
نام و نام خانوادگیردیف

محسن سام دلیری1

رادمهر فرهادی2

نصیر گنجی3

عباس نوابی4

سجاد حمصی5

مسعود حسن پور6

مهران صفاییان7

آرش جمشیدی8

بیتا زنجانی9

جواد رشیدی10

کاظم داروین11

سعادت رهیده12

رضا غالمی هفشجانی13

علیرضا مرادی دالینی14

جعفر محمدی15

مصطفی زیتون16

هادی سرداری ممقانی17

جواد جنت فریدونی18

سید مجتبی حسینی19

اسماعیل سلیمانی کرانی20

محمد حاجی حیدری21

یحیی رضازاده22

مهراد مسلم23

ساسان امینی24

مصطفی باوند سواد کوهی25

حسین دو کوهکی26

سید مجید موسوی27

امیر محمدی28

ایمان شهربانوپور محمدی29

ابراهیم رستمی30

مرضیه طهماسبی31

سید مهدی فرزان فر32

عباسعلی اکبری33

حسین اخوان ارمکی34

ادریس حیدرنژاد35

علیرضا خالقی36

مربی راهنمای سنگ  نوردی طبیعت سطح باشگاه



نام و نام خانوادگیردیف

مربی راهنمای سنگ  نوردی طبیعت سطح باشگاه

محمد شرف الدینی شورکی37

آرش قنبری38

هوشیار قنبری39

میالد جمشیدی40

اسماعیل احمدیان چاشمی41

زهرا حیدری42

علی جمشیدی43

علی اکبری44

حسین مومنیان45

مهرداد  شجاعی46

علی برازجانی47

سید محمد رضا ابطحی نجف آبادی48

علی رضا اکبری49

پوریا خوش کیفی50

مهدی سیمین51

پگاه جمالیان52

حمید داود آبادی53

زرتاج گندم ریز54

اسماعیل صالحی55

زینب پرنده خوزانی56

حسین کریمی نژاد57

امین حیدری58

علی محمدی59

اصغر پیرو حقیقی60

امیر طبسی61

وحید مرتضایی62

محمد نامجو63

زینب سالمتیان64

مجید رضاپی اول65

محمد پارسا66

رامین خورشیدی67

رسول سلیمی68

مسعود شعبان یاراحمدی69

سعیده قاسمی70

فواد عبدالهی71

سیامک رحمانی72
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مربی راهنمای سنگ  نوردی طبیعت سطح باشگاه

اکبر طاهرخانی73

سعید آتشین پنجه74

ابراهیم قبولی75

غالمرضا رضایی76

مجتبی طاهرخانی77

احد میرزاپور کریم آباد78

زهرا رییسی79

مجتبی احسان پور80

کیوان رییسی81

احمد دخیلی82

امیر جلوانی83

محمد حسن شاکر84

محمد جواد ترکمانی85

فاضل روستا86

کمال فتحی87

سیروس اهوازیان88

سپیده نجفی89

سپیده عبدالرحیمی جاودان90

حسین ابراهیمی دارسینوییه91

مرضیه جدیری زاده92

احمد فالح93

پرستو ابریشمی94

احسان آیتی95

کامران علیزاده96

جواد مستاجران97

میثم حریری98

نصرت اهلل علیاری موالن99

رضا مبرزایی مقدم100

حسین جنتی منظری101

احمد زایر102

یونس مهرور103

سینا حیدری104

محمد علی اسپرم105

محمد نادعلی نسب106

نفیسه سلمانی قهیازی107

زهرا دهقان108
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مربی راهنمای سنگ  نوردی طبیعت سطح باشگاه

علی حسن زاده109

سپیده صادقی110

علی جوهری111

سید غالمحسین شریفی سعدی112

علیرضا دره113

سید عباس سعادت114

متین پدیدار115

محمود نعیمی نظام آباد116

علی شیبانی اصل117

افشین حبیبی118

محمد هادی بینازاده119

مهدی احمدی120

وحید محمدی121

کرامت اله سراندیبی122

حامد محمودی123

مرتضی یاقشی124

مسعود دهقان125

نیما یساری126

حسین ناطقی127

بابک زهتابیان رضایی128

فریدون گرگانی129

رضا محمدزاده130

حیدر روشنی قلعه باش131

محمد پور کاوه دهکردی132

افشین دزفولی زاده133

جمشید مهرآور134

رضا رضایی135

رضا اسماعیلی136

رضا نامجو مطلق137

میالد ریاضیات138


