
(5931) فدراسیون هاکی داوران و عوامل برگزاری مسابقاتانتصابات   

  

 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
(363 66 362-4)تلفکس:  –آدرس: تهران، بزرگراه نیایش، مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب   

 

:)آقایان( مسابقات کشور بزرگساالن 1قهرمانی هاکی    

استان: –میزبان   مهدیشهر شهرستان: سمنان 
 

 تاریخ برگزاری:
5931 مرداد 4بعد از ظهر دوشنبه,  ورود:  

5931مرداد  8بعد از ظهر جمعه,  خروج:  
 

 همدان, مرکزی, کهکیلویه و بویر احمد, کرمانشاه A:گروه  تیم های رشکت کننده:
 سمنان, آذربایجان رشقی, گلستان, آذربایجان غربی B:گروه 

 دربند, سوئیت های شهرداری محل اسکان:
 43535959544 تلفن: عباس اروئی هامهنگی میزبان:
 

 توضیحات:
ظشسسزسزیسی  

 6231 مرداد4مورخ دوشنبه از ظهر  بعد: داورانمسئول داوری و حضور 
 6231مرداد  1مورخ سه شنبه از ظهر  قبل:مسئولین فنی و جاج هاحضور 

:کادر برگزاری  وضعیت شهرستان استان نام و نام خانوادگی 
 تائید فدراسیون حسن اباذری رسپرست کل

د رضا امینیانممح کمک رسپرست کل  تائید همدان همدان 
 

فنیمسئول   تائید کرمانشاه کرمانشاه شاپور مرادخانی 

 تائید اصفهان اصفهان محمد دهقان

 تائید همدان همدان مهدی شاطری مسئول داوران

 
 
 
 
 داوران

 تائید نقده ایجان غربیآذرب فرهاد لشگری

 تائید قم قم محمد صاحبی

 تائید اراک مرکزی احمد رضا راهزانی

 تائید مهدیشهر سمنان عباس ذوالفقاری

 تائید خرم آباد لرستان امیر صف آرا

 تائید خرم آباد لرستان احمد کاظمی

لی محقق نیاع  تائید گرگان گلستان 

 تائید اصفهان اصفهان ذبیح الله جانقربان

 تائید بهشهر مازندران کمیل تقی زاده

 تائید مهدیشهر سمنان محمود عربیان جاج

 تائید مهدیشهر سمنان مراد خاکباز

 تائید خمینی شهر اصفهان اصغر قدیمی

 تائید اراک مرکزی یحی زاهدی

 (www.iranhockey.orgاین فرم توسط فدراسیون هاکی صادر شده است و بعنوان ابالغ رسمی محسوب می گردد )
 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5931) فدراسیون هاکی داوران و عوامل برگزاری مسابقاتانتصابات   

  

 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
(363 66 362-4)تلفکس:  –آدرس: تهران، بزرگراه نیایش، مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب   

 

:)آقایان( مسابقات سال 51زیر  –قهرمانی نوجوانان کشور    

استان: –میزبان   گرگان شهرستان: گلستان 
 

 تاریخ برگزاری:
5931مرداد  58شنبه, قبل از ظهر دو ورود:  

5931مرداد  99, جمعهبعد از ظهر  خروج:  
 

 همدان, سمنان, آ. غربی, قم, خ. رضوی, مازندران A:گروه  تیم های رشکت کننده:
گیالنمرکزی, گلستان, آ. رشقی, سیستان و بلوچستان, کرمان,  B:گروه   

 متعاقباً اعالم خواهد شد محل اسکان:
 43913458488 تلفن: مهران عالقی هامهنگی میزبان:
 

  توضیحات:

:کادر برگزاری  وضعیت شهرستان استان نام و نام خانوادگی 
 تائید فدراسیون حمید رضا بخارایی مناینده فدراسیون

 تائید فدراسیون حسن اباذری رسپرست کل
 

 تائید مهدیشهر سمنان مراد علی خاکباز مسئول فنی

زاهدی ییحی  تائید اراک مرکزی 

 تائید مهدیشهر سمنان عباس ذوالفقاری مسئول داوران

 
 
 
 
 داوران

 تائید تربیز آذربایجان رشقی رسول انتخابی

 تائید شیراز فارس محسن توانگر زمین

 تائید بندر انزلی گیالن سیاوش غالمی

 تائید خرم آباد لرستان امیر صف آرا

 تائید قم قم محمد صاحبی

 تائید گرگان گلستان مرتضی احمدی

 تائید اراک مرکزی احمد رضا راهزانی

 تائید اصفهان اصفهان پوریا رئیسی

 تائید شیراز فارس حسین عاقبت بین

 تائید گرگان گلستان علی محقق نیا

 تائید همدان همدان نیام امینیان جاج

 تائید شیراز فارس سعید مهاجری

 تائید گرگان گلستان نواب رضایی

 تائید مهدیشهر سمنان محمود عربیان

کارورز انداور   تائید فیروز آباد فارس بنیامین نارنج 

 تائید گچساران کهکیلویه و بویر احمد نیام حیدری

 تائید اراک مرکزی امیر محمد راهزانی

 تائید گرگان گلستان نوید طاهری

 (www.iranhockey.orgاین فرم توسط فدراسیون هاکی صادر شده است و بعنوان ابالغ رسمی محسوب می گردد )
 

 

 

 

 

 



(5931) فدراسیون هاکی داوران و عوامل برگزاری مسابقاتانتصابات   

  

 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
(363 66 362-4)تلفکس:  –آدرس: تهران، بزرگراه نیایش، مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب   

 

:)آقایان( مسابقات 5منطقه  –پسران کشور  یفرهنگی ورزشی مدارس هاکجشنواره    

استان: –میزبان   اراک شهرستان: مرکزی 
 

 تاریخ برگزاری:
5931شهریور  59شنبه,  قبل از ظهر ورود:  

5931شهریور  51بعد از ظهر چهارشنبه,  خروج:  
 

قم, مازندران, همدان, فارسمرکزی, کرمانشاه, ایالم,  مینی: تیم های رشکت کننده:  
 مرکزی, قم, کرمانشاه, ایالم, کرمان سالنی:

مرداد 1ورزشگاه  محل اسکان:  
 43589615411 تلفن: علی مشایخی هامهنگی میزبان:
 

  توضیحات:

:کادر برگزاری  وضعیت شهرستان استان نام و نام خانوادگی 
 تائید فدراسیون حسن اباذری رسپرست کل
 

 تائید اصفهان اصفهان محمد دهقان مسئول فنی

 تائید مهدیشهر سمنان مراد علی خاکباز

 تائید خرم آباد لرستان احمد کاظمی مسئول داوران

 
 
 
 
 داوران

 تائید اصفهان اصفهان ذبیح الله جانقربان

 تائید اصفهان اصفهان پوریا رئیسی

 تائید مهدیشهر سمنان محمود عربیان

 تائید فیروز آباد فارس بنیامین نارنج

 تائید یاسوج کهکیلویه و بویر احمد محمد حسنعلیزاده

 تائید یاسوج کهکیلویه و بویر احمد محمد رضا ایمنی اردکانی

 تائید گچساران کهکیلویه و بویر احمد نیام حیدری

 تائید گرگان گلستان مرتضی احمدی

 تائید اراک مرکزی احمد رضا راهزانی

 تائید نقده آذربایجان غربی نارص صمدی

 تائید اراک مرکزی علی شفیعی جاج

 تائید یاسوج کهکیلویه و بویر احمد علی دانش

شهرخمینی  اصفهان اصغر قدیمی  تائید 

 (www.iranhockey.orgاین فرم توسط فدراسیون هاکی صادر شده است و بعنوان ابالغ رسمی محسوب می گردد )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5931) فدراسیون هاکی داوران و عوامل برگزاری مسابقاتانتصابات   

  

 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
(363 66 362-4)تلفکس:  –آدرس: تهران، بزرگراه نیایش، مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب   

 

:)آقایان( مسابقات 2منطقه  –پسران کشور  فرهنگی ورزشی مدارس هاکیجشنواره    

استان: –میزبان   تربیز شهرستان: آذربایجان رشقی 
 

 تاریخ برگزاری:
5931 شهریور 99ه, قبل از ظهر سه شنب ورود:  

5931شهریور  96بعد از ظهر جمعه,  خروج:  
 

آ. غربی, آ. رشقی سمنان, زنجان, گلستان, خراسان رضوی, مینی: تیم های رشکت کننده:  
زنجان, خراسان رضویسمنان, آ. غربی, گلستان, آ. رشقی,  سالنی:  

مهامنرسای ارتشسه راهی ارتش,  محل اسکان:  
 43938443644 تلفن: سجاد ممی زاده هامهنگی میزبان:
 

  توضیحات:

:کادر برگزاری  وضعیت شهرستان استان نام و نام خانوادگی 
 تائید فدراسیون حسن اباذری رسپرست کل
 

 تائید اراک مرکزی یحیی زاهدی مسئول فنی

 تائید نقده آذربایجان غربی غفار عبادیفر

داورانمسئول   تائید همدان همدان مهدی شاطری 

 
 
 
 
 داوران

 تائید تربیز آذربایجان رشقی رسول انتخابی

 تائید گرگان گلستان مرتضی احمدی

 تائید اراک مرکزی پیام منصوری

راهزانی احمد رضا راهزانی  تائید اراک مرکزی 

 تائید قم قم حسن سلیمی

 تائید قم قم محمد صاحبی

 تائید خرم آباد لرستان آراامیر صف 

 تائید شیراز فارس حسین عاقبت بین

 تائید فیروز آباد فارس بنیامین نارنج

 تائید بندر انزلی گیالن سیاوش غالمی

 تائید خمینی شهر اصفهان اصغر قدیمی جاج

 تائید تربیز فارس سعید مهاجری

 تائید بندر انزلی گیالن علیرضا یاری نیا

 (www.iranhockey.orgتوسط فدراسیون هاکی صادر شده است و بعنوان ابالغ رسمی محسوب می گردد )این فرم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5931) فدراسیون هاکی داوران و عوامل برگزاری مسابقاتانتصابات   

  

 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
(363 66 362-4)تلفکس:  –آدرس: تهران، بزرگراه نیایش، مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب   

 

 هفته اول

 لیگ برتر
 A گروه 

 سمنان آذربایجان شرقی مسابقه رفت 

 آذربایجان شرقی سمنان مسابقه برگشت

59/8/5931 تاریخ پنجشنبه رفت  51:44 ساعت 
 تربیز محل برگزاری

54/8/5931 تاریخ جمعه برگشت  55:44 ساعت 

شماره بازی 
 5 رفت

)همدان( علی گلگون داور )نقده( فرهاد لشگری داور   

)بندر انزلی( علیرضا یاری نیا جاج )خدا بنده( رضا محمودی جاج   

شماره بازی 
 4 برگشت

)بندر انزلی( سیاوش غالمی داور ذخیره )همدان( مهدی شاطری مسئول داوران   

)نقده( غفار عبادیفر مسئول فنی )همدان( محمد رضا امینیان نماینده فدراسیون   

  تربیَز خیایان ارتش مهامنرسای ارتش آدرس:  )آقای ممی زاده(  43938443644 :تلفن

 

 هفته اول

 لیگ برتر
 B گروه 

 همدان آذربایجان غربی مسابقه رفت

 آذربایجان غربی همدان مسابقه برگشت

59/8/5931 تاریخ پنجشنبه رفت  51:44 ساعت 
 نقده محل برگزاری

54/8/5931 تاریخ جمعه برگشت  55:44 ساعت 

شماره بازی 
 2 رفت

)اراک( احمد رضا راهزانی داور )اراک( احمد کاظمی داور   

)اراک( یحیی زاهدی جاج )اراک( علی شفیعی جاج   

شماره بازی 
 1 برگشت

)کرمانشاه( بهمن کیهانی داور ذخیره   مسئول داوران 

)کرمانشاه( شاپور مرادیخانی مسئول فنی )فدراسیون( حمید رضا بخارایی نماینده فدراسیون   

  نقده اداره ورزش و جوانانآدرس:   )آقای مراد پور( 43548483389 :تلفن

 

 هفته اول

 لیگ برتر
 B گروه 

 کرمانشاه قم مسابقه رفت

 قم کرمانشاه مسابقه برگشت

59/8/5931 تاریخ پنجشنبه رفت  51:44 ساعت 
 قم محل برگزاری

54/8/5931 تاریخ جمعه برگشت  55:44 ساعت 

شماره بازی 
 9 رفت

لی محقق نیا )گرگان( ع داور )شیراز( حسین عاقبت بین داور   

)اصفهان( پوریا رئیسی جاج )یاسوج( داریوش حسنعلیزاده جاج   

شماره بازی 
 1 برگشت

ذخیرهداور  )شیراز( نیمحسن توانگر زم  )خرم آباد( آرش جهانی مسئول داوران   

)اصفهان( محمد دهقان مسئول فنی )گرگان( علی دهخدا   نماینده فدراسیون   

  قم بلوار امین ورزشگاه حیدریانآدرس:   )آقای خانزاده( 44353515586 :تلفن

 

 

 

 

 



(5931) فدراسیون هاکی داوران و عوامل برگزاری مسابقاتانتصابات   

  

 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
(363 66 362-4)تلفکس:  –آدرس: تهران، بزرگراه نیایش، مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب   

 

:(بانوان) مسابقات  Bلیگ برتر باشگاههای کشور جام کوثر گروه  

استان: –میزبان   گرگان شهرستان: گلستان 
 

 تاریخ برگزاری:
5931آبان  58قبل از ظهر سه شنبه,  ورود:  

5931آبان  94بعد از ظهر پنجشنبه,  خروج:  
 

   تیم های رشکت کننده:

 ایالم, خراسان رضوی, گلستان, همدان ب

  محل اسکان:
 43559113469 تلفن: آقای محمد علی طربسا هامهنگی میزبان:
:کادر برگزاری  وضعیت شهرستان استان نام و نام خانوادگی 
 تائید تهران تهران آلی ال عطار رسپرست کل

 تائید تهران تهران سهیال عسگر زاده مسئول فنی

 تائید تهران تهران طوبی ایل بیگی مسئول داوران

 
 
 داوران

 تائید همدان همدان قره خانیحدیث 

 تائید کرمان کرمان سمیرا کیانفر

 تائید شیراز فارس مهرناز پوالدی فر

 تائید شیراز فارس فاطمه زارع

 تائید ساری مازندران صدیقه نصیری

 تائید مهدیشهر سمنان سمیه عربیان جاج

 تائید مشهد خراسان رضوی معصومه پور عزیزی

 تائید اراک مرکزی مریم کریمی

 (www.iranhockey.orgاین فرم توسط فدراسیون هاکی صادر شده است و بعنوان ابالغ رسمی محسوب می گردد )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5931) فدراسیون هاکی داوران و عوامل برگزاری مسابقاتانتصابات   

  

 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
(363 66 362-4)تلفکس:  –آدرس: تهران، بزرگراه نیایش، مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب   

 

دومهفته   

 لیگ برتر
 A گروه 

 شهرداری اراک سمنان مسابقه رفت 

 سمنان شهرداری اراک مسابقه برگشت

94/8/31 تاریخ پنجشنبه رفت  51:44 ساعت 
 مهدیشهر محل برگزاری

95/8/31 تاریخ جمعه برگشت 4445: ساعت   

شماره بازی 
 7 رفت

 علی گلگون )همدان( داور احمد کاظمی )خرم آباد( داور

 سعید حسین پور )یاسوج( جاج علی دانش )یاسوج( جاج

شماره بازی 
 51 برگشت

شاطری )همدان(مهدی  مسئول داوران مرتضی احمدی )گرگان( داور ذخیره  

 علی دهخدا )گرگان( نماینده فدراسیون محمد رضا امینیان )همدان( مسئول فنی

  آدرس:  :تلفن

 

 هفته دوم

 لیگ برتر
 B گروه 

 قم همدان مسابقه رفت

 همدان قم مسابقه برگشت

94/8/31 تاریخ پنجشنبه رفت  51:44 ساعت 
 همدان محل برگزاری

95/8/31 تاریخ جمعه برگشت 4445: ساعت   

شماره بازی 
 8 رفت

(خرم آباد)امیر صف آرا  داور کمیل تقی زاده )بهشهر( داور  

(سعید کیهانی )کرمانشاه جاج محمود عربیان )مهدیشهر( جاج  

شماره بازی 
 55 برگشت

 عباس ذوالفقاری )مهدیشهر( مسئول داوران بهمن کیهانی )کرمانشاه( داور ذخیره

دهقان )اصفهان(محمد  مسئول فنی )کرمانشاه( محمد علی ملک احمدی نماینده فدراسیون   

 آدرس:   :تلفن

 

 هفته دوم

 لیگ برتر
 B گروه 

 آذربایجان غربی کرمانشاه مسابقه رفت

 کرمانشاه آذربایجان غربی مسابقه برگشت

94/8/31 تاریخ پنجشنبه رفت  51:44 ساعت 
 کرمانشاه محل برگزاری

95/8/31 تاریخ جمعه برگشت 4445: ساعت   

شماره بازی 
 3 رفت

 ذبیح الله جانقربان )اصفهان( داور حسن اباذری )فدراسیون( داور

 پوریا رئیسی )اصفهان( جاج نیام امینیان )همدان( جاج

شماره بازی 
 52 برگشت

 آرش جهانی )خرم آباد( مسئول داوران احمد رضا راهزانی )اراک( داور ذخیره

)مهدیشهر(مراد علی خاکباز  نماینده فدراسیون یحیی زاهدی )اراک( مسئول فنی  

 آدرس:   :تلفن

 

 

 

 

 



(5931) فدراسیون هاکی داوران و عوامل برگزاری مسابقاتانتصابات   

  

 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
(363 66 362-4)تلفکس:  –آدرس: تهران، بزرگراه نیایش، مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب   

 

:(بانوان) مسابقات  Aلیگ برتر باشگاههای کشور جام کوثر گروه  

استان: –میزبان   همدان شهرستان: همدان 
 

 تاریخ برگزاری:
5931آبان  96, چهارشنبهقبل از ظهر  ورود:  

5931آبان  98جمعه, بعد از ظهر  خروج:  
 

   تیم های رشکت کننده:

 فارس, کرمان, گیالن, همدان الف

  محل اسکان:
  تلفن:  هامهنگی میزبان:
:کادر برگزاری  وضعیت شهرستان استان نام و نام خانوادگی 
 تائید یاسوج کهکیلویه و بویر احمد شهال گشتاسبی رسپرست کل

 تائید زنجان زنجان زهرا الیاسی مسئول فنی

 تائید تهران تهران طوبی ایل بیگی مسئول داوران

 
 
 داوران

 تائید نقده آذربایجان غربی زهرا بدلی

 تائید اصفهان اصفهان فریناز شیران

 تائید گچساران کهکیلویه و بویر احمد فریام فرخلو

 تائید تهران تهران مهسا قندریز

 تائید ساری مازندران صدیقه نصیری

 تائید تربیز آذربایجان رشقی سعیده ارشفی جاج

 تائید یاسوج کهکیلویه و بویر احمد لیال ایرانزاده

 تائید قم قم زهرا فالح

 (www.iranhockey.orgاین فرم توسط فدراسیون هاکی صادر شده است و بعنوان ابالغ رسمی محسوب می گردد )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5931) فدراسیون هاکی داوران و عوامل برگزاری مسابقاتانتصابات   

  

 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
(363 66 362-4)تلفکس:  –آدرس: تهران، بزرگراه نیایش، مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب   

 

ومسهفته   

 لیگ برتر
 A گروه 

 آذربایجان شرقی شهرداری اراک مسابقه رفت 

 شهرداری اراک آذربایجان شرقی مسابقه برگشت

4/3/5931 تاریخ پنجشنبه رفت  51:44 ساعت 
 اراک محل برگزاری

1/3/5931 تاریخ جمعه برگشت 4445: ساعت   

شماره بازی 
 59 رفت

)نقده(فرهاد لشگری  داور امیر صف آرا )خرم آباد( داور  

 علی همتی )کرمان( جاج نیام امینیان )همدان( جاج

شماره بازی 
 51 برگشت

 مهدی شاطری )همدان( مسئول داوران حسین عاقبت بین )شیراز( داور ذخیره

  نماینده فدراسیون محمد رضا امینیان )همدان( مسئول فنی

  آدرس:  :تلفن

 (www.iranhockey.orgبعنوان ابالغ رسمی محسوب می گردد ) این فرم توسط فدراسیون هاکی صادر شده است و

 

ومهفته س  

 لیگ برتر
 B گروه 

 قم آذربایجان غربی مسابقه رفت

 آذربایجان غربی قم مسابقه برگشت

4/3/5931 تاریخ پنجشنبه رفت  51:44 ساعت 
 نقده محل برگزاری

1/3/5931 تاریخ جمعه برگشت 4445: ساعت   

شماره بازی 
 54 رفت

 کمیل تقی زاده )بهشهر( داور عباس ذوالفقاری )مهدیشهر( داور

 محمود عربیان )مهدیشهر( جاج مراد علی خاکباز )مهدیشهر( جاج

شماره بازی 
 57 برگشت

 احمد کاظمی )خرم آباد( مسئول داوران مرتضی احمدی )گرگاَن( داور ذخیره

  نماینده فدراسیون یحیی زاهدی )اراک( مسئول فنی

 آدرس:   :تلفن
 (www.iranhockey.orgاین فرم توسط فدراسیون هاکی صادر شده است و بعنوان ابالغ رسمی محسوب می گردد )

 

ومهفته س  

 لیگ برتر
 B گروه 

 کرمانشاه همدان مسابقه رفت

 همدان کرمانشاه مسابقه برگشت

4/3/5931 تاریخ پنجشنبه رفت  51:44 ساعت 
 همدان محل برگزاری

1/3/5931 تاریخ جمعه برگشت 4445: ساعت   

شماره بازی 
 51 رفت

 ذبیح الله جانقربان )همدان( داور احمد رضا راهزانی )اراک( داور

 بنیامین نارنج )فیروز آباد( جاج پوریا رئیسی )اصفهان( جاج

شماره بازی 
 58 برگشت

)خرم آباد(آرش جهانی  مسئول داوران علی محقق نیا )گرگان( داور ذخیره  

  نماینده فدراسیون محمد دهقان )اصفهان( مسئول فنی

 آدرس:   :تلفن

 (www.iranhockey.orgاین فرم توسط فدراسیون هاکی صادر شده است و بعنوان ابالغ رسمی محسوب می گردد )

 

 

 

 



(5931) فدراسیون هاکی داوران و عوامل برگزاری مسابقاتانتصابات   

  

 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
(363 66 362-4)تلفکس:  –آدرس: تهران، بزرگراه نیایش، مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب   

 

:(آقایان) مسابقات  5931دور نهایی لیگ برتر باشگاههای کشور  

استان: –میزبان   تهران شهرستان: تهران 
 

 تاریخ برگزاری:
5931 بهمن 59, چهارشنبهبعد از ظهر  ورود:  

5931 بهمن 51بعد از ظهر جمعه,  خروج:  
 

   تیم های رشکت کننده:

 آذربایجان غربی, شهرداری اراک, سمنان, همدان

 متعاقباً اعالم خواهد شد محل اسکان:
 43591815195 تلفن: جناب آقای اباذری هامهنگی میزبان:
:کادر برگزاری  وضعیت شهرستان استان نام و نام خانوادگی 
 تائید فدراسیون حمید رضا بخارایی رسپرست کل

 مسئول فنی
 تائید اصفهان اصفهان محمد دهقان

 تائید کرمانشاه کرمانشاه شاپور مرادخانی

 تائید فدراسیون حسن اباذری مسئول داوران

 
 
 داوران

 تائید مهدیشهر سمنان ذوالفقاریعباس 

 تائید اراک مرکزی احمد رضا راهزانی

 تائید خرم آباد لرستان امیر صف آرا

 تائید خرم آباد لرستان احمد کاظمی

 تائید همدان همدان علی گلگون

 تائید گرگان گلستان علی محقق نیا جاج

 تائید گرگان گلستان مرتضی احمدی

 (www.iranhockey.orgفدراسیون هاکی صادر شده است و بعنوان ابالغ رسمی محسوب می گردد )این فرم توسط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5931) فدراسیون هاکی داوران و عوامل برگزاری مسابقاتانتصابات   

  

 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
(363 66 362-4)تلفکس:  –آدرس: تهران، بزرگراه نیایش، مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب   

 

:(بانوان) مسابقات  Aدور برگشت لیگ برتر باشگاههای کشور جام کوثر گروه  

استان: –میزبان   کرمان شهرستان: کرمان 
 

 تاریخ برگزاری:
5931بهمن  53, سه شنبهقبل از ظهر  ورود:  

5931بهمن  95ه, بعد از ظهر پنجشنب خروج:  
 

   تیم های رشکت کننده:

 فارس, کرمان, گیالن, همدان الف

 متعاقباً اعالم خواهد شد محل اسکان:
 43594496544 تلفن: رسکار خانم کیانفر هامهنگی میزبان:
:کادر برگزاری  وضعیت شهرستان استان نام و نام خانوادگی 
 تائید یاسوج کهکیلویه و بویر احمد شهال گشتاسبی رسپرست کل

داورانفنی و مسئول   تائید تهران تهران طوبی ایل بیگی 

 تائید گچساران کهکیلویه و بویر احمد لیال ایرانزاده

 تائید اصفهان اصفهان فریناز شیران 

 تائید گچساران کهکیلویه و بویر احمد فریام فرخلو

 تائید همدان همدان حدیث قره خانی

 تائید ساری مازندران صدیقه نصیری 

 تائید زاهدان سیستان و بلوچستان سیده تابنده زارع جاج

 تائید قزوین قزوین نازنین خلخالی

 تائید قزوین قزوین لیال خلخالی

 (www.iranhockey.orgاین فرم توسط فدراسیون هاکی صادر شده است و بعنوان ابالغ رسمی محسوب می گردد )
 

:(بانوان) مسابقات  Bلیگ برتر باشگاههای کشور جام کوثر گروه دور برگشت  

استان: –میزبان   ایالم شهرستان: ایالم 
 

 تاریخ برگزاری:
5931بهمن  94, یکشنبهقبل از ظهر  ورود:  

5931بهمن  96بعد از ظهر سه شنبه,  خروج:  
 

   تیم های رشکت کننده:

خراسان رضوی, گلستان, همدان بایالم,   

 مجموعه ورزشی شهید قالویزان محل اسکان:
 43588441131 تلفن: رسکار خانم قبادی هامهنگی میزبان:
:کادر برگزاری  وضعیت شهرستان استان نام و نام خانوادگی 
 تائید تهران تهران آلی ال عطار رسپرست کل

داورانفنی و مسئول   تائید تهران تهران طوبی ایل بیگی 

 تائید نقده آذربایجان غربی زهرا بدلی داوران

 تائید کرمان کرمان سمیرا کیانفر

 تائید کرمان کرمان شهرزاد معلم زاده

 تائید شیراز فارس مهرناز پوالدی فر

 تائید شیراز فارس فاطمه زارع

 تائید زنجان زنجان سمیه فضلی جاج

 تائید تربیز آذربایجان رشقی سعیده ارشفی

 تائید اراک مرکزی مریم کریمی

 (www.iranhockey.orgاین فرم توسط فدراسیون هاکی صادر شده است و بعنوان ابالغ رسمی محسوب می گردد )
 

 



(5931) فدراسیون هاکی داوران و عوامل برگزاری مسابقاتانتصابات   

  

 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
(363 66 362-4)تلفکس:  –آدرس: تهران، بزرگراه نیایش، مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب   

 

:)آقایان( مسابقات امید های کشور قهرمانی   

استان: –میزبان   اراک شهرستان: مرکزی 
 

 تاریخ برگزاری:
  5931بهمن  93قبل از ظهر جمعه,  ورود:

    5931اسفند  4بعد از ظهر چهارشنبه,  خروج:
 

 . اصفهان1. سیستان و بلوچستان 6. زنجان 1. قم 4. آ. رشقی 9. آ. غربی 9. سمنان A 5:گروه  تیم های رشکت کننده:
 . مازندران6. کرمان 1. کرمانشاه 4. همدان 9. مرکزی 9. گلستان B 5:گروه 

مرداد 1ورزشگاه  محل اسکان:  
 43586444599 تلفن: احمد رضا راهزانی هامهنگی میزبان:
 

 عوامل برگزاری طبق جدول جلسات در محل برگزاری حضور یابند توضیحات:

:کادر برگزاری  وضعیت معرفی توسط شهرستان استان نام و نام خانوادگی 
 تائید هاکیفدراسیون  هاکی فدراسیون حسن اباذری رسپرست کل
 تائید فدراسیون هاکی مهدیشهر سمنان مراد علی خاکباز مسئول فنی

زاهدی ییحی  تائید فدراسیون هاکی اراک مرکزی 
 تائید فدراسیون هاکی اصفهان اصفهان محمد دهقان مسئول داوران

 تائید فدراسیون هاکی همدان همدان مهدی شاطری
 تائید فدراسیون هاکی خرم آباد لرستان امیر صف آرا داوران

 تائید فدراسیون هاکی گرگان گلستان مرتضی احمدی
 تائید فدراسیون هاکی اراک مرکزی احمد رضا راهزانی
 تائید فدراسیون هاکی شیراز فارس حسین عاقبت بین

 تائید فدراسیون هاکی گرگان گلستان علی محقق نیا
 تائید فدراسیون هاکی خرم آباد لرستان احمد کاظمی
 تائید فدراسیون هاکی یاسوج کهکیلویه و بویر احمد نیام حیدری
 تائید فدراسیون هاکی همدان همدان علی گلگون

 تائید فدراسیون هاکی اراک مرکزی امیر محمد راهزانی
 تائید فدراسیون هاکی اراک مرکزی پیام منصوری

 تائید فدراسیون هاکی شیراز فارس سعید مهاجری جاج
 تائید فدراسیون هاکی مهدیشهر سمنان محمود عربیان
 تائید فدراسیون هاکی خمینی شهر اصفهان اصغر قدیمی
 تائید فدراسیون هاکی کرمانشاه کرمانشاه سعید کیهانی
 تائید فدراسیون هاکی اراک مرکزی علی شفیعی

 :محسوب می گردداین فرم توسط فدراسیون هاکی صادر شده است و بعنوان ابالغ رسمی 
http://iranhockey.org/far/index.asp?id=130&page=1&name=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7
%D8%AA 
 

 

 

 

 

 

http://iranhockey.org/far/index.asp?id=130&page=1&name=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://iranhockey.org/far/index.asp?id=130&page=1&name=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA


(5931) فدراسیون هاکی داوران و عوامل برگزاری مسابقاتانتصابات   

  

 

 فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران
(363 66 362-4)تلفکس:  –آدرس: تهران، بزرگراه نیایش، مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب   

 

:(بانوان) مسابقات  لیگ برتر باشگاههای کشور جام کوثر  نهاییدور  

استان: –میزبان   همدان شهرستان: همدان 
 

 تاریخ برگزاری:
5931اسفند  59, پنجشنبهقبل از ظهر  ورود:  

5931اسفند  59, جمعهبعد از ظهر  خروج:  
 

   تیم های رشکت کننده:

همدان الف, گیالنخراسان رضوی, ایالم,   

  محل اسکان:
نوریرسکار خانم  هامهنگی میزبان: لفن:ت   43916954811 
:کادر برگزاری  وضعیت شهرستان استان نام و نام خانوادگی 
 تائید تهران تهران آلی ال عطار رسپرست کل

داورانفنی و مسئول   تائید تهران تهران طوبی ایل بیگی 

 تائید ساری مازندران صدیقه نصیری داوران

 تائید اصفهان اصفهان فریناز شیران

 تائید کرمان کرمان شهرزاد معلم زاده

 تائید شیراز فارس مهرناز پوالدی فر

 تائید شیراز فارس فاطمه زارع

 تائید قم قم زهرا فالح جاج

 تائید تربیز آذربایجان رشقی سعیده ارشفی

 (www.iranhockey.orgاین فرم توسط فدراسیون هاکی صادر شده است و بعنوان ابالغ رسمی محسوب می گردد )
 


