرشته

 سال14زیر- ماهیانه اصالن بیگیBسالن 18تا16:45زوج450کونگفو

همه سنین - ماهیانه پلنگیانAسالن 20:45تا19:30زوج368کیک بوکس

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

 جلسه19900,0004تا 16:30سه شنبه197رنگ روغن - طراحی 

18:00تا16:30سه شنبه

14 تا 12:30پنجشنبه

17:15تا:16دوشنبه

12:30تا11پنجشنبه

پینگ پنگ

3241,700,000

5042,000,000

با هماهنگی428

مدت اعتبار نرخ هر جلسهنرخ هر جلسه عضویت استخر و سونا

 ماه196,000316,0006 جلسه25

 ماه176,000280,0009 جلسه50

یک سال154,000220,000 جلسه100

 96/07/02 به روز رسانی 

:توضیحات

.  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

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

44421701: تلفن 
 متری گلستان 20نبش - (شاهین شمالی)شهید کبیری طامه - اتوبان همت غربی : آدرس 

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

.

جلسه 12

جلسه با دست12

2,850,000

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

با هماهنگی

657

طراحی-نقاشی

سفالگری

 جلسه12

داخل محدوده

خارج از محدوده

خارج محدوده دور

جلسه1,600,00012

. تماس حاصل فرمائید48079124جهت کسب اطالعات با شماره تلفن 

شاهرخ

Cسالن 
(همه سنین) جلسه 12توکلی

(همه سنین )جلسه با چرخ 12 2,500,000

700,000

1,950,000

7,900,000

توکلی

134

198

شطرنج

377

(ریال)سانس صبحگاهی

سرویس ایاب ذهاب

191

ملکی
1,700,000

سلیمانی

8,800,000

15,400,000

14,000,000

22,000,000

4,900,000

(ریال)سانس عادی


