
(7931) فدراسیًن َبکی اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت  

  

 

 فذراسیَى ّبکی جوَْری اسالهی ایراى
(363 66 362-4: تلفکس) –، هجوَعِ فرٌّگی ٍرزضی اًقالة خیبثبى سئَل ضوبلیآدرس: تْراى، 

 

کشًر 5قُرمبوی َبکی  (آقبیبن) مسببقبت    

ّوذاىمحل برگساری

7921 تیر 92جوعِ تبریخ يريد

7921 هرداد 7شٌثِ دٍ تبریخ خريج

 سوٌاى, ّوذاى, کرهاًشاُ, آررتایجاى شرقیA 3گرٍُ تیم َبی شرکت کىىدٌ

 هرکسی, آررتایجاى غرتی, گلستاى, اصفْاىB 3گرٍُ 

ْذی شاطریآقای ه َمبَىگی اسکبن

22719731199شمبرٌ تمبس

اتَتاى تعثت, تسوت هالیر, رٍترٍی تیوارستاى تعثت, ضلع غرتی, سالي صخرُ ًَردی آدرس

 يضعیتشُرستبناستبنوبم ي وبم خبوًادگیاوتصبببت

هَافقتتْراىتْراى حسي اثبرریسرپرست کل

 هَافقت ّوذاى ّوذاى هحوذ رضب اهیٌیبى مسئًل فىی

 هَافقت کرهبًطبُ کرهبًطبُ َر هرادخبًیضبپ

 هَافقت اصفْبى اصفْبى هحوذ دّقبى

 هَافقت هْذیطْر سوٌبى عجبس رٍالفقبری مسئًل دايران

 هَافقت ّوذاى ّوذاى هْذی ضبطری

 هَافقت اراک هرکسی احوذ رضب راّساًیدايران

 هَافقت ّوذاى ّوذاى علی گلگَى

افقتهَ گرگبى گلستبى هرتضی احوذی  

 هَافقت گرگبى گلستبىعلی هحقق ًیب

 هَافقت کرهبًطبُ کرهبًطبُ ثْوي کیْبًی

 هَافقت ثْطْر هبزًذراى کویل تقی زادُ

 هَافقت ثٌذر اًسلی گیالى سیبٍش غالهی

 هَافقت ًقذُ آررثبیجبى غرثی فرّبد لطگری

 هَافقت اصفْبى اصفْبى اصغر قذیویجبج َب

 هَافقت یبسَج ٍ ثَیر احوذکْکیلَیِ  علی داًص

 هَافقت هْذیطْر هحوَد عرثیبى هحوَد عرثیبى

 هَافقت ضیراز فبرس سعیذ هْبجری
 (ایي فرم تَسط فذراسیَى ّبکی صبدر ضذُ است ٍ ثعٌَاى اثالغ رسوی هحسَة هی گردد )

 

 

 

 

 

 

 



(7931) فدراسیًن َبکی اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت  

  

 

 فذراسیَى ّبکی جوَْری اسالهی ایراى
(363 66 362-4: تلفکس) –، هجوَعِ فرٌّگی ٍرزضی اًقالة خیبثبى سئَل ضوبلیآدرس: تْراى، 

 

7مىطقٍ  –سران کشًر جشىًارع فرَىگی يرزشی مستعدیه َبکی پ (آقبیبن) مسببقبت

اصفْاى ,سویرممحل برگساری

7921شْریَر  72دٍشٌثِ تبریخ يريد

7921شْریَر  99پٌجشٌثِ تبریخ خريج

 فارس, کْکیلَیِ ٍ تَیر احوذ, اصفْاى3     9ّاکی تیم َبی شرکت کىىدٌ

 فارس, کْکیلَیِ ٍ تَیر احوذ, اصفْاى3     9ّاکی 

 زستاى, کْکیلَیِ ٍ تَیر احوذ, اصفْاىهیٌی ّاکی3 تْراى, فارس, خَ

اصغر تْراهیاىآقای  َمبَىگی اسکبن

22799991290شمبرٌ تمبس

سویرم, خیاتاى پیام ًَر, جٌة داًشگاُ پیام ًَر, دتیرستاى ادب آدرس

 يضعیتشُرستبناستبنوبم ي وبم خبوًادگیاوتصبببت

ّوذاىّوذاى رضب اهیٌیبىهحوذ سرپرست کل

فىیمسئًل    کرهبًطبُ کرهبًطبُ ضبپَر هراد خبًی 

  هْذثطْر سوٌبى هراد علی خبکجبز

  خرم آثبد لرستبى راهیي کوبلًَذدايران

  خرم آثبد لرستبى حبهذ کرم الْی

  کرهبًطبُ کرهبًطبُ علی عجبسیبى

  گرگبى گلستبىهرتضی احوذی

  ضیراز فبرس هحسي تَاًگر زهیي

  ًقذُ ى غرثیآررثبیجب ًبصر صوذی

  ضیراز فبرس سعیذ هْبجریجبج َب

  یبسَج کْکیلَیِ ٍ ثَیر احوذ علی داًص

  اصفْبى اصفْبى پَریب رئیسی

 (ایي فرم تَسط فذراسیَى ّبکی صبدر ضذُ است ٍ ثعٌَاى اثالغ رسوی هحسَة هی گردد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(7931) فدراسیًن َبکی اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت  

  

 

 فذراسیَى ّبکی جوَْری اسالهی ایراى
(363 66 362-4: تلفکس) –، هجوَعِ فرٌّگی ٍرزضی اًقالة خیبثبى سئَل ضوبلیآدرس: تْراى، 

 

 2مىطقٍ  –يرزشی مستعدیه َبکی پسران کشًر  جشىًارع فرَىگی (آقبیبن) مسببقبت    

خراساى جٌَتی ,تیرجٌذمحل برگساری

7921شْریَر  72دٍشٌثِ تبریخ يريد

7921شْریَر  97ِ چْارشٌثتبریخ خريج

 , گلستاى3 خراساى جٌَتی    9کی ّاتیم َبی شرکت کىىدٌ

 3 هازًذراى, گلستاى, خراساى رضَی, خراساى جٌَتی    9ّاکی 

 ٌی ّاکی3 سوٌاى, خراساى جٌَتی, گلستاى, خراساى رضَیهی

هحوَد ًثی زادُآقای  َمبَىگی اسکبن

22772371921شمبرٌ تمبس

تیرجٌذ, تقاطع خیایاى تَحیذ ٍ پاًسدُ خرداد, جٌة سالي شْیذیي قاسوی, هذرسِ تقَا آدرس

 يضعیتشُرستبناستبنوبم ي وبم خبوًادگیاوتصبببت

ّوذاىّوذاى ضبطری هْذیسرپرست کل

  اصفْبى اصفْبى هحوذ دّقبى مسئًل فىی

  گرگبى گلستبى هْراى عالقیدايران

  کرهبى کرهبى هعیي ًبیت لی

  اراک هرکسی احوذ رضب راّساًی

  قن قن هحوذ صبحجی

  کرهبى کرهبى علی ّوتیجبج َب

  خویٌی ضْر اصفْبى اصغر قذیوی

  هطْذ خراسبى رضَی حسي خبکپَر

 (ایي فرم تَسط فذراسیَى ّبکی صبدر ضذُ است ٍ ثعٌَاى اثالغ رسوی هحسَة هی گردد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(7931) فدراسیًن َبکی اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت  

  

 

 فذراسیَى ّبکی جوَْری اسالهی ایراى
(363 66 362-4: تلفکس) –، هجوَعِ فرٌّگی ٍرزضی اًقالة خیبثبى سئَل ضوبلیآدرس: تْراى، 

 

 9مىطقٍ  –جشىًارع فرَىگی يرزشی مستعدیه َبکی پسران کشًر  (آقبیبن) مسببقبت    

آررتایجاى غرتی ,ًقذُمحل برگساری

7921شْریَر  90شٌثِ تبریخ يريد

7921شْریَر  93شٌثِ دٍتبریخ خريج

 3 زًجاى, آررتایجاى غرتی, کرهاًشاُ    9ّاکی تیم َبی شرکت کىىدٌ

 زًجاى, کرهاًشا3ُ     9ّاکی 

 هیٌی ّاکی3 آررتایجاى شرقی, زًجاى, کرهاًشاُ, آررتایجاى غرتی

آقای رجة ًَراًی َمبَىگی اسکبن

22707039170شمبرٌ تمبس

استادیَم ٍرزشی تختی ,خیاتاى ٍرزش ,ًقذُ آدرس

 يضعیتشُرستبناستبنوبم ي وبم خبوًادگیاوتصبببت

ّوذاىّوذاى هحوذ رضب اهیٌیبىسرپرست کل

  اصفْبى اصفْبى هحوذ دّقبى مسئًل فىی

  تجریس آررثبیجبى ضرقی رسَل اًتخبثیدايران

  اصفْبى اصفْبى رثیح اهلل جبًقرثبى

  ًقذُ آررثبیجبى غرثی ًبصر صوذی

  گرگبى گلستبىهْراى عالقی

  گرگبى گلستبى هحوذ قریطی

  خویٌی ضْر اصفْبى اصغر قذیویجبج َب

  سویرم اصفْبى عجبس ثْراهیبى

  گرگبى گلستبى یهجیذ فرخ

 (ایي فرم تَسط فذراسیَى ّبکی صبدر ضذُ است ٍ ثعٌَاى اثالغ رسوی هحسَة هی گردد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(7931) فدراسیًن َبکی اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت  

  

 

 فذراسیَى ّبکی جوَْری اسالهی ایراى
(363 66 362-4: تلفکس) –، هجوَعِ فرٌّگی ٍرزضی اًقالة خیبثبى سئَل ضوبلیآدرس: تْراى، 

 

 4مىطقٍ  –جشىًارع فرَىگی يرزشی مستعدیه َبکی پسران کشًر  (آقبیبن) مسببقبت    

 هرکسی ,اراکمحل برگساری

7921شْریَر  90شٌثِ تبریخ يريد

7921شْریَر  91 دٍشٌثِتبریخ خريج

 ایالم, قن 3    9ّاکی تیم َبی شرکت کىىدٌ

 لرستاىهرکسی, , 3 قن    9ّاکی 

 هیٌی ّاکی3 لرستاى, هرکسی, ایالم, ّوذاى, قن

آقای علی هشایخی َمبَىگی اسکبن

22719317277شمبرٌ تمبس

هرداد 7اراک, ٍرزشگاُ  آدرس

 يضعیتشُرستبناستبنوبم ي وبم خبوًادگیاوتصبببت

ّوذاىّوذاى هْذی ضبطریسرپرست کل

  رم آثبدخ لرستبى احوذ کبظوی مسئًل فىی

  کرهبًطبُ کرهبًطبُ علی عجبسیبىدايران

  یبسَج کْکیلَیِ ٍ ثَیراحوذ هحوذ رضب ایوٌی اردکبًی

  گچسبراى کْکیلَیِ ٍ ثَیراحوذًیوب حیذری

  گرگبى گلستبىهرتضی احوذی

  اراک هرکسی احوذ رضب راّساًی

  کرهبى کرهبى علی ّوتیجبج َب

بىاصفْ اصفْبى پَریب رئیسی   

  ضیراز فبرس سعیذ هْبجری

 (ایي فرم تَسط فذراسیَى ّبکی صبدر ضذُ است ٍ ثعٌَاى اثالغ رسوی هحسَة هی گردد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(7931) فدراسیًن َبکی اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت  

  

 

 فذراسیَى ّبکی جوَْری اسالهی ایراى
(363 66 362-4: تلفکس) –، هجوَعِ فرٌّگی ٍرزضی اًقالة خیبثبى سئَل ضوبلیآدرس: تْراى، 

 

 مسببقبت فرَىگی يرزشی مستعدیه َبکی دختران کشًر (ببوًان) مسببقبت    

اراک, هرکسیمحل برگساری

7921هْر  72ْر سِ شٌثِ قثل ظتبریخ يريد

7921هْر  70شٌثِ تعذ از ظْر  تبریخ خريج

 خراساى جٌَتی, ایالم, اصفْاى, هرکسی, ّوذاىA 3گرٍُ تیم َبی شرکت کىىدٌ

 قن, فارس, تْراى, کْکیلَیِ ٍ تَیراحوذB 3گرٍُ 

خاًن پاکثاز  َمبَىگی اسکبن

22292702791شمبرٌ تمبس

هرداد 7اراک, ٍرزشگاُ  آدرس

 يضعیتشُرستبناستبنوبم ي وبم خبوًادگیبببتاوتص

 تْراى تْراى آلی ال عطبرسرپرست کل

 یبسَجکْکیلَیِ ٍ ثَیر احوذ ضْال گطتبسجی مسئًل فىی

  تْراى تْراى پریسب ضبّرضبیی

  تْراى تْراى طَثی ایل ثیگی مسئًل دايران

  سبری هبزًذراى ضجٌن ًصیری

  تجریس آررثبیجبى ضرقی سعیذُ اضرفی اللِ دايران

 کرهبى کرهبى سویرا کیبًفر

  کرهبى کرهبى هعلن زادُ ْرزادض

  ضیراز فبرس فبطوِ زارع

  اصفْبى اصفْبىفریٌبز ضیراًی

 یبسَجکْکیلَیِ ٍ ثَیر احوذ لیال ایراًسادُ

  هطْذ خراسبى رضَی هعصَهِ پَر عسیسی

  سبری هبزًذراى هْسب قجبدی

  فیرٍزآثبد فبرس فرزاى رستوی

  تْراى تْراى الْبم ثبقریجبج َب

  قن قن زّرا فالح

  اراک هرکسی فبطوِ حجیجی

  ایالم ایالم لیال عجذالْی

 (ایي فرم تَسط فذراسیَى ّبکی صبدر ضذُ است ٍ ثعٌَاى اثالغ رسوی هحسَة هی گردد )

 


