
ی باسمه تعال  

)رها(با توجه به کم تحرکی دانش آموزان و خانواده ها طی چندسال اخیر ونیاز  مجموعه ورزشی مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین

ار می نمایید آنها به فعالیت ورزشی بیشتر وآماده سازی تیم های ورزشی جهت اعزام به مسابقات کالس های مختلف ذیل را برزگز  

 تاریخ شروع کالسها  1401/8/1می باشد. 

                          *****************************************  

 جهت ثبت نام و کسب اطالعات الزم با شماره تلفن  22601259- 22005770 داخلی 100و127 تماس حاصل بفرمایید .

 شروع کالسها از نیمه دوم مهرماه است . 

کالسهای گروهی در صورت به حد نصاب رسیدن تشکیل می گردد .   

 به علت محدودیت ظرفیت الویت با افرادیست که زودتر ثبت نام کنند 

برگزاریساعات   مبلغ شهریه  طول مدت ترم  

 )تومان( 

روز های  تعداد جلسات

 هفته

 نوع آموزش 

ماهه3 با هما هنگی مربیان جلسه 12 18000000   آموزش شنا یک روز  

مربیان هنگی هما با جلسه 12 15000000 یک ماه ونیم  روز2  شنا آموزش   

مربیان هنگی هما با جلسه 12 12000000 یک ماهه   روز3  شنا آموزش   

مربیان هنگی هما با جلسه 10 7500000 دو ماه ونیم   روز1  شنا تیمی وگروهی  آموزش   

45:9-15:11 )شنبه ،چهارشنبه( جلسه 10 5500000 یک ماه و یک هفته  روز2   ورزش در آب گروهی  

30:11-0:13 )شنبه ،چهارشنبه( جلسه 10 15000000 یک ماه و یک هفته   روز2   مادرو کودک دو نفر  

مربیان هنگی هما با نیم  یک ماه و  جلسه 10 13000000  روز2   کالس ترس از آب  

30:13-:15پنج شنبه  نیم  دو ماه و  جلسه 10 7500000  روز1   شنا تیمی 

0:14-  15:15شنبهپنج نیم  دوماه و  جلسه 10 7500000  روز1   واتر پلو ( 

جلسه 12 1200000 یک ماهه  با هماهنگی مربیان روز3   آب درمانی 

هماهنگی مربیانبا  جلسه 12 1500000 یک ماه ونیم  روز2   آب درمانی 

جلسه 12 1800000 دو ماه ونیم  با هماهنگی مربیان روز1   آب درمانی 

00:14 -15:15دبستان) سه شنبه و چهار شنبه(  

   

15:15-45:16روزهای فرد) نوجوانان(   )یکشنبه و سه شنبه (  

 

جلسه10 3500000 روز2   والیبال 

17:15 دوشنبه  شنبه و  جلسه 10 3500000  روز2   هندبال  

15:15- 00:14  

 

 شنبه و دوشنبه 

 

جلسه 10 3500000 روز2  تکواندو دفاع شخصی   

14-15:15  شنبه و دوشنبه  

 

جلسه 10 3500000 روز2   آمادگی جسمانی  

14-15:15  شنبه و دوشنبه  

 

جلسه 10 5000000 روز2   اسکیت 

 تربیت بدنی مجتمع آموزشی مجتهده  بانو امین )رها( 

 



 

 

  

 برنامه سالن های تفریحی استخر

800000جلسه ای 20تومان    50000مبلغ سانس های تفریحی   

تومان 500000 جلسه ای  20تومان     30000اولیائ ودانش آموزان تفریحی    
 

تومان 800000جلسه 20مبلغ کارت های پیش فروش    

 

تومان 40000خانواده های محترم جانبازان  شهدا وبسیجیان   
 

تومان 600000جلسه ای  20ان    توم 40000مبلغ تفریحی میهمانان مجتمع    
 

تومان می باشد . 100000سانس آزاد  باز    

 

 

15-30:16سانس پنجم  30:13-15سانس چهارم     

 

13-30:11سانس سوم    

 

45:9-  15:11سانس دوم    

 

8-30:9سانس اول       

 شنبه 
     

 

15-30:16سانس پنجم  30:13-15سانس چهارم     

 

13-30:11سانس سوم    

 

  

 یکشنبه
     

 

15-30:16سانس پنجم  30:13-15سانس چهارم     
 

 دوشنبه   

     
 

15-30:16سانس پنجم  30:13-15سانس چهارم     
 

شنبه سه      

     

 

15-30:16سانس پنجم  13-30:11سانس سوم      

 

45:9-  15:11سانس دوم    چهارشنبه  

     

 

15-30:16سانس پنجم  30:13-15سانس چهارم     

 

13-30:11سانس سوم    

 

45:9-  15:11سانس دوم   8-30:9سانس اول        پنج شنبه  

     

 


