
تلفن 44421701تابستان 1398کالسهاي 36 جلسه دختران 

توضیحاتشهریه (ریال)محل برگزاريساعتروزشرایط سنیکدرشته

91,050,000-5208آیروبیک

TRX213917:15-18:151,800,000

19:151,050,000-61118:15آیروبیک

1,300,000سالن20:15B-76419:15آیروبیک شاد

13-9زوج30

12-8فرد598

1,950,000طبق ساعات فوقزوج و فرد378

5,900,000بدنسازي و استخرزوج و فرد740پکیج سالمت 

12 جلسه تک رشته1648-9:153,450,000

36 جلسه تک رشته در این سانس18308-9:15

18319:30-10:45

183211-12:15

183412:45-14

49116:30-17:45

15-13:45پنجشنبه و 

12 جلسه13:303,300,000-12:15جمعه

36جلسه - ویژه دو رشته به باال5859:30-10:45

تسلط به کرال و قورباغه 51511-12:15

تعداد 12 جلسه 5 تا 8 نفر10:455,250,000-2339:30شناي نیمه خصوصی

16:15-15پنجشنبه

9:45-8:30و جمعه

تعداد12جلسه -1 نفر6198,450,000

تعداد12جلسه -2 نفر2227,200,000

تعداد12جلسه -3 نفر326,300,000

تعداد 36 جلسه ویژه 2 رشته به باال10:457,950,000-9:30زیر 14 سال2143نجات غریق

12 جلسه6102,800,000

تک جلسه12300,000

36 جلسه- ویژه 3 رشته به باال12:15-183811اسکیت نمایشی

36جلسه - ویژه 2 رشته به باال 212711-12:15

212812:45-14

212914:15-15:30

27617:15-18:30

28718:45-20

 12جلسه با دوجلسه کفش رایگان21-19:45پنجشنبه و 163اسکیت خانوادگی

 21:30-20:15    شنبه 

14:30-13:15جمعه

21:30-20:15دوشنبه 

19:30-18:15جمعه

21:30-20:15چهارشنبه 

18:15-17و جمعه

10:45-9:30زیر12سال1840

12:15-11مبتدي1841

تعداد 12 جلسه151,350,000-13:45پیشرفته495

184211-12:15

184312:45-14

184414:15-15:30

36جلسه ویژه 2رشته به باال 10:456,700,000-9:30فرد2137

تعداد 12 جلسه172,450,000-15:45یکشنبه و سه شنبه269

17-15:45چهارشنبه ها

13:15-12و جمعه ها

ویژه دورشته به باال - با لباس9:159,300,000-8فرد1849فوتسال دختران 

سالن چندمنظوره زیر 14 سال
تعداد 12 جلسه 1212,450,000بسکتبال

36جلسه- ویژه 2 رشته به باال

سالن چند منظورهزیر 14 سالوالیبال

سالن  A فردژیمناستیک
36جلسه- ویژه 2 رشته به باال3,800,000

5,100,000سالن Bفردزیر14سالآمادگی جسمانی

10جلسه3,850,000 105اسکیت هاکی

239فري استایل

اسکیت پایه تکمیلی 
تهیه لوازم ایمنی به عهده کارآموز می باشد 

زوجاسکیت پایه و تکمیلی
3,600,000

12 جلسه لوازم ایمنی الزامی وبه عهده هنرجوست

اسکیت 

نمایشی( هنري) 
1923

سالن چند منظوره

15:30-14بانوان

فردزیر14سال

 سالن چند منظوره

8,950,000

آموزش شناي 

کارمندي
تعداد 12 جلسه3,450,000همه سنین33

همه سنینشناي خصوصی

فرد

باهماهنگی

آبدرمانی

36جلسه- ویژه دو رشته به باال

12جلسه3,450,000همه سنین

379مدرسه شنا

آموزش شناي 

تابستانی

همه سنین

فرد

استخر

8,550,000 زیر14سال

سینکرو نایز
فردزیر14سال

8,800,000

فردبانوان
Aسالن

ماهیانه

بدنسازي
بانوان

سالن بدنسازي
1,450,000



توضیحاتشهریه (ریال)محل برگزاريساعتروزشرایط سنیکدرشته

18489:30-10:45

213111-12:15

184512:45-14

213014:15-15:30

18469:30-10:45

184711-12:15

191812:45-14

13:301,350,000-12:15سه شنبه زیر 14 سال2125حرکات سنتی 

13:301,350,000-12:15پنجشنبهزیر 14 سال488باله

ماهیانه1,050,000سالن 16:45B-15:30فردزیر14سال6تکواندو

18508-9:15

18519:30-10:45

ماهیانه29016:45-181,050,000

ماهیانه1,050,000سالن17A-15:45فردزیر14سال36دفاع شخصی

ماهیانه1,050,000سالن19:15B-18فردهمه سنین41کونگفو

18528-9:15

18539:30-10:45

185411-12:15

185512:45-14

201314:15-15:30

سه شنبه

پنجشنبه

12:155,600,000-191611سفالگري با دست

145,150,000-211512:45زیور آالت 

تهیه وسایل  به عهده هنر جو می باشد15:305,150,000-186014:15خالقیت

18569:30-10:45

185711-12:15

18589:30-10:45

185911-12:15

36جلسه دورشته به باال14-12:45فردزیر14سال1909

تهیه وسایل  به عهده هنر جو می باشد15:30-14:15فردزیر 14 سال2024

186112:45-14

186214:15-15:30

36 جلسه با ناهار در 5 رشته39,950,000فردزیر14سال355پانسیون

داخل محدوده -36ج6394,650,000

خارج از محدوده-36ج6405,600,000

راه دور- 36جبا هماهنگی641

تعداد 36 جلسه6385,400,000ناهار

به روز شده: 98/3/2قابل توجه:

1- به شهریه کلیه رشته ها مبلغ 200000 ریال بابت بیمه ورزشی سال 1398 و مبلغ 160000 ریال بابت صدور کارت عضویت اضافه می شود.
2- از هنرجویانی که داراي بیش از سه رشته به همراه ناهار می باشند مبلغ 1300000 ریال بابت خدمات مراقبت اخذ می شود. ( 635) 

3- شروع کالسهاي تابستانی دختران3/23 می باشد. پایان دروه 36 جلسه 6/17 می باشد. شروع کالسهاي هنرجویان دختر که براي ناهار ثبت نام کرده اند از 3/21 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.

5- خانه هاي هاشور خورده داراي ظرفیت تکمیل هستند.

www.khoramshad.com
براي دریافت اخبار خرم شاد به کانال تلگرامی khorramshad@ به پیوندید

خانه هاي هاشور زده داراي ظرفیت تکمیل می باشند. 

36جلسه دو رشته به باال

سرویس
فردزیر14سال

5,900,000 چادرEمعماري

5,100,000چادر Cفردزیر14سالتئاتر

 تعداد36جلسه دو رشته به باال

5,850,000چادرCفردزیر14سالشطرنج

تعداد 12 جلسه

فردزیر14سال
36 جلسه ویژه 2رشته به باال

5,150,000چادرBفردزیر 14 سالخطاطی

2,500,000چادر 17A-15:45همه سنین197طراحی - رنگ روغن

نقاشی، طراحی و 

رنگ و روغن
تعداد36جلسه دو رشته به باال5,300,000چادرA فردزیر 14 سال

A تعداد 4 جلسه سالن

سالنBفردزیر14سالکاراته
36جلسه- ویژه دو رشته به باال3,450,000

تعداد36جلسه  ویژه دو رشته به باال7,150,000سالن پینگ پنگفردزیر14سالپینگ پنگ

36جلسه- ویژه دو رشته به باال7,200,000سالن چندمنظورهفردزیر14سالصخره نوردي


