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 تهیه وتنظیم: کمیته روابط عمومی فدراسیون والیبال
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بزرگساالن- لیگ برتر گروهبانک سرمایهنام تیم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1367/04/25صادقی/ مرجان 

03بازیکن امیدایرانی ژاپن1374/07/05اخالقی/ سارا 

04بازیکن نوجوانانایرانی تهران1380/02/25حاجی اسفندیاری/ نگین 

05بازیکن نوجوانانایرانی تهران1381/08/13سیادت/ پریسا سادات 

06بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1371/07/03علی خانی/ شبنم 

08بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1369/01/24محمدی/ مهتا 

09بازیکن امیدایرانی کرج1376/10/09صدری رجبی/ شکیال 

10بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1367/04/01برهانی اصفهانی/ مائده 

12بازیکن بزرگساالنایرانی کرمان1370/09/02ابراهیمی/ نیلوفر 

13بازیکن امیدایرانی تهران1373/02/04ذوالفقاری/ صدیقه 

14بازیکن بزرگساالنایرانی فریدن1371/11/28عباسی/ منصوره 

16بازیکن امیدایرانی تهران1375/01/07درگذنی/ تهمینه 

17بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1370/06/11حجتی/ نیلوفر 

18بازیکن بزرگساالنایرانی کردکوی1371/11/25صابری/ مهسا 

سرپرست ایرانی بجنورد1347/02/19روز بهانی/ حمیرا 

مربی ایرانی تهران1344/09/06شعبانیان/ میترا 

کمک مربی ایرانی تهران1366/08/23معصومیان/ بیتا 

کمک مربی ایرانی تهران1358/01/28محمدی کپته/ زهرا 

آنالیزور ایرانی تهران1366/05/20فراتی/ مریم 
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بزرگساالن- لیگ برتر گروهپارسنام تیم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن جوانانایرانی شیراز1377/01/30براتی/ هانیه 

03بازیکن بزرگساالنایرانی بندرعباس1371/05/02عباس پور/ مهسا 

05بازیکن بزرگساالنایرانی شیراز1368/09/02کنعانی/ زیبا 

06بازیکن بزرگساالنایرانی شیراز1358/02/13میرزایی/ لیال 

07بازیکن امیدایرانی شیراز1374/09/17نصراللهی/ کیمیا 

08بازیکن بزرگساالنایرانی شیراز1368/01/21حاجی زاده/ ساناز 

10بازیکن جوانانایرانی داراب1376/11/13باقری/ زهرا 

11بازیکن بزرگساالنایرانی شیراز1367/06/15نیکان/ زهرا 

12بازیکن امیدایرانی شیراز1378/09/24وصالی/ مریم 

13بازیکن بزرگساالنایرانی مرودشت1372/04/19طاهری/ مریم 

15بازیکن امیدایرانی شیراز1377/08/17نظری/ سارا 

16بازیکن امیدایرانی شیراز1376/09/18زارع/ زهرا 

18بازیکن بزرگساالنایرانی شیراز1367/02/20غالم پور سعدی/ الهه 

19بازیکن بزرگساالنایرانی شیرلز1374/02/19گودرزی/ آرزو 

مربی ایرانی تهران1354/06/15اکبر زاده/ زهرا 

کمک مربی ایرانی شیراز1344/02/01بهرام زاده/ طاهره 
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بزرگساالن- لیگ برتر گروهپارسهنام تیم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1367/06/22خواجه کالیی/ مهدیه 

02بازیکن امیدایرانی تهران1376/07/27امینی/ فاطمه 

03بازیکن بزرگساالنایرانی محالت1369/03/14رضایی/ سوده 

04بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1373/09/08نوروزی برانقار/ راضیه 

05بازیکن امیدایرانی مشهد1374/05/10اکبری/ زهرا 

07بازیکن امیدایرانی تهران1376/07/28صولتی/ فاطمه 

08بازیکن بزرگساالنایرانی کرج1371/05/19جباری/ سحر 

09بازیکن امیدایرانی کرج1376/01/11یحیی پور/ مه تا 

10بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1367/10/17حکام زاده/ پریما 

11بازیکن بزرگساالنایرانی خرم آباد1362/11/26نیازی/ بهاره 

13بازیکن جوانانایرانی رشت1376/12/12شیرتری فومنی/ نگین 

14بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1370/03/27یونسی/ مهدیه 

16بازیکن بزرگساالنایرانی گرگان1369/02/23شیخی/ فرنوش 

17بازیکن بزرگساالنایرانی ماهشهر1369/06/08ناخدا اصل/ مائده 

19بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1374/02/16باشنگ/ سوگند 

مدیر فنی ایرانی تهران1342/02/14ایرجی/ مهری 

سرپرست ایرانی تهران1351/08/13اسدی/ طیبه 

مربی ایرانی تهران1347/06/27صدیقی/ سیما 

کمک مربی ایرانی دماوند1343/08/23سلیمانی/ فریبا 

کمک مربی ایرانی تهران1357/05/24احمدی خطیر/ مهناز 

بدنساز ایرانی تهران1361/02/02پرهیزگاری/ مریم 

آنالیزور ایرانی تهران1353/03/01عظیم زاده/ آتوسا 
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بزرگساالن- لیگ برتر گروهدانشگاه آزادنام تیم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن امیدایرانی گرگان1379/10/13آشفته/ مونا 

02بازیکن امیدایرانی تبریز1375/08/30محتشمی پورمتنق/ حانیه 

04بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1369/06/25باقر پور/ سودابه 

05بازیکن جوانانایرانی رشت1377/06/03حق پرست التی/ سوگند 

06بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1369/03/10رضی/ شهنوش 

07بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1362/04/20گیوه/ زینب 

08بازیکن امیدایرانی تهران1375/01/29محصلی/ کامینه 

09بازیکن بزرگساالنایرانی بندرعباس1370/09/22غالمی/ مژگان 

10بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1378/06/27بیات/ پریا 

11بازیکن بزرگساالنایرانی بیرجند1372/04/01کد خدا/ مهسا 

12بازیکن امیدایرانی کرج1374/01/09خزائی/ زهرا 

13بازیکن بزرگساالنایرانی شیراز1371/03/18کیانی/ نگار 

14بازیکن بزرگساالنایرانی لنجان1367/07/06عابدیان ریزی/ نجمه 

17بازیکن بزرگساالنایرانی لنجان1367/12/16صفری/ شکوفه 

18بازیکن جوانانایرانی تهران1382/04/16نوروزی/ غزاله 

19بازیکن بزرگساالنایرانی خمینی شهر1371/11/11صفری/ فاطمه 

سرپرست ایرانی تهران1362/01/10اعتمادی/ الناز 

مربی ایرانی تهران1354/11/19السادات هاشمی/ مریم 

کمک مربی ایرانی رشت1332/11/30نامدار/ خدیجه 

بدنساز ایرانی تهران1360/09/12فائزی/ گلناز 

آنالیزور ایرانی تهران1363/05/01فروغی/ ژیال 
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بزرگساالن- لیگ برتر گروهذوب آهننام تیم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1371/01/28بابلیان/ فرانک 

02بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1372/02/01دریس محمودی/ منا 

03بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1372/04/13سیاوشی/ سمانه 

04بازیکن بزرگساالنایرانی ورامین16-03-1371مرادیان گنجه/ فرزانه 

06بازیکن جوانانایرانی رشت1376/10/23سلیم کیابانی/ سوگند 

07بازیکن امیدایرانی اصفهان1374/03/05شیری/ زهرا 

08بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1371/12/21ایدلخانی/ فاطمه 

09بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1372/12/16چمالنیان/ ندا 

12بازیکن امیدایرانی اصفهان1376/08/15متقیان/ هاله 

14بازیکن بزرگساالنایرانی مرودشت1362/08/01زارع/ پوران 

15بازیکن امیدایرانی اصفهان1374/03/25ساعی اصفهانی/ فرناز 

17بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1370/08/07زارعی/ فرزانه 

18بازیکن بزرگساالنایرانی لنجان1371/10/06اسکندری قلعه قاسمی/ مائده 

19بازیکن امیدایرانی نجف آباد1375/02/01ابراهیمی/ فاطمه 

مدیر فنی ایرانی اصفهان1342/04/10شریف زاده/ ملوک 

سرپرست ایرانی اصفهان1360/03/02تاجمرادی/ زهره 

مربی ایرانی قم1340/03/15صادقی/ فریبا 

کمک مربی ایرانی تهران1344/08/23کرباس بافی/ زهره 
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بزرگساالن- لیگ برتر گروهسایپا تهراننام تیم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1372/08/19نخستین عابد/ فاطمه 

02بازیکن نوجوانانایرانی تهران1380/11/17سعیدائی/ حنا 

03بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1368/09/08میر باقر/ زهرا السادات 

04بازیکن بزرگساالنایرانی شیراز1373/01/25فالح/ الهام 

05بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1373/09/17عابدینی/ زهرا 

06بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1369/07/30ناظمی اشنی/ اکرم 

07بازیکن امیدایرانی سیرجان1375/03/06فیروز ابادی/ فاطمه 

08بازیکن امیدایرانی تهران1376/04/02بخشی/ زهرا 

09بازیکن بزرگساالنایرانی شیراز1372/01/01روستا/ مینا 

10بازیکن بزرگساالنایرانی کرمان1373/09/20حسنی سعدی/ فاطمه 

11بازیکن جوانانایرانی تهران1378/02/28طنوریان/ نرگس 

12بازیکن بزرگساالنایرانی بابلسر1372/03/25کیا احمدی/ شمیم 

14بازیکن بزرگساالنایرانی کرمان1372/03/04خالقی/ زویا 

15بازیکن امیدایرانی نور1375/05/14بودش/ فاطمه 

17بازیکن امیدایرانی اصفهان1375/09/04احمدی اشجردی/ فاطمه 

مربی ایرانی تهران1340/01/02خزانی/ فاطمه زهرا 

کمک مربی ایرانی تهران1349/06/09غالمحسین زاده اقلیدی/ لیال 

کمک مربی ایرانی تهران1337/11/01یادآور واحد/ پروین 
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بزرگساالن- لیگ برتر گروهشهرداری تبریزنام تیم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن بزرگساالنایرانی مرند1366/06/30ریزه کار/ ساحل 

02بازیکن جوانانایرانی ارومیه1378/05/04اسماعیلی/ معصومه 

03بازیکن امیدایرانی مهاباد1374/12/01خلیلی/ مریم 

06بازیکن بزرگساالنایرانی تبریز1379/12/10رهکوی/ ایالر 

07بازیکن امیدایرانی تبریز1372/05/19اتوبیده احمدی/ ارزو 

08بازیکن بزرگساالنایرانی بناب1368/08/07دلیر مجید اباد/ لیال 

09بازیکن بزرگساالنایرانی مراغه1375/01/22قهرمانی/ نیلوفر 

10بازیکن جوانانایرانی تبریز1378/07/10یوسفی/ رعنا 

12بازیکن امیدایرانی سقز1374/04/25مامی صاحبی/ روژین 

13بازیکن بزرگساالنایرانی بناب1368/04/06بــاج/ سنبل 

15بازیکن بزرگساالنایرانی تبریز1369/03/16پوررضا/ طناز 

16بازیکن بزرگساالنایرانی تبریز1370/01/10ابراهیمی رنجبری/ سودا 

17بازیکن بزرگساالنایرانی برخوار1373/04/25خانجانی/ غزل 

18بازیکن بزرگساالنایرانی مرند1374/03/31طوبائی/ صبا 

19بازیکن امیدایرانی تبریز1374/10/23هاشم زاده/ شیما 

مدیر فنی ایرانی مراغه1349/09/18سیددرخشان/ حوریه 

سرپرست ایرانی عجب شیر1366/11/02علی بابائی/ فاطمه 

مربی ایرانی مهاباد1362/04/01علی زاده/ سرکل 

کمک مربی ایرانی مرند1352/01/01ستاری/ ربابه 

volleyball.ir

volleyball.ir
volleyball.ir
volleyball.ir
volleyball.ir

	fw.pdf (p.1)
	بانک سرمایه.pdf (p.2)
	پارس.pdf (p.3)
	پارسه.pdf (p.4)
	دانشگاه آزاد.pdf (p.5)
	ذوب آهن.pdf (p.6)
	سایپا.pdf (p.7)
	شهردای تبریز.pdf (p.8)

