
 

 
 

 (6931سال  ) تعرفه و نرخ مصوب  اماکن ورزشی استان مرکزی در

 
 

ف
دی

ر
 

 شرح 
برای  زمان استفاده

 هر جلسه

 )برای هر جلسه(قیمت به ریال 
 مالحظات

 3درجه 2درجه  9درجه 

 های ورزشی سالن 9

 چند منظوره  

  000/440 660000 150000 ساعت5/9

 

 

 نفری فجر ساوه  2500سالن -سالن امام خمینی )ره(-پنج مرداد نفری2000سالن های درجه یك: سالن 

 

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

 

 ورزشی به غیر از موارد فوقسالن های کلیه : 3سالن های درجه 

 )بجز ساوه(سالن های ورزشی در شهرستان های تابعه

 توپی )فوتسال(زیر استانداردسالن های 

 توجه:

درصد اضافه می  25باشگاه درجه یك از اداره ورزش وجوانان به قیمت اشل  ورزشی و اخذ تاییدیه و استخرهای در صورت ویژه شدن باشگاه-

  گردد.

و مسئولیت آن بر عهده تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه انجام می شود -

 .می باشد باشگاه مربوطه   و مدیریت سالن

فنی و اشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود تجهیزات درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می ب

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

جه سه در غیر اینصورت در)کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند

 محسوب می شوند.(

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%1درقیمت های فوق                                                                             
 (9ص)

  



 

 

 رشته شیرجه

 (16سال نرخ مصوب )

  

 امکانات موجود قیمت به ریال در ماه  تعدادجلسات ردیف

 و امکانات کامل  سکوی شیرجه دایو و 590000 جلسه  92 9

 و امکانات کامل سکوی شیرجه دایو و 110000 جلسه24 2

 
 توجه:

 درصد اضافه می گردد. 25در صورت ویژه شدن باشگاه ورزشی و اخذ تاییدیه از اداره ورزش وجوانان به قیمت اشل باشگاه درجه یك 

و مسئولیت آن بر عهده تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه انجام می شود -

 .می باشد باشگاه مربوطه   و مدیریت سالن

اشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود تجهیزات فنی و درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می ب

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

جه سه در غیر اینصورت در)کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند

 محسوب می شوند.(

 

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

 

 

 

 
 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است.%1درقیمت های فوق 

 

 (2ص)

 



 
 

 رشته ژیمناستیك 

   (16)نرخ مصوب سال                                                             

 ردیف

 شرح

 هرجلسه زمان 

 در ماه  جلسه92

 )قیمت  به ریال(

هر روز بغیر از روزهای 

 تعطیل

 )قیمت  به ریال(

 مالحظات

9 
 

 کالس منتخب 000/900/9 000/550 و نیم ساعتیك  9سالن درجه 
 

2 
 

 کالس آموزشی 000/660 000/440 و ربع ساعتیك  9درجه سالن 

3 
 

 منتخبکالس  000/660 000/440 و نیم ساعتیك  2سالن درجه 

4  

 340000 330000 و ربع ساعتیك  2سالن درجه 
 کالس آموزشی

 

5 
 

 690000 300000 و ربع ساعتیك  3سالن درجه 

 

 کالس آموزشی

 

 

 توجه:
اسباب   4اسباب اصلی ژیمناستیك آقایان،   6حداقل شامل  ژیمناستیك: تجهیزات کاملمتر با 5متر و ارتفاع 400دارای مساحت حداقل  سالن ژیمناستیكسالن های درجه یك -9

 می باشد.هیات  و مورد تاییدعدد( و........90اصلی ژیمناستیك بانوان، ترامپولین اصلی بزرگ ،وسایل کمك آموزشی ،تشك های ایمنی بزرگ و کوچك )حداقل 

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

 ژیمناستیك ، فقط می توانند کالس های آموزشی برگزار نمایند. 3سالنهای درجه  -3

نفر می باشد و 90 برای هر مربی حداکثر تعدادنفراتمی باشد و در کالس های  منتخب و براساس ابعاد سالن نفر 95-93 برای هر مربی کالس های آموزشی حداکثر تعدادنفرات-4

 هیچگونه مبلغی به تعرفه اضافه نمی گردد.

تعدادنفرات  حداکثر  )سالن  می باشد. ظرفیت سالن براساس تشخیص مدیریت  وبا توجه به ابعاد 3و  2نفر می باشد و سالن های درجه  50ظرفیت سالن   9در سالن های درجه   -5

 می باشد( نفر 95  سالن ، ورزشی فضای مفید متر مربع  900کالس ها ، به ازای هر شرکت کننده در 

 درصد اضافه می گردد. 25در صورت ویژه شدن باشگاه ورزشی و اخذ تاییدیه از اداره ورزش وجوانان به قیمت اشل باشگاه درجه یك 

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

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

در  مراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند)کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به ه

 محسوب می شوند.( درجه سهغیر اینصورت 

                                                                                  مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%1درقیمت های فوق                                                                         

 (3ص)                                                                                  



 کرایه زمین چمن                                                                 

 (16)نرخ مصوب سال 
 

 ردیف
زمین چمن 

 باابعاداستاندارد

زمین چمن 

 باابعادکوچك
 قیمت  به ریال وقت هرجلسه

9 
* 

 
 یك ونیم ساعت -----

9305000 

2 

 

------- 

 

 یك ونیم ساعت *

000/330 

3 

 

 ریال تعیین می گردد. 000/320مین چمن درشهرستان ها تا سقف یادآورمی شود کرایه ز

 

 ریال 000/036/2زمین چمن  زیر نور،  مجموعه شهدای پنجم مرداد مبلغ  4

 ریال000/091/3هزارنفری امام خمینی 95استادیوم  5

6 
 ریال با ابعاد کوچك  000/320/9زمین مصنوعی  زیرنور

 

3 
 ریال 000/330زمین چمن مصنوعی بدون نور

 

6 
 ریال 000/360/9جلسه درماه 92هربهمن اراک جهت تیم منتخب استان وهیات 22سالن 

 

1 
 ریال000/300/9جلسه درماه 92بهمن اراک جهت بخش خصوصی هر22سالن 

 

 درصد اضافه می گردد. 25در صورت ویژه شدن باشگاه ورزشی و اخذ تاییدیه از اداره ورزش وجوانان به قیمت اشل باشگاه درجه یك  توجه:

و  کالس های آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه انجام می شود و مسئولیت آن بر عهده مدیریت سالنتعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و -

 می باشد . باشگاه مربوطه 

بهبود تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها و  درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس

 ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.

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

 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%1درقیمت های فوق                                                                               
 (4ص)                                                                       



 

 سوارکاری      

 (16)نرخ مصوب سال 

 

ف
دی

ر
 

 قیمت به ریال وقت هرجلسه  تعدادجلسات

 یك ساعت و نیم جلسه90 9
9265000 

 یك ساعت و نیم یك جلسه 2
932000 

   

 شطرنج     

 (16)نرخ مصوب سال                                                                       

 

 جلسه در ماه 92 وقت هرجلسه شرح عنوان ردیف

 ریالقیمت به 

 هر روز بغیر از روزهای تعطیل

 )قیمت  به ریال(

 000/900/9 000/550 یك ساعت و نیم آموزشی 9

2 
 9632000 625000 یك ساعت و نیم آموزشی)خصوصی(

 درصد اضافه می گردد. 25در صورت ویژه شدن باشگاه ورزشی و اخذ تاییدیه از اداره ورزش وجوانان به قیمت اشل باشگاه درجه یك  توجه:

و مسئولیت آن بر عهده تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه انجام می شود -

 .می باشد و باشگاه مربوطه  مدیریت سالن 

ن شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود تجهیزات فنی و درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانا

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

جه سه تان مربوطه اخذ نماینددر غیر اینصورت در)کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرس

 محسوب می شوند.(

 

 
 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%1درقیمت های فوق                       

 (5ص)                                                                                                    



 

 بیلیارد

 (16مصوب سال )نرخ 

 
 قیمت به ریال وقت هر جلسه توضیحات  درجه باشگاه

باشگاه  

 درجه یك

 10000 یك ساعت نرخ کرایه میز ایت بال

 900000 یك ساعت نرخ کرایه میز اسنوکر

 50000 یك ساعت  فوتبال دستی

باشگاه  

 درجه دو

 30000 یك ساعت نرخ کرایه میز ایت بال

 60000 یك ساعت نرخ کرایه میز اسنوکر

 40000 یك ساعت  فوتبال دستی

باشگاه درجه 

3 

 50000 یك ساعت نرخ کرایه میز ایت بال

 60000 یك ساعت نرخ کرایه میز اسنوکر

 30000 یك ساعت  فوتبال دستی

 500000 95/9 بولس 

 توجه:

 درصد اضافه می گردد. 25در صورت ویژه شدن باشگاه ورزشی و اخذ تاییدیه از اداره ورزش وجوانان به قیمت اشل باشگاه درجه یك  

و دیریت سالن آن بر عهده م تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه انجام می شود و مسئولیت-

 می باشد .باشگاه مربوطه  

هیزات فنی و کیقی ،اخطارها و درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود تج

 ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.

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

                         

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%1درقیمت های فوق                                                                                   

 

 (6ص)

 



 تنیس خاکی                                                                       

 (16)نرخ مصوب سال 

ف
دی

ر
 

 قیمت  به ریال بدون تجهیزات شرح عنوان وقت هرجلسه تعدادجلسات

 000/360/9 * بخش  آموزشی ونیمیك ساعت  ماه در جلسه92 9

 000/350/2 * بخش  آموزشی یك ساعت ونیم جلسه در ماه24 2

 000/950 * بخش  آموزشی یك ساعت ونیم جلسه  9 3

 

 نتیروکما

 (16)نرخ مصوب سال 

ف
دی

ر
 

 قیمت  به ریال شرح عنوان  وقت هرجلسه تعدادجلسات

 000/660 آموزشی    یك ساعت ونیم جلسه92 9

 تیر اندازی                                                                       

 (16)نرخ مصوب سال  

ف
دی

ر
 

 قیمت  به ریال شرح عنوان وقت هرجلسه تعدادجلسه درماه

 000/660 آموزشی یك ساعت ونیم جلسه92 9

 درصد اضافه می گردد. 25در صورت ویژه شدن باشگاه ورزشی و اخذ تاییدیه از اداره ورزش وجوانان به قیمت اشل باشگاه درجه یك  توجه:   

و  مدیریت سالنآن بر عهده  تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه انجام می شود و مسئولیت-

 می باشد .باشگاه مربوطه  

هیزات فنی و کیقی ،اخطارها و درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود تج

 .....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید

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

                                                 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%1درقیمت های فوق                                                   
 (3ص)                                                                                           



             

 مدرسه فوتبا ل                                                               

 (16)نرخ مصوب سال                                                                    

 

ف
دی

ر
 

 قیمت  به ریال توضیحات وقت هرجلسه تعدادجلسات

 000/650/9 آموزشی  یك ساعت ونیم (یك ترم) هماه3به مدت  لسه ج36 9

 

 

  خره نوردیص

 (16)نرخ مصوب سال 

ف
دی

ر
 

 قیمت  به ریال شرح عنوان  هرجلسهوقت  تعدادجلسات

 000/310 آموزشی یك ساعت ونیم جلسه درماه92 9

 
 درصد اضافه می گردد. 25در صورت ویژه شدن باشگاه ورزشی و اخذ تاییدیه از اداره ورزش وجوانان به قیمت اشل باشگاه درجه یك  توجه:

و مسئولیت آن بر عهده تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه انجام می شود -

 .می باشد و باشگاه مربوطه  مدیریت سالن 

اشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود تجهیزات فنی و درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می ب

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

جه سه در غیر اینصورت در)کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمایند

 محسوب می شوند.(

 

 
 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%1درقیمت های فوق 

 (6ص)
 

 

 



 

 رشته های راکتی

 (16)نرخ مصوب سال 

ف
دی

ر
 

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

9 

 بخش خصوص آموزشی یك ساعت ونیم جلسه در ماه92 بدمینتون
000/360 

2 

 " یك ساعت ونیم جلسه در ماه92 اسکواش
000/360 

3 

 " یك ساعت ونیم جلسه در ماه92 تنیس روی میز
000/360 

 

 
 

 درصد اضافه می گردد. 25در صورت ویژه شدن باشگاه ورزشی و اخذ تاییدیه از اداره ورزش وجوانان به قیمت اشل باشگاه درجه یك  توجه:

و مسئولیت آن بر عهده تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه انجام می شود -

 .می باشد باشگاه مربوطه   و  مدیریت سالن

باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود تجهیزات فنی و درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می 

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

جه سه ددر غیر اینصورت در)کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نماین

 محسوب می شوند.(

 

 

 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%1درقیمت های فوق 

 (1ص)

 

 

 

 



 
 

 (16)نرخ مصوب سال شهریه رشته های ورزشی

ف
دی

ر
 

 قیمت  به ریال وقت هرجلسه باشگاهدرجه  نام رشته ورزشی

 000/360 یك ساعت ونیم 9درجه  کاراته 9

 000/360 یك ساعت ونیم 9درجه  تکواندو 2

 000/360 یك ساعت ونیم 9درجه  جودو 3

 000/360 یك ساعت ونیم 9درجه  وزنه برداری 4

 000/360 یك ساعت ونیم 9درجه  کونگ فو 5

 000/360 یك ساعت ونیم 9درجه  دفاع شخصی 6

 000/360 یك ساعت ونیم 9درجه  کشتی 3

 000/360 یك ساعت ونیم 9درجه  بوکس 6

 000/360 یك ساعت ونیم 9درجه  دو ومیدانی 1

 000/360 یك ساعت ونیم 9درجه  کبدی 90

 000/360 یك ساعت ونیم 9درجه  کشتیهای محلی 99

 000/360 یك ساعت ونیم 9درجه  باستانی 92

 000/360 یك ساعت ونیم 9درجه  سبکهای رزمی 93

 000/360 یك ساعت ونیم 9درجه  رزمی 94

 000/360 یك ساعت ونیم 9درجه  ووشو 95

 درصد اضافه می گردد. 25در صورت ویژه شدن باشگاه ورزشی و اخذ تاییدیه از اداره ورزش وجوانان به قیمت اشل باشگاه درجه یك توجه:  

 تعیین می گردد. ریال000/320( نیم یك ساعت و هر جلسه جلسه در ماه 92) 2درجه رشته های قید شده در جدول باال برای  سالن های -

 تعیین می گردد. ریال000/210یك ساعت ونیم (  هرجلسه  جلسه در ماه 92) 3درجه رشته های قید شده در جدول باال برای  سالن های  -

و مسئولیت آن بر عهده تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه انجام می شود -

 .می باشد و باشگاه مربوطه  مدیریت سالن 

هیزات فنی و درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود تج

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

جه سه نصورت در)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.(

                                                                           

 تمالیات برارزش افزوده لحاظ شده اس%1درقیمت های فوق                                                                        

 (90ص)                                                                                                                                     



 

 بدنسازی آقایان

 (16)نرخ مصوب سال 

 

 

 

 

 توجه:

 درصد اضافه می گردد. 25در صورت ویژه شدن باشگاه ورزشی و اخذ تاییدیه از اداره ورزش وجوانان به قیمت اشل باشگاه درجه یك  -

و مسئولیت آن بر عهده تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه انجام می شود -

 .می باشد  و  باشگاه مربوطه  مدیریت سالن

باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود تجهیزات فنی و درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می 

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

جه سه ددر غیر اینصورت در)کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نماین

 محسوب می شوند.(

 

 

 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%1درقیمت های فوق 
 (99ص)

 

 

 

 

ف
دی

ر
 

 درجه باشگاه

  

 زمان هرجلسه
 قیمت هرجلسه

 جلسات درماه92

 ریال

 هر روز بغیر از روزهای تعطیل

 )قیمت  به ریال(

 9درجه  9
 یك ساعت و نیم

000/50 000/460 000/130 

 2درجه  2
 یك ساعت و نیم

000/40 000/310 000/660 

 3درجه  3
 ساعت و نیمیك 

000/30 000/260 000/460 



 

 توپی های رشته

 (16)نرخ مصوب سال 

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

و درجه یك آموزشی جلسه92 یك ساعت و نیم بسکتبال 9  000/420 

 000/420 * " یك ساعت و نیم والیبال 2

 000/420 * " یك ساعت و نیم هندبال 3

 000/420 * " یك ساعت و نیم هاکی 4

 000/420 * " یك ساعت و نیم فوتسال 5

 000/420 * " یك ساعت و نیم سپك تاکرا 6

 
 درصد اضافه می گردد. 25در صورت ویژه شدن باشگاه ورزشی و اخذ تاییدیه از اداره ورزش وجوانان به قیمت اشل باشگاه درجه یك توجه: 

 تعیین می گردد. ریال000/360یك ساعت ونیم (  هر جلسه جلسه در ماه 92) 2درجه رشته های قید شده در جدول باال برای  سالن های -

 تعیین می گردد. ریال000/330یك ساعت ونیم (  هرجلسه  جلسه در ماه 92) 3درجه جدول باال برای  سالن های  رشته های قید شده در -

و مسئولیت آن بر عهده تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه انجام می شود -

 .می باشد و باشگاه مربوطه مدیریت سالن 

   

    

و مسئولیت آن بر عهده تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه انجام می شود -

 .می باشد و باشگاه مربوطه مدیریت سالن 

ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود تجهیزات فنی و درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره 

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

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

 محسوب می شوند.(

 

 
 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%1درقیمت های فوق 

 (92ص)



 

 دوچرخه سواری 

 (16)نرخ مصوب سال 

 

ف
دی

ر
 

 قیمت  به ریال توضیحات   وقت هرجلسه تعدادجلسات

 دوچرخه(آموزشی )با  یك ساعت و نیم جلسه درماه92 9
000/640 

 آموزشی )بدون دوچرخه( یك ساعت و نیم جلسه درماه92 2
000/420 

 آزاد  یك ساعت و نیم جلسه درماه92 3
000/360 

 
 درصد اضافه می گردد. 25در صورت ویژه شدن باشگاه ورزشی و اخذ تاییدیه از اداره ورزش وجوانان به قیمت اشل باشگاه درجه یك  توجه:

و مسئولیت آن بر عهده تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه انجام می شود -

 .می باشد و باشگاه مربوطه مدیریت سالن 

شد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود تجهیزات فنی و درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می با

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

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

 محسوب می شوند.(

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%1درقیمت های فوق 
 (93ص)                                                                                                 



 

 استخرها ی شنا درسطح استان مرکزی

 (16)نرخ مصوب سال 

استخرهای 

 9درجه 
 به صورت تفریحی برای یك نفروسونا  یك ساعت وربع استفاده ازاستخر

 قیمت به ریال

000/10 

 000/260/9 جلسه آموزش شنا  92 *

* 
مطابق استاندارد اعالمی   اختصاصی یك ساعت وربع استخر وسونایك تایم 

 فدراسیون نجات غریق در خصوص تعداد نفرات

000/130/6 

استخرهای 

 2درجه 
 000/30 به صورت تفریحی برای یك نفروسونا  یك ساعت وربع استفاده ازاستخر

 000/050/9 جلسه آموزش شنا92 *

 

] 

ختصاصی یك ساعت وربع استخر وسونا مطابق استاندارد اعالمی یك تایم ا

 فدراسیون نجات غریق در خصوص تعداد نفرات

000/230/4 

 000/40 دقیقه( 95سونا)هر  

 دقیقه( 95جکوزی)هر  

000/25 

 

 

 توجه: 

 نفر می باشد.90متر مربع  کاسه استخر  900کالس ها ، به ازای هر تعدادنفرات شرکت کننده در  حداکثر  -

 حداکثر ظرفیت تایم های تفریحی استخرها براساس دستورالعمل فدراسیون های شنا و نجات غریق می باشد.-

 درصد به تعرفه اضافه میگردد 50دقیقه محسوب میگردد و به ازای هر یك ساعت تایم اضافه  95ساعت و  9بر اساس تعرفه باال  استخر و سونا  تفریحیتایم های آزاد  -

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

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

در  دنکلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمای)

 .(محسوب می شوند درجه دوغیر اینصورت 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%1فوق  درقیمت های

 94صفحه 



 

 9316برنامه و شهریه کالس های مدرسه اسکیت استان مرکزی سال 

 شرایط مکان شهریه )ریال( مدت رده  نام دوره

    ترم یک مقدماتی

      نفر02حداكثر
  جلسه20 آقایان

 زمین آسفالت 222/082
 آزاد

 سالن كفپوش دار 222/052

ترم دو مقدماتی   

 نفر28حداكثر
  جلسه20 آقایان

 زمین آسفالت 222/052
 داشتن گواهی آموزش ترم یک مقدماتی

 سالن كفپوش دار 222/502

ترم یک سرعت    

 نفر21حداكثر
  جلسه20 آقایان

 زمین آسفالت 5220222

 داشتن گواهی آموزش ترم دو مقدماتی
222/122 

 سالن كفپوش دار

 

 كالس بورد و اگرسیو
آقایان 

 بانوان
 جلسه20

222/052 

 222/052 كالس نمایشی داشتن گواهی آموزش ترم دو مقدماتی  

 222/052 كالس رول بال

ترم یک مقدماتی 

 نفر02حداكثر
 جلسه20 بانوان

 زمین آسفالت 222/082
 آزاد

 سالن كفپوش دار 222/052

ترم دو مقدماتی  

 نفر28حداكثر
  جلسه20 بانوان

 زمین آسفالت 222/072
 داشتن گواهی آموزش ترم یک مقدماتی

 سالن كفپوش دار 222/502

 ترم یک سرعت
  جلسه20 بانوان

222/522 

 زمین آسفالت

 داشتن گواهی آموزش ترم دو مقدماتی

 

 

222/122 
 سالن كفپوش دار

  نفر21حداكثر
 

 .هیأت اسکیت استان قابل افزایش می باشدفنی   نسبت به ترم یک سرعت با تائید  %02شهریه دوره های تخصصی اسکیت سرعت حداكثر 
 

 
 )قابل توجه باشگاه های فرهنگی ورزشی )دولتی و خصوصی

 رشته های مختلف اسکیت نکات ذیل را      اعالم می دارد:هیأت اسکیت استان مركزی طبق سنوات قبل به منظور سامان بخشیدن به امر آموزش ورزشکاران در 

 بیمه ورزشی برای كلیه ورزشکاران و مربیان رشته اسکیت  الزامی می باشد. (2

 سرفصل مطالب آموزشی هر دوره مطابق فهرست تدوین شده توسط كمیته آموزش هیأت اسکیت استان مركزی می باشد.)لیست پیوست( (0

 بایست به تائید كمیته مربیان هیأت اسکیت استان مركزی برسندمربیان هر دوره آموزشی می  (0

 با باشگاه های كه خارج از ضوابط آموزشی هیآت اسکیت به برگزاری كالس اقدام نمایند برخورد می شود. (0

   می باشد.ریال  05222ساعت و نیمو هرجلسه تفریحی یک می باشد. ریال075222جلسه اسکیت تفریحی برای بانوان و آقایان  20حداكثر مبلغی دریافتی برای  (5

  .ندیشركت نما یو انتخاب یدر مسابقات استان توانند یرا ندارند نم ورزشکارانی كه گواهی آموزشی ترم یک مقدماتی (1

 گردد.درصد اضافه می 25در صورت ویژه شدن باشگاه ورزشی و اخذ تاییدیه از اداره ورزش وجوانان به قیمت اشل باشگاه درجه یك  توجه:

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

 می باشد .و باشگاه مربوطه 

می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود تجهیزات فنی و کیقی ،اخطارها  درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه

ل قیمت را از اداره ورزش و جوانان و ....می تواند بر اساس نظر شهرستان ترفیع و یا تنزل درجه پیدا نماید.)کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به همراه اش

 محسوب می شوند.(جه سه اینددر غیر اینصورت درشهرستان مربوطه اخذ نم

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%1درقیمت های فوق 

 95صفحه 



 

 (16)نرخ مصوب سال 

 

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

 
 

` 
 (مارشال ایروبیك ، پیالتسیوگا، )رشته های همگانی  

 

و در صورت اضافه نمودن زمان  یك ساعت وربع می باشد صرفا مذکور برای بانوانهای  توجه : رشته

  .هیچگونه تعرفه ای اضافه نمی گردد

 

 
 درصد اضافه می گردد. 25در صورت ویژه شدن باشگاه ورزشی و اخذ تاییدیه از اداره ورزش وجوانان به قیمت اشل باشگاه درجه یك  توجه:

و مسئولیت آن بر تعداد نفرات شرکت کننده در تایم ها و کالس های آموزشی براساس مقررات و دستورالعمل های فدراسیون های مربوطه انجام می شود -

 .می باشد و باشگاه مربوطه عهده مدیریت سالن 

شد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود تجهیزات فنی و درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می با

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

جه ر غیر اینصورت در)کلیه اماکن ورزشی موظند گواهی درجه بندی باشگاه به همراه اشل قیمت را از اداره ورزش و جوانان شهرستان مربوطه اخذ نمایندد

 محسوب می شوند.(سه 

 

 
 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%1درقیمت های فوق 

 

 (96ص)
 

 

ف
دی

ر
 

 زمان هرجلسه درجه باشگاه
قیمت 

 هرجلسه

 جلسات درماه92

 ریال

 جلسات درماه24

 ریال

 000/600 000/330 000/40 یك ساعت وربع  9درجه  9

 000/460 000/260 000/30 یك ساعت وربع 2درجه  2

 000/340 000/220 000/20 یك ساعت وربع 3درجه  3

ف
دی

ر
 

 درجه باشگاه
 زمان هرجلسه

 قیمت هرجلسه
 جلسات درماه92

 ریال

 جلسات درماه24

 ریال

 000/660 000/310 000/40 یك ساعت وربع  9درجه  9

 000/530 000/390 000/30 یك ساعت وربع 2درجه  2

 000/420 000/240 000/25 یك ساعت وربع 3درجه  3



 

 (16)نرخ مصوب سال 

 

 
وایپر،بوسو، اسالید،امنی جیم،جیمستیك،جامپینگ فیتنس،فیوژن  د،یلبادی ب تاپ فیتنس، کرانکینگ،ایزی الین ، ،باراسل ایروکامبت ،بادی باالنس،

 ،فیتنس،بادی بورد فیتنس

 

 

 

 درصد اضافه می گردد. 25در صورت ویژه شدن باشگاه ورزشی و اخذ تاییدیه از اداره ورزش وجوانان به قیمت اشل باشگاه درجه یك  توجه:

     مدیریت باشگاه ، نفر 6تعداد  به  فقطهای فوق  نفر می باشد .)در صورت برگزاری کالس 96ده در تایم ها و کالس های باال حداکثر تعداد نفرات شرکت کنن -

 برابر اخذ نماید ( می تواند مبالغ فوق را دو

هیزات فنی و درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود تج

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

جه نصورت در)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.(سه 

 

 

 

 

 

 

 
 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%1درقیمت های فوق 

 (93ص)

 

 

 

ف
دی

ر
 

 قیمت هرجلسه زمان هرجلسه درجه باشگاه
 جلسات درماه92

 ریال

 جلسات درماه24

 ریال

 000/350 000/420 000/45 یك ساعت ونیم  9درجه  9

 000/560 000/340 000/35 یك ساعت ونیم 2درجه  2

 000/490 000/250 000/25 یك ساعت ونیم 3درجه  3



 

 (16)نرخ مصوب سال 

 

 سیلوراسنیکرز،اسپینینگ ،ترامپولین،کانگو جامپ بادی پامپ، کتل بل، تی آر ایکس، کراس فیت)بتل روپ، روپ کالیمینگ(، کار با دستگاه بانوان،
 روز10آمادگی جسمانی در بوت کمپ ،

 

 

 .درصد اضافه می گردد25در صورت ویژه شدن باشگاه ورزشی و اخذ تاییدیه از اداره ورزش وجوانان به قیمت اشل باشگاه درجه یك  توجه:

نفر ،مدیریت باشگاه        6به تعداد  فقط .)در صورت برگزاری کالس های فوق  نفر می باشد  96ده در تایم ها و کالس های باال حداکثر تعداد نفرات شرکت کنن-

 می تواند مبالغ فوق را دوبرابر اخذ نماید (

مربوطه می باشد و هر باشگاه طی بازرسی ها و براساس بهبود تجهیزات فنی و درجه بندی اماکن ورزشی شهرستان ها بر عهده اداره ورزش وجوانان شهرستان 

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

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

 محسوب می شوند.(سه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است%1درقیمت های فوق                                                                              
 (96ص)

ف
دی

ر
 

 قیمت هرجلسه زمان هرجلسه درجه باشگاه
 جلسات درماه92

 ریال

 جلسات درماه24

 ریال

 000/350 000/420 000/45 یك ساعت ونیم  9درجه  9

 000/560 000/350 000/35 یك ساعت ونیم 2درجه  2

 000/490 000/260 000/25 یك ساعت ونیم 3درجه  3


