
 
 

 داشته اند تدریس مربیگری شنا 1398گروه اول :  لیست مدرسین شنا که در سال 

 خانوادگی نام و نام ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

 سپیده لطیفی 3 مجید فرزام فر 2 ایمان رحیمی 1

 دانیال خاکبان 6 عبدالرضا ریاحی 5 اقبال تاج صالح ودادی 4

 شعله خداداد 9 مونا علی 8 یگانه نسبمجید  7

 اکبرفرج الهی 12 پروانه برون 11 مریم وطن دوست 10

 رحیم عادل مقام 15 آزیتا کمالی 14 عباس سلیمی 13

 شهربانو جمعه پور 18 نرگس جعفری 17 مریم جعفری 16

 حمید نادر نژاد 21 معصومه ربی بی 20 فیروزه دیزانی مکتبی 19

 فلورا صفایی نیکویی 24 غزال دانه کار 23 زاد ضیابری راکب 22

 کشور امین الرعایا 27 افسانه فوالدی مقدم 26 سهیال طوسیان 25

 سوری حیدری 30 المیرا جوهری 29 فروزنده زرآور 28

 منیژه دخانچی 33 منیژه وفا 32 فرشته احدیانی 31

 ایمانینادر حکیم  36 فاطمه کمره ئی 35 علیرضا مهاجر 34

 علی عرب شریفی 39 محمدکاظم مداحی فر 38 فریبا تزرکش 37

 لیال کوثریان 42 سیدفضل اله قدس حیدری 41 مژگان ملکی 40

 حمید خدادادکاشی 45 فرح ناز حبیبی 44 محبوبه ابراهیمی 43

 محمدحسین اقبالی 48 خشایار حضرتی 47 محسن سمیع زاده 46

 عباسعلی کشتکار 51 آیینزینت نیک  50 مجیدمشتاق عشق 49

 حمید اسکندریون 54 فریبا حافظی 53 صفورا صباغیان راد 52
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 محمد ترحمی 57 اعظم دانایی 56 علیرضا کاظمی 55

 رامین امیری 60 مرتضی جعفری 59 جمیله سیاحی 58

 لیال زرآور 63 جمال بندگانی 62 سیروس محمدی 61

 علی خورجهانی 66 آیدا کوشیار 65 حمید ولی زاده 64

 فروزان الهیاری 69 ندا صادقیان 68 سیروس قائدی 67

 علیرضا ایزدی 72 بهارحقانی 71 زهرا زرمهر 70

 حیدرسعیدی 75 مژگان نبی الهی 74 سیدحسین بابایی 73

 شهال ترابی 78 سعیدساالری 77 مهرسا فریدنیا 76

 محبوبه مشهدی شریف 81 راحله مجلسی 80 مینو موسوی 79

 اشکان ناصری راد 84 مجید یگانه نسب 83 فاطمه سعادت 82

     سعید دقیقه رضایی 85

 


