
 
 

  

قنان صنعت برورزشی کارک گی سسه فرهنمو  

 

1401بستان تا  
 



 

  

  )سه ماهه( جلسه 24  )دو ماهه(جلسه 15  )یک ماهه (جلسه  7  ورزشی  نام رشته

  020/1/ 000  720/ 000  400/ 000  والیبال

  020/1/ 000  720/ 000  400/ 000  بسکتبال 

  020/1/ 000  720/ 000  400/ 000  هندبال 

  020/1/ 000  720/ 000  400/ 000  بدمینتون 

  770/ 000  540/ 000  300/ 000  ژیمناستیک 

  770/ 000  540/ 000  300/ 000  رزمی

  770/ 000  540/ 000  300/ 000  نقاشی 

  770/ 000  540/ 000  300/ 000  هنر و خالقیت 

  770/ 000  540/ 000  300/ 000  شطرنج 

  770/ 000  540/ 000  300/ 000  کتاب و کتاب خوانی

  020/1/ 000  720/ 000  400/ 000  تقویتی دروس پایه 

  780/1/ 000  100/1/ 000  570/ 000  اسکیت 

  100/2/ 000  400/1/ 000  750/ 000  شنا گروهی 

  600/2/ 000  800/1/ 000  950/ 000  شنا نیمه خصوصی 
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 پانسیون دو ماه ه دختران ( روزهاي فرد) 15 جلسه 

تومان  000/5/ 000  
رشته همراه با یک دست لباس و  یک   5

 توپ و غذا و میان وعده 

ومان ت  500/4/ 000  
رشته همراه با یک دست لباس و  یک   4

 توپ و غذا و میان وعده 

ومان ت  100/4/ 000  
رشته همراه با یک دست لباس و  یک   3

 توپ و غذا و میان وعده 

 پانسیون سه ماه ه دختران ( روزهاي فرد)  24 جلسه 

تومان  000/8/ 000  
رشته همراه با یک دست لباس و  یک   5

 توپ و غذا و میان وعده 

ومان ت  100/7/ 000  
رشته همراه با یک دست لباس و  یک   4

 توپ و غذا و میان وعده 

ومان ت  005/6/ 000  
رشته همراه با یک دست لباس و  یک   3

 توپ و غذا و میان وعده 

 پانسیون دختران

 باشد.  غذا و میان وعده براي هر هنرجو در خارج از پانسیون قابل سفارش می

  شود.  ان در روزهاي یکشنبه و سه شنبه تا پایان شهریور برگزار میرشته هاي دختر 
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  ) سه ماهه ( جلسه 37  ) دو ماهه (جلسه 25  ) یک ماهه ( جلسه  12  ورزشی  نام رشته

  430/1/ 000  000/1/ 000  560/ 000  والیبال

  430/1/ 000  000/1/ 000  560/ 000  بسکتبال 

  430/1/ 000  000/1/ 000  560/ 000  تسال وف

  900/ 000  630/ 000  350/ 000  رزمی

  900/ 000  630/ 000  350/ 000  شطرنج 

  200/1/ 000  800/ 000  400/ 000  تنیس روي میز 

  900/ 000  630/ 000  350/ 000  نقاشی 

  900/ 000  630/ 000  350/ 000  هنرو خالقیت  

  770/ 000  540/ 000  300/ 000  کتاب وکتاب خوانی  

  020/1/ 000  720/ 000  400/ 000    روس پایهتقویتی د

  700/2/ 000  800/1/ 000  990/ 000  اسکیت  

  500/2/ 000  800/1/ 000  000/1/ 000  شنا گروهی  

  500/3/ 000  300/2/ 000  300/1/ 000  شنا نیمه خصوصی  
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÷  

 

 پانسیون دو ماه ه پسران ( روزهاي زوج ) 25 جلسه 

تومان  007/7/ 000  
رشته همراه با یک دست لباس و  یک   5

 توپ و غذا و میان وعده 

ومان ت  001/7/ 000  
رشته همراه با یک دست لباس و  یک   4

 توپ و غذا و میان وعده 

ومان ت005/6/ 000  
رشته همراه با یک دست لباس و  یک   3

 توپ و غذا و میان وعده 

 پانسیون سه ماه ه پسران ( روزهاي زوج ) 37 جلسه 

تومان  005/10/ 000  
رشته همراه با یک دست لباس و  یک   5

 توپ و غذا و میان وعده 

ومان ت  008/9/ 000  
رشته همراه با یک دست لباس و  یک   4

 توپ و غذا و میان وعده 

ومان ت  001/9/ 000  
رشته همراه با یک دست لباس و  یک   3

 توپ و غذا و میان وعده 

پسرانپانسیون   

 باشد.  غذا و میان وعده براي هر هنرجو در خارج از پانسیون قابل سفارش می

 شود.   تا پایان شهریور برگزار میشنبه دوشنبه و چهار ،پسران روزهاي شنبهرشته هاي  
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