
   اسامی مربیان هیئت تکواندو استان تهران 

 حوزه جنوب غرب

 

 

 

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 
 - - - لیسانس   3درجه فاطمه احمدپور جنا فرد  1

 زوج   18تا  16:30 جوادیه ، خیابان زمانی ، باشگاه گمنام جوادیه  لیسانس   3درجه  خدیجه خدایی  2

 زوج   16تا  15:30 شهرک ولیعصر ، میدان زاهدی سجادی جنوبی یک  لیسانس   3درجه  سعیده پور اسماعیلی  3

 زوج   16:30تا  15:15 سر تهران سر ، شهرک آسمان ، باشگاه شهرک آسمان  لیسانس   3درجه  زهرا رسول زاده  4

 فرد   15:30تا  14 شهرک ولیعصر ، باشگاه الیت  لیسانس   3درجه  زهرا رسول زاده  5

 فرد   18:30تا  15 میدان بهمن ، فرهنگسرای بهمن ، سالن شهید رحمانی  کارشناس صنایع شیمی   2درجه  فاطمه ترکاشوند  6

 زوج   18تا  14:30 خیابان قزوین ، دوراهی قیام ، خیابان عبید زاکانی ، کانون میثم  کاردانی تاریخ   2درجه  کبری خدایار  7

 فرد   21تا 18 بلوار الله تهرانسر ، جنب هودین و هورا ، باشگاه آریا  ارشد روانشناسی   2درجه  سحر وجدی شایسته  8

 زوج   18:30تا  15:30 خیابان خلیج فارس ، روبروی هالل احمر ، سرای محله خلیج فارس جنوبی  ارشد روانشناسی   2درجه  سحر وجدی شایسته  9

 فرد   17تا  15 میدان بهمن ، فرهنگسرای بهمن  کاردانی تربیت بدنی   2درجه  اختر کیانی  10

 زوج   16:30تا  14:30 میدان معلم ، یافت آباد ، خیابان تختی ، خیابان یادگار ، باشگاه شهدای هفتم تیر  فوق دیپلم روانشناسی   2درجه  سمیه کریمی تتماج  11

 زوج   15:30تا  14 میدان ابوذر ، خیابان سجاد جنوبی ، پارک بهاران ، فرهنگسرای بهاران  کارشناس تربیت بدنی   2درجه  معصومه پرنیخ  12

 زوج   17:15تا 16 نعمت آباد ، خیابان طالقانی ، نبش کوچه حقیقت ، باشگاه المپیک  کاردانی حسابداری   3درجه  مرضیه کالته  13

 فرد  17تا 15:30 میدان الغدیر ، جنب بیمارستان شهدای یافت آباد ، باشگاه هشتم شهریور  دیپلم انسانی   3درجه  فریبا علمدار  14

 زوج   16:10تا  14:50 اتوبان تندگویان ، باشگاه غیانوردی  دیپلم انسانی   3درجه  سکینه نوروزی  15

 زوج   16تا  15:15 مهرآباد جنوبی ، سرای محله فردوس  کارشناسی شیمی   3درجه  افسانه محمدیان آذر  16

 فرد   14:30تا  13 باقرشهر ، خیابان یادگار امام ، باشگاه غدیر  دیپلم تجربی   3درجه سعیده وکیلی  17

 زوج   18:30تا  17 شهران  کارشناسی   2درجه زهرا آذر وند  18

 - - - فوق دیپلم   3درجه  سمیه پیکانی  19



 اسامی مربیان هیئت تکواندو استان تهران 

 حوزه جنوب شرق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 فرد   17:45تا  15:30 ، شهید شجاعی ، اتوبان بسیج ، باشگاه شهید شجاعی  1قصر فیروزه  فوق دیپلم تربیت بدنی   2درجه  هاجر پور موسی  1

 فرد   16:15تا  15 متری مسلم ، خیابان همتیان ، باشگاه کوثر  20مسعودیه ،  دیپلم تجربی    2درجه  فاطمه شعبانعلی  2

 زوج   16تا  14:45  51متری اول ، الزهرا  15افسریه ،  دیپلم تجربی    2درجه  فاطمه شعبانعلی  3

 زوج   17:45تا  16:30  60خیابان محالتی ، خیابان میثم ، باشگاه الزهرا  دیپلم تجربی    2درجه  فاطمه شعبانعلی  4

 زوج وفرد  18تا  16:30 اتوبان محالتی ، خیابان مخبر شمالی ، باشگاه توحید  دیپلم کامپیوتر   2درجه  مژگان تاجیک  5

 زوج   18:30تا  17 متری دوم و سوم ، باشگاه احمدیان  15افسریه ، بین  کارشناسی روانشناسی   2درجه  زهرا سادات سیادتی  6

 زوج   15:15تا  14 ، باشگاه شهدای افسریه  19متری دوم و سوم ، کوچه  15افسریه ، بین  کارشناسی روانشناسی   2درجه  زهرا سادات سیادتی  7

 زوج وفرد   17تا  14 پیروزی ، خیابان کریمشاهیان ، کوچه اعتماد سعید ، باشگاه پارسیان  لیسانس روانشناسی   2درجه  هدیه سالمی  8

 زوج وفرد   20تا 19  1پیروزی ، بلوار ابوذر ، کوچه علیمردانی ، شهربانو  لیسانس روانشناسی   2درجه  هدیه سالمی  9

 زوج   18تا  17 اتوبان محالتی ، باشگاه سعیدی  دیپلم گرافیک   2درجه  منیر ترکمن جانمرق  10

 زوج   15:45تا  14:45 مسعودیه ، خیابان ابومسلم ، باشگاه المهدی  لیسانس حسابداری   2درجه  مریم کیانی  11

 فرد   10:30تا 9 خیابان قیام ، کوچه شهید باالگرد ، کوچه موسوی کیانی ، باشگاه شهدای گلچین  دیپلم مدیریت خانواده   3درجه  محبوبه غالمرضا  12

 - - -  itکارشناسی   3درجه  طاهره یافتیان  13

 - - - کارشناسی روانشناسی   3درجه  زهره نعمتی سلیم  14

 - - - کارشناسی ارشد حسابداری   3درجه  فاطمه کوشکستانی  15

 - - - کارشناسی مدیریت بازرگانی   3درجه  سمیرا محمدی  16

 فرد   17:30تا  16 متری اعظم ، کوچه صادقی نیا ، باشگاه ضیائی  20مشیریه ،  دیپلم انسانی   3درجه  ساناز طالع  17



  جنوب شرقحوزه بانوان لیست مربیان 

 

 

 

 

 

 

 

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 زوج   16:30تا  14 یاس ، دولت آباد  کارشناسی   1درجه  منصوره کیایی  18

 فرد   18تا  16 میدان خراسان ، خیابان پاک ، باشگاه پناهی  لیسانس   1درجه  مریم رسولی  19

 زوج   15 کبکانیان  کارشناسی   1درجه  فرشته زرگوشیان  20

 فرد   17تا  15:30 شهدا ، پل آهنگ ، مسجد شهدا ، باشگاه شهدا  دیپلم   3درجه  فرزانه سیروس  21

 زوج   17تا  15:30 امامت ، خیابان تیمورفر ، خیابان معنوی ، کانون شهید فهمیده  دیپلم   3درجه  فرزانه سیروس  22

 - - - کاردانی   3درجه  ناهید برید علی پور  23

 زوج  15:30تا  14 آکادمی قهرمانی ، بهزاد خداداد دیپلم   3درجه  فاطمه شیرین کیا  24

 زوج  19تا  17 سرای محله ی امیر کبیر ، کیاشهر  دیپلم   3درجه  فاطمه شیرین کیا  25

 فرد   18تا  16 خیابان ولیعصر ، باشگاه کبکانیان  لیسانس   1درجه  شهناز جوانمرد  26

 فرد   15:30تا 13 خاوران ، باشگاه مشیریه  کارشناسی روانشناسی   2درجه  زهرا شرفی  27

 زوج   18تا  15  59پیروزی ، الزهرا  لیسانس   2درجه  مرضیه سلیم  28

 زوج   17:30تا  16  49شهریور ، الزهرا  17انتهای  کارشناسی   2درجه  آسیه ارشدی  29



 

 شهرستانها 

 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  مدرک تحصیلی  درجه مربیگری  نام ونام خانوادگی ردیف

روز 

 تمرین 

 فرد   19:30تا  17  1پاکدشت ، خیابان مطهری ، روبروی فرمانداری ، کوچه مخابرات ، پالک  کاردانی تربیت بدنی   3درجه  انسیه خادمی  1

 زوج   10:30تا  9:30  1شهریار ، صباشهر ، شهرک مصطفی خمینی ، خیابان یادگار ، میالن  کاردانی   3درجه  سمیه پرویزی  2

 زوج   16:15تا  15 قلعه میر ، خیابان امام خمینی ، باشگاه ایران قهرمان  دیپلم   3درجه  شهناز شجاع  3

 فرد   18:45تا  17:30 ، باشگاه مروارید  1نسیم شهر ، میدان هفت تیر ، کوچه آذر  کارشناس تربیت بدنی   3درجه  فاطمه برزنونی  4

 زوج   15تا  13:30 سبز دشت ، باشگاه قهرمان ، بیست متری اصلی  کارشناس تربیت بدنی   3درجه  فاطمه برزنونی  5

 زوج   19تا  17 شهریار ، میدان معلم ، باشگاه حالل احمر  دیپلم   3درجه  مریم رنجکش  6

 فرد   11تا  10 نسیم شهر ، خیابان درختی ، سالن شهید چمران  فوق لیسانس   3درجه  سمانه انگوتی  7

 زوج   19تا  17:45 مارلیک ، میدان ارغوان ، باشگاه پرشان  لیسانس تربیت بدنی   3درجه اعظم شکری  8

 فرد   20:15تا  19:15 شهرری ، ستاره ری  کاردانی   3درجه  سرور تاجیک  9

 زوج   17:30تا  16 میدان ساعت ، سرخ سار ، باشگاه ارکیده  دیپلم   3درجه  سمیه حسینی  10

 فرد   15تا  13:30 سبز دشت ، بیست متری اصلی ، باشگاه رزم جویان شاهین  دیپلم   3درجه  شهناز شجاع  11

 فرد   18تا  16 قرچک ، خیابان محمد آباد ، بین مهدیه  لیسانس   3درجه  افسانه پناهی  12

 فرد   19تا  16:30 پاکدشت ، خیابان خاتون آباد ، خیابان باهنر ، باشگاه نو آوران  لیسانس   3درجه  آزاده حسن زاده  13

 زوج   10تا  8:30 شهر قدس ، خیابان عمارت ، بازار امام رضا ، باشگاه فجر  دیپلم انسانی   2درجه  زینب حاطفی زاده  14

 فرد   17تا  15:30 شهرری ، خیابان پیل غوش ، خیابان برادران اکبری ، باشگاه مهران ری  کارشناس ترجمه زبان   2درجه  زینب خدایار  15

 زوج   14تا  12:45 ، جنب فرهنگسرای صارمی ، باشگاه کیان  20اسالمشهر ، قائمیه ، فلکه دوم ، کوچه  کاردانی تکواندو   2درجه  زهرا رفیع  16

 فرد   17تا  15 ، باشگاه مادر و کودک  74اسالمشهر ، زرافشان ، کوچه  کاردانی تکواندو   2درجه  زهرا رفیع  17

 فرد   17تا  14 اسالمشهر ، مصطفی خمینی ، کوچه ابوذر ، سالن آذرخش  کارشناسی ارشد   2درجه  فهیمه ابراهیمی  18

 فرد   17تا  15 فدائیان اسالم ، بعد از چهارراه چشمه علی ، کانون سمیه  لیسانس  2درجه  اکرم عبدی  19

 زوج   18تا  16:30 رباط کریم ، خیابان جهاد ، جنت فروشگاه جامنو ، طبقه اول ، دنیای ورزش  کارشناسی   2درجه  سودابه مهدی زاده  20

 زوج   20تا  18:30 رباط کریم ، خیابان جهاد ، جنب پاساژ امیر  کارشناسی   2درجه  سهیال مهدی زاده  21

 زوج   17:30تا  15 خرداد  15خیابان ورامین ، خیابان شهید بهشتی ، باشگاه  فوق لیسانس  تربیت بدنی   2درجه  اکرم محمدی جعفری  22



  

 شهرستانها 

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 فرد   19تا  17:30 مالرد ، صفا دشت ، انتهای بلوار کشاورز ، پارک بانوان  فوق دیپلم تربیت بدنی   2درجه  لیال پزشکی  23

 زوج   15:45تا  14:45 مسعودیه ، خیابان ابومسلم ، باشگاه المهدی  لیسانس حسابداری   2درجه  مریم کیانی  24

 زوج   19:30تا  17:45 ، ارغوان ، باشگاه آسمان  4فاز  کارشناس تربیت بدنی   2درجه  آرزو فرهادی  25

 زوج   11تا  9:30 ، خیابان نگین ، باشگاه ایثار  3فاز  کارشناس تربیت بدنی   2درجه  آرزو فرهادی  26

 زوج   15تا  14 ورامین ، خیابان مسجد جامع ، باشگاه خدایی  کارشناسی حقوق ورزشی   3درجه  ریحانه محمدی  27

 فرد   16:45تا  14 اسالمشهر ، خیابان سعیدیه ، خیابان تربیت بدنی ، باشگاه علی بن ابیطالب  فوق دیپلم تجربی   3درجه  سمیه مدادی  28

 زوج   17تا  15:30 ، باشگاه یاس  1گلستان ، صالح آباد ، سی متری ، کوچه گلستان  فوق دیپلم تربیت بدنی   3درجه  ربابه قبله علیپور  29

 زوج وفرد   9:45تا 8:30 بهمن  22گلستان ، فلکه اول ، خیابان تختی ، باشگاه  فوق دیپلم تکواندو   3درجه  عصمت غالمی  30

 زوج   18:30تا  17:15 شهرری ، خیابان غیبی ، خیابان شیخ اکبری ، باشگاه فیروز آبادی  دیپلم عکاسی   3درجه  راضیه عسگری  31

 زوج  16:30تا  14:30 شهرری ، دولت آباد ، مابین فلکه دوم وسوم ، خیابان حق گویان ، باشگاه شهید انور  کارشناس تربیت بدنی   3درجه  فاطمه یادگاری  32

 فرد   19:30تا  18 شهر قدس ، میدان مصلی ، مفتح شمالی ، باشگاه برز آهنگ  کارشناس علوم ورزشی   3درجه  مهدیه عطاالهی  33

 زوج و فرد   15تا  9 سالن های پرند  فوق دیپلم تکواندو   3درجه  سکینه کشاورز  34

 - - - کارشناسی تربیت بدنی   3درجه  رویا محمد حلمی  35

 فرد   16:30تا  15 قرچک ، شهرک طالیی ، سالن طالیی  کارشناسی حسابداری   3درجه  سمیه کرمانی  36

 زوج   15:30تا  14 متری ، سالن شهدای صادقیه  20باغستان ، شهرک صادقیه ، انتهای  دیپلم تربیت بدنی   3درجه  بهاره محلوجی  37

 زوج وفرد   15:30تا  14 ، باشگاه مهر افروز  35اسالمشهر ، شهرک قائمیه ، کوچه  دیپلم فنی   3درجه  بتول قره داغی  38

 فرد   10:30تا  9 شهر قدس ، خیابان طالقانی ، کوچه ابوذر ، طبقه دوم ، پاساژ وصال ، باشگاه دلیران ایران  کارشناسی ریاضی   3درجه  زهرا غفوری  39

 زوج   19:30تا  18 میدان مصلی ، باشگاه سیب  کارشناسی ریاضی   3درجه  زهرا غفوری  40

 - - -  ITفوق دیپلم   3درجه  سمیرا مهدی زاده  41

 زوج   14:15تا  13 اسالمشهر ، مهدیه ، باشگاه المپیاد   ICTکارشناسی مهدسی   3درجه  زهره عباسیان  42

 زوج   16:30تا  15 پیشوا ، خیابان شهید دستجردی ، باشگاه هالل احمر  کارشناسی ارشد تربیت بدنی   3درجه  اعظم کچوئی  43

 زوج   18:30تا  17 پیشوا ، خیابان شهید دستجردی ، باشگاه اکسیژن  کارشناسی ارشد تربیت بدنی   3درجه  اعظم کچوئی  44



 شهرستانها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 
 زوج   19تا  16:30 متری ، خیابان آزادی ، کوچه حبیبی ، باشگاه مهر  45شهر قدس ، خیابان  دیپلم حسابداری   3درجه  سهیال علی طاهری  45

 زوج   20تا  18:30 شهر قدس ، خیابان مصلی ، خیابان گودرزی شمالی ، باشگاه آرتمیس  دیپلم انسانی   3درجه  زهرا مقدم  46

 فرد   19تا  17:30 متری ، باشگاه نام آوران  45شهر قدس ،  کارشناسی تربیت بدنی   3درجه  نازگل عباس نژاد  47

 زوج   14:30تا  13 ، باشگاه کیا اسپرت  29اسالمشهر ، خیابان مهدیه ، کوچه  کارشناسی مدیریت   3درجه  الهام قربانیان  48

 زوج   19تا  17:30 اسالمشهر ، خیابان امام حسن مجتبی ، باشگاه زینب کبری  کارشناسی فیزیولوژی   3درجه  فاطمه قنبری  49

 زوج   11تا  9:30 شهریار ، خیابان ولی عصر ، پارک کودک ، سالن رضوی  کارشناسی تربیت بدنی   3درجه  سمانه علیزاده  50

 فرد   17:30تا  16 ، باشگاه امام علی  25و  23قرچک ، خیابان محمد آباد ، بین مهدیه  کارشناسی تربیت بدنی   3درجه  سمیه علی اکبر نژاد  51

 فرد   10:30تا  9 ، باشگاه امام علی 25و  23محمد آباد ، بین مهدیه  قرچک ، خیابان کارشناسی مددکاری   3درجه  عاطفه ناصحی  52

 زوج   16تا  14:30 رودهن ، پشت آتشنشانی ، باشگاه امام علی  دیپلم انسانی   3درجه  لیلی علیدوست  53

 زوج   17:30تا  16:10 بومهن ، خیابان سپاه ، زیر پل ، باشگاه میثم  دیپلم انسانی   3درجه  لیلی علیدوست  54

 فرد   18:30تا  17 بومهن ، نرسیده به پاساژ خسرو تاژ ، باشگاه نوجوان  دیپلم انسانی   3درجه  لیلی علیدوست  55

 زوج   19تا  16 بهارستان ، شهرک قلعه میر ، خیابان مسجد جامع ، باشگاه کوثر  کارشناس صنایع   3درجه  لیال گرزی  56

 فرد   10:45تا  9:30 متری امام سجاد ، باشگاه راز تندرستی  12بهارستان ، سلطان آباد ، خیابان  کارشناس صنایع   3درجه  لیال گرزی  57

 زوج   19تا  17:30 بهارستان ، باشگاه مبین  لیسانس   2درجه  معصومه سلیانی  58

 فرد   10:15تا  9 قرچک ، روبروی کارخانه پارس سرام ، سالن فرزانگان  کارشناس تربیت بدنی   2درجه  فاطمه جودکی  59

 زوج  16:30تا  15 پاکدشت ، خیابان اصغر محمدی ، باشگاه فرهنگ پارس  کاردانی تکواندو   2درجه  نسرین مرادی  60

 فرد   17تا  15:30 پاکدشت ، شهرک نامجو ، باشگاه امام خمینی  کاردانی تکواندو   2درجه  نسرین مرادی  61

 زوج   12تا  10:30  6شهریار ، شهرک وایین ، بعثت  دیپلم   2درجه  طیبه برومند کالته  62

 زوج   19تا  17 ، مجموعه مشهدی  3شهریار ، شهرک اندیشه ، فاز  فوق لیسانس   2درجه  محبوبه فرهادی  63

 زوج   19:30تا  16 شهر قدس ، میدان قدس ، سالن سهرورد  دیپلم   2درجه  زهرا زمانی  64

 زوج   17:30تا  16 شهر قدس ، خیابان جمهوری ، امیر کبیر ، روهام  دیپلم   2درجه  زهرا زمانی  65

 فرد   17تا  15 شهرری ، فتح سپاه  کارشناسی   1درجه  اعظم توکلی  66



 

 

 شهرستانها 

 

 

 

 

 

 

 خانوادگینام ونام  ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 
 - - - دیپلم   3درجه  فاطمه تراب زاده  67

 فرد   19:45تا  18:30 ، سالن انرژی  4، خیابان شقایق  1اندیشه ، فاز  دیپلم   3درجه  زینب رضا زاده  68

 زوج   8:15تا  7 شهریار ، امیریه ، خیابان سالن پیروزی  دیپلم   3درجه  زینب رضا زاده  69

 زوج   16:30تا  15 ورامین ، خیر آباد ، باشگاه مسجد حضرت ولیعصر  فوق لیسانس   3درجه  الهام خانی  70

 فرد   16:30تا  15 ورامین ، بلوار شهید باهنر ، باشگاه آوای سالمت  فوق لیسانس   3درجه  الهام خانی  71

 فرد   16:30تا  15 ورامین ، خیابان مسجد جامع ، باشگاه شهید خدایی  لیسانس   3درجه  مهناز آقایی  72

 زوج   16:30تا  15 ورامین ، خیابان شهید باهنر ، باشگاه پارسیان  لیسانس   3درجه  مهناز آقایی  73

 - - - کاردانی   3درجه  طاهره ایزد جو  74

 - - - دیپلم   3درجه  مریم شاللوند  75

 زوج   15:45تا  14:30 پاکدشت ، حصار امیر ، بلوار شهدا ، سالن ورزشی شهدا  دیپلم  3درجه  زهره شنوایی 76

 زوج   19تا  17:30 شهریار ، عباس آباد ، کوچه سید شهدا ، سالن اقتدار  دیپلم   3درجه  زینب رضازاده  77

 فرد   11تا  10 ، سالن شهرداری  8، خیابان ارغوان  1اندیشه ، فاز  دیپلم   3درجه  زینب رضازاده  78

 ردف  18تا14:30 اسالمشهر ، باشگاه اخالص دانشجو 2درجه  ثریا قنبری 79



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شمیرانات 

 

 

 

 

 

 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  مدرک تحصیلی  درجه مربیگری  نام ونام خانوادگی ردیف
روز 

 تمرین 

 زوج   17تا  15:30 ، باشگاه فاطیما  3لشکرت ، بعد مینی سیتی ، شهرک لویزان  لیسانس تربیت بدنی   3درجه  مژگان صفری آبکناری  1

 - - - دانشجوی ارشد   3درجه  سارا شرفی ماسوله  2

 زوج  آزاد  پرنس ، خیابان زعفرانیه ، عاسف  لیسانس   3درجه  مهروز ساعی بنه کهل  3

 - - - فوق لیسانس فلسفه   2درجه  مژده عقیلی مهر  4

 زوج   16:30تا  14 بابایی ، شهرک امام خمینی ، باشگاه امام خمینی  ارشد بیوشیمی   2درجه  الهه دیانتی  5

 زوج   16:30تا  15 مینی سیتی ، خیابان شهدا گمنام ، باشگاه مشکات  دیپلم ریاضی   2درجه  ناهید حاجی کرمانی  6

 - - - کارشناسی تغذیه ورزش   3درجه  المیرا گروس خوشکار  7

 - - - ارشد زبان شناسی   3درجه  آزاده کرمی  8

 فرد   17تا  13 زعفرانیه ، باشگاه تی ان تی  لیسانس   1درجه  غزل عجم زمانی  9

 فرد وزوج   18:30تا  17 نوبنیاد ، صنایع دفاع ، حکیمیه ، باشگاه شهرداری  کارشناسی   3بین المللی درجه  نجمه سادات میر محمد مهدی  10

 زوج   17:30تا  16 اختیاریه ، امام علی  ارشد  بین المللی  نادیال دردی عبادی  11

 فرد   19:30تا  18 فدراسیون تکواندو  کارشناسی  بین المللی  عاطفه کرمی  12

 فرد   13تا  12 میدان هروی ، وفامنش ، مفتوهی غربی ، همیشه بهار  لیسانس   3درجه  فرزانه آقاتی  13

 زوج   18تا  16:30 زعفرانیه ، میدان حجازی ، آفتاب آذری  لیسانس   3درجه  آرزو پایگذار  14



 حوزه شمال شرق

 

 

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 
 - - - دیپلم   3درجه  معصومه سلطانلو  1

 - - - فوق لیسانس بازرگانی  3درجه  سیما ابراهیمی سراجلو  2

 زوج   16:45تا  15:30 خیابان پیروزی ، انتهای پیروزی ، باشگاه پیروزی  کارشناسی معماری   3درجه  فاطمه رحیم زینالی  3

 - - - کارشناس تربیت بدنی   3درجه  فریبا رابهیان  4

 فرد   20تا  15 ، باشگاه جاهد  1تهرانپارس ، حکیمیه ، فاز  فوق لیسانس   3درجه  زهرا جاهد  5

 - - - لیسانس تکواندو   3درجه  فاطمه بهرامیان  6

 - - - کارشناسی   3درجه  مائده رستمی  7

 - - - دیپلم   3درجه  فاطمه دری دولت آبادی  8

 فرد   16تا  14:30 میدان امام حسین ، خیابان فالحی شرقی ، باشگاه البرز  لیسانس   3درجه زینب ادیب زاده  9

 - - - کارشناسی   3درجه  الهه رمضان 10

 - - - دیپلم   3درجه  فریبا ده نمکی  11

 زوج   16:30تا  15:30 سبالن شمالی ، گلبرگ غربی ، خیابان حیدری ، خیابان ایزلی ، باشگاه زین الدین  دیپلم   3درجه  سلیمه حسین زاده  12

 زوج   17تا  16 متری شرقی ، کوچه فراهانی ، ب درخشانی  46چهارراه تلفنخانه ، نارمک ،  فوق لیسانس   3درجه  ندا جمالی  13

 فرد   17:30تا  15 میدان شهدا ، باشگاه برق  لیسانس   3درجه  سمیه دهباشی 14

 زوج   16:30تا  15:15 میدان سپاه ، خیابان بابا خانلو ، باشگاه ساعی  لیسانس   3درجه  سمیه ایرمان  15

 - - - دیپلم   3درجه  فاطمه جوانی  16

 - - - دانشجو ارشد   3درجه  بهاره جبارپور  17

 فرد   17تا  14 چهارراه تلفنخانه ، بن بست سعدی ، سرای محله نارمک  کارشناسی ارشد روانشناسی   2درجه  سارا کیوان آراء  18

 زوج   16تا  15 ، باشگاه کوثر  1میدان هنگام ، لویزان  کاردانی تربیت بدنی تکواندو   2درجه  مرجان حسین  19

 فرد   17تا  16 میدان رسالت ،ابتدای خیابان شهید طرقی ، باشگاه امام علی  کارشناسی ارشد زیست   2درجه  شمسی زواری  20

 زوج   19تا  18 فلکه دوم تهرانپارس ، جنب کفش سیندرال ، باشگاه شهید یوسفی  ارشد شیمی   2درجه  فرزانه یوسفیان 21



 حوزه شمالشرق 

 

 

 

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 فرد   19تا  17 شرقی ، باشگاه دماوند  220فلکه چهارم تهرانپارس ، بن بست  ارشد شیمی   2درجه  فرزانه یوسفیان 22

 - - - کاردانی مدیریت   2درجه  پریسا نصیری فوالد  23

 زوج   19:30تا  18 رسالت ، میدان هالل احمر ، فرهنگسرای گلستان  کاردانی تربیت بدنی   2درجه  اختر کیانی  24

 - - - لیسانس شهرسازی   2درجه  سمیه شهریاری  25

 زوج   17تا  15:30 تهرانپارس ، خیابان استخر ، بوستان ششم ، باشگاه پیروان والیت  فوق دیپلم اقتصاد   2درجه  ندا غیائی فرد  26

 فرد   17تا  15:30 ، باشگاه گلشن  196تهرانپارس ، میدان پروین ، خیابان  فوق دیپلم اقتصاد   2درجه  ندا غیائی فرد  27

 زوج   19تا  17 بابایی ، شهرک والیت ، باشگاه شهید بهنام محمدی  ارشد بیوشیمی   2درجه  الهه دیانتی  28

 زوج   15:45تا  13:30 ، باشگاه برومند  21متری اول نبش خیابان  15افسریه ،  کارشناسی علوم ارتباطات   2درجه  فاطمه دهقان  29

 زوج   18:30تا  16 شریعتی ، کوچه شورای مجموعه سیوان  فوق دیپلم   2درجه  مرضیه بیات  30

 زوج   16:30تا  15 قنات کوثر ، سرای محله قنات کوثر  کارشناسی معماری   3درجه  مریم نامدار ده بزرگی  31

 زوج   19:30تا  17:30 خیابان لویزان ، باشگاه نوین  کارشناسی تغذیه   3درجه  حمیده قربانی  32

 - - - دیپلم تجربی   3درجه  فاطمه میر هاشمی  33

 زوج   16:30تا  15 خیابان سبالن ، خیابان بنیان ، باشگاه شهدا  کارشناسی الکترونیک   3درجه  فاطمه یادگاری  34

 - - - کارشناس حسابداری   3درجه معصومه کریمی  35

 زوج   13:30تا  12 پیروزی ، باشگاه عباس جدیدی  کارشناسی ارشد شیمی   3درجه  نیلوفر هاتفی  36

 زوج   18تا  16:45 میدان امامت ، مجموعه ورزشی فرات  کارشناسی حقوق   3درجه  حنانه میرزایی  37

 فرد   17:30تا  16:15 پیروزی ، شهدای فرهنگی  کارشناسی حقوق   3درجه  حنانه میرزایی  38

 زوج  16:30تا  15 خیابان دماوند ، ایستگاه وحیدیه ، باشگاه پرورده  کارشناسی حسابداری   3درجه  مرضیه گلپایگانی  39

 - - - کارشناس تربیت بدنی   3درجه  آتوسا فاریابی  40

 زوج   19:45تا  18:45 ، باشگاه یاس  2میدان نوبنیاد ،  شهرک شهید چمران ، بلوک  کارشناسی ارشد تغذیه   3درجه  زینب نصرالهی  41

 زوج   17:30تا 14 تهرانپارس ، فرهنگسرا ، سالن فرهنگسرا ، جشنواره  لیسانس حسابداری   2درجه  مژگان فرضی نژاد  42



 حوزه شمالشرق 

 

 

 

 

 خانوادگینام ونام  ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 فرد   18تا  16 بهروز ، هفت حوض  دیپلم   1درجه  مرضیه باالزاده  43

 فرد   16:30تا  15 میدان قبا ، فرهنگسرای رسانه  دانشجوی دکتری   2درجه  عاطفه کشاورز  44

 - - - دانشجو ارشد   2درجه  ملیحه اسدی  45

 زوج   18تا  16 مجیدیه شمالی ، خیابان منصوری ، باشگاه میر اسماعیلی  کارشناسی زبان   2درجه  فریده نبوی  46

 - - - کارشناسی روانشناسی   2درجه  مژده معماریان  47

 زوج  17تا 14  58خیابان دماوند ، جنب پمپ بنزین ، الزهرا  دیپلم  2درجه  اشرف ذوالفقاری  48

 زوج  17:45تا  16:30 خیابان تهران نو ، خیابان بصیر ، تقاطع خیابان افضلی ، باشگاه جوان شرق  کارشناس تربیت بدنی   3بین المللی  الهه مهربانی  49

 فرد   18:30تا  17 فلکه سوم تهرانپارس  کارشناس تربیت بدنی   3بین المللی  الهه مهربانی  50

 زوج   19تا  15 سبالن شمالی ، کوچه انقالب ، کوچه بازرگان ، کانون سیمای ساجدین  فوق دیپلم   3بین المللی  مریم صفاری  51

 فرد   14تا  13 خیابان رسالت ، خیابان فرجام واالئیان شرقی ، کوچه خسروپور ، باشگاه میثاق  دیپلم   1درجه  مریم علی عسگری  52

 فرد   17تا  15  19خیابان پیروزی ، دهقان ، کوچه محمودی ، پالک  فوق لیسانس   3بین المللی  سیده پروین رضوی  53

 فرد   19تا  16 ، میدان عدالت ، خیابان الله ، خیابان دانش ، تشریفات  1پردیس فاز  فوق لیسانس   2درجه  اسیه بهاری نیا  54

 زوج  17تا  15 حکیمیه ، چهارراه استقالل ، خیابان واالئیان ، جواد الئمه  فوق لیسانس   2درجه  سپیده اسدیان  55

 فرد   17تا  15:30 میدان رسالت ، نبش پارک ولیعصر ، مجموعه ورزشی کوهک  لیسانس   2درجه  مریم اسدیان  56

 زوج   18:30تا  17  9پیروزی ، بوستان ، الزهرا  دیپلم   2درجه  طاهره آرزومندی  57

 - - - دانشجوی دکتری   3درجه  نرجس صراطی  58

 - - - فوق لیسانس   3درجه  شبنم دلکش رودسری  59



 حوزه شمالغرب 

 

 

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 
 فرد   19:30تا 18 جنت آباد جنوبی ، بلوار مجاهد  کبیر ، سرای محله جنت آباد  دانشجو ارشد   3درجه  مریم خدایکی  1

 فرد   18تا 16 سرای محله ، اسکندری جنوبی  دیپلم   3درجه  منیره رضا زاده مالفجانی  2

 فرد   17:15تا  16 شهرک غرب ، بلوار دادمان ، خیابان فخار مقدم ، جنب مسجد ابوالفضل باشگاه ابوالفضل  لیسانس   3درجه  زینب حیدری  3

 فرد   16:15تا  15 همت غربی ، خیابان شاهین شمالی ، نبش بیست متری گلستان  کارشناسی تربیت بدنی   3درجه  مهرنوش اسبقی خانقاه  4

 - - - کارشناس اقتصاد   3درجه  الناز امید علی  5

 فرد   16:15تا 15:30 شهرک غرب ، بلوار دریا ، روبروی پارک دالوران ، باشگاه بیگی  کارشناسی   3درجه  فائزه تیز مغز  6

 فرد   15:15تا  14 خیابان آذربایجان ، تقاطع خوش ، باشگاه خوش  دیپلم   3درجه  مژگان رمضان نی تراش  7

 زوج   20تا  19 بزرگراه یادگار ، خیابان امام خمینی ، مجموعه ی شهربانو ، ایثار  فوق لیسانس   3درجه  زهرا دلفان آذری  8

 - - - لیسانس   3درجه  سمیه صفری دیمان  9

 - - - لیسانس   3درجه  سمانه رضایی  10

 - - - دیپلم  3درجه  سولماز تیموری  11

جاده مخصوص کرج ، بلوار محمد رسول اهلل ، نبش کوچه سوم ، شهدای شهرک  5کیلومتر  لیسانس   3درجه  زهره حداد  12

 آزادی 

 زوج   15:45تا 14:30

 فرد   17تا 14 بعد از زیر گذر همت ،نبش کوچه پنجم شرقی ، باشگاه معرفت  کارشناس تربیت بدنی   2درجه  زهرا همتی  13

 زوج   16تا 14:30 بلوار کوهک ، خیابان امام رضا ، شهرک کوثر ، باشگاه شهدای کوثر  کارشناس تربیت بدنی   2درجه  زهرا همتی  14

 فرد   18تا  17 باشگاه حجاب ، خیابان حجاب  کاردانی تربیت بدنی تکواندو   2درجه  مرجان حسین  15

 - - - دیپلم تجربی   2درجه  شهال خادمی  16

 زوج   16تا  14:30  8دهکده المپیک ، دریاچه ، برج آسمان  دیپلم ریاضی   2درجه  زینب یعقوبی زاده  17

 فرد   17تا  15 باغ فیض ، سرای محله باغ فیض  کارشناس تربیت بدنی   2درجه  شیرین محقق ایرلو  18

 - - - کاردانی   2درجه  آزاده فراهانی  19

 فرد   18الی  16 شهرک غرب ، خیابان گل افشان شمالی ، خیابان خوارزم ، اوج  لیسانس   2درجه  الهه شاداب نیک  20

 زوج   17تا  14 خیابان قزوین ، خیابان شهید سبحانی ، مجموعه ورزشی زینعلی  دیپلم انسانی   2درجه  فاطمه سیف الهی  21



 حوزه شمالغرب 

 

 

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 زوج   18:45تا 17:30 خیابان کمالی ، مجموعه ورزشی فرهنگیان  دیپلم انسانی   2درجه  فاطمه سیف الهی  22

 فرد   12تا  10:30 بلوار کشاورز ، خیابان حجاب ، روبروی کانون فرهنگی ، باشگاه آب تهران  ارشد صنایع غذایی   2درجه  رضوان مال اسد  23

 فرد   17تا  14 المپیک ، شهرک راه آهن ، خیابان تاج بنفشه ، باشگاه آهو  کارشناس تربیت بدنی   2درجه  زهره مرادی کله نو  24

 فرد   17تا  16 جنت آباد شمالی ، خیابان انصار ، باشگاه فدک  کارشناس مدیریت   2درجه  مرضیه مرادی قلعه  25

 زوج   17:30تا  14 خیابان کمیل ، خیابان سلمان فارسی ، باشگاه سلمان فارسی  کارشناس تربیت بدنی   2درجه  معصومه پرنیخ  26

 فرد   18تا  16:30 انتهای خوش ، خانه فرهنگ اعتماد  لیسانس تربیت بدنی تکواندو   2درجه  سیده فاطمه میر رفیع  27

 - - - دیپلم انسانی   2درجه  اکرم درخشانی کیا  28

 فرد   18:30تا  17 میدان آزادی ، بزرگراه فتح ، پایگاه یکم شکاری ، باشگاه پوریای ولی  ارشد تربیت بدنی   2درجه  نرگس نادر خانی  29

 - - - ارشد زیست جانوری   2درجه  مولود زمانی  30

 زوج   18تا  16 خیابان یوسف آباد ، میدان کالنتری ، باشگاه آوای رزم  ارشد تربیت بدنی   2درجه  مهسا دهقان منشادی 31

 فرد   14:15تا  13 تهرانسر ، نفت جنوبی ، باشگاه یاس  دیپلم گیاهان دارویی   2درجه  معصومه صمدزاده  32

 زوج   18تا  16:30 میدان فتح ، الزهرا ) مهر آباد (  دیپلم گیاهان دارویی   2درجه  معصومه صمدزاده  33

 فرد   17تا  15:30 ستاری شمال ، خیابان میرزا بابایی ، باشگاه عمل  لیسانس بازرگانی   2درجه  سمیرا محمدی نصر آبادی  34

 - - - دیپلم مدیریت خانواده   3درجه  مریم مصداقی  35

 زوج   16:45تا  13:15  29، باشگاه الزهرا  17بلوار فردوس غرب ، خیابان سازمان برنامه جنوبی ، کوچه  کارشناس معماری   3درجه  سینا فتح الهی  36

 زوج   16:45تا  15 فردوس غرب ، بهار شمالی ، باشگاه سرای محله ارم  کارشناس معماری   3درجه  سینا فتح الهی  37

 زوج   16:30تا  15 شهرک غرب ، بلوار دریا ، باشگاه بیگی  کارشناسی ارشد مدیریت ورزش  3درجه  سمیرا زاهدی  38

 - - - کارشناسی ارشد روانشناسی   3درجه  طیبه محمدی مقدم  39

 فرد   17:30تا  16 بزرگراه حکیم ، انتهای بلوار تعاون ، باشگاه اندیشه  کارشناسی شیمی   3درجه  انسیه کل ال عماد  40

 زوج   18تا  16:30 حکیم ، نرسیده به ستاری ، خیابان بهشت ، باشگاه آینده سازان  کارشناسی ارشد بیو مکانیک ورزشی  3درجه  فاطمه کمیلی  41

 - - - کاردانی روانشناسی کودک   3درجه  الهه گوهری  42



 حوزه شمالغرب 

 

 

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 زوج   14:15تا  13:15 شهرک شهید فکوری ، باشگاه وزارت دفاع  دیپلم انسانی   3درجه  مینا طریقتی  43

 زوج   17:30تا  16 جاده مخصوص ، چهارراه ایران خودرو ، پیکان شهر ، باشگاه هماورد  کارشناسی ارشد بیومکانیک   3درجه  مریم کورانی  44

 زوج   15:30تا  14 خیابان استاد معین ، تقاطع خیابان دست غیب ، مجموعه حیدری  کارشناسی مدیریت عملیاتی امداد   3درجه  ناهید یاری  45

 فرد   16:30تا  15 ستارخان ، ابتدای شادمان ، باشگاه فجر تکین  کارشناسی هنر   3درجه  سمیرا کریمی  46

 فرد   17:30تا  16 شهرک غرب ، خیابان فرحزادی ، بلوار دریا ، باشگاه بیگی  کارشناس حسابداری   3درجه  مهدیه عقبایی  47

 فرد   16:15تا  14:45 خیابان آزادی ، بلوار شهید اکبری ، سالن شهدای طرشت  کارشناس تکواندو   3درجه  معصومه نادری گلوجه 48

 زوج   15:45تا 14:30 بین خوش و قصر الدشت ، خیابان هاشمی ، کوچه سلماسی ، خانه فرنگ توحید  کارشناس تکواندو   3درجه  معصومه نادری گلوجه 49

 فرد   16تا  15 بلوار فردوس ، باشگاه خادم  لیسانس   2درجه  مریم حجتی فرید  50

 زوج   16:30تا  15 ، خانه تکواندو  14، بلوک  2اکباتان ، فاز  لیسانس پزشکی ورزشی   2درجه  گیتا ویسی  51

 - - - ارشد حقوق خصوصی   2درجه  مونس زمانی  52

 - - - ارشد تربیت بدنی   2درجه  سیده ساناز میر محمدی  53

 زوج   16:30تا  15 بلوار فردوس ، خیابان ورزش شمالی ، انتهای چهارم شرقی ، سرای محله پرواز  ارشد تربیت بدنی   2درجه  مرجان سادات رضایی  54

 فرد   16:30تا 15  41خیابان کوهسار ، خیابان ولیعصر الزهرا  ارشد تربیت بدنی   2درجه  مهناز عربی  55

 فرد   16:30تا  15 خیابان کمیل بعد از پل نواب ، فرهنگسرای انقالب  لیسانس ریاضی   2درجه  سیده فاطمه نژاد حسینی  56

 فرد   17تا  15:30 شهرک نفت ، خیابان نهم ، باشگاه خمسه  لیسانس    1درجه  فرانک نظریان  57

 زوج   19:30تا  16:30 شهید حکیم  لیسانس   1درجه  طلعت مرادی  58

 زوج   16:30تا  15 ، باشگاه کوثر  27تهرانسر ، گلها ، خیابان  لیسانس   1درجه  مینا فرجی پور  59

 زوج   18تا  16 بریانک شرقی ، کوچه نادر خیزی ، باشگاه شهدای بریانک  لیسانس   2درجه  مرجان تیموری  60

 زوج   16:30تا  15 پونک ، باشگاه یاس  دیپلم   2درجه  لعیا جمشیدی  61

بین المللی  ندا زارع  62

3  

متری جی ، جنب بانک صادرات ، باشگاه  21خیابان آزادی ،استاد معین ، انتهای  لیسانس 

 جوانه 

 زوج   18تا  15

 فرد   16تا  14 انتهای کردستان ، یاس شرقی ، غدیر  لیسانس  بین المللی  گلناز شریفی  63



 حوزه شمالغرب 

 

 

 

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 زوج   16تا  14:30 شهرک غرب ، باشگاه زیتون  ارشد  بین المللی  پریسا خانی  64

 فرد   16:30تا 15  جاده مخصوص کرج ، بلوار محمد رسول اهلل ، شهدای شهرک آزادی 5کیلومتر  کارشناسی  بین المللی  عاطفه کرمی  65

 - - - فوق دیپلم  بین المللی  بهناز قورچیان  66

 زوج  18تا 16:45 جنت آباد جنوبی ، خیابان نیرو ، کوچه آسمان ، باشگاه آسیا  کارشناسی ارشد  بین المللی  ام سلمه حاج حسینی  67

 زوج   18:20تا  16 خیابان امامزاده عبداهلل ، باشگاه امین  دانشجوی دکتری   3درجه  مرضیه رشید  68

 فرد   17تا  15 انتهای بزرگراه آزادی ، نبش خیابان هاشمی ، باشگاه کار  کارشناسی ارشد   3درجه  فاطمه غالمعلی  69

 زوج   14:30تا  13:30 نگ به منشخانه فر 77، باالتر از میدان جمهوری ، خیابان ارومیه شرقی پالک  نواب ارشد فیزیولوژی ورزشی   3درجه  مریم کرمی  70


