
96برنامه کالس های مرداد و شهریور پسران سال

توضیحات(ریال)شهریهمربیمحل برگزاریساعتکدروزشرایط سنیرشته
2888-9:15

5559:30-10:45

10:45-5399:30فرد

5729:30-10:45

57311-12:15

57612:45-14

19:30-3118:15 سال16زیر 

20:45-64819:30همه سنین

7209:30-10:45

72611-12:15

 نفره1-  جلسه12تعداد4966,900,000

 نفره2-  جلسه12تعداد5095,500,000

 نفره3-   جلسه12تعداد6444,900,000

( شنا2باشرط تسلط به ) جلسه12 2,250,000احمدی17:00-67715:45شنبه و چهارشنبهمدرسه شنا

 جلسه 12تعداد2,750,000برادران17-32515:45شنبه و چهارشنبهواترپلو

 جلسه12تعداد 12:152,800,000-54111اسکیت نمایشی

 جلسه 12تعداد 28611-12:15

لوازم ایمنی بعهده هنرجوست34012:45-14

27617-18:15

 جلسه 12تعداد 28718:30-19:45
دو جلسه ارائه کفش21-16319:45پنجشنبه و جمعهاسکیت خانوادگی

21-19:45دوشنبه

14:30-13:15 و جمعه

22-21چهارشنبه

18:30-17:30و جمعه

22-20:45سه شنبه

19:30-18:15و جمعه

22:15-21چهارشنبه

13:15-12و جمعه
جلسه12تعداد2,050,000بنایی9:15-1858زوج سال 14زیر

41915:45-17

42017-18:15
19:30-1447918:15پیشرفته زیر 

20:45-48019:30یکشنبه و سه شنبه14پیشرفته باالی 

54211-12:15

67212:45-14

15:30-14:15دوشنبه  

10:45-9:15و جمعه

16:45-15:30دوشنبه 

12-10:45و جمعه

22:15-21یکشنبه

9:15-8و جمعه

آموزش شنا

 جلسه10تعداد 

1,950,000

2,050,000

استخر

اسکیت سرعت

 شنا خصوصی

هنرور

2,800,000

زوج
 سال 14زیر

 سال14زیر 

72715:45-17

239

105

160

یار محمدی  سالن چند منظوره

هوتهم

شنبه و چهارشنبه

پذیرش با تست قبلی

زوج

161

563

315

676

زوج

همه سنین

 جلسه12تعداد 

جلسه12تعداد2,050,000

 جلسه 12تعداد1,950,000
سالن چند منظوره

سالن چند منظوره

2,550,000

همه سنین

همه سنین

اسکیت پایه 

نمایشی

اسکیت پایه 

تکمیلی

بسکتبال

والیبال

اسکیت هاکی

زوج  سال 14باالی 

فری استایل

سال14زیر

سالن چند منظوره

شنا نیمه 

خصوصی

اسکیت تابستانی
سال14زیر

زوج

مبتدی

2,050,000

 جلسه12تعداد

 جلسه12تعداد 

فوتبال

فرد

زوج

 سال 14زیر 

همراه با تغذیه- جلسه 12تعداد  2,600,000 چمن مصنوعی

2,450,000

2,450,000 جلسه12تعداد 

 سال14زیر 

با هماهنگی قبلی

3,850,000 نفر8 تا 5-  جلسه 12تعداد

صخره نوردی

 سال14باالی 

2,050,000 جلسه12تعداد  ملک لو  سالن چند منظوره 9:30-10:45 323
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توضیحات(ریال)شهریهمربیمحل برگزاریساعتکدروزشرایط سنیرشته

54911-12:15

27914-15:15

16:451,000,000-3515:15پیشرفته

3718-19:15

16919:15-20:30

7404,400,000پکیج سالمت

491,550,000بدنسازی

194218:15-19:30

36819:30-20:45

 جلسه12سالن5808:9:15Aزوجسال14زیرکونگفو
 جلسه10:4512-7289:30زوجسال14زیر

56111-12:15

56212:45-14

5469:30-10:45

18811-12:15

19612:45-14

29314:15-15:30

A1,700,000چادر 14-194312:45هوافضا
جلسه هزینه کیت به عهده 12

هنر جو می باشد

A1,700,000چادر 12:15-56811روبوتیک
جلسه هزینه کیت به عهده 12

هنر جو می باشد

B1,500,000چادر  14-194412:45اریگامی
جلسه قیچی،کاغذ،چسب 12

ماتیکی الزامیست

 جلسه12تعداد 1,500,000مومن زادهDچادر10:45-2959:30زوجسال14زیرخطاطی

34411-12:15

54512:45-14

29412:45-14

73014:15-15:30

72912:45-14

34214:15-15:30

پانسیون یک 

ماهه
 رشته5جلسه بانهار در12تعداد1612,600,000-8زوجسال14زیر

3241,700,000داخل محدوده 

5042,000,000خارج از محدوده

با هماهنگی330راه دور

جلسه4391,200,00012زوجناهار

:قابل توجه
. 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

. ریال هزینه نگهداری اخذ می شود400,000از هنرجویانی که دارای بیش از سه رشته به همراه ناهار می باشند مبلغ - 2

.  می باشد6/20  و پایان آن 5/23شروع کالسهای شهریور پسران - 3

:آدرس سایت

 به پیوندیدhttps://telegram.me/khorramshadبرای دریافت اخبار و برنامه های خرم شاد به کانال تلگرامی 
:آدرس سایت

سال14زیر

جلسه با چرخ12 1,950,000

 Dچادر 

 Eچادر 

شاهرخ

 جلسه 12تعداد1,950,000  سالن پینگ پنگ

جلسه با دست12

خواپورکاراته

1,500,000

850,000

700,000 اسبقی

60319:45-21
  Aسالن

زوج سال14زیر 

ماهیانه

  Aماهیانهشاهسونسالن

همه سنین

زوج

ژیمناستیک

B  سالنسال14زیر

زوجسال14زیرشطرنج

فرد

زوج
سال12زیر

زوجتکواندو

سفالگری

 جلسه12 

ملکی  Cچادر

700,000پلنگیانزوجهمه سنینکیک بوکس  Aسالن 

نقاشی

پینگ پنگ

سرویس رفت و 

آمد

www.khoramshad.com

ماهیانهسلطانی سالن بدنسازی23-15هرروزغیرازجمعههمه سنین

توکل آبادی

جلسه12تعداد

ماهیانه

 جلسه12تعداد

1,500,000

1,500,000

سال14زیر

700,000

مرندی

1396/5/8به روز رسانی 

سال14زیر

زوج

زوجسال14زیر

ماهیانه

700,000




