
  1394اًتصابات داوراى و عواهل برگساری هسابقات 

 

 فذراصیىن هاکی حمهىری اصالمی ایران
(262 16 263-4: تلفکط)– تهران، ةسرگراه نیایػ، مخمىعه فرهنگی ورزعی انقالب : آدرش  

 

 (باًواى)هسابقات   A  رفت گروه – (جام کوثر)هفتویي دوره هسابقات لیگ برتر هاکی کشور 

 هحل برگساری  زنجبى: استبى زنجبى: شْرستبى

آررببیجبى غربی، اصفهبى، خراسبى رضوی، زنجبى، کهکیلویه، کرهبنشبه، گلستبى   شرکت کٌٌذگبى 
 16/6/1394بعذ از ظهر دوشنبه   

 

 تبریخ برگساری   :ٍرٍد

 20/6/1394بعذ از ظهر پنجشنبه   

 

: خرٍج

 آدرس هحل اسکبى  جبده گبوازنگ، هیذاى آزادگبى، سوئیت هبی هخببرات

 هسئَل ّوبٌّگی  (09194625144)آقبی هرتضی بهراهی 

 انتصاب کادر برگزاری نام استان شهر وضعیت

  حسي اببرری  لرستبى خرم آببد  نوبینذه فذراسیوى

  آلیال عطبر  تْراى تْراى سرپرست کل 
  هسئول فنی زّرا الیبسی زًجبى زًجبى 

  هسئول داوراى  طَبی ایل بیگی تْراى تْراى
  داوراى هْسب قٌذریس تْراى تْراى 

   اصفْبى اصفْبى   فریٌبز شیراًی
   کرهبى کرهبى   سویرا کیبًفر

   کرهبى کرهبى  شْرزاد هعلن زادُ 
  صذیقِ ًصیری هبزًذراى سبری 

   ًُقذ آررببیجبى غربی   زّرا بذلی

  سویِ فضلی زًجبى زًجبى  

 

 جبج هب 

  زّرا فالح قن قن 

  سیذُ تببٌذُ زارع سیستبى ٍ بلَچستبى زاّذاى 
( www.iranhockey.org)ایي فرم از طریق ٍة سبیت فذراسیَى ّبکی صبدر شذُ است ٍ ابالغ رسوی هحسَة هی گردد 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



  1394اًتصابات داوراى و عواهل برگساری هسابقات 

 

 فذراصیىن هاکی حمهىری اصالمی ایران
(262 16 263-4: تلفکط)– تهران، ةسرگراه نیایػ، مخمىعه فرهنگی ورزعی انقالب : آدرش  

 

 (باًواى)هسابقات   B  رفت گروه – (جام کوثر)هفتویي دوره هسابقات لیگ برتر هاکی کشور 

 هحل برگساری  هوذاى: استبى هوذاى: شْرستبى

هوذاى , هرکسی, هبزنذراى, گیالى, کرهبى, ایالم, آررببیجبى شرقی  شرکت کٌٌذگبى 

 21/6/1394بعذ از ظهر شنبه      

 

 تبریخ برگساری   :ٍرٍد

 26/6/1394بعذ از ظهر جوعه   

 

: خرٍج

 آدرس هحل اسکبى  هجووعه فرهنگی ورزشی شهیذ حبجی ببببیی, هریبنج

 هسئَل ّوبٌّگی  (09356214857)خبنن طیبه نوری 

 انتصاب کادر برگزاری نام استان شهر وضعیت

  حسي اببرری  لرستبى خرم آببد  نوبینذه فذراسیوى

  شْال گشتبسبی  کْکیلَیِ ٍ بَیراحوذ گچسبراى سرپرست کل 
  هسئول فنی سْیال عسگرزادُ تْراى تْراى 

  هسئول داوراى  طَبی ایل بیگی تْراى تْراى
  داوراى هْسب قٌذریس تْراى تْراى 

   اصفْبى اصفْبى   فریٌبز شیراًی

   کرهبى کرهبى   سویرا کیبًفر

   کرهبى کرهبى  شْرزاد هعلن زادُ 

  صذیقِ ًصیری هبزًذراى سبری 

  آتٌب صفرعلی هرکسی اراک 

  فْیوِ شعببًی  تْراى تْراى

   تبریس آررببیجبى شرقی  سعیذُ اشرفی   جبج هب 

   قسٍیي قسٍیي   لیال خلخبلی

   قسٍیي قسٍیي  ًبزًیي خلخبلی 

   ّوذاى ّوذاى  حذیث قرُ خبًی 

( www.iranhockey.org)ایي فرم از طریق ٍة سبیت فذراسیَى ّبکی صبدر شذُ است ٍ ابالغ رسوی هحسَة هی گردد 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1394اًتصابات داوراى و عواهل برگساری هسابقات 

 

 فذراصیىن هاکی حمهىری اصالمی ایران
(262 16 263-4: تلفکط)– تهران، ةسرگراه نیایػ، مخمىعه فرهنگی ورزعی انقالب : آدرش  

 

 (آقایاى)هسابقات   Cدوازدهویي دوره هسابقات هدارس هاکی کشور گروه 

 هحل برگساری  هرکسی: استبى اراک :شْرستبى

ّوذاى , هرکسی, کرهبًشبُ, ایالم, اصفْبى  شرکت کٌٌذگبى 
: ٍرٍد 20/6/1394بعذ از ظْر جوعِ   

20/6/1394 
 تبریخ برگساری  

: خرٍج 23/6/1394بعذ از ظْر دٍشٌبِ 

 آدرس هحل اسکبى  
 هسئَل ّوبٌّگی  

 انتصاب کادر برگزاری نام استان شهر وضعیت

  ُشبپَر هرادخبًی  کرهبًشبُ کرهبًشب سرپرست کل 
  هسئول فنی هحوذ دّقبى اصفْبى اصفْبى 

  آرش جْبًی  لرستبى خرم آببد هسئول داوراى 
  داوراى هرتضی احوذی گلستبى گرگبى 

   اراک هرکسی   حبهذ طبّری

   شیراز فبرس   حسیي عبقبت بیي
   سبری هبزًذراى   هْذی خراط

   شیراز فبرس  هحسي تَاًگرزهیي 
  ُبْوي کیْبًی کرهبًشبُ کرهبًشب 

  کبرورز هحوذ کریوی لرستبى خرم آببد 
( www.iranhockey.org)ایي فرم از طریق ٍة سبیت فذراسیَى ّبکی صبدر شذُ است ٍ ابالغ رسوی هحسَة هی گردد 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1394اًتصابات داوراى و عواهل برگساری هسابقات 

 

 فذراصیىن هاکی حمهىری اصالمی ایران
(262 16 263-4: تلفکط)– تهران، ةسرگراه نیایػ، مخمىعه فرهنگی ورزعی انقالب : آدرش  

 

 (آقایاى)هسابقات   Bدوازدهویي دوره هسابقات هدارس هاکی کشور گروه 

 هحل برگساری  آررببیجبى شرقی :شْرستبى تبریس :شْرستبى

قن , زًجبى, آررببیجبى غربی, آررببیجبى شرقی  شرکت کٌٌذگبى 
 تبریخ برگساری   :ٍرٍد 25/6/1394بعذ از ظْر چْبرشٌبِ   

: خرٍج 27/6/1394بعذ از ظْر جوعِ 

 آدرس هحل اسکبى  
 هسئَل ّوبٌّگی  

 انتصاب کادر برگزاری نام استان شهر وضعیت

  هْذی شبطری  ّوذاى ّوذاى سرپرست کل 
  ُهسئول فنی غفبر عببدیفر آررببیجبى غربی ًقذ 

  ُفرّبد لشگری  آررببیجبى غربی ًقذ هسئول داوراى 
  داوراى رسَل اًتخببی آررببزیجبى شرقی تبریس 

   بٌذر اًسلی گیالى   سیبٍش غالهی

   بٌذر اًسلی گیالى   علیرضب یبری ًیب

   اصفْبى اصفْبى  ربیح اهلل جبًقرببى 
  اصغر قذیوی اصفْبى خویٌی شْر 

   قن قن   کبرورز حسي سلیوی
  هحوذ رجبلَ قن قن 

( www.iranhockey.org)ایي فرم از طریق ٍة سبیت فذراسیَى ّبکی صبدر شذُ است ٍ ابالغ رسوی هحسَة هی گردد 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1394اًتصابات داوراى و عواهل برگساری هسابقات 

 

 فذراصیىن هاکی حمهىری اصالمی ایران
(262 16 263-4: تلفکط)– تهران، ةسرگراه نیایػ، مخمىعه فرهنگی ورزعی انقالب : آدرش  

 

 (آقایاى)هسابقات   Aدوازدهویي دوره هسابقات هدارس هاکی کشور گروه 

 هحل برگساری  گلستبى :شْرستبى گرگبى :شْرستبى

هبزًذراى , گلستبى, سیستبى ٍ بلَچستبى, سوٌبى, خراسبى رضَی  شرکت کٌٌذگبى 
 تبریخ برگساری   :ٍرٍد 25/6/1394بعذ از ظْر چْبرشٌبِ   

: خرٍج 27/6/1394بعذ از ظْر جوعِ 

 آدرس هحل اسکبى  
 هسئَل ّوبٌّگی  

 انتصاب کادر برگزاری نام استان شهر وضعیت

  سرپرست کل  عببس رٍالفقبری سوٌبى سوٌبى
  هسئول فنی  هحوذ دّقبى اصفْبى اصفْبى 

  احوذ کبظوی  لرستبى خرم آببد هسئول داوراى 
  داوراى علی هحقق ًیب گلستبى گرگبى 

   قن قن   هحوذ صبحبی
   خرم آببد لرستبى   اهیر صف آرا

   سبری هبزًذراى  کویل تقی زادُ 
   قن قن   کبرورز علیرضب سلطبًی

( www.iranhockey.org)ایي فرم از طریق ٍة سبیت فذراسیَى ّبکی صبدر شذُ است ٍ ابالغ رسوی هحسَة هی گردد 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1394اًتصابات داوراى و عواهل برگساری هسابقات 

 

 فذراصیىن هاکی حمهىری اصالمی ایران
(262 16 263-4: تلفکط)– تهران، ةسرگراه نیایػ، مخمىعه فرهنگی ورزعی انقالب : آدرش  

 

 (آقایاى)هسابقات   Aگروه دور رفت  – (جام خلیج فارس)ًهویي دوره لیگ برتر هاکی کشور 

 محل ةرگساری  همدان: اصتان همدان: عهرصتان
 رشکت کننذگان  مرکسی, رستىران منىنه قسوین, همدان, گلستان, لرستان, سمنان, نفت و گاز گچساران

 10/8/1394 از ظهر یکشنته قتل  
 

 تاریخ ةرگساری   :ورود
 15/8/1394ةعد از ظهر جمعه   

 
: خروج

 آدرش محل اصکان  مجمىعه فرهنگی ورزشی شهید حاجی ةاةایی, مریانج
 مضئىل هامهنگی  (09183168832)آقای مهدی شاطری 

 انتصاب کادر برگزاری نام استان شهر وضعیت

  مناینده فدراسیىن حمیذ رضا ةخارایی فذراصیىن فذراصیىن 
  حضن اةارری  فذراصیىن فذراصیىن رسپرست کل 

  مسئىل فنی عاپىر مرادخانی کرمانغاه کرمانغاه 

  مهذی عاطری  همذان همذان مسئىل داوران 

  داوران عتاش روالفقاری صمنان صمنان 
   فرهاد لغگری آررةایخان غرةی نقذه 

  حضین عاقتت ةین فارش عیراز 

  محمذ دهقان  اصفهان اصفهان

  رةیح هللا حانقرةان اصفهان اصفهان 

  احمذ رضا راهسانی مرکسی اراک 

  احمذ کاظمی لرصتان خرم آةاد 

  حامذ طاهری مرکسی اراک 
  جاج ها رصىل انتخاةی آررةایخان رشقی تربیس 
  مهذی خراط مازنذران صاری 

  اصغر قذیمی اصفهان اصفهان 
( www.iranhockey.org)این فرم از طریق وب صایت فذراصیىن هاکی صادر عذه اصت و اةالغ رصمی محضىب می گردد 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1394اًتصابات داوراى و عواهل برگساری هسابقات 

 

 فذراصیىن هاکی حمهىری اصالمی ایران
(262 16 263-4: تلفکط)– تهران، ةسرگراه نیایػ، مخمىعه فرهنگی ورزعی انقالب : آدرش  

 

 (آقایاى)هسابقات   Bگروه دور رفت  – (جام خلیج فارس)ًهویي دوره لیگ برتر هاکی کشور 

 محل ةرگساری  آذرةایجان غرةی: اصتان نقده: عهرصتان
 رشکت کننذگان  قم, کرمانشاه, آذرةایجان غرةی, ایالم, شهرداری تربیس, شهرداری اراک

 18/8/1394 از ظهر دوشنته قتل  
 

 تاریخ ةرگساری   :ورود
 22/8/1394ةعد از ظهر جمعه   

 
: خروج

 آدرش محل اصکان  
 مضئىل هامهنگی  (09143430029)آقای ةهساد امیرعاةدی 

 انتصاب کادر ةرگساری نام اصتان عهر وضعیت

  مناینده فدراسیىن حمیذ رضا ةخارایی فذراصیىن فذراصیىن 

  حضن اةارری  فذراصیىن فذراصیىن رسپرست کل 

  مسئىل فنی محمذ رضا امینیان همذان همذان 

  مهذی عاطری  همذان همذان مسئىل داوران 

  داوران عتاش روالفقاری صمنان صمنان 

  رةیح هللا حانقرةان اصفهان اصفهان 

  احمذ کاظمی لرصتان خرم آةاد 

  رحمت محمذی  کهکیلىیه و ةىیراحمذ گچضاران

  علی گلگىن همذان همذان 

  محمذ دهقان اصفهان اصفهان 

  علی محقق نیا گلضتان گرگان 
  مرتضی احمذی گلضتان گرگان 
  جاج ها پىریا رئیضی اصفهان اصفهان 

  نیام امینیان همذان همذان 

  حضن خاکپىر خراصان رضىی  مغهذ 
( www.iranhockey.org)این فرم از طریق وب صایت فذراصیىن هاکی صادر عذه اصت و اةالغ رصمی محضىب می گردد 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1394اًتصابات داوراى و عواهل برگساری هسابقات 

 

 فذراصیىن هاکی حمهىری اصالمی ایران
(262 16 263-4: تلفکط)– تهران، ةسرگراه نیایػ، مخمىعه فرهنگی ورزعی انقالب : آدرش  

 

 (آقایاى)هسابقات   Aگروه دور برگشت  – (جام خلیج فارس)ًهویي دوره لیگ برتر هاکی کشور 

 محل ةرگساری  سمنان: اصتان مهدیشهر: عهرصتان
 رشکت کننذگان  مرکسی, همدان, لرستان, سمنان, نفت و گاز گچساران

 1/10/1394شنته سه  از ظهر قتل  
 

 تاریخ ةرگساری   :ورود
 4/10/1394   ةعد از ظهر جمعه 

 
: خروج

 آدرش محل اصکان  هتل سنگرس
 مضئىل هامهنگی  (09122314662)آقای پیامن ةلىری 

 انتصاب کادر برگزاری نام استان شهر وضعیت

  مناینده فدراسیىن حمیذ رضا ةخارایی فذراصیىن فذراصیىن 
  حضن اةارری  فذراصیىن فذراصیىن رسپرست کل 

  مسئىل فنی عاپىر مرادخانی کرمانغاه کرمانغاه 

  مهذی عاطری  همذان همذان مسئىل داوران 

  مازنذران  صاری  داوران کمیل تقی زاده
   فرهاد لغگری آررةایخان غرةی نقذه 

  محمذ دهقان  اصفهان اصفهان

  رةیح هللا حانقرةان اصفهان اصفهان 

  احمذ رضا راهسانی مرکسی اراک 

  جاج ها اصغر قذیمی اصفهان خمینی عهر 

  مهذی خراط مازنذران صاری 
( www.iranhockey.org)این فرم از طریق وب صایت فذراصیىن هاکی صادر عذه اصت و اةالغ رصمی محضىب می گردد 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1394اًتصابات داوراى و عواهل برگساری هسابقات 

 

 فذراصیىن هاکی حمهىری اصالمی ایران
(262 16 263-4: تلفکط)– تهران، ةسرگراه نیایػ، مخمىعه فرهنگی ورزعی انقالب : آدرش  

 

 (آقایاى)هسابقات   Bگروه دور برگشت  – (جام خلیج فارس)ًهویي دوره لیگ برتر هاکی کشور 

 محل ةرگساری  کرمانشاه: اصتان کرمانشاه: عهرصتان
 رشکت کننذگان  قم, کرمانشاه, شهرداری ارومیه, ایالم, شهرداری تربیس, شهرداری اراک

 8/10/1394شنته سه  از ظهر قتل  
 

 تاریخ ةرگساری   :ورود
 11/10/1394ةعد از ظهر جمعه   

 
: خروج

 آدرش محل اصکان  مهامنرسای آب منطقه ای, ةلىار زند, میدان نفت
 مضئىل هامهنگی  (09183592427)آقای ةهمن کیهانی 

 انتصاب کادر ةرگساری نام اصتان عهر وضعیت

  رسپرست کل  حمیذ رضا ةخارایی فذراصیىن فذراصیىن
  مسئىل فنی محمذ رضا امینیان همذان همذان 

  مهذی عاطری  همذان همذان مسئىل داوران 

  داوران عتاش روالفقاری صمنان صمنان 
  آرظ حهانی لرصتان خرم آةاد 

  احمذ کاظمی لرصتان خرم آةاد 

  رحمت محمذی  کهکیلىیه و ةىیراحمذ گچضاران

  علی گلگىن همذان همذان 

  علی محقق نیا گلضتان گرگان 

  حضن اةارری  فذراصیىن فذراصیىن
  جاج ها نیام امینیان همذان همذان 

  رصىل انتخاةی آررةایخان رشقی تربیس 

  پىریا رئیضی اصفهان اصفهان 
( www.iranhockey.org)این فرم از طریق وب صایت فذراصیىن هاکی صادر عذه اصت و اةالغ رصمی محضىب می گردد 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1394اًتصابات داوراى و عواهل برگساری هسابقات 

 

 فذراصیىن هاکی حمهىری اصالمی ایران
(262 16 263-4: تلفکط)– تهران، ةسرگراه نیایػ، مخمىعه فرهنگی ورزعی انقالب : آدرش  

 

 (آقایاى)هسابقات   (شش تین برتر) Cگروه  – (جام خلیج فارس)ًهویي دوره لیگ برتر هاکی کشور 

 محل ةرگساری  مرکسی: اصتان اراک: عهرصتان
 رشکت کننذگان  نفت و گاز گچساران, لرستان, کرمانشاه, شهرداری ارومیه, شهرداری اراک, سمنان

 22/11/1394 پنجشنته از ظهر قتل 
 

 تاریخ ةرگساری    :ورود
 26/11/1394  دوشنتهةعد از ظهر 

 
: خروج

مهامنرسای رشکت هپکى , انتهای خیاةان هپکى   عىاملآدرش محل اصکان 
 مضئىل هامهنگی  (09186400122)احمد رضا راهسانی 

 انتصاب کادر ةرگساری نام اصتان عهر وضعیت

  رسپرست کل  حمیذ رضا ةخارایی فذراصیىن فذراصیىن
  فنیینمسئىل محمذ رضا امینیان همذان همذان  
  عاپىر مرادخانی کرمانغاه کرمانغاه 
  مهذی عاطری  همذان همذان مسئىل داوران 
  آرظ حهانی لرصتان خرم آةاد 

  داوران  عتاش روالفقاری صمنان مهذیغهر

  احمذ کاظمی لرصتان خرم آةاد 

  فرهاد لغگری آررةایخان غرةی نقذه 

  علی گلگىن همذان همذان 

  محمذ دهقان اصفهان اصفهان 
   اراک مرکسی   احمذ رضا راهسانی

   نقذه آررةایخان غرةی   فرهاد لغگری

  حضن اةارری  فذراصیىن فذراصیىن

  جاج ها اصغر قذیمی اصفهان خمینی عهر 

  پىریا رئیضی اصفهان اصفهان 

  نیام امینیان همذان همذان 
( www.iranhockey.org)این فرم از طریق وب صایت فذراصیىن هاکی صادر عذه اصت و اةالغ رصمی محضىب می گردد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1394اًتصابات داوراى و عواهل برگساری هسابقات 

 

 فذراصیىن هاکی حمهىری اصالمی ایران
(262 16 263-4: تلفکط)– تهران، ةسرگراه نیایػ، مخمىعه فرهنگی ورزعی انقالب : آدرش  

 

 (باًواى)هسابقات   B  برگشت گروه – (جام کوثر)هفتویي دوره هسابقات لیگ برتر هاکی کشور 

 محل ةرگساری  آذرةایجان رشقی: اصتان تربیس: عهرصتان
 رشکت کننذگان  همدان, گیالن, کرمان, ایالم, آذرةایجان رشقی

 27/11/1394 سه شنته  از ظهر قتل 
 

 تاریخ ةرگساری    :ورود
 30/11/1394  جمعه   ةعد از ظهر 

 
: خروج

  عىاملآدرش محل اصکان  کانىن ةازنشستگان, روةروی سازمان قضایی, خیاةان چمران, چهارراه پاستىر, خیاةان ارتش جنىةی
 مضئىل هامهنگی  (09147769669)رس کار خانم ارشفی , (09358816343)رس کار خانم امیدی 

 انتصاب کادر ةرگساری نام اصتان عهر وضعیت

  حضن اةارری  فذراصیىن فذراصیىن  مناینده فدراسیىن
  رسپرست کل  عهال گغتاصتی کهکیلىیه و ةىیر احمذ یاصىج

  داوران فنی و مسئىل  طىةی ایل ةیگی تهران تهران

  داوران  فاطمه زارع فارش عیراز

  مهرناز پىالدی فرد فارش عیراز 

  صذیقه نصیری مازنذران صاری 

  زهرا ةذلی آررةایخان غرةی نقذه 

  فریناز عیرانی اصفهان اصفهان 

   همذان همذان   حذیث قره خانی

  جاج ها صعیذه ارشفی الله آررةایخان رشقی تربیس 
  صمیه فضلی زنخان زنخان 

( www.iranhockey.org)این فرم از طریق وب صایت فذراصیىن هاکی صادر عذه اصت و اةالغ رصمی محضىب می گردد 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1394اًتصابات داوراى و عواهل برگساری هسابقات 

 

 فذراصیىن هاکی حمهىری اصالمی ایران
(262 16 263-4: تلفکط)– تهران، ةسرگراه نیایػ، مخمىعه فرهنگی ورزعی انقالب : آدرش  

 

 (باًواى)هسابقات   A  برگشت گروه – (جام کوثر)هفتویي دوره هسابقات لیگ برتر هاکی کشور 

 محل ةرگساری  گلستان: اصتان گرگان: عهرصتان
گلستان  خراسان رضىی، زنجان، کهکیلىیه، آذرةایجان غرةی،  رشکت کننذگان 

 01/12/1394 شنته           از ظهرقتل 
 

 تاریخ ةرگساری    :ورود
 04/12/1394 چهارشنته   ةعد از ظهر 

 
: خروج

رسای ورزشکاران , ةهشت هشتم, خیاةان شهید ةهشتی, (فلکه شهرداری)میدان وحدت    عىاملآدرش محل اصکان 
 مضئىل هامهنگی  (09355785773)رس کار خانم آسیایی 

 انتصاب کادر ةرگساری نام اصتان عهر وضعیت

  حضن اةارری  فذراصیىن فذراصیىن  مناینده فدراسیىن
  رسپرست کل  آلی ال عطار تهران تهران

  مسئىل داوران  طىةی ایل ةیگی تهران تهران

  داوران  مهضا قنذریس تهران تهران

  صذیقه نصیری مازنذران صاری 

  فریناز عیرانی اصفهان اصفهان 

  زهرا ةذلی آررةایخان غرةی نقذه 

   کرمان کرمان   صمیرا کیانفر

   کرمان کرمان   عهرزاد معلم زاده

  فاطمه زارع فارش عیراز 

  مهرناز پىالدی فرد فارش عیراز 

  جاج ها نازنین خلخالی قسوین قسوین 

  زهرا فالح قم قم 
( www.iranhockey.org)این فرم از طریق وب صایت فذراصیىن هاکی صادر عذه اصت و اةالغ رصمی محضىب می گردد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1394اًتصابات داوراى و عواهل برگساری هسابقات 

 

 فذراصیىن هاکی حمهىری اصالمی ایران
(262 16 263-4: تلفکط)– تهران، ةسرگراه نیایػ، مخمىعه فرهنگی ورزعی انقالب : آدرش  

 

 (آقایاى)هسابقات    دور ًهایی و تعییي هقام –دوازدهویي دوره هدارس هاکی کشور 

 محل ةرگساری  مرکسی: اصتان اراک: عهرصتان
 رشکت کننذگان  :مینی   مرکسی, گلستان, قم, زنجان, خراسان رضىی, اصفهان

همدان , مرکسی, گلستان, سمنان, غرةی. آ, رشقی. آ : سالنی   
 08/12/1394شنته        از ظهر قتل 

 
 تاریخ ةرگساری    :ورود

 11/12/1394سه شنته ةعد از ظهر 
 

: خروج
  عىاملآدرش محل اصکان  مرداد 5ورزشگاه 

 مضئىل هامهنگی  (09186400122)احمد رضا راهسانی 

 انتصاب کادر ةرگساری نام اصتان عهر وضعیت

  رسپرست کل  حضن اةارری فذراصیىن فذراصیىن
  محمذ رضا امینیان  همذان همذان   فنیینمسئىل

  محمذ دهقان اصفهان اصفهان 
  مسئىل داوران  احمذ کاظمی لرصتان لرصتان
  داوران  امیر صف آرا لرصتان خرم آةاد

  احمذ رضا راهسانی مرکسی اراک 

  محمذ صاحتی قم قم 

  حضن صلیمی قم قم 

  مرتضی احمذی گلضتان گرگان 

   اصفهان اصفهان   پىریا رئیضی

   تربیس آررةایخان رشقی   رصىل انتخاةی

  حامذ طاهری مرکسی اراک 
( www.iranhockey.org)این فرم از طریق وب صایت فذراصیىن هاکی صادر عذه اصت و اةالغ رصمی محضىب می گردد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1394اًتصابات داوراى و عواهل برگساری هسابقات 

 

 فذراصیىن هاکی حمهىری اصالمی ایران
(262 16 263-4: تلفکط)– تهران، ةسرگراه نیایػ، مخمىعه فرهنگی ورزعی انقالب : آدرش  

 

 (آقایاى)هسابقات    (جام خلیج فارس)ًهویي دوره لیگ برتر هاکی کشور دیدار پایاًی 

 محل ةرگساری  تهران: اصتان تهران: عهرصتان
 17/12/1394 دوشنته      از ظهر ةعد  

 
 تاریخ ةرگساری   :ورود

 18/12/1394  سه شنته   ةعد از ظهر 
 

: خروج
 آدرش محل اصکان   مهامنرسای تاالر هندةال–مجمىعه ورزشی انقالب 

 هامهنگ کننذه  ( 09125851521)حسن اةاذری 

 هقام دیدار پایاًی

شهرداری اراک  نفت و گاز گچساران  مساةقه

  داوران حضن اةارری فذراصیىن فذراصیىن 

 فنی ینمسئىل
  عتاش روالفقاری  صمنان مهذیغهر

  جاج علی گلگىن همذان همذان 
  محمذ دهقان اصفهان اصفهان 
  داور ذخیره احمذ کاظمی لرصتان خرم آةاد 

  مسئىل داوران مهذی عاطری همذان همذان 

  مسئىل فنی محمذ رضا امینیان تهران تهران 

  ناظر فدراسیىن حمیذ رضا ةخارایی فذراصیىن فذراصیىن 
( www.iranhockey.org)این فرم از طریق وب صایت فذراصیىن هاکی صادر عذه اصت و اةالغ رصمی محضىب می گردد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1394اًتصابات داوراى و عواهل برگساری هسابقات 

 

 فذراصیىن هاکی حمهىری اصالمی ایران
(262 16 263-4: تلفکط)– تهران، ةسرگراه نیایػ، مخمىعه فرهنگی ورزعی انقالب : آدرش  

 

 (باًواى)هسابقات    تعییي هقام – (جام کوثر)هفتویي دوره هسابقات لیگ برتر هاکی کشور 

 محل ةرگساری  همدان: اصتان همدان: عهرصتان
 رشکت کننذگان  همدان, زنجان, خراسان رضىی, ایالم

 19/12/1394 چهارشنته از ظهر قتل 
 

 تاریخ ةرگساری    :ورود
 21/12/1394  جمعه    ةعد از ظهر 

 
: خروج

  عىاملآدرش محل اصکان  متعاقتاً اعالم خىاهد شد
 مضئىل هامهنگی  (09356214857)خانم طیته نىری 

 انتصاب کادر ةرگساری نام اصتان عهر وضعیت

  رسپرست کل  آلی ال عطار تهران تهران
  داوران فنی و مسئىل  طىةی ایل ةیگی تهران تهران

  داوران  مهضا قنذریس مرکسی اراک

  عتنم نصیری مازنذران صاری 

  عهرزاد معلم زاده کرمان کرمان 

  مهرناز پىالدی فرد فارش عیراز 

   اصفهان اصفهان   فریناز عیران
( www.iranhockey.org)این فرم از طریق وب صایت فذراصیىن هاکی صادر عذه اصت و اةالغ رصمی محضىب می گردد 

  


