
آدرستلفنرشته های فعالنام باشگاهردیف

خیابان سید ضیاءالدین دری- خیابان طالقانی 42214927تی آر ایکس-       آمادگی جسمانی - ایروبیک - یوگا ویژه بانوانکیهان1

2
جمعیت هالل 

احمر
4331139156خ مطهری کدپستی 42222970ایروبیکویژه بانوان

خ ثامن الحجج جنوبی ضلع غربی بوستان اقاقیاتی آر ایکس-       آمادگی جسمانی - ایروبیک - یوگا ویژه بانوانالماس3

3913844758 نبش کوچه کدپستی14خ جمهوری 42225295پیالتسویژه بانوانسلوا4

3914665965 کدپستی 3 پالک 3خ مطهری 4222228تی آر ایکس- آمادگی جسمانی ویژه بانوانفراز5

ویژه بانوانجوانه6
- تی آر ایکس -       آمادگی جسمانی - ایروبیک - یوگا 

پیالتس
42243521

 نرسیده به جراحی دی کدپستی 4شهرک فجر فاز 

3919874217

ویژه بانواننوید7
بادی - پیالتس - تی آر ایکس -   آمادگی جسمانی - یوگا 

پامپ
391881667 کدپستی 40و38بلوار طالقانی مابین طالقانی 42414423

لیست باشگاه های فعال در حوزه رشته های زیر مجموعه هیئت همگانی ساوه



میدان امام ، خ شریعتی ساختمان مدرسی42237799تی آر ایکس-  آمادگی جسمانی - یوگا ویژه بانوانتن نازان8

ویژه بانوانتخت جمشید9
- تی آر ایکس -       آمادگی جسمانی - ایروبیک - یوگا 

پیالتس
5خ کارگر 42243015

ویژه بانوانهیراد10
- تی آر ایکس -       آمادگی جسمانی - ایروبیک - یوگا 

بادی پامپ- پیالتس 
3914937483استقالل ،خ پاسداران، کوچه دهقان  کدپستی 42227079

ویژه بانوانلوتوس11
- تی آر ایکس -       آمادگی جسمانی - ایروبیک - یوگا 

اسپینینگ- پیالتس
(دادگستری )میدان دانشگاه ، بلوار ناصری 42442470

ویژه بانواناوج12
- تی آر ایکس -       آمادگی جسمانی - ایروبیک - یوگا 

پیالتس
422502776

 ،میدان جراحی زاده ابتدای بلوار شهید 2شهرک فجر ،فاز 

یعقوبی

 نبش کوچه10خ مطهری 42200486پیالتس-        آمادگی جسمانی - ایروبیک - یوگا ویژه بانوانشادی13

 ،روبروی فروشگاه مرجانی4خ سید ابورضا اسدی 42437351بادی پامپ- پیالتس - تی آر ایکس -  ایروبیک - یوگا ویژه بانوانمهرجو14



ویژه بانوانتن آرا15
- تی آر ایکس -       آمادگی جسمانی - ایروبیک - یوگا 

پیالتس
3913846516خ بهزیستی ، نبش شهید رجایی کدپستی 42466210

، ابتدای کوچه ارم4خ شریعتی نداردتی آر ایکس-    یوگا - ایروبیک - امادگی جسمانی ویژه بانواننشاط16

روبروی مدرسه باقرالعلوم- اول طالقانی 42217072یوگا،پالتس ،امادگی جسمانی،تی ار ایکس ، بادی باالنسویژه بانوانتن و روان17

ویژه بانواناکسیر18
- تی آر ایکس -       آمادگی جسمانی - ایروبیک - یوگا 

اسپینینگ- پیالتس 
3مطهری 42219990

ویژه بانوان(ع)امام علی 19
- سی ایکس- پیالتس -تی آر ایکس -  ایروبیک - یوگا 

آمادگی جسمانی
 داخل پارک امام علی1انتهای بسیج 42476020

ویژه بانوانفدک20
- سی ایکس- پیالتس -تی آر ایکس -  ایروبیک - یوگا 

آمادگی جسمانی
انتهای گرشاسبی داخل پارک فدک

نبش کوچه - 14فردوسی 42216812پیالتس- یوگا ویژه بانوانارامش21

 نبش فروشگاه سون36طالقانی 42222988ویژه بانوانطنین22

پشت اموزشگاه سمائ روبروی داروخانه- شهرک هدایت 42253068امادگی جسمانی- یوگا ویژه بانوانتن سا23



18 شرقی والیعصر ابتدای کاظمیه چهاراه طالقانی42240010پیالتس-         جسمانی آمادگی-  ایروبیک-  یوگاویژه بانوانآرامیس24

3914895985 کدپستی ، 4 رجایی ،نبش بهزیستی خ42475155ایروبیک-  جسمانی امادگیویژه بانوانفرخ25

 پیالتس-  ایکس آر تی-        جسمانی آمادگی-  ایروبیک-  یوگاویژه بانوانانرژی26

-
5 و3 آزادی بین آزادی میدان از باالتر

 پامپ بادی-  پیالتس-  ایکس آر تی-     جسمانی آمادگی-  یوگاویژه بانوانملل27

ایکس آر تی-  
مسجد جنب آزادگان خ صنعتی شهر42342568

 پیالتس-  ایکس آر تی-        جسمانی آمادگی-  ایروبیک-  یوگاویژه بانواننامجو28

-

18 کبیر امیر42447100جسمانی امادگیویژه بانوانکوثر29

 پیالتس-  ایکس آر تی-        جسمانی آمادگی-  ایروبیک-  یوگاویژه بانواناستایل30

-
4 ،اسیه 26 شریعتی42250061

3 مطهری42222228ایکس آر تی-     پیالتس-    جسمانی آمادگی-  یوگاویژه بانوانفراز31

(س)زهرا حضرت بلوار علوی شهرکیوگا- ایروبیکویژه بانواناهورا32

چمران شهید مجموعه 27 طالقانی42415650دو شیفتچمران استخر33

 بیمارستان راه سه از باالتر42437200 شیفت دو احمر استخرهالل34

18 کبیر امیر-  ازادی از باالتر42447010 شیفت دو کوثر استخر35

 فاطمه حضرت بیمارستان جنب ساوه بام 42442470 شیفت دولوتوس استخر36


