
 

 

 فهرست اسامی اعضای تیم والیبال 
بزرگساالن -دسته اول  لیگ  رازی نور بیمه گروه   نام تیم 

تولد محل ملیت سمت ش ب سهمیه  / نام خانوادگی نام تاریخ تولد   
 امیررضا / زارع شوجی 1377/03/15 بابل ایرانی بازیکن 01 امید 
/ نیکپور علیرضا 1376/11/01 نور ایرانی بازیکن 02 امید   
 میالد / شرقی 1373/08/25 ارومیه ایرانی بازیکن 03 بزرگساالن 
/ اقبالی مهدی 1378/06/12 نور ایرانی بازیکن 04 جوانان   
 کمیل / نصیری 1375/08/22 آمل ایرانی بازیکن 05 امید 
/ علی پور نادر 1378/07/07 نور ایرانی بازیکن 06 جوانان   
 حمید / امینی 1370/08/28 آمل ایرانی بازیکن 07 بزرگساالن 
/ نیک زاد حسین 1378/12/27 آمل ایرانی بازیکن 08 جوانان   
 سیدفخرالدین / رضوی 1371/06/24 آمل ایرانی بازیکن 09 بزرگساالن 
/ نورانی ایمان 1376/08/26 آمل ایرانی بازیکن 10 امید   
 امیر / درزی 1378/06/11 نور ایرانی بازیکن 11 جوانان 
/ نظرپور شوبی نیما 1376/06/30 بابل ایرانی بازیکن 12 امید   
 امیر رضا / مقصودی 1379/11/20 نور ایرانی بازیکن 13 نوجوانان 
/ ساروی صالح الدینکال امیررضا 1377/02/01 نور ایرانی بازیکن 14 امید   
 مجید / حسن زاده 1375/09/10 چمستان ایرانی بازیکن 15 امید 
/ بابایی سیروس 1363/06/15 آمل ایرانی بازیکن 16 بزرگساالن   
 احمدرضا / قوجن 1377/11/24 نور ایرانی بازیکن 17 جوانان 
/ توان امیرحسین 1377/08/28 نور ایرانی بازیکن 20 امید   
/ واحدی ادریس 1347/01/02 نور ایرانی سرپرست   
/ زکایی نقی 1348/01/01 نور ایرانی مربی   
/ رضایی یاسر 1363/06/29 نور ایرانی کمک مربی   

  

 



 

 

 فهرست اسامی اعضای تیم والیبال 
بزرگساالن -دسته اول  لیگ  گهر سیرجان گل گروه   نام تیم 

تولد محل ملیت سمت ش ب سهمیه  / نام خانوادگی نام تاریخ تولد   
امین / اسماعیل زادهمحمد  1379/08/01 سیرجان ایرانی بازیکن 01 جوانان   
/ صفایی طهرانی علیرضا 1375/11/20 تهران ایرانی بازیکن 02 جوانان   
 عباس / زارعی طالبی 1370/10/02 سیرجان ایرانی بازیکن 03 بزرگساالن 
جواد / جعفری محمد 1366/05/23 بافت ایرانی بازیکن 04 بزرگساالن   
 حمید / جعفری چایچی 1357/12/12 تهران ایرانی بازیکن 05 بزرگساالن 
صالح / پور سید یحیی سید 1374/06/20 سیرجان ایرانی بازیکن 06 بزرگساالن   
 امیرحسین / درخشان 1365/05/11 تهران ایرانی بازیکن 07 بزرگساالن 
/ محمود آبادی ایمان 1372/03/07 سیرجان ایرانی بازیکن 08 بزرگساالن   
 امیر رضا / عباسلو 1376/07/28 سیرجان ایرانی بازیکن 09 امید 
/ شهسواری نژاد زمزرجی رسول 1371/11/01 سیرجان ایرانی بازیکن 10 بزرگساالن   
 مهدی / گلزاری 1371/01/01 سیرجان ایرانی بازیکن 11 بزرگساالن 
/ عزت آبادی پور عباس 1368/05/17 سیرجان ایرانی بازیکن 12 بزرگساالن   
 فرامرز / بوستانی پاریزی 1371/06/19 سیرجان ایرانی بازیکن 14 بزرگساالن 
/ محمود آبادی رضا 1378/06/30 سیرجان ایرانی بازیکن 15 جوانان   
 علی / رشیدی غفاری 1372/07/06 ارومیه ایرانی بازیکن 17 بزرگساالن 
/ احمدی شهاب 1371/11/23 کرمانشاه ایرانی بازیکن 18 بزرگساالن   
 سعید / رنجبر زید آبادی 1377/02/11 سیرجان ایرانی بازیکن 19 امید 
/ طهماسبی محمدرضا 1378/02/27 ایالم ایرانی بازیکن 20 نوجوانان   
/ رادفر شهرام 1348/05/27 سیرجان ایرانی سرپرست   
/ شهنازی ناصر 1344/01/01 ارومیه ایرانی مربی   
/ مریدی حسین 1349/08/15 بافت ایرانی کمک مربی   
/ قاسمی نژاد حمید 1353/01/01 سیرجان ایرانی کمک مربی   
/ قاسمی نژاد رائینی رضا 1348/01/01 سیرجان ایرانی کمک مربی   
/ پور جاللی مجید 1365/05/01 سیرجان ایرانی بدنساز   
/ سیاهدوش محسن 1365/05/08 قزوین ایرانی آنالیزور   
/ گلزاری علی 1368/02/08 سیرجان ایرانی تدارکات / پشتیبانی   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فهرست اسامی اعضای تیم والیبال 
بزرگساالن -دسته اول  لیگ  جوان کاله گروه   نام تیم 

تولد محل ملیت سمت ش ب سهمیه  / نام خانوادگی نام تاریخ تولد   
 علی / طبری 1378/05/29 آمل ایرانی بازیکن 01 نوجوانان 
/ حسین نتاج آقا ملکی علی 1376/10/27 بابل ایرانی بازیکن 02 امید   
 امیر / محمدی 1378/10/17 آمل ایرانی بازیکن 04 جوانان 
/ جاللی نژاد عرفان 1380/09/15 آمل ایرانی بازیکن 05 نوجوانان   
 علیرضا / رنجبر 1378/11/18 شیراز ایرانی بازیکن 06 جوانان 
/ صادقی اللیمی دانیال 1372/06/25 ساری ایرانی بازیکن 07 بزرگساالن   
 مهبد / حق شناس 1378/06/11 آمل ایرانی بازیکن 08 جوانان 
/ ابراهیمی امیر 1375/12/11 آمل ایرانی بازیکن 09 امید   
 حسین / سهرابی 1373/07/30 آمل ایرانی بازیکن 10 بزرگساالن 
/ ثمینی امیر 1377/08/04 کرمانشاه ایرانی بازیکن 11 امید   
 محمد / سعادتی 1371/06/16 آمل ایرانی بازیکن 12 بزرگساالن 
/ گرایلی مرادی رضا 1375/01/01 بابل ایرانی بازیکن 13 امید   
 سید احمد / اسماعیل نژادارچی 1377/06/11 بابل ایرانی بازیکن 14 امید 
/ حسن لو میالد 1377/04/25 ارومیه ایرانی بازیکن 15 امید   
 عبداهلل / جیبی 1371/12/12 آمل ایرانی بازیکن 16 بزرگساالن 
/ شبان حسن 1374/08/06 آمل ایرانی بازیکن 17 بزرگساالن   
 علیرضا / ستایشی 1376/04/15 آمل ایرانی بازیکن 18 امید 
/ مهرجوی رضا 1379/12/02 آمل ایرانی بازیکن 19 نوجوانان   
 محمدرضا / عوض پور 1374/02/09 الهیجان ایرانی بازیکن 20 امید 
 احمد / فتاح 1362/01/09 آمل ایرانی مربی 
مربی کمک   سعید / حق شناس 1361/11/16 آمل ایرانی 
 سعید / اشرفپور 1368/06/20 آمل ایرانی بدنساز 
 امیر حسن / صمیمی 1361/06/30 بابل ایرانی آنالیزور 

  
 



 

 

 فهرست اسامی اعضای تیم والیبال 
بزرگساالن -دسته اول  لیگ  قم کریمه گروه   نام تیم 

تولد محل ملیت سمت ش ب سهمیه  / نام خانوادگی نام تاریخ تولد   
 علیرضا / فرزانه 1376/04/17 قم ایرانی بازیکن 01 امید 
/ رزاقی رضا 1372/07/26 قم ایرانی بازیکن 03 بزرگساالن   
 محمد حسن / ایزدی 1376/08/05 قم ایرانی بازیکن 05 امید 
/ احمدی احمد 1372/11/29 قم ایرانی بازیکن 06 بزرگساالن   
 شایان / آزرد 1378/12/29 تهران ایرانی بازیکن 07 جوانان 
/ فیروزپور حسین 1379/05/04 قم ایرانی بازیکن 08 جوانان   
جواد / قربان زاده محمد 1369/01/09 قم ایرانی بازیکن 09 بزرگساالن   
رضا / رضایی محمد 1372/10/23 کبودر آهنگ ایرانی بازیکن 10 بزرگساالن   
 میالد / رشیدی احمد آبادی 1376/03/14 قم ایرانی بازیکن 11 امید 
حسین / محمدی تبار محمد 1378/09/15 قم ایرانی بازیکن 12 جوانان   
 علیرضا / حبیب نیا 1375/12/12 قم ایرانی بازیکن 13 بزرگساالن 
/ محمدی احسان 1369/11/28 زرند ایرانی بازیکن 14 بزرگساالن   
 حامد / براتی 1373/09/30 قم ایرانی بازیکن 15 بزرگساالن 
/ صنیعی میثم 1377/02/26 قم ایرانی بازیکن 16 امید   
 اسماعیل / بداقی 1363/06/30 قم ایرانی بازیکن 17 بزرگساالن 
/ محمدی محمد 1375/09/07 قم ایرانی بازیکن 18 امید   
 ابوالقاسم / فالح مهرآبادی 1373/08/16 قم ایرانی بازیکن 19 بزرگساالن 
مهدی / رنجبر کامرانی محمد 1376/09/08 یزد ایرانی بازیکن 20 امید   
/ آزاد حسین 1368/01/01 قم ایرانی سرپرست   
روح اله / شفیعی دارابی سید 1359/05/30 قم ایرانی مربی   
/ رحیمی گائینی وحید 1368/01/22 تهران ایرانی کمک مربی   
/ سعادتمندی جواد 1365/06/16 قم ایرانی کمک مربی   
/ برجیان حامد 1367/04/16 بروجن ایرانی کمک مربی   
امیر / لران دهنوی سید 1368/02/04 قم ایرانی کمک مربی   
/ بختیاری عباس 1360/05/01 قم ایرانی کمک مربی   

  
 

 



 

 

 فهرست اسامی اعضای تیم والیبال 
بزرگساالن -دسته اول  لیگ  بارز کرمان الستیک گروه   نام تیم 

تولد محل ملیت سمت ش ب سهمیه  / نام خانوادگی نام تاریخ تولد   
 محمد / عزیز کوهانستانی 1371/10/24 اصفهان ایرانی بازیکن 01 بزرگساالن 
/ محمدخانی غیاثوند الیاس 1376/11/07 قزوین ایرانی بازیکن 02 امید   
 صائب / فیروزی 1369/01/09 بافت ایرانی بازیکن 03 بزرگساالن 
/ اسفندیاری نیما 1361/06/25 تهران ایرانی بازیکن 04 بزرگساالن   
 پوریا / پور محی آبادی 1373/07/10 کرمان ایرانی بازیکن 05 بزرگساالن 
/ مال بهرامی فرزاد 1364/06/12 اصفهان ایرانی بازیکن 06 بزرگساالن   
 احد / حسن زاده اشکزری 1372/01/12 رفسنجان ایرانی بازیکن 07 بزرگساالن 
/ مددی زاده علی 1376/04/17 بافت ایرانی بازیکن 08 امید   
 هادی / برشان 1372/01/21 بافت ایرانی بازیکن 09 بزرگساالن 
/ صنعتی هوتکی حمیدرضا 1370/11/19 کرمان ایرانی بازیکن 10 بزرگساالن   
 حسن / وحیدی 1377/11/22 کرمان ایرانی بازیکن 11 جوانان 
/ عباسلو مصطفی 1370/07/17 کرمان ایرانی بازیکن 13 بزرگساالن   
جعفری ساردوییعلی /  1369/02/12 بافت ایرانی بازیکن 14 بزرگساالن   
/ فرهادی خسرو 1365/12/23 بجنورد ایرانی بازیکن 15 بزرگساالن   
 معین / اسماعیلی 1378/04/01 کرمان ایرانی بازیکن 16 جوانان 
/ حمزه سبحان 1373/02/30 بافت ایرانی بازیکن 20 بزرگساالن   
/ خواجه علیرضا 1349/11/26 کرمان ایرانی سرپرست   
/ امیرتیموری سیامک 1355/06/10 بافت ایرانی مربی   
/ محمد پور وحید 1359/05/05 کرمان ایرانی کمک مربی   
/ پور خوش سفر حامد 1355/12/05 کرمان ایرانی کمک مربی   
/ نیک نفس صبا 1358/03/16 کرمان ایرانی بدنساز   
/ امیر تیموری سپهر 1371/12/02 کرمان ایرانی تدارکات / پشتیبانی   

  
 



 

 

 فهرست اسامی اعضای تیم والیبال 
بزرگساالن -دسته اول  لیگ  تهران ملوان گروه   نام تیم 

تولد محل ملیت سمت ش ب سهمیه  / نام خانوادگی نام تاریخ تولد   
 علیرضا / کمال پور 1375/01/10 تهران ایرانی بازیکن 01 امید 
/ علیزاده محمدرضا 1374/07/03 کرج ایرانی بازیکن 02 بزرگساالن   
 سید محسن / مهدی زاده 1375/11/30 رشت ایرانی بازیکن 03 امید 
/ کالمی محسن 1375/11/20 تهران ایرانی بازیکن 04 امید   
 علی / بابائی 1375/11/15 تهران ایرانی بازیکن 06 امید 
/ عبدالهی امین 1374/04/13 تهران ایرانی بازیکن 07 بزرگساالن   
 محمد / عباسی قراگوز 1376/06/16 ارومیه ایرانی بازیکن 08 امید 
/ عظیمی فشی عباس 1373/12/16 کنگاور ایرانی بازیکن 09 بزرگساالن   
 امیر رضا / اکبری 1376/08/28 کرج ایرانی بازیکن 12 امید 
/ حسنی میثم 1373/03/19 کرج ایرانی بازیکن 13 بزرگساالن   
 محمد / امیرمحمد 1372/03/17 تهران ایرانی بازیکن 14 بزرگساالن 
مهدی / زارعی گیزه رودی سید 1374/09/09 هرسین ایرانی بازیکن 15 بزرگساالن   
 پوریا / میرزایی 1370/02/29 تهران ایرانی بازیکن 16 بزرگساالن 
/ ضیایی حاجی پیرلو رامین 1370/05/29 ارومیه ایرانی بازیکن 17 بزرگساالن   
 سید امیرحسین / سجادی 1380/05/15 تهران ایرانی بازیکن 18 نوجوانان 
/ مروتی رضا 1373/01/31 کرج ایرانی بازیکن 19 بزرگساالن   
/ به نژاد سهراب 1352/02/25 تهران ایرانی مربی   
/ وفادار محمد 1347/10/10 تهران ایرانی کمک مربی   
/ محمودی جهتلو علی 1345/06/01 ارومیه ایرانی کمک مربی   
/ برگشادی علی 1371/06/12 ارومیه ایرانی آنالیزور   

  
 



 

 

 فهرست اسامی اعضای تیم والیبال 
بزرگساالن -دسته اول  لیگ  نهاجا عقاب گروه   نام تیم 

تولد محل ملیت سمت ش ب سهمیه  / نام خانوادگی نام تاریخ تولد   
 سعید / احمدیان اصل 1373/11/06 میاندواب ایرانی بازیکن 03 بزرگساالن 
/ مهدیقلی زاده مصطفی 1369/11/24 تهران ایرانی بازیکن 04 بزرگساالن   
 رضا / جامی 1373/08/27 تهران ایرانی بازیکن 05 بزرگساالن 
/ حسینقلی زاده سعید 1373/10/22 اراک ایرانی بازیکن 06 بزرگساالن   
 محمد / صادقی مالطی 1373/06/06 لنگرود ایرانی بازیکن 07 بزرگساالن 
/ معصومی خانشان پویا 1375/06/08 ارومیه ایرانی بازیکن 08 امید   
 سعید / تقوی 1373/11/30 دزفول ایرانی بازیکن 09 بزرگساالن 
/ ثابتی پور امید 1372/12/15 تهران ایرانی بازیکن 10 بزرگساالن   
 صنعان / هادی قورقی 1376/10/20 سنندج ایرانی بازیکن 11 امید 
/ سهرابیان علی 1374/10/16 هرسین ایرانی بازیکن 12 امید   
 امیرحسین / منتظربارفروش 1372/07/20 خمام ایرانی بازیکن 13 بزرگساالن 
/ امینی حامد 1374/07/25 سنندج ایرانی بازیکن 14 بزرگساالن   
 علی / موذنی 1364/05/21 شیراز ایرانی بازیکن 15 بزرگساالن 
/ عفت دوست الکه علی 1370/06/15 رودبار ایرانی بازیکن 16 بزرگساالن   
 سینا / حاصلو 1374/03/11 تهران ایرانی بازیکن 17 بزرگساالن 
/ مرادی امیرعباس 1375/10/14 تهران ایرانی بازیکن 18 جوانان   
عبادیعلی /  1370/01/02 کرج ایرانی بازیکن 20 بزرگساالن   
 عباس / مهدوی کیا 1352/07/02 مرند ایرانی سرپرست 
 ایرج / حسینخانی 1357/03/01 دیواندره ایرانی مربی 
مربی کمک   محسن / صادقیان 1368/08/26 یزد ایرانی 
مربی کمک   محمدرضا / افروزی 1350/04/10 مالیر ایرانی 
مربی کمک   مسعود / ذوالفقاری 1357/06/25 همدان ایرانی 

  
 



 

 

 فهرست اسامی اعضای تیم والیبال 
بزرگساالن -دسته اول  لیگ  نفت آبادان پاالیش گروه   نام تیم 

تولد محل ملیت سمت ش ب سهمیه  / نام خانوادگی نام تاریخ تولد   
 رامین / محمد صالحی 1362/06/20 تهران ایرانی بازیکن 01 بزرگساالن 
/ مرادی حسن 1373/01/24 زنجان ایرانی بازیکن 02 بزرگساالن   
 پارسا / شیرزادی 1379/11/17 آبادان ایرانی بازیکن 03 نوجوانان 
/ مؤیدی نژاد امیرحسین 1378/02/11 رامهرمز ایرانی بازیکن 04 جوانان   
 حسن / گیاه 1370/09/07 آبادان ایرانی بازیکن 05 بزرگساالن 
/ احمدی ترکمانی رادین 1372/11/14 کرج ایرانی بازیکن 06 بزرگساالن   
 محمدجواد / پروازی فتحی 1370/05/15 ری ایرانی بازیکن 07 بزرگساالن 
/ منافی آذر آرمان 1361/12/06 نقده ایرانی بازیکن 08 بزرگساالن   
 دانیال / شالو 1375/04/25 آبادان ایرانی بازیکن 09 امید 
/ مهرمندی نمیا 1371/01/01 دزفول ایرانی بازیکن 10 بزرگساالن   
 جواد / نژاد صفری 1367/10/21 رشت ایرانی بازیکن 11 بزرگساالن 
/ خجسته امید 1367/12/20 دزفول ایرانی بازیکن 12 بزرگساالن   
 محمد / تلغری 1380/08/07 آبادان ایرانی بازیکن 13 نوجوانان 
مجید / مینایی سید 1363/03/03 مشهد ایرانی بازیکن 14 بزرگساالن   
/ رستمی سعید 1376/03/20 0 ایرانی بازیکن 15 امید   
 آرش / آقاپور 1365/01/01 ارومیه ایرانی بازیکن 16 بزرگساالن 
 خسرو / مختاری پور 1347/02/15 بهبهان ایرانی سرپرست 
 جعفر / ضابطی 1346/03/06 فسا ایرانی مربی 
مربی کمک   مهدی / مقنیان 1366/06/30 اهواز ایرانی 

  
 



 

 

 فهرست اسامی اعضای تیم والیبال 
بزرگساالن -دسته اول  لیگ  کهن کیش پرسپولیس گروه   نام تیم 

تولد محل ملیت سمت ش ب سهمیه  / نام خانوادگی نام تاریخ تولد   
 محسن / مهرگان شمامی 1369/09/21 تهران ایرانی بازیکن 01 بزرگساالن 
/ معینی فر معین 1374/04/02 شهریار ایرانی بازیکن 02 بزرگساالن   
 عارف / مرادی 1377/02/02 اراک ایرانی بازیکن 03 امید 
/ حدادی کهنموئی بهزاد 1370/04/11 مراغه ایرانی بازیکن 04 بزرگساالن   
مرادیعارف /  1370/01/09 میانه ایرانی بازیکن 05 بزرگساالن   
/ مرادی ریک آباد وحید 1373/06/20 ارومیه ایرانی بازیکن 06 بزرگساالن   
 امیر / گلریز شمامی 1367/04/15 رشت ایرانی بازیکن 07 بزرگساالن 
/ جعفرزاده نوید 1372/12/11 تهران ایرانی بازیکن 08 بزرگساالن   
 هادی / شورکابی 1376/12/02 تهران ایرانی بازیکن 09 امید 
/ به نژاد سپهر 1376/01/18 تهران ایرانی بازیکن 10 امید   
 حسین / رجبی 1377/12/02 تهران ایرانی بازیکن 11 جوانان 
/ دل پسند رسول 1366/07/24 ارومیه ایرانی بازیکن 14 بزرگساالن   
 مهدی / آقاجان بیابانی 1379/01/08 کرج ایرانی بازیکن 15 جوانان 
/ همت رفیع عباس 1366/01/13 قم ایرانی بازیکن 16 بزرگساالن   
 دانیال / عباسی 1377/03/02 تهران ایرانی بازیکن 17 امید 
/ مختارپور ایمان 1374/02/23 قائمشهر ایرانی بازیکن 18 بزرگساالن   
 محمد / صادقی نیارکی 1329/10/23 ایرانی سرپرست 
 اصغر / عصاری نائینی 1341/05/09 تهران ایرانی مربی 
مربی کمک   حسین / وزیری 1344/12/02 شهریار ایرانی 
مربی کمک   علی / نیکنام فر 1359/05/22 تهران ایرانی 
 سروش / واعظی 1367/06/23 تهران ایرانی بدنساز 

  



 

 

 فهرست اسامی اعضای تیم والیبال 
بزرگساالن -دسته اول  لیگ  یاب ملل مریوان راه گروه   نام تیم 

تولد محل ملیت سمت ش ب سهمیه  / نام خانوادگی نام تاریخ تولد   
 میثم / حیدری 1369/04/08 تهران ایرانی بازیکن 01 بزرگساالن 
/ قلعه قوند فردین 1373/12/01 قزوین ایرانی بازیکن 02 امید   
اردالنامید /  1368/10/19 تهران ایرانی بازیکن 04 بزرگساالن   
/ فرخی پارسا 1374/06/03 سنندج ایرانی بازیکن 05 بزرگساالن   
 محمد امین / حیدری 1374/07/11 تهران ایرانی بازیکن 07 بزرگساالن 
/ شعبانپور سیاهکلده پیام 1369/05/16 لنگرود ایرانی بازیکن 08 بزرگساالن   
رسولیها شاهین / حاج 1368/07/17 اصفهان ایرانی بازیکن 09 بزرگساالن   
/ شازده احمدی سعید 1360/03/06 تهران ایرانی بازیکن 10 بزرگساالن   
 هیوا / پایدار 1376/11/25 سروآباد ایرانی بازیکن 11 امید 
/ علی عرب محمد 1371/09/07 شاهرود ایرانی بازیکن 12 بزرگساالن   
 اصغر / نجفی لیالب 1364/11/29 تهران ایرانی بازیکن 13 بزرگساالن 
/ احمدی کاوان 1375/07/19 سنندج ایرانی بازیکن 14 امید   
 عماد / جوینده محجوب پور 1370/11/06 رشت ایرانی بازیکن 17 بزرگساالن 
/ برات زاده سهیل 1377/12/15 شهریار ایرانی بازیکن 19 جوانان   
 فواد / بیوس 1379/11/02 مریوان ایرانی بازیکن 20 نوجوانان 
 وریا / بیگلری 1355/06/01 مریوان ایرانی سرپرست 
 آرش / صادقیانی 1363/11/26 شهریار ایرانی مربی 
مربی کمک   مهدی / هادی 1359/05/28 ملکان ایرانی 
مربی کمک   پوریا / نوری 1375/03/08 مریوان ایرانی 
/ پشتیبانی تدارکات   عادل / معتمد 1358/06/01 مریوان ایرانی 

  
 



 

 

 فهرست اسامی اعضای تیم والیبال 
بزرگساالن -دسته اول  لیگ  اردکان صنایع گروه   نام تیم 

تولد محل ملیت سمت ش ب سهمیه  / نام خانوادگی نام تاریخ تولد   
 یداله / مروتی شریف آبادی 1366/03/09 اردکان ایرانی بازیکن 01 بزرگساالن 
/ یزدانی اله آبادی هوشنگ 1368/06/10 یزد ایرانی بازیکن 02 بزرگساالن   
 حامد / صدیق 1368/04/19 تهران ایرانی بازیکن 03 بزرگساالن 
/ ناظری اردکانی امین 1377/06/01 یزد ایرانی بازیکن 04 امید   
 مسعود / رمضانی 1363/06/20 شهرضا ایرانی بازیکن 05 بزرگساالن 
/ معتضدی دانیال 1370/06/04 کرمانشاه ایرانی بازیکن 06 بزرگساالن   
 مصطفی / هاتفی اردکانی 1378/08/06 اردکان ایرانی بازیکن 07 جوانان 
/ شاکراردکانی علیرضا 1379/06/01 اردکان ایرانی بازیکن 08 جوانان   
 علیرضا / پورقاسمی 1380/03/06 اردکان ایرانی بازیکن 09 نوجوانان 
/ پایدار اردکانی ابوالفضل 1378/09/09 اردکان ایرانی بازیکن 10 جوانان   
آباد نجف ایرانی بازیکن 11 بزرگساالن   مسعود / محمد زاده ها نجف آبادی 1367/01/05 
/ کمالی اردکانی مهدی 1379/04/21 یزد ایرانی بازیکن 12 جوانان   
 حسین / رضوی 1365/11/05 شیراز ایرانی بازیکن 13 بزرگساالن 
/ طالعی اردکانی علی 1364/12/01 اردکان ایرانی بازیکن 14 بزرگساالن   
 سیدجواد / میرآفتاب 1366/06/25 کاشان ایرانی بازیکن 15 بزرگساالن 
مسعود / موسوی نسب سید 1367/12/15 کرمانشاه ایرانی بازیکن 17 بزرگساالن   
 محمدرضا / فتاحی راد 1373/04/17 تهران ایرانی بازیکن 18 بزرگساالن 
حسین / ثریا محمد 1376/03/07 تهران ایرانی بازیکن 19 امید   
/ بهجتی محمدرضا 1363/06/28 اردکان ایرانی سرپرست   
/ دامغانی محمدرضا 1346/03/26 تهران ایرانی مربی   
/ بهشتی سعید 1352/07/01 اردکان ایرانی کمک مربی   
/ پیشوائی مصطفی 1362/02/10 اردکان ایرانی کمک مربی   
مربیکمک   / پروانه اردکانی جالل 1357/06/15 اردکان ایرانی   

  
 



 

 

 فهرست اسامی اعضای تیم والیبال 
بزرگساالن -لیگ دسته اول    نام تیم شهرداری قزوین گروه 

 نام / نام خانوادگی تاریخ تولد محل تولد ملیت سمت ش ب سهمیه 
 مصطفی / تقوی نژاد دیلمی 1371/02/20 قزوین ایرانی بازیکن 01 بزرگساالن 
 داود / شکیبا 1362/10/02 قزوین ایرانی بازیکن 02 بزرگساالن 
 مرتضی / بخشی 1365/11/29 قزوین ایرانی بازیکن 03 بزرگساالن 
 مرتضی / فغانی 1372/11/15 قزوین ایرانی بازیکن 04 بزرگساالن 
زهرابویین  ایرانی بازیکن 05 جوانان   محمدحسین / چرخلویی 1379/01/21 
 مهدی / جعفری 1372/05/04 تاکستان ایرانی بازیکن 06 بزرگساالن 
 مصطفی / شمسینی 1376/05/19 قزوین ایرانی بازیکن 07 امید 
 علیرضا / اقا مجیدی 1378/06/21 قزوین ایرانی بازیکن 08 نوجوانان 
 محمد علی / پیران 1374/03/15 گناره ایرانی بازیکن 09 بزرگساالن 
 امیر حسن / فرهادی 1376/11/15 اراک ایرانی بازیکن 10 امید 
 مصطفی / خلیلی 1376/02/10 قزوین ایرانی بازیکن 11 امید 
 امیرحسین / مددی 1376/03/03 قزوین ایرانی بازیکن 12 امید 
 آرمان / رحمانی 1377/01/03 تاکستان ایرانی بازیکن 15 امید 
 علیرضا / مرادی 1372/06/11 تهران ایرانی بازیکن 16 بزرگساالن 
 علی / شراهی 1367/11/09 همدان ایرانی بازیکن 18 بزرگساالن 
 محمد / کاراگاه 1351/02/05 قزوین ایرانی سرپرست 
 ابوالحسن / ثقفی یزدی 1343/01/01 قزوین ایرانی مربی 
 محمد / جعفری 1349/10/01 قزوین ایرانی کمک مربی 
مربیکمک    اکبر / خلیلی 1351/09/03 قزوین ایرانی 
 اسداله / شاه مرادزاده 1341/06/14 قزوین ایرانی کمک مربی 

  
 

 



 

 

 فهرست اسامی اعضای تیم والیبال 
بزرگساالن -دسته اول  لیگ  جوان ارومیه شهرداری گروه   نام تیم 

تولد محل ملیت سمت ش ب سهمیه  / نام خانوادگی نام تاریخ تولد   
 احد / رضایی 1374/11/07 ارومیه ایرانی بازیکن 01 امید 
/ قربانی امیر 1376/01/06 ارومیه ایرانی بازیکن 02 امید   
 مهدی / ساعدی فر 1371/10/26 ارومیه ایرانی بازیکن 03 بزرگساالن 
/ پاشایی رامین 1374/03/06 نقده ایرانی بازیکن 04 بزرگساالن   
 سینا / اصغرپورسالمت 1378/07/27 ارومیه ایرانی بازیکن 06 جوانان 
/ غنی دل قهرمانلو ساالر 1378/04/14 ارومیه ایرانی بازیکن 08 جوانان   
 محمد / دنو قزلباش 1376/09/07 سلماس ایرانی بازیکن 09 امید 
/ زراعتگر خوشرفتار عطا 1370/11/27 ارومیه ایرانی بازیکن 10 بزرگساالن   
 عرفان / اسمعیل مرادعلی 1375/11/26 ارومیه ایرانی بازیکن 11 امید 
/ علی پور حصار صابر 1372/01/01 ارومیه ایرانی بازیکن 12 بزرگساالن   
 جاوید / اسمعیل زاده 1373/04/18 ارومیه ایرانی بازیکن 13 بزرگساالن 
/ بوداقی قره تپه سینا 1375/11/25 ارومیه ایرانی بازیکن 14 امید   
 رضا / رضایی توپراق قلعه 1375/10/02 ارومیه ایرانی بازیکن 15 امید 
/ رفیعی فرزاد 1378/06/11 ارومیه ایرانی بازیکن 16 جوانان   
 سجاد / سیفی نیا 1374/07/05 ارومیه ایرانی بازیکن 17 بزرگساالن 
/ فتاحی میالد 1371/12/14 ارومیه ایرانی بازیکن 19 بزرگساالن   
 مهدی / پناهی 1378/11/15 ارومیه ایرانی بازیکن 20 جوانان 
 افشین / خدایاری امامزاده 1356/05/11 ارومیه ایرانی سرپرست 
 جاوید / محسن نیا 1348/02/20 ارومیه ایرانی مربی 
مربی کمک   وحید / صادقی ملکی 1364/05/03 ملکان ایرانی 
مربی کمک   امیر / ملک زاده 1360/10/27 ارومیه ایرانی 
/ پشتیبانی تدارکات   رامین / جوان 1360/11/16 ارومیه ایرانی 

  
 



 

 

 فهرست اسامی اعضای تیم والیبال 
بزرگساالن -دسته اول  لیگ  اراک شهروند گروه   نام تیم 

تولد محل ملیت سمت ش ب سهمیه  / نام خانوادگی نام تاریخ تولد   
 افشین / فتاح 1366/06/08 آمل ایرانی بازیکن 01 بزرگساالن 
/ بنی اسدی کیانمهر 1374/08/13 اراک ایرانی بازیکن 02 بزرگساالن   
 سجاد / فراهانی 1378/10/27 اراک ایرانی بازیکن 03 جوانان 
/ عطایی محمد 1379/01/08 اراک ایرانی بازیکن 05 جوانان   
 آرمین / عسگرپورخامنه 1369/06/25 خامنه ایرانی بازیکن 06 بزرگساالن 
/ بیغشی علی 1375/12/04 اراک ایرانی بازیکن 07 امید   
 سید احمدرضا / میر هادی 1369/08/06 اراک ایرانی بازیکن 08 بزرگساالن 
/ کمالی پور بهروز 1366/04/10 تهران ایرانی بازیکن 09 بزرگساالن   
 میالد / امیدی 1374/11/02 اراک ایرانی بازیکن 10 امید 
/ یلمه فرهاد 1371/01/16 گنبد کاووس ایرانی بازیکن 11 بزرگساالن   
 موعود / آقاپور 1371/05/03 بابل ایرانی بازیکن 12 بزرگساالن 
مرصاد / آقاجانی میر سید 1368/04/20 بابل ایرانی بازیکن 13 بزرگساالن   
 رافع / طبری 1368/01/01 آمل ایرانی بازیکن 14 بزرگساالن 
/ سمیعی فرد علی 1378/02/08 اراک ایرانی بازیکن 19 جوانان   
 ارسالن / اسدی جوزان 1375/08/13 اراک ایرانی بازیکن 20 امید 
 حجت اله / ساسانیان 1331/10/12 آستارا ایرانی سرپرست 
 اکبر / خداوردی 1357/01/20 تهران ایرانی مربی 
مربی کمک   امید / حبیبی کرهرودی 1362/09/29 اراک ایرانی 
 جواد / محمدی 1362/12/06 اراک ایرانی بدنساز 

  
 



 

 

 فهرست اسامی اعضای تیم والیبال 
بزرگساالن -لیگ دسته اول    نام تیم توپکاه بابلسر گروه 

خانوادگینام / نام  تاریخ تولد محل تولد ملیت سمت ش ب سهمیه   
 میالد / کیایی 1371/07/27 بابل ایرانی بازیکن 01 بزرگساالن 
 میر ارشام / عباسی 1381/04/31 بابلسر ایرانی بازیکن 02 نوجوانان 
 پیمان / کریمی 1363/02/19 مسجد سلیمان ایرانی بازیکن 02 بزرگساالن 
 عباس / جعفری 1374/08/20 میانه ایرانی بازیکن 03 بزرگساالن 
 علی / زرندی 1376/11/17 قم ایرانی بازیکن 04 امید 
 محمد جواد / عابدی 1378/11/22 آمل ایرانی بازیکن 05 جوانان 
 حمیدرضا / جهانیان 1375/09/10 بابلسر ایرانی بازیکن 06 امید 
 احسان / علیزاده 1369/12/02 آمل ایرانی بازیکن 07 بزرگساالن 
 علی / صادقی 1375/05/30 لرستان ایرانی بازیکن 08 امید 
 سعید / زروکیان 1366/08/27 ری ایرانی بازیکن 09 بزرگساالن 
 مهران / توانای بیجی 1374/07/18 رشت ایرانی بازیکن 10 بزرگساالن 
 کامیاب / رستان 1375/09/08 نکاء ایرانی بازیکن 11 امید 
پور دهکیمجید / غالم  1379/09/06 فریدونکنار ایرانی بازیکن 11 جوانان   
 مرتضی / ذبیحی 1377/09/08 آمل ایرانی بازیکن 12 امید 
 رضا / رهی 1376/10/01 بابل ایرانی بازیکن 13 امید 
 صمد / اکبری 1362/04/10 نقده ایرانی بازیکن 14 بزرگساالن 
 رامین / قربانزاده 1377/07/14 بابلسر ایرانی بازیکن 15 امید 
 احمد / بابائی 1363/03/11 تهران ایرانی بازیکن 16 بزرگساالن 
 رامین / مصطفی پور 1366/04/09 بابل ایرانی بازیکن 17 بزرگساالن 
 صابر / نریمان نژاد 1365/11/10 آمل ایرانی بازیکن 18 بزرگساالن 
 امیر / رامشینی 1369/12/01 مشهد ایرانی بازیکن 19 بزرگساالن 
 سینا / طهماسبی 1369/11/16 آمل ایرانی بازیکن 20 بزرگساالن 
 محجوب / پروین 1347/05/16 محمودآباد ایرانی مدیر فنی 
 سید علی / عباسی 1350/02/02 بابلسر ایرانی مربی 
 محمد / محمد قلی نژاد عمران 1346/08/13 آمل ایرانی کمک مربی 
 سید اسماعیل / عباسی 1360/06/20 بابلسر ایرانی کمک مربی 
 پیمان / کاظمی 1370/05/27 سیمرغ ایرانی کمک مربی 

  
 


