
 

 (0441سال  ) تعرفه و نرخ مصوب  اماکن ورزشی استان مرکزی در
 

ف
دی

ر
 

 برای هر جلسه زمان استفاده شرح 
 قیمت به ریال )برای هر جلسه(

 3درجه  2درجه  درجه یک

1 
سالن های 

 ورزشی 

 چند منظوره  

 444/861 444/111/1 444/656/1 یک ساعت و نیم

 

 تبصره : 

درجه سالن ورزشی منوط به ارائه درخواست کتبی توسط متقاضی و بررسی کارشناسی اداره ورزش و جوانان شهرستان  و پس از  ءتغییر و یا ارتقا -

 ابالغ به صورت کتبی امکان پذیر می باشد . 
 دقیقه تعویض لباس51دقیقه فعالیت بعالوه  51زمان استفاده برای هر جلسه شامل یک ساعت و -

 توجه:
و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه  وزارت ورزش و جوانان کت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات تعداد نفرات شر-

 .می باشد باشگاه مربوطه   و و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن می باشد
درجه بندی اماکن ورزشيی شيهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود   -

 و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.فنی و کیقی ،اخطارها تجهیزات 
ورت در غیر اینصدی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند)کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بن

 محسوب می شوند.(3درجه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    

 

 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق 
 

 

 



 رشته شیرجه

 (1044سال نرخ مصوب )

 قیمت به ریال تعدادجلسات در ماه ردیف
زمان هر جلسه 

 تمرین
 توضیحات امکانات موجود

 یک ساعت و نیم 444/444/1 جلسه  12 1
ترامپولین و  دایو وسالن شیرجه با 

 امکانات کامل بدون فعالیت در استخر 
 نفر در هر تایم 15تعداد 

 یک ساعت و نیم 444/444/2 جلسه20 2
ترامپولین و  دایو وسالن شیرجه با 

 امکانات کامل بدون فعالیت در استخر
 نفر در هر تایم 15تعداد 

 

 تبصره :

و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه  وزارت ورزش و جوانان تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات -
 می باشد .وباشگاه مربوطه   عهده مدیریت سالنانجام می شود و مسئولیت آن بر 

 دقیقه تعویض لباس51دقیقه فعالیت بعالوه  51زمان استفاده برای هر جلسه شامل یک ساعت و -
درجه بندی اماکن ورزشيی شيهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود   -

 پیدا نماید. ستاره ات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل تجهیز
ورت صکلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نماینددر غیر این-

 .محسوب می شوند3درجه 

 به شهریه اضافه می گردد.به ازای هر نفر در هر جلسه  ریال444/214ستاره مبلغ  3امکانات استخر  استفاده از-

 

 

 
 

 

 
 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است.%9درقیمت های فوق 

 

 

                                                                       



 

 پارکور  - رشته ژیمناستیک                                                                          

  (1044)نرخ مصوب سال                                                             

ف
دی

ر
 

 زمان  هرجلسه شرح

 جلسه در ماه12

 )قیمت  به ریال(

 هرروز بغیراز

 روزهای تعطیل

 (قیمت به ریال)

 توضیحات 

1 
 پنج ستاره 

 (2)سطح آموزشی کالس  444/444/3 444/544/1 یک ساعت و نیم

 (1)سطح مقدماتی  کالس آموزشی 444/044/2 444/244/1 یک ساعت و ربع

2 
 چهار ستاره

 (2آموزشی )سطح کالس  444/561/2 444/300/1 یک ساعت و نیم

 مقدماتی کالس آموزشی 444/164/2 444/414/1 یک ساعت و ربع

3 
 سه ستاره

 (2آموزشی )سطح کالس  444/386/2 444/111/1 یک ساعت و نیم

 مقدماتی کالس آموزشی 444/924/1 444/964 یک ساعت و ربع

0  

 1سالن درجه 

 (2آموزشی )سطح کالس  444/460/2 444/432/1 یک ساعت و نیم

 مقدماتی کالس آموزشی 444/656/1 444/121 یک ساعت و ربع

5  

 2سالن درجه 

 (2آموزشی )سطح کالس  444/656/1 444/121 یک ساعت ونیم

 مقدماتی کالس آموزشی 444/016/1 444/841 یک ساعت و ربع

6 
 444/121/1 444/560 ربعیک ساعت و  3سالن درجه 

 

 مقدماتی  کالس آموزشی

 

 تبصره :
 دقیقه تعویض لباس51دقیقه فعالیت بعالوه  51زمان استفاده برای هر جلسه شامل یک ساعت و  -5
و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه انجام می شود و مسئولیت آن بر  وزارت ورزش و جوانان  تعداد نفرات شيرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشيی براسياس مقررات   --2

 و باشگاه مربوطه  می باشد . عهده مدیریت سالن
حداکثر تعدادنفرات برای هر  (2)سطح آموزشی  بعاد سالن می باشد و در کالس هایو براساس ا  نفر51-51 حداکثر تعدادنفرات برای هر مربی (5)سطح  مقدماتیکالس های آموزشی -3

 .می باشد  نفر 25 مربی

 4-کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند غیر اینصورت درجه سه محسوب می شوند.

 

 
است مالیات برارزش افزوده لحاظ شده%9درقیمت های فوق   



 

 

 

 کرایه زمین چمن                                                   

 (1044)نرخ مصوب سال 
 

 ردیف
زمین چمن 

 باابعاداستاندارد

زمین چمن 

 باابعادکوچک
 وقت هرجلسه

 قیمت  به ریال

 

1 
* 

 
 444/410/3 یک ونیم ساعت -----

2 

 

------- 

 

 444/040/1 یک ونیم ساعت *

 ریال444/201/0زمین چمن  زیر نور،  با ابعاد استاندارد مبلغ  3

 ریال444/801/5هزارنفری امام خمینی 15استادیوم  0

5 
 ریال444/121/3با ابعاد استانداردمصنوعی  زیرنورچمن زمین 

 

 ریال444/844/2با ابعاد استاندارد زمین چمن مصنوعی بدون نور 6

 

 ریال444/844/2زیر نور  -ریال444/144/1بدون نور توسطمزمین چمن مصنوعی با ابعاد  8

 ریال444/544/1زیر نور   - ریال444/040/1زمین چمن مصنوعی با ابعاد کوچک بدون نور   1

 تبصر ه :

و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه  وزارت ورزش و جوانان تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات  -

 انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن وباشگاه مربوطه  می باشد .
درجه بندی اماکن ورزشيی شيهرسيتان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود    

 ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.تجهیزات فنی و کیقی 
صورت ن)کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نماینددر غیر ای

 محسوب می شوند.(جه سه در
 

 
 ت برارزش افزوده لحاظ شده استمالیا%9درقیمت های فوق 

 



 سوارکاری

 (1044)نرخ مصوب سال 

ف
دی

ر
 

 وقت هرجلسه تعدادجلسات
 قیمت به ریال

 

 توضیحات

 یک ساعت  جلسهیک  1
 444/204به ازای هر نفر جلسه ای 

 -آموزش عمومی

 دریک تایم  نفر 5حداکثر 

 یک ساعت  یک جلسه 2
444/824 

 –آموزش خصوصی 

 یک نفر با یک مربی

 

 تبصر ه :

و دسييتورالعمل های فدراسييیون های  وزارت ورزش و جوانان تعداد نفرات شييرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشييی براسيياس مقررات  -
 مربوطه انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن وباشگاه مربوطه  می باشد .

ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود درجه بندی اماکن ورزشيی شيهرسيتان ها بر عهده اداره    
 تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.

جوانان شهرستان مربوطه اخذ نماینددر غیر اینصورت )کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و 
 محسوب می شوند.(جه سه در

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق

 

 



 باشگاه ورزشی -شطرنج

 (99)نرخ مصوب سال                                                                       

 وقت هرجلسه عنوانشرح  ردیف

 جلسه در ماه12

 قیمت به ریال

 

 هر روز بغیر از

 روزهای تعطیل

 قیمت به ریال

1 
 444/120/1 444/912 یک ساعت و ربع آموزشی

2 
 444/994/2 444/012/1 یک ساعت و ربع آموزشی)خصوصی(

 تبصر ه :

و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه  وزارت ورزش و جوانانتعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات  -
 انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن وباشگاه مربوطه  می باشد .

هرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود درجه بندی اماکن ورزشيی شيهرسيتان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان ش   
 تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.

مربوطه اخذ نماینددر غیر اینصورت  )کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان
 محسوب می شوند.(جه سه در

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق

 

 



 

1044شهریه مصوب مدارس و باشگاه های شطرنج استان مرکزی در سال   

 

 توجه:

مربیان دوره های آموزشی بایستی دارای کارت مربیگری معتبر و مورد تایید هیات شطرنج استان مرکزی باشند. -5  

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

3-باشگاه یا مدارس درجه 5 بایستی حداقل  دارای 3 کالس آموزشی ،سالن مسابقات مجزا  و تمرین ، دفتر کار  ،البی و مجهز به ویدیو پروژکتور 

اشد. دارای مدرک مربیگری درجه یک شطرنج ب حداقلو امکانات نرم افزاری  آموزشی ،کامپیوتر ،امکان دسترسی به اینترنت بوده و موسس   

4-باشگاه یا مدارس درجه 2 بایستی حداقل دارای 2 کالس آموزسی ،سالن تمرین ،دفتر کار ،کامپیوتر و امکان دسترسی به اینترنت و موسس 

شطرنج باشد. 2حداقل دارای مدرک مربیگری درجه باشگاه( -)مدیر  

1-باشگاه یا مدارس درجه 3 بایستی حداقل دارای 2 کالس آموزشی ،سالن ،کامپیوتر  باشد. موسس )مدیر-باشگاه(حداقل دارای مدرک مربیگری 

شطرنج باشد. 3درجه   

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

 و در معرض دید عموم نصب نمایندباشگاه و مدارس شطرنج بایستی  تعرفه های مصوب را در مکان باشگاه -1
و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه  وزارت ورزش و جوانان تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات -

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

 

 
 رزش افزوده لحاظ شده استمالیات برا%9درقیمت های فوق 

 زمان هر جلسه شرح درجه کیفی باشگاه یا مدرسه ردیف   
 نفر( 12-6ترم(عمومی )-جلسه)دوره  14

 هزینه ) ریال(

 نفر( 5-3ترم(نیمه خصوصی )-جلسه)دوره  14

 هزینه ) ریال(

 444/941/1 444/520/1 یک ساعت و نیم   آموزشی درجه یک                   1

 444/520/1 444/201/1 یک ساعت و نیم   آموزشی درجه دو                2

 444/201/1 444/982 یک ساعت و نیم   آموزشی درجه سه               3



 بیلیارد

 (1044)نرخ مصوب سال 

 قیمت به ریال وقت هر جلسه توضیحات درجه باشگاه

باشگاه 

 ستاره5
 444/225 یک ساعت نرخ کرایه میزپاکت بیلیارد

 5باشگاه 

 ستاره

 نرخ کرایه میز اسنوکر

 
 444/254 یک ساعت

 0باشگاه 

 ستاره
 544/212 ساعتیک  نرخ کرایه میزپاکت بیلیارد

 0باشگاه 

 ستاره

 نرخ کرایه میز اسنوکر

 
 444/225 یک ساعت

 3باشگاه 

 ستاره
 544/118 یک ساعت نرخ کرایه میزپاکت بیلیارد

 3باشگاه 

 ستاره

 نرخ کرایه میز اسنوکر

 
 544/212 یک ساعت

 درجه یک

 

 444/185 یک ساعت نرخ کرایه میزپاکت بیلیارد

 نرخ کرایه میز اسنوکر

 

 یک ساعت

 

544/118 

 

 2درجه 

 544/138 یک ساعت نرخ کرایه میز ایت بال

 نرخ کرایه میز اسنوکر

 

 یک ساعت

 
444/154 

 3درجه 

 444/144 یک ساعت نرخ کرایه میز ایت بال

 نرخ کرایه میز اسنوکر

 

 یک ساعت

 
444/125/1 

 444/125 15/1 بولس 

 



 

 تبصره :
 پاکت ،اسنوکر و یا جمع هر دو باشد میز54متر و حدال  3متر ،ارتفاع 177حداقل متراژستاره می بایست  1باشگاههای -
 میز پاکت ،اسنوکر و یا جمع هر دو باشد52متر و حدال  3متر ،ارتفاع 177ستاره می بایست حداقل متراژ 4باشگاههای -
 پاکت ،اسنوکر و یا جمع هر دو باشد میز8متر و حدال  3متر ،ارتفاع 377ستاره می بایست حداقل متراژ 3باشگاههای  -
 میز پاکت ،اسنوکر و یا جمع هر دو باشد6متر و حدال  3متر ،ارتفاع 377می بایست حداقل متراژ درجه یک باشگاههای  -
 .میز پاکت ،اسنوکر و یا جمع هر دو باشد1متر و حدال  3متر ،ارتفاع 377می بایست حداقل متراژ درجه دوباشگاههای  -
 میز پاکت ،اسنوکر و یا جمع هر دو باشد.  4متر و حدال  3متر ،ارتفاع 217می بایست حداقل متراژ درجه سه باشگاههای  -
می باشند و درخواست مجوز فعالیت بیلیارد می نمایند اشل قیمت بر اساس تعداد میزهای موجود بیلیارد باشيگاههایی که فاقد سيالن تخصيصيی     -

 سوب می گردد.باشگاههای ستاره دار مح
 می باشدزمان استفاده برای هر جلسه شامل یک ساعت -

و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه  وزارت ورزش و جوانانتعداد نفرات شيرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات  
 انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن وباشگاه مربوطه  می باشد .

درجه بندی اماکن ورزشيی شيهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود   -
 پیدا نماید. ستاره تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل 

صورت ن)کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نماینددر غیر ای
 محسوب می شوند.( 3درجه 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق 

 

 

 

 

 

 



 

             
 

 تنیس خاکی

 (1044)نرخ مصوب سال 

ف
دی

ر
 

 قیمت  به ریال شرح عنوان وقت هرجلسه تعدادجلسات

 444/344/2 بخش  آموزشی یک ساعت ونیم ماه در جلسه12 1

 444/550/0 بخش  آموزشی یک ساعت ونیم جلسه در ماه20 2

 444/253 بخش  آموزشی یک ساعت ونیم جلسه  1 3

 تبصره :

ارائه عنوان باشيگاه ویهه به هر یک از باشگاههای متقاضی پس از ارائه درخواست و بررسی کارشناسی توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان و  -
 اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود 

 دقیقه تعویض لباس51دقیقه فعالیت بعالوه  51زمان استفاده برای هر جلسه شامل یک ساعت و -
و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه  وزارت ورزش و جوانانتعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات -

 انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن وباشگاه مربوطه  می باشد .
شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود درجه بندی اماکن ورزشيی شيهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان   -

 تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل ستاره  پیدا نماید.
تان مربوطه اخذ نماینددر غیر اینصورت )کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرس

 محسوب می شوند.(3درجه 

 

 

 

 

 
             

 
 

 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق                                                                       



 

 تیر اندازی با کمان 

 (1044)نرخ مصوب سال 

ف
دی

ر
 

 قیمت  به ریال شرح عنوان وقت هرجلسه تعدادجلسات

 444/493/2 )بدون تجهیزات ( یک ساعت ونیم جلسه12 1

 444/146/2 زیر نور )بدون تجهیزات ( یک ساعت ونیم جلسه12 2

 444/145/0 )با تجهیزات (آموزشی یک ساعت ونیم جلسه12 3

 544/118/2 )با تجهیزات ( یک ساعت و نیم جلسه12 0

 544/211 آموزشی ساعت و نیمیک  جلسه1 5

 تبصره :

ارائه عنوان باشيگاه ویهه به هر یک از باشگاههای متقاضی پس از ارائه درخواست و بررسی کارشناسی توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان و  -

 اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود .

 ریال دریافت گردد 444/218مبلغ بدون تجهیزات جلسه بابت هرجلسه 52در صوت افزایش تعداد جلسات بیشتر از -

 ریال دریافت گردد444/361جلسه بابت هرجلسه زیر نور بدون تجهیزات مبلغ 52در صوت افزایش تعداد جلسات بیشتر از -

 دقیقه تعویض لباس51دقیقه فعالیت بعالوه  51زمان استفاده برای هر جلسه شامل یک ساعت و -
و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه  وزارت ورزش و جواناندر تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات تعداد نفرات شرکت کننده -

 انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن وباشگاه مربوطه  می باشد .
و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود درجه بندی اماکن ورزشيی شيهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد   -

 تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.
غیر در  )کلیه اماکن ورزشييی موظند گواهی درجه بندی باشييگاه به همراه اشييل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شييهرسييتان مربوطه اخذ نمایند  

 محسوب می شوند.(3اینصورت درجه 

 

 

 

 
 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق 

 

 

 

 



 

 

 با اسلحه تیر اندازی

 (99)نرخ مصوب سال 

ف
دی

ر
 

 قیمت  به ریال شرح عنوان وقت هرجلسه تعدادجلسه درماه

 444/596/1 آموزشی یک ساعت ونیم جلسه12 1

 444/660/2 با تجهیزات  یک ساعت و نیم  یک چلسه  3

 تبصره :

به هر یک از باشيگاههای متقاضی پس از ارائه درخواست و بررسی کارشناسی توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان و  ارائه عنوان باشيگاه ویهه  -

 اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود .
 دقیقه تعویض لباس51دقیقه فعالیت بعالوه  51زمان استفاده برای هر جلسه شامل یک ساعت و -
و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه  وزارت ورزش و جوانانتعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات -

 انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن وباشگاه مربوطه  می باشد .
اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود  درجه بندی اماکن ورزشيی شيهرستان ها بر عهده  -

 تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.
در غیر  انان شييهرسييتان مربوطه اخذ نمایند ورزش و جو)کلیه اماکن ورزشييی موظند گواهی درجه بندی باشييگاه به همراه اشييل قیمت را از اداره  

 محسوب می شوند.( 3اینصورت درجه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق 
 



 مدرسه فوتبا ل

 (1044)نرخ مصوب سال  

 

ف
دی

ر
 

 قیمت  به ریال توضیحات وقت هرجلسه تعدادجلسات

 444/085/3 آموزشی  یک ساعت ونیم (ترم یکه)ماه3به مدت  لسه ج36 1

 

 تبصره :

ارائه عنوان باشيگاه ویهه به هر یک از باشگاههای متقاضی پس از ارائه درخواست و بررسی کارشناسی توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان و  -

 اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود .
 دقیقه تعویض لباس51دقیقه فعالیت بعالوه  51زمان استفاده برای هر جلسه شامل یک ساعت و -
گان می دشهریه فوق الذکر صرفا بابت آموزش به همراه مربی می باشد و سایر هزینه ها از قبیل البسه ، ایاب و ذهاب و غیره با توافق استفاده کنن-

 تواند به شهریه فوق اضافه گردد.
و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه  وزارت ورزش و جوانانبراساس مقررات  تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی-

 انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن وباشگاه مربوطه  می باشد .
راساس بهبود درجه بندی اماکن ورزشيی شيهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و ب  -

 تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.
در غیر  )کلیه اماکن ورزشييی موظند گواهی درجه بندی باشييگاه به همراه اشييل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شييهرسييتان مربوطه اخذ نمایند  

 شوند.(محسوب می 3اینصورت درجه 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق 

 
 

 



 

 خره نوردیص

 (1044)نرخ مصوب سال 

ف
دی

ر
 

 قیمت  به ریال شرح عنوان  وقت هرجلسه تعدادجلسات

 444/885 آموزشی یک ساعت ونیم جلسه درماه12 1

 تبصره :

باشگاههای متقاضی پس از ارائه درخواست و بررسی کارشناسی توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان و ارائه عنوان باشگاه ویههبه هر یک از  -
 اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود .

 دقیقه تعویض لباس51دقیقه فعالیت بعالوه  51زمان استفاده برای هر جلسه شامل یک ساعت و -
و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه  وزارت ورزش و جوانانتعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات -

 انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن وباشگاه مربوطه  می باشد .
شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود درجه بندی اماکن ورزشيی شيهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان   -

 تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.
در غیر ن مربوطه اخذ نمایند. انان شييهرسييتا)کلیه اماکن ورزشييی موظند گواهی درجه بندی باشييگاه به همراه اشييل قیمت را از اداره ورزش و جو 

 محسوب می شوند.(3اینصورت درجه 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق 
 

 

 



 رشته های راکتی

 (1044)نرخ مصوب سال 

ف
دی

ر
 

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

 آموزشی یک ساعت ونیم ماهجلسه در 12 بدمینتون 1
444/185 

 یک ساعت ونیم جلسه در ماه12 اسکواش 2
 آموزشی

 444/185 عمومی

 خصوصی
 444/254هر جلسه 

 یک نفر با یک مربی

 یک ساعت ونیم جلسه در ماه12 تنیس روی میز 3
 444/185 آموزشی

 

 تبصره :
پس از ارائه درخواست و بررسی کارشناسی توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان و  ارائه عنوان باشيگاه ویههبه هر یک از باشيگاههای متقاضی  -

 اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود .
 دقیقه تعویض لباس51دقیقه فعالیت بعالوه  51زمان استفاده برای هر جلسه شامل یک ساعت و -
و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه  وزارت ورزش و جوانانت تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررا-

 .می باشد انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن وباشگاه مربوطه  
درجه بندی اماکن ورزشيی شيهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود   -

 تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.
در غیر انان شييهرسييتان مربوطه اخذ نمایند. )کلیه اماکن ورزشييی موظند گواهی درجه بندی باشييگاه به همراه اشييل قیمت را از اداره ورزش و جو 

 محسوب می شوند.(3اینصورت درجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق 

 



 

 (1044)نرخ مصوب سال شهریه رشته های ورزشی

ف
دی

ر
 

 قیمت  به ریال وقت هرجلسه شرح عنوان نام رشته ورزشی

 444/854 یک ساعت ونیم آموزشی کاراته 1

 یک ساعت ونیم آموزشی تکواندو 2

444/854 

 یک ساعت ونیم آموزشی جودو 3

444/854 

 یک ساعت ونیم آموزشی وزنه برداری 0
444/854 

 یک ساعت ونیم آموزشی کونگ فو 5
444/854 

 یک ساعت ونیم آموزشی دفاع شخصی 6
444/854 

 یک ساعت ونیم آموزشی کشتی 8

444/854 

 یک ساعت ونیم آموزشی بوکس 1
444/854 

 یک ساعت ونیم آموزشی دو ومیدانی 9
444/854 

 یک ساعت ونیم آموزشی کبدی 14
444/854 

 یک ساعت ونیم آموزشی کشتیهای محلی 11
444/854 

 یک ساعت ونیم آموزشی باستانی 12
444/854 

 یک ساعت ونیم آموزشی سبکهای رزمی 13

444/854 

 یک ساعت ونیم آموزشی رزمی 10
444/854 

 یک ساعت ونیم آموزشی ووشو 15

444/854 

 

 

 

 



 

 

 تبصره :
های متقاضی پس از ارائه درخواست و بررسی کارشناسی توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان و  به هر یک از باشگاه عنوان باشيگاه ویهه ارائه -

 اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود .
 دقیقه تعویض لباس51دقیقه فعالیت بعالوه  51زمان استفاده برای هر جلسه شامل یک ساعت و -

 تعیین می گردد.  ریال544/062( نیم یک ساعت و هر جلسه جلسه در ماه 52)2درجه  در جدول باال برای  سالن هایشده رشته های قید -

 تعیین می گردد.  ریال544/012یک ساعت ونیم (  هرجلسه  جلسه در ماه 52)3درجه شده در جدول باال برای  سالن های رشته های قید  -

و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه  وزارت ورزش و جوانانتعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات -
 انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن وباشگاه مربوطه  می باشد .

شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود درجه بندی اماکن ورزشيی شيهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان   -
 تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.

در غیر  نما یند. ن مربوطه اخذ)کلیه اماکن ورزشييی موظند گواهی درجه بندی باشييگاه به همراه اشييل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شييهرسييتا 
 محسوب می شوند.(3اینصورت درجه 

 

 

 

 
         

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تمالیات برارزش افزوده لحاظ شده اس%9درقیمت های فوق 

 



 

 بدنسازی 

 (1044)نرخ مصوب سال 

 

 تبصره :

 دقیقه تعویض لباس51دقیقه فعالیت بعالوه  51زمان استفاده برای هر جلسه شامل یک ساعت و -
در این خصوص می  .قیمت هرجلسه اضافه می گردد درصد به47باشگاه  به ازای هر نیم ساعت اضافه زمان تمرین و درجه با توجه به ستاره -

 بایست زمان ورود و خروج ورزشکاران ثبت گردد در غیر اینصورت اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه مجاز نمی باشد 
 جلسه اضافه گردد 52درصد به یک جلسه از 47مبلغ ، جلسه  52اضافه نمودن هر یک جلسه تمرین به  باشگاه  به ازای و درجه با توجه به ستاره  -
باشگاه اضافه می و درجه هرجلسه با توجه به ستاره  درصيد به تعرفه  27درصيورت وجود اتاق کودک با تجهیزات کامل بازی برای کودکان مبلغ  -

 گردد
 د      حضور والدین با کودک وحضور کودک در اتاق کودک به مدت یک ساعت و نیم می باش هر جلسهنکته :مبلغ فوق فقط مربوط به    
محسوب می گرددو و درجه درصيد از قیمت هر جلسه بر اساس ستاره  47دقیقه 37درصيورت وجود سيونای خشيک ،بخار و جکوزی به ازای هر    -

 دقیقه به طور همزمان از سونای خشک ،بخار و جکوزی استفاده نماید.37ورزشکار می تواند در 
و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه  وزارت ورزش و جوانانزشی براساس مقررات تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آمو-

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

ف
دی

ر
 

 درجه باشگاه
 

 زمان هرجلسه
 قیمت هرجلسه

 جلسات درماه12

 ریال

 از روزهای تعطیل هر روز بغیر

 )قیمت  به ریال(

 544/062/2 444/238/1 544/138 یک ساعت و نیم ستاره5 1

 444/254/2 444/112/1 444/125 یک ساعت و نیم ستاره 0 2

 444/425/2 444/444/1 544/112 یک ساعت و نیم ستاره3 3

 444/144/1 444/944 444/144 یک ساعت و نیم درجه یک 0

 444/238/1 444/825 544/18 ساعت و نیمیک  2درجه  5

 444/154 444/525 544/62 یک ساعت و نیم 3درجه  6



مانند تردمیل ، البتیکال و ... در تعرفه اعمال گردیده است و باشگاه ها حق اخذ مبلغ جداگانه برای استفاده از این استفاده از دستگاه های هوازی  -
 تجهیزات را ندارند . 

درجه بندی اماکن ورزشيی شيهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود   -
 یزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.تجه

ورت در غیر اینص.بوطه اخذ نمایند)کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مر
 محسوب می شوند.(3درجه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق 

 

 
 



 

 

 توپی های رشته

 (1044)نرخ مصوب سال 

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

درجه یکو  آموزشی جلسه12 یک ساعت و نیم بسکتبال 1  444/944 

و درجه یک آموزشی " ساعت و نیمیک  والیبال 2  444/944 

و درجه یک آموزشی " یک ساعت و نیم هندبال 3  444/944 

و درجه یک آموزشی " یک ساعت و نیم هاکی 0  444/944 

و درجه یک آموزشی " یک ساعت و نیم فوتسال 5  444/944 

و درجه یک آموزشی " یک ساعت و نیم سپک تاکرا 6  444/944 

 تبصره :

 و بارائه عنوان باشگاه ویهه به هر یک از باشگاههای متقاضی پس از ارائه درخواست -
 و جوانان شهرستان و اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود . ررسی کارشناسی توسط اداره ورز

 دقیقه تعویض لباس51دقیقه فعالیت بعالوه  51زمان استفاده برای هر جلسه شامل یک ساعت و -
 تعیین می گردد. .ریال777/417در ماه  هر جلسه یک ساعت ونیم ( جلسه52) 2درجه شده در جدول باال برای  سالن های  رشته های قید-
 تعیین می گردد. ریال777/387جلسه در ماه  هرجلسه  یک ساعت ونیم ( 52)3درجه رشته های قید شده در جدول باال برای  سالن های  -
و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه  وزارت ورزش و جوانانتعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات -

 انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن وباشگاه مربوطه  می باشد .
قررات و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه انجام می شود و مسئولیت تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس م-

 می باشد .و باشگاه مربوطه آن بر عهده مدیریت سالن 
درجه بندی اماکن ورزشيی شيهرسيتان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود    

 ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید. تجهیزات فنی و کیقی
در غیر انان شييهرسييتان مربوطه اخذ نمایند. )کلیه اماکن ورزشييی موظند گواهی درجه بندی باشييگاه به همراه اشييل قیمت را از اداره ورزش و جو 

 محسوب می شوند.(3اینصورت درجه 

 

 

 
 

 تلیات برارزش افزوده لحاظ شده اسام%9درقیمت های فوق 

  

 



 

 دوچرخه سواری

 (99نرخ مصوب سال )

 

ف
دی

ر
 

 قیمت  به ریال توضیحات   وقت هرجلسه تعدادجلسات

 آموزشی )با دوچرخه( یک ساعت و نیم جلسه درماه12 1
444/116/1 

 آموزشی )بدون دوچرخه( یک ساعت و نیم جلسه درماه12 3
444/806 

 آزاد  ساعت و نیمیک  جلسه درماه12 0
444/620 

 تبصره :
به هر یک از باشيگاههای متقاضی پس از ارائه درخواست و بررسی کارشناسی توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان و   ارائه عنوان باشيگاه ویهه -

 اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود .
و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه  وزارت ورزش و جوانانتعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات -

 انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن وباشگاه مربوطه  می باشد .
شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود درجه بندی اماکن ورزشيی شيهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان   -

 تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.
در غیر ن مربوطه اخذ نمایند. انان شييهرسييتا)کلیه اماکن ورزشييی موظند گواهی درجه بندی باشييگاه به همراه اشييل قیمت را از اداره ورزش و جو 

 محسوب می شوند.(3اینصورت درجه 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق 

 



 

 استخرها ی شنا درسطح استان مرکزی

 (1044)نرخ مصوب سال 

استخرهای 

 ستاره 5

به صورت ت و ربع استفاده از استخر و سونا) خشک بخار و جکوزی( یک ساع

 تفریحی برای یک نفر 

 قیمت به ریال 

444/254 

 544/318/3 جلسه آموزش شنا  12 *****

***** 
طابق م)خشک بخار و جکوزی(یک تایم اختصاصی یک ساعت وربع استخر وسونا

 استاندارد اعالمی فدراسیون نجات غریق در خصوص تعداد نفرات

444/585/11 

 444/225 دقیقه 34استفاده از سونای خشک ،جکوزی و بخار به طور همزمان بابت هر  *****

استخرهای 

 ستاره 0
 444/225 فریحی برای یک نفرت یک ساعت و ربع استفاده از استخر و سونا به صورت

 444/485/3 جلسه آموزش شنا  12 ****

**** 

)خشک بخار و  یک تایم اختصاصی یک ساعت وربع استخر وسونا

مطابق استاندارد اعالمی فدراسیون نجات غریق در خصوص تعداد جکوزی(

 نفرات

444/944/16 

 444/244 دقیقه34استفاده از سونای خشک ،جکوزی و بخار به طور همزمان بابت هر  ****

استخرهای 

 ستاره 3
 یک ساعت وربع استفاده ازاستخر وسونا به صورت تفریحی برای یک نفر

 به ریالقیمت 

444/244 

*** 
 جلسه آموزش شنا  12

 

444/862/2 



*** 

) خشک بخار و یک تایم اختصاصی یک ساعت وربع استخر وسونا

مطابق استاندارد اعالمی فدراسیون نجات غریق در خصوص تعداد جکوزی(

 نفرات

544/212/15 

 544/118 دقیقه34استفاده از سونای خشک ،جکوزی و بخار به طور همزمان بابت هر  ***

استخرهای 

 یک درجه 
 544/118 یک ساعت وربع استفاده ازاستخر وسونا به صورت تفریحی برای یک نفر

 444/085/2 جلسه آموزش شنا12 **

** 

 

)خشک بخار و جکوزی یک تایم اختصاصی یک ساعت وربع استخر وسونا 

 نفرات مطابق استاندارد اعالمی فدراسیون نجات غریق در خصوص تعداد(

444/525/13 

 544/162 دقیقه34استفاده از سونای خشک ،جکوزی و بخار به طور همزمان بابت هر  **

 544/138 یک ساعت وربع استفاده ازاستخر وسونا به صورت تفریحی برای یک نفر 2درجه 

 444/454/2 جلسه آموزش شنا12 *

* 
و جکوزی(  یک تایم اختصاصی یک ساعت وربع استخر وسونا )خشک بخار

 مطابق استاندارد اعالمی فدراسیون نجات غریق در خصوص تعداد نفرات

544/262/1 

 544/138 دقیقه34استفاده از سونای خشک ،جکوزی و بخار به طور همزمان بابت هر  *

 تبصره :

کارشناسی توسط اداره ورزش و جوانان  به هر یک از باشگاههای متقاضی پس از ارائه درخواست و بررسیستاره 5و  4-3باشگاه  ارائه عنوان-

 شهرستان و اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود .
 دقیقه تعویض لباس51زمان استفاده برای هر جلسه شامل یک ساعت و -
 نفر می باشد.57متر مربع  کاسه استخر  577حداکثر  تعدادنفرات شرکت کننده در کالس ها ، به ازای هر  -
 ای تفریحی استخرها براساس دستورالعمل فدراسیون های شنا و نجات غریق می باشد.حداکثر ظرفیت تایم ه-
درصد  17دقیقه محسوب میگردد و به ازای هر یک ساعت تایم اضافه  51ساعت و  5بر اساس تعرفه باال اسيتخر و سونا   تفریحیتایم های آزاد  -

 به تعرفه اضافه میگردد
بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود درجه بندی اماکن ورزشيی شيهرستان ها   -

 تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.
در غیر  دناداره ورزش و جوانان شييهرسييتان مربوطه اخذ نمای  )کلیه اماکن ورزشييی موظند گواهی درجه بندی باشييگاه به همراه اشييل قیمت را از 

 محسوب می شوند.( 2درجه اینصورت 
 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق 



 

 

 1044برنامه و شهریه کالس های مدرسه اسکیت استان مرکزی سال 

 شرایط مکان شهریه )ریال( مدت رده نام دوره

ترم یک 

 نفر24مقدماتیحداکثر
 جلسه12 آقایان

 زمین آسفالت 544/838

 آزاد

 سالن کفپوش دار 444/154

ترم دو مقدماتی   

 نفر11حداکثر
 جلسه12 آقایان

 زمین آسفالت 444/154

 داشتن گواهی آموزش ترم یک مقدماتی

 سالن کفپوش دار 444/444/1

ترم یک سرعت    

 نفر16حداکثر
 جلسه12 آقایان

 زمین آسفالت 254/819

 داشتن گواهی آموزش ترم دو مقدماتی

444/154/1 
 سالن کفپوش دار

 

 کالس بورد و اگرسیو
آقایان 

 بانوان
 جلسه12

544/662 

 544/662 کالس نمایشی داشتن گواهی آموزش ترم دو مقدماتی 

 544/662 کالس رول بال

ترم یک مقدماتی 

 نفر24حداکثر
 جلسه12 بانوان

 زمین آسفالت 444/825
 آزاد

 سالن کفپوش دار 444/154

ترم دو مقدماتی  

 نفر11حداکثر
 جلسه12 بانوان

 زمین آسفالت 444/944
 داشتن گواهی آموزش ترم یک مقدماتی

 سالن کفپوش دار 444/444/1

 ترم یک سرعت

 جلسه12 بانوان

 

 زمین آسفالت

 دو مقدماتیداشتن گواهی آموزش ترم 

254/819 

 

444/154/1 
 سالن کفپوش دار

  نفر16حداکثر

 
 

 با باشگاه های که خارج از ضوابط آموزشی هیآت اسکیت به برگزاری کالس اقدام نمایند برخورد می شود. (5

و هرجلسه تفریحی یک ساعت و می باشد. ریال445/018جلسه اسکیت تفریحی برای بانوان و آقایان  52حداکثر مبلغی دریافتی برای  (2

 می باشد.ریال 445/62نیم

 جوانان شهرستان وارشناسی توسط اداره ورزش و ارائه عنوان باشگاه ویهه به هر یک از باشگاههای متقاضی پس از ارائه درخواست و بررسی ک-
 اعالم کتبی امکان پذیر خواهد بود .

و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه  وزارت ورزش و جوانانتعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات -
 انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن وباشگاه مربوطه  می باشد .



هرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان ش
تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.)کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی 

    .(مربوطه اخذ نمایندوانان شهرستان درجه بندی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و ج
 

 
 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق 



 

 (1044)نرخ مصوب سال 

 

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

  تبصره :

 دقیقه تعویض لباس51زمان استفاده برای هر جلسه شامل یک ساعت و -
در این خصوص می  قیمت هرجلسه اضافه می گردد.درصد به 47باشگاه  به ازای هر نیم ساعت اضافه زمان تمرین ودرجه با توجه به ستاره -

 بایست زمان ورود و خروج ورزشکاران ثبت گردد در غیر اینصورت اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه مجاز نمی باشد 
 
جلسه اضافه  52درصد به یک جلسه از 47جلسه  ،مبلغ  52باشگاه  به ازای  اضافه نمودن هر یک جلسه تمرین به و درجه با توجه به ستاره -

 .گرددمی 
باشگاه اضافه  و درجه  درصد به تعرفه  هرجلسه با توجه به ستاره27درصورت وجود اتاق کودک با تجهیزات کامل بازی برای کودکان مبلغ --

 می گردد
 حضور والدین با کودک وحضور کودک در اتاق کودک به مدت یک ساعت و نیم می باشد       هر جلسهق فقط مربوط به نکته :مبلغ فو   
و دستورالعمل های فدراسیون های  وزارت ورزش و جوانانتعداد نفرات شيرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشيی براسياس مقررات    -

 هده مدیریت سالن وباشگاه مربوطه  می باشد .مربوطه انجام می شود و مسئولیت آن بر ع
درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود 

 اید.تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نم
 در غیرانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند. )کلیه اماکن ورزشيی موظند گواهی درجه بندی باشيگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جو  

 محسوب می شوند.(3اینصورت درجه 

 
 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق 

 

 

 

ف
دی

ر
 

 زمان هرجلسه درجه باشگاه
قیمت 

 هرجلسه

 جلسات درماه12

 ریال

 جلسه در ماه 28اول ماه 6

 جلسه در ماه 26ماه دوم 6

 ریال

 ستاره 5 1
یک ساعت 

 پانزده و
544/112 544/162 444/554/1 

 ستاره 0 2
یک ساعت 

 پانزده و
444/144 544/818 544/012/1 

 ستاره 3 3
یک ساعت و 

 پانزده 
544/18 544/812 444/285/1 

 444/125/1 444/625 444/85 // درجه یک  0

 درجه دو  5
و یک ساعت 

 پانزده 
544/62 444/525 544/912 

 3درجه  6
و یک ساعت 

 پانزده 
544/38 444/025 444/654 



 

 
 

 

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

 تبصره :

دقیقه تعویض لباس51استفاده برای هر جلسه شامل یک ساعت و  زمان-    
و دستورالعمل های فدراسیون های  وزارت ورزش و جوانانتعداد نفرات شيرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشيی براسياس مقررات    -

 .مربوطه انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن وباشگاه مربوطه  می باشد .
در این خصوص می بایست  درصد به قیمت هرجلسه اضافه می گردد.47توجه به ستاره باشگاه  به ازای هر نیم ساعت اضافه زمان تمرین  با-

 زمان ورود و خروج ورزشکاران ثبت گردد در غیر اینصورت اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه مجاز نمی باشد 
 
جلسه اضافه می  52درصد به یک جلسه از 47جلسه  ،مبلغ  52هر یک جلسه تمرین به با توجه به ستاره باشگاه  به ازای  اضافه نمودن -

 گردد.
 درصد به تعرفه  هرجلسه با توجه به ستاره باشگاه اضافه می گردد27درصورت وجود اتاق کودک با تجهیزات کامل بازی برای کودکان مبلغ -

 حضور والدین با کودک وحضور کودک در اتاق کودک به مدت یک ساعت و نیم می باشد       هر جلسهنکته :مبلغ فوق فقط مربوط به    
درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس -

 ظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.بهبود تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس ن
 در غیرانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند. )کلیه اماکن ورزشيی موظند گواهی درجه بندی باشيگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جو  

 محسوب می شوند.(3اینصورت درجه 

 
 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق                                        
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 درجه باشگاه

 زمان هرجلسه

 قیمت هرجلسه
 جلسات درماه12

 ریال

 جلسه در ماه 28ماه اول 6

 جلسه در ماه 26ماه دوم 6

 ریال

 ستاره 5 1
یک ساعت و 

 پانزده دقیقه
444/125 444/144/1 544/938/1 

 ستاره 0 2
ساعت و  یک

 پانزده دقیقه 
544/112 544/918 544/862/1 

 ستاره 3 3
یک ساعت و 

 پانزده دقیقه 
444/144 444/944 544/518/1 

 544/012/1 444/144 544/18 // درجه یک  0

 درجه دو  5
یک ساعت 

 وپانزده دقیقه 
444/85 444/654 544/462/1 

  3درجه  6
یک ساعت 

 پانزده دقیقه و
444/54 444/085 444/185 



 

 (1044)نرخ مصوب سال 

 
،بادی سوایپر،بوسو، اسالید،امنی جیم،جیمستیک،جامپینگ فیتنس،فیوژن فیتند،یلبادی بکرانکینگ،تاپ فیتنس،ایزی الین ،،باراسلایروکامبت ،بادی باالنس،

  سی ایکس ورکس،،فیتنسبورد 

 

 تبصره :

 دقیقه تعویض لباس51زمان استفاده برای هر جلسه شامل یک ساعت و -
در این خصوص می بایست  درصد به قیمت هرجلسه اضافه می گردد.47به ازای هر نیم ساعت اضافه زمان تمرین با توجه به ستاره باشگاه  -

 زمان ورود و خروج ورزشکاران ثبت گردد در غیر اینصورت اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه مجاز نمی باشد 
 

جلسه اضافه می  52درصد به یک جلسه از 47جلسه  ،مبلغ  52با توجه به ستاره باشگاه  به ازای  اضافه نمودن هر یک جلسه تمرین به --
 گردد.

درصد به تعرفه  هرجلسه با توجه به ستاره باشگاه اضافه می 27درصورت وجود اتاق کودک با تجهیزات کامل بازی برای کودکان مبلغ --
 گردد

 حضور والدین با کودک وحضور کودک در اتاق کودک به مدت یک ساعت و نیم می باشد       هر جلسهنکته :مبلغ فوق فقط مربوط به    
 8 زیر تعداد به  فقطهای فوق  نفر می باشد .)در صورت برگزاری کالس 56تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های باال حداکثر  -

 (جلسه اضافه گردد .52درصد فقط به تعرفه 67،مبلغ  نفر
درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس -

 بهبود تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.
 در غیرانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند. بندی باشيگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جو )کلیه اماکن ورزشيی موظند گواهی درجه  

 محسوب می شوند.(3اینصورت درجه 

 
 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق                                            
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 هرجلسه قیمت زمان هرجلسه درجه باشگاه
 جلسات درماه12

 ریال

 جلسه در ماه 28ماه اول 6

 جلسه در ماه 26ماه دوم 6

 ریال

 ستاره 5 1
یک ساعت 

 وپانزده دقیقه
544/118 444/114 544/938/1 

 ستاره 0 2
یک ساعت و 

 پانزده  دقیقه
544/112 544/918 544/862/1 

 ستاره 3 3
یک ساعت 

 وپانزده دقیقه
444/144 444/944 544/518/1 

 544/012/1 444/144 544/18 /// درجه یک  0

 درجه دو   5
یک ساعت 

 وپانزده دقیقه
444/85 544/662 544/462/1 

  3درجه  6
یک ساعت 

 وپانزده دقیقه
444/54 444/544 544/18 



 

 

 (1044)نرخ مصوب سال 

 

 سیلوراسنیکرز،اسپینینگ،ترامپولین،کانگو جامپبادی پامپ،کتل بل،تی آر ایکس،روپ کالیمینگ(، کراس فیت)بتل روپ،
 آمادگی جسمانیبوت کمپ ،

 تبصره :

 درصد به قیمت هرجلسه اضافه می گردد. 47نفر  1با تعداد زیر به جز رشته آمادگی جسمانی درصورت برگزاری گالس های فوق -
الزم به ذکر است در این درصد به قیمت هرجلسه اضافه می گردد.47با توجه به ستاره باشگاه  به ازای هر نیم ساعت اضافه زمان تمرین -

 خصوص می بایست زمان ورود و خروج ورزشکاران ثبت گردد در غیر اینصورت اخذ مبلغ مازاد بر تعرفه مجاز نمی باشد 
جلسه اضافه می  52درصد به یک جلسه از 47جلسه  ،مبلغ  52با توجه به ستاره باشگاه  به ازای  اضافه نمودن هر یک جلسه تمرین به --

 گردد.
درصد به تعرفه  هرجلسه با توجه به ستاره باشگاه اضافه می 27درصورت وجود اتاق کودک با تجهیزات کامل بازی برای کودکان مبلغ --

 گردد
 حضور والدین با کودک وحضور کودک در اتاق کودک به مدت یک ساعت و نیم می باشد       هر جلسهنکته :مبلغ فوق فقط مربوط به    
 دقیقه تعویض لباس51ای هر جلسه شامل یک ساعت و زمان استفاده بر-
 .نفر می باشد  56تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های باال حداکثر  -

درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود 
 و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.تجهیزات فنی 

 در غیرانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند. )کلیه اماکن ورزشيی موظند گواهی درجه بندی باشيگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جو  
 محسوب می شوند.(3اینصورت درجه 

 
 

 

 

 

 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%9درقیمت های فوق                                                      
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 قیمت هرجلسه زمان هرجلسه درجه باشگاه
 جلسات درماه12

 ریال

 جلسه در ماه 28ماه اول 6

 جلسه در ماه 26ماه دوم 6

 ریال

 444/685/1 444/954 444/144 ت ونیمیک ساع ستاره 5 1

 444/554/1 444/954 444/144 میساعت ون کی ستاره0 2

 444/054/1 544/112 544/18 میساعت ون کی ستاره3 3

 444/354/1 444/854 444/85 میساعت ون کی درجه یک  0

 444/412/1 544/638 444/85 یک ساعت ونیم درجه دو  5

 544/038 444/085 444/54 یک ساعت ونیم 3درجه  6



 بازی و ورزش کودکان

 

 

 تبصره :
 تعویض لباس دقیقه51یک ساعت و زمان استفاده برای هر جلسه شامل -

 تفکیک جنسیتی الزامی است . سال 52تا  1تفکیک جنسیتی الزم نیست .گروه سنی  سال 1تا  2گروه سنی -

 .باشد بدنی تربیت آموخته دانش بایست می مربیان از یکی الزاماً شوند، اداره می مربی دو توسط هایی که کالس در -

تعداد نفرات شيرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشيی براساس مقررات وزارت ورزش و جوانان و دستورالعمل های فدراسیون های    -
 می باشد .باشگاه مربوطه  مربوطه انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن و

 رختکن، تمرین، سالن احتساب با مربع متر 517 )حداقل  سانتیمتر می باشد. 217 ارتفاع با متر 527 باشگاه تمرین سالن مفید فضای حداقل -
 نام( ثبت و مدیریت دفتر و انتظار اتاق بهداشتی، سرویس

 تمرین فضای اصلی به مربع متر  5کودک هر ازای به بایست می کالس ظرفیت افزایش برای .باشد می نفر 51 حداکثر کالس ظرفیت -

 .شود اضافه

اساس  درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و بر -
 جه پیدا نماید.بهبود تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل در

)کلیه اماکن ورزشيی موظند گواهی درجه بندی باشيگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند. در غیر   
 محسوب می شوند.( 3درجه اینصورت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیمت هرجلسه زمان هرجلسه ردیف 
 جلسات درماه12

 ریال
 توضیحات 

 444/825/1 854/103 یک ساعت وربع 1

 نفر 14حداکثر تعداد نوآموزان با یک مربی 

مربی  2نفر حضور  14های باالی  در کالس

 الزامی است .



 ماساژ ورزشی و حرکات اصالحی 

 

 تبصره : 

 
در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات وزارت ورزش و جوانان و دستورالعمل های فدراسیون های  تعداد نفرات شرکت کننده -

 مربوطه انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن و باشگاه مربوطه می باشد .
د و هر باشگاه طی بازرسی ها و بر اساس درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باش -

 بهبود تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.
 در غیر )کلیه اماکن ورزشيی موظند گواهی درجه بندی باشيگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند.  

 محسوب می شوند.( 3درجه اینصورت 

 

 

 

 

 

 

 زمان هرجلسه عنوان  فیرد
 قیمت هرجلسه

 )ریال(
 توضیحات 

  444/144 یک ساعت  ماساژورزشی 1

 444/625 یک ساعت حرکات اصالحی 2
نفر می 5حداکثر تعداد نفرات در هر تایم 

 باشد.

3 
حرکات 

 اصالحی)خصوصی(
 برای یک نفر به صورت خصوصی 444/254/1 یک ساعت

  444/625 نیم ساعت  تردمیل در آب  0



 

 

 

 دارت

 

 تبصره :

 
فدراسیون های تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات وزارت ورزش و جوانان و دستورالعمل های  -

 مربوطه انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالن و باشگاه مربوطه می باشد .
درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و بر اساس  -

 واند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.بهبود تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و ....می ت
)کلیه اماکن ورزشيی موظند گواهی درجه بندی باشيگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند. در غیر   

 محسوب می شوند.( 3درجه اینصورت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان هرجلسه عنوان  فیرد
 جلسات درماه12

 (ریال)
 توضیحات 

  444/85 یک ساعت و ربع دارت 1



 

 


