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3235657731طالقانی50,000 6استخراستخر ستاره1

گلسار2
 دقیقه1.45استخر 

استخر فری تایم

9

10

 60.000

70.000
اتوبان آقا بابایی، مجموعه گل 

نرگس
3568855531

36206080دروازه شیراز50,000 8استخراستخر انقالب

40,000 6استخر(بهمن22)استخر نصر3
سه راه حکیم نظامی، ورزشگاه 

شهدای ارتش
3620022031

3459279131کاوه25,000 3استخراستخر فجر4

3434670031 شهریور17ملک شهر، 50,000 7استخرکوثر5

3624400231چهار باغ باال60,000 9استخر و سونامهتاب6

3236902431آذر50,000 8استخر و سوناابوذر15

9132123363خیابان جی شیر، مجتمع پزشکان110,000 16استخر و سوناپزشکان مشتاق7

3620159731صفه، روبروی بیمارستان الزهرا25,000 3استخراستخر بختیار8

3670044431انتهای مرداویج35,000 5استخراستخر پرواز9

3471840931خ سروش،خ صاحب الزمان50,000 6استخراستخر سرتاوه10

3781200331شهرک امیریه، خ هشتم40,000 6استخرآزادی11

3266360131باغ غدیر50,000 8استخر و سوناغدیر12

30,000 4استخرغدیر خمینی شهر13
خمینی شهر، بلوار قدس جنب 

سینما
3360260131

4626110031نائین28,000 4استخرکوثر14

5472004031آران و بیدگل25,000 4استخرصدف15

استخراستخر صبا16
8

5

 50.000

35.000
4571329431گز و برخوار، میدان شهرداری

استخرآفتاب16
8

5

 50.000

35.000
4522640031شاهین شهر، مخابرات

1
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17

خدمات روانشناسی و 

مشاوره دکتر الهه 

کالنتری

درمان مشکالت روحی روانی -خدمات تخصصی روانکاوی و مشاوره

مشاوره -اختالل دوقطبی اضطراب سردردهای عصبی و نگرانی-افسردگی

تخصصی خانواده و پیش ازدواج

28 200,000
خیابان آمادگاه، ساختمان جامکو، 

طبقه دوم
9367376709

2
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جام دیجیتال18

25بیلیارد
75زمین فوتبال

35اسنوکر
75اتاق وی ای پی 

ps4-one s25
60ایرهاکی

x box20
20فوتبال دستی
20پینگ پنگ

3670159331انتهای مرداویج ، مجموعه پروازمتعاقبا اعالم می گرددمتعاقبا اعالم می گردد

شهر رویاها1075000کارتینگکارتینگ رویاها19

مجموعه شادلند20
...ساعت شامل فوتبال دستی، فوتبال ساحلی، والیبال ساحلی و 3پکیج 

فوتبال حبابی
5
6

 35.000
40.000

مرداویج، باشگاه پرواز، رو به 

روی باشگاه تنیس

9134041848

اینستاگرام

9130444480خیابان مشتاق دوم، باغ جوان1070000گلوله50+ورودیپینت بال جنگلی جوان21

باشگاه بدنسازی گلسار22

روز2بدنسازی 

روز3بدنسازی 

روز4بدنسازی 

روز6بدنسازی 

برنامه عمومی

برنامه خصوصی

26

31

33

34

19

100

180.000

220.000

230.000

240.000

130.000

700.000

اتوبان آقا بابایی، مجموعه گل 

نرگس
3568855531

بولینگ جی23

روزهای معمولی

روزهای تعطیل

روزهای معمولی

روزهای تعطیل

22

23

12

13

150.000

150.000

80.000

80.000

3523950031خ جی، جنب تاالر جی

بولینگ پردیس24

 ساعت1بولینگ 

بولینگ نیم ساعت

گیم باکس دو نفره

گیم باکس چهار نفره

24

13

5

6

150.000

80.000

30.000

40.000

3620197931سه راه حکیم نظامی

25
باشگاه بدنسازی بادی 

لند

روز بانوان3کار با دستگاه 
روز بانوان4کار با دستگاه 
روز بانوان6کار با دستگاه 
TRX

روز آقایان3کار با دستگاه 

روز آقایان4کار با دستگاه 
روز آقایان5کار با دستگاه 
روز آقایان6کار با دستگاه 

26
29
34
37
36

41
45
49

175.000
195.000
230.000
250.000
240.000

275.000
300.000
330.000

خیابان جی، خیابان تاالر، نبش 

9کوی شماره 
3230131331

26
باغ جنگلی جوان رنگین 

کمان

زیپ الین
کارتینگ

اتاق خشم-پینت بال
تیراندازی -شکار در جنگل-عینک سه بعدی-پرش در آسمان-درخت نوردی-سوارکاری
-Xbox-بومرنگ-فوتبال دستی-هنداسپید-شبیه ساز موتور-ماشین کوبنده-به هدف

PS4-آرچری
اتاق خشم-لیزرتگ-قلعه وحشت

فوتبال حبابی

6
6
7
2
2
2
4
5

20.000
45.000
50.000
15.000
15.000
15.000
30.000
40.000

مشتاق سوم، بعد از پل شهرستان
بهادر

9136676000

27
باغ جنگلی جوان رنگین 

کمان

بیلیارد-VRواقعیت مجازی

چمن مصنوعی
بسکتبال-والیبال ساحلی

ماسه بازی-آکروجت-کاترپیالر-استخر توپ-ترامپولین-پارک بادی
ایرهاکی

4

18
11
1
1

25.000

120.000
70.000
10.000
7.000

9136676000مشتاق سوم، بعد از پل شهرستان

3
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28
باغ جنگلی جوان رنگین 

کمان

پک ویژه کودک
پک ویژه نوجوان
پک ویژه جوان

6
8
12

45.000
65.000
95.000

9136676000مشتاق سوم، بعد از پل شهرستان

یوگای فرشتگان29

یوگا آسانا

مدیتیشن

پیالتس

18

25

17

130.000

180.000

120.000

هشت بهشت شرقی، خیابان 

، پالک 38حمزه شمالی، کوچه 

دوم

913643110931

4
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9133100642چهار باغ باال181500000رزمی-دفاع شخصی و جوجیتسوباشگاه کارگران30

باشگاه ایثار31
رزمی

ژیمناستیک

18

22

150.000

180.000

هشت بهشت شرقی، روبروی 

خانه معلم
3529049531

18150000رزمی-جوجیتسو-دفاع شخصیکوثر ملک شهر32
 شهریور مجموعه 17ملک شهر  

ورزشی کوثر
9137115336

آکادمی اسکیت تامیال33

اسکیت خصوصی

نفر5-3اسکیت نیمه خصوصی

بدنسازی خصوصی

نفر5-3بدنسازی نیمه خصوصی

پکیج اسکیت و بدنسازی خصوصی

نفر5-3پکیج اسکیت و بدنسازی نیمه خصوصی 

95

67

84

63

136

91

 680.000

480.000

600.000

450.000

980.000

650.000

...پیست های اسکیت آبشار و 
09138104310

Tamila_ rahimi 
اینستاگرام

کلوپ ورزشی اندیشه34
پیالتس-ایروبیک

کار با دستگاه با برنامه

34

89

230.000

600.000
3625886631چهارباغ باال کوچه عطاالملک

باشگاه جعفریه35
کیک بوکس-بوکس-کونگفو-ژیمناستیک-فیتنس-تکواندو-پیالتس

کاراته

35

28

250.000

200.000
403624930531خیابان دقیقی، کوچه 

36
باشگاه ورزشی مهر 

(بانوان)

پیالتس-ایروبیک
ژیمناستیک

رزمی
(با برنامه)کار با دستگاه 

(بدون برنامه)کار با دستگاه 

فیتنس-حرکات اصالحی
تی ار ایکس

32
32
30
67
52

32
75

 250.000
250.000
200.000
450.000
350.000

250.000
500.000

3777970131رودکی، بلوار ارغوان

مرکز ورزشی بانو37

روز صبح3بدنسازی 
روز صبح4بدنسازی 
روز ظهر3بدنسازی -بدنسازی هرروز صبح
روز ظهر4بدنسازی 

بدنسازی هرروز ظهر
روز عصر3بدنسازی 
روز عصر4بدنسازی 

بدنسازی هرروز عصر

41
44
49
55
65
59
66
77

290.000
310.000
350.000
390.000
460.000
420.000
470.000
550.000

چهارباغ باال، خ نیکبخت غربی، 

کوی گلستان، مجتمع گلستان
3227963631

باشگاه خاتون38

فیتنس سه روز-دستگاه سه روز صبح
دستگاه هر روز صبح

فت برن، بادی اکشن سه روز-فانکشنال تی ار ایکس-دستگاه سه روز عصر

دستگاه هر روز عصر
فیتنس تی ار ایکس سه روز

پیالتس سه روز
پیالتس دو روز

ایروفیتنس سه روز

27
32
32

36
39
25
22
24

 190.000
225.000
230.000

260.000
280.000
180.000
160.000
170.000

خ میرزا نصیر، نبش میدان اول

2ساختمان کوروش 
3227963631

باشگاه جهان نما39

 جلسه آقایان12دستگاه 

 جلسه آقایان24دستگاه 

 جلسه بانوان12دستگاه صبح 

جلسه12زومبا -جلسه12پیالتس -جلسه بانوان24دستگاه صبح 

TRX

جلسه12زومبا 

41

48

35

41

53

35

290.000

340.000

250.000

290.000

380.000

250.000

3212119431ارگ جهان نما

40
باشگاه انرژی مثبت 

اصفهان

 جلسه آقایان12دستگاه 
 جلسه آقایان24دستگاه 

روز بانوان 3دستگاه 
TRX-دستگاه هرروز بانوان

27
31
22
31

190.000
220.000
160.000
220.000

ابتدای خ مدرس قدیم ایستگاه 

سرچشمه

5
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باشگاه ایران41

 روز6بدنسازی 

 روز4بدنسازی 

 روز3 بدنسازی 

25

22

20

180.000

160.000

140.000

خ صغیر اصفهانی، ابتدای کمال، 

مقابل مسجد موسی کاظم
3228438531

6
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مرکز ورزشی ماه بانو42
 روز3بدنسازی 

 روز3ایروبیک 

32

42

230.000

300.000

شیخ بهایی، مقابل بیمارستان

 مهرگان
3236269631

بدنسازی مهربانو43

فت برن-ایروبیک

تی آر ایکس

ایروبیک شاد

یوگا-پیالتس

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

خ مشتاق دوم خ مهر جنب 

مادی نیاصرم
3260282931

باشگاه فیتنس44

بدنسازی هرروز آقایان

روز آقایان4بدنسازی 

روز آقایان3بدنسازی 

روز بانوان3بدنسازی 

بدنسازی هر روز بانوان

35

29

27

25

28

250.000

210.000

190.000

180.000

200.000

خیابان ابوالحسن اصفهانی، بین 

، ساختمان اداری 18 و 16کوچه 

تجاری الهیه طبقه زیرزمین

3275066331

باشگاه بالسا45

 جلسه12کار با دستگاه 

 جلسه16کار با دستگاه 

 جلسه24کار با دستگاه 

پیالتس-TRX-فت برن-فیتنس

ایروبیک

بادی ریتم

25

27

28

42

21

35

180.000

190.000

200.000

300.000

150.000

250.000

چهارباغ خواجو، روبروی خ 

منوچهری،جنب بانک پارسیان
3273236231

کلوپ ورزشی مهرگان46

فیتنس-کار با دستگاه

پیالتس-ایروبیک

تکواندو-یوگا

زومبا

49

42

28

49

350.000

300.000

200.000

350.000

وحید، بعد از خ رودکی، به سمت 

ارتش، اولین کوچه سمت راست
3786664031

مرکز ماساژ آسپیان47

ماساژ ریلکسی

ماساژ ورزشی دیپ تیشو

ماساژ کف پا رفلکس

ماساژ صورت

ماساژ سنگ داغ

21

25

14

14

34

 180.000

220.000

120.000

120.000

300.000

خیابان طیب، روبه روی قنادی 

خورشید، ساختمان ماتا، طبقه اول

32343523

9135500967
31

60سالن ماساژ پرانا 48

دقیقه60درمانی-روسی کالسیک-ماساژ سوئدی
دقیقه60 قولنج گیری کل بدن به همراه بادکش گرم 

دقیقه30رفلکسولوژی

 دقیقه20ماساژ صورت با ماسک و بخور 
 دقیقه20ماساژ صورت 

آموزش سبک های بروز ماساژ با مدرک معتبر دانشگاهی
آموزش حجامت و بادکش با مدرک معتبر دانشگاهی

27
31
22

18
15
196
123

 220.000
250.000
180.000

150.000
120.000

1.600.000
1.000.000

خ جی، خ همدانیان، بعد از بازار 

گل و گیاه، سمت چپ، نبش 

خیابان داروسازی، مجتمع امین، 

6واحد 

939147820331

49
محراب عشق

(باشگاه خصوصی)

( نفر فضای باز6 تا 4بزرگسال و کودک )انواع یوگا

سویینگ

63

72

 420.000

 480.000

سید علی خان، کوچه چرخاب، 

81بن بست بنکدارپور پالک 
3222206331

ماساژ خورشید50

70ماساژ الغری 

60ماساژ صورت 

120ماساژ کل 

9

7

16

70.000

60.000

120.000

اصفهان، از سمت وحید انتهای 

خیابان رودکی،سمت چپ، جنب 

نانوایی عدالت، طبقه سوم

37762503

09136037065
31

7
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TNTباشگاه 51
پیالتس-ایروبیک

TRX-فیتنس-رزمی
9120782980زینبیه، میدان ورودی دست غیب21150000

8
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52
شهربازی و پارک بادی 

غدیر

یورو بانجی بزرگسال-سرسره بادی بزرگسال

ترامپولین-تشک هیجان-سرسره کودک

تکاندهنده-مری گراند-قطار

کل بازی ها

2

1

1

8

15000

8000

6000

60000

سپاهان شهر، بلوار غدیر، خیابان 

، 3سبالن، رو به روی نهالستان 

داخل پارک

9139000036

آموزشگاه پرستش53

پیرایشگر مردانه

پاکسازی صورت

کاربر ماساژ

تجهیزات زیبایی و تناسب اندام

197

263

328

342

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2.600.000

خ هزار جریب، مرکز شهید 

بهشتی، رو به روی ساختمان 

اداره کل، طبقه فوقانی 

مهدکودک

9131103027

25180000فیتنس-ایروبیک-پیالتس-(ورودی)بدنسازی باشگاه کارن54

اتوبان آقابابایی، رو به روی 

شهرک سالمت، زیرزمین مسجد 

 معصوم14

3580359431

باشگاه آتروپات55

بدنسازی هر روز در هفته

روز در هفته4بدنسازی 

روز در هفته3بدنسازی 

35

28

24

250.000

200.000

170.000

فلکه احمد آباد، ابتدای خیابان 

ولی عصر
3228757231

56
آکادمی تخصصی 

والیبال اصفهان
104700.000با لباس (شش ماهه) سال15 تا 9 (دختران و پسران)آموزش والیبال

خ الهور، ورزشگاه : دفتر مرکزی

پیروزی

: جهت مشاهده آدرس سالن ها

esfvolleyball.ir

9193600588

32307576

باشگاه بدنسازی بهار57

ماهه1روز در هفته 3بدنسازی 
ماهه1روز در هفته 4بدنسازی 

کالس نیمه خصوصی-ماهه1روز در هفته 6بدنسازی 
ماهه3روز در هفته 3بدنسازی 
ماهه3روز در هفته 4بدنسازی 
ماهه3روز در هفته 6بدنسازی 
ماهه6روز در هفته 3بدنسازی 
ماهه6روز در هفته 4بدنسازی 

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

خیابان فلسطین، حدفاصل 

چهارراه نقاشی و فلسطین
3222227231

58

مرکز تخصصی حرکت 

اصالحی و تناسب اندام 

اکسین

پیالتس-ایروفیتنس صبح
فانکشنال-ایرومیکس-یوگا-کاردیو کراس فیت-تی ار ایکس-باله

فیتنس
چالش الغری یا فت برن

زومبا

کراس فیت اقایان
حرکت اصالحی

34
37
45
37
34

45
 هماهنگی با مرکز

 230.000
250.000
300.000
250.000
230.000

300.000
هماهنگی با مرکز 

ابتدای خیابان هشت بهشت 

شرقی، حدفاصل خیابان نیرو و 

خیابان همدانیان

3268139331

باشگاه نخستین گام59

بدنسازی
یوگا-پیالتس

ایروبیک
ماساژ

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

مرداویج، خ رسالت جنوبی، 

33، پالک 7کوچه 
3668695531

باشگاه گراد60

 جلسه12بدنسازی آقایان 
 جلسه16بدنسازی آقایان 

 جلسه24بدنسازی آقایان 
 جلسه12بدنسازی بانوان 
 جلسه16بدنسازی بانوان 
 جلسه24بدنسازی بانوان 

 41
53

69
35
46
56

 290.000
380.000

490.000
250.000
330.000
400.000

خ شیخ صدوق شمالی، حدفاصل 

41میر و نیکبخت، ابتدای کوچه 

آقایان36625202

بانوان36631365
31

9
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1400 لیست مجموعه ورزشی  زمستان      

کدتلفننــشــانــی(تومان) گیشه تومانی6000بن خدماتنام مجموعهردیف

مرکز ماساژ باما61

دقیقه30ماساژ کالیفرنیایی -دقیقه30ماساژ ریلکسی 
 دقیقه60ماساژ ریلکسی 
 دقیقه90ماساژ ریلکسی 

دقیقه30صورت -سرهندی-ماساژ لومی لومی

 دقیقه60ماساژ لومی لومی 
دقیقه90ماساژ لومی لومی 

پارافین تراپی پا-دقیقه60فوت ماساژ -صورت-ماساژ سرهندی

11
21
28

11
22
29
17

75.000
150.000
200.000

80.000
160.000
210.000
120.000

خ بزرگمهر، حدفاصل چهار راه 

هشت بهشت وبیمارستان 

صدوقی، جنب پارکینگ هشت 

بهشت، ساختمان پاسارگاد، طبقه 

9سوم واحد 

32687352

32687357
31
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تلفن پشتیبانی:       031-95011245           

 

1400 لیست مجموعه ورزشی  زمستان      

کدتلفننــشــانــی(تومان) گیشه تومانی6000بن خدماتنام مجموعهردیف

مرکز ماساژ باما62

دقیقه90کالیفرنیایی-دقیقه60شمع داغ -آروماتراپی-سنگ داغ-ماساژ شیاتسو

دقیقه90ماساژ شیاتسو 
دقیقه90شمع داغ -آروماتراپی-ماساژ سنگ داغ

هیدرودرم-میکرودرم-دقیقه60کالیفرنیای 
دقیقه60کابین دوش سونا و جگوزی 

شمع گوش
حلزون تراپی-پارافین تراپی صورت-پارافین تراپی دست

28

38

35

21

3

6

11

200.000

270.000

250.000

150.000

20.000

40.000

80.000

خ بزرگمهر، حدفاصل چهار راه 

هشت بهشت وبیمارستان 

صدوقی، جنب پارکینگ هشت 

بهشت، ساختمان پاسارگاد، طبقه 

9سوم واحد 

32687352

32687357
31 31

مجموعه کودک جام63

ترامپولین، ایرهاکی، سورسوره بادی، بازی فکری، تاب و سرسره، استخر توپ

مهدکودک، نگهداری ساعتی، رباتیک، مونته سوری، خالقیت، آی مت

 جلسه12زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسه 

2 و 1مرور پیش 

استعدادیابی، گفتاردرمانی، بازی درمانی، رفتار درمانی هر جلسه

متعاقبا اعالم 

می گردد
9396886160انتهای مرداویج ، مجموعه پروازمتعاقبا اعالم می گردد

کلوپ ورزشی آپادانا64

کار با دستگاه

فیتنس

تی آر ایکس

ایروفیتنس

حرکات اصالحی تخصصی

39

105

46

46

145

300.000

800.000

350.000

350.000

1.100.000

آپادانا دوم روبروی شیرینی 

فروشی ماندگار، کلوپ آپادانا

36413810

36413811
31

65
باشگاه تنیس خانه 

اصفهان

60.000 ساعت 1اجاره زمین 

 تومن3 تا 2 جلسه ای 10آموزش خصوصی تنیس خاکی 

1.5 تا 1آموزش دونفره تنیس خاکی جلسه ای 

1 تا 600آموزش چهار نفره تنیس خاکی جلسه ای 

9

298-447

149-224

89-149

60.000

2.000.000-3.000.000

1.000.000-1.500.000

600.000-1.000.000

خانه اصفهان، بنفشه جنوبی،

کوچه میخک، پارک گلستان
3440800331

خانه بدنسازی66
روز3 بدنسازی

روز4 بدنسازی 

 بدنسازی هرروز

34

41

48

245.000

295.000

345.000

3524379831جی اول همدانیان

باشگاه  پیروزی67
 روز آقایان6بدنسازی 

 روز آقایان3بدنسازی 

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

جی، سه راه پروین، ورزشگاه

 پیروزی
3230078331

ایروبیک و رزمیباشگاه شهید بهشتی68
متعاقبا اعالم 

می گردد
3234672331شیخ بهاییمتعاقبا اعالم می گردد

باشگاه آوای سالمت69

ایروفیتنس-بادی ریتم

پیالتس

یوگا

کاراته-باله-ژیمناستیک

TRX

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

،سر21خیابان رباط سوم کوچه   

 چهارراه جنب مشاوره امالک

نگین

3441127031

باشگاه تن پویان مرکزی70

بدنسازی بادستگاه هر روز آقایان
روز آقایان3بدنسازی بادستگاه 

cx-حرکات اصالحی-کراس فیت-فیوژن

بدنسازی بادستگاه هر روز بانوان
روز بانوان3بدنسازی بادستگاه 

پیالتس-ایساتیس-ایروبیک پیشرفته
TRX

اسکن سه بعدی بدن

32
26
36
32
26
29
29
22

 220.000
180.000
250.000
220.000
180.000
200.000
200.000
150.000

بعد از -خ کاشانی جنوبی

نرسیده به -بیمارستان کاشانی

چهارراه وفایی، سمت چپ

3235841431

2باشگاه تن پویان 71

بدنسازی هرروز صبح

بدنسازی هرروز عصر

 روز صبح3بدنسازی 

 روز عصر3بدنسازی 

حرکات اصالحی

TRX CXکراسفیت 

32

35

26

29

36

36

 220.000

240.000

180.000

200.000

250.000

250.000

خ مسجد سید، ابتدای خ پنج 

رمضان،جنب گز مظفری
3344734431
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1400 لیست مجموعه ورزشی  زمستان      

کدتلفننــشــانــی(تومان) گیشه تومانی6000بن خدماتنام مجموعهردیف

3باشگاه تن پویان 72

روز بانوان صبح3بدنسازی 

بدنسازی هرروز بانوان صبح

روز بانوان عصر3بدنسازی 

بدنسازی هرروز بانوان عصر

بدنسازی هرروز آقایان

روز آقایان3بدنسازی 

TRX CXکراسفیت 

20

26

26

32

25

20

36

 140.000

180.000

180.000

220.000

170.000

140.000

250.000

خیابان کاوه ، خ فالطوری ، 

3454003031ابتدای آل محمد جنوبی

12
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1400 لیست مجموعه ورزشی  زمستان      

کدتلفننــشــانــی(تومان) گیشه تومانی6000بن خدماتنام مجموعهردیف

همای رحمت73
 جلسه روزهای فرد12بدنسازی 
 جلسه روزهای زوج12بدنسازی 

پیالتس-ایروبیک پیشرفته-ایروفیتنس

21

27

42

150.000

190.000

300.000

گلزار، طبقه فوقانی استخر 

ولیعصر

32724225

32724226
31

باشگاه بدنسازی صدرا74
 روز6 و 5کار با دستگاه آقایان 

 روز4 و 3کار با دستگاه آقایان 

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

پل چمران ابتدای اتوبان شهید ردانی 

پور جنب مسجد امام حسین
3441978231

باشگاه بدنسازی باران75
بدنسازی هرروز

روز3بدنسازی 

32

29

200.000

180.000

حکیم نظامی، انتهای سنگ 

تراشها
3629027131

باشگاه سرای ورزش76

(روزه2)بدنسازی

(روزه3)بدنسازی

(روزه4)بدنسازی

(همه روزه)بدنسازی

ایروبیک و ورزش های رزمی-آمادگی جسمانی

TRX

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

بلوار کشاورز، خ شهید عباس، 

ابتدای بلوار شهدا

باشگاه پویا77

جلسه  یکماه 12بدنسازی 

 جلسه12فیتنس و ایروبیک گروهی 

کالس ایروبیک کودکان

25

24

27

180.000

170.000

190.000

خ پروین، چهار راه صباحی، 

جنب مسجد الرسول
3250283031

باشگاه بدنسازی تهمتن78
روز3

هرروز

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

چهار راه سپه ساالر،ابتدای خ 

ارباب،

ساختمان صبا

3662501831

باشگاه سپنتا79
(آقایان)بدنسازی هرروز 

(آقایان) روز 3بدنسازی 

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

سپاهان شهر، ابتدای بلوار غدیر،

طبقه زیرین بانک اقتصاد
6892990913

باشگاه ورزشی آریانا80

 روز آقایان6بدنسازی 

 روز آقایان5بدنسازی 

 روز آقایان4بدنسازی 

 روز آقایان3بدنسازی 

39

36

33

30

260.000

240.000

220.000

200.000

شریف واقفی، حدفاصل سه راه 

ملک و چهارراه ابولحسن 

اصفهانی

3266578331

باشگاه زاگرس81

جلسه ای12بدنسازی 

جلسه ای16بدنسازی 

جلسه ای24بدنسازی 

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

خ مشتاق سوم، ارغوانیه، 

جنب پمپ بنزین
3531559631

مرکز ماساژ آمیتیس82

ماساژ ریلکسی

ماساژ درمانی

ماساژ سوئدی-ماساژ ورزشی

ماساژ سر و صورت-ماساژ نیم تنه

اسکراب بدن-ماساژ هربال-ماساژ سنگ داغ

ماساژ شکالت

23

29

26

13

40

46

200.000

250.000

230.000

110.000

350.000

400.000

میدان ارتش، نبش خیابان 

-حسین آباد، مجتمع تجاری

3، واحد 3اداری عسگری، طبقه 

36202596

09303447073
31

13



                 www.S ivasport.ir  

                    s iva .sport

            

تلفن پشتیبانی:       031-95011245           

 

1400 لیست مجموعه ورزشی  زمستان      

کدتلفننــشــانــی(تومان) گیشه تومانی6000بن خدماتنام مجموعهردیف

مرکز ماساژ آمیتیس83

اسکراب بدن

پاکسازی صورت

تختهای تمام اتوماتیک ماساژ با سنگ یشم و الغری

پارافین تراپی به همراه کفسابی و ماساژ کف پا

تخت تمام اتوماتیک مخصوص کوچک کردن و فرم دادن به باسن

40

17

21

17

7

350.000

150.000

180.000

150.000

60.000

میدان ارتش، نبش خیابان 

-حسین آباد، مجتمع تجاری

3، واحد 3اداری عسگری، طبقه 

36202596

09303447073
31
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1400 لیست مجموعه ورزشی  زمستان      

کدتلفننــشــانــی(تومان) گیشه تومانی6000بن خدماتنام مجموعهردیف

باشگاه آرامش84

ایروبیک-پیالتس-یوگا

حرکات اصالحی

ماساژ ریلکسی

ماساژ درمانی

ماساژ سوئدی-ماساژ ورزشی

ماساژ سر و صورت-ماساژ نیم تنه

35

11-14

28

35

32

15

250.000

80.000-100.000

200.000

250.000

230.000

110.000

میدان ارتش، نبش خیابان 

-حسین آباد، مجتمع تجاری

5، واحد 2اداری عسگری، طبقه 

9911018738

36202531

باشگاه آرامش85

پاکسازی صورت

پارافین تراپی به همراه کفسابی و ماساژ کف پا

تختهای تمام اتوماتیک ماساژ با سنگ یشم و الغری

تخت تمام اتوماتیک مخصوص کوچک کردن و فرم دادن به باسن

حجامت

21

25

21

8

8

150.000

180.000

150.000

60.000

60.000

میدان ارتش، نبش خیابان 

-حسین آباد، مجتمع تجاری

5، واحد 2اداری عسگری، طبقه 

9911018738
36202531

86
باشگاه بدنسازی علم و 

ورزش

 روز در هفته بانوان6کار با دستگاه 

 روز در هفته بانوان3کار با دستگاه 

 روز در هفته آقایان6کار با دستگاه 

 روز در هفته آقایان3کار با دستگاه 

برنامه بانوان

برنامه اقایان

متعاقبا اعالم 

می گردد
3261306231عالمه امینی فردوسمتعاقبا اعالم می گردد

باشگاه دلتا87
 جلسه12بدنسازی بانوان 

 جلسه12بدنسازی آقایان 

 جلسه12ایروبیک پیشرفته 

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

رباط اول ابتدای باهنر نبش 

کوچه فلورا، طبقه زیرزمین، 

ساختمان اسپادانا

3339002531

باشگاه بدنسازی کیان88
 روز6بدنسازی 

 روز3بدنسازی 

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

بلوار کشاورز، ورودی شهرک 

امیرحمزه، جنب بانک کشاورزی
3781376531

89
مجموعه ورزشی

 نامی نو

استخر و سونا
روز در هفته3بدنسازی آقایان 
روز در هفته4بدنسازی آقایان 
روز در هفته5بدنسازی آقایان 
روز در هفته6بدنسازی آقایان 

روز3بدنسازی بانوان 
ژیمناستیک موزون

5
37
40
43
46
34
39

 35.000
250.000
270.000
290.000
310.000
230.000
260.000

خ کاوه، خ برازنده، خ صفائیه، 
5فرعی ش 

34500025-631

90
مجموعه ورزشی

 نامی نو

تی آر ایکس بانوان
(فت برن)آمادگی جسمانی-ژیمناستیک مبتدی

ژیمناستیک پیشرفته
حرکات اصالحی هر جلسه

تاباتا-سی ایکس-ایساتیس
ایروبیک آقایان

باراسل

48
30
34
10

37
52
22

 320.000
200.000
230.000
70.000

250.000
350.000
150.000

خ کاوه، خ برازنده، خ صفائیه، 
5فرعی ش 

34500025-631

باشگاه بدنسازی زیتون91
روز3بدنسازی 

روز6بدنسازی 

متعاقبا اعالم 

می گردد
3435208931رزمندگان، مجتمع زیتونمتعاقبا اعالم می گردد

TRX60400000-فیتنس-کراس فیت-بدنسازیباشگاه همگام92
 متر قبل از پل 300ابشار دوم 

غدیر مجتمع ساحل
3641352831

93
باشگاه توان افزایان 

اسپادانا

جلسه بانوان3کار با دستگاه 

جلسه آقایان3کار با دستگاه 

38

52

270.000

350.000

سه راه حکیم نظامی، ابتدای خ 

39ارتش، کوچه 
3626360231

ماساژ ایرانیان94

دقیقه45ماساژ ریلکسی 

دقیقه45ماساژ سوئدی 

دقیقه65ماساژ الغری کل بدن 

 دقیقه30ماساژ رفلکسولوژی 

دقیقه60تای ماساژ 

دقیقه75ماساژ سنگ داغ 

19

20

22

13

23

32

145.000

155.000

165.000

100.000

175.000

240.000

خیابان توحید، خ شریعتی غربی، 

مجتمع نوین طبقه سوم
3626960131

15
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ماساژ ایرانیان95

 دقیقه60(درمانی/رفع اسپاسم)بازکردن گرفتگی عضالت

 دقیقه20ماساژ صورت 

 دقیقه60ماساژ و حرکات اصالحی 

 دقیقه60 (ماساژ ماسک و پاکسازی)ماساژ تخصصی صورت

VIPدقیقه ماساژ 120

24

9

32

30

53

180.000

65.000

240.000

230.000

400.000

خیابان توحید، خ شریعتی غربی، 

مجتمع نوین طبقه سوم
3626960131

16
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کلوپ تندرستی پرستیژ96

(دقیقه45)ماساز ریلکسی 

(دقیقه45)ریلکسی سنگ داغ 

(دقیقه45)ماساژ الغری با دستگاه 

(دقیقه45)حرکات اصالحی 

پاکسازی صورت با دستگاه

15

21

25

10

17

130.000

180.000

220.000

90.000

150.000

چهارباغ باال، خیابان بهار آزادی، 

/3، پالک 15کوچه 

دروازه شیراز، بلوار دانشگاه، 

نرسیده به سه راه توحید، کوچه 

(غذای وزرا)13

3626688831

97
باشگاه سوارکاری 

پارادایس

تک جلسه ای مبتدی

تک جلسه ای پونی

تک جلسه ای پیشرفته

 تک جلسه ای متوسطه

تک جلسه ای مقدماتی

22

25

37

30

24

150.000

170.000

250.000

200.000

160.000

3876293831، آبشار کوچه حافظ15کیلومتر 

98
باشگاه سوارکاری 

پارادایس

مبتدی

مقدماتی

متوسطه

پیشرفته

پونی کالس

179

203

268

373

201

1.200.000

1.360.000 

1.800.000

2.500.000

1.350.000

3876293831، آبشار کوچه حافظ15کیلومتر 

باشگاه آرسن99

بدنسازی هرروز

روز4بدنسازی 

روز3بدنسازی 

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

چهارباغ پایین،نبش چهارراه 

تختی،جنب کفش ملی
3448410031

100
باشگاه سوارکاری زنده 

رود
قلعه شور ، کوچه آرد بهارستانهماهنگی با مرکزهماهنگی با مرکز(جلسه10)آموزش سوارکاری مقدماتی،متوسطه،پیشرفته 

09135453590

09133275863

باشگاه ستاره فرشتگان101

دستگاه بدون تردمیل

 دستگاه با تردمیل

پیالتس و یوگا

CX-فیتنس- بادی ریتم

26

33

33

33

 200.000

250.000

250.000

250.000

ابتدای خیابان فردوسی، جنب 

بانک توسعه
3222737031

102
باشگاه آزادی

(ویژه بانوان) 

کار با دستگاه

پیالتس،فیتنس،ایروبیک،یوگا،بادی پامپ)کالس های گروهی

43

40

288.000

265.000
3781200931شهرک امیر حمزه، خیابان هشتم

باشگاه آسمان103

200بدنسازی بانوان 

170بدنسازی آقایان هرروز 

150روز 3بدنسازی آقایان

170آمادگی جسمانی آقایان

  200، ایروبیک200پیالتس

250تکواندو 

180رزمی -تکواندو دختران

30

25

22

25

30

37

27

200.000

170.000

150.000

170.000

200.000

250.000

180.000

 اردیبهشت 2بهارستان، فاز

غربی، شیرازی
3680949431

باشگاه مادر و کودک104

صخره نوردی
آمادگی جسمانی

فیت کیدز
مهارت های حرکتی

دست ورزی-هوش هیجانی-سفال-نقاشی و خالقیت-یازی و ورزش:طرح تابستانه نیم روزی

کودک هشیار
اسکیت

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

خ شیخ صدوق شمالی ، انتهای

 کاخ سعدآباد شرقی
3662625231

باشگاه رایان105

(بانوان)یوگا

چربی سوزی-ایروبیک-(بانوان)پیالتس

(آقایان)پیالتس

کاراته

TRX

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

خ بزرگمهر، چهارراه بانوان، 

طبقه فوقانی بانک شهر
3268045731

17
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باشگاه سپاهان جیم106
بدنسازی هرروز

 روز3بدنسازی 

49

43

 400.000

350.000

خ آبشار، حدفاصل چهار راه 

آبشار و پل غدیر
3641008731

18
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باشگاه شاهین طالیی107

 روز آقایان3بدنسازی 
 روز آقایان6بدنسازی 
پیالتس-ایروبیک-بدنسازی بانوان

جلسه مبتدی12یوگا 
جلسه پیشرفته12یوگا 

27
30
22
30
37

 180.000
200.000
150.000
200.000
250.000

سپاهان شهر، بلوار غدیر، نبش 

مجتمع صاحب الزمان
3650940131

باشگاه سکو108

بدنسازی با دستگاه

پرورش اندام

TRX

34 230,000
بهارستان خ فرشته پشت

 مجتمع تجاری رضا
3681169031

ماساژ شایسته109

ماساژ ریلکسی یک ساعت
ماساژ روسی
ماساژ رویال

ماساژ درمانی عضله و اسپاسم نیم ساعت

(یومیهو تراپی)ماساژ درمانی دیسک و ستون فقرات

23
23
25
22

44

250.000
260.000
280.00
250.000

500.000

خیابان بزرگمهر روبه روی 

بیمارستان صدوقی، اول 

رکن الوله غربی، ساختمان 

4مرتضی علی، طبقه اول واحد 

9215170565

ماساژ شایسته110

ماساژ الغری با دست نیم ساعت
حجامت

فصد خون
پاسکازی پوست

21
8
9
35

200.000
60.000
100.000
350.000

خیابان بزرگمهر روبه روی 

بیمارستان صدوقی، اول 

رکن الوله غربی، ساختمان 

4مرتضی علی، طبقه اول واحد 

9215170565

111
باشگاه تندیس 

(بانوان)تک

روز در هفته3بدنسازی 

بدنسازی هرروز

ایروفیتنس-پیالتس-بادی پامپ-هوازی

حرکات اصالحی یک جلسه 

TRX

20

26

20

7

33

 150.000

200.000

150.000

50.000

250.000

خ کاوه،خ فالطوری بعد از 

چهارراه آل محمدخ فالطوری 

شرقی روبروی تقاطع اول

3458163931

112
باشگاه تنیس روی میز 

کوروش

جلسه آزاد یک ساعت و نیم1

جلسه با مربی12

جلسه با مربی24

جلسه با مربی36

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

میدان الله، ابتدای خیابان 

چمران، کوچه شهید میر 

،مجموعه ورزشی (58)حیدری

پاسارگاد،طبقه دوم

3557334031

مرکز ماساژ آسا113

ماساژ سوئدی ریلکسی

ماساژ ورزشی

ماساژ سنگ داغ

پاکسازی صورت

23

29

34

34

 200.000

250.000

300.000

300.000

خیابان شمس آبادی، چهارراه 

قصر، ساختمان قمرالدوله، طبقه 

313سوم، واحد 

09137373166

09137373161

خانه اسکیت114

اسکیت

 (ژیمناستیک موزون)باله

ژیمناستیک

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

خ مرداویج انتهای شیخ کلینی 

مجموعه پرواز جنب زمین تنیس
3670224031

115
کلینیک تغذیه و رژیم 

درمانی
حق ویزیت و رژیم غذایی

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

خ رودکی روبه روی بانک سینا 

112پالک 
3786717331

والیت116

ایروبیک

پیالتس

تکواندو

کیک بوکسینگ و دفاع شخصی بانوان

TRX

28

31

31

39

42

 200.000

220.000

220.000

280.000

300.000

سپاهان شهر چهارراه قائم 

ورزشگاه والیت
3651547431

19
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117

2تاپ وان 

تخصصی تی آر ایکس و 

کراسفیت

پیالتس معلق

(چربی سوز)فت برن-ایرو فیتنس

 آقایانTRXکراس فیت 

دفاع شخصی بانوان-کیک بوکسینگ بانوان

کیک بوکسینگ آقایان

45

45

67

45

60

300.000

300.000

450.000

300.000

400.000

 3سپاهانشهر خ خوارزمی 

خ شریف شرقی کوچه شریعت
3651530331

20
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118
 اکادمی اسکیت ایران 

زمین

 جلسه8اسکیت مقدماتی 

 جلسه12اسکیت مقدماتی 

 جلسه ای8اسکیت هاکی 

اسکیت پاتیناژ

42

56

56

56

 300.000

400.000

400.000

400.000

سپاهانشهر،ابتدای بلوار غدیر 

،طبقه زیرین مجتمع تجاری 

مهتاب

3651828731

119
باشگاه پردیس ویژه 

بانوان

دستگاه سه روز در هفته 

دستگاه دو روز در هفته 

روز در هفته 4دستگاه 

دستگاه هر روز در هفته

28

21

34

42

200.000

150.000

240.000

300.000

، (باغ غدیر)انتهای عالمه امینی

خیابان بازارچه، نبش کوچه 

زیرزمین مجتمع آال. صدوقی

3261814731

باشگاه حرکت120

(آقایان)سه جلسه در هفته

(آقایان)چهار جلسه در هفته

(آقایان)هر روز

22

25

30

150.000

170.000

200.000

خیابان امام خمینی،خیابان امام 

رضا،استخر صدف
3331586231

باشگاه بدنسازی مارال121

بدنسازی طرح نقره ای صبح تا ظهر
بدنسازی طرح طالیی ظهر تا شب

بدنسازی نیمه خصوصی
بدنسازی خصوصی

 جلسه8کراس فیت 
 جلسه12کراس فیت 

زومبا تخصصی

28
35
73
105
43
55
75

200.000
250.000
520.000
750.000
350.000
450.000
500.000

خ شریعتی غربی، کوچه 

25، پالک (شرف الدین)16
3621421231

باشگاه بدنسازی مارال122

 جلسه8یوگا 
فیتنس نیمه خصوصی

فیتنس خصوصی
پیالتس

 جلسه8بادی ریتم 
 جلسه12بادی ریتم 

ماساژ

39
77
112
31
25
28
20

300.000
550.000
800.000
250.000
175.000
200.000
150.000

خ شریعتی غربی، کوچه 

25، پالک (شرف الدین)16
3621421231

باشگاه بانوی آفتاب123

CX-بدنسازی

فانکشنال-TRXاسپینینگ 

فیتنس و بادی پامپ-پیالتس

ژیمناستیک

یوگا-فت برن

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

خ کاوه، خ برازنده، بلوار ایمان، 

نبش چهارراه ایمان، طبقه زیرین 

برج های آفتاب

3458920331

124
کلینیک تغذیه و رژیم 

درمانی

الغری،افزایش وزن،کنترل قند و چربی و فشار خون،رژیم غذایی بارداری 

تمرین و )و شیردهی، ارتقای رشد کودکان و نوجوانان،تغذیه ورزشکاران

(مسابقه

755000
، 17شمس آبادی، جنب کوچه 

308مجتمع پزشکی آال، واحد 
3224367431

125
باشگاه علمی ورزشی 

سالمت برتر

ورزش بانوان ماهیانه

حرکات اصالحی

حرکات اصالحی خصوصی

ورزش معلوالن و کودکان اوتیسم

توان بخشی ورزشی رفع گرفتگی و اسپاسم گودی کمر خصوصی

توان بخشی ورزشی رفع گرفتگی و اسپاسم گودی کمر

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

دروازه تهران، ابتدای خیابان امام 

18، پالک 3خمینی، کوچه 
3337674931

21
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ماساژ آرامش126
 دقیقه50ماساژ سوئدی دیپ 
 دقیقه90ماساژ سنگ داغ 

(ماساژ،فارادیک،دوچرخه) جلسه12ماساژ الغری 
متعاقبا اعالم می گرددمتعاقبا اعالم می گردد

سه راه سیمین، رو به روی پمپ 

، 97بنزین سه راه سیمین، کوچه 

مجموعه ورزشی پارسیا

3776201231

باشگاه بدنسازی زیباتن127

یوگا

جلسه12ایروبیک 

 جلسه8ایروبیک 

 جلسه12پیالتس 

 جلسه8پیالتس 

متعاقبا اعالم می گرددمتعاقبا اعالم می گردد

بهمن، خ 22خ بزرگمهر، خ 

متر بعد از 50حمزه جنوبی، 

، پشت ایستگاه اتوبوس22کوچه 

3267108531

22
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باشگاه بایان128

روز 2کار با دستگاه هوازی 

روز 3کار با دستگاه هوازی 

روز 4کار با دستگاه هوازی 

پیالتس-ایروبیک

کار با دستگاه هوازی هرروز

یوگا-ژیمناستیک موزون کودکان

کراس فیت -TRX-ایروبیک شاد

21

24

30

30

35

35

35

150.000

170.000

200.000

200.000

250.000

250.000

250.000

خ طالقانی، نبش خ زاهد، 

(خلجا)چهارراه 
3233196631

129
باشگاه پرورش اندام 

ماموت

جلسه آقایان6بدنسازی 
جلسه آقایان4بدنسازی 

جلسه بدنسازی آقایان3بدنسازی 
تک جلسه

46
37
31
3

300.000
240.000
200.000
20.000

اتوبان چمران، بلوار بعثت، سه 

راه نقشینه، خیابان عاشق 

اصفهانی غربی، زیر پل عابر پیاده
3567549431

باشگاه تیراندازی المهدی130

 تیر40تیراندازی شبیه ساز 

Play4یک ساعت 

پینگ پنگ هر ساعت-دارت-فوتبال دستی

تیراندازی کلت ساچمه ای یا بادی

5

3

2

3

40.000

20.000

16.000

20.000

میدان آزادی، خیابان سعادت 

آباد، خیابان فرایبورگ، جنب 

مسجد المهدی

36688445

36688450

09300980024

31

باشگاه گلزار131
یوگا-ایروبیک-ژیمناستیک-پیالتس-تکواندو

نینجا

TRX

متعاقبا اعالم می گرددمتعاقبا اعالم می گردد
بلوار کشاورز، کوی گلزار، خیابان 

11ششم، مقداد جنوبی، پالک 
3781601031

باشگاه هیربد132
روز3بدنسازی 

روز6بدنسازی 

متعاقبا اعالم 

می گردد
3664001931چهار باغ باال،باشگاه کارگرانمتعاقبا اعالم می گردد

سالن ماساژ آیدا133

ماساژ درمانی سنگ داغ

ماساژ الغری سنگ داغ

ماساژ کف پا

ماساژ ریلکسی

ماساژ تلفیقی سنگ داغ

لیفت صورت

لیفت کل بدن با سنگ داغ

سونای نمک

ماساژ تخصصی حرفه ای

34

19

6

29

38

8

23

11

57-103

300.000

170.000

50.000

250.000

330.000

70.000

200.000

100.000

500.000-900.000

خیابان هشت بهشت شرقی، خ 

همدانیان، خ نیرو، مجتمع فدک، 

f75بلوک 
9139595342

134
مرکز تخصصی تناسب 

  سارامیرesmاندام 

 ems  جلسه 20

ems  جلسه 14

ems  جلسه 10

ems جلسه 6

ems  جلسه 1

284

199

143

87

14

2.020.000

1.420.000

1.020.000

620.000

100.000

خ نظر غربی،روبه روی کوچه 

77،پالک39

9365261307

09365261299

باشگاه ستارگان جاوید135

فیتنس-فت برن-پیالتس

TRX

شافل

متعاقبا اعالم می گرددمتعاقبا اعالم می گردد
خ آتشگاه، ابتدای خ مظاهری، نبش 

کوچه حافظ

9909979668

9911032529

136
باشگاه پرورش اندام 

پارسیس

بدنسازی

ایروبیک ریتمیک-فانکشنال-فیزیکال فیتنس-ایساتیس

42

35

300.000

250.000
شهرکرد، بلوار فردوسی شمالی، 

خیابان بسیج
3833381300

باشگاه شوک بانوان137

بدنسازی با دستگاه هرروز

روز3بدنسازی با دستگاه 

ایروبیک هرروز

روز3ایروبیک 

18

15

15

10

120.000

100.000

100.000

70.000

خ رباط دوم، بعد از کوچه 

(13شماره )هاشمی نژاد
3439822831

باشگاه شوک آقایان138
بدنسازی با دستگاه هرروز

روز3بدنسازی با دستگاه 

22

18

150.000

120.000

خانه اصفهان فلکه ماه فرخی، 

ابتدای خیابان رزمندگان،طبقه 

زیرین اتوگالری نقش جهان

33340271

09162036525
31

23
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باشگاه بدنسازی اسپاتنا139

ایروفیتنس-جلسه12بدنسازی 
جلسه16بدنسازی 
جلسه24بدنسازی 
ماهه2پکیج 
ماهه3پکیج 

هوازی
برنامه عمومی

45
49
55
76
110
30
25

300.000
330.000
370.000
510.000
740.000
200.000
170.000

خ نظر غربی،روبه روی کوچه 

77،پالک39
3629393331

24
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باشگاه بدنسازی اسپاتنا140

پیالتس
تی آر ایکس ساقی-تی آر ایکس

نیمه خصوصی
خصوصی

جلسه آزاد بدنسازی1
جلسه آزاد گروهی1
 جلسه آزاد هوازی1

37
52
82
112
12
13
10

250.000
350.000
550.000
750.000
80.000
85.000
70.000

خ نظر غربی،روبه روی کوچه 

77،پالک39
3629393331

باشگاه استایل141

بدنسازی همه روزه آقایان

روز آقایان4بدنسازی 

روز آقایان3بدنسازی 

32

27

24

230.000

195.000

170.000

خ هشت بهشت غربی، چهارراه 

ملک، جنب داروخانه دکتر 

ظهوری

3265512031

142
مجموعه ورزشی 

تخصصی شهروند

 روز در هفته بانوان3بدنسازی 

بدنسازی هر روز در هفته بانوان

برنامه تمرینی بانوان

برنامه خصوصی بانوان

 با ورودی بانوانvipبرنامه 

 روز در هفته بانوان2بدنسازی 

30

37

27

67

127

24

200.000

250.000

180.000

450.000

850.000

160.000

خ جی، نبش اتوبان شهید 

آقابابایی،مجموعه رفاهی شهروند

35211880

35211860
31

143
مجموعه ورزشی 

تخصصی شهروند

 روز در هفته آقایان3بدنسازی 

بدنسازی هر روز در هفته آقایان

سانس آزاد

45

52

7

300.000

350.000

50.000

خ جی، نبش اتوبان شهید 

آقابابایی،مجموعه رفاهی شهروند

35211880

35211860
31

باشگاه ورزشی پاد144

 دقیقه50ماساژ ریلکسی 

 دقیقه60ماساژ ریلکسی 

 دقیقه30ماساژ بادکش 

 دقیقه50ماساژ ورزشی 

31

34

22

34

250.000

280.000

180.000

280.000

خ حکیم نظامی، بین چهارراه 

حکیم نظامی و خیابان خاقانی، 

ساختمان آناهیتا

36285867

36285866
31

145
باشگاه تناسب اندام 

تخصصی ورزشی آکسون

فت برن و میکس و کالس های گروهی

روز3کار با دستگاه 

روز4کار با دستگاه 

هرروز

ایروبیک و ایروفیت

متعاقبا اعالم می گرددمتعاقبا اعالم می گردد
خیابان آپادانا اول، روبه روی گل 

خوشه
3661276031

146
باشگاه ورزشی علم و 

نیرو

بدنسازی هرروز
روز4بدنسازی 
روز3بدنسازی 

متعاقبا اعالم می گرددمتعاقبا اعالم می گردد
پل آذر، ابتدای توحید، 

مجموعه فرشچیان
3628440731

باشگاه بدنسازی تارادیس147

کار با دستگاه هرروز

روز3کار با دستگاه 

کالسهای گروهی

35

32

28

250.000

230.000

200.000

بلوار شفق، رو به روی کوی 

4شهید انصاری، کوچه شماره 
3788672331

باشگاه کیهان148

TRXبانوان 

پیالتس بانوان

 جلسه بانوان4 و 3کار با دستگاه 

 جلسه بانوان6 و 5کار با دستگاه 

 جلسه آقایان4 و 3کار با دستگاه 

 جلسه آقایان6 و 5کار با دستگاه 

30

22

22

28

25

30

200.000

150.000

150.000

190.000

170.000

200.000

خیابان مشتاق دوم، خیابان جی 

شیر، نبش بلوار آب
32631799

25
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باشگاه راویس149

 جلسه12بدنسازی 

 جلسه16بدنسازی 

 جلسه20بدنسازی 

 جلسه30بدنسازی 

 جلسه100بدنسازی 

EMSتک جلسه 

EMSده جلسه 

خیابان کارگر، مجموعه پروازمتعاقبا اعالم می گرددمتعاقبا اعالم می گردد

26
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(ایثار)باشگاه ویم150

 جلسه12پیالتس 
 جلسه12فیتنس
 جلسه12زومبا

 جلسه12فت برن
 جلسه12حرکات اصالحی

34
75-58

36
45

119-60

230.000
500.000-390.000

240.000
300.000

800.000-400.000

خیابان جی، کلمان، مجموعه 

فرهنگی ورزشی ایثار
35291133

(ایثار)باشگاه ویم151

 جلسه12تی آر ایکس
 جلسه12فیتنس-زومبا

 جلسه12فانکشنال
 جلسه12کراسفیت

فیتنس آقایان

52
40
60

104-52
104-52

350.000
270.000
400.000

700.000-350.000
700.000-350.000

خیابان جی، کلمان، مجموعه 

فرهنگی ورزشی ایثار
35291133

باشگاه اکسیژن152
بدنسازی و ایروبیک

ایروبیک پیشرفته-بادی ریتم-فت برن
(چربی سوزی پیشرفته)هات کور

33
33
33

250.000
250.000
250.000

5223439531زرین شهر، خیابان شهید باهنر

153
مجموعه ورزشی هالل 

احمر

 روز6بدنسازی 
 روز4بدنسازی 
 روز3بدنسازی 

رشته های رزمی-والیبال و فوتسال-آمادگی جسمانی

21
19
16
22

 140.000
130.000
110.000
150.000

5073202939زرین شهر، چهار راه هالل احمر

مجموعه ورزشی آرمین154

بدنسازی

پیالتس-ایروبیک

رزمی

22

15

15

150.000

100.000

100.000

ایمانشهر، اشترجان، بلوار امام 

خمینی، خیابان حسینیه، 

زیرزمین حسینیه اشترجان

9381373303

باشگاه رکورد155

جلسه بانوان3یوگا -جلسه3بدنسازی 
جلسه آقایان6بدنسازی -جلسه بانوان6ایروبیک -جلسه4بدنسازی 

جلسه بانوان5بدنسازی 
جلسه بانوان6ایروبیک بدنسازی ترکیبی -جلسه6بدنسازی 

جلسه بانوان3ایروبیک 
جلسه آقایان3بدنسازی -جلسه بانوان4ایروبیک 
جلسه آقایان4بدنسازی -جلسه بانوان5ایروبیک 

21
25
28
35
17
20
22

150.000
180.000
200.000
250.000
120.000
140.000
160.000

 زرین شهر، خ ولیعصر، جنب

کتاب فروشی هاشمی
5227002531

باشگاه رکورد156

سه جلسهTRX-dance- شکم پهلوcx-فت برن-ایروبیک بدنسازی ترکیبی

جلسه بانوان4ایروبیک بدنسازی ترکیبی 
جلسه بانوان5ایروبیک بدنسازی ترکیبی 

چهار جلسه بانوانTRX-dance- شکم پهلوcx-فت برن
پنچ جلسه بانوانTRX-dance- شکم پهلوcx-فت برن
شش جلسه بانوانTRX-dance- شکم پهلوcx-فت برن

بوکس بانوان

27
29
32
31
34
38
24

190.000
210.000
230.000
220.000
240.000
270.000
170.000

 زرین شهر، خ ولیعصر، جنب

کتاب فروشی هاشمی
5227002531

32230000بدنسازیباشگاه جهاد زرین شهر157
زرین شهر، خ کاشانی، اداره 

جهاد کشاورزی
5221044431

مشاوره تغدیه و رژیم درمانیکلینیک تغذیه158
متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

زرین شهر،خ باهنر

،روبهروی کلینیک شهدای 

لنجان،جنب داروخانه ی 

دکتر پورمشهدی

5227481831
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سالن ماساژ سالمت159

ماساژ کامل

ماساژ نیم تنه

ماساژ صورت

17

9

5

150.000

80.000

40.000

زرین شهر،روبه روی ساختمان 

شهرداری،خیابان شیخ مرتضی 

ریزی

5223679931

28
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باشگاه آرمیتا160

ماساژ

 جلسه8حرکات اصالحی 

پیالتس 

یوگا

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

 زرین شهر،

خ مدیسه ای،

جنب فروشگاه عابدی

_ _31

باشگاه هیراد شاهین شهر161

VIPروز در هفته 3بدنسازی 

VIPروز در هفته 4بدنسازی 

VIPروز در هفته 5بدنسازی 

22

28

32

 160.000

200.000

230.000

شاهین شهر، خ عطار، نبش 

 شرقی2فرعی 
4523340031

162
آکادمی و مدرسه فوتبال 

فوالد مبارکه سپاهان

350جلسه در هفته 3ماه 1زمین چمن مصنوعی 

250جلسه در هفته 2ماه 1زمین چمن مصنوعی 

52

37

350.000

250.000

شاهین شهر،خ مخابرات،نبش 

 شرقی،ورزشگاه تختی11فرعی
4522803031

163
مرکز ماساژ و حرکات 

اصالحی آرامان

ماساژ ریلکسی

ماساژ درمانی

ماساژ هربال-ماساژ شکالت-ماساژ شمع-ماساژ سنگ داغ

24

31

39

200.000

260.000

330.000

شاهین شهر، خ عطار، بین 

 غربی، مجتمع 11 و 10فرعی 

6میالد، واحد

4528285431

باشگاه شاهین164
بدنسازی هرروز

 روز3بدنسازی 

27

19

180.000

130.000

شاهین شهر، خ عطار، نبش 

 شرقی14فرعی 
3168755913

باشگاه مدرن165

 روز بانوان3بدنسازی 

پیالتس-ایروبیک-فیتنس- روز بانوان4بدنسازی 

زومبا-تی ار ایکس- پادی پامپ-روز بانوان6بدنسازی 

 روز آقایان3بدنسازی 

 روز آقایان4بدنسازی 

روز آقایان6بدنسازی 

30

33

37

37

40

45

200.000

220.000

250.000

250.000

270.000

300.000

شاهینشهر، مسکن مهر، ابتدای 

بلوار آذر
4536511531

27180000نفره8ژیمناستیک 2باشگاه تختی 166
شاهین شهر، مخابرات، مجموعه

2 ورزشی تختی، سالن شماره 
4522803031

167
باشگاه بدنسازی 

(گلف سابق)قهرمانان

 جلسه6بدنسازی و پرورش اندام 

 جلسه3بدنسازی و پرورش اندام 

 جلسه3بوکس -تی ار ایکس-امادگی جسمانی-کراس فیت

 جلسه6بوکس -تی ار ایکس-امادگی جسمانی-کراس فیت

33

26

26

33

250.000

200.000

200.000

250.000

شاهین شهر، خیابان عطار،

نبش فرعی هفت غربی، طبقه 

زیر مشاور امالک امیری

45281673

باشگاه پارسیان168

روز در هفته آقایان و بانوان3بدنسازی 
روز در هفته آقایان و بانوان6بدنسازی 

روز در هفته3ایروبیک و فیتنس فانکشنال بانوان 
روز در هفته6ایروبیک و فیتنس فانکشنال بانوان 

روز3تی آر تیکس 
روز در هفته3پیالتس بانوان 

روز در هفته3ایروژیمناستیک بانوان 

15
18
15
18
30
18
22

100.000
120.000
100.000
120.000
200.000
120.000
150.000

شاهین شهر

،بلوار مدرس 

روبه روی اداره بنیاد مسکن

3525298231

باشگاه خلیج فارس169

روز3بدنسازی 

روز4بدنسازی 

بدنسازی هرروز

ایروبیک

18
19
21
18

120.000
130.000
140.000
120.000

9132377427مبارکه، نصیرآباد، ورزشگاه تختی

29
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170
مدرسه فوتبال شاهین 

مبارکه

600ماهه 3مدرسه فوتبال 

150ماهه 3مدرسه فوتسال 

120والیبال و بسکتبال ماهانه 

89

22

18

600.000

150.000

120.000

مبارکه، خ شریعتی، رو به روی 

آموزش و پرورش
9135234701

171
سالن ورزشی کوثر 

نصیرآباد
1385000(...هندبال -والیبال-فوتسال)اجاره سالن ورزش های توپی

مبارکه بلوار فتح المبین جنب 

نیروی انتظامی
9135234701

باشگاه ستارگان مبارکه172

 روز6بدنسازی 

 روز3بدنسازی 

یوگا-ژیمناستیک-ایروبیک

21

18

18

 170.000

150.000

150.000

5240969231مبارکه امام جنوبی

173

باشگاه شبیه ساز تیر 

اندازی صالحین همراه با 

سالح های جنگی

 شلیک40
متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

مبارکه بلوار شهید  نیکبخت 

رو به روی بانک رفاه
5242486131

باشگاه پرشان174

بادی میکس-cx- جلسه8پیالتس -جلسه10فیتنس -جلسه12اسپینینگ 

trx-جلسه20بدنسازی -جلسه12فیتنس -جلسه12جامپینگ 

ایروبیک-جلسه12پیالتس -آمادگی جسمانی
غذیه ورزشی هر جلسه

اصالحی هر جلسه
تغذیه سالمتی

 جلسه8یوگا 

37

34

22

12

10

7

18

250.000

230.000

150.000

80.000

70.000

50.000

120.000

خمینی شهر،میدان قدس،بلوار 

آزادگان،جنب تامین 

اجتماعی،ساختمان آوا

9360419538

باشگاه بدنسازی ارغوان175
بدنسازی آقایان

بدنسازی بانوان

170

130
366345431خمینی شهر شهرک ارغوانیه

176
مرکز فوق تخصصی 

بانوان آروین خمینی شهر

یوگا-ایروبیک-پیالتس
جامپینگ فیتنس
سویینگ یوگا
تی آر ایکس

جیم استیک
باراسل و بادی پامپ
سی ایکس فیتنس

20
28
49
28

31
39
24

140.000
200.000
350.000
200.000

220.000
280.000
170.000

خمینی شهر، پاسداران غربی، 

350بعد از امالک سوسن، پالک 
3364290631

177
باشگاه تالش 

(ورنامخواست)

بدنسازی با دستگاه هر روز

 روز3بدنسازی با دستگاه 

الغری و ایروبیک

روز3ژیمناستیک 

رزمی

20

16

16

16

16

 150.000

120.000

120.000

120.000

120.000

 ورنامخواست، خ شریعتی،     خ 

108شهید رحمانی، پالک 
5225520031

178
باشگاه مکس 

(ورنامخواست)

بدنسازی با دستگاه هر روز

 روز3بدنسازی با دستگاه 

الغری و ایروبیک

روز3ژیمناستیک 

رزمی

20

16

16

16

16

 150.000

120.000

120.000

120.000

120.000

ورنامخواست، خیابان شریعتی، 

ابتدای خیابان مولوی، جنب 

2بانک تجارت، پالک 

3152360519

30
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باشگاه اسطوره179

روز3بدنسازی و ایروبیک 

روز4بدنسازی و ایروبیک 

روز6بدنسازی و ایروبیک 

26

29

32

200.000

220.000

240.000

ورنامخواست، بلوار شهید 

شاهمرادی، کوچه حکیم
5225110831

باشگاه پاسارگاد180

بدنسازی آقایان هرروز

 روز4و3بدنسازی آقایان 

 بانوان 3بدنسازی 

بدنسازی هرروز بانوان

TRX

24

19

13

16

17

160.000

130.000

90.000

110.000

115.000

9133729424 تن17گلپایگان خ 
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باشگاه اسکندری181

تکواندو

ایروبیک پیشرفته بانوان

ژیمناستیک-پیالتس

کنگفو آقایان-آمادگی جسمانی آقایان

نینجا بانوان

18 120,000
درچه،خ امام مقابل بانک ملی 

کوچه اردیبهشت
3375659531

متعاقبا اعالم می گرددمتعاقبا اعالم می گرددمدرسه فوتبال قائم همراه با امکاناتمدرسه فوتبال قائم182

نجف آباد، خ شریعتی، روبروی خ 

بهمن، حدفاصل موسسه قوامین و 

مهر

42639169

42644975
31

مدرسه فوتبال سپاهان183
مدرسه فوتبال با امکانات و سرویس

مدرسه فوتبال بدون سرویس

140

119

1.000.000

850.000

نجف آباد، باغ ملی، قبل از چهار 

3راه شهرداری، پاساژ قائم، طبقه 
4261499031

باشگاه دستان184
بدنسازی آقایان

بدنسازی و ایروبیک بانوان

17

17

120.000

120.000

نجف آباد  فردوسی مرکزی،

 ساختمان کریم زاده
4264401331

باشگاه پرتو185

ایروبیک و آمادگی جسمانی-پیالتس

تکواندو و کاراته

ورزش سالمندان و ژیمناستیک

15100000

شهرضا میدان شهداء، بلوار 

مدرس، نرسیده به سه راهی 

شرکت گاز

5323417431

سالن ماساژ آرامیس186
 دقیقه40ماساژ صورت - دقیق45ماساژ ریلکسی 

 دقیقه30ماساژ ریلکسی 
64941571936شهرضا، خ شهید فهمیده، پالک

187
باشگاه بدنسازی ارشیا 

خورزوق

بدنسازی با تردمیل

بدنسازی

30

22

200.000

150.000
4546656531خورزوق جنب پارک معلم

188
باشگاه شهدای صنایع 

(شهید بهروز)دفاع 

بدنسازی هرروز

روز3بدنسازی 

متعاقبا اعالم 

می گردد
991379056931شهرک شهید نامجومتعاقبا اعالم می گردد

189
ورزشی -باشگاه فرهنگی

فرهنگ فرزانگان

ایروبیک-وشو-هندبال-تکواندو-ژیمناستیک-فوتسال-والیبال

شطرنج-والیبال نشسته-بسکتبال-چمن مصنوعی
970000

باغ بهادران، شهر چرمهین، 

جنب حسینیه سیدالشهدا و 

دبیرستان فرزانگان

9389510678

52553142
31

190

مدرسه فوتبال فرهنگ 

سپاهان

زیر نظر باشگاه )

ورزشی -فرهنگی

(سپاهان اصفهان

26200000(با امکانات لباس و سرویس)ترم دو ماهه

بخش باغ بهادران، شهر 

چرمهین، جنب حسینیه 

سیدالشهدا و دبیرستان فرزانگان

938951067831
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باشگاه امید سده لنجان191
ژیمناستیک-کاراته-تکواندو

فیتنس-پیالتس-ایروبیک
12

18

80.000

120.000

سده لنجان،خیابان امام، خیابان 

شهید منتظری،کوچه شهید 

نوراهلل صالحی

5243493631

باشگاه پوریای ولی192

 جلسه12ایروبیک بانوان 

 جلسه12پیالتس بانوان 

 جلسه12کار با دستگاه بانوان 

 جلسه12کار با دستگاه آقایان 

14100000
فالورجان خ کمربندی جنوبی 

جنب پست بانک
3743332331

193
باشگاه بدنسازی آریو 

خوانسار

شهریه ثابت آقایان ماهیانه

شهریه ثابت آقایان ماهیانه با تردمیل و هوازی

شهریه ثابت بانوان ماهیانه با تردمیل و هوازی

برنامه بدنسازی بانوان

برنامه بدنسازی

22

25

15

6

7

150.000

170.000

100.000

40.000

50.000

خوانسار، خیابان امام، رو به روی 

بانک صادرات
5777427731

ماساژ آرام جان194

دقیقه60ماساژ سوئدی -ماساژ روسی
دقیقه90ماساژ سنگ داغ 

دقیقه25ماساژ سر و صورت 
 دقیقه40گردن،کتف و دست ها +ماساژ سر و صورت

دقیقه90ماساژ مخصوص آرام جان 

21
31
7
16
26

195.000
290.000
70.000
150.000
250.000

خیابان وحید، ایتدای خیابان 

حسین آباد، مجتمع عسگری، 

11طبقه اول، واحد 
3620259531

باشگاه بدنسازی کیمیا195
بدنسازی آقایان

ایروبیک بانوان-بدنسازی
18

15

120.000

100.000

پیربکران،خ شهید مطهری،

جنب بانک سپه،کوچه پرستو
3722642031

مرکز ماساژ آرامیس196

ماساژ سوئدی-ماساژ روسی

ماساژ اسپرت

VIP(صورت)ماساژ زیبایی 

ماساژ الغری تخصصی

ماساژ سنگ داغ

متعاقبا اعالم 

می گردد
متعاقبا اعالم می گردد

، پشت A2فوالدشهر، محله 

مجتمع تجاری کوثر،     

ساختمان پزشکان

52645570

9367344436
31
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