
آقایان – 6331تیرماه  –بند یخچال  –کوهپیمایی  3اسامی قبول شدگان آزمون ورودی مربیگری درجه   

 ردیف نام و نام خانوادگی استان ردیف نام و نام خانوادگی استان

دیزجچراغ رحمان ابراهیمی آذربایجان شرقی 31 عماد طالبی تهران  6 

 2 حسن شمسی آذربایجان شرقی 33 رضا ابراهیمی چهارمحال و بختیاری

یئتوحید دردا آذربایجان شرقی 33 فریدون کریمیان چهارمحال و بختیاری  3 

گنبری سعید بابایی آذربایجان شرقی 33 محمد ذاکری خراسان رضوی  4 

شرق محمدرضا صبری خراسان رضوی  5 شهریار یمینی فر آذربایجان شرقی 44 

سردرود مجید اصل قاسمی آذربایجان شرقی 46 سید مجید عابدی خراسان رضوی  1 

ن فردعلی رستمیا آذربایجان شرقی 42 محمد شبانیان خراسان رضوی  3 

غربیآذربایجان  43 مهدی نسترنی خراسان رضوی  3 مهران همت یار 

 3 محمد تمجید اردبیل 44 امیر مظفری خراسان رضوی

علی آبادی سعید رمضانی اصفهان 45 اسماعیل خیاط آزاد خراسان رضوی  64 

خوراسگانی محمد موالیی اصفهان 41 جواد صادق نژاد دهمیانی خراسان رضوی  66 

محمدپور افشین عجمی اصفهان 43 حسین مصطفوی زنجان  62 

بروجنی پیمان آزادی اصفهان 43 جواد عربعامری سمنان  63 

 64 محمد ذاکری اصفهان 43 امیر صادقی سمنان

چمگردانی حسین کرمی اصفهان 54 مسعود رزازان سمنان  65 

 61 محمد روح الهی اصفهان 56 بهزاد افشار فارس

 63 محمد توکل البرز 52 حسین قائدی فارس

 63 نعمت اله برجی ایالم 53 احمد بدیعی فرجام فارس

 63 مهدی شمالی بوشهر 54 بهرام خیراندیش فارس

 24 رحیم مهاجری بوشهر 55 مجتبی نظری فارس

 26 امیر کلهر تهران 51 محمد شکری زاده دودجی فارس

 22 محمد درمنکی فراهانی تهران 53 علی اشتریان قزوین

یحامد حکیم جواد قزوین  23 روح اله علی اکبری تهران 53 

 24 مهیار کفاش تهران 53 حسین ساالری پور قم

وررسولامیرناصر پ تهران 14 مجتبی باللی قم  25 

 21 سعید رحیمی تهران 16 مختار ناوه کردستان

 23 میرشهاب الدین مرعشی تهران 12 سیروان احمدی کردستان

 23 حامد محمودی تهران 13 عباس سرباز بدرسیری کرمان

 23 فرامرز مظفری تهران 14 بهروز رشیدی گمین کرمان

 34 علیرضا چهرقانی تهران 15 مرتضی زارع کرمانشاه

 36 علی ناجیان اصل تهران 11 جواد فدائی گلستان

 32 حجت خدایی تهران 13 علی اکبر پورحسین علمداری مازندران

 33 سید احمد جوهری تهران 13 احمد آقایی مرکزی

 34 محمدرضا صالحی تهران 13 مسعود سرور امینی همدان

 35 طاهر طالبی تهران 34 سعید عریانپور همدان

 


