
نام و نام خانوادگیردیف

سهیال رحیم زاده1

مهرداد خادم دلیر2

سعیده قاسمی3

نرجس خاتون شکوفه فر4

محسن رحمانی5

زمان شکری6

جواد حیدر زاده مقدم7

محسن کیانی8

مالک ربیعی انگاسی9

کاوه پور علی10

حسین ناطقی11

مصطفی باوند سوادکوهی12

علی فالح تفتی13

علیرضا خالقی14

محمد علی حقدادی15

ساسان امینی16

رضا رضایی17

مهدی عابدی18

محسن شریفی جدید19

فرشته طاعتی20

مریم پیله وری21

حمید داود آبادی22

مهدی فالحتی قالهری23

سیمین افشاری پور24

رضا ایران نژاد پاریزی25

سید مرتضی علوی26

علی زین الدینی راویز27

پیمان پرران نژاد28

عباس موالیی29

بختیار بختیاری30

علی فیروز آبادی31

سلیمان صالحی32

میثم حریری33

مسلم قربانی دولت شانلو34

علی علی باشی35

سجاد فتاحی36

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه



نام و نام خانوادگیردیف

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

قباد پرویزی37

محسن پری زاده38

محمد هواسیان39

فرهاد اسکندری40

فرناز حسن نژاد41

سعید درودی42

سعداله بیک زاده43

علی اصغر غفوری بیداخویدی44

حامد صنعتی برقی حسن کیاده45

سیامک عینی46

سید علی هاشمی زاده47

توحید برزگری48

علی رضایی49

زهرا شیری50

بابک نیک فر51

حامد علیا52

الهام حسینی خواه53

رضا محمد زاده54

نغمه بیک زاده55

فرشاد رضا خانی56

رضا محمد زاده57

بهرنگ پور کافی58

اعظم میرزانیا شفیع آباد59

محمد گلباز60

مهدی رحمانی61

هادی باقری62

علیمراد منوچهری63

حسین مومنیان64

مجید نوروزی65

فائزه بابائی مجد66

محمد پارسا67

سیامک حسن نژادی68

بابک جعفر پور69

کاوه امیر فالحی70

فخرالدین مام علی71

محمد نادعلی نسب72



نام و نام خانوادگیردیف

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

محمد ریحانی73

محسن اصالنی74

علی اصغر موسی پور75

محمود قلی پور76

مهرداد ذبیحی77

فاطمه مسلم جوی78

نصراهلل کشاورزی79

محمد نامجو80

حسین صادق بهاری81

حمید سلطانی باقری نژاد شیرازی82

فرانک کریمی83

لیدا ضیاع84

سیدشاهین خردمند85

فاضل روستا86

محمد حسن شاکر87

کرامت اله سراندیبی88

رسول هزاردستان89

علی بیات پور90

محمدهادی بینازاده91

کمیل کیانی92

فهیم قلیزاده االله گورابی93

حمید سید غالمی موسوی94

سعید مقدسی اصلی95

روح اهلل جعفری96

مقداد دانشمند عزیز97

مهران نجفی اصلی پاشاکی98

احسان سیفی نژاد99

محسن مهدوی100

رضا رحمتی101

مجتبی موگویی102

ثمین بخشی زاده103

نیما یساری104

سید غالمرضا موسوی105

مسعود خسروی106

حامد محمودی107

علی رادمهر108



نام و نام خانوادگیردیف

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

پویا محبی109

آرش لطف الهی110

فریدون علی زاده111

افشین دزفولی زاده112

چنگیز مظفری113

مهدی امیری114

کمال فتحی115

مهرداد شجاعی116

علی مدبرسعید117

حسن گل قاسم لو118

سوانا دانغیان119

نیما محجوب120

سجاد علی رضا پور محله121

بیتا کاخ ساز122

رسا الیاسی123

عرفان پورشیخ124

مهدی سیمین125

علی ملک نژاد اورنگی126

مهرداد امیری127

یاسر عالی پور128

زهرا رئیسی129

بروز ممبینی130

علیرضا فرحمند131

علیرضا خورشیدی132

حسین سوزنگری133

فروغ بخشنده پور134

علیرضا عابد نژاد135

تهمینه بهادری بیرگانی136

مرتضی باقرزاده مقدم137

میالد مریدسادات138

احمد میرزاپور کریم آباد139

روح اهلل شفیعی140

اسداهلل چراغی سبزکوهی141

محمد خوبیاری ابوالوردی142

علی مردانی143

اکبر طاهر خانی144



نام و نام خانوادگیردیف

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

مجتبی طاهر خانی145

محمود آذربایجانی146

جواد کلهر147

غالمرضا کریمی148

مهرداد لشگری149

سیامک رحمانی150

غالمرضا آذربایجان151

سهراب کریمی رحمانی152

علی رحمانی153

سحر تراب مستعدی154

مهدی زبده مافی155

جعفر محمدی156

محمود عابدی157

عظیم صیدی158

زهرا دهقانی طراقی159

امیر عزتی160

مریم غفاری161

سید علی عبداللهی162

نوید عبدالوند163

احمد دخیلی164

محسن اعتقادی165

داود علیئی166

امیر عبدالهی167

علیرضا ایمانی حافظ168

سید محمد مرتضوی169

احمد نظری170

سپیده نجفی171

حسین نیستانکی172

احسان آرام173

پرستو ابریشمی174

علی حسن زاده175

محمدعلی خزلی176

هادی قربانی177

مهدی بیرقی178

عباس یاوری179

حسین آریا منش180



نام و نام خانوادگیردیف

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

حامد رستگار181

وحید طاهری182

کامران علیزاده183

محسن صادقی184

محمد رحیمی گلین بالغی185

راضیه خادمیان راوندی186

نسرین اسدی187

حجت بارانی188

امیر طبسی189

زهره احمدزاده190

فاطمه صالح زاده191

محمدحسین جاللی خضرای مقدم192

جالل الدین انصاری193

علی بیگ رضایی194

زیبا معینی195

مجید محمد اسماعیلی196

اکرم سعادتی بغدادی197

حسین شاهینی198

زهرا سلیمانی199

ناصر نجفی200

حامد رحمانی201

فریبرز گرگانی202

افشین حبیبی203

کیوان محمودی204

محمد پور کاوه دهکردی205

غالمعباس فدایی206

زهرا حیدری207

کبری قطره سامانی208

فرزین برجیان بروجنی209

عباس مسلمی نژاد آرانی210

محمود موالیی خوراسگانی211

صغرا حسنی اردکانی 212

رقیه ایمانیان مفرد بیدگلی213

علی رجایی ریزی214

امیر حسین رزاقی215

صفرعلی عقیلی دهنوی216



نام و نام خانوادگیردیف

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

منیره خرمی217

جواد لطفی218

جواد مستاجران219

معصومه ایرانپور انارکی220

امیر جلوانی221

مریم حیدری222

سیده شکوه السادات جعفری223

سارا جوادی224

مینا بازشوشتری زاده225

محسن قربانیان226

مهدی صادقی227

آرش باقری228

مریم کریمی229

مهدی صفاری230

خدیجه سامی231

امیر عباس مصلحی232

مجید راجی233

حمید امامی234

یوسف حمله داری نجف آبادی235

محمد آرمین236

نرگس طاروردی آخوره237

علی شکرریز238

سیدمحمد رضا ابطحی نجف آبادی239

سید حمید افضل240

عبدالحمید رنجبر241

محسن جعفری242

محمد جواد نجات خواه243

صفورا میر عنایت244

صمد آقائی245

حسن بهرامیان246

جابر کاوه247

غالمرضا افشاری248

علی آرین مهر249

سید حسین طالبیان250

مجید رضائی اول251

معین عبدالهی252



نام و نام خانوادگیردیف

مربی راهنمای کوه پیمایی و کوه نوردی سطح باشگاه

سعید پیله وران253

سعید آتشین پنجه254

نعمت اله فرخنده عقیده255

مهرداد ثابت نیا256

نیلوفر سنگتراش دیباور257

محمد مراد زاده مقدم258

مهری بختیاری فایندری259

مصطفی یزدی260

وحید هریوندی261

انیس حامد صابری262

ابوالفضل نژاد قلی263


