
(9317) فدراسیًن َبکی اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت  

  

 

 فذراسیَى ّاکی جوَْری اسالهی ایراى
(363 66 362-4: تلفکس) –آدرس: تْراى، تسرگراُ ًیایص، هجوَعِ فرٌّگی ٍرزضی اًقالب 

 

کشًر 5قُرمبوی َبکی  (مردان) مسببقبت    

ّوذاىمحل برگساری

7921 تیر 92جوعِ تبریخ يريد

7921 هرداد 7شٌثِ دٍ تبریخ خريج

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

 هرکسی, آررتایجاى غرتی, گلستاى, اصفْاىB 3گرٍُ 

آقای هْذی شاطری َمبَىگی اسکبن

22719731199شمبرٌ تمبس

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

 يضعیتشُرستبناستبنوبم ي وبم خبوًادگیاوتصبببت

هَافقتتْراىتْراى حسي اتارریسرپرست کل

 هَافقت ّوذاى ّوذاى هحوذ رضا اهیٌیاى مسئًل فىی

 هَافقت کرهاًطاُ کرهاًطاُ ضاپَر هرادخاًی

 هَافقت اصفْاى اصفْاى هحوذ دّقاى

 هَافقت هْذیطْر سوٌاى عثاس رٍالفقاری مسئًل دايران

 هَافقت ّوذاى ّوذاى هْذی ضاطری

 هَافقت اراک هرکسی احوذ رضا راّساًیدايران

 هَافقت ّوذاى ّوذاى علی گلگَى

 هَافقت گرگاى گلستاى هرتضی احوذی

 هَافقت گرگاى گلستاىعلی هحقق ًیا

 هَافقت کرهاًطاُ کرهاًطاُ تْوي کیْاًی

 هَافقت تْطْر هازًذراى کویل تقی زادُ

 هَافقت تٌذر اًسلی گیالى سیاٍش غالهی

 هَافقت ًقذُ آررتایجاى غرتی فرّاد لطگری

 هَافقت اصفْاى اصفْاى اصغر قذیویجبج َب

 هَافقت یاسَج کْکیلَیِ ٍ تَیر احوذ علی داًص

 هَافقت هْذیطْر هحوَد عرتیاى هحوَد عرتیاى

 هَافقت ضیراز فارس سعیذ هْاجری
 (ایي فرم تَسط فذراسیَى ّاکی صادر ضذُ است ٍ تعٌَاى اتالغ رسوی هحسَب هی گردد )

 

 

 

 

 

 

 



(9317) فدراسیًن َبکی اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت  

  

 

 فذراسیَى ّاکی جوَْری اسالهی ایراى
(363 66 362-4: تلفکس) –آدرس: تْراى، تسرگراُ ًیایص، هجوَعِ فرٌّگی ٍرزضی اًقالب 

 

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

سویرم اصفْاىمحل برگساری

7921شْریَر  72دٍشٌثِ تبریخ يريد

7921شْریَر  99پٌجشٌثِ تبریخ خريج

 اصفْاىفارس, 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

22799991290شمبرٌ تمبس

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

 يضعیتشُرستبناستبنوبم خبوًادگیوبم ي اوتصبببت

ّوذاىّوذاى رضا اهیٌیاىهحوذ سرپرست کل

  کرهاًطاُ کرهاًطاُ ضاپَر هراد خاًی مسئًل فىی

  هْذتطْر سوٌاى هراد علی خاکثاز

  خرم آتاد لرستاى راهیي کوالًَذدايران

  خرم آتاد لرستاى حاهذ کرم الْی

  کرهاًطاُ کرهاًطاُ علی عثاسیاى

  گرگاى گلستاىهرتضی احوذی

  ضیراز فارس هحسي تَاًگر زهیي

  ًقذُ آررتایجاى غرتی ًاصر صوذی

  ضیراز فارس سعیذ هْاجریجبج َب

  یاسَج کْکیلَیِ ٍ تَیر احوذ علی داًص

  اصفْاى اصفْاى پَریا رئیسی

 (هحسَب هی گردد )ایي فرم تَسط فذراسیَى ّاکی صادر ضذُ است ٍ تعٌَاى اتالغ رسوی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(9317) فدراسیًن َبکی اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت  

  

 

 فذراسیَى ّاکی جوَْری اسالهی ایراى
(363 66 362-4: تلفکس) –آدرس: تْراى، تسرگراُ ًیایص، هجوَعِ فرٌّگی ٍرزضی اًقالب 

 

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

تیرجٌذ خراساى جٌَتیمحل برگساری

7921شْریَر  72دٍشٌثِ تبریخ يريد

7921شْریَر  97ِ چْارشٌثتبریخ خريج

 , گلستاىخراساى جٌَتی 3    9کی ّاتیم َبی شرکت کىىدٌ

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

 هیٌی ّاکی3 سوٌاى, خراساى جٌَتی, گلستاى, خراساى رضَی

هحوَد ًثی زادُآقای  َمبَىگی اسکبن

22772371921شمبرٌ تمبس

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

 يضعیتشُرستبناستبنوبم ي وبم خبوًادگیاوتصبببت

ّوذاىّوذاى هْذی ضاطریسرپرست کل

  اصفْاى اصفْاى هحوذ دّقاى مسئًل فىی

  گرگاى گلستاى هْراى عالقیدايران

  کرهاى کرهاى هعیي ًایة لی

  اراک هرکسی احوذ رضا راّساًی

  قن قن هحوذ صاحثی

  کرهاى کرهاى علی ّوتیَب جبج

  خویٌی ضْر اصفْاى اصغر قذیوی

  هطْذ خراساى رضَی حسي خاکپَر

 (ایي فرم تَسط فذراسیَى ّاکی صادر ضذُ است ٍ تعٌَاى اتالغ رسوی هحسَب هی گردد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(9317) فدراسیًن َبکی اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت  

  

 

 فذراسیَى ّاکی جوَْری اسالهی ایراى
(363 66 362-4: تلفکس) –آدرس: تْراى، تسرگراُ ًیایص، هجوَعِ فرٌّگی ٍرزضی اًقالب 

 

 3مىطقٍ  –جشىًارع فرَىگی يرزشی مستعدیه َبکی پسران کشًر  ()مردان مسببقبت    

ًقذُ آررتایجاى غرتیمحل برگساری

7921شْریَر  90شٌثِ تبریخ يريد

7921شْریَر  93شٌثِ دٍتبریخ خريج

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

 کرهاًشا3ُ آررتایجاى غرتی, زًجاى,     9ّاکی 

 هیٌی ّاکی3 آررتایجاى شرقی, زًجاى, کرهاًشاُ, آررتایجاى غرتی

آقای رجة ًَراًی َمبَىگی اسکبن

22707039170شمبرٌ تمبس

ًقذُ خیاتاى ٍرزش استادیَم ٍرزشی تختی آدرس

 يضعیتشُرستبناستبنوبم ي وبم خبوًادگیاوتصبببت

ّوذاىّوذاى هحوذ رضا اهیٌیاىسرپرست کل

  اصفْاى اصفْاى هحوذ دّقاى مسئًل فىی

  تثریس آررتایجاى ضرقی رسَل اًتخاتیدايران

  اصفْاى اصفْاى رتیح اهلل جاًقرتاى

  ًقذُ آررتایجاى غرتی ًاصر صوذی

  گرگاى گلستاىهْراى عالقی

  گرگاى گلستاى هحوذ قریطی

  خویٌی ضْر اصفْاى اصغر قذیویجبج َب

  سویرم اصفْاى عثاس تْراهیاى

  گرگاى گلستاى یهجیذ فرخ

 (ایي فرم تَسط فذراسیَى ّاکی صادر ضذُ است ٍ تعٌَاى اتالغ رسوی هحسَب هی گردد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(9317) فدراسیًن َبکی اوتصبببت دايران ي عًامل برگساری مسببقبت  

  

 

 فذراسیَى ّاکی جوَْری اسالهی ایراى
(363 66 362-4: تلفکس) –آدرس: تْراى، تسرگراُ ًیایص، هجوَعِ فرٌّگی ٍرزضی اًقالب 

 

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

 اراک هرکسیمحل برگساری

7921شْریَر  90شٌثِ يريدتبریخ 

7921شْریَر  91 دٍشٌثِتبریخ خريج

 3 لرستاى, ایالم, قن    9ّاکی تیم َبی شرکت کىىدٌ

 لرستاىهرکسی, 3 قن,     9ّاکی 

 هیٌی ّاکی3 لرستاى, هرکسی, ایالم, ّوذاى, قن

آقای علی هشایخی َمبَىگی اسکبن

22719317277شمبرٌ تمبس

هرداد 7 اراک, ٍرزشگاُ آدرس

 يضعیتشُرستبناستبنوبم ي وبم خبوًادگیاوتصبببت

ّوذاىّوذاى هْذی ضاطریسرپرست کل

  خرم آتاد لرستاى احوذ کاظوی مسئًل فىی

 ضیراز فارس تٌیاهیي ًارًجدايران

  یاسَج کْکیلَیِ ٍ تَیراحوذ هحوذ رضا ایوٌی اردکاًی

  گچساراى کْکیلَیِ ٍ تَیراحوذًیوا حیذری

  گرگاى گلستاىهرتضی احوذی

  اراک هرکسی احوذ رضا راّساًی

  کرهاى کرهاى علی ّوتیجبج َب

  اصفْاى اصفْاى پَریا رئیسی

  ضیراز فارس سعیذ هْاجری

 (ایي فرم تَسط فذراسیَى ّاکی صادر ضذُ است ٍ تعٌَاى اتالغ رسوی هحسَب هی گردد )

 


