
(7931اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت فدراسیًن َبکی )  

  

 

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

 

 کشًر 5قُرمبوی َبکی  (آقبیبن) مسببقبت    

 ّوذاى محل برگساری

 7921 تیر 92خوعِ  تبریخ يريد

 7921 هرداد 7شٌثِ دٍ  تبریخ خريج

 شرقیسوٌاى, ّوذاى, کرهاًشاُ, آررتایداى A 3گرٍُ  تیم َبی شرکت کىىدٌ

 هرکسی, آررتایداى غرتی, گلستاى, اصفْاىB 3گرٍُ 

 آقای هْذی شاطری َمبَىگی اسکبن

 22719731199 شمبرٌ تمبس

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

 يضعیت شُرستبن استبن وبم ي وبم خبوًادگی اوتصبببت

 هَافقت تْراى تْراى حسي اثبرری سرپرست کل

 هَافقت ّوذاى ّوذاى هحوذ رضب اهیٌیبى مسئًل فىی

 هَافقت کرهبًطبُ کرهبًطبُ ضبپَر هرادخبًی

 هَافقت اصفْبى اصفْبى هحوذ دّقبى

 هَافقت هْذیطْر سوٌبى عجبس رٍالفقبری مسئًل دايران

 هَافقت ّوذاى ّوذاى هْذی ضبعری

 هَافقت اراک هرکسی احوذ رضب راّساًی دايران

 هَافقت ّوذاى ّوذاى علی گلگَى

 هَافقت گرگبى گلستبى هرتضی احوذی

 هَافقت گرگبى گلستبى علی 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 قذیوی جبج َب

 هَافقت یبسَج کْکیلَیِ ٍ ثَیر احوذ علی داًص

 هَافقت هْذیطْر هحوَد عرثیبى هحوَد عرثیبى

 هَافقت ضیراز فبرس سعیذ هْبجری
 (www.iranhockey.orgایي فرم تَسظ فذراسیَى ّبکی صبدر ضذُ است ٍ ثعٌَاى اثالغ رسوی هحسَة هی گردد )

 

 

 

 

 

 

 

 



(7931اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت فدراسیًن َبکی )  

  

 

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

 

 7مىطقٍ  –فرَىگی يرزشی مستعدیه َبکی پسران کشًر  ٌجشىًار (آقبیبن) مسببقبت

 اصفْاى ,سویرم محل برگساری

 7921شْریَر  72دٍشٌثِ  تبریخ يريد

 7921شْریَر  99پٌدشٌثِ  تبریخ خريج

 اصفْاى فارس, کْکیلَیِ ٍ تَیر احوذ,3     9ّاکی  تیم َبی شرکت کىىدٌ

 فارس, کْکیلَیِ ٍ تَیر احوذ, اصفْاى3     9ّاکی 

 هیٌی ّاکی3 تْراى, فارس, خَزستاى, کْکیلَیِ ٍ تَیر احوذ, اصفْاى

 اصغر تْراهیاىآقای  َمبَىگی اسکبن

 22799991290 شمبرٌ تمبس

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

وبم خبوًادگیوبم ي  اوتصبببت  يضعیت شُرستبن استبن 

  ّوذاى ّوذاى رضب اهیٌیبىهحوذ  سرپرست کل

  کرهبًطبُ کرهبًطبُ ضبپَر هراد خبًی مسئًل فىی

  هْذثطْر سوٌبى هراد علی خبکجبز

  خرم آثبد لرستبى راهیي کوبلًَذ دايران

  خرم آثبد لرستبى حبهذ کرم الْی

  کرهبًطبُ کرهبًطبُ علی عجبسیبى

  گرگبى گلستبى هرتضی احوذی

  ضیراز فبرس هحسي تَاًگر زهیي

  ًقذُ آررثبیجبى غرثی ًبصر صوذی

  ضیراز فبرس سعیذ هْبجری جبج َب

  یبسَج کْکیلَیِ ٍ ثَیر احوذ علی داًص

  اصفْبى اصفْبى پَریب رئیسی

 (www.iranhockey.orgهحسَة هی گردد )ایي فرم تَسظ فذراسیَى ّبکی صبدر ضذُ است ٍ ثعٌَاى اثالغ رسوی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(7931اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت فدراسیًن َبکی )  

  

 

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

 

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

 خراساى خٌَتی ,تیرخٌذ محل برگساری

 7921شْریَر  72دٍشٌثِ  تبریخ يريد

 7921شْریَر  97ِ چْارشٌث تبریخ خريج

 , گلستاى3 خراساى خٌَتی    9کی ّا تیم َبی شرکت کىىدٌ

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

 هیٌی ّاکی3 سوٌاى, خراساى خٌَتی, گلستاى, خراساى رضَی

 هحوَد ًثی زادُآقای  َمبَىگی اسکبن

 22772371921 شمبرٌ تمبس

 قاسوی, هذرسِ تقَا تیرخٌذ, تقاطع خیایاى تَحیذ ٍ پاًسدُ خرداد, خٌة سالي شْیذیي آدرس

 يضعیت شُرستبن استبن وبم ي وبم خبوًادگی اوتصبببت

  ّوذاى ّوذاى هْذی ضبعری سرپرست کل

  اصفْبى اصفْبى هحوذ دّقبى مسئًل فىی

  گرگبى گلستبى هْراى عالقی دايران

  کرهبى کرهبى هعیي ًبیت لی

  اراک هرکسی احوذ رضب راّساًی

  قن قن هحوذ صبحجی

  کرهبى کرهبى علی ّوتی جبج َب

  خویٌی ضْر اصفْبى اصغر قذیوی

  هطْذ خراسبى رضَی حسي خبکپَر

 (www.iranhockey.orgایي فرم تَسظ فذراسیَى ّبکی صبدر ضذُ است ٍ ثعٌَاى اثالغ رسوی هحسَة هی گردد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(7931اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت فدراسیًن َبکی )  

  

 

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

 

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

 آررتایداى غرتی ,ًقذُ محل برگساری

 7921شْریَر  90شٌثِ  تبریخ يريد

 7921شْریَر  93شٌثِ دٍ تبریخ خريج

 3 زًداى, آررتایداى غرتی, کرهاًشاُ    9ّاکی  تیم َبی شرکت کىىدٌ

 زًداى, کرهاًشا3ُ     9ّاکی 

 آررتایداى شرقی, زًداى, کرهاًشاُ, آررتایداى غرتیهیٌی ّاکی3 

 آقای رخة ًَراًی َمبَىگی اسکبن

 22707039170 شمبرٌ تمبس

 استادیَم ٍرزشی تختی ,خیاتاى ٍرزش ,ًقذُ آدرس

 يضعیت شُرستبن استبن وبم ي وبم خبوًادگی اوتصبببت

  ّوذاى ّوذاى هحوذ رضب اهیٌیبى سرپرست کل

  اصفْبى اصفْبى دّقبىهحوذ  مسئًل فىی

  تجریس آررثبیجبى ضرقی رسَل اًتخبثی دايران

  اصفْبى اصفْبى رثیح اهلل جبًقرثبى

  ًقذُ آررثبیجبى غرثی ًبصر صوذی

  گرگبى گلستبى هْراى عالقی

  گرگبى گلستبى هحوذ قریطی

  خویٌی ضْر اصفْبى اصغر قذیوی جبج َب

  سویرم اصفْبى عجبس ثْراهیبى

  گرگبى گلستبى یهجیذ فرخ
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(7931اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت فدراسیًن َبکی )  

  

 

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

 

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

 هرکسی ,اراک محل برگساری

 7921شْریَر  90شٌثِ  تبریخ يريد

 7921شْریَر  91 دٍشٌثِ تبریخ 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

 22719317277 شمبرٌ تمبس

 هرداد 7اراک, ٍرزشگاُ  آدرس

 يضعیت شُرستبن استبن وبم ي وبم خبوًادگی اوتصبببت

  ّوذاى ّوذاى هْذی ضبعری سرپرست کل

  خرم آثبد لرستبى احوذ کبظوی مسئًل فىی

  کرهبًطبُ کرهبًطبُ علی عجبسیبى دايران

  یبسَج کْکیلَیِ ٍ ثَیراحوذ هحوذ رضب ایوٌی اردکبًی

  گچسبراى کْکیلَیِ ٍ ثَیراحوذ ًیوب حیذری

  گرگبى گلستبى احوذیهرتضی 

  اراک هرکسی احوذ رضب راّساًی

  کرهبى کرهبى علی ّوتی جبج َب

  اصفْبى اصفْبى پَریب رئیسی

  ضیراز فبرس سعیذ هْبجری

 (www.iranhockey.orgایي فرم تَسظ فذراسیَى ّبکی صبدر ضذُ است ٍ ثعٌَاى اثالغ رسوی هحسَة هی گردد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(7931اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت فدراسیًن َبکی )  

  

 

 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, هرکسی محل برگساری

 7921هْر  72سِ شٌثِ قثل ظْر  تبریخ يريد

 7921هْر  70شٌثِ تعذ از ظْر   تبریخ خريج

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

 تْراى, کْکیلَیِ ٍ تَیراحوذ قن, فارس,B 3گرٍُ 

 خاًن پاکثاز  َمبَىگی اسکبن

 22292702791 شمبرٌ تمبس

 هرداد 7اراک, ٍرزشگاُ  آدرس

 يضعیت شُرستبن استبن وبم ي وبم خبوًادگی اوتصبببت

  تْراى تْراى آلی ال عغبر سرپرست کل

  یبسَج کْکیلَیِ ٍ ثَیر احوذ ضْال گطتبسجی مسئًل فىی

  تْراى تْراى ضبّرضبییپریسب 

  تْراى تْراى عَثی ایل ثیگی مسئًل دايران

  سبری هبزًذراى ضجٌن ًصیری

  کرهبى کرهبى سویرا کیبًفر دايران

  کرهبى کرهبى ضْرزاد هعلن زادُ

  گچسبراى کْکیلَیِ ٍ ثَیر احوذ فریوب فرخلَ

  اصفْبى اصفْبى فریٌبز ضیراًی

  یبسَج کْکیلَیِ ٍ ثَیر احوذ لیال ایراًسادُ

  هطْذ خراسبى رضَی هعصَهِ پَر عسیسی

  سبری هبزًذراى هْسب قجبدی

  فیرٍزآثبد فبرس فرزاى رستوی

  اَّاز خَزستبى اهیٌِ خجستِ جبج َب

  اراک هرکسی فبعوِ حجیجی

  تجریس آررثبیجبى ضرقی سعیذُ اضرفی اللِ

  ایالم ایالم لیال عجذالْی

 (www.iranhockey.orgایي فرم تَسظ فذراسیَى ّبکی صبدر ضذُ است ٍ ثعٌَاى اثالغ رسوی هحسَة هی گردد )

 

 

 

 

 

 

 



(7931اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت فدراسیًن َبکی )  

  

 

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

 

 

 

 

 )یبديارٌ زودٌ یبد مرحًم حبج بُرام شفیع(7مسببقبت فرَىگی يرزشی مستعدیه َبکی پسران کشًر  مىطقٍ  ()آقبیبن مسببقبت    

 اراک, هرکسی محل برگساری

 7921آتاى  9چْارشٌثِ  تبریخ يريد

 7921آتاى  7شٌثِ  تبریخ خريج

 اصفْاى, کْگیلَیِ ٍ تَیراحوذ, قن, خَزستاى, لرستاى,هرکسی  تیم َبی شرکت کىىدٌ

 آقای علیرضا هشایخی َمبَىگی اسکبن

 22719317277 شمبرٌ تمبس

 اراک, ٍرزشگاُ پٌدن هرداد آدرس

 يضعیت شُرستبن استبن وبم ي وبم خبوًادگی اوتصبببت

  کرهبًطبُ کرهبًطبُ ضبپَر هرادیخبًی سرپرست کل

  اصفْبى اصفْبى هحوذ دّقبى مسئًل فىی

  اراک هرکسی احوذرضب راّساًی دايران

  قن قن هحوذ صبحجی

  کرهبًطبُ کرهبًطبُ علی عجبسیبى

  گرگبى گلستبى هْراى عالقی

  گرگبى گلستبى هرتضی احوذی

  کرهبى کرهبى هعیي ًبیت لی

  هْذیطْر سوٌبى هحوَد عرثیبى جبج َب

  سویرم اصفْبى عجبس ثْراهیبى

  گرگبى گلستبى هجیذ فرخی

  کرهبى کرهبى علی ّوتی

 (www.iranhockey.orgایي فرم تَسظ فذراسیَى ّبکی صبدر ضذُ است ٍ ثعٌَاى اثالغ رسوی هحسَة هی گردد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(7931اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت فدراسیًن َبکی )  

  

 

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

 

 

 

 

 )یبديارٌ زودٌ یبد مرحًم حبج بُرام شفیع(2مسببقبت فرَىگی يرزشی مستعدیه َبکی پسران کشًر مىطقٍ  ()آقبیبن مسببقبت    

 هْذیشْر, سوٌاى محل برگساری

 7921آتاى  1سِ شٌثِ  تبریخ يريد

 7921آتاى  77خوعِ  تبریخ خريج

 خراساى رضَی, سوٌاى, گلستاى, هازًذراى, سیستاى ٍ تلَچستاى  تیم َبی شرکت کىىدٌ

 آقای عثاس ارٍیی َمبَىگی اسکبن

 22727979700 شمبرٌ تمبس

 هْذیشْر, درتٌذ, سَییت ّای اقاهتی ادارُ کار آدرس

 يضعیت شُرستبن استبن وبم ي وبم خبوًادگی اوتصبببت

  ّوذاى ّوذاى هحوذ رضب اهیٌیبى سرپرست کل

  ّوذاى ّوذاى هحوذ هْذی ضبعری مسئًل فىی

  ثْطْر هبزًذراى کویل تقی زادُ دايران

  اراک هرکسی احوذ رضب راّساًی

  ضیراز فبرس ثٌیبهیي ًبرًج

  خرم آثبد لرستبى حبهذ کرم الْی

  خرم آثبد لرستبى راهیي کوبلًَذ

  ضیراز فبرس هحسي تَاًگرزهیي

  اصفْبى اصفْبى اصغر قذیوی جبج َب

  هطْذ خراسبى رضَی حسي خبکپَر

  ضیراز فبرس سعیذ هْبجری

  سبری هبزًذراى هْذی خراط
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(7931اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت فدراسیًن َبکی )  

  

 

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

 

  

 

 )یبديارٌ زودٌ یبد مرحًم حبج بُرام شفیع( 9مستعدیه َبکی پسران کشًر  مىطقٍ مسببقبت فرَىگی يرزشی  ()آقبیبن مسببقبت    

 کرهاًشاُ محل برگساری

 7921آتاى  9چْارشٌثِ  تبریخ يريد

 7921آتاى  7شٌثِ  تبریخ خريج

 آررتایداى غرتی, آررتایداى شرقی, ّوذاى, زًداى, کرهاًشاُ, ایالم  تیم َبی شرکت کىىدٌ

 آقای اسکٌذر عسگریاى شاد َمبَىگی اسکبن

 22711991170 شمبرٌ تمبس

 , هدوَعِ ٍرزشی کَثر9کرهاًشاُ,فرٌّگیاى فاز آدرس

 يضعیت شُرستبن استبن وبم ي وبم خبوًادگی اوتصبببت

  خرم آثبد لرستبى آرش جْبًی سرپرست کل

  اراک هرکسی یحیی زاّذی مسئًل فىی

  گرگبى گلستبى علی هحقق ًیب دايران

  خرم آثبد لرستبى راهیي کوبلًَذ

  کرهبًطبُ کرهبًطبُ ثْوي کیْبًی

  تْراى  تْراى پیبم هٌصَری

  اراک هرکسی هحوذ رضب راّساًی

  گرگبى گلستبى سیذ هحوذ قریطی

  تجریس آررثبیجبى ضرقی رسَل اًتخبثی جبج َب

  ّوذاى ّوذاى ًیوب اهیٌیبى

  اصفْبى اصفْبى پَریب رئیسی

  کرهبًطبُ کرهبًطبُ سعیذ کیْبًی
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(7931اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت فدراسیًن َبکی )  

  

 

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

 

 مسببقبت المپیبد استعدادَبی برتريرزشی َبکی پسران مسببقبت

 ایالم محل برگساری

 7921آتاى  91صثح رٍز دٍشٌثِ  تبریخ يريد

 7921آرر  7دٍشٌثِ تعذازظْر رٍز  تبریخ خريج

 3 ایالم, سیستاى ٍ تلَچستاى, آررتایداى غرتی, خراساى رضَی، هازًذراىAگرٍُ  تیم َبی شرکت کىىدٌ

 3 کرهاًشاُ, , قن, ّوذاى، خَزستاى، کْگیلَیِ ٍ تَیراحوذBگرٍُ 

 هرکسی، آررتایداى شرقی، لرستاى، گلستاى، فارس C:گرٍُ 

 سوٌاى،زًداى، خراساى خٌَتی، تْراى، اصفْاى D:گرٍُ

 آقای احساى صویوی َمبَىگی اسکبن

 22923101177 شمبرٌ تمبس

 ایالم آدرس

 يضعیت شُرستبن استبن وبم ي وبم خبوًادگی اوتصبببت

 هَافقت تْراى تْراى حویذرضب ثخبرایی ومبیىدٌ فدراسیًن

 هَافقت ّوذاى ّوذاى هحوذرضب اهیٌیبى سرپرست کل

 هَافقت کرهبًطبُ کرهبًطبُ ضبپَر هرادیخبًی کمک سرپرست کل

 هَافقت اصفْبى اصفْبى هحوذ دّقبى مسئًل فىی

 هَافقت هْذیطْر سوٌبى هرادعلی خبکجبز

 هَافقت اراک هرکسی یحیی زاّذی پَیب

 هَافقت ثٌذر اًسلی گیالى حسي یبری ًیب مسئًل دايران

 هَافقت هْذیطْر سوٌبى عجبس رٍالفقبری

 هَافقت خرم آثبد لرستبى آرش جْبًی

 هَافقت گرگبى گلستبى هرتضی احوذی دايران

 هَافقت گرگبى گلستبى هْراى عالقی

 هَافقت اراک هرکسی احوذرضب راّساًی

 هَافقت ثٌذر اًسلی گیالى سیبٍش غالهی

 هَافقت ّوذاى ّوذاى علیرضب گلگَى

 هَافقت آثبد خرم لرستبى اهیر صف آرا

 هَافقت خرم آثبد لرستبى حبهذ کرم الْی

 هَافقت خرم آثبد لرستبى راهیي کوبلًَذ

 هَافقت قن قن هحوذ صبحجی

 هَافقت ضیراز فبرس ثٌیبهیي ًبرًج

 هَافقت ًقذُ آررثبیجبى غرثی ًبصر صوذی

 هَافقت کرهبًطبُ کرهبًطبُ علیرضب عجبسیبى

 هَافقت گچسبراى کْگیلَیِ ٍ ثَیراحوذ رحوت الِ هحوذی

 هَافقت هْذیطْر سوٌبى هحوَد رضب عرثیبى

 هَافقت خرم آثبد لرستبى احوذ کبظوی

 هَافقت خویٌی ضْر اصفْبى اصغر قذیوی جبج َب

 هَافقت سویرم اصفْبى عجبس ثْراهیبى

 هَافقت ّوذاى ّوذاى ًیوب اهیٌیبى

 هَافقت اصفْبى اصفْبى پَریب رییسی

 هَافقت اراک هرکسی علی ضفیعی

 هَافقت تْراى تْراى آریب جَاًطیر

 هَافقت گرگبى گلستبى هجیذ فرخی

 هَافقت ثٌذر اًسلی گیالى علیرضبیبری ًیب
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(7931اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت فدراسیًن َبکی )  

  

 

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

 

 مسببقبت المپیبد استعدادَبی برتريرزشی َبکی دختران مسببقبت

 یاسَج -کْگیلَیِ ٍ تَیراحوذ  محل برگساری

 7921آتاى  92شٌثِ سِ رٍز  تعذازظْر تبریخ يريد

 7921آرر  3 سِ شٌثِ تعذازظْر رٍز  تبریخ خريج

َبی شرکت کىىدٌتیم   هرکسی، کْگیلَیِ ٍ تَیراحوذ، خراساى خٌَتی، قن، آررتایداى شرقی، فارسA 3گرٍُ  

 ّوذاى،اصفْاى، ایالم، تْراى، خراساى رضَی، گیالى B 3گرٍُ 

 

 آقای ًیوا حیذری َمبَىگی اسکبن

 22932271922 شمبرٌ تمبس

 اداره کل مخابراتیاسىج، فلکه استانذاری، خیابان مصلی،مهمانسرای  آدرس

 يضعیت شُرستبن استبن وبم ي وبم خبوًادگی اوتصبببت

 هَافقت یبسَج کْگیلَیِ ٍ ثَیراحوذ ضْال گطتبسجی ًیب ومبیىدٌ فدراسیًن

 هَافقت ضیراز فبرس خذیجِ افطبری سرپرست کل

 هَافقت تْراى تْراى آلی ال عغبر مسئًل فىی

 هَافقت تْراى تْراى عَثی ایل ثیگی مسئًل دايران

 هَافقت گچسبراى کْگیلَیِ ٍ ثَیراحوذ فریوب فرخلَ

 هَافقت سبری هبزًذراى صذیقِ ًصیری دايران

 هَافقت کرهبى کرهبى سویرا کیبًفر

 هَافقت کرهبى کرهبى ضْرزاد هعلن زادُ اًصبری

 هَافقت اصفْبى اصفْبى فریٌبز ضیراًی

 هَافقت سبری هبزًذراى هْسب قجبدی

 هَافقت ضیراز فبرس زّرُ رستوی

 هَافقت ًقذُ آررثبیجبى غرثی زّرا ثذلی

 هَافقت ّوذاى ّوذاى حذیث قرُ خبًی

 هَافقت ضیراز فبرس  فبعوِ زارع

 هَافقت هطْذ خراسبى رضَی سیذُ هعصَهِ پَرعسیسی

 هَافقت یبسَج کْگیلَیِ ٍ ثَیراحوذ لیال ایراًسادُ

 هَافقت خرم آثبد لرستبى سعیذُ دارایی

 هَافقت اصفْبى اصفْبى ًسین داٍری

 هَافقت هْذیطْر سوٌبى سویِ عرثیبى جبج َب

 هَافقت قسٍیي قسٍیي لیال خلخبلی

 هَافقت قسٍیي قسٍیي ًبزًیي خلخبلی

 هَافقت ایالم ایالم لیلی عجذالْی

 هَافقت اراک هرکسی فبعوِ حجیجی

 هَافقت اَّاز خَزستبى اهیٌِ خجستِ

 هَافقت ًقذُ آررثبیجبى غرثی زیجب فتَحی
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(7931اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت فدراسیًن َبکی )  

  

 

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

 

 

 یبزدَمیه ديرٌ لیگ برتر َبکی ببشگبٌ َبی آقبیبن کشًر  مسببقبت

 اراک -هرکسی  محل برگساری

 7921 دی 29شٌثِ یکصثح رٍز  تبریخ يريد

 7921 دی 23 پٌح شٌثِتعذازظْر رٍز  تبریخ خريج

 لرستاى -تْراى -آررتایداى شرقی -قن -ّوذاى -آررتایداى غرتی –هرکسی -سوٌاى تیم َبی شرکت کىىدٌ

 علیرضا هشایخیآقای  َمبَىگی اسکبن

 22719317277 شمبرٌ تمبس

 مرداد 5مجمىعه ورزشی  –اراک  آدرس

 يضعیت شُرستبن استبن وبم ي وبم خبوًادگی اوتصبببت

 هَافقت ثٌذراًسلی گیالى حسي یبری ًیب سرپرست کل

 هَافقت ّوذاى ّوذاى هحوذرضب اهیٌیبى مسئًل فىی

 هَافقت هْذیطْر سوٌبى هرادعلی خبکجبز

 هَافقت هْذیطْر سوٌبى عجبس رٍالفقبری مسئًل دايران

 هَافقت گچسبراى کْگیلَیِ ٍ ثَیراحوذ رحوت الِ هحوذی دايران

 هَافقت خرم آثبد لرستبى احوذ کبظوی

 هَافقت اراک هرکسی احوذرضب راّساًی

 هَافقت خرم آثبد لرستبى اهیر صف آرا

 هَافقت گرگبى گلستبى هرتضی احوذی

 هَافقت ّوذاى ّوذاى علیرضب گلگَى

 هَافقت گرگبى گلستبى علی هحقق ًیب

 هَافقت ضیراز فبرس هحوذحسیي عبقجت ثیي

 هَافقت ثْطْر هبزًذراى کویب تقی زادُ

 هَافقت خویٌی ضْر اصفْبى اصغر قذیوی جبج َب

 هَافقت ضیراز فبرس سعیذ هْبجری

 هَافقت گرگبى گلستبى هجیذ فرخی

 هَافقت اصفْبى اصفْبى پَریب رییسی

 هَافقت سبری هبزًذراى هْذی خراط

 هَافقت یبسَج کْگیلَیِ داًصعلی 

 هَافقت کرهبى کرهبى علی ّوتی
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(7931اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت فدراسیًن َبکی )  

  

 

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

 

 

 

 کشًر  ببوًاندَمیه ديرٌ لیگ برتر َبکی ببشگبٌ َبی  مسببقبت

 زًداى محل برگساری

 7921 آرر 92 خوعِرٍز ظْر  تبریخ يريد

 7921 دی 29 دٍشٌثِتعذازظْر رٍز  تبریخ خريج

 کْگیلَیِ ٍ تَیراحوذ -گلستاى -خراساى رضَی -تْراى -آررتایداى شرقی -3 گیالى Aگرٍُ  تیم َبی شرکت کىىدٌ

 زًداى -اصفْاى -قن -هرکسی -خَزستاى -3 ّوذاى Bگرٍُ 

 خالقیخاًن  َمبَىگی اسکبن

 22927032777 -22729079029 شمبرٌ تمبس

 تاالر امیرکبیر–سبسه میذان  –زنجان  آدرس

 يضعیت شُرستبن استبن وبم ي وبم خبوًادگی اوتصبببت

 هَافقت تْراى تْراى آلی ال عغبر سرپرست کل

 هَافقت تْراى تْراى سْیال عسگرزادُ مسئًل فىی

 هَافقت اَّاز خَزستبى اهیٌِ خجستِ

 هَافقت ضیراز فبرس فرخلَ فریوب مسئًل دايران

 هَافقت سبری هبزًذراى صذیقِ ًصیری دايران

 هَافقت کرهبى کرهبى سویرا کیبًفر

 هَافقت کرهبى کرهبى ضْرزاد هعلن زادُ اًصبری

 هَافقت سبری هبزًذراى هْسب قجبدی

 هَافقت اصفْبى اصفْبى فریٌبز ضیراًی

 هَافقت ضیراز فبرس  فبعوِ زارع

 هَافقت یبسَج کْگیلَیِ ٍ ثَیراحوذ ایراًسادُلیال 

 هَافقت ضیراز فبرس هْرًبز پَالدی

 هَافقت هطْذ خراسبى رضَی سیذُ هعصَهِ پَرعسیسی

 هَافقت اصفْبى اصفْبى ًسین داٍری

 هَافقت ضیراز فبرس زّرُ رستوی

 هَافقت قسٍیي قسٍیي لیال خلخبلی جبج َب

 هَافقت قسٍیي قسٍیي ًبزًیي خلخبلی

 هَافقت هْذیطْر سوٌبى سویِ عرثیبى

 هَافقت ًقذُ آررثبیجبى غرثی زیجب فتَحی

 هَافقت ایالم ایالم لیلی عجذالْی

 هَافقت تجریس آررثبیجبى ضرقی سعیذُ اضرفی اللِ
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