
  آقایان جنوب غربلیست مربیان 

  

 

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  شماره تماس  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 
 فرد 10:39الی 18 پارک شهر مجموعه ورزشی-میدان حسن آباد 90199832190 فوق لیسانس 3درجه  محمدرضا آذری نیا 1

    90102591819 لیسانس 3درجه  منصور غالمی 9

 زوج 10:39ال18 دانشگاه هوایی شهید ستاری -مهرابادجنوبی 90195953101 فوق لیسانس 3درجه  تی رادمهدی حشم 3

 زوج 99الی 18 بهمن سرای محله99نوبوستان-حسن آباد 90191941938 لیسانس 3درجه  سلمان سعادت آگاه 4

 فرد 91یال18:39 خانه آوج باشگاه شهید مطهری 90194381889 دیپلم 3درجه  زاهد قاسمی 5

 زوج 10الی12:39 باشگاه منارزاده-کوچه صالحی-بخارایی 90199011950 فوق لیسانس 3درجه سیدفضل اهلل یادری 1

    90194111995 لیسانس 3درجه عباس ایمانی 2

 زوج  94شهید زنده دل پالک-سوم جنوبی-شادآباد 90195143020 فوق لیسانس 9درجه یوسف جهانگیری 8

 فرد-زوج 10:39الی11 خیابان مسلمی جنوبی-خیابان باران –خیابان حیدری -شهرک ولیعصر 90101853183 لیسانس 9هدرج احد سالمت 0

 زوج 10:39الی18 شمشیری 90191915155 فوق لیسانس 9درجه حسن حاتمی 19

 فرد 10:39الی12 گل گندم-خیابان صدقی-میدان شمشیری 90191592911 فوق دیپلم 9درجه  هادی قنبری 11

 زوج 18:39الی12 متری تختی18-خیابان بهشت-نازی آباد 90191201213 لیسانس 9درجه حمیدرضا آروان 19

 فرد 18:45الی12:15 18منطقه-جاده ساوه 9019952931 دیپلم 9درجه اصغر شریفی 13

   اظمیشهیدک-شهرک پروین اعتصامی -قنبری سینا99-شهرک سینا  90191143205 لیسانس 9درجه ایرج حسینی 14

 زوج 10:39الی18 باشگاه نشاط -خیابان یخچال -مهرآباد جنوبی 90195139989 دیپلم 9درجه نیما مهربانی 15

 زوج 99الی18 آکادمی رزمی-خیابان شهریور –شهرک صاحب الزمان  90194902230 فوق لیسانس 9درجه علی نادری 11

 زوج 10:39الی18 سالن محله -بازار مبل–یاف آباد  90101329950 دیپلم 3درجه عباسعلی ارفعی 12

 زوج 10الی12:39 مجموعه دریا-14کوچه خزر-خیابان خزر–شهرک دریا  90195149551 لیسانس 3درجه محسن رادائی 18

 زوج 99الی18 مجموعه ورزشی بهار-خیابان بخشنده-شهرک ماهان 90199422841 دیپلم 3درجه اکبر اصالنی 10

 فرد-زوج  باشگاه شهید زنده دل-949پالک–شادآباد سوم جنوبی  93085998405 دیپلم 3درجه منوچهر جهانگیری 99

 زوج 10:39الی12 باشگاه یالی سفید-خیابان جعفری-میدان اعدام 90101991901 لیسانس 3درجه علی شاهی 91
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 فرد 10الی12:39 باشگاه قدیر-نرسیده به راه آهن-خیابان وحدت 90199825458 دیپلم 3بین المللی علی کرمی 99

 فرد 99الی12 باشگاه هفت تیر-خیابان شهید یادگار-خیابان تختی 90191934519 لیسانس 3بین المللی حمیدرضا حبیبی 93

 زوج 11الی14 مدرسه فرهنگ-یافت آباد 90193109832 فوق لیسانس 3بین المللی عنایت حاجوی 94

 زوج 11الی15 سالن شهید رحمانی-فرهنگ سرای بهمن 90193993329 دکتری 1درجه لقمان کشاورز 95

 فرد-زوج 10الی12 فرهنگسرای بهمن 90191593059 دیپلم 1بین المللی حسن عسگری 91

 زوج 99الی12:39 کانون چشمه-خیابان عبید-خیابان قزوین 90193992918 لیسانس 3بین المللی عباس محبی 92

 زوج 10الی12:39 باشگاه طلوع-کوچه دانش-جنت آباد شمالی 90304882939 لیسانس بین المللی عباس رضایی 98

  10:39الی 18 خ قزوین دوراهی قبان باشگاه جانبازان  90193123023 لیسانس  3درجه  مهدی چروکی  90

 فرد 10الی 12:39 خ قزوین باشگاه دخانیات  90191150104 دیپلم  1درجه  پناهی مصطفی  39
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 زوج 91الی18 باشگاه پوریا ولی-ایستگاه بانک-خیابان ونادار شرقی-تهران پارس 90191141995 لیسانس 9درجه هومن صادنیا 1

 فرد 99الی18 مجموعه شعدای شمیرانات-هنگام نعمت زاده 90194815119 دیپلم 3درجه  محمد ناصر 9

    90191909489 لیسانس 3درجه محمدجواد حاتمی 3

  10:39الی18 باشگاه سجاد-اردیبهشت-فرجام اول 90193051089 دیپلم 3درجه امیرحسین فاضلی 4

 فرد :9903الی10 باشگاه فرهنگی جشنواره 90102093924 دیپلم 3درجه حمزه احمدی  5

 فرد-زوج 99الی15 تهران ندامتگاه داریوش باشگاه ایمان 90191353881 لیسانس 3درجه امید کبیری  1

 زوج 99الی12 باشگاه دیهیم 90191099190 لیسانس 9درجه محسن حاتمی 2

 زوج 99:39الی18 خیابان اردیبهشت–خیابان فرجام  90194025818 لیسانس 9درجه حسین بختیاری 8

 زوج 18:39الی12:15 باشگاه گلشن-110انتهای خیابان-تهرانپارس 90191115432 لیسانس 9درجه حمید کاظمی 0

 زوج 10الی12:39 رجبی-خیابان مدنی جنوبی 90191991831 فوق لیسانس 9درجه بهزا جوادی مقدم 19

 فرد 99الی18 135و133بین-شرقی110خیابان-بلوار پروین-خیابان وفادار-تهرانپارس 90109420951 فوق لیسانس  9درجه حسین سجده  11

 فرد :1803الی12:15 بلوارمعراج-حکیم 90192082389 لیسانس 9درجه امیر ستایش فرد 19

 فرد 99:39الی10 94پالک -خیابان شیخ-دردشت 9191958912 لیسانس 9درجه امیر آزادی 13

 زوج 18:39الی12 کبکانیان 90193291148 لیسانس 9درجه محمدحسین خان میرزایی 14

 زوج 99:15الی10:15 مجموعه پیروان والیت-غربی1بوستان-سه راه استخر)تهرانپارس( 90199292495 لیسانس 9درجه  اشفیطاهر ک 15

  10:39الی11:39 کوچه خداپرست-خیابان یوسفیان-خیابان دماون 90191893912 لیسانس 9درجه  محمدرضا نجفی عرب 11

 زوج 10الی12 مجموعه ورزشی آینده سازان-هرانپارست 90192119981 لیسانس 9درجه سید مرتضی کسائیان 12

 فرد 99الی9:39 باشگاه امام رضا-خیابان گلبرگ شرقی-نارمک 90109149933 لیسانس 3درجه محسن هاشمیان 18

 فرد 99الی9:39 باشگاه امام رضا-خیابان گلبرگ شرقی-نارمک 90199439412 فوق لیسانس 3درجه هومن قاسمی 10

 فرد 99:39الی10:15 باشگاه یوسفی-فلکه دوم تهرانپارس 90195914131 لیسانس 3درجه ناسماعیل دهقا 99

    90194505093 فوق لیسانس 3درجه محمدعلی صفایی 91
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 زوج 10:39الی12:39 باشگاه ملوان-خیابان نیرو دریایی-رسالت 90199882931 فوق لیسانس 3درجه محمدعباس عزیز زاده 99

 زوج 10:39الی12:39 مجموعه ورزش شهدا-تهران نو 90194829159 لیسانس 3درجه سید حسین پابان 93

 زوج 12:39الی15:39 باشگاه البرز-یخیابان صفا شرق-شهریور12خیابان -امام حسین 90199941115 فوق لیسانس 3درجه میثم ابراهیمی 94

  99:39الی91 تقاطع گلبرگ زین العابدین-سیل باختر-خیابان دماوند 90198153995 فوق لیسانس 3درجه مهرداد محدث 95

 زوج :0الی61 باشگاه عماد 31/19فلکه نوری فرعی 90195322991 فوق دیپلم 3درجه یداله تیموریان 91

 فرد 10الی12:39 133و131شرقی بین 919تهرانپارس میدان پروین  90194520305 دیپلم 3درجه ستار سمیعی 92

 فرد 99الی11 متری دوم باشگاه رجایی11-مجیدیه جنوبی  90322190038 فوق لیسانس 3درجه میال فیروز نیا 98

 فرد 10الی12 باشگاه امام علی-خیابان فرجام 90199091134 لیسانس 3درجه مصطفی کردی  90

 زوج 10:39الی18 فرهنگسرای اشراق-فلکه دوم تهرانپارس-تهران 90191123432 فوق لیسانس 3درجه  یرضا منتشلوعل 39

 زوج 10:39الی18 سالن بنی جمالی-روبه روی خرمشهر-خیابان سهروردی شمالی 90193419945 لیسانس 1درجه غالمرضا بخشی 31

 زوج 99الی10 باشگاه بهراد-نبش آیت-ک خیابان فرجام غربینارم 9019921492 لیسانس بین المللی بهرام صادقی 39

 زوج :0:03الی61 باشگاه جوادالعمه-چهاررها استقالل بطرف شهرک امید 90191899389 لیسانس 1درجه مهدی گوهریان 33

 زوج 91الی18 مجموعه ساعی-خیابان سرباز-میدان سپاه 90193218494 لیسانس درجه ا علی بابا پور 34

 زوج 99الی12 سرای محله جزک -میدان حالل احمر نارمک 90192999992 لیسانس 3بین المللی دپناه قجاوندایز 35

 زوج 99الی18 باشگاه پیروزی -خیابان پیروزی 90191188199 فوق دیپلم 9بین المللی عبداهلل سیرجانی 31

 فرد-زوج 10:99الی12:99 قجوان شر-بصیر-تهران نو 90199391589 دکتری 9بین المللی ناصر امینیان 32

 زوج 91الی15 4خیابان شبنم پالک-1فاز-حکیمیه 90195929399 دیپلم 9بین المللی سید حسین جاهد 38

 زوج 12:39الی11 هفت حوض شهید مهربانپور 90319113939 لیسانس 1درجه سید مجید امین الرعایا 30



 ل غربآقایان شمالیست مربیان 
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درجه 

 مربیگری 
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روز 

 تمرین 

 زوج 18:39الی12 باشگاه پهلوان-نرسیده به یکم –شادمان  90111288919 لیسانس 3درجه احسان لهراسبی 1

 زوج 18:39الی12 شهدای کن باشگاه-کوهسار-شهران 90193102352 لیسانس 3درجه ایرج صفوری 9

    90191252182 لیسانس 3درجه عماد براتی 3

  10:39الی18 باشگاه خوراکیان-خیابان دندان پزشکی 90195443934 دیپلم 3درجه جعفر جهانی 4

    90193113281 فوق دیپلم 3درجه کورش نظری 5

 فرد 12:39الی11 برترینباشگاه  -ستارخان 90193313004 فوق دیپلم 3درجه سعید استواری 1

  18:39الی12 باشگاه کوثر-خیابان پاسداران–تهرانسر  90195014914 دیپلم 3درجه امین قربانی 2

  10الی 12 صدا و سیما 90380391119 لیسانس 3درجه نادر مصداقی بهاری 8

    90193138541 لیسانس 3درجه هادی امیدوار 0

 فرد 91:39الی18 کمیل جنب فرهنگسرای انقالب 90195382935 لیسانس 3درجه ایام تیمورنیا 19

 فرد 10الی12:39 خیابان رودکی تقاطع مرتضوی 90192923590 دیپلم بین المللی رامین حسینیان 11

 فرد :0الی:6303 مجموعه ورزشی شفیع پور-وفا آذر-آیت اله کاشانی 90104024500 دیپلم 3درجه حمیدرضا سیلمی 19

 زوج 99الی12 فرهنگسرای معرفت 90104024500 دیپلم 3درجه حمیدرضا سیلمی 13

 فرد 91الی10:39 پردیس پادگان شهید کالهدوز 90195994931 لیسانس 3درجه حسین زرگر پاشکری 14

    90191911021 لیسانس 3درجه  شهرام حاجی قربانی 15

 زوج 10:39الی18 سرای محله فردوس 90191542109 دیپلم 3درجه محمدرضا فخیم 11

 فرد 10:39الی18 شهریور باشگاه چمران12 90191858490 لیسانس 3درجه مسعود قاسملو 12

 فرد 99الی18:39 النه جاسوسی 90198394549 لیسانس 9درجه طاهر امیدوار 18

 زوج  چیتگر شمالی 90191942091 لیسانس 9درجه حسن نظام دوست 10

 زوج 91الی10:39 انتهای یادگار مجموعه میالد 90199453101 لیسانس 9درجه محمدجواد رمضان نیا 99

 زوج 18:15الی12:39 مجموعه خادم-بلوار فردوس 90193159409 دیپلم 9درجه محمدسعید نریمانی 91



 آقایان شمال غربلیست مربیان 

 

  

 نام ونام خانوادگی ردیف
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 مربیگری 
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وز ر

 تمرین 

 زوج 91الی12 باشگاه سرای محله ارم-جنب میوه تره بار-فردوس غرب بهار شمالی 90328299195 فوق لیسانس 9درجه هادی جباری 99

 زوج 99:39الی12 باشگاه پیکان ایران خودرو-جاده تهران کرج 90195139125 لیسانس 9درجه ناصر صالح 93

    90192490159 لیسانس 9درجه سیو موسی موسوی 94

   خانه تکواندو شهرک آزادی 90195022950 دیپلم 9درجه حسین حیدری 95

   مرکزی92خیابان –شهرک پاسداران -تهرانسر 90322821914 فوق دیپلم 9درجه جالل حبیبیان 91

   44نفت شمالی پالک  90934918219 دیپلم 9درجه مهدی شاهویردی 92

 زوج 10الی12 سعادت آباد خیابان بهرود باشگاه لشگری 90190435953 پلمفوق دی 9درجه سید رضا حسینی نیک 98

 زوج 99الی18 سرای محله سازمان برنامه-بوستان مریم 90194885019 فوق لیسانس 9درجه حمید مرادی 90

 زوج 18:39الی12 کبکانیان 90355588958 لیسانس 9درجه فرشید بهجت محمدی 39

 فرد 12الی15:39 دانشگاه بقیه اهلل-مالصدرا 90195918218 سلیسان 9درجه  جعفر محمدپور 31

 زوج 10الی12 مجموعه ورزشی غدیر-زیبا دشت-میدان المپیک 90193991143 فوق دیپلم 9درجه سید جعفر موسوی 39

 فرد :6303 باشگاه جوانه-شادمان-تقاطع ماشی 90191050129 لیسانس 9درجه داود حبیب زاده 33

 زوج 10:39الی18 مرکزی92تهرانسر خیابان 90191349908 لیسانس 9درجه تمحمید صالحی حا 34

 زوج 91:39الی18:45 شهرک کوثر-خیابان کوهک-99منطقه 90199254414 لیسانس 3درجه محمدقاسم پور مرادی 35

 فرد 10الی12 باشگاه دخانیات-خیابان قزوین 90320514118 فوق دیپلم 3درجه سید جمل موسوی 31

 فرد 10الی12 باشگاه دخانیات-خیابان قزوین 90191424981 فوق لیسانس 3درجه  کرمانیعبداهلل 32

 فرد 10الی12 باشگاه دخانیات-خیابان قزوین 90190413510 لیسانس 3درجه رامین اخوان 38

 زوج 10:39الی18 باشگاه عقاب-پایگاه یکم شکاری 90193949458 فوق دیپلم 3درجه محمدرضا مهدی خانی 30

 زوج 18:39الی12 مجموعه کوثر-خیابان کاشان-خیابان کمالی 90193820425 لیسانس 3درجه محمدرضا برجی 49

 زوج 99:39الی10 باشگاه پیامبر اعظم -همت غرب شهرک شهید باقری 90194584503 لیسانس 3درجه  سجاد ابراهیمی 41

 زوج 99الی11 جنب بانک صادرات-متری91نبش-خیابان هشمی 90191811141 فوق لیسانس 1درجه رحیم صالحی 49
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 وجز 10الی12:39 18پالک-کوچه دوم-خیابان مرصاد-خیابان سپهر 90192020959 لیسانس 3درجه کورش بوند 43

 فرد 10:39الی18 باشگاه کوثر-92کوچه-شهرک پاسداران-تهرانسر 90195431819 دیپلم 3درجه مهرداد چایچی 44

 زوج 10:39الی18 باشگاه خوراکیان-بعداز استاد معین-خیابان دندان پزشکی 90192201999 لیسانس 3درجه منصور چمی 45

 زوج 10:39الی18 د معین باشگاه خوراکیاناستا 90101991829 دیپلم 9درجه محمدرضا ابوالحسنی 41

 فرد-زوج :0الی63 آذری شهرک توحید–تهرانسر شهرک آسمان  90195142198 لیسانس 3درجه عبداله موالیی  42

 زوج 10الی12:39 خیابان جیحون باشگاه البرز 90385554282 لیسانس 3درجه سعید معینی 48

 فرد 99:15الی18:45 مسجد حضرت ابوالفضل-شهرک غرب بلوار دریا 90191002485 فوق لیسانس 3درجه بابک نادری 40

 زوج 99الی18:39 نرسید به ستار شمال-بلوار میرزا بابایی-پونک 90199959909 لیسانس 3درجه اکبر علیزاده 59

 فرد  91الی18:45 نبش گل افشان-خیابان شادما-ستارخان-فلگه دوم صادقیه 90193809204 فوق لیسانس ممتاز علی باغگرایی 51

 فرد 99:39الی10 مجتمع شهید فکوری-میدان آزادی 90191391830 لیسانس 3بین المللی حسینعلی نعیمی 59

 فرد 10الی12:39 مجموعه شهدای طرشت-طرشت–خ آزادی  90191283415 فوق لیسانس 3بین المللی یوسف احمدپور ثمرین 53

 زوج :6103الی61 91نبش-متری دوم15-بلوار شاهد-تهرانسر 90193384951 لیسانس 3بین المللی احمد خمیس آبادی 54

 زوج 12:39الی11 سالن رزمی دانشکده تربیت بدنی  -11و15خیابان -کارگر شمالی 90191813521 فوق لیسانس 1درجه سیدفضل ا... قدس میر حیدری 55

 فرد 10:39الی18 باشگاه سرباز -میدان حر 90350094431 لیسانس 1درجه  عباس مالئی 51

 فرد 10:39الی18 باشگاه شمشیری-پارک شمشیری -خ شمشیری 90194115118 دیپلم 1درجه محمدحسن حیدری 52

 زوج 99:15الی12:45 باشگاه اعتماد –پارک اعتماد -خ حسام الدین 90193948090 دیپلم 1درجه  ابراهیم تکمه داشی 58

 فرد 99:39الی10 ورزشگاه میالد-94خیابان -خیابان بهایی 90198084528 دیپلم 3ین المللیب نوید قربانپور 50

 زوج 10الی12 باشگاه خرمشاد-نبش گلستان-خ شاهین شمالی 90194913995 دیپلم 1بین المللی فیروز اسبقی 19

 فرد 91الی10:39 کبکانیان 90191933148 دکتری 1درجه  نادر خدامرادی 11

 زوج 18:39الی12 باشگاه صادقین-کوچه گلستان-خ گلستان 90195921339 لیسانس 1درجه علیرضا محرابی 19

 فرد 91الی18:39 خانه تکواندو پایتخت 90193911190 دیپلم بین المللی یداهلل پیر هادی 13



 

 

 

 آقایان شمال غربلیست مربیان 

 

  

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری
 نساعت تمری آدرس باشگاه شماره تماس مدرک تحصیلی

روز 

 تمرین

 فرد 10الی12:39 سالن شهید مدرس-ابتدای مجاهدین-میدان بهارستان 90194431524 لیسانس 9بین المللی بهزاد نوشادی مقدم 14

 فرد 99الی12 مجتمع سوخته سرائی-جنت آباد 90191912811 لیسانس 3بین المللی ابوالحسن شاهوردی 15

 زوج 10الی12:39 باشگاه طلوع-کوچه شمالی-جنب آباد شمالی 90304882939 لیسانس بین المللی عباس رضایی 11

 زوج 99الی12 دهکده المپیک جنب سینما باشگاه توحید 90191104908 فوق دیپلم 1درجه کورش حقی 12

 فرد :0:03الی:6103 کانون شهید زینبی-متری امیری11-خ قزوین 90191949149 دیپلم 1بین المللی غالمرضا کیکاوس زمان 18

 فرد 99الی18:39 باشگاه ارشاد-خیابان نبرد-پیروزی 90194821993 لیسانس 3بین المللی منصور خاندان 10

 فرد-زوج 12الی15 استقالل خیابان دکتر عبیدی 90193901301 لیسانس 9بین المللی اصغر فتحی عباس آباد 29

 زوج 99:39الی 18:39 پایتخت شهرک آزادی خانه تکواندو 90191125439 لیسانس بین المللی 3 دستجردی جواد  21

 زوج 99الی 18:39 کبکانیان 90193911989 لیسانس  1درجه   ابوالقاسمی خیراهلل 29

   تیم ملی  90198889838 لیسانس  9درجه  امیر غالم زاده  23

 زوج 10:39الی 12 خ قصر الدشت خ خوش خانه فرهنگ توحید  90191318183 لیسانس  1درجه  سلیمان حبیبی  24

        



 آقایان جنوب شرقلیست مربیان 

 

  

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 یگری مرب
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  شماره تماس  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 فرد 99:39الی10 نبش کوچه سوم-خ سوم-افسریه 90195581492 فوق لیسانس 3درجه کاظم قاسمی 1

    90195409450 دیپلم 3درجه فرزین قرتکینی 9

 فرد 12:39الی15:39 باشگاه قدس-طهریبلوار م –کیانشهر  90108190191 فوق لیسانس 3درجه محمد روحانی 3

    90108313921 لیسانس 3درجه  فتح ا... پور مهدی 4

 فرد :0003الی61 طلوع 90199508994 لیسانس 9درجه حیدر قاسمی  5

 زوج  باشگاه ابومسلم-خاوران-شهریور12 90193354399 فوق دیپلم  9درجه سهراب نوحی 1

 فرد 10الی11 باشگاه رعد -شهرک بهشتی-افسریه 90104912999 فوق لیسانس 9درجه هادی جلیلوند 2

 فرد 10:39 باشگاه امداد -پارک پامچال-منیریه 90199098901 فوق دیپلم 9درجه  سجاد قلی زاده درگاه 8

 فرد 10:39الی18 باشگاه ناشنوایان –مقابل بیمارستان بو علی -خ دماوند 90199958299 لیسانس 9درجه محمود رخیده 0

 فرد 10:39الی18 باشگاه فدک-نبرد قیام جنوبی 90193929938 لیسانس 3درجه وحید رضا خسروی پناه 19

 زوج 10الی12 سرای محله ابوذر-نبرد شمالی-پیروزی 90199109059 لیسانس 3درجه محمد صادقی نژاد 11

 زوج :0لیا63 بخشایش-خ کلهر-مسعودیه 90195885143 فوق دیپلم 9درجه رضا کیومهر بخشایش 19

 زوج :0الی63 بخشایش-خ کلهر-مسعودیه 90191139918 دیپلم 3درجه علی اکبر سهرابی 13

 زوج 99الی18:39 باشگاه ایران ما-سه راه چرم سازی-پیروزی 90193425142 فوق دیپلم 9درجه محمدرضا عظیمی نیکو 14

 فرد 99الی12 زشی شهدای افسریهمجموعه ور-متری دوم15 90191098401 فوق لیسانس 3درجه داود مرادی 15

 زوج 99الی10 مجموعه ورزشی شهدای افسریه-متری دوم15 90101959198 دیپلم 9درجه بابک کیومهر بخشایش 11

 زوجعلیرضا  10الی12:39 باشگاه کوثر والیت-سه راه تختی بلوار هجرت 90192058180 فوق لیسانس 3درجه سید محمد داودی 12

 فرد 18الی11:39 باشگاه ایثارگران-خیابانجعفری-میدان سرآسیاب 90194454450 لیسانس 3درجه علیرضا سالمی فرد 18

 زوج 10:39الی18 باشگاه پناهی-میدان خرااسان 90329500410 دیپلم بین المللی مرتضی صدفیان 10

 زوج 99الی99 ای نیرو هواییباشگاه شهد-قصر فیروزه-اتوبان بسیج 90198084528 دیپلم 3بین المللی دامون ابوالقاسمی 99

 زوج 10:39الی12:39 باشگاه روح اهلل-بیست و یک متری دهقان-انتهای پیروزی 90193389249 فوق لیسانس 1درجه عباس سرفچگانی 91



 

 

 آقایان جنوب شرقلیست مربیان 

 

 

  

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 تمرین ساعت  آدرس باشگاه  شماره تماس  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 فرد 18الی11:39 نبش خ قائم-مسعودیه 90193321133 دکتری 3بین المللی سید علی مهربان 99

 فرد 99:39الی10:39 نزسا 90192358921 دیپلم 1درجه حمیدرضا زین العابدینی 93

 زوج 18:39الی12 اداره برق-میدان شهدا 90191191339 دیپلم 1درجه احمد کیومهر بخشایش 94

 زوج 18:39الی12 مجموعه ورزشی پنج آذر-اتوبان افسریه سر آهنگ 90195352914 فوق لیسانس 9بین المللی علی اشرف قنبری 95

   باشگاه نیرو هوایی عقاب 90123919520 فوق لیسانس 1درجه  سید فریدون حسینی 91



 آقایان شمیراناتلیست مربیان 

 

  

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 ی مربیگر
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  شماره تماس  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 فرد 10:39الی18 مجموعه ورزشی انقالب 90191942201 لیسانس 3درجه محمد ترکاشوند 1

    90199494280 دیپلم 3درجه رسول میرزا محمدی نظری 9

 فرد 99الی18 رزشی انقالبمجموعه و 90193144111 فوق لیسانس 3درجه  مهدی میرزا محمدی نظری 3

  91الی10:39 چیذر خیابان معصومی باشگاه عقیلی 90103944119 لیسانس 3درجه علی باصفا 4

  :6303الی61 تربیت بدنی-خیابان امام-لواسان 90103944119 لیسانس 3درجه علی باصفا 5

 فرد 10الی12:39 هرباشگاه م-نیاوران-میدان تجریش 90194901901 دیپلم 3درجه محمد ابوالفتحی 1

 فرد-زوج 12:39 امام علی-باشگاه وزارت دفاع 90193339011 لیسانس 9درجه بهرام دهخواری 2

 زوج 99:39الی12 مجموعه افتاب-بعداز شهروند-فرمانیه 90191005121 دیپلم 3درجه محسن سلطانی راد 8

 فرد 10:39الی18 بولینگ عبدیباشگاه -پل صدر–شریعتی  90199984112 لیسانس 3درجه شاهین ساعتچی 0

 فرد 99الی12 مجتمع سبز-خیابان یمن-ولنجک 90191501988 فوق لیسانس 3درجه احمد صفری 19

 فرد-زوج 91الی11 مجتمع ورزشی ونک-ده ونک-شیخ بهایی-ونک 90191250112 لیسانس 9درجه مجتبی اعتماد 11

 فرد :6303الی61 یاوران مهرادن–تجریش  90194901901 دیپلم 3درجه محمود ابوالفتحی 19

 زوج :6103الی63 خانه تکواندو 90191931882 دکتری بین المللی سیروس رضایی 13

 زوج 18الی11:45 باشگاه توان-چهارراه پارک وی 90191018504 دیپلم ممتاز حیدر عقیقی 14

 زوج 10الی12:39 باشگاه الف-انتهای ثاراهلل-اصف-زعفرانیه 90199990441 دیپلم 3بین المللی مسعود طالیی 15

 زوج 99الی11 باشگاه نشاط-شهرک شهید فالحی-لویزان 90191813521 لیسانس 3بین المللی محمد کرمی 11

 فرد :1003الی18 باشگاه کاپ انقالب-ونک نبش مالصدرا 90104904414 فوق دیپلم 9بین المللی ابوالفضل رمضانی 12

 زوج 12:39الی11 البرز شمیرانات-خیابان جاللوند-پل تجریش 90193114823 لیسانس بین المللی مهدی شاتمری 18

 زوج 12:39الی11 شرکت سائران-خیابان شهید لشکری-میدان نوبنیاد 90311940948 فوق لیسانس 1درجه علی اصغر عباس نژاد 10



 

 آقایان پاکدشتیست مربیان ل

 

  

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  شماره تماس   مدرک تحصیلی

روز 

 تمرین 

 فرد 99:39الی10 باشگاه نوآوران-خ شهید باهنر-خاتون آباد 90101012149 لیسانس 3درجه داود بذر افشان 1

 فرد-زوج 10الی12 باشگاه سعید -خاتون آباد 90195913121 لیسانس 3درجه عبدالرضا صبوری 9

 زوج 10:39الی18 باشگاه امام خمینی-شریف آباد 90195250190 لیسانس 3درجه علی بور بور اژدری 3

 زوج 91الی18 شریف آباد-پاکدشت 90191015991 دیپلم 3درجه ناصر هداوند میرزایی 4

 فرد :6103الی63 شهیدان دومیرایی-دوراهی کبیر 90191194221 لیسانس 3درجه علی اصغر هداوند میرزایی 5

 زوج  شهرک الهیه-پاکدشت 90109938248 دیپلم فوق 9درجه علی مومنی 1

 زوج 10الی12 مجموعه ورزشی علی ابن ابیطالب-پاکدشت 90100504104 لیسانس 3درجه بابک تقی پور 2

 زوج 10:39الی12:39 سالن پوریا ولی-اکدشت 90195011959 فوق دیپلم 3درجه حسن خراسانی 8

 فرد-زوج 10الی12:39 باشگاه فرهنگ-کدشتپا 90101919818 لیسانس 3درجه احمد بور بور 0



 آقایان شهریارلیست مربیان 

  

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  شماره تماس  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 فرد 99الی18:99 مجموعه ورزشی جوانمرد–خیابان همت خیابان شهید بهشتی -اندیشه فاز 90109089838 دیپلم 3درجه  کرمعلی صفایی 1

    90193048289 لیسانس 3درجه  حسام مینا کار  9

    90198959089 دکتری  9درجه مجتبی عالی پور 3

 فرد 91الی12:39 باشگاه فتح اهلل یه-شهریار امیدیه 90193151985 فوق لیسانس 9درجه خلیل حسن زاده 4

 فرد-زوج :0الی:6103 ی ارغوانمتمع تجار 4اندیشه فاز  90191255108 فوق لیسانس 9درجه هوشیار دیندار 5

 فرد 10الی12:39 باشگاه آمین-شهریار جنب امام زاده اسماعیل 90199135531 دیپلم 9درجه حمید کفاشیان 1

 زوج 99:39الی10 مجتمع ورزشی  شهرداری–امیریه  90191429938 فوق لیسانس 9درجه  امیر علی بهرامی 2

 زوج 99الی18 خادم اباد باشگاه نونهاالن 90199180141 لیسانس 9درجه احمد خدایی 8

  99الی18:39 شهرک بانگاه-خ شاهد-1اندیشه فازه 90392929018 لیسانس 9درجه علی کریمی صابر 0

    90195830350 دیپلم 3درجه حسین منتظری 19

 زوج 99:39الی10 مجتع ورزشی شهرداری-میدان امام-شاهد شهر 90194382582 دیپلم 3درجه  سید مهدی موسوی 11

    90199130244 لیسانس 3درجه محمد مهدی جلوه قاضیابی 19

 زوج :0الی:6103 شهدای اندیشه-خ هشتم-1اندیشه فاز  90103841919 لیسانس 3درجه مهدی اصالنی 13

 زوج 18الی12:39 سالن ایثار-اندیشه خیابان ولیعصر 90199918259 لیسانس بین المللی غالمرضا عمرانی راد 14

 فرد 10الی12:39 باشگاه حجاب-اندیشه 0فاز 90199154292 فوق لیسانس 3بین المللی حسین میر باقری 15

 فرد 99:39الی12 لوتیعسالن آئین -کوچه شهید کیانی-خ ولیعصر 90199195849 لیسانس 3بین المللی رحیم صفایی 11

 زوج :0:03الی:6103 سالن شهید شاهی-وچه سمیهک-بلوار ثواب 90191912832 فوق لیسانس 3بین المللی محمود اشرفی 12

 فرد 10:39الی18 باشگاه شهردری-باغستان 90191501243 دیپلم 9بین المللی محمد محلوجی 18

 زوج 99الی12 تربیت بدنی شهرداری-شهرک وائین-شهریار 90333143343 دیپلم 3درجه فرهاد افشار 10



 

 

 

 

 مالردآقایان ان لیست مربی

 

  

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  شماره تماس  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 فرد 10الی12 باشگاه ایرانمهر-چهار راه آزادگان-خ اطلس  دیپلم 3درجه جواد طوالبی 1

 فرد 10الی12:39 سالن حجاب-خ شیوا-مارلیک 3فاز  90191112414 وق لیسانس 1درجه محمد اکبری 9

     ارشد کارشناس  3درجه  امیر زهره  3



 

 آقایان ورامینلیست مربیان 

 

 

 

 

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  شماره تماس  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 فرد 10:39الی12 متمع هالل احمر-خ دستجردی-پیشوا 90919189539 لیسانس 3درجه صابر هداوند حیدری 1

 زوج 99الی18 خرداد15باشگاه -میدان راه آهن-ورامین 90195011019 فوق دیپلم 3درجه دمهدی علیزادهسید محم 9

 زوج  دانشسرا-ورامین 90199214194 لیسانس 9درجه احمد مشکین قلم 3

 زوج 91الی12:39 سالن تختی-میدان چوب بری-ورامین 90195404891 دیپلم 9درجه داود مرالی 4

 زوج 06الی:6103 تختیس-ورامین 90198019595 یپلمد 9درجه علی فتحی 5

 زوج 10الی12 باشگاه پارسیا-بلوار هنر 90191159131 فوق لیسانس 9درجه علی اکبری 1

   باشگاه یاس-تهرانسر 90101090221 لیسانس 9درجه هاشم زنگنه 2

 زوج 99:39الی10 یباشگاه کدخدای-فلکه اول-دانش سرا 90194823928 دیپلم 3درجه مجتبی ساده وند 8

    90194122418 لیسانس 3درجه مهران غالمی 0

 فرد 99الی18 جنب پارک شهید قبادی-میدان راه آهن 90193019339 دیپلم 3درجه احمد عرفان فر 19

 زوج 91:39الی10 باشگاه شهید خدائی –خ مسجد جامع  90199013150 لیسانس 3بین المللی وحیدرضا خدائی 11

 فرد 06الی:6103 19پالک-رو به رو اداره برق-خ شهید بهشتی 90191019191 دیپلم 3بین المللی یرسیدحسن م 19

 فرد 06الی63 باشگاه شهید خدائی –خ مسجد جامع  90191549091 دیپلم 3بین المللی احمد خدایی 13

    90391511399 فوق لیسانس  3درجه  حامد عرب  14

 زوج 06الی :6103 باشگاه شهید کابرانی  1قرچک فرهنگ  90192295441 دیپلم  3درجه  حبیب اهلل جعفری  15

 زوج :6103الی 63 باشگاه المهدی  31قرچک خ میرزایی رضوان  90109452902 دیپلم 3درجه  علی سادین  11



 

 

 

 بهارستانآقایان لیست مربیان 

 

  

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری
 ساعت تمرین آدرس باشگاه شماره تماس لیمدرک تحصی

روز 

 تمرین

  91الی10:39 اداره تربیت بدنی-بوستان نسیم شهر 90191209219 دیپلم 3درجه جهانگیر رفعتی 1

 فرد 18:39الی12 باشگاه المپیک-منبع آب قدیم-متری19خ -بهارستان 90194941219 فوق دیپلم 3درجه بهنام جعفریان 9

 فرد 91الی10:39 باشگاه مبین-3گلستان-متری39خ -صالحیه 90194980991 فوق لیسانس 3هدرج داود همایون 3

 زوج 99:39الی12:39 باشگاه گلستان-بلوار اصلی گلستان 90199139099 دیپلم 3درجه قربانعلی شیرزاد 4

 فرد 06الی:6103 باشگاه ایران قهرمان-متری شهدا95خ -سراه آوران 90101402390 دیپلم 3درجه فرهاد نصرالهی 5



 

 

 پردیسآقایان لیست مربیان 

 

  

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  شماره تماس  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

   9دماوند-مجتمع ساراب-3ناز 90199190531 لیسانس 3درجه اصغر حقی 1

 زوج 99الی18:39 باشگاه زاگرس-وبه رو بلوار غربیر-بومهن 90149158055 لیسانس 3درجه ناصر حسن زاده 9

 فرد 12:39الی11 سالن عالمه-خ سپاه-بومهن 90199035894 فوق لیسانس 3درجه علیرضا قاضی محسن 3

 زوج 99:39الی10 سالن انصار-4فاز-پردیس 90194489993 لیسانس 3درجه علیرضا حیدری 4

 فرد-زوج 06الی:6103 باشگاه مهدیه-کوچه درمانگاه-پشت شهرداری-بومهن 90101159325 لیسانس 9درجه روح اهلل خاجه صالحانی 5

 فرد 10الی12:39 باشگاه زاگرس-جنب شهربازی-بلوارامام-بومهن 90195150102 دیپلم 3درجه علیرضا چکوری 1



 شهر ریآقایان لیست مربیان 

 

  

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه   شماره تماس مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 فرد 10الی12:39 دولت آباد باشگاه انور 90338815229 فوق دیپلم 3درجه محمود عسکری 1

 فرد 10الی12:39 باشگاه انور-دولت آباد 90194038391 لیسانس 3درجه سامان فعلی 9

 زوج 10الی12:39 ی پورباستان-دستواذ=ره-ری 90195942912 فوق لیسانس 9درجه احمد فراشی 3

     دیپلم 9درجه ایرج عباسی 4

 زوج :0الی:6303 پارک تهران-خ گلچین-نارمک 90192105091 لیسانس 9درجه احمد عباسی 5

 زوج 10الی18 باشگاه یاس-میدان حسن زاده -ری 90199198422 فوق دیپلم 9درجه جواد مغنی زاده 1

 فرد 99:39الی10 باشگاه شهید انور-دولت آباد 90191331941 لیسانس 9درجه محمود رضایی نیا 2

 فرد 99الی99:39 باشگاه کانون سمیه-چهارراه دیلمان -ری 90359189981 فوق لیسانس 9درجه رضا جم پور 8

 زوج 10الی12:39 کانون سمیه-چهار راه امام حسین-فدائیان اسالم -ری 90109949220 لیسانس 3درجه امید لطفعلیان 0

 فرد 10:39الی18 باشگاه رویان تن-ابتدای خ غیوری-سه راه ورامین 90194905934 لیسانس 9درجه پرویزی مهدی 19

 فرد 99:39الی10 سالن الزهرا-انتهای کمیثم جنوبی-ری 90199019489 فوق دیپلم 9درجه ابوالحسن عزیزی 11

 زوج 61الی:6303 کبکانیان 90199295933 فوق لیسانس 9بین المللی غالمرضا عزیزی 19

 فرد-زوج :0الی:6103 باشگاه سلمان فارسی-خیابان سلمان فارسی-ری 90191441394 فوق لیسانس 3بین المللی کاظم عزیزی 13

 زوج 10:39الی18 باشگاه افضلیه-جنب بیبی زبیده-فدائیان-ری 90101219951 دیپلم 9درجه مصطفی پیر علی 14

 فرد 99:39الی10 باشگاه انور –دولت اباد -ری 90191028550 دیپلم 1درجه غالمرضا آقا کثیری 15

 زوج 99:39الی18 مجموعه امام رضا-جنب بانک ملت-9کمربندی 90193991442 دیپلم 1درجه سیدعباس موسوی 11

 زوج 10:39الی18 باشگاه سرای محله نظامی-جاده ورامین-ری 90199019489 لیسانس 9درجه امیرعلی عزیزی آذر 12



شهر قدسآقایان یان لیست مرب  

 

  

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  شماره تماس  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 زوج 91:39الی 18:45 شهر قدس شهرک ابریشم سالن معلم  90354183512 دیپلم  3درجه  جعفر ولی پور  1

 زوج 91الی 12 شهر قدس م مصلی زیر زمین مسجد  90359501305 کارشناسی  9درجه  علیرضا جعفری  9

 هر روزه 99:39الی 10 باشگاهورزشی امیری شهر قدس انتهای خ شهید علوی بلوار نسترن  90193131052 دیپلم 1درجه  رضا امیری  3

 زوج 99الی 12:39 شهر قدس عمارت پشت بازار روز باشگاه فجر  90193288915 دیپلم 3درجه  محمد هاشمی  4

 زوج :6303الی 61 شهر قدس کاووسیه باشگاه البرز خ عمارت باشگاه یو کتیتا  90109190059 دیپلم 3درجه  رحمت امین نواز  5
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رباط کریم آقایان لیست مربیان   

 

 

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  شماره تماس  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 - - - 90101984990 فوق دیپلم  3درجه  سعید فرجی فر  1

 زوج 19الی 1 44رباط کریم خ شهید مطهری پالک  90194381959 لیسانس 9درجه  سید افشین کمالی  9

 زوج 10:39الی 18:15 سالن اداره ورزشی جوانان  –رباط کریم  90199988898 فوق لیسانس  3درجه  محمد آقا بابایی 3

 فرد 99:39الی 10 رباط پاساژ امیر باشگاه آزادی  90195213331 لیسانس 3درجه  کیانوش ساکی 4

 زوج :6103الی 61 خ جهاد دبیرستان مالصدرا رباط کریم  90191211049 فوق لیسانس 3درجه   مهدی عبدی فر 5
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اسالمشهر  آقایان لیست مربیان  

 

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  شماره تماس  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 فرد 91الی 18 رستان سبز دشت باشگاه رزم جویان شاهین بها 90305408381 دیپلم  3درجه  مهراد رامتبن  1

 فرد  99الی 12 اسالمشهر مهدیه  90195944504 فوق دیپلم  3درجه  داوود جوان حق پرست  9

    90195981213 فوق دیپلم  3درجه  حمید رضا ربیعی کیا سرس  3

 فرد 10الی 12:39 بهمن  99اسالمشهر خ موسی آباد باشگاه  90311505891 دیپلم 9درجه  امیر موسایی زاده 4

 زوج :6103الی 61 مشهر خ کاشانی کانون القدیر اسال 90919230129 دیپلم  9درجه  جبار شعبانی  5

 فرد 99الی 18 0اسالمشهر خ امام خمینی خ ابوذر باشگاه عمران  90193083982 لیسانس  9درجه  حسن هاشمی  1

 زوج 18:39 اسالمشهر شهرک کاشانی نبش ابوذر باشگاه ورزشی کوروش  90350218529 فوق دیپلم  9درجه  علی مرتضوی  2

 زوج 18الی 11 اسالمشهر نظام آباد بلوار شهدای نظام آباد  90323139911 فوق لیسانس  9درجه  شکری حسن 8

 فرد 91الی 12 سالطان آباد باشگاه ولیعصر  90195989949 لیسانس  9درجه  مهدی سلیمانی فر 0

 زوج  99الی 18  99شهرک قائمیه کوچه اسالمشهر  90194941902 کاردانی  9درجه  سید حجت اله  نوری  19

 زوج 12الی 13:15 اسالمشهر کاشانی مجموعه ورزشی امام خمینی  90191998191 فوق لیسانس  9درجه  عباس ولی زاده 11

 زوج  61الی :6303 اسالمشهر خ زر افشان باشگاه مصطفی خمینی  90193819119 لیسانس  9درجه  هاشم شکری موال 19

 زوج :6103الی 63 بهمن  99فلکه اول کوچه برزگر سالن  5اسالمشهر بهارستان  90358199101 س لیسان 3درجه  محسن ایلخانی  13

 زوج 99:15الی 12:59 اسالمشهر خ امام محمد باقر جنب کانون  90195402001 لیسانس  3درجه  مهدی هدایتی  14

 نمایشگاه باران پل عابر پیاده باشگاه ایران رزم ب دیه جنحمشهرک مابتدای اسالمشهر  90191050053 دیپلم  9درجه  ناصر برجی  15

 پل زیر گذر کاشانیاسالمشهر الغدیر باالی 

 زوج  91:39الی 99

 فرد  10الی 12:39 واوان خ منتظری باشگاه متانت  90193290234 لیسانس بین المللی  3 مهدی بهادری  11

 فرد  99:39الی 18 زیر مجد مام زاده زر افشان خ ا 90193880293 دانشجو 3درجه  اصغر بزرگی  12

 فرد 99الی 12:39 ستارگان ایران زمین  98اسالمشهر میدان نماز المهدی نبش  90193415084 کارشناسی ارشد  3درجه  محمد مقدم  18

 زوج 10:39الی 18 اسالمشهر شهرک قائمیه بلوار خلیج باشگاه شهید قاسمی  90195991219 دیپلم  1درجه  اژدر قاسمی  10

99        

91        



باقر شهر  آقایان  لیست مربیان  

 

 

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  شماره تماس  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 رد ف 18:39الی 12 بهمن باشگاه قدیر شهرداری  99باقر شهر خ  90194393843 لیسانس   3درجه  بهروز مرادی  1

 فرد 91الی 10:39 باقر شهر بلوار فلسطین باشگاه سهیل امیری  90354139550 دیپلم  3درجه  سید ذاکر قنبری 9

 زوج 91:39الی 99 باقر شهر مجموعه ورزشی قدیر  90191142954 لیسانس  1درجه  پرویز صادقی  3

 فرد 99:39الی 10 لوار فلسطین مجموعه ورزشی فدک باقر شهر انتهای ب 90194994813 دیپلم  9درجه  محمد همایون رضایی 4

 زوج 06الی :6103 باقر شهر بلوار فلسطین سالن امیری  90199199158 لیسانس  9درجه  میر عباس سید برزگر  5
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دماوند آقایان لیست مربیان  

 

 

 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  شماره تماس  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 

 زوج 10:39الی 18 گاه ورزشی ولیعصر دماوند گیالوند باش 90194211299 فوق لیسانس  3درجه  مهدی ابراهیمی  1

 زوج 10:39الی 18 دماوند گیالوند باشگاه ورزشی ولیعصر  90191192905 فو ق دیپلم  3درجه  قدیر ابراهیمی  9

    90194211299 فوق لیسانس  3درجه  مهدی ابراهیمی  3

 فرد 18:39یال11 رودهن سالن امام علی )ع( 90192300952 دکتری  3درجه  رشید امیران 4
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 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 ری مربیگ
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  شماره تماس  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 
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 نام ونام خانوادگی ردیف
درجه 

 مربیگری 
 ساعت تمرین  آدرس باشگاه  شماره تماس  مدرک تحصیلی 

روز 

 تمرین 
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