
شماره  نام نام خانوادگی جنسیت شماره  نام نام خانوادگی جنسیت شماره  نام نام خانوادگی جنسیت

1 فتانه پرنیان خانم 39 حشمت اله اجاق آقا 77 محسن سمیع زاده آقا

2 بابک نراقی اصل آقا 40 سارا چشمی خانم 78 آزیتا کمالی سروستانی خانم

3 محمد جواد سروش مهر آقا 41 حیدر سعیدی آقا 79 فیروزه دیزانی مکتبی خانم

4 سمیه پیرانه دهکردی خانم 42 جمیله سیاحی خانم 80 فلورا صفائی نیکوئی خانم

5 مجید شمسی آقا 43 سیروس قائدی آقا 81 سپیده لطیفی خانم

6 محمد صادق بختیاری آقا 44 معصومه ربی بی خانم 82 مونا علی خانم

7 مصطفی الفبایی آقا 45 زهرا طالبی پور دهکردی خانم 83 اعظم دانایی خانم

8 زهرا موسوی سرابی خانم 46 فرح ناز حبیبی خانم 84 فاطمه کمره ئی خانم

9 مرتضی باقری آقا 47 ناصح حسین نژاد آقا 85 رامین امیری پریان آقا

10 میثم شکیب زاد آقا 48 کشور امین الرعایایی خانم 86 مژگان ملکی مونق خانم

11 حمید نادرنژاد آقا 49 احمد سمندری آقا 87 سیدفضل اهلل قدس میر حیدری آقا

12 دانیال خاکبان آقا 50 میترا عزیزی ماسوله خانم 88 اقبال تاج صالح ودادی خانم

13 محمد رضا شهابی کاسب آقا 51 مینو موسوی خانم 89 فاطمه سعادت خانم

14 مریم جعفری خانم 52 المیرا جوهری خانم 90 شهال ترابی فارسانی خانم

15 نرگس جعفری خانم 53 منیره دخانچی خانم 91 فریبا تزرکش خانم

16 رضا قبادیان آقا 54 امیرحسین زهرایی آقا 92 مرتضی جعفری آقا

17 علیرضا کاظمی آقا 55 اکبر زاد ضیابری آقا 93 محبوبه مشهدی شریف خانم

18 احسان اله وطن چی آقا 56 حمیدرضا نوروزی آقا 94 علی عرب شریفی آقا

19 مژگان نبی الهی خانم 57 ایمان یابنده آقا 95 لیال زرآور خانم

20 نادر حکیم ایمانی آقا 58 افسانه اسدان اردبیلی خانم 96 مجید یگانه نسب آقا

21 شهربانو جمعه پور خانم 59 جمال بندگانی آقا 97 فروزنده زرآور خانم

22 آیدا کوشیار خانم 60 نیره موسویان خانم 98 رحیم عادل مقام آقا

23 زهرا زرمهر خانم 61 امیر هوشنگ درخشان بروجنی آقا 99 افسانه فوالدی مقدم خانم

24 مریم وطن دوست خانم 62 علی خورجهانی آقا 100 علیرضا مهاجر آقا

25 مجید فرزام فر آقا 63 معصومه خاتم گویا خانم 101 سوری حیدری خانم

26 احترام السادات موسوی خانم 64 محمد منصورزاده آقا 102 عباس سلیمی زنجانی خواه آقا

27 محمد ترحمی آقا 65 فرشته حسینی خانم 103 محبوبه ابراهیمی کتولی خانم

28 مرتضی شریعت آقا 66 محمد جواد پذیرفته آقا 104 مهرسا فریدنیا خانم

29 صدیقه یوسفیان خانم 67 ساجد کاظمی نسب آقا 105 سیروس محمدی آقا

30 فرشته احدیانی خانم 68 محمدکاظم مداحی فرد آقا 106 سیدحسین بابایی ساداتی آقا

31 مالک قاطع آقا 69 شعله خداداد خانم 107 بهار حقانی طهرانی خانم

32 عبدالرضا ریاحی دهکردی آقا 70 حمید ولیزاده آقا 108 لیال کوثریان خانم

33 حمید اسکندریون آقا 71 صفورا صباغیان راد خانم 109 سهیال طوسیان خانم

34 مجید مشتاق عشق آقا 72 ایمان رحیمی آقا 110 اکبر فرج الهی آقا

35 راحله مجلسی خانم 73 فروزان اللهیاری خانم 111 پروانه برون خانم

36 غزال دانه کار خانم 74 محمدحسین اقبالی آقا 112 پرویز هدایت آقا

37 عباسعلی کشتکار آقا 75 علیرضا ایزدی آقا 113 شهرناز ورنوس خانم

38 خشایار حضرتی آقا 76 حمید خداداد آقا 114 فریبا حافظی خانم

(1400 -1399سال )لیست مدرسین فعال شنا و مورد تایید فدراسیون شنا


