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 ی اسک کنگرلو  ژن یب 1

 ی اسک ی ساوه شمشک  ایپور 2

 ی اسک ی ساوه شمشک نیحس 3
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 نتونیبدم یی آقا ایثر 11

 بسکتبال آرمان زنگنه   12

 بسکتبال ی ارسالن کاظم 13

 بسکتبال اصغر کاردوست  14

 بسکتبال ینیام ریام 15
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 بسکتبال یقیصد ریام 17
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 بسکتبال ی جواد داور 25

 بسکتبال حامد آفاق  26
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 بسکتبال نژادحامد سهراب  28
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 در انتخابات کمیسیون ورزشکاران   رای دهیافراد واجد شرایط جهت 

 

 

 رشته ورزشی  ورزشکار  ردیف 

 بسکتبال ی خ یسجاد مشا 30

 بسکتبال داورپناه دیسع 31

 بسکتبال ی بهرام کخواهیصمد ن 32

 بسکتبال ی اهلل ورد  یعل 33

 بسکتبال ی دیجمش یعل 34

 بسکتبال ی دورق یعل 35

 بسکتبال فاطمه آقازادگان  36

 بسکتبال دار یفاطمه ب 37

 بسکتبال ی آبادی حاج یصالنا دیفر 38

 بسکتبال رستم پور اریماز کلیما 39

 بسکتبال ی محمد اجاق 40

 بسکتبال ی دیمحمد جمش 41

 بسکتبال محمد حسن زاده  42

 بسکتبال وند  وسفیمحمد  43

 بسکتبال ی واحد نایمحمدس 44

 بسکتبال یکامران یمهد 45

 بسکتبال ییرزایم ثم یم 46

 بسکتبال پور  یرسول نینگ 47

 بسکتبال خواجه زاده  دینو 48

 بسکتبال فر ییرضا دینو 49

 بسکتبال رزهان یدل دیوح 50

 بوکس ی احسان روزبهان 51

 بوکس پور  یقاسم نیام 52

 بوکس خجسته  ژن یب 53

 بوکس ی جاسم دالور  54

 بوکس ش ـبخ هـ ش لاـنیدا 55

 بوکس ی نیاهلل حسروح  56

 بوکس ی سجاد موسو دیس 57

 بوکس ی و ـموس نـشاهی سید 58



 در انتخابات کمیسیون ورزشکاران   رای دهیافراد واجد شرایط جهت 

 

 

 رشته ورزشی  ورزشکار  ردیف 

 بوکس یمظاهر یعل 59

 بوکس محمد ستارپور  60

 بوکس یبندپ یطلوت یمهد 61

 الت یپنچاک س ییکربال نهیتهم 62

 تکواندو اکرم خدابنده  63

 تکواندو ی کلهر یمحمد بخش ریام 64

 تکواندو ر پو دیها مینآر 65

 تکواندو یبهنام اسبق 66

 تکواندو ی حامد عسگر 67

 تکواندو مهر ی صالح الیدان 68

 تکواندو یجمال فکرسارا خوش  69

 تکواندو ی سجاد مردان  70

 تکواندو ی رجب  دیسع 71

 تکواندو یپرسمانه شش  72

 تکواندو پوری سوسن حاج  73

 تکواندو ان یاشکور یعل 74

 تکواندو ینصر آزادن رضایعل 75

 تکواندو ی فاطمه روحان  76

 تکواندو یفرزاد عبدالله 77

 تکواندو فرزان عاشورزاده  78

 تکواندو یی کاوه رضا 79

 تکواندو ار یکوروش بخت 80

 تکواندو یهمت ایمیک 81

 تکواندو معتمد یمحمد باقر 82

 تکواندو یمانیمحمد سل 83

 تکواندو ی خسرو یمحمدعل 84

 تکواندو ی مرجان سلحشور  85

 تکواندو یرجهانیش م یمر 86

 تکواندو زواره  یمسعود حج 87



 در انتخابات کمیسیون ورزشکاران   رای دهیافراد واجد شرایط جهت 

 

 

 رشته ورزشی  ورزشکار  ردیف 

 تکواندو ی عشاق یمهد 88

 تکواندو مهال مومن زاده   89

 تکواندو ینیحس رهاشم یم 90

 تکواندو یانیک دیناه 91

 تکواندو نژاد یول لدای 92

 تکواندو ی کرم وسفی 93

 ز یم یرو سیتن ان یاحمد نیام 94

 ز یم یرو سیتن ی ندا شهسوار  95

 ز یم یرو سیتن  ان ینوشاد عالم 96

 ز یم یرو سیتن انیعالم ماین 97

  یرانداریت یبروجن یسپهر صفر 98

 ی راندازیت ی برخوردار م یابراه 99

 ی راندازیت ی الهه احمد 100

 ی راندازیت  ان یذوالفقار اوشیرسیام 101

 ی راندازیت ن قیادصا میناآر 102

 ی راندازیت ان ی نوروز ایپور 103

 ی راندازیت غی وفر ادجو 104

 ی راندازیت یعرفان صلوات 105

 ی راندازیت زاده  مکر فاطمه 106

 ی راندازیت گلنوش سبقت اللهی 107

 ی راندازیت یطالب م یمر 108

 ی راندازیت مه لقا جام بزرگ  109

 ی راندازیت صداقت اریمه 110

 ی راندازیت نجمه خدمتی  111

 ی راندازیت نژاد یقلنرگس امام 112

 ی راندازیت ن ستمیار هانیه 113

 ی راندازیت ی در یح اسمنی 114

 با کمان  یراندازیت یصابر م یابراه 115

 با کمان  یراندازیت ی عباد لیاسماع 116



 در انتخابات کمیسیون ورزشکاران   رای دهیافراد واجد شرایط جهت 

 

 

 رشته ورزشی  ورزشکار  ردیف 

 با کمان  یراندازیت پورکاظم  ریام 117

 با کمان  یراندازیت ی رضا شعبان 118

 با کمان  یراندازیت زهرا دهقان  119

 با کمان  یراندازیت یزهرا نعمت 120

 با کمان  یراندازیت ی سوگند رحمان 121

 با کمان  یراندازیت یفرشته قربان 122

 با کمان  یراندازیت یدیق دیمج 123

 با کمان  یراندازیت ی ریوز الدیم 124

 با کمان  یراندازیت یمحبوب ماین 125

 با کمان  یراندازیت ان یریش اسمنی 126

 ی دوچرخه سوار  ی زرگر ریام 127

 ی دوچرخه سوار  ی گودرز یمعظم  نیآرو 128

 ی دوچرخه سوار  صفرزاده دیسع 129

 ی دوچرخه سوار  ی زبانیقادر م 130

 ی دوچرخه سوار  محمد دانشور  131

 ی دانیدووم خانقاه  ان یمیرح م یابراه 132

 ی دانیدووم ی احسان حداد  133

 ی دانیدووم یمراد ریام 134

 ی دانیدووم فر  کیپال ن م یابراه نیام 135

 ی دانیدووم ی زرعکان  نیآر 136

 ی دانیومدو یی پژمان قلعه نو 137

 ی دانیدووم ی جواد سهراب 138

 ی دانیدووم ان یحسن تفت 139

 ی دانیدووم ایرضا ک دیحم 140

 ی دانیدووم زورآوند درضایحم 141

 ی دانیدووم ی رضا قاسم 142

 ی دانیدووم ی گندمان یروح اهلل عسگر 143

 ی دانیدووم ی سجاد مراد  144

 ی دانیدووم ی آهنگران یسجاد هاشم 145



 در انتخابات کمیسیون ورزشکاران   رای دهیافراد واجد شرایط جهت 

 

 

 رشته ورزشی  ورزشکار  ردیف 

 ی دانیدووم ی حیفرزانه فص 146

 ی دانیدووم ی کاوه موسو 147

 ی دانیدووم ی رجب الیل 148

 ی دانیدووم محمد ارزنده 149

 ی دانیدووم فر یمحمد رضا رحمان  150

 ی دانیدووم یمیمحمد صم 151

 ی دانیدووم ی محمدجعفر مراد 152

 ی دانیدووم ی م یمحمدرضا رح 153

 ی دانیدووم دوست  فهیمحمدرضا وظ 154

 ی دانیدووم یمیمود صممح 155

 ی دانیدووم یی رضا یمهد 156

 ک یمناستیژ رضا بهلول زاده 157

 ی صخره نورد پوریرضا عل 158

 ی سوارکار یکالنتر دیسع 159

 ی سوارکار ا ین ینجف ایعرش 160

 ی ربازیشمش شاکر  نیرحسیام 161

 ی ربازیشمش پاکدامن یعل 162

 ی ربازیشمش فرزاد باهر 163

 ی ربازیشمش ی نیعابد یمجتب 164

 ی ربازیشمش یمحمد رهبر 165

 ی ربازیشمش ی محمد فتوح 166

 شنا ی احمدرضا جالل  167

 شنا شاد  میینس ایآر 168

 شنا یروانیرهام پ 169

 شنا یاوری رضایعل 170

 شنا ی نیبالس نیمت 171

 شنا ان یداریمحمد ب 172

 شنا دیجد یقیحق ون یهما 173

 فوتبال فالح  نازیآ  174



 در انتخابات کمیسیون ورزشکاران   رای دهیافراد واجد شرایط جهت 

 

 

 رشته ورزشی  ورزشکار  ردیف 

 فوتبال ی ملمول تایآز 175

 فوتبال ی بهناز طاهرخان 176

 فوتبال زهرا کوراوند 177

 فوتبال کمانگر نیسرش 178

 فوتبال ی افالک نیشه 179

 فوتبال یفرمان یصغر 180

 فوتبال ی فاطمه اردستان 181

 فوتبال ی فاطمه خلج 182

 فوتبال نژاد رافکنیفاطمه ش 183

 فوتبال ی فاطمه عادل 184

 لفوتبا ی کوثر کمال 185

 فوتبال ینام م یمر 186

 فوتبال ی علیمقرب زادحس 187

 فوتبال ی غیآم هیمهد 188

 فوتبال نسترن مرادلو 189

 فوتبال یی رزایم هیهان 190

 فوتبال پاکجو  اسمنی 191

 فوتسال یلیبالل اسماع 192

 فوتسال یزیرضا تم 193

 فوتسال دآبادیسع یرضا قنبر 194

 فوتسال ساالر آقاپور  195

 فوتسال سجاد سرباز  196

 فوتسال پور  یسجاد عادل 197

 فوتسال  قیصد  رضایعل 198

 فوتسال ی میفرهاد ابراه 199

 فوتسال   زادهیعل یمهد 200

 فوتسال ی خانیمهد یمهد 201

 یقرانیقا ان یاحمدرضا طالب 202

 یقرانیقا ی رونق یراهنما ریام 203



 در انتخابات کمیسیون ورزشکاران   رای دهیافراد واجد شرایط جهت 

 

 

 رشته ورزشی  ورزشکار  ردیف 

 یقرانیقا ی بوداغ نیام 204

 یقرانیقا ی میآرزو حک 205

 یقرانیقا ی احمد سایپر 206

 یقرانیقا دل یقو مان یپ 207

 یقرانیقا یی سنکا نیحس 208

 یقرانیقا برزگر  رایحم 209

 یقرانیقا رانوند یسبحان ب 210

 یقرانیقا ی سولماز عباس  211

 یقرانیقا ی گمار ایسون 212

 یقرانیقا یشاهو ناصر 213

 یقرانیقا ی عادل مجلل 214

 یقرانیقا یی رزایآقام یعل 215

 یقرانیقا ی اسد نیفرز 216

 یقرانیقا ی شجاع یمجتب 217

 یقرانیقا نقده یمحسن شاد 218

 یقرانیقا یی رضا یمحمدنب 219

 یقرانیقا پارسا  یدیام م یمر 220

 یقرانیقا یدیسع م یمر 221

 یقرانیقا یکرم م یمر 222

 یقرانیقا مهسا جاور  223

 یقرانیقا ی رحمان  نینازن 224

 یقرانیقا ی مالئ  نینازن 225

 یقرانیقا عقوب یبن  م ینس 226

 یقرانیقا ی گیاسدب رواناین 227

 یقرانیقا دادیب هیهان 228

 یقرانیقا ی کاظم هیهد 229

 کاراته  زاده یمهد ریام 230

 کاراته  ی بهمن عسگر 231

 کاراته  پگاه زنگنه  232



 در انتخابات کمیسیون ورزشکاران   رای دهیافراد واجد شرایط جهت 

 

 

 رشته ورزشی  ورزشکار  ردیف 

 کاراته  ی شگاهیجاسم و 233

 کاراته  یعباسعل دهیحم 234

 کاراته  ب ی اهلل پورش حیذب 235

 کاراته  پور یعل تایرز 236

 کاراته  ار یسارا بهمن  237

 کاراته  سجاد گنج زاده  238

 کاراته  پور ی حسن دیسع 239

 کاراته  پور یملک رایسم 240

 کاراته  طراوت خاکسار  241

 کاراته  یفرج رضایعل 242

 کاراته  ی فاطمه چاالک 243

 کاراته  فاطمه خنکدار  244

 کاراته  ی دریح نایمب 245

 کاراته  ی دوست نینسر 246

 کاراته  ی آلتون نینگ 247

 یکبد ابوالفضل مقصودلو  248

 یکبد ابوذر مهاجر  249

 یکبد ی دیآزاده ص  250

 یکبد حمید میرزایی نادر  251

 یکبد ی راحله نادر 252

 یکبد مقدمی رضا کمال 253

 یکبد خان  ان یداوود ایرو 254

 یکبد ی زهرا عباس 255

 یکبد یمیزهرا کر 256

 یکبد ی آبادزهرا معصوم  257

 یکبد الت یسحر ا 258

 یکبد ی جعفر دهیسع 259

 یکبد ی مقصودل دهیسع 260

 یکبد بخش عبداهلل مهیسل 261



 در انتخابات کمیسیون ورزشکاران   رای دهیافراد واجد شرایط جهت 

 

 

 رشته ورزشی  ورزشکار  ردیف 

 یکبد ی شعبان رایسم 262

 یکبد ان یعطارد رایسم 263

 یکبد یصلب الیسه 264

 یکبد یرضاقل  امکیس 265

 یکبد ی شارزول الن یش 266

 یکبد یجعفر قهیصد 267

 یکبد رگر یطاهره ت 268

 یکبد ی لیعباد دل 269

 یکبد غزل خلج 270

 یکبد یغالمعباس کروک 271

 یکبد فاضل اتراچالی  272

 یکبد ی فاطمه کرم 273

 یکبد ی فاطمه مؤمن 274

 یکبد دوستفیظر دهیفر 275

 یکبد ان ینادر انوشیک 276

 یکبد ی محبوبه سنچول  277

 یکبد محسن مقصودلو  278

 یکبد مقصودلو  لیمحمد اسماع 279

 یکبد محمد اسماعیل نبی بخش  280

 یکبد ی نصرت نیمحمد ام 281

 یکبد یمحمد قربان 282

 یکبد محمد مالک  283

 یکبد ی دیشه یمرتض 284

 یکبد یعشق هیمرض  285

 یکبد مژگان زارع 286

 یکبد ی نوده یمصطف 287

 یکبد خیمعراج ش 288

 یکبد ی ریم حهیمل 289

 یکبد ان یصفائ یمهد 290



 در انتخابات کمیسیون ورزشکاران   رای دهیافراد واجد شرایط جهت 

 

 

 رشته ورزشی  ورزشکار  ردیف 

 یکبد ی موسو یمهد 291

 یکبد یعباس ثم یم 292

 یکبد یقجر محمدآباد ثم یم 293

 یکبد یانیناصر روم 294

 یکبد اشترک  یهاد 295

 یکبد ک ی تاج یهاد 296

 یکبد ی فراهان یهنگامه بورقان 297

 ی کشت ی احسان لشگر 298

 ی کشت ابانگردیب نیافش 299

 ی کشت ی نوروز دیام 300

 ی کشت زارع  نیرحسیام 301

 ی کشت یده بزرگ ررضایام 302

 ی کشت رزازاده یم نیام 303

 ی کشت  یهاد زیپرو 304

 ی کشت یریبو امیپ 305

 ی کشت یی زایجمال م 306

 ی کشت ی اهلل اخالق بیحب 307

 ی کشت ی میحسن رح 308

 ی کشت   یزدان یحسن  309

 ی کشت   ینور  نیحس 310

 ی کشت ان یسور دیحم 311

 ی کشت ی رضا اطر 312

 ی کشت ی زدانیرضا  313

 ی کشت یعبدول دیسع 314

 ی کشت ی صادق گودرز 315

 ی کشت طالب نعمت پور  316

 ی کشت یاهلل اکبرعزت 317

 ی کشت نجاتی علیرضا 318

 ی کشت ی معصوم نیفرد 319



 در انتخابات کمیسیون ورزشکاران   رای دهیافراد واجد شرایط جهت 

 

 

 رشته ورزشی  ورزشکار  ردیف 

 ی کشت زاده یفرشاد عل 320

 ی کشت یی قاسم رضا 321

 ی کشت یلکرامت عبدو 322

 ی کشت ی قاسم لیکم 323

 ی کشت فر م یکر یمجتب 324

 ی کشت  یمیمحمد کر 325

 ی کشت ی محمد نصرت 326

 ی کشت ان یمحمد نیمحمدحس 327

 ی کشت ایمحمدرضا آقان 328

 ی کشت ییمحمدرضا گرا 329

 ی کشت ییگرا یمحمدعل 330

 ی کشت ی سارو یهادمحمد 331

 ی کشت پور ل یمسعود اسماع 332

 ی کشت ی خان  نیحس یمصطف 333

 ی کشت ی تقو یمهد 334

 ی کشت ی اریعل یمهد 335

 ی کشت ی خیمهران ش 336

 ی کشت مهرداد خمسه  337

 ی کشت ی مهرداد مردان 338

 ی کشت جوکار  یمصطف ثم یم 339

 ی کشت یرینص ثم یم 340

 ی کشت ان ی قادر وسفی 341

 کوراش  ی اکبر یعل اسیال 342

 کوراش  زتکیت دیام 343

 کوراش  یجعفر پهلوان 344

 کوراش  یقنبر یقنبرعل 345

 واترپلو  ی الماس ایارش 346

 واترپلو  لطف پور  دیام 347

 واترپلو  ی دهدار ریام 348



 در انتخابات کمیسیون ورزشکاران   رای دهیافراد واجد شرایط جهت 

 

 

 رشته ورزشی  ورزشکار  ردیف 

 واترپلو  رهبر نیرحسیام 349

 واترپلو  ی هانیک نیرحسیام 350

 واترپلو  یاسد مان یپ 351

 واترپلو  حامد خانبان  352

 واترپلو  ی خالد نیحس 353

 واترپلو  ان یتمرس لیسه 354

 واترپلو  ی قاسم ان یشا 355

 واترپلو  روزخواهیپ یعل 356

 واترپلو  ی محمدجواد عباس 357

 واترپلو  خواه زدان ی یمهد 358

 بالیوال ی ریبابک ام  359

 بالیوال غفور ریام 360

 بالیوال توخته  نیرحسیام 361

 بالیوال ی آرش کشاورز 362

 بالیوال آرش کمالوند  363

 بالیوال ی آرمان صالح 364

 بالیوال ی تشکر نیآرم 365

 بالیوال یاض یف ایپور 366

 بالیوال ی آباد  نیجواد حس 367

 بالیوال ی میجواد کر 368

 بالیوال نژاد  یجواد معنو 369

 بالیوال ی نیحمزه زر 370

 بالیوال ی خان  نیرام 371

 بالیوال ی سامان فائز 372

 بالیوال ی عراق یمحمد موسو دیس 373

 بالیوال ی شهاب احمد  374

 بالیوال ی شهرام محمود 375

 بالیوال یصابر کاظم 376

 بالیوال ی عادل غالم 377



 در انتخابات کمیسیون ورزشکاران   رای دهیافراد واجد شرایط جهت 

 

 

 رشته ورزشی  ورزشکار  ردیف 

 بالیوال عطا زراعتگر  378

 بالیوال اصغر مجرد یعل 379

 بالیوال دانش پور  یعل 380

 بالیوال ی عیشف یعل 381

 بالیوال نودوزپور  یعل 382

 بالیوال یناد رضایعل 383

 بالیوال ینصراصفهان رضایعل 384

 بالیوال فیفرامرز ظر 385

 بالیوال فیفرهاد ظر 386

 بالیوال یفرهاد قائم 387

 بالیوال افشار یفرهاد نظر 388

 بالیوال ی فیشر یمرتض 389

 بالیوال یشیکمال قر 390

 بالیوال عطار  یمجتب 391

 بالیوال پوررزاجان یم یمجتب 392

 بالیوال ب یمحسن عندل 393

 بالیوال ی محمد طاهر واد 394

 بالیوال محمد محمدکاظم  395

 بالیوال محمدرضا حضرت پور   396

 بالیوال ی رنان  یمسعود غالم 397

 بالیوال فات یشر یمصطف 398

 بالیوال موعود آقاپور  399

 بالیوال یمرند یمهد 400

 بالیوال یمهدو یمهد 401

 بالیوال یصالح ثم یم 402

 بالیوال ی دیفر ثم یم 403

 بالیوال معروف دیرسعیم 404

 بالیوال پوری عباد الدیم 405

 ی ساحل بالیوال صحنه وان یک 406



 در انتخابات کمیسیون ورزشکاران   رای دهیافراد واجد شرایط جهت 

 

 

 رشته ورزشی  ورزشکار  ردیف 

 ی ساحل بالیوال ی ریمحمد رضا شب 407

 ی وزنه بردار  ی میاصغر ابراه 408

 ی وزنه بردار   ان یاسکندر ررضایام 409

 ی وزنه بردار   یمیبهداد سل 410

 ی وزنه بردار  رالوندیرضا ب 411

 ی وزنه بردار  ی روانیسجاد انوش 412

 ی وزنه بردار  رالوان یرضازاده پ دیسع 413

 ی وزنه بردار  محمدپور  دیسع 414

 ی وزنه بردار    یسهراب مراد 415

 ی وزنه بردار  ی نیحس یعل دیس 416

 ی وزنه بردار  ی داوود یعل 417

 ی وزنه بردار  ی هاشم یعل 418

 ی وزنه بردار  نژاد یکاظم رضایعل 419

 ی وزنه بردار  یوسفی رضایعل 420

 ی وزنه بردار  ی رستم انوشیک 421

 ی وزنه بردار  ان یمحسن غزال 422

 ی وزنه بردار  ی محمدرضا برار 423

 ی وزنه بردار  ان یرضائ یمرتض 424

 ی وزنه بردار  رشالل ینواب نص 425

 ووشو  یغمبریاحسان پ 426

 ووشو  ان یالهه منصور 427

 ووشو  پور یرضا قل دیحم 428

 ووشو  الدور  درضایحم 429

 ووشو  آزاد پور   جهیخد 430

 ووشو  ی انیزهرا ک 431

 ووشو  ی سجاد عباس  432

 ووشو  ان یشهربانو منصور 433

 ووشو    ان یعرفان آهنگر 434

 ووشو  یفرود ظفر 435



 در انتخابات کمیسیون ورزشکاران   رای دهیافراد واجد شرایط جهت 

 

 

 رشته ورزشی  ورزشکار  ردیف 

 ووشو  ی فیمحسن محمد س 436

 هندبال  یی احسان ابو 437

 هندبال  ی کیکرم استاهلل 438

 هندبال  ی سکنار دیام 439

 هندبال  ی انیجالل ک 440

 هندبال  پوری جواد خرم  441

 هندبال  ی کیسجاد است 442

 هندبال  ی برخوردار دیسع 443

 هندبال  عباس اسدزاده  444

 هندبال  یدیعرفان سع 445

 هندبال  ی محمدرضا رجب 446

 هندبال  یعسکر یمحمدمهد 447

 هندبال  ی مسعود ظهراب 448

 هندبال  ی سادات یمصطف 449

 هندبال  ی جار یب یمهد 450

 هندبال  ی مهرداد صمصام 451

 هندبال  ی مسائل الدیم 452

 


