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بزرگساالن- لیگ برتر گروهبانک سرمایهنام تیم

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن بزرگساالنایرانی کرج1367/04/29محمودی/ شهرام 

02بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1372/07/25عبادی پور/ میالد 

03بازیکن امیدایرانی تهران1374/04/05حمودی/ حمید 

04بازیکن بزرگساالنمونته نگرو بار1369/01/11چاچیچ/ وجین 

05بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد1368/06/06قائمی/ فرهاد 

06بازیکن بزرگساالنایرانی دزفول1366/05/31موسوی عراقی/ سید محمد 

07بازیکن امیدایرانی تهران1373/05/31کارخانه/ قاسم 

08بازیکن بزرگساالنایرانی مشهد1361/12/12ظریف/ فرهاد 

09بازیکن بزرگساالنایرانی محمودآباد1364/11/20غالمی/ عادل 

11بازیکن جوانانایرانی میاندوآب1377/09/21صمدی/ توحید 

12بازیکن امیدایرانی دزفول1373/11/30تقوی/ سعید 

13بازیکن بزرگساالنایرانی شهریار1362/11/24مهدوی/ سید مهدی 

14بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1364/01/28جاللی/ علیرضا 

15بازیکن بزرگساالنلهستان سولچو1358/05/11ژیگالدو/ لوکاس 

16بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1370/06/30شفیعی/ علی 

17بازیکن بزرگساالنایرانی مشهد1367/01/24یوسفی/ مجتبی 

مدیر فنی ایرانی شهرری1330/06/10حسینی فرد/ محمدحسین 

سرپرست ایرانی گرمسار1352/10/01خادم/ محسن 

مربی ایرانی ورامین1338/03/02کارخانه/ مصطفی 

کمک مربی ایرانی تهران1356/04/01یعقوبی/ کامبیز 

کمک مربی ایرانی تهران1356/00/00تندروان/ محمدرضا 

کمک مربی ایرانی تهران1359/11/01مهرگان/ جواد 

بدنساز ایرانی تهران1367/04/03زینال زاده/ رضا 

فیزیوتراپ ایرانی تهران1360/01/04افروزی/ سیامک 

فیزیوتراپ ایرانی تهران1361/02/02عالمی/ محمد 

آنالیزور ایرانی کرج1365/02/20تاج الدین/ علی 

پشتیبانی/ تدارکات  ایرانی تهران1365/08/27یوسف زاده/ محمد 

ماساژور ایرانی تهران1351/06/25پیشیاره/ علیرضا 
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بزرگساالن- لیگ برتر گروهپارسهنام تیم

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1371/09/06خانی مالحاجلو/ رامین 

02بازیکن جوانانایرانی تهران1376/05/19براتی طرقی/ بیژن 

04بازیکن امیدایرانی آمل1374/05/04تقی زاده/ رحمان 

05بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1372/04/20تقوی/ آرش 

06بازیکن بزرگساالنایرانی ساری1370/02/29عابدینی/ رضا 

07بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1371/10/22فیاضی دامنابی/ پوریا 

08بازیکن جوانانایرانی تهران1376/03/09عینی ثمرین/ طیب 

09بازیکن جوانانایرانی بجنورد1376/08/08مجرد/ علی اصغر 

10بازیکن جوانانایرانی ساوه1377/02/28رسولی/ محمود 

11بازیکن بزرگساالنایرانی اهر1370/05/01نجفی/ رسول 

12بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1368/04/20آقاجانی/ مرصاد 

13بازیکن بزرگساالنایرانی اراک1372/10/10حسین آبادی/ جواد 

14بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1372/01/30رجب زاده/ حسن 

15بازیکن بزرگساالنایرانی قزوین1370/10/28نودوز پور/ علی 

16بازیکن جوانانایرانی تهران1377/01/21افشین فر/ آرمین 

17بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1361/02/08حسین/ علی 

18بازیکن جوانانایرانی تهران1376/06/17افشار/ امیر 

19بازیکن بزرگساالنایرانی سرپل ذهاب1375/06/17ابراهیمی/ بهنام 

سرپرست ایرانی کنگاور1345/03/01محمدی/ اکبر 

مربی ایرانی بابلسر1349/10/08نفر زاده/ فرهاد 

کمک مربی ایرانی دیواندره1357/03/01حسینخانی/ ایرج 

کمک مربی ایرانی رامسر1347/10/15سعیدی/ فرشاد 

کمک مربی ایرانی ورامین1338/02/31آهنگری/ داود 

بدنساز ایرانی تهران1364/02/25گرافر/ طاهر 

فیزیوتراپ ایرانی تهران1355/02/19معصوم زاده/ میر ابولفضل 

فیزیوتراپ ایرانی تهران1355/12/25صالحی/ محمد 

آنالیزور ایرانی تهران1373/10/15برزگر گشتی/ رضا 

پشتیبانی/ تدارکات  ایرانی آمل1372/11/04رفیعی/ وحید 
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بزرگساالن- لیگ برتر گروهپیکان تهراننام تیم

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن بزرگساالنایرانی کرمانشاه1371/09/15سال افزون/ فرهاد 

02بازیکن بزرگساالنایرانی اهواز1366/06/25شریفات/ مصطفی 

04بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1364/07/28معروف/ میرسعید 

05بازیکن بزرگساالنایرانی آستانه اشرفیه1371/12/12فالح زرچوب/ محمد 

06بازیکن امیدایرانی ملکان1375/09/27اسماعیل نژاد/ امین 

07بازیکن جوانانایرانی شهریار1376/01/18شاهسوند/ شایان 

08بازیکن امیدایرانی گنبد1375/09/29چپرلی/ سلیم 

09بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1369/01/13غالمی/ مسعود 

10بازیکن بزرگساالنایرانی کاشان1370/03/21غفور/ امیر 

12بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1363/03/01نظری افشار/ فرهاد 

14بازیکن امیدایرانی اصفهان1374/09/06معنوی نژاد/ جواد 

16بازیکن امیدایرانی تهران1372/11/26اصالنی/ رضا 

18بازیکن جوانانایرانی تهران1375/11/08لطفی سیه منصوری/ مهدی 

19بازیکن بزرگساالنایرانی قزوین1365/02/22مرندی/ مهدی 

20بازیکن جوانانایرانی مشهد1377/11/01یلی/ پوریا 

سرپرست ایرانی تهران1356/04/19نفر/ امیر مهدی 

مربی ایرانی هرسین1356/08/01اکبری/ پیمان 

کمک مربی ایرانی بروجرد1339/03/01عهدی/ مرتضی 

کمک مربی ایرانی کرمانشاه1357/02/03مومنی مقدم/ غالمرضا 

بدنساز ایرانی تهران1357/06/29قاسمی/ محمد هادی 

فیزیوتراپ ایرانی تهران1359/04/30محمدی فرد/ علی 

فیزیوتراپ ایرانی تهران1351/09/27عسگری/ اکبر 

آنالیزور ایرانی تهران1360/06/29مهرانپور/ مهرداد 

تمرین دهنده ایرانی تهران1359/01/21علی اصغر/ سعید 

تمرین دهنده ایرانی تهران1342/00/00زاد رفیعی مقدم/ ایرج 
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بزرگساالن- لیگ برتر گروهخاتم اردکاننام تیم

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1366/12/15جهاندیده/ بهمن 

02بازیکن بزرگساالنایرانی یزد1368/12/02قاضی اردکانی/ یوسف 

03بازیکن بزرگساالنایرانی سیرجان1371/11/17رضی پور/ محمد 

04بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1362/06/30سلیمانی/ محمدرضا 

05بازیکن جوانانایرانی یزد1377/04/19میرحسینی/ احمدرضا 

06بازیکن بزرگساالنایرانی قائمشهر1372/02/05بابایی/ مهرداد 

07بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1361/10/08عزیزی/ مسعود 

08بازیکن بزرگساالنایرانی یزد1368/06/21میر حسینی/ علی اصغر 

09بازیکن بزرگساالنایرانی شمیران1366/12/25سوسن آبادی/ حمید 

10بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1367/03/06آصفی/ محمدرضا 

11بازیکن جوانانایرانی اردکان1375/11/29طالبیان/ امیرحسین 

13بازیکن جوانانایرانی تبریز1376/01/19موسوی گرگری/ میربابک 

14بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1366/02/29نورمحمدی/ ولی 

15بازیکن جوانانایرانی اردکان1376/07/26قاضی/ علی 

16بازیکن بزرگساالنایرانی مشهد1367/08/19یوسفی/ رشید 

18بازیکن بزرگساالنایرانی کرمانشاه1371/07/01امیری/ بابک 

19بازیکن جوانانایرانی تهران1376/03/07ثریا/ محمد حسین 

سرپرست ایرانی اردکان1350/04/10شاکر اردکانی/ مهدی 

مربی ایرانی یزد1347/01/14میرحسینی/ عباسعلی 

کمک مربی ایرانی اردکان1346/06/15طالبیان اردکانی/ مهدی 

کمک مربی ایرانی اردکان1352/01/01سالک اردکانی/ محمدرضا 

کمک مربی ایرانی یزد1333/10/01قاضی اردکانی/ نادر آقا 

آنالیزور ایرانی قزوین1368/05/18شاهمرادزاده/ ایمان 
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بزرگساالن- لیگ برتر گروهسازمان عمران شهرداری سارینام تیم

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1365/02/02امیری/ حسین 

03بازیکن امیدایرانی ساری1372/06/25صادقی اللیمی/ دانیال 

03بازیکن امیدایرانی قائم شهر1373/12/17وهابی/ مهدی 

05بازیکن امیدایرانی بابلسر1373/11/22اسمعیل پور/ جابر 

06بازیکن جوانانایرانی ساری1377/01/19ملکی سرخی/ محراب 

07بازیکن بزرگساالنایرانی بندرترکمن1367/11/07دانشفر/ ادریس 

08بازیکن بزرگساالنایرانی نورآباد ممسنی1367/06/01سجادی/ سید علی 

09بازیکن بزرگساالنمونته نگرو بار1366/01/20دابوویچ/ سیمو 

10بازیکن بزرگساالنایرانی مشهد1368/09/27همایونفرمنش/ شهروز 

11بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1366/06/29پارسایی/ رامین 

12بازیکن جوانانایرانی ساری1377/10/17عرب/ سینا 

13بازیکن بزرگساالنایرانی ساری1364/01/17غالمی/ محمد 

14بازیکن بزرگساالنایرانی رامسر1367/12/15دژآرا/ ساسان 

15بازیکن بزرگساالنایرانی کاشان1370/04/06رحیمی پناه/ ناصر 

16بازیکن بزرگساالنایرانی قائم شهر1370/04/24نوبخت کفشگری/ محمد 

17بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1370/04/17جلوه/ علیرضا 

18بازیکن بزرگساالنمونته نگرو کرواسی1365/05/22کوالفیچ/ میلوش 

19بازیکن امیدایرانی شهر ری1372/07/26محمد فتحعلی/ امیرعلی 

20بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1368/06/30رجبی/ بهنام 

سرپرست ایرانی ساری1358/02/15یوسفی/ مرتضی 

مربی ایرانی تهران1353/09/30محمودی/ بهزاد 

کمک مربی ایرانی شهرری1346/01/02جعفرزاده فرد/ حمید 

فیزیوتراپ ایرانی ایالم1359/11/19جواهری/ منوچهر 

آنالیزور ایرانی مشهد1360/09/16گلکاری/ آرمین 

ماساژور ایرانی قاِئم شهر1352/06/20براری گل افشان/ محمد 
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بزرگساالن- لیگ برتر گروهسایپا تهراننام تیم

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن بزرگساالنایرانی خرم آباد1368/02/21کمالوند/ آرش 

02بازیکن بزرگساالنایرانی سمنان1365/12/27شبان/ مجتبی 

03بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1370/06/01فائزی/ سامان 

04بازیکن بزرگساالنایرانی رودبار1370/06/15عفت دوست الکه/ علی 

05بازیکن جوانانایرانی قزوین1375/10/20نودوز پور/ پوریا 

06بازیکن بزرگساالنایرانی قائم شهر1368/06/29اوالدی قادیکالیی/ عباس 

07بازیکن بزرگساالنبلغارستان بورگاس1364/04/16استانف/ ایوان 

08بازیکن جوانانایرانی قزوین1376/02/10خلیلی/ مصطفی 

09بازیکن امیدایرانی تاکستان1374/09/17اله وردیان/ سهند 

10بازیکن بزرگساالنایرانی تنکابن1370/01/04شیرود قربانی/ سعید 

11بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1367/11/22جدیدی/ علیرضا 

12بازیکن امیدایرانی اللجین1373/12/15جواهری توانا/ سعید 

16بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1370/09/23حیدری/ مصطفی 

17بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1370/05/09قرا/ رضا 

18بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1368/07/18وادی/ محمدطاهر 

19بازیکن جوانانایرانی تهران1376/01/13حیدری/ محمد جواد 

مدیر فنی ایرانی کرج1325/11/25مهرانپور/ حسینعلی 

سرپرست ایرانی قائم شهر1354/12/09هاشمی/ سید امید 

مربی ایرانی تهران1345/06/18آرمات/ مسعود 

کمک مربی ایرانی تهران1348/03/12شعبان خمسه/ محمد صادق 

کمک مربی ایرانی شمیران1343/12/05ترابپور/ جهانگیر 

کمک مربی ایرانی تهران1347/06/01الهوتی/ احمد 

کمک مربی ایرانی تهران1349/01/01طبیب زاده حکیمی/ آرش 

بدنساز ایرانی تهران13959/06/18هاشمی/ سید مهدی 

فیزیوتراپ ایرانی فارسان1367/01/14احمدی/ مهدی 

آنالیزور ایرانی تهران1368/09/14شاکری/ محمد امین 

پشتیبانی/ تدارکات  ایرانی صومعه سرا1344/05/07غالمعلی زاده/ حجت اله 

ماساژور ایرانی تهران1351/05/07محمدی یزنی/ محمود 
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بزرگساالن- لیگ برتر گروهشهرداری اراکنام تیم

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن بزرگساالنایرانی شمیران1364/03/05به نژاد/ بهزاد 

03بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1368/04/19صدیق/ حامد 

04بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1361/06/25اسفندیاری/ نیما 

06بازیکن امیدایرانی اراک1373/10/22حسینقلی زاده/ سعید 

07بازیکن بزرگساالنایرانی رشت1370/06/31حاجی پور طالکوئی/ بهنام 

08بازیکن بزرگساالنایرانی اراک1369/08/06میر هادی/ سید احمدرضا 

09بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1359/06/11نادی/ علیرضا 

10بازیکن جوانانایرانی اراک1376/11/15فرهادی/ امیر حسن 

11بازیکن بزرگساالنتونس صفاقس1368/11/10معلی/ اسماعیل 

12بازیکن بزرگساالنبلغارستان بورگاس1366/06/09کادانکوف/ ونلین 

13بازیکن بزرگساالنایرانی کرمان1370/07/17عباسلو/ مصطفی 

14بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1366/04/10کمالی پور/ بهروز 

17بازیکن امیدایرانی گنبد1374/06/26سید نیازی/ هادی 

17بازیکن امیدایرانی گنبد1374/06/26سید نیازی/ هادی 

18بازیکن بزرگساالنایرانی فارس1369/06/24رضوی/ امین 

سرپرست ایرانی آستارا1331/10/12ساسانیان/ حجت اله 

مربی ایرانی تهران1349/08/27نقدی قاسم آبادی/ علی 

کمک مربی ایرانی اراک1353/10/30سمیعی/ حسن 

کمک مربی ایرانی تهران1357/01/20خداوردی/ اکبر 

بدنساز ایرانی اراک1362/12/06محمدی/ جواد 

فیزیوتراپ ایرانی اراک1364/03/04حیدری/ عادل 

آنالیزور ایرانی اراک1361/03/27عزیز محمدی/ مهدی 
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بزرگساالن- لیگ برتر گروهشهرداری ارومیهنام تیم

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

02بازیکن جوانانایرانی ارومیه1378/01/11حضرت پور/ محمد رضا 

03بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1362/12/22رضایی/ حامد 

05بازیکن جوانانایرانی ارومیه1378/03/06شریفی/ مرتضی 

06بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1364/01/02محمدی نژاد/ جواد 

07بازیکن امیدایرانی ارومیه1373/11/23حمیدی/ میالد 

08بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1365/11/27کشاورزی/ آرش 

09بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1370/10/07برزگری/ امیر 

11بازیکن بزرگساالنایرانی مالیر1366/11/29داودی/ رحمان 

12بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1370/07/15میرزاجانپور/ مجتبی 

13بازیکن بزرگساالنایتالیا زاگرب1365/06/06تراویسا/ دراگا 

14بازیکن بزرگساالنایرانی میانه1358/01/01پزشکی/ پرویز 

15بازیکن جوانانایرانی ارومیه1375/11/25بوداقی قره تپه/ سینا 

16بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1365/11/30علیزاده/ عبدالرضا 

17بازیکن بزرگساالنایرانی مهاباد1369/12/02پیروت پور/ فرهاد 

18بازیکن بزرگساالنایرانی همدان1365/09/17تشکری/ آرمین 

سرپرست ایرانی ارومیه1352/04/22فرج زاده/ بیژن 

مربی ایتالیا ارونیک1333/07/09تراویسا/ یوبومیر 

کمک مربی ایرانی تهران1336/04/01برقی خامنه/ عباس 

کمک مربی ایرانی ارومیه1353/06/26خدا پرست/ ساسان 

کمک مربی ایتالیا 1353/04/08پوزی/ آندرا 

پزشک ایرانی تهران1358/07/18پرویز/ جواد 

آنالیزور ایرانی مشهد1364/04/10مشجری/ نوید 

پشتیبانی/ تدارکات  ایرانی ارومیه1367/07/11ابراهیم زاده/ حمید 

ماساژور ایرانی شاهین دژ1367/11/03نعمت پور تک آغاج/ پیمان 
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بزرگساالن- لیگ برتر گروهشهرداری تبریزنام تیم

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن بزرگساالنایرانی ملکان1369/12/06صادقی/ بهزاد 

02بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1368/02/12رحیمی/ معین 

03بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1368/04/20صنوبر/ محمد حسن 

04بازیکن جوانانایرانی مرند1376/06/11والیی/ اکبر 

05بازیکن بزرگساالنایرانی رشت1357/12/25بازارگرد شالکوهی مجرد/ سید مهدی 

06بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1362/09/11باقری تودشکچو/ محمد 

07بازیکن بزرگساالنایرانی خامنه1369/06/25عسگرپورخامنه/ آرمین 

09بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1370/06/29موذن/ محمدرضا 

10بازیکن بزرگساالنایرانی فریدن1367/03/20مباشری/ علیرضا 

11بازیکن بزرگساالنآلمان برلین1364/11/11وستفال/ دیرک 

12بازیکن بزرگساالنصربستان نیس1363/11/14راسیک/ میالن 

13بازیکن بزرگساالنایرانی قزوین1357/12/19بهبودی/ علیرضا 

14بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1366/07/24دل پسند/ رسول 

16بازیکن امیدایرانی تبریز1373/05/15دباغ/ نوید 

17بازیکن بزرگساالنایرانی تبریز1368/11/28هوشیار مهربانی/ عادل 

18بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1364/01/28والی/ وحید 

19بازیکن جوانانایرانی مراغه1375/11/20چاالکی قدیم/ اسماعیل 

سرپرست ایرانی تبریز1347/03/20صفری/ کریم 

مربی ایرانی تبریز1347/01/01بناکار/ عادل 

کمک مربی ایرانی تبریز1360/01/15هوشیار مهربانی/ نادر 

کمک مربی ایرانی تبریز1339/08/01باقرزاده/ بهرام 

کمک مربی ایرانی تبریز1351/12/12عمدهء غیاثی/ محمد 

کمک مربی ایرانی مرودشت1351/12/05نجاتی/ محمد حسین 

فیزیوتراپ ایرانی تبریز1364/12/23حسن زاده/ امیر 

آنالیزور ایرانی ارومیه1367/11/29علی اکبری/ امین 
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بزرگساالن- لیگ برتر گروهصالحین ورامیننام تیم

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1362/08/29فرید قره قشالقی/ بهرام 

02بازیکن بزرگساالنایرانی بروجرد1361/11/15مصطفی وند/ سعید 

03بازیکن بزرگساالنایرانی مشهد1354/05/01حسینی/ امیر 

04بازیکن بزرگساالنایرانی مشهد1368/06/31علوی/ سیدامین 

06بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1363/01/01بخششی/ حسام 

07بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1364/07/26زرینی/ حمزه 

08بازیکن بزرگساالنایرانی ورامین1359/12/27شیرکوند/ احسن 

09بازیکن بزرگساالنایرانی ورامین1369/12/27رزم فر/ علی اصغر 

12بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1369/01/06قلی زاده/ مجتبی 

15بازیکن جوانانایرانی تهران1376/01/31یوسفی پور/ علی 

16بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1365/01/19مفیدی/ شاهین 

17بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1370/05/15حیدری شاهی/ بهزاد 

18بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1364/07/06محمد کاظم/ محمد 

19بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1372/02/30نصر اصفهانی/ علیرضا 

20بازیکن امیدایرانی تهران1373/11/12دلیری/ محمد 

مدیر فنی ایرانی تهران1355/05/04مرادی نسب/ سعید 

سرپرست ایرانی ورامین1366/05/06اردستانی/ جمال 

مربی ایرانی کنگاور1357/11/05ترکاشوند/ محمد 

کمک مربی ایتالیا بوینس آیرس1340/03/20کانستراچی/ جورج فدریکو 

کمک مربی ایرانی ورامین1347/05/07صادق دقیقی/ رحمت 

کمک مربی ایرانی نیشابور1358/05/16عطار/ مجتبی 

بدنساز ایرانی اصفهان1361/12/20حسن زاده/ مهدی 

فیزیوتراپ ایرانی کرمانشاه1374/01/21امیری/ آرش 

آنالیزور ایرانی تهران1361/01/14فرخی فرد/ هانی 

پشتیبانی/ تدارکات  ایرانی ورامین1362/11/13کالنتری/ وحید 

ماساژور ایرانی تهران1359/12/26عباسخواه/ مجید 
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بزرگساالن- لیگ برتر گروهکاله مازندراننام تیم

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن جوانانایرانی گنبد1376/11/08آقچه لی/ رسول 

02بازیکن امیدایرانی آمل1375/09/16فالح/ محمد علی 

03بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1370/01/09علی پور/ ولی 

04بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1374/01/06حسینی ایمنی/ سید مهدی 

08بازیکن جوانانایرانی تهران1377/03/02طالبی/ اسماعیل 

09بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1368/06/16مظلوم/ شاهین 

10بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1363/10/01رنجبر/ مهدی 

11بازیکن امیدایرانی بابل1372/12/24آقاجانی/ سعید 

12بازیکن نوجوانانایرانی آمل1377/11/04اسفندیار/ امیرحسین 

13بازیکن جوانانایرانی رشت1377/02/15رمضانی/ علی 

14بازیکن جوانانایرانی ساری1376/12/15کریمی سوچلمایی/ جواد 

16بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1371/11/01قلی پور/ ابولفضل 

17بازیکن امیدایرانی همدان1373/08/19رنجبر/ آرمین 

20بازیکن جوانانایرانی گنبد1376/08/03مسافر/ اسماعیل 

سرپرست ایرانی آمل1335/09/20نائیجی/ ابوالقاسم 

مربی ایرانی آمل1349/05/14عطائی نوری/ بهروز 

کمک مربی ایرانی تهران1363/03/15طلوع کیان/ علیرضا 

کمک مربی ایرانی آمل1363/06/30کاظمی/ حسین 

آنالیزور ایرانی مشهد1366/02/29خوریانی/ حسین 
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بزرگساالن- لیگ برتر گروههاوش گنبدنام تیم

ش بسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام 

01بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد1361/05/08چوگان/ عبدالحمید 

03بازیکن جوانانایرانی گنبد1377/09/25ایگدری/ بنیامین 

04بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد کاوس1368/06/30چابکیان/ ابراهیم 

05بازیکن بزرگساالنایرانی آق قال1371/02/02قریشی/ کمال 

06بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد کاووس1370/06/06دوجی/ احسان 

07بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد1364/03/11حسن زاده/ محمدامین 

09بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد کاووس1371/01/16یلمه/ فرهاد 

10بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد1363/02/07تاجر/ میکائیل 

11بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد کاووس1363/12/11ناظری/ عبداله 

12بازیکن امیدایرانی گرگان1374/02/21حکمتی/ جواد 

13بازیکن امیدایرانی گنبد کاووس1375/01/29ایگدری/ آرمین 

14بازیکن امیدایرانی آق قال1373/01/10تکاور/ متین 

15بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد کاووس1368/08/10سخاوی/ گل محمد 

16بازیکن بزرگساالنایرانی همدان1372/08/16باقری/ مصطفی 

17بازیکن بزرگساالنایرانی مینودشت1371/08/07صالحی/ آرمان 

18بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد1370/07/25محمدآلق/ حمید 

19بازیکن جوانانایرانی کالله1377/02/24قره وی/ بهنام 

مدیر فنی ایرانی گنبد1338/04/05آزمون/ طاهر 

سرپرست ایرانی گنبد کاوس1355/10/27واحدی/ ناز محمد 

مربی ایرانی گنبدکاوس1343/11/10حاجی لی دوجی/ بای محمد 

کمک مربی ایرانی گنبد1331/06/07دولو/ عبدالجبار 

کمک مربی ایرانی گنبد کاوس1341/01/19آزمون/ پرویز 

آنالیزور ایرانی قزوین1365/05/08سیاهدوش/ محسن 

پشتیبانی/ تدارکات  ایرانی گنبدکاووس1369/01/11آزمون/ ایوب 

volleyball.ir
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