
تلفن 44421701تابستان 1398کالسهاي 36 جلسه پسران

توضیحاتشهریه(ریال)محل برگزاريساعتروزشرایط سنیکدرشته
17798-9:15
17809:30-10:45
36 جلسه-لباس -ویژه 2رشته به باال8,350,000مدرسه مبعث178111-12:15
17848-9:15
17859:30-10:45
213611-12:15
12جلسه  تک رشته18398-9:153,450,000
36جلسه تک رشته17868-9:15
17879:30-10:45
178811-12:15
178912:45-14
36 جلسه- ویژه پانسیون179014:15-15:30
12 جلسه تک رشته3118:15-19:303,450,000
51615:45-17
213816:30-17:45
20:45-19:30زوج476
21:15-20فرد497

تعداد 36جلسه148,950,000-12:45زوج1791نجات غریق
5028-9:15
7209:30-11
17-15:45شنبه و چهارشنبه727
19:30تا18:15زوجزیر16سال168
تعداد12 جلسه- 1 نفره4968,450,000
تعداد12 جلسه- 2 نفره5097,200,000
تعداد12 جلسه-  3 نفره6446,300,000

12جلسه ( پیشرفته) 2105مدرسه شنا
 12 جلسه( مشروط برتسلط به 2 شنا) 677مدرسه شنا

تعداد12 جلسه 20:453,300,000تا19:30فرد325
36 جلسه ویژه پانسیون148,950,000-12:45زوج1876

36 جلسه تهیه لوازم ایمنی به عهده هنرجو می باشد12:15-179311اسکیت پایه 
14-179412:45و

15:30-179614:15تکمیلی 
15:30-179214:15فري استایل 
18:30-27617:15اسکیت

20تا28718:45پایه-تکمیلی
پنجشنبه
و جمعه

21:30-20:15شنبه اسکیت پایه 
14:30-13:15و جمعهنمایشی

21:30-20:15دوشنبه 
19:30-18:15جمعه

21:30-20:15چهارشنبه 239
18:15-17و جمعه

17978-9:15
17989:30-10:45

18:30-17:15یکشنبھ و سھ شنبھ
17-15:45وپنجشنبه

19:45-18:30یکشنبه و سه شنبه
18:15-17وپنجشنبه

21-19:45یکشنبه و سه شنبه
19:30-18:15و پنجشنبه

53512:45-14
214114:15-15:30

17-15:45شنبه
11:45-10:30و جمعه
17-15:45دوشنبه 
10:30-9:15و جمعه

22:30-21:15یکشنبه14 تا 18 سال
9:15-8و جمعهپیشرفته

24 جلسه- ویژه دو رشته به باال4,900,000سالن چند منظوره9:30-8زوجزیر 14 سال655صخره نوردي

36 جلسه دو رشته به باال- با لباس 

8تا 12 سال563

2,450,000سالن چند منظوره
تعداد12 جلسه 

12 تا 14 سال315

12 جلسه- پذیرش با تست قبلی349

2,450,000
420

پیشرفته -باال15سال479

والیبال

7,300,000مدرسه مبعثزوجزیر 15 سال

بسکتبال

36 جلسه با لباس - ویژه 2رشته به باال7,300,000مدرسه مبعثزوجزیر15 سال 

419
مبتدي

12 جلسه
سالن چند منظوره

10 جلسه  105اسکیت هاکی

فري استایل

36 جلسه لوازم ایمنی الزامی و تهیه آن با هنرجوست

همه سنین
3,600,000

 12 جلسه ( دو جلسه ارائه کفش رایگان) 

لوازم ایمنی الزامی و تهیه آن با هنرجوست21-16319:45اسکیت خانوادگی

3,300,000

واترپلو

زیر15 سال 
زوج

سالن چند منظوره

8,950,000

1923

3,850,000

با هماهنگی قبلیزوجهمه سنین شناي خصوصی

زیر 15 سال
17تا15:45شنبه و چهارشنبه

12 جلسه
همه سنین

زیر 15 سال شناي نیمه 

خصوصی

زوج
تعداد 12 جلسه - 5 تا 8 نفر5,250,000

36جلسه-با لباس -ویژه2رشته به باال

آموزش شناي  

زیر15 سال تابستانی
زوج

استخر

36جلسه - ویژه دو رشته به باال8,550,000

آموزش شنا
شنبه، چهارشنبه

3,450,000

فوتسال

زیر15 سال 

زوج
36جلسه-با لباس -,ویژه 3رشته به باال9,300,000سالن چند منظوره

8,900,000مدرسه بهانزوجفوتبال 



توضیحاتشهریه(ریال)محل برگزاريساعتروزشرایط سنیکدرشته

18099:30-10:45
181011-12:15
192412:45-14
27914:15-15:30
16:45-15:30پیشرفته35

36جلسه ویژه 2 رشته به باال5,100,000سالن 9:15A-8زوجزیر 14 سال2147آمادگی جسمانی
18048-9:15
18059:30-10:45
سالن پینگ پنگ180611-12:15
180712:45-14
180814:15-15:30
6619:30-10:45
67311-12:15
18008-9:15
سالن18019:30-10:45
چند منظوره180211-12:15
180312:45-14
213414:15-15:30
18118-9:15
18129:30-10:45
181311-12:15
1,050,000سالن 18B-16:45همه سنین11

ماهیانه مبتدي 1,050,000سالن19:15B-18زوجزیر 15 سال37تکواندو
ماهیانه1,050,000سالن20:30B-19:15زوجهمه سنین368کیک بوکس
5,900,000سالن بدنسازي740پکیج سالمت

1,950,000سالن بدنسازي49بدنسازي
12جلسه ( بزرگسال) 1,950,000چادر 17A-15:45سه شنبهبزرگسال197طراح رنگ روغن

18999:30-10:45
190011-12:15
43312:45-14
190312:45-14
190414:15-15:30
187812:45-14
192014:15-15:30
21358-9:15
18149:30-10:45
181511-12:15
181612:45-14
تعداد 36ویژه تک رشته181714:15-15:30
18189:30-10:45
181911-12:15
تعداد 36جلسه تک رشته 182012:45-14
18218-9:15
18229:30-10:45
182311-12:15
182412:45-14
71614:15-15:30

36 جلسه تهیه کیت به عهده هنر جو می باشد 12:155,850,000-11زوجزیر15 سال 2027روبیک
15:307,200,000-182914:15سفال با چرخ

6,700,000چادر15:30D-182614:15سفال بادست
تعداد36 جلسه6375,400,000ناهار

36جلسه باناهار در 5 رشته19341,700,000پانسیون
داخل محدوده -36ج6394,650,000
خارج از محدوده-36ج6405,600,000
راه دور- 36جبا هماهنگی641

به روز شده 1398/3/2قابل توجه:
1- به ازاي هر نفر مبلغ 200000 ریال بابت بیمه ورزشی سال 1398 و مبلغ 160000یال بابت صدور کارت عضویت محاسبه می شود.

2- از هنرجویانی که داراي بیش از سه رشته به همراه ناهار می باشند مبلغ 1300000ریال بابت هزینه خدمات مراقبت اخذ می شود.(کد 635)

3- شروع کالسهاي تابستانی پسران  3/22 و پایان کالسهاي 36 جلسه 6/20 می باشد. شروع کالسهاي هنرجویان پسري که براي ناهار ثبت نام کرده اند  3/20 می باشد.

4- به هنرجویانی که در کالسهاي آموزشی 24 و 36 جلسه سانس 8 تا 14 ثبت نام کرده اند کیف ورزشی اهداء می شود.

خانه هاي هاشور زده داراي ظرفیت تکمیل می باشند. 

کارگاه
36 جلسه ویژه دو رشته به باالزوجزیر 15 سال 

سرویس رفت و 

آمد
سه روز در هفتهزیر15سال

تعداد 36 جلسه ویژه دو رشته به باال5,850,000چادر Cزوجزیر15سالشطرنج

5,100,000چادرBزوجزیر15سالخطاطی
تعداد 36 جلسه دورشته به باال

5,300,000چادر Aزوجزیر15سال
36جلسه طراحی، نقاشی،رنگ روغن

نقاشی

36 جلسه - قیچی، کاغذ، چسب ماتیکی الزامیست.5,350,000چادر Dزوجزیر 15 سالاریگامی

36جلسه مبلغ کیت به عهده هنر جو می باشد 5,850,000چادر Gزوجزیر 15 سالهوا، فضا

باالي 18 سال
هر روز غیر از 

جمعه ها
ماهیانه15 تا 23

36 جلسه مبلغ کیت به عهده هنر جو می باشد5,850,000چادر Eزوجزیر 15 سالروبوتیک

36جلسه ویژه 2 رشته به باال7,200,000زیر15 سال صخره نوردي

کاراته
زیر15سال

زوج
B 36 جلسه - ویژه دو رشته به باال3,450,000سالن

پینگ پنگ

زیر 15 سال 

36 جلسه ویژه دو رشته به باال7,150,000زوج( مبتدي) 

مدرسه بهانزیر15سال

ژیمناستیک
زیر12سال

زوج
A36جلسه -ویژه دو رشته به باال 3,800,000سالن

B 12 جلسه1,350,000سالن


