
    44421701     دختران1396     برنامه کالسهای مرداد و شهریور 

توضیحات(ریال)شهریه مربیمحل برگزاریساعتکدروزشرایط سنیرشته

هاشمی5208-9

717:30-18:30

61118:30-19:30

2917-18

76419:15-20:15

قادری13-5989زوج

شهسواری12-308فرد

3781,500,000
7434,400,000پکیج سالمت

9:15-1648همه سنین

5699:30-10:45

57111-12:15

63312:45-14

49116:30-17:45

67115-16:15

2339:30-10:45

16:15-15:00پنجشنبه

9:45-8:30و جمعه

جلسه14:302,000,00012-61013فردآبدرمانی

 نفر1-جلسه 12تعداد6196,900,000

 نفر2-جلسه 12تعداد2225,500,000

 نفر3-جلسه 12تعداد324,900,000

نمایشی9:152,800,000-1498اسکیت نمایشی

5788-9:15

5569:30-10:45

لوازم ایمنی بعهده 16611-12:15

27617-18:15

28718:30-19:45

21-16319:45پنجشنبه و جمعهاسکیت خانوادگی

21-19:45دوشنبه

14:30-13:15و جمعه

22-21چهارشنبه

18:30-17:30و جمعه

22-20:45سه شنبه

19:30-18:15و جمعه

22:15-21چهارشنبه

13:15-12و جمعه

15:30-26914:15همه سنین

16:45-26815:30سال14زیر

جلسه 12تعداد1,850,000تاجوانچی14-33912:45فردمبتدیبسکتبال

جلسه 12تعداد2,000,000پیریایی12:15-27011فردسال14زیرصخره نوردی

جلسه با تغذیه12تعداد 2,500,000هاشمیچمن مصنوعی9:15-5938فردسال14زیرفوتبال 

جلسه12تعداد1,950,000حیدریانسالن پینگ پنگ10:45-5629:30فردسال14زیرپینگ پنگ

700,000اسبقی16:15-615فردهمه سنینتکواندو
700,000شیخی17:30-3616:15فردهمه سنیندفاع شخصی

بانوان آیروبیک

آیروبیک شاد

شنا کارمندی

بانوان

همه سنین

استخر

فرد

شنای خصوصی

بانوان

Bسالن فرد

بدنسازی

طبق ساعات فوقزوج و فرد

سال14زیر

فرد

با هماهنگی

33

ماهیانه

باهماهنگی

جلسه12تعداد1,850,000 طریقی

Aسالن
محقق

700,000

ماهیانه950,000 احمدی

مربیان فوق

ماهیانه

 جلسه10تعداد 

سالن بدنسازی

 جلسه12تعداد 2,450,000

سالن چند منظوره
2,550,000

1,250,000

3,850,000

2,450,000

سال14زیرشنای نیمه خصوصی

آموزش شنا

همه سنین

اسکیت سرعت

والیبال

زوج

- اسکیت پایه

تکمیلی

همه سنین

فرد سال14زیر

فری استایل

اسکیت هاکی

شنبه و چهارشنبه

- اسکیت پایه

نمایشی

همه سنین

239

2,800,000

160

161

105

 جلسه  دو جلسه 12تعداد 

کفش رایگان

 جلسه12تعداد 

ماهیانه

 نفر8 تا 5 جلسه 12تعداد 

 جلسه12

سالن چند منظوره

Aسالن
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جلسه10:4512-5579:30سال14زیر

ماهیانه16:45-29015:30همه سنین

جلسه700,00012کاظمیBسالن19:15-4118فردهمه سنینکونگفو

1878-9:15

3419:30-10:45

55411-12:15

29212:45-14

21414:15-15:30

 جلسه12:1512-12311 سال14زیر

ماهیانه15-4213:45پیشرفته

 جلسه1,400,00012نوریBسالن 15:30-57414:15فرد سال14زیرآیروبیک کودکان 

1,200,000ابراهیمی13:45-48812:15پنجشنبه
1,200,000الهامیان13:45-4812:15سه شنبه

72512:45-14

72414:15-15:30

55912:45-14

72314:15-15:30

17:453,000,000-19815:45یکشنبه و سه شنبهبزرگسال

 جلسه1,500,00012زارع15:30-55814:15فردخالقیت

جلسه1,500,00012محور12:15-34311فردخطاطی

جلسهC1,500,00012چادر10:45-1259:30فردشطرنج

 جلسه12 1,500,000رضیCچادر14-20512:45فردتئاتر

 رشته5 جلسه بانهار در1611,400,00012-8فردسال14زیرپانسیون یک ماهه

3241,700,000
5042,000,000فرد

با هماهنگی330
 جلسه12 5771,200,000فردنهار 

1396/5/10به روز رسانی: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 باشد6/19  و پایان آن 5/24شروع کالسهای شهریور دختران - 3

www.khoramshad.com:آدرس سایت

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

194512:45-141,700,000

پورمهر

ملکی

700,000علیزاده

Bچادر

جلسه هزینه کیت به عهده 12

هنر   جو میباشد

سال14زیرسرویس رفت و آمد

فردژیمناستیک

فردسال14زیر

فردکاراته

نقاشی

 سال12زیر باله

فردسال14زیر

سفالگری

فردمعماری

سال14زیر

1,500,000

Bسالن

داخل محدوده

 جلسه طراحی، رنگ و 12 

روغن

توکل آبادیDچادر

جلسه با چرخ 12

 جلسه4

Aچادر

Aسالن 

جلسه با دست 12 1,500,000

1,950,000

جلسه12

850,000

http://www.khoramshad.com/

