
(1399)زنان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروهاکسون تهراننام تیم

 -- رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

زن

1279 19:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن امیدایرانی بیجار1379/01/27زمانی/ سیده کوثر  - 1

02بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1376/07/24ابوالحسنی/ سها  - 2

03بازیکن بزرگساالنایرانی کاشان1370/09/02رضازاده سفیده/ ریحانه  - 3

04بازیکن امیدایرانی تهران1378/11/16زهدی/ زهرا  - 4

05بازیکن امیدایرانی تهران1380/06/30مزینانی/ مهدیس  - 5

06بازیکن امیدایرانی محالت1379/06/25محمد جعفری/ زهرا  - 6

07بازیکن بزرگساالنایرانی کرمان1373/09/20حسنی سعدی/ فاطمه  - 7

08بازیکن امیدایرانی ورامین1382/03/08سیفی قیل لوئی/ شروین  - 8

09بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1369/07/30ناظمی/ نگار  - 9

10بازیکن بزرگساالنایرانی کرج1376/01/11یحیی پور/ مه تا  - 10

11بازیکن بزرگساالنایرانی مالیر1378/05/22چهاردولی/ مبینا  - 11

12بازیکن جوانانایرانی تهران1383/11/26فاضلی/ ریحانه السادات  - 12

13بازیکن امیدایرانی تهران1379/07/19سیدصدری اردبیلی/ فاطمه سادات  - 13

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

15بازیکن بزرگساالنایرانی نور1375/05/14بودش/ فاطمه  - 15

16بازیکن نوجوانانایرانی تهران1385/08/04هادی/ ستایش  - 16

18بازیکن جوانانایرانی اصفهان1383/03/09رضائی/ زهرا  - 17

19بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1376/07/28صولتی/ فاطمه  - 18

20بازیکن امیدایرانی شهریار1379/06/14باغچی/ مهشاد  - 19

سرپرست ایرانی تهران1362/01/10اعتمادی/ الناز  - 20

مربی ایرانی باختران1349/10/25احمدی/ اورانوس  - 21

کمک مربی ایرانی تهران1346/08/25نیاورانی/ الدن  - 22

کمک مربی ایرانی تهران1354/10/21خزایی/ خدیجه  - 23

آنالیزور ایرانی قائم شهر1369/01/14آصفی/ ستنا  - 24

1 از 1صفحه چهارشنبه1399/8/28 11:31:21



(1399)زنان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروه (پیکان تهران)پیکان تهران نام تیم

 -- رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

زن

10610 17:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن امیدایرانی تهران1382/05/26صالحی/ صدف  - 1

02بازیکن نوجوانانایرانی تهران غرب1384/10/14طالعی فرخنده/ هدیه  - 2

03بازیکن بزرگساالنایرانی کرمانشاه1376/10/24شریفی/ نرگس  - 3

04بازیکن امیدایرانی اردکان1382/04/17قادری/ مهسا  - 4

05بازیکن امیدایرانی تهران1379/03/07اعالئی/ بیتا  - 5

06بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1378/02/28طنوریان/ نرگس  - 6

07بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1373/02/04ذوالفقاری/ صدیقه  - 7

08بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1376/04/02بخشی/ زهرا  - 8

09بازیکن بزرگساالنایرانی شیراز1372/01/01روستا/ مینا  - 9

10بازیکن بزرگساالنایرانی کرج1376/10/09صدری رجبی/ شکیال  - 10

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

12بازیکن امیدایرانی تهران1380/03/19خوشرنگ کیمی/ نورا  - 12

13بازیکن بزرگساالنایرانی رشت1376/12/12شیرتری فومنی/ نگین  - 13

14بازیکن بزرگساالنایرانی تبریز1375/08/30محتشمی پورمتنق/ حانیه  - 14

16بازیکن امیدایرانی کرج1380/10/16مغانی قهرمانلوئی/ زهرا  - 15

18بازیکن امیدایرانی الهیجان1382/02/06پورصالح شادهسری/ الهه  - 16

19بازیکن بزرگساالنایرانی کرمانشاه1371/06/03رحمانی/ مهتاب  - 17

سرپرست ایرانی مشهد1375/06/21اسدی ازغندی/ ندا  - 18

مربی ایرانی تهران1344/09/06شعبانیان/ میترا  - 19

کمک مربی ایرانی تهران1362/06/13فتح اله پور/ نازنین  - 20

کمک مربی ایرانی تهران1370/06/11حجتی/ نیلوفر  - 21

کمک مربی ایرانی تهران1364/03/27رشیدی کیک الهیجانی/ فاطمه  - 22

آنالیزور ایرانی جاجرم1367/06/20دوستی/ راضیه  - 23

1 از 1صفحه سه شنبه1399/9/4 12:50:42



(1399)زنان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروهخجستهنام تیم

 -- رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

زن

2873 20:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن جوانانایرانی تهران1383/04/21رجبی/ ریحانه  - 1

02بازیکن جوانانایرانی گنبد کاوس1383/08/16منظوری شیره جینی/ فاطمه  - 2

03بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1377/08/06خسروی نژاد کچل آباد/ الهام  - 3

04بازیکن امیدایرانی اسالمشهر1382/08/14اسمعیلی/ سپیده  - 4

05بازیکن جوانانایرانی تهران1383/03/18برزگر پیشه/ فاطمه  - 5

06بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1376/07/04عبادالهی/ مریم  - 6

07بازیکن امیدایرانی اسالمشهر1380/07/04غفوری/ لیال  - 7

08بازیکن جوانانایرانی تهران1384/02/28محمدی باروق/ حورا  - 8

09بازیکن جوانانایرانی رباط کریم1383/01/03برزگری ایوقی/ ریحانه  - 9

10بازیکن امیدایرانی تهران1381/04/22فضلی/ نرگس  - 10

11بازیکن جوانانایرانی تهران1383/05/18علی زاده سالکساری/ نازنین  - 11

12بازیکن جوانانایرانی تهران1383/08/17وجودی/ معصومه  - 12

13بازیکن امیدایرانی تهران1381/08/27عبادی/ مائده  - 13

14بازیکن امیدایرانی تهران1380/06/31باباخانی/ ویدا  - 14

15بازیکن نوجوانانایرانی تهران1385/02/10پیری/ هلیا  - 15

16بازیکن جوانانایرانی تهران1382/11/26حسینی/ سحر سادات  - 16

17بازیکن نوجوانانایرانی تهران1384/10/11رشیدی مهرابادی/ دیانا  - 17

18بازیکن امیدایرانی تهران1380/11/11عظیم پور/ مریم  - 18

19بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1378/05/04محمد نوش آبادی/ سحر  - 19

20بازیکن امیدایرانی کرج1380/11/07منصوربخت/ آیدا  - 20

سرپرست ایرانی تهران1368/01/12طالبلو  / سولماز  - 21

مربی ایرانی تهران1358/12/21عیدی/ اعظم  - 22

کمک مربی ایرانی تهران1358/10/21یزدچی/ منصوره  - 23

بدنساز ایرانی تهران1369/04/08زندی/ آرزو  - 24

آنالیزور ایرانی قزوین1357/04/03ارکیان/ زهرا  - 25

1 از 1صفحه چهارشنبه1399/8/28 11:35:44



(1399)زنان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروهذوب آهننام تیم

 -- رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

زن

02314 19:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1371/01/28بابلیان/ فرانک  - 1

02بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1372/02/01دریس محمودی/ مونا  - 2

03بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1372/04/13سیاوشی/ سمانه  - 3

04بازیکن بزرگساالنایرانی ورامین1371/03/16مرادیان گنجه/ فرزانه  - 4

05بازیکن بزرگساالنایرانی خمینی شهر1378/01/31مشتاقی خوزانی/ محدثه  - 5

06بازیکن جوانانایرانی اصفهان1382/12/15مدنی/ زینب  - 6

07بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1374/03/05شیری/ زهرا  - 7

08بازیکن جوانانایرانی اصفهان1383/02/29هاشمی/ سیده صدف  - 8

09بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1372/12/16چمالنیان/ ندا  - 9

10بازیکن امیدایرانی تبریز1379/10/11سالمت قرا ملکی/ ایتک  - 10

11بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1377/02/21بختیار/ مینا  - 11

12بازیکن امیدایرانی کاشان1379/06/12عنایت فینی/ فاطمه  - 12

14بازیکن امیدایرانی اصفهان1379/12/21یمینی سلطان/ نیلوفر  - 13

15بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1374/03/25ساعی اصفهانی/ فرناز  - 14

16بازیکن بزرگساالنایرانی لنجان1367/12/16صفری/ شکوفه  - 15

17بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1370/08/07زارعی/ فرزانه  - 16

18بازیکن بزرگساالنایرانی لنجان1371/10/06اسکندری قلعه قاسمی/ مائده  - 17

19بازیکن بزرگساالنایرانی خمینی شهر1371/11/11صفری/ فاطمه  - 18

20بازیکن بزرگساالنایرانی فوالدشهر1378/05/05قنواتی/ زهرا  - 19

سرپرست ایرانی فالورجان1368/08/19لطفی/ محبوبه  - 20

مربی ایرانی قم1340/03/15صادقی/ فریبا  - 21

کمک مربی ایرانی اصفهان1342/04/10شریف زاده/ ملوک  - 22

کمک مربی ایرانی اصفهان1363/06/14گل افشان/ صفورا  - 23

پشتیبانی/ تدارکات  ایرانی اصفهان1356/03/22فتحی/ مرضیه  - 24

1 از 1صفحه چهارشنبه1399/8/28 11:31:43



(1399)زنان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروهسایپانام تیم

 -- رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

زن

32310 18:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1367/06/22خواجه کالیی/ مهدیه  - 1

03بازیکن امیدایرانی کاشان1375/01/27داورپناه/ ریحانه  - 2

04بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1369/06/25باقرپور/ سودابه  - 3

05بازیکن نوجوانانایرانی مشهد1385/03/01یعقوبی/ سارینا  - 4

06بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1371/07/03علی خانی/ شبنم  - 5

07بازیکن امیدایرانی گرگان1379/10/13آشفته/ منا  - 6

08بازیکن بزرگساالنایرانی کردکوی1371/11/25صابری/ مهسا  - 7

09بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1376/07/24آقامجیدی/ ملیکا  - 8

10بازیکن بزرگساالنایرانی گرمسار1381/08/30جبلی/ ستایش  - 9

11بازیکن نوجوانانایرانی مشهد1384/10/07غفاریان عنبرانی/ مبینا سادات  - 10

12بازیکن بزرگساالنایرانی ابهر1368/11/24نجاتی/ غزاله  - 11

13بازیکن بزرگساالنایرانی شیراز1371/03/18کیانی/ نگار  - 12

14بازیکن بزرگساالنایرانی مرودشت1362/08/01زارع/ پوران  - 13

15بازیکن نوجوانانایرانی تهران1384/12/22پناهی جانیار/ تامای  - 14

16بازیکن بزرگساالنایرانی کرمان1372/03/04خالقی/ زویا  - 15

18بازیکن جوانانایرانی تهران1382/04/16نوروزی اسفجیر/ غزاله  - 16

19بازیکن امیدایرانی الهیجان1379/10/16فالح آزادخواه رودبنه/ فاطمه  - 17

20بازیکن جوانانایرانی گنبد کاوس1383/01/10فرخی قراماخر/ رویا  - 18

مربی ایرانی تهران1354/11/19السادات هاشمی/ مریم  - 19

کمک مربی ایرانی تهران1358/09/06ریاضی/ فخر السادات  - 20

کمک مربی ایرانی قم1367/11/08آراسته/ مهسا  - 21

بدنساز ایرانی تهران1364/01/31مطلبی/ مریم  - 22

فیزیوتراپ ایرانی تهران1366/06/18سروش/ ساجده  - 23

آنالیزور ایرانی تهران1374/04/19زجاجی/ نرگس  - 24

پشتیبانی/ تدارکات  ایرانی تهران1364/02/30عسکری خوزنکالئی/ مژگان  - 25

1 از 1صفحه چهارشنبه1399/8/28 11:32:43



(1399)زنان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروهستارگان شیرازنام تیم

 -- رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

زن

1267 16:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن امیدایرانی شیراز1380/09/30آزادی دو قزلو/ یلدا  - 1

02بازیکن بزرگساالنایرانی شیراز1369/10/04منتظرالطف/ هنگامه  - 2

03بازیکن امیدایرانی شیراز1380/04/30جمالی دولت آبادی/ نیلوفر  - 3

04بازیکن بزرگساالنایرانی شیراز1375/09/25نورمحمدی  / زهرا  - 4

05بازیکن امیدایرانی اصفهان1380/03/06رفیعی دورباطی/ فرناز  - 5

06بازیکن جوانانایرانی مشهد1384/01/21شبگرد فریمانی/ مهرانا  - 6

07بازیکن بزرگساالنایرانی کازرون1368/01/12کشتگر/ ساناز  - 7

08بازیکن امیدایرانی شیراز1381/06/15دانا/ بیتا  - 8

09بازیکن بزرگساالنایرانی شیراز1376/06/28قدومی زاده/ فاطمه  - 9

10بازیکن بزرگساالنایرانی جهرم1377/06/29فتاح جهرمی/ ساراسادات  - 10

11بازیکن امیدایرانی داراب1379/07/18سلیمانی/ نگار  - 11

12بازیکن امیدایرانی مشهد1381/05/09حسینی/ فاطمه سادات  - 12

13بازیکن بزرگساالنایرانی آباده1376/06/21پرهامی/ هلیا  - 13

14بازیکن نوجوانانایرانی مرودشت1385/03/31کرمی شیرازی/ آناهیتا  - 14

15بازیکن جوانانایرانی شیراز1382/10/20یوسفی/ المیرا  - 15

17بازیکن بزرگساالنایرانی شیراز1374/09/17نصراللهی/ کیمیا  - 16

سرپرست ایرانی الهیجان1349/09/01باقری خواه دهکاء/ فاطمه  - 17

مربی ایرانی شیراز1354/11/27هالکوئی/ مرضیه  - 18

کمک مربی ایرانی شیراز1344/02/01بهرام زاده/ طاهره  - 19

کمک مربی ایرانی شیراز1358/02/13میرزایی/ لیال  - 20

بدنساز ایرانی شیراز1365/08/22تنی/ مریم  - 21

1 از 1صفحه چهارشنبه1399/8/28 11:32:04



(1399)زنان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروه (سرو قامتان بابل)سرو قامتان بابل نام تیم

 -- رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

زن

12314 20:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1359/12/20حسینی کریمی/ سیده مرضیه  - 1

02بازیکن امیدایرانی بابلسر1380/02/26عبداله پورمقري/ سیده سوگند  - 2

03بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1361/04/26افروزه/ سمیه  - 3

04بازیکن بزرگساالنایرانی نور1366/06/29عسگري/ نرگس  - 4

05بازیکن بزرگساالنایرانی بابلسر1376/01/28عباس نیا/ سیده فاطمه  - 5

06بازیکن امیدایرانی بابل1381/06/27حجتیان/ نیلوفر  - 6

07بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1373/01/01آقاجانی میر/ سیده سارا  - 7

08بازیکن بزرگساالنایرانی بابلسر1365/06/10معصومی مرزونی/ سیده ساحله  - 8

09بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1381/11/11ملك نژاد/ آتوسا  - 9

10بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1372/10/30علی اصغري جلودار/ نگار  - 10

11بازیکن امیدایرانی آمل1382/04/01کیانی/ کیمیا  - 11

12بازیکن نوجوانانایرانی بابل1385/03/29براري/ فاطمه  - 12

13بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1381/05/13حسین نژاد/ نگار  - 13

14بازیکن بزرگساالنایرانی ساري1376/05/28باقري/ مونا  - 14

15بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1366/01/01گلی پور درزي/ معصومه  - 15

16بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1378/02/02کفشگرجلودار/ زینب  - 16

17بازیکن بزرگساالنایرانی بندرانزلی1374/11/02رمضانی عاقله/ منا  - 17

18بازیکن جوانانایرانی فوالدشهر1382/12/27پایان طبري/ سبا  - 18

19بازیکن جوانانایرانی بابل1384/04/12آقابراریان بیشه/ فاطمه  - 19

20بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1381/10/24جعفرزاده گردرودباري/ نیلوفر  - 20

سرپرست ایرانی بابلسر1347/10/13رجبی عربی/ کتایون  - 21

مربی ایرانی بابل1345/06/31رمضانی/ نادره  - 22

آنالیزور ایرانی بهشهر1344/08/03جعفري گرجی/ زهرا خاتون  - 23
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(1399)زنان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروه (شهرداری قزوین)شهرداری قزوین نام تیم

 -- رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

زن

12116 20:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1377/04/22صالحی/ زهرا  - 1

02بازیکن بزرگساالنایرانی کرج1371/05/19جباری/ سحر  - 2

03بازیکن امیدایرانی قزوین1378/10/12اشرلو/ زهرا  - 3

04بازیکن بزرگساالنایرانی ساوجبالغ1376/04/01رضا زاده/ رعنا  - 4

05بازیکن امیدایرانی قزوین1380/02/25بهرامی/ فاطمه  - 5

06بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1375/01/07درگذنی/ تهمینه  - 6

07بازیکن امیدایرانی ارومیه1382/05/03سعیدی/ آیالر  - 7

08بازیکن امیدایرانی قزوین1380/09/10دهشت مقدم/ مهرنوش  - 8

09بازیکن امیدایرانی اراک1380/11/26کریمی/ زهرا  - 9

10بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1376/08/15متقیان/ هاله  - 10

11بازیکن امیدایرانی ارومیه1379/07/10سعیدی چنقرالوی یکان/ اسما  - 11

12بازیکن امیدایرانی قزوین1379/08/08شاهسوند/ محدثه  - 12

13بازیکن جوانانایرانی قزوین1383/05/15رحمانی/ ثنا  - 13

14بازیکن بزرگساالنایرانی شیراز1373/01/25فالح/ الهام  - 14

15بازیکن امیدایرانی لنجان1381/03/01خلیلی چرمهینی/ فاطمه  - 15

16بازیکن امیدایرانی شیراز1380/01/28حبیبی/ مریم  - 16

17بازیکن جوانانایرانی بوئین زهرا1383/08/23قراگوزلو/ مبینا  - 17

18بازیکن نوجوانانایرانی قزوین1385/05/08بابایی/ مهراوه  - 18

19بازیکن امیدایرانی اقلید1381/03/11کریمی/ ریحانه  - 19

20بازیکن امیدایرانی ارومیه1378/05/04اسماعیلی/ معصومه  - 20

مدیر فنی ایرانی قزوین1330/03/10رسولی/ زهرا  - 21

سرپرست ایرانی قزوین1377/11/02حبیبیان/ شقایق  - 22

مربی ایرانی تهران1352/04/01قهرمانی احسن/ اکرم  - 23

کمک مربی ایرانی تهران1359/12/27فراهانی/ مرجان  - 24

کمک مربی ایرانی قزوین1362/12/18احمدی/ زهرا  - 25

آنالیزور ایرانی قزوین1368/11/13گلی/ فاطمه  - 26

پشتیبانی/ تدارکات  ایرانی قزوین1373/11/15غفوری/ فاطمه  - 27
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