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  )1397سال  ( تعرفه و نرخ مصوب  اماکن ورزشی استان مرکزي در

  

  شرح  ردیف

 زمان استفاده

براي هر 

  جلسه

  (براي هر جلسه)قیمت به ریال 

  3درجه   2درجه   درجه یک

  سالن هاي ورزشی  1

  چند منظوره
  530000  820000  1150000  ساعت 5/1

  

 تبصره : 

منوط به ارائه درخواست کتبی توسط متقاضی و بررسی کارشناسی اداره ورزش و جوانان شهرستان  تغییر و یا ارتقاي درجه سالن ورزشی  -

  و پس از ابالغ به صورت کتبی امکان پذیر می باشد . 

  دقیقه تعویض لباس 15دقیقه فعالیت بعالوه  15زمان استفاده براي هر جلسه شامل یک ساعت و -

  سالن امام خمینی (ره) -مردادنفري پنج  2000سالن هاي درجه یک: سالن  -

سالن شهید –سالن ورزشی بانوان پنج مرداد  - جانبازان-کرهرود-شهید رجایی-شهید باهنر–کالله - بهمن 22سالن  : 2سالن هاي درجه -

  معینی 

  : کلیه سالن هاي ورزشی به غیر از موارد فوق 3سالن هاي درجه -

  زیر استاندارد سالن هاي توپی (فوتسال)

  توجه:

و نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می شود  تعداد-

  .می باشد باشگاه مربوطه   و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن

هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس  جوانان شهرستان مربوطه می باشد و درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش و-

  می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید. ....  واخطارها  ،یففنی و کیبهبود تجهیزات 

در  ند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمایندف(کلیه اماکن ورزشی موظ

  )محسوب می شوند 3درجه اینصورت رغی
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  رشته شیرجه

  )97سال نرخ مصوب (

  امکانات موجود  قیمت به ریال  در ماه  جلسات تعداد  ردیف

  و امکانات کامل  سکوي شیرجه دایو و  610000  موزشی)آ(سه جل 12  1

  و امکانات کامل سکوي شیرجه دایو و 1180000  جلسه 24  2

  

  تبصره :

تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می شـود و  -

  می باشد .باشگاه مربوطه   و یت سالنمسئولیت آن بر عهده مدیر

براسـاس  درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و -

  پیدا نماید. ستاره می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل  اخطارها و .... ،یفود تجهیزات فنی و کیبهب

 (کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند.)

  )(کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند

  

  

  

  

 
 افزوده لحاظ شده است.بر ارزش مالیات  %9وق هاي ف در قیمت
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  رشته ژیمناستیک

     )97(نرخ مصوب سال                                                                       

  جلسه هر زمان   شرح  ردیف
  در ماه جلسه 12

  (قیمت  به ریال)

  از ز بغیررو هر

  تعطیلروزهاي 

  قیمت به ریال

  مالحظات

  و نیم ساعتیک   1سالن درجه   1
  کالس منتخب  1320000  660000

  کالس آموزشی  1060000  530000

  ونیم ساعتیک   2سالن درجه   2
  کالس منتخب   1060000  530000

  کالس آموزشی  890000  450000

  کالس آموزشی  730000  360000  نیمو  ساعتیک   3سالن درجه   3

  تبصره :

  6متر با تجهیزات کامل ژیمناستیک: شامل حداقل  5متر و ارتفاع  400سالن هاي درجه یک ژیمناستیک سالن داراي مساحت حداقل -1

بزرگ و  تشک هاي ایمنی ،وسایل کمک آموزشی ،تیک بانوان، ترامپولین اصلی بزرگاسباب اصلی ژیمناس  4اسباب اصلی ژیمناستیک آقایان، 

  و مورد تایید هیات می باشد. ........ عدد) و10کوچک (حداقل 

  نیز براساس نظر اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه درجه بندي می شود. 3و درجه  2سالن هاي درجه -2

  ژیمناستیک ، فقط می توانند کالس هاي آموزشی برگزار نمایند. 3هاي درجه   سالن-3

نفر و براساس ابعاد سالن می باشد و در کالس هاي  منتخب حداکثر 15- 17تعدادنفرات براي هر مربی  کالس هاي آموزشی حداکثر-4

  نفر می باشد و هیچگونه مبلغی به تعرفه اضافه نمی گردد. 10تعدادنفرات براي هر مربی 

به اس تشخیص مدیریت  وبا توجه ظرفیت سالن براس 3و  2نفر می باشد و سالن هاي درجه  50ظرفیت سالن  1 در سالن هاي درجه -5

 نفر 15 تر مربع فضاي مفید ورزشی سالن ،م 100تعدادنفرات شرکت کننده در کالس ها ، به ازاي هر  حداکثر( می باشد.ابعاد سالن 

  باشد)	می

در ن مربوطه اخذ نمایند (کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستا

 .محسوب می شوند درجه سهاینصورت غیر

 
 

 

  افزوده لحاظ شده استبر ارزش مالیات  %9قیمت هاي فوق  در
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  کرایه زمین چمن                                                               

  )97(نرخ مصوب سال 

  

  ردیف
زمین چمن 

  باابعاداستاندارد

زمین چمن 

  باابعادکوچک
  وقت هرجلسه

  قیمت  به ریال

  

  2050000  یک ونیم ساعت  -----   *  1

  930000  یک ونیم ساعت  *  -------   2

  ریال000/830/2من  زیر نور،  با ابعاد استاندارد مبلغ زمین چ  3

  ریال000/830/3هزارنفري امام خمینی 15استادیوم   4

  ریال2550000 با ابعاد استانداردمصنوعی  زیرنورچمن زمین   5

  ریال 1800000با ابعاد استاندارد زمین چمن مصنوعی بدون نور  6

  1800000زیر نور  -1200000نور بدون توسطمزمین چمن مصنوعی با ابعاد   7

  ریال1000000زیر نور   -ریال  930000زمین چمن مصنوعی با ابعاد کوچک بدون نور    8

  

  تبصر ه :

تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می شـود و  -

  دیریت سالن و باشگاه مربوطه  می باشد .مسئولیت آن بر عهده م

درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی هـا و براسـاس   

  ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید. کیفیبهبود تجهیزات فنی و 

(کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخـذ نماینـددر غیـر    

          .)محسوب می شوندجه سه اینصورت در

  

  

                

  افزوده لحاظ شده استبر ارزش مالیات  %9در قیمت هاي فوق 

 

        

   



5 

 

  سوارکاري

  )97(نرخ مصوب سال 

  وقت هرجلسه  تعدادجلسات  ردیف
  قیمت به ریال

  97مصوب 

  000/520/1/  یک ساعت و نیم  جلسه 10  1

  000/590/1/  یک ساعت و نیم  یک جلسه  2

  

  تبصر ه :

تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می شـود و  -

  .می باشدده مدیریت سالن و باشگاه مربوطه مسئولیت آن بر عه

ستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی هـا و براسـاس   درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهر

  می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید. ،اخطارها و .... کیفیبهبود تجهیزات فنی و 

در  ربوطـه اخـذ نماینـد   (کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمـت را از اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان م   

                        .)محسوب می شوندجه سه اینصورت در	غیر

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  افزوده لحاظ شده استبر ارزش مالیات  %9 قیمت هاي فوق در
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  باشگاه ورزشی -شطرنج

  )97(نرخ مصوب سال                                                                       

  جلسه وقت هر  عنوان شرح  ردیف

  جلسه در ماه12

  قیمت به ریال

  97مصوب 

  هر روز بغیر از

  روزهاي تعطیل

  قیمت به ریال

  000/320/1/  000/660/  یک ساعت و ربع  آموزشی  1

  000/000/2/  000/990/  یک ساعت و ربع  آموزشی(خصوصی)  2

  

  تبصر ه :

اس مقررات و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می شود و تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براس-

  مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن و باشگاه مربوطه  می باشد .

درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس 

  ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید. کیفی بهبود تجهیزات فنی و

(کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نماینددر غیر 

                        .)محسوب می شوندجه سه اینصورت در

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  افزوده لحاظ شده استبر ارزش مالیات  %9 قیمت هاي فوق در
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  97شهریه مصوب مدارس و باشگاه هاي شطرنج استان مرکزي در سال 

  

  

  توجه:

  ت شطرنج استان مرکزي باشند.ئت مربیگري معتبر و مورد تایید هیره هاي آموزشی بایستی داراي کارمربیان دو -1

  ارایه گواهینامه معتبر پایان دوره آموزشی توسط باشگاه یا مدرسه جهت هنرجویان الزامیست.-2

تمرین ، دفتر کار  ،البی و مجهز به ویدیو کالس آموزشی ،سالن مسابقات مجزا  و  3بایستی حداقل  داراي  1باشگاه یا مدارس درجه -3

داراي مدرك مربیگري درجه یک  حداقلامکان دسترسی به اینترنت بوده و موسس  ،کامپیوتر ،آموزشی پروژکتور و امکانات نرم افزاري

  شطرنج باشد. 

یوتر و امکان دسترسی به اینترنت و کامپ ،دفتر کار ،سالن تمرین ،یشکالس آموز 2 ایستی حداقل دارايب 2باشگاه یا مدارس درجه -4

  .شطرنج باشد 2حداقل داراي مدرك مربیگري درجه باشگاه) -(مدیرموسس 

باشگاه)حداقل داراي مدرك -موسس (مدیرکالس آموزشی ،سالن ،کامپیوتر  باشد.  2بایستی حداقل داراي  3مدارس درجه باشگاه یا -5

 .شطرنج باشد 3مربیگري درجه 

  اي شطرنج تحت نظارت اداره کل ورزش و جوانان استان و فدراسیون شطرنج ج.ا.ا. تاسیس و اداره می گردند.مدارس وباشگاه ه-6

  تعرفه هاي مصوب را در مکان باشگاه و در معرض دید عموم نصب نمایند باشگاه و مدارس شطرنج بایستی-7

                                                                                                      

  

  

  افزوده لحاظ شده استبر ارزش مالیات  %9قیمت هاي فوق  در

   

  ردیف
درجه کیفی باشگاه یا 

  مدرسه
  زمان هر جلسه  شرح

   ترم)-(دوره جلسه  10

  نفر) 12- 6عمومی (

  هزینه ( ریال)

  ترم)-ره(دو جلسه  10

  نفر) 5-3نیمه خصوصی (

  هزینه ( ریال)

  1250000  1000000  یک ساعت و نیم    آموزشی  درجه یک                1

  1000000  800000  یک ساعت و نیم    آموزشی  درجه دو                 2

  800000  600000  یک ساعت و نیم    آموزشی  درجه سه                3
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  بیلیارد

  )97(نرخ مصوب سال 

  قیمت به ریال  وقت هر جلسه  توضیحات  درجه باشگاه

  000/150/  یک ساعت  نرخ کرایه میزپاکت بیلیارد  ستاره5باشگاه 

  000/165/  یک ساعت  وکرنرخ کرایه میز اسن  ستاره 5باشگاه 

  000/135/  یک ساعت  نرخ کرایه میزپاکت بیلیارد  ستاره 4باشگاه 

  000/150/  یک ساعت  نرخ کرایه میز اسنوکر  ستاره 4باشگاه 

  000/120/  یک ساعت  نرخ کرایه میزپاکت بیلیارد  ستاره 3باشگاه 

  000/135/  یک ساعت  نرخ کرایه میز اسنوکر  ستاره 3باشگاه 

  ه یکدرج
  000/110/  یک ساعت  نرخ کرایه میزپاکت بیلیارد

  000/120/  یک ساعت  نرخ کرایه میز اسنوکر

  2درجه 
  000/90/  یک ساعت  نرخ کرایه میز ایت بال

  000/10/  یک ساعت  نرخ کرایه میز اسنوکر

  3درجه 
  000/60/  یک ساعت  نرخ کرایه میز ایت بال

  000/75/  یک ساعت  نرخ کرایه میز اسنوکر

  000/80/  15/1  بولس  

  تبصره :

  پاکت ،اسنوکر و یا جمع هر دو باشد میز14متر و حدال  3متر ،ارتفاع 700ستاره می بایست حداقل متراژ 5باشگاههاي -

  میز پاکت ،اسنوکر و یا جمع هر دو باشد12متر و حدال  3متر ،ارتفاع 500ستاره می بایست حداقل متراژ 4باشگاههاي -

  میز پاکت ،اسنوکر و یا جمع هر دو باشد8متر و حدال  3متر ،ارتفاع 300ستاره می بایست حداقل متراژ 3شگاههاي با -

  میز پاکت ،اسنوکر و یا جمع هر دو باشد6متر و حدال  3متر ،ارتفاع 300می بایست حداقل متراژ  درجه یک باشگاههاي  -

  .میز پاکت ،اسنوکر و یا جمع هر دو باشد  5متر و حدال  3،ارتفاع  متر300می بایست حداقل متراژ درجه دوباشگاههاي  -

  میز پاکت ،اسنوکر و یا جمع هر دو باشد.  4متر و حدال  3متر ،ارتفاع 250می بایست حداقل متراژ درجه سه باشگاههاي  -

ایند اشل قیمت بـر اسـاس تعـداد میزهـاي     می باشند و درخواست مجوز فعالیت بیلیارد می نمبیلیارد باشگاههایی که فاقد سالن تخصصی -

  موجود باشگاههاي ستاره دار محسوب می گردد.

  می باشدزمان استفاده براي هر جلسه شامل یک ساعت -

تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می شـود و  -

  می باشد .و باشگاه مربوطه  عهده مدیریت سالن  مسئولیت آن بر

درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براسـاس  -

  یدا نماید.پ ستاره ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل  کیفیبهبود تجهیزات فنی و 

(کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نماینددر غیـر  -

 محسوب می شوند.)ستاره 1اینصورت 
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  افزوده لحاظ شده استبر ارزش مالیات %9هاي فوق  در قیمت                                                                                                

  تنیس خاکی

  )97(نرخ مصوب سال 

  قیمت  به ریال  شرح عنوان  وقت هرجلسه  تعدادجلسات  ردیف

  000/660/1/  بخش  آموزشی  یک ساعت ونیم  ماه در لسهج 12   1

 000/300/3/  بخش  آموزشی  یک ساعت ونیم  جلسه در ماه 24   2

  000/180/  بخش  آموزشی  یک ساعت ونیم  جلسه  1   3

  

  تبصره :

زش و جوانـان  ارائه عنوان باشگاه ویژه به هر یک از باشگاههاي متقاضی پس از ارائـه درخواسـت و بررسـی کارشناسـی توسـط اداره ور     -

  شهرستان و اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود 

  دقیقه تعویض لباس15دقیقه فعالیت بعالوه  15زمان استفاده براي هر جلسه شامل یک ساعت و -

و تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می شـود  -

  مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن و باشگاه مربوطه  می باشد .

جوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس  درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش و-

  ا تنزل ستاره  پیدا نماید.،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و ی کیفیبهبود تجهیزات فنی و 

در غیـر   (کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نماینـد 

 می شوند.) محسوب 3درجه اینصورت 

  

  
  افزوده لحاظ شده استبر ارزش مالیات %9هاي فوق  در قیمت                                                                                                
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  تیر اندازي با کمان 

  )97(نرخ مصوب سال 

  قیمت  به ریال  شرح عنوان  وقت هرجلسه  تعدادجلسات  ردیف

  000/450/1/  آموزشی (بدون تجهیزات )  یک ساعت ونیم  جلسه12  1

  000/950/1/  یر نور (بدون تجهیزات )ز –آموزشی   یک ساعت ونیم  جلسه12  2

  000/850/2/  آموزشی  یک ساعت ونیم  جلسه24  3

  000/960/1/  آموزشی (با تجهیزات )  یک ساعت و نیم  جلسه12  4

  000/150  آموزشی  یک ساعت و نیم  جلسه1  5

  تبصره :

رسـی کارشناسـی توسـط اداره ورزش و جوانـان     ارائه عنوان باشگاه ویژه به هر یک از باشگاههاي متقاضی پس از ارائـه درخواسـت و بر  -

  شهرستان و اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود .

  ریال دریافت گردد 200000مبلغ بدون تجهیزات جلسه بابت هرجلسه 12در صوت افزایش تعداد جلسات بیشتر از -

  ریال دریافت گردد250000مبلغ جلسه بابت هرجلسه زیر نور بدون تجهیزات 12در صوت افزایش تعداد جلسات بیشتر از  -

  دقیقه تعویض لباس15دقیقه فعالیت بعالوه  15زمان استفاده براي هر جلسه شامل یک ساعت و -

تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می شـود و  -

  سالن و باشگاه مربوطه  می باشد . مسئولیت آن بر عهده مدیریت

درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براسـاس  -

  ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید. کیفیبهبود تجهیزات فنی و 

  یه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند)(کل

  

  
  شده استافزوده لحاظ بر ارزش مالیات %9هاي فوق  در قیمت                                                                                                
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  با اسلحه تیر اندازي

  )97(نرخ مصوب سال  

  قیمت  به ریال  شرح عنوان  جلسه وقت هر  جلسه درماه تعداد  ردیف

  000/060/1/  آموزشی  نیم یک ساعت و  جلسه12  1

  000/770/1/  با تجهیزات   یک ساعت و نیم   لسه جیک   3

  

  تبصره :

متقاضی پس از ارائـه درخواسـت و بررسـی کارشناسـی توسـط اداره ورزش و جوانـان        به هر یک از باشگاههايارائه عنوان باشگاه ویژه -

  شهرستان و اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود .

  دقیقه تعویض لباس15دقیقه فعالیت بعالوه  15زمان استفاده براي هر جلسه شامل یک ساعت و -

س مقررات و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می شـود و  تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براسا-

  می باشد .و باشگاه مربوطه   مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن

درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براسـاس  -

  ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید. کیفی بهبود تجهیزات فنی و

 )انان شهرستان مربوطه اخذ نمایند(کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جو

                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  افزوده لحاظ شده استبر ارزش مالیات  %9قیمت هاي فوق  در                                                  
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  مدرسه فوتبا ل

  )97(نرخ مصوب سال  

  

  قیمت  به ریال  توضیحات  وقت هرجلسه  جلسات تعداد  ردیف

  000/980/1/  آموزشی   نیم یک ساعت و  )یک ترم( هماه 3به مدت  لسه ج 36  1

  

  تبصره :

هاي متقاضی پس از ارائـه درخواسـت و بررسـی کارشناسـی توسـط اداره ورزش و جوانـان        ارائه عنوان باشگاه ویژه به هر یک از باشگاه-

  .کتبی امکان پذیر خواهد بود شهرستان و اعالم

  دقیقه تعویض لباس15دقیقه فعالیت بعالوه  15زمان استفاده براي هر جلسه شامل یک ساعت و -

تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می شـود و  -

  ت سالن و باشگاه مربوطه  می باشد .مسئولیت آن بر عهده مدیری

درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براسـاس  -

  ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید. کیفیبهبود تجهیزات فنی و 

 لیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند)(ک

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ارزش افزوده لحاظ شده است مالیات بر %9قیمت هاي فوق  در
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   خره نورديص

  )97(نرخ مصوب سال 

  ه ریالقیمت  ب  شرح عنوان   وقت هرجلسه  تعدادجلسات  ردیف

  000/470/  آموزشی  یک ساعت ونیم  جلسه درماه 12  1

  

  تبصره :

هاي متقاضی پس از ارائه درخواسـت و بررسـی کارشناسـی توسـط اداره ورزش و جوانـان       به هر یک از باشگاه ارائه عنوان باشگاه ویژه -

  شهرستان و اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود .

  دقیقه تعویض لباس15دقیقه فعالیت بعالوه  15ساعت و  زمان استفاده براي هر جلسه شامل یک-

تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می شـود و  -

  می باشد .و باشگاه مربوطه  مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن 

ن ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براسـاس  درجه بندي اماکن ورزشی شهرستا-

  ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید. کیفیبهبود تجهیزات فنی و 

 را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند.)(کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت 

 

  

  

  

  

  

  
  ارزش افزوده لحاظ شده است مالیات بر %9قیمت هاي فوق  در
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   رشته هاي راکتی

  )97(نرخ مصوب سال  

  

  قیمت  به ریال  شرح عنوان  وقت هرجلسه  تعداد جلسات  نام رشته ورزشی  ردیف

  000/430/  بخش خصوص آموزشی  یک ساعت ونیم  جلسه در ماه 12  بدمینتون  1

  000/430/  آموزشی  یک ساعت ونیم  جلسه در ماه 12  اسکواش  2

  000/430/  آموزشی  یک ساعت ونیم  جلسه در ماه 12  تنیس روي میز  3

 

  تبصره :

جوانـان  هاي متقاضی پس از ارائـه درخواسـت و بررسـی کارشناسـی توسـط اداره ورزش و       به هر یک از باشگاه ارائه عنوان باشگاه ویژه-

  .اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بودشهرستان و 

  دقیقه تعویض لباس15دقیقه فعالیت بعالوه  15زمان استفاده براي هر جلسه شامل یک ساعت و -

تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می شـود و  -

  می باشد .باشگاه مربوطه   و  ئولیت آن بر عهده مدیریت سالنمس

درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براسـاس  -

  نزل درجه پیدا نماید.می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا ت ،اخطارها و .... کیفیبهبود تجهیزات فنی و 

 )ندوانان شهرستان مربوطه اخذ نمای(کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و ج

  

  

  

 ارزش افزوده لحاظ شده است مالیات بر%9هاي فوق  در قیمت
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  )97(نرخ مصوب سال  شهریه رشته هاي ورزشی

  قیمت  به ریال  وقت هرجلسه  شرح عنوان   نام رشته ورزشی  ردیف

  000/430/ یک ساعت ونیم  آموزشی   کاراته  1

 000/430/ یک ساعت ونیم  آموزشی   تکواندو  2

 000/430/ یک ساعت ونیم  آموزشی   جودو  3

 000/430/ یک ساعت ونیم  آموزشی   وزنه برداري  4

 000/430/ یک ساعت ونیم  آموزشی   کونگ فو  5

 000/430/ یک ساعت ونیم  آموزشی   دفاع شخصی  6

 000/430/ یک ساعت ونیم  آموزشی   کشتی  7

 000/430/ یک ساعت ونیم  آموزشی   بوکس  8

 000/430/ یک ساعت ونیم  آموزشی   دو ومیدانی  9

 000/430/ یک ساعت ونیم  آموزشی   کبدي  10

 000/430/ یک ساعت ونیم  آموزشی   کشتیهاي محلی  11

 000/430/ یک ساعت ونیم  آموزشی   باستانی  12

 000/430/ یک ساعت ونیم  آموزشی   سبکهاي رزمی  13

 000/430/ یک ساعت ونیم  آموزشی   رزمی  14

 000/430/ یک ساعت ونیم  آموزشی   ووشو  15

 

  تبصره :

به هر یک از باشگاههاي متقاضی پس از ارائـه درخواسـت و بررسـی کارشناسـی توسـط اداره ورزش و جوانـان        ارائه عنوان باشگاه ویژه-

  شهرستان و اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود .

  دقیقه تعویض لباس15دقیقه فعالیت بعالوه  15زمان استفاده براي هر جلسه شامل یک ساعت و -

  تعیین می گردد. ریال 370000) نیم یک ساعت و هر جلسه جلسه در ماه 12(2درجه  شده در جدول باال براي  سالن هايرشته هاي قید -

  تعیین می گردد. ریال 330000یک ساعت ونیم )  هرجلسه  جلسه در ماه 12( 3درجه شده در جدول باال براي  سالن هاي قید  رشته هاي -

تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می شـود و  -

  می باشد .و باشگاه مربوطه  الن مسئولیت آن بر عهده مدیریت س

درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براسـاس  -

  ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید. کیفیبهبود تجهیزات فنی و 

                       یند.نما اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ (کلیه
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  ظ شده استافزوده لحابر ارزش مالیات  %9در قیمت هاي فوق                                                                        

  بدنسازي

  )97(نرخ مصوب سال 

  

  تبصره :

  دقیقه تعویض لباس15دقیقه فعالیت بعالوه  15ر جلسه شامل یک ساعت و زمان استفاده براي ه -

  .درصد به قیمت هرجلسه اضافه می گردد 40به ازاي هر نیم ساعت اضافه زمان تمرین  باشگاهو درجه با توجه به ستاره  -

  جلسه اضافه گردد 12درصد به یک جلسه از  40مبلغ  ،جلسه 12فه نمودن هر یک جلسه تمرین به اضا به ازاي  باشگاهو درجه با توجه به ستاره  -

باشـگاه اضـافه   و درجـه  هرجلسه با توجه بـه سـتاره    درصد به تعرفه  20درصورت وجود اتاق کودك با تجهیزات کامل بازي براي کودکان مبلغ  -

  .گردد	می

      .ودك به مدت یک ساعت و نیم می باشدحضور والدین با کودك وحضور کودك در اتاق ک هر جلسهمبلغ فوق فقط مربوط به  نکته :     

محسـوب مـی گـرددو    و درجه درصد از قیمت هر جلسه بر اساس ستاره 40دقیقه 30درصورت وجود سوناي خشک ،بخار و جکوزي به ازاي هر  -

  دقیقه به طور همزمان از سوناي خشک ،بخار و جکوزي استفاده نماید.30ورزشکار می تواند در 

کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل هاي فدراسیون هـاي مربوطـه انجـام مـی شـود و      تعداد نفرات شرکت  -

  می باشد . و  باشگاه مربوطه  مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن

طی بازرسی ها و براساس بهبـود  درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه  -

  می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید. ،اخطارها و .... کیفیتجهیزات فنی و 

  )بوطه اخذ نمایند(کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مر

  

  

ف
دی

ر
  

  درجه باشگاه
    

  زمان هرجلسه
  قیمت هرجلسه

  درماه هجلس12

  ریال

  هر روز بغیر از روزهاي تعطیل

  (قیمت  به ریال)

  1600000  800000  85000  یک ساعت و نیم  ستاره 5  1

  1460000  720000  75000  یک ساعت و نیم  ستاره 4  2

 1310000 650000 70000 یک ساعت و نیم  ستاره 3  3

 1170000 580000 60000 یک ساعت و نیم  درجه یک  4

  800000  470000  50000  یک ساعت و نیم  2درجه   5

 550000 340000 4000 یک ساعت و نیم  3درجه   6
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  افزوده لحاظ شده استبر ارزش مالیات %9اي فوق ه در قیمت

  توپی هاي رشته

  )97(نرخ مصوب سال 

  قیمت  به ریال و درجه باشگاه شرح عنوان  جلسات درماه  وقت هرجلسه  نام رشته ورزشی  ردیف

 550000  درجه یکو  آموزشی  جلسه 12 یک ساعت و نیم  بسکتبال  1

 550000  و درجه یک آموزشی  " یک ساعت و نیم  والیبال  2

 550000  و درجه یک آموزشی  " یک ساعت و نیم  هندبال  3

 550000  و درجه یک آموزشی  "  یک ساعت و نیم  هاکی  4

 550000  و درجه یک آموزشی  "  یک ساعت و نیم  فوتسال  5

 550000  و درجه یک آموزشی  "  یک ساعت و نیم  سپک تاکرا  6

  تبصره :

شگاههاي متقاضی پس از ارائـه درخواسـت و بررسـی کارشناسـی توسـط اداره ورزش و جوانـان       ارائه عنوان باشگاه ویژه به هر یک از با-

  شهرستان و اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود .

  دقیقه تعویض لباس15دقیقه فعالیت بعالوه  15زمان استفاده براي هر جلسه شامل یک ساعت و -

  تعیین می گردد. .ریال000/450در ماه  هر جلسه یک ساعت ونیم ) جلسه12(  2درجه رشته هاي قید شده در جدول باال براي  سالن هاي -

  تعیین می گردد. ریال 000/380جلسه در ماه  هرجلسه  یک ساعت ونیم ) 12(3درجه  رشته هاي قید شده در جدول باال براي  سالن هاي  -

و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می شـود و   تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقررات-

  می باشد .و باشگاه مربوطه مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن 

تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می شود و -

  می باشد .و باشگاه مربوطه الن مسئولیت آن بر عهده مدیریت س

درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس  -

  ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید. کیفیبهبود تجهیزات فنی و 

 .)بوطه اخذ نمایندماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مر(کلیه ا -

  

  

  

  افزوده لحاظ شده استبر ارزش مالیات  %9قیمت هاي فوق  در
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  دوچرخه سواري  

  )97نرخ مصوب سال (                                                            

  

  قیمت  به ریال  توضیحات  وقت هرجلسه  جلسات تعداد  ردیف

  770000  آموزشی (با دوچرخه)  یک ساعت و نیم  جلسه درماه 12  1

  510000  آموزشی (بدون دوچرخه)  یک ساعت و نیم  جلسه درماه 12  3

  430000  آزاد  یک ساعت و نیم  جلسه درماه 12  4

  

  تبصره :

هاي متقاضی پس از ارائـه درخواسـت و بررسـی کارشناسـی توسـط اداره ورزش و جوانـان        باشگاه به هر یک از ارائه عنوان باشگاه ویژه-

  .اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بودشهرستان و 

تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می شـود و  -

  .می باشدو باشگاه مربوطه عهده مدیریت سالن  مسئولیت آن بر

براسـاس  درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و -

  نماید. می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا اخطارها و .... ،یفبهبود تجهیزات فنی و کی

 .)بوطه اخذ نمایند(کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مر

  

  

  افزوده لحاظ شده استبر ارزش مالیات  %9هاي فوق  قیمت در
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  استخرها ي شنا درسطح استان مرکزي

  )97(نرخ مصوب سال 

استخرهاي 

  ستاره5

به صورت خشک بخار و جکوزي) ( سوناو ربع استفاده از استخر و  تساعیک 

  تفریحی براي یک نفر

  قیمت به ریال

150000  

  2080000  جلسه آموزش شنا  12  *****

*****  
 (خشک بخار و جکوزي) اختصاصی یک ساعت وربع استخر وسونایک تایم 

  تعداد نفرات مطابق استاندارد اعالمی فدراسیون نجات غریق در خصوص
11430000  

 135000  دقیقه30استفاده از سوناي خشک ،جکوزي و بخار به طور همزمان بابت هر   *****

استخرهاي 

  ستاره4
  135000  فریحی براي یک نفرت یک ساعت و ربع استفاده از استخر و سونا به صورت

  1890000  جلسه آموزش شنا  12  ****

****  
  (خشک بخار و جکوزي) سونا ربع استخر و اختصاصی یک ساعت ویک تایم 

  مطابق استاندارد اعالمی فدراسیون نجات غریق در خصوص تعداد نفرات
10400000  

 120000  دقیقه30جکوزي و بخار به طور همزمان بابت هر  ،استفاده از سوناي خشک  ****

استخرهاي 

  ستاره3
  ي یک نفربه صورت تفریحی براسونا  و ربع استفاده ازاستخر یک ساعت و

  قیمت به ریال

120000  

  1700000  جلسه آموزش شنا  12  ***

***  
  خشک بخار و جکوزي)( اختصاصی یک ساعت وربع استخر وسونایک تایم 

  مطابق استاندارد اعالمی فدراسیون نجات غریق در خصوص تعداد نفرات
9360000  

  110000  دقیقه30بت هر جکوزي و بخار به طور همزمان با ،استفاده از سوناي خشک  ***

استخرهاي 

  یکدرجه 
  110000  به صورت تفریحی براي یک نفرسونا  و یک ساعت وربع استفاده ازاستخر

  1520000  جلسه آموزش شنا12  **

** 

  

 )(خشک بخار و جکوزيختصاصی یک ساعت وربع استخر وسونا یک تایم ا

  اد نفراتمطابق استاندارد اعالمی فدراسیون نجات غریق در خصوص تعد
8320000  

  10000  دقیقه30جکوزي و بخار به طور همزمان بابت هر  ،استفاده از سوناي خشک  **

  85000  به صورت تفریحی براي یک نفرسونا  و یک ساعت وربع استفاده ازاستخر  2درجه 

  1260000  جلسه آموزش شنا12  *

*  
زي) ختصاصی یک ساعت وربع استخر وسونا (خشک بخار و جکویک تایم ا

  مطابق استاندارد اعالمی فدراسیون نجات غریق در خصوص تعداد نفرات
5080000  

  8000  دقیقه30جکوزي و بخار به طور همزمان بابت هر  ،استفاده از سوناي خشک  *
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  تبصره :

وسـط اداره ورزش و  هاي متقاضی پس از ارائه درخواست و بررسـی کارشناسـی ت   ستاره به هر یک از باشگاه 5و  4-3ارائه عنوان باشگاه -

  .اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بودجوانان شهرستان و 

  دقیقه تعویض لباس15زمان استفاده براي هر جلسه شامل یک ساعت و -

  نفر می باشد. 10کاسه استخر متر مربع  100، به ازاي هر نفرات شرکت کننده در کالس ها حداکثر  تعداد -

  ستخرها براساس دستورالعمل فدراسیون هاي شنا و نجات غریق می باشد.حداکثر ظرفیت تایم هاي تفریحی ا-

 50گردد و به ازاي هر یک ساعت تایم اضافه  دقیقه محسوب می 15ساعت و  1بر اساس تعرفه باال استخر و سونا  تفریحیتایم هاي آزاد -

  .گردد درصد به تعرفه اضافه می

 و براسـاس اره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اد-

  می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید. اخطارها و .... ،یفبهبود تجهیزات فنی و کی

ـ ش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمای(کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورز در غیـر   دن

  )محسوب می شوند  2درجه اینصورت 

  
  افزوده لحاظ شده استبر ارزش مالیات %9هاي فوق  در قیمت
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  1397برنامه و شهریه کالس هاي مدرسه اسکیت استان مرکزي سال 

 شرایط مکان شهریه (ریال) مدت رده  نام دوره

    ترم یک مقدماتی

      نفر 20 حداکثر
   جلسه12 آقایان

 زمین آسفالت  470000
 آزاد

 سالن کفپوش دار  540000

ترم دو مقدماتی   

 نفر 18 حداکثر
  جلسه12 آقایان

 زمین آسفالت  540000
 داشتن گواهی آموزش ترم یک مقدماتی

 سالن کفپوش دار 640000

ترم یک سرعت    

 نفر 16 حداکثر
  جلسه12 آقایان

 سفالتزمین آ 610000

 داشتن گواهی آموزش ترم دو مقدماتی
730000  

 سالن کفپوش دار

 

  کالس بورد و اگرسیو

آقایان 

 بانوان
 جلسه12

420000 

 420000 کالس نمایشی داشتن گواهی آموزش ترم دو مقدماتی  

 420000 کالس رول بال

ترم یک مقدماتی 

 نفر20حداکثر
 جلسه12 بانوان

 ین آسفالتزم 460000

 آزاد

 سالن کفپوش دار 540000

ترم دو مقدماتی  

 نفر18حداکثر
  جلسه12 بانوان

 زمین آسفالت 570000
 داشتن گواهی آموزش ترم یک مقدماتی

 سالن کفپوش دار 640000

 ترم یک سرعت

 نفر 16 حداکثر
  جلسه12 بانوان

 زمین آسفالت 610000
 داشتن گواهی آموزش ترم دو مقدماتی

 سالن کفپوش دار  730000

  

 که خارج از ضوابط آموزشی هیآت اسکیت به برگزاري کالس اقدام نمایند برخورد می شود. یبا باشگاه های -

و هرجلسه تفریحی یک ساعت و می باشد. 310000جلسه اسکیت تفریحی براي بانوان و آقایان  12حداکثر مبلغی دریافتی براي  -

   ریال می باشد. 40000نیم

 جوانان اره ورزش وارشناسی توسط ادهاي متقاضی پس از ارائه درخواست و بررسی ک ارائه عنوان باشگاه ویژه به هر یک از باشگاه-

  .شهرستان و اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود 

ات و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقرر-

  .می باشدو باشگاه مربوطه شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن 

و درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها 

می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.(کلیه اماکن  خطارها و ....ا ،یفبراساس بهبود تجهیزات فنی و کی

 .)وانان شهرستان مربوطه اخذ نمایندورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و ج

  

  افزوده لحاظ شده استبر ارزش مالیات %9هاي فوق  در قیمت
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  )97سال (نرخ مصوب  

  

  ) ،، آمادگی جسمانی پارسی ،آمادگی جسمانی و استپایروبیک (رشته هاي همگانی  

 

 

    :تبصره

  دقیقه تعویض لباس15شامل یک ساعت و  زمان استفاده براي هر جلسه-

  درصد به قیمت هرجلسه اضافه می گردد.40باشگاه  به ازاي هر نیم ساعت اضافه زمان تمرین ودرجه با توجه به ستاره -

سه جل 12درصد به یک جلسه از 40جلسه  ،مبلغ  12باشگاه  به ازاي  اضافه نمودن هر یک جلسه تمرین به و درجه با توجه به ستاره -

  .گرددمی اضافه 

باشگاه  و درجه  درصد به تعرفه  هرجلسه با توجه به ستاره20درصورت وجود اتاق کودك با تجهیزات کامل بازي براي کودکان مبلغ --

  اضافه می گردد

  باشد       حضور والدین با کودك وحضور کودك در اتاق کودك به مدت یک ساعت و نیم می هر جلسهنکته :مبلغ فوق فقط مربوط به    

تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل هاي فدراسیون هاي مربوطه انجام می -

  شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن و باشگاه مربوطه می باشد .

مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان 

،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.(کلیه اماکن  کیفیبراساس بهبود تجهیزات فنی و 

  اخذ نمایند.)ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه 

  

  

  افزوده لحاظ شده استبر ارزش مالیات  %9هاي فوق  در قیمت

  

  

   

  زمان هرجلسه  درجه باشگاه  ردیف
قیمت 

  هرجلسه

  درماه هجلس12

  ریال

  جلسه در ماه 27اول ماه 6

  جلسه در ماه 26ماه دوم 6

  ریال

  990000  550000  66000  قهیساعت و پانزده دق کی  ستاره 5  1

  900000  500000  60000  قهیساعت و پانزده دق کی  ستاره 4  2

 810000  450000 54000  قهیساعت و پانزده دق کی  ستاره 3  3

 72000  400000 48000  قهیساعت و پانزده دق کی  درجه یک  4

 580000  336000  36000  قهیساعت و پانزده دق کی  درجه دو  5

 410000  265000  24000  قهیساعت و پانزده دق کی  3درجه   6
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  )97(نرخ مصوب سال 

  )تندرستی و حرکت هاي اصالحی  ،مارشال ایروبیک ،پیالتسیوگا، (رشته هاي همگانی  

  

  تبصره :

  دقیقه تعویض لباس15امل یک ساعت و زمان استفاده براي هر جلسه ش-   

اي فدراسیون هاي مربوطه انجام تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس هاي آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل ه-

  می باشد .و باشگاه مربوطه ت آن بر عهده مدیریت سالن شود و مسئولی	می

  درصد به قیمت هرجلسه اضافه می گردد.40با توجه به ستاره باشگاه  به ازاي هر نیم ساعت اضافه زمان تمرین -

جلسه اضافه  12درصد به یک جلسه از 40 مبلغ  ،جلسه  12دن هر یک جلسه تمرین به با توجه به ستاره باشگاه  به ازاي  اضافه نمو-

  .گردد	می

ا توجه به ستاره باشگاه اضافه درصد به تعرفه  هرجلسه ب20درصورت وجود اتاق کودك با تجهیزات کامل بازي براي کودکان مبلغ -

  گردد	می

       حضور والدین با کودك وحضور کودك در اتاق کودك به مدت یک ساعت و نیم می باشد  هر جلسهنکته :مبلغ فوق فقط مربوط به    

درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و -

  ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید. کیفیبراساس بهبود تجهیزات فنی و 

  .)بوطه اخذ نماینددرجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مر(کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی 

 
  

  افزوده لحاظ شده استبر ارزش مالیات  %9هاي فوق  در قیمت
  

   

  زمان هرجلسه  درجه باشگاه  دیفر
قیمت 

  هرجلسه

  درماهه جلس12

  ریال

  جلسه در ماه 27ماه اول 6

  جلسه در ماه 26ماه دوم 6

  لریا

  1240000  700000  75000  یک ساعت و پانزده دقیقه  ستاره5  1

  1125000  630000  70000  ساعت و پانزده دقیقه یک  ستاره4  2

 1010000  570000 60000 یک ساعت و پانزده دقیقه  ستاره3  3

 900000  510000 55000  قهیساعت و پانزده دق کی  درجه یک  4

 680000  410000  45000 پانزده دقیقه یک ساعت و  درجه دو  5

 500000  300000  30000 پانزده دقیقه یک ساعت و  3درجه   6



24 

 

  )97(نرخ مصوب سال 

  
منی جیم،جیمستیک،جامپینگ فیتنس،فیوژن وایپر،بوسو، اسالید،ا د،یلبادي ب تاپ فیتنس، کرانکینگ،ایزي الین ، ،باراسل ایروکامبت ،بادي باالنس،

   سی ایکس ورکس،،فیتنس،بادي بورد فیتنس

  

  

  تبصره :

  دقیقه تعویض لباس15تفاده براي هر جلسه شامل یک ساعت و زمان اس-

  درصد به قیمت هرجلسه اضافه می گردد. 40با توجه به ستاره باشگاه  به ازاي هر نیم ساعت اضافه زمان تمرین -

جلسه اضافه  12 درصد به یک جلسه از 40مبلغ  ،جلسه 12دن هر یک جلسه تمرین به با توجه به ستاره باشگاه  به ازاي  اضافه نمو-

  گردد.	می

جه به ستاره باشگاه اضافه درصد به تعرفه  هرجلسه با تو20درصورت وجود اتاق کودك با تجهیزات کامل بازي براي کودکان مبلغ -

  د.گرد	می

  اشد      حضور والدین با کودك وحضور کودك در اتاق کودك به مدت یک ساعت و نیم می ب هر جلسهمبلغ فوق فقط مربوط به  :نکته   

تعداد به  فقطهاي فوق  (در صورت برگزاري کالس .نفر می باشد 16هاي باال حداکثر  تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس -

  )جلسه اضافه گردد12فقط به تعرفه درصد 60مبلغ  ،نفر 8 زیر

و ربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها درجه بندي اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان م-

  می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید. اخطارها و .... ،یفبراساس بهبود تجهیزات فنی و کی

  )اخذ نمایندبوطه (کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مر

  

 
  افزوده لحاظ شده استبر ارزش مالیات %9هاي فوق  در قیمت

   

  قیمت هرجلسه  زمان هرجلسه  درجه باشگاه  دیفر
  درماه هجلس12

  ریال

  جلسه در ماه 27ماه اول 6

  جلسه در ماه 26ماه دوم 6

  ریال

  1240000  700000  75000  پانزده دقیقه یک ساعت و  ستاره5  1

  1125000  630000  70000  عت و پانزده  دقیقهیک سا  ستاره4  2

 1010000  570000  60000 دقیقه پانزده  یک ساعت و  ستاره3  3

  900000  510000  55000 دقیقه پانزده  یک ساعت و  درجه یک  4

 680000  420000  45000 پانزده دقیقه یک ساعت و  درجه دو  5

 500000  320000  30000 پانزده دقیقه یک ساعت و  3درجه   6



25 

 

  )97(نرخ مصوب سال 

  

  سیلوراسنیکرز،اسپینینگ ،ترامپولین ،کانگو جامپ بادي پامپ، کتل بل، تی آر ایکس، کراس فیت(بتل روپ، روپ کالیمینگ)،

  آمادگی جسمانیبوت کمپ ،

  تبصره :

  درصد به قیمت هرجلسه اضافه می گردد. 40 نفر 5با تعداد زیر به جز رشته آمادگی جسمانی الس هاي فوق کدرصورت برگزاري -

  درصد به قیمت هرجلسه اضافه می گردد. 40هر نیم ساعت اضافه زمان تمرین  با توجه به ستاره باشگاه  به ازاي-

جلسه اضافه  12به یک جلسه از  درصد 40مبلغ  ،جلسه 12دن هر یک جلسه تمرین به اضافه نمو به ازاي با توجه به ستاره باشگاه-

  گردد.	می

ا توجه به ستاره باشگاه اضافه هرجلسه ب درصد به تعرفه 20درصورت وجود اتاق کودك با تجهیزات کامل بازي براي کودکان مبلغ -

  .گردد	می

        .حضور کودك در اتاق کودك به مدت یک ساعت و نیم می باشد حضور والدین با کودك و هر جلسهمبلغ فوق فقط مربوط به  نکته :   

  دقیقه تعویض لباس15زمان استفاده براي هر جلسه شامل یک ساعت و -

  .نفر می باشد  16رکت کننده در تایم ها و کالس هاي باال حداکثر تعداد نفرات ش -

و جوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها  و اداره ورزشی شهرستان ها بر عهده درجه بندي اماکن ورزش

  ا تنزل درجه پیدا نماید.می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و ی اخطارها و .... ،یفبراساس بهبود تجهیزات فنی و کی

  )بوطه اخذ نمایند(کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندي باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مر

  

  

  

  

  

  

  افزوده لحاظ شده استش بر ارزمالیات  %9در قیمت هاي فوق                                                                              

  جلسه قیمت هر  جلسه زمان هر  درجه باشگاه  ردیف
  درماه هجلس12 

  ریال

  جلسه در ماه  27ماه اول  6

  جلسه در ماه  26ماه دوم  6

  ریال

  000/030/1  000/580  000/60 نیم یک ساعت و  ستاره 5  1

  000/950  000/580  000/55 نیم یک ساعت و  ستاره 4  2

 000/890  000/500  000/50 نیم یک ساعت و  ستاره 3  3

  000/830  000/460  000/45 نیم یک ساعت و  درجه یک  4

 000/620  000/390  000/40 نیم یک ساعت و  درجه دو  5

 000/450  000/290  000/30 نیم ک ساعت وی  هسدرجه   6


