
 

 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

 آماده تحویل لیست احکام قهرمانی
 

 نام و نام خانوادگی ردیف   نام و نام خانوادگی ردیف 

 راحیل رمضانی 142  1پرنیا روح الفدا  1

 ملیکا راحمی حقیقی 143  2پرنیا روح الفدا  2

 رحیم رستگاری مبین 144  3پرنیا روح الفدا 3

 صابر چرخی 145  4پرنیا روح الفدا 4

 کریم حسین زاده 146  1حامد اکبری  5

 فاطمه نصری نصر آبادی 147  2اکبری  حامد 6

 آزاده معزی 148  المیرا قربان زاده  7

 علی دوستی 149  یاسمین رضاپور 8

 فاطمه زرین آبادی 150  مریم آب بخشی 9

 علی طاهری ویس شوشتری 151  میالد قرقانی 10

 امیر امیدی 152  غزل غیاثی 11

 شوشتریعلی طاهری ویس  153  مسعود کوهنژاد 12

 پارسا رستمی 154  معصومه عبدالوهابی 13

 علی آرامش 155  داوود صفایی کیا 14

 پارسا زمانی 156  محسن محمدی نژاد 15

 زهرا سیفی 157  سیامک محرمی 16

 سهیل نادری 158  عارف خلجی 17

 یونس خورشیدی 159  مصطفی قدیری 18

 زهرا نوری 160  امیر نوری 19

 یاسمین رضاپور 161  حسینی رنانیسیده مهدی  20

 پریسا مددی 162  سیده افسانه میراحمدی 21

 مهدی کالبی 163  محمود وفائی عفت پناه 22

 کوثر طاهریان 164  رضا کالسنگیان 23

 مریم آب بخش 165  امیرحمزه پورشفیح 24

 نیما جمیری 166  آالله قاسمی 25

 شقایق اسکندری 167  ماهزاده نجار 26

 علی ناظمی 168  سید عارف انگشتان  27

 علی ناظمی 169  کبری ارمغانی بهروز 28

 مسعود زینالی  170  مریم جودکی 29
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 مجتبی ثقفی 171  آزاده معزی 30

 مسعود زینالی 172  مینا کلهر 31

 سوگند طهمورثی 173  منصوره محمدی 32

 فاطمه پور بحری راه پیما 174  سیده آزاده معزی 33

 شیما رسگار 175  موسی قیم 34

 فاطمه پور بحری راه پیما 176  سید ستار صید 35

 پرنیا مرید السادات 177  1ابوالفضل ساوه ای  36

 مریم حکمتی منش 178  سمانه بیرامی باهر 37

 فاطمه زرین آبادی 179  امیر نوری 38

 امیر حسین فتحی 180  محمد حسین دسترنج 39

 احمد رضا الهامی 181  مهدی کالبی 40

 سید علی رشیدآبادی 182  سبحان ماهینی 41

 علی طاهری ویس شوشتری 183  مهران الهامی 42

 حسین شریفات 184  مهدی هژیرخواه 43

 سید علی رشیدآبادی 185  حدیثه رجب پور 44

 فاطمه پوربحری راه پیما 186  مصطفی محمدی 45

 معماریانداود  187  علیرضا امیریان 46

 هدیه هادیون 188  1شبنم اسدی 47

 محمد جواد صیادی 189  2شبنم اسدی 48

 مسعود زینالی 190  1سمانه بیرامی  49

 طیبه شاملو 191  2سمانه بیرامی 50

 نگین آیروملو 192  معصومه کیانی زاده 51

 فاطمه سرشتی 193  فاطمه نصری نصرآبادی 52

 بهرام پرورش 194  هاجر رضا نژاد 53

 مهران الهامی 195  مرتضی محمدی فرد 54

 اهورا شاه صفی 196  1ابوالفضل ساوه ای  55

 محمد رضا طرالنی 197  3ابوالفضل ساوه ای  56

 ابوالفضل حسن پور 198  4ابوالفضل ساوه ای  57

 مهتاب ضیائی 199  پیمان اذغانی 58
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 پورابوالفضل حسن  200  سید محمد شاهمرادی 59

 مهدی اکبری 201  سید ستار صید 60

 مهدی پهناور 202  محسن ساوه ای 61

 داود معماریان  203  نگار رضایی 62

 محمد امین حمیدی  204  طوبی کمندانی 63

 فاطمه زرین آبادی 205  مریم جنگروی 64

 سید علی رشید آبادی 206  رامین فرشباف 65

 طاهری ویس شوشتریعلی  207  مهسا علیمردانی 66

 تبسم شیردل 208  مریم جودکی 67

 هانیه سعدونی 209  محمد جواد احمدی 68

 پریسا مددی 210  زهرا قلعه نویی 69

 شهداد غالمیان ثانی 211  شکیبا میاحی 70

 امین سعادتمند 212  نگار رضایی 71

 نیما جمیری 213  زهرا خلخالی 72

 ملینا میرزاخانیان 214  ریحانه السادات موسوی 73

 کیارش خراسانی 74

 

 احمد رضا الهامی 215 

 سید علی رشیدآبادی 216  محمد سلطانی 75

 زینب عشقی 217  محمد ابوالحسنی 76

 محمد طاها قیصری 218  سید رضا تقی پور 77

 سید ستار صید 219  محمد رضا نوری 78

 مهدی کالبی 220  صالح کریمی افشار 79

 سید علی رشیدآبادی 221  بد دوستی قالتیآریا  80

 امین مشهد گرمه 222  امین مشهدی گرمه 81

 هدی سعدونی  223  سید علی ابراهیمی 82

 مهدی هژیر خواه 224  زهرا نوری 83

 امین سعادتمند 225  محمد مسیحا نیری 84

 امین مشهد گرمه 226  یونس خورشید همدانی 85

 تامیال تذری 227  ابوالفضل رستمی 86

 زهرا نوری 228  محمد بابائی 87
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 نرگس ساالری برکویی 229  هادی خدایاری 88

 لعیا عابدی صفدر آبادی 230  علیرضا پیله فروشان 89

 سروش فداکار تبار 231  حسین شفیعیون 90

 علیرضا ده کاهی 232  پرهام رسولی 91

 آرش صادقی جهرمی 233  امیررضا کرم زاده 92

 فاطمه پوربحری راه پیما 234  میالد علیپور 93

 فاطمه زرین آبادی 235  مهدی علیپور 94

 تامیال تذری 236  امیرحسین صفرزاده 95

 اهورا شاه صنمی 237  کبری لکزایی فر 96

 محمد طاها قیصری 238  محیا دارابیان 97

 محمد مهدی طهماسبی آبدر 239  اعظم کرمی 98

 مهران الهامی 240  ابوالفضل محمدی 99

 آرش صادقی جهرمی 241  محمدرضا طرالنی 100

 ابوالفضل محمدی 242  یوسف اردمه 101

 لعیا عابدی صفدر آبادی 243  زهرا سیفی  102

 روژینا گروئی 244  نگین نجفی 103

 سیده آزاده معزی 245  1فاطمه پور بحری راه پیما 104

 رضا امینی سید امیر 246  1سیده غزل غیاثی 105

 یاسر فرخی 247  راحیل رمضانی 106

 رقیه شریفی 248  2زهرا سیفی 107

 هاجر رضا نژاد 249  نگین نجفی 108

 فاطمه سرشتی 250  ریحانه سادات موسوی 109

 مهسا نساج پور 251  2فاطمه پوربحری راه پیما 110

 صابر چرخی 252  سیده غزل غیاثی 111

 رحیم رستگاری مبین 253  1نصرآبادیفاطمه نصری  112

 بهرام پرورش 254  2فاطمه نصری نصر آبادی 113

 آالله قاسمی 255  زهره عبداله خانی  114

 امین سعادتمند طهرانی 256  1مسعود زینالی 115

 مهتا وفا 257  2مسعود زینالی 116
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 محیا نقدی 258  3مسعود زینالی 117

 فاطمه سادات رضوی 259  4مسعود زینالی 118

 ایمان کوشکی 260  ماهان عطایی 119

 صابر چرخی 261  طاها رحیمی رنجبر  120

 فاطمه سرشتی 262  رادان ایزدی 121

 ریحانه کربالیی 263  پرسام دهقانی 122

 آیناز محمدی 264  سید سبحن سجادی 123

 سمانه نجفی 265  نیما جمیری 124

 اعظم کرمی 266  یاسمن عوض نژاد 125

 اعظم کرمی 267  ملینا میرزا خانیان 126

 هلیا سادات حسینی 268  دایانا دادمنش 127

 فاطمه محمدی نژاد 269  زهرا نوری 128

 آیناز محمدی 270  ستایش پارسا 129

 زهرا مقدمی 271  محمد طاها قیصری 130

 سارا زراعت زاده 272  داتیس کفش چی 131

 علی آرامش 273  الناز رکابی 132

 سارا عرب زاده 274  محیا داربیان 133

 منصور عبدی 275  راحیل رمضانی 134

 حسن عابدی 276  داود رمضانی 135

 هاجر رضا نژاد 277  رضا کالسنگیان 136

 مژگان احمدی 278  علی برات زاده 137

 فاطمه سرشتی 279  محمد علی آقا داودی 138

 فاطمه رادمنش 280  الناز رکابی 139

 مبینا فاطمی 281  امیرنوری 140

    محیا دارابیان 141
 


