
نام و نام خانوادگیردیف

امیر حسین رزاقی 1

حسین شاهینی 2

منصور گالبی 3

حسین چراغی4

داود ملکی5

غزال مهدی زاده هنده خاله6

کامران عبو 7

محمد گلباز8

مهدی رحمانی 9

ادیب خالدیان10

ایمان شهربانوپور محمدی 11

مهدی سیمین 12

مهدی اسماعیلی مجید 13

سید مهدی حسینی رنانی 14

حمید امامی 15

حسین شاه سواریان16

حسیم مومنیان 17

احسان سیفی نژاد 18

سید علیرضا منتها 19

فرشاد رضاخانی 20

امین حیدری 21

محمد اکبری 22

فاطمه غریبی23

مریم پیله وری 24

مصطفی باوند سواد کوهی 25

زهره احمد زاده 26

هادی باقری 27

امیر حسین سلیمانجاه28

کیوان محمودی 29

محمد رضا نم نبات 30

علیرضا اخیانی 31

علی میرزایی32

نیاز مجنون 33

رقیه ایمانیان مفرد بیدگلی 34

مسعود شعبان یار احمدی 35

پیمان پرران نژاد 36

مربی راهنمای یخ  نوردی سطح باشگاه



نام و نام خانوادگیردیف

مربی راهنمای یخ  نوردی سطح باشگاه

محمد پارسا37

محمود عابدی 38

عظیم صیدی 39

مهدی عابدی 40

محمود موالیی خوراسگانی41

صفیه گودرزی 42

محمد مهدی رحیمی 43

میثم حریری 44

پرستو ابریشمی 45

احد میرزاپور کریم آباد 46

رابین امیر مداح 47

میر شهاب الدین مرعشی 48

غالم رضا زاهدی راد 49

بایزید نیک بخت 50

حمید سالمتی 51

علیرضا دهقان محمود آباد 52

داود علیئی53

مسعود خسروی 54

فریبرز گرگانی 55

محسن قربانیان 56

غالمحسین ریحانیان 57

مرضیه درویشی58

وحید طاهری 59

علی فالح تفتی 60

انسیه شفیعی 61

سعید آتشین پنجه 62

مریم غفاری 63

فاطمه مطلب نژاد 64

سید علی عبداللهی 65

سید شاهین خردمند 66

سید رضا حسینی 67

باقر زیالب سندیجانی 68

مینا گل چین 69

منیره خرمی 70

هادی قربانی 71

یاسر فرزاد پور 72



نام و نام خانوادگیردیف

مربی راهنمای یخ  نوردی سطح باشگاه

هما اقمشه 73

مجتبی موگویی74

مسعود پور میدانی 75

احسان قاسمی 76

طاهر رحیمی 77

جواد رحیم زاده مقدم 78

رضا شکری 79

احمد غفاری جورابی 80

فرشته طاعتی 81

سعداله بیک زاده 82

امیر جلوانی 83

احمد دخیلی84

مریم خادمیتن راوندی 85

علیرضا خورشیدی 86

مرتضی شیروان 87

حامد خادمی 88

نرجس خاتون شکوفه فر 89

سید غالمحسین شریفی سعدی 90

رضا نامجو مطلق 91

سعیده قاسمی 92

حسین وهابی 93

علیرضا ایمانی حافظ 94

حسین قائدی 95

ساسان امینی 96

محمد درزی 97

علی زین الدینی راویز98

محمد ریحانی 99

بابک نیک فر 100

علی عباسی101

وریا فقه سلیمانی 102

محمد نامجو 103

فرانک کریمی 104

عباس کلهر 105

لیال پیروی 106

زهرا دهقانی طراقی 107

حمید سلطانی باقری نژاد شیرازی108



نام و نام خانوادگیردیف

مربی راهنمای یخ  نوردی سطح باشگاه

محمد رضا شیری109

حمید خانی 110

رضا رضایی111

محمد باقری 112

فتح اهلل شاهقلی قهفرخی 113

علی بیات پور 114

افشین حبیبی115

کرامت اله سر اندیبی 116

محسن ضیاء117

رقیه قدیمی 118

رضا محمد زاده 119

مهران پاکروان120

بهار خرمی 121

حسین ناطقی 122

راضیه خادمیان راوندی 123

محمد حسن پور شیخعلی 124

امید هوشنگی 125

امید گلچوبی 126

مهرداد امیری 127

محمد نادعلی نسب128


