
 صعودهای ورزشی کمیته 
 زنان – پنجمین دوره سراسری هماهنگی و بازآموزی داوران صعودهای ورزشی اسامی شرکت کنندگان در

 1398تیر ماه  21 –تهران 

 درجه استان نام خانوادگی نام  ردیف درجه استان نام خانوادگی نام  ردیف

 3 چهارمحال و بختياری رحمان دوست سميه 26 1 تهران درسازان فهيمه 1

 3 خراسان رضوی حسينی نرگس 27 1 همدان بهراميان زهرا 2

 3 قزوین کریمی سميرا  28 1 البرز عبداله خانی زهره 3

 3 هرمزگان سنگرزاده صدیقه 29 1 تهران جهانبخش سفيدی خدیجه 4

 3 خراسان رضوی عليزاده زهره  30 2 تهران راستگو نسرین 5

 3 تهران زاده دشتیتجلی  سایه 31 2 تهران ساالری پریسا 6

 3 کرمان سلطانی نژاد سجاده 32 2 کرمان هاشمی خالو راضيه السادات 7

 3 تهران غفوری فر یاسمن 33 2 مازندران زربه ئی آرزو  8

 3 البرز خادمی زارع نيره 34 2 تهران مالمحمدی اکرم 9

 3 تهران صادقی پور سيمينه 35 2 البرز طهماسبی مرضيه 10

 3 تهران اشناب مرضيه 36 2 تهران دانائی رویا 11

 3 قزوین کاظمی خاتون 37 2 هرمزگان لکزایی فر صغری 12

 3 تهران رئيسی فرنوش 38 2 تهران کوليوند زهرا 13

 3 تهران تقی زاده پارچه بافی رکسانا 39 2 تهران سعدیان فاطمه 14

 3 رضوی خراسان حسينی مليحه سادات 40 2 البرز بای تمری معصومه 15

 3 تهران بهرامی نژاد مریم  41 3 خراسان رضوی کاظم زاده راضيه 16

 3 اصفهان استکی مليکا  42 3 اصفهان خسروی بابادی سارا  17

 3 تهران ساالری سوگند  43 3 مرکزی عزیزمحمدی الهه 18

 3 قزوین رمضانی زهره 44 3 مازندران قبادی بيستونی بهاره 19

 3 کردستان حسينی ساکار  45 3 تهران نژادواقفی  بهاره  20

 3 مرکزی اموری شکيبا  46 3 تهران کریمی آتوسا  21

 3 تهران بنفشه نگين 47 3 تهران عباس زاده مهدیه  22

 3 قزوین زادنعمت سارا 48 3 خراسان رضوی صدقيان آمنه 23

 3 خراسان شمالی شادمهری شهين 49 3 کرمان جعفری محمودآبادی سمانه 24

      3 تهران یارمحمدی مریم 25

 موفق باشید                                                                                  


