
ًرخ آزادًرخ کارگریترادراىخَاّراىرٍزّای فردرٍزّای زٍج
10:00-11:00خاًن سیذ هَرتی                    

16:00-17:00                 پیشرفتِخاًن للْی 
17:00-18:00خاًن للْی                             

10:00-11:00خاًن                                       9:00-10:00خاًن للْی                                
17-18خاًن هیرشوسی                            

18-19خاًن هیرشوسی                            15:00-16:00خاًن                                      

8:30-10:00خاًن زرگر چی                         

19:00-20:00خاًن للْی                              

9:00-10:00خاًن ًذاف                                
15:00-16:00خاًن ًذاف                              
16:00-17:00خاًن ًذاف                              

400,000450,000*9:15-10:30خاًن                                      15:45-17:00خاًن حکن اللْی                  تذهیٌتَى 5

15:30-16:45خاًن                                   8:30-9:45خاًن                                      

17:00-18:15خاًن هَسَی                       

18:15-19:30خاًن هَسَی                      

16:00-17:15خاًن کریوی                         15:45-17:00خاًن پارساییاى                 

17:00-18:15خاًن پارساییاى                    

   سثک شیتَریَ                    

17:15-18:30خاًن کریوی                       

سثک شَتَکاى                    

18:45-20:00آقای کرهی                          18:30-19:45آقای سخی                         

      19:45-21:00آقای سخی                          

  سثک شیتَریَ               

     20:00- 21:15آقای کرهی                          

 سثک کیَکَشیي              

15:45-17:00-                    خاًن سرداری 16:15-17:30آقای صوصاهی                      
16:30-17:45آقای تیک                            
17:30-18:45آقای صوصاهی                     
18:45-20:00آقای صوصاهی                      

400,000450,000*18:15-19:30خاًن ایرجی                          ایرٍتیک شیوٌاستیک 9

450,000500,000*18:00-19:00خاًن تاقری پَر                      ترای تًَیک11

*           خاًن تحری                      خاًن تحری دٍ چرخِ سَاری 12

تا دٍچرخِ 

600،000آهاتَر 

500،000حرفِ ای 

تذٍى دٍچرخِ 

500،000آهاتَر 

400،000حرفِ ای 

1,150,000(دٍازدُ جلسِ  )1ترم 
1,250,000(دٍازدُ جلسِ  ) 2ترم 
1,350,000(دٍازدُ جلسِ  )3ترم 
1,450,000(دٍازدُ جلسِ  ) 4ترم 

1,300,000 سال14زیر 
110,000140,000*تلیط تک جلسِ استخر

900,0001,150,000* جلسِ ای 10کارت 
1,700,0001,900,000* جلسِ ای 20کارت 
2,250,0002,550,000* جلسِ ای 30کارت 

120,000150,000تک جلسِ
1,100,0001,400,000جلسِ ای10

*هاساش درهاًی 15

1,100,0001,400,000جلسِ ای10
120,000150,000تک جلسِ*

فَتسال 17

(trx )تی آر ایکس 18

تادی پاهپ 19
کراس فیت20
 فیَشى فیتٌس 21

(چوي طثیعی)فَتثال 22

ٍرزشْای تاستاًی 23

     فاًکشٌال                             خصَصی     

                                                   عوَهی

حوام سٌتی 

 تواس حاصل      09194287759 ٍ 09034447759  جْت ثة ًام ٍ کسة اطالعات تیشتر تا شوارُ تلفي ّا  

    .                                                                                                                                                              فرهاییذ 

16:00-24:00    آقایاى 8:30 -16:00 تاًَاى  

تذًسازی  24

شٌا 

آهَزش

.تواس حاصل ًوائیذ  (آقای هیر زارع)09132731977ٍ  (آقای جعفری) 09131518357جْت ثثت ًام ٍکسة اطالعات تیشتر تا شوارُ ّای 

.تواس حاصل ًواییذ  (خاًن حیذری)09162589473جْت ثثت ًام ٍکسة اطالعات تیشتر تا شوارُ  

 35250085- سالي چٌذ هٌظَرُ شْذای کارگر 

16

*

13

*

10

17:00-18:15ایرجی       -خاًن ّا سرداری 

18:00-19:15خاًن صالحی                         

450,000 400,000 * *

*

*

شیوٌاستیک 

تسکتثال 

کاراتِ 

یَگا  3

4

کالس خاًن زرگرچی شٌثِ ٍ 

.چْارشٌثِ ترگسار هی گردد

450,000 400,000 * *

450,000ٍالیثال  400,000 *

330,000400,000

پیالتس

6
16:45-18:00خاًن                                     

7

8

10:00-11:00خاًن ًذاف                               

500,000 450,000 *

500,000 450,000 *

خذهات استخر 

11:30 - 13:00خاًن ٌّرهٌذ راد                  ایرٍتیک در آب 

8:30 - 10:00خاًن ٌّرهٌذ راد                   ٍرزش در آب 14

1396جذٍل رشتِ ّا ٍ تعرفِ ّای هجوَعِ فرٌّگی، ٍرزشی ٍ رفاّی کارگراى استاى یسد  سال 
هثالغ هاّیاًِایام ّفتِ جٌسیت

رشتِ ّای آهَزشی ردیف

آهادگی جسواًی1

*

400,000 330,000 * 8:15-9:15خاًن دریس فتحی                  

400,000 330,000 ایرٍتیک2


