
توضیحات(ریال)شهریه مربیمحل برگساریساعتروزکدرشته
9 تا 5208
10 تا 6149
18:30 تا 717:30

19:30 تا 61118:30
ضُسًاری12 تا 8فرد598
لادری13 تا 9زيج30
یک ما3781,550,000ٌ

یک ماٌ 7404,400,000پکیج سالمت 
17:45 تا 16:30فرد491ضىای عمًمی

16:30 تا 15پىجطىثٍ
9:45 تا 8:30ي جمعٍ

11:45تا 10:30 زيج454ضىا ویمٍ خصًصی

 16:15 تا 15 فرد233(َمٍ سىیه )
( وفر3) جلسٍ  324,900,00012
( وفر2 ) جلسٍ 2225,500,00012
(یک وفر ) جلسٍ 6196,900,00012

15 تا 13:45پىجطىثٍ
13:30 تا 12:15ي جمعٍ

 جلس6102,000,00012ٍ
تک جلسٍ 12220,000

 جلسٍ 12اسکیت 
تا دي جلسٍ کفص رایگانپایٍ ، تکمیلی

لًازم ایمىی السامی تًد20:30ٌتا 19:15پىجطىثٍ اسکیت
ي تعُذٌ َىرجًست20:45 تا 19:30ي جمعٍخاوًادگی

 جلس222,600,00010ٍ تا 20:45ضىثٍ ي ديضىث159ٍاسکیت ومایطی
20:45 تا 19:30ديضىثٍاسکیت ومایطی

14:30 تا 13:15ي جمعٍپایٍ
20:45 تا 19:30چُارضىثٍاسکیت ومایطی

17 تا 15:45ي جمعٍپیطرفتٍ

19:30 تا 18:15جمعٍ 

22 تا 20:45يسٍ ضىثٍ

22:15 تا 21چُارضىثٍ

18:15 تا 17ي جمعٍ

مثتذی-  جلسٍ 12 12:15 تا 14611
پیطرفتٍ-  جلسٍ 12 15 تا 4213:45

 جلس1,200,0004ٍاتراَیمیAساله 14 تا 12:30پىجطىث488ٍآمًزش تالٍ
 جلس1,850,00012ٍطریمیساله چىذمىظًر18ٌ تا 16:45ضىثٍ ي چُارضىث310ٍيالیثال

18 تا 16:45ديضىثٍ

12 تا 10:45ي جمعٍ
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                                   مجتمع فرهنگی ورزشی خرم شاد1396کالسهای دختران بهار 

فرد Aساله آیريتیک
َاضمی

یک ماٌ

 جلس12ٍ

تذوسازی

239

 جلس12ٍ

تاَماَىگی

 جلس12ٍ

( وفر8 تا 5) جلسٍ 12

فری استایل

2,100,000

161

استخر

14:30 تا 13 فرد

2,800,000

163
2,550,000

19:30 تا 18:15

 جلس10ٍ

میرزازادٌ

1,850,000 جلس12ٍ تاجًاوچی

شیمىاستیک

ساله چىذمىظًرٌ 121تسکتثال

850,000

آتذرماوی

مذرسٍ ضىا

392

Aساله فرد

اسکیت َاکی

محمك

1,250,000

33ضىای کارمىذی

زيج287

700,000

تاَماَىگیضىای خصًصی

105

ساله چىذمىظًرٌ

پًرمُر

379

مرتیان فًقطثك ساعات فًقَمٍ ريزٌ

2,450,000

3,850,000

ساله تذوسازی
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اسثمیAساله 16:15 تا 615تکًاوذي

علیسادAٌساله 17:30 تا 34616:15کاراتٍ

ضیخی16:30 تا 3615:15دفاع ضخصی

کاظمی18:45 تا 13317:30کًوگفً

17:30تا 2916:30
19:45 تا 76418:45

18:00 تا 16:30یکطىثٍ

16:30تا15:00پىجطىثٍ

18:00تا16:30یکطىثٍ

16:30تا15پىجطىثٍ

16:30 تا 15:00یکطىثٍتیىاب)وماضی مذرن،
15:00 تا 13:30پىجطىثٍ(میکس مذیا ، حجمی

18:00تا16:30سٍ ضىثٍ

14 تا 12:30پىجطىثٍ

17:15تا16ديضىثٍ

12:30تا11پىجطىثٍ

پیىگ پىگ

1,500,000داخل محذيد324ٌ

2,000,000خارج محذيد329ٌ

تا َماَىگیخارج محذيدٌ دير428

 تٍ ريزرساوی96/2/1: توجه

.غیثت از کالس َای آمًزضی، تٍ َر دلیل ممکه ، جثراوی وذارد- 2

.تعذ ازثثت وام ضُریٍ تٍ َیچ عىًان مسترد ومی گردد- 3
کالسُای رزري يغیر فعال 
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 متری گلستان 20وبش - (شاهیه شمالی)شهید کبیری طامه - اتوبان همت غربی : آدرس 

سفالگری

روگ ريغه - طراحی 

ضطروج

تًکلی Cساله 

Cساله 

Cساله 

Cساله 

تًکلی

ملکی

ضاَرخ

198

134

جلسٍ 1,700,00012

جلس1,600,00012ٍ

جلسٍ تا دست12

(َمٍ سىیه )جلسٍ تا چرخ 2,500,00012

                                   مجتمع فرهنگی ورزشی خرم شاد1396کالسهای دختران بهار 

. ریال تاتت صذير کارت عضًیت اضافٍ می ضًد80,000 ي مثلغ 1396 ریال تاتت تیمٍ يرزضی سال 150,000تٍ ازای َر وفر مثلغ - 1

191

2850000

950,000

یک ماٌ

ایريتیک ضاد

(َمٍ سىیه) جلسٍ 12

1,950,000

700,000

 جلس12ٍ

 تماس حاصل فرمائیذ48079124جُت کسة اطالعات تیطتر تا ضمارٌ تلفه 

سلیماویتا َماَىگیتا َماَىگیسريیس رفت ي آمذ

 بپیوودیدhttps://telegram.me/khorramshadبرای دریافت اخبار خرم شاد و بروامه ها می تواوید به کاوال تلگرامی 

657

197

فرد

Bساله 

احمذی
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