
(1399)مردان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروه (آذرباطری ارومیه)آذرباطری ارومیه نام تیم

/ زرد / سرمه ای رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

مرد

24318 27:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1374/07/11حیدری/ محمد امین  - 1

02بازیکن ایرانی ارومیه1373/06/20مرادی ریک آباد/ وحید  - 2

04بازیکن جوانانایرانی ارومیه1380/03/31نبی زاده/ علی اصغر  - 3

05بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1376/06/17افشار/ امیر  - 4

06بازیکن بزرگساالنایرانی سلماس1376/09/07دنو قزلباش/ محمد  - 5

07بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1373/11/23حمیدی/ میالد  - 6

09بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1373/04/18اسمعیل زاده/ جاوید  - 7

10بازیکن امیدایرانی اسالم آباد1379/03/01نصوری/ محمد مهدی  - 8

11بازیکن نوجوانانایرانی نقده1382/02/01حیدری زاد/ امیر محمد  - 9

12بازیکن جوانانایرانی مهاباد1381/07/14بربست/ محمد  - 10

13بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1367/05/03میکائیل زاده آیزلو/ ایرج  - 11

14بازیکن جوانانایرانی گنبدكاووس1379/12/09یلمه/ ارسالن  - 12

15بازیکن امیدایرانی خوی1378/11/04میرعلیزاده/ محمد  - 13

17بازیکن بزرگساالنایرانی كرج1373/01/31مروتی/ رضا  - 14

18بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1376/01/06فالح راد/ علی  - 15

19بازیکن بزرگساالنایرانی كرج1372/11/14احمدی تركمانی/ رادین  - 16

20بازیکن جوانانایرانی رشت1379/12/18مژدهی/ حسین  - 17

سرپرست ایرانی ارومیه1370/01/11پاسبانی/ ساالر  - 18

مربی ایرانی بابلسر1349/10/08نفر زاده/ فرهاد  - 19

كمک مربی ایرانی رامسر1347/10/15سعیدی/ فرشاد  - 20

آنالیزور ایرانی ارومیه1371/06/12برگشادی/ علی  - 21

1 از 1صفحه دوشنبه1399/10/22 18:58:01



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

/ سفید / سرمه ای رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

مرد

11218 22:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن امیدایرانی تهران1379/04/28شاه علی رامشه/ علیرضا  - 1

02بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1373/12/01شیبانی مهر/ مهرداد  - 2

03بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1370/01/09علی پور/ ولی  - 3

04بازیکن جوانانایرانی تهران1380/07/29تقوی اصیل/ امیر حسین  - 4

05بازیکن بزرگساالنایرانی اهواز1366/06/25شریفات/ مصطفی  - 5

06بازیکن بزرگساالنایرانی تبریز1376/01/19موسوی گرگری/ میربابک  - 6

07بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد1376/08/03مسافر داشلی برون/ اسماعیل  - 7

08بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1377/01/21افشین فر/ آرمین  - 8

09بازیکن بزرگساالنبرزیل بارباسنا1371/2/16الیته کوستا/ مایکون خوزه  - 9

10بازیکن بزرگساالنایرانی مشهد1354/05/01حسینی/ امیر  - 10

11بازیکن بزرگساالنونزوئال پورتو اورداز1373/12/20گومز/ خسوس آلبرتو  - 11

12بازیکن نوجوانانایرانی تهران1381/10/29جلوداریان ممان/ سجاد  - 12

13بازیکن امیدایرانی کهریزک1379/06/24مشهدی/ سید محمدرضا  - 13

14بازیکن بزرگساالنایرانی بهشهر1376/12/10اکبری ده مالئی/ فرشاد  - 14

15بازیکن بزرگساالنایرانی همدان1372/08/16باقری/ مصطفی  - 15

17بازیکن بزرگساالنایرانی شهریار1376/01/18شاهسوند/ شایان  - 16

18بازیکن بزرگساالنایرانی فارس1369/06/24رضوی/ امین  - 17

20بازیکن بزرگساالنایرانی کوهدشت1369/04/06صفایی/ رضا  - 18

سرپرست ایرانی تهران1356/04/19نفر/ امیر مهدی  - 19

مربی ایرانی بروجرد1339/03/01عهدی/ مرتضی  - 20

کمک مربی ایرانی تهران1361/01/14فرخی فرد/ هانی  - 21

کمک مربی ایرانی ملکان1364/05/03صادقی ملکی/ وحید  - 22

کمک مربی ایرانی نیشابور1358/05/16عطار/ مجتبی  - 23

بدنساز ایرانی تهران1351/09/27عسگری/ اکبر  - 24

فیزیوتراپ ایرانی فارسان1367/01/14احمدی/ مهدی  - 25

آنالیزور ایرانی مشهد1373/06/20بیجاری/ سجاد  - 26

پشتیبانی/ تدارکات  ایرانی بوئین زهرا1331/05/10جعفری/ قاسم  - 27

عکاس ایرانی تهران1361/06/30باروز/ سجاد  - 28

عکاس ایرانی تهران1360/02/14عبد خورسند/ مجید  - 29

1 از 1صفحه دوشنبه1399/10/22 18:56:20



(1399)مردان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروه (خاتم اردکان)خاتم اردکان نام تیم

/ سرمه ای / قرمز رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

مرد

03417 24:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1372/12/24آقاجانی موزیرجی/ سعید  - 1

02بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1375/09/16فالح/ محمد علی  - 2

03بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1376/05/19رضایی/ مهدی  - 3

04بازیکن بزرگساالنایرانی قزوین1375/10/20نودوز پور/ پوریا  - 4

05بازیکن بزرگساالنمونته نگرو سنتینژ1374/01/22رایکو/ اشتروگر  - 5

06بازیکن بزرگساالنایرانی کرمان1370/07/17عباسلو/ مصطفی  - 6

08بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1377/03/02طالبی خامنه/ اسماعیل  - 7

10بازیکن امیدایرانی اردکان1378/08/06هاتفی اردکانی/ مصطفی  - 8

11بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1363/03/01نظری افشار/ فرهاد  - 9

12بازیکن امیدایرانی مشهد1379/05/18ناوی/ امیر حسین  - 10

13بازیکن امیدایرانی خوی1379/02/30فالحت خواه/ امیر محمد  - 11

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

18بازیکن جوانانایرانی شیراز1381/02/31محمودآبادی/ رضا  - 13

19بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1376/03/07ثریا/ محمد حسین  - 14

20بازیکن بزرگساالنایرانی میاندوآب1371/06/20صمدی/ امیر  - 15

سرپرست ایرانی اردکان1350/04/10شاکر اردکانی/ مهدی  - 16

مربی ایرانی بابلسر1349/10/08نفر زاده/ فرهاد  - 17

مربی ایرانی تهران1363/03/15طلوع کیان/ علیرضا  - 18

کمک مربی ایرانی تهران1368/09/14شاکری/ محمد امین  - 19

کمک مربی ایرانی رامسر1347/10/15سعیدی/ فرشاد  - 20

کمک مربی ایرانی اردکان1346/06/15طالبیان اردکانی/ مهدی  - 21

کمک مربی ایرانی اردکان1352/01/01سالک اردکانی/ محمدرضا  - 22

کمک مربی ایرانی یزد1333/10/01قاضی اردکانی/ نادر آقا  - 23

فیزیوتراپ ایرانی اردکان1366/12/11برزگر بفروئی/ علی  - 24

1 از 1صفحه دوشنبه1399/10/22 18:57:37



(1399)مردان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروه (راه یاب ملل کردستان)راه یاب ملل مریوان نام تیم

/ سفید / سبز رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

مرد

13414 22:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1364/11/29نجفی لیالب/ اصغر  - 1

02بازیکن بزرگساالنایرانی مسجد سلیمان1363/02/19کریمی/ پیمان  - 2

03بازیکن بزرگساالنایرانی رشت1377/04/24حق دوست/ اشکان  - 3

04بازیکن بزرگساالنایرانی مشهد1367/08/19یوسفی/ رشید  - 4

05بازیکن امیدایرانی شهریار1378/08/17نجفى لیالب/ مصطفى  - 5

06بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1371/11/25صادقیانی/ آرمین  - 6

07بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1376/06/16عباسی قراگوز/ محمد  - 7

08بازیکن بزرگساالنایرانی سنندج1374/07/25امینی/ حامد  - 8

09بازیکن جوانانایرانی سنندج1379/10/18احمدی نوره/ احسان  - 9

10بازیکن بزرگساالنایرانی سروآباد1376/11/25پایدار/ هیوا  - 10

11بازیکن امیدایرانی ایالم1378/02/27طهماسبی/ محمدرضا  - 11

12بازیکن جوانانایرانی الهیجان1380/04/17خانی گرکردی/ امیر حسین  - 12

13بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1371/08/14تاری وردی/ حامد  - 13

15بازیکن امیدایرانی اهر1377/12/07سلیمان اهری/ حسین  - 14

16بازیکن امیدایرانی گنبد1378/05/04کوک جلی/ فاروق  - 15

17بازیکن بزرگساالنایرانی کرمانشاه1370/06/04معتضدی/ دانیال  - 16

18بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1372/12/11جعفرزاده/ نوید  - 17

19بازیکن نوجوانانایرانی شهریار1382/05/03پایدار/ صادق  - 18

20بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1367/03/06آصفی/ محمدرضا  - 19

سرپرست ایرانی مریوان1373/03/15قادری قلعه گاه/ فردین  - 20

مربی ایرانی شهریار1363/11/26صادقیانی/ آرش  - 21

کمک مربی ایرانی مریوان1353/01/01فرخ نژاد/ محمد طاهر  - 22

کمک مربی ایرانی سنندج1358/04/29کلوندی/ فردین  - 23

آنالیزور ایرانی سرو آباد1367/10/24یونسی/ هیمن  - 24

عکاس ایرانی مریوان1368/11/22آذریان/ دانا  - 25

روابط عمومی ایرانی مریوان1372/01/13خورمهر/ دانا  - 26

1 از 1صفحه دوشنبه1399/10/22 18:56:38



(1399)مردان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروه (سایپا)سایپا نام تیم

/ سفید / نارنجی رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

مرد

12217 22:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1370/06/01فائزی/ سامان  - 1

02بازیکن ایرانی سراب1380/02/10آتشین/ آرمان  - 2

03بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1376/01/06قربانی/ امیر  - 3

04بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1378/10/05صابری جوشقانی/ امیر حسین  - 4

05بازیکن بزرگساالنایرانی اراك1376/11/15فرهادی/ امیر حسن  - 5

06بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1370/05/15حیدری شاهی/ بهزاد  - 6

07بازیکن ایرانی ارومیه1379/12/13داداش آده/ کاریل  - 7

09بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1370/06/29موذن/ محمدرضا  - 8

10بازیکن بزرگساالنایرانی ملکان1375/09/27اسماعیل نژاد/ امین  - 9

11بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1374/07/05سیفی نیا/ سجاد  - 10

12بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1369/01/06قلی زاده/ مجتبی  - 11

13بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1370/09/23حیدری/ مصطفی  - 12

14بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1374/09/06معنوی نژاد/ جواد  - 13

15بازیکن امیدایرانی مهدی شهر1378/04/24تابان/ علیرضا  - 14

16بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1370/06/30شفیعی/ علی  - 15

17بازیکن جوانانایرانی بابل1379/11/30ناصری چناری/ سید عیسی  - 16

18بازیکن جوانانایرانی تهران1380/08/06فرج نژاد/ امیرساالر  - 17

19بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1376/12/02شورکابی/ هادی  - 18

20بازیکن ایرانی داران1382/02/19گلزاده/ امیرمحمد  - 19

سرپرست ایرانی تهران1365/05/21قربانی/ مازیار  - 20

مربی ایرانی ارومیه1344/01/01شهنازی/ ناصر  - 21

کمک مربی ایرانی تهران1347/06/01الهوتی/ احمد  - 22

کمک مربی ایرانی مشهد1364/04/10مشجری/ نوید  - 23

کمک مربی ایرانی تهران1348/03/12شعبان خمسه/ محمد صادق  - 24

بدنساز ایرانی تهران1359/06/18هاشمی/ سید مهدی  - 25

فیزیوتراپ ایرانی تهران1360/01/04افروزی/ سیامک  - 26

آنالیزور ایرانی ورامین1367/02/05شیرکوند/ فاضل  - 27

1 از 1صفحه دوشنبه1399/10/22 18:53:04



(1399)مردان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروه (شهداب یزد)شهداب یزد نام تیم

/ مشکی / نارنجی رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

مرد

14114 20:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1366/12/15جهاندیده اندراب/ بهمن  - 1

02بازیکن امیدایرانی یزد1377/04/19میرحسینی/ احمدرضا  - 2

03بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1364/07/26زرینی/ حمزه  - 3

04بازیکن بزرگساالنبرزیل 1375/2/25بابوجیا آرائوجو/ ویکتور  - 4

05بازیکن جوانانایرانی امل1380/06/26صداقت/ امیرحسین  - 5

06بازیکن بزرگساالنایرانی ساری1370/02/29عابدینی/ رضا  - 6

07بازیکن بزرگساالنایرانی رشت1370/06/31حاجی پور طالکوئی/ بهنام  - 7

08بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد1375/09/29چپرلی/ سلیم  - 8

09بازیکن بزرگساالنایرانی یزد1368/06/21میر حسینی/ علی اصغر  - 9

10بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد1363/02/07تاجر/ میکائیل  - 10

11بازیکن جوانانایرانی یزد1381/07/08نیک پور/ سینا  - 11

12بازیکن نوجوانانایرانی بابل1382/01/27اصغرپورکالئی/ عرفان  - 12

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

14بازیکن جوانانایرانی ارومیه1381/10/17نصری مستان آباد/ مبین  - 14

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

16بازیکن جوانانایرانی ارومیه1380/03/10ولی زاده/ محمد  - 16

17بازیکن بزرگساالنایرانی ساری1372/06/25صادقی اللیمی/ دانیال  - 17

18بازیکن بزرگساالنایرانی کرمانشاه1371/07/01امیری/ بابک  - 18

19بازیکن بزرگساالنایرانی میاندوآب1376/11/27درغنه/ امین  - 19

20بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1375/10/02رضایی توپراق قلعه/ رضا  - 20

سرپرست ایرانی یزد1346/06/01میرزائی/ ابوالقاسم  - 21

مربی ایرانی تبریز1351/12/12عمدهء غیاثی/ محمد  - 22

کمک مربی ایرانی یزد1356/05/12محفوظی/ حسن  - 23

کمک مربی ایرانی مرودشت1351/12/05نجاتی/ محمد حسین  - 24

کمک مربی ایرانی یزد1375/10/09میرحسینی/ امیرحسین  - 25

فیزیوتراپ ایرانی یزد1367/06/07آخوندا/ ابوالفضل  - 26

آنالیزور ایرانی قزوین1368/09/19شاهمرادزاده/ ایمان  - 27

پشتیبانی/ تدارکات  ایرانی یزد1372/04/08کارگر حاجی آبادی/ ابوالفضل  - 28

ماساژور ایرانی یزد1367/06/25ساالری/ امیر حسین  - 29

عکاس ایرانی یزد1377/11/01خواجه افضلی/ امیرحسین  - 30

روابط عمومی ایرانی یزد1363/04/08ابوطالبی بیوکی/ علیرضا  - 31

1 از 1صفحه دوشنبه1399/10/22 18:56:57



(1399)مردان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروه (شهرداری ارومیه)شهرداری ارومیه نام تیم

/ سفید / قرمز رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

مرد

14311 19:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن جوانانایرانی تهران1380/09/02فیض امام دوست/ مهران  - 1

02بازیکن بزرگساالنایرانی بروجرد1361/11/15مصطفی وند/ سعید  - 2

03بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1374/05/25خداپرستی/ امیر  - 3

04بازیکن بزرگساالنایرانی کرمانشاه1371/09/15سال افزون/ فرهاد  - 4

06بازیکن جوانانایرانی ارومیه1379/11/26مسعود/ سهیل  - 5

07بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1371/10/22فیاضی دامنابی/ پوریا  - 6

08بازیکن امیدایرانی ارومیه1378/01/11حضرت پور طالتپه/ محمد رضا  - 7

09بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1369/01/13غالمی/ مسعود  - 8

10بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1377/08/26صالحی/ میثم  - 9

11بازیکن جوانانایرانی بوکان1380/02/25احمدی/ متین  - 10

12بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1374/11/07رضایی/ احد  - 11

13بازیکن نوجوانانایرانی ارومیه1383/08/18قنبرزاده/ سینا  - 12

14بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1373/05/31کارخانه/ قاسم  - 13

16بازیکن جوانانایرانی ارومیه1380/02/05همتی/ امیرحسین  - 14

17بازیکن بزرگساالنایرانی مهاباد1369/12/02پیروت پور/ فرهاد  - 15

18بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1368/07/18وادی/ محمدطاهر  - 16

19بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1371/12/14فتاحی/ میالد  - 17

20بازیکن امیدایرانی مشهد1377/11/01یلی/ پوریا  - 18

سرپرست ایرانی ارومیه1352/04/22فرج زاده/ بیژن  - 19

مربی ایرانی هرسین1356/08/01اکبری/ پیمان  - 20

کمک مربی ایرانی ارومیه1360/06/28جوادی/ یاشار  - 21

کمک مربی ایرانی ارومیه1360/10/27ملک زاده/ امیر  - 22

کمک مربی ایرانی کرمانشاه1357/02/03مومنی مقدم/ غالمرضا  - 23

بدنساز ایرانی کرمانشاه1360/12/25آقاصادق خباز/ مهدی  - 24

فیزیوتراپ ایرانی تهران1358/07/18پرویز/ جواد  - 25

آنالیزور ایرانی ارومیه1367/11/29علی اکبری/ امین  - 26

پشتیبانی/ تدارکات  ایرانی ارومیه1365/04/26رمضانی/ مهدی  - 27

عکاس ایرانی ارومیه1368/06/28نوری قهرمانلو/ سعید  - 28

1 از 1صفحه دوشنبه1399/10/22 18:53:47



(1399)مردان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروه (شهرداری قزوین)شهرداری قزوین نام تیم

/ سفید / آبی رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

مرد

22117 22:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن بزرگساالنیونان خارکیف1366/7/19یوگنی/ گرخونیک  - 1

02بازیکن جوانانایرانی تهران1380/11/29آرمات/ میالد  - 2

03بازیکن امیدایرانی بویین زهرا1379/01/21چرخلویی/ محمدحسین  - 3

04بازیکن بزرگساالنایرانی تاکستان1377/01/03رحمانی/ آرمان  - 4

05بازیکن بزرگساالنبلغارستان پلوودیف1373/9/20چونو/ پنچف  - 5

06بازیکن بزرگساالنایرانی مشهد1375/11/09عبدی/ علیرضا  - 6

07بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1371/10/24عزیز کوهانستانی/ محمد  - 7

08بازیکن جوانانایرانی قزوین1381/09/03امانی/ مرتضی  - 8

09بازیکن بزرگساالنایرانی بافت1372/01/21برشان/ هادی  - 9

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

11بازیکن نوجوانانایرانی قزوین1383/05/07محمدزمانی/ ایمان  - 11

12بازیکن بزرگساالنایرانی کرج1376/12/09کرمی/ امیر  - 12

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

14بازیکن بزرگساالنایرانی قزوین1373/12/01قلعه قوند/ فردین  - 14

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

16بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1371/11/01قلی پور قلچی/ ابوالفضل  - 16

17بازیکن بزرگساالنایرانی میانه1377/11/07علی پور/ یاشار  - 17

18بازیکن بزرگساالنایرانی شهر ری1372/07/26محمد فتحعلی/ امیرعلی  - 18

20بازیکن نوجوانانایرانی کاشان1382/09/13محمودیان/ سید علی رضا  - 19

مدیر فنی ایرانی قزوین1334/09/05موذن/ علی  - 20

سرپرست ایرانی قزوین1364/04/26عسگری/ رضا  - 21

مربی ایرانی تهران1345/06/18آرمات/ مسعود  - 22

کمک مربی ایرانی تهران1354/06/25اکبر اشرفی/ مرتضی  - 23

کمک مربی ایرانی تهران1342/04/01زاد رفیعی مقدم/ ایرج  - 24

کمک مربی ایرانی قزوین1349/10/01جعفری/ محمد  - 25

بدنساز ایرانی قزوین1369/12/18توانگر/ داود  - 26

پزشک ایرانی تهران1355/02/19معصوم زاده/ میر ابولفضل  - 27

آنالیزور ایرانی شهریار1363/11/26صادقیانی/ آرمان  - 28

روابط عمومی ایرانی قزوین1369/09/15کاظمی/ آرین  - 29

1 از 1صفحه دوشنبه1399/10/22 18:58:45



(1399)مردان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروه (شهرداری گنبد)شهرداری گنبد نام تیم

/ سفید / آبی رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

مرد

15410 20:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد1361/05/08چوگان/ عبدالحمید  - 1

02بازیکن نوجوانانایرانی گنبدکاووس1384/03/11بهبودنیا/ طاها  - 2

03بازیکن امیدایرانی گنبد1378/05/04کوک جلی/ فاروق  - 3

04بازیکن امیدایرانی گنبدکاووس1379/12/10قلیچ راد/ ایمان  - 4

05بازیکن جوانانایرانی گمیشان1379/11/14بوش/ عبدالمختار  - 5

06بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد کاووس1373/01/28صحبتی/ رمضان  - 6

07بازیکن بزرگساالنایرانی بندرترکمن1367/11/07دانشفر/ ادریس  - 7

08بازیکن امیدایرانی گنبد کاوس1378/10/11دانش دوست/ احسان  - 8

09بازیکن جوانانایرانی گنبد کاووس1380/03/01مخمی/ محمدرضا  - 9

10بازیکن جوانانایرانی گنبد کاووس1379/10/29نجف پور/ رضا  - 10

11بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد1379/09/22بدراقی/ آرش  - 11

12بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد1377/09/25ایگدری/ بنیامین  - 12

13بازیکن جوانانایرانی گنبد کاووس1380/01/12سعیدی/ احسان  - 13

14بازیکن بزرگساالنایرانی آق قال1371/02/02قریشی/ کمال  - 14

15بازیکن بزرگساالنایرانی گمیشان1377/10/08قلیچ نیازی/ یونس  - 15

16بازیکن امیدایرانی گنبد1378/12/22سخاوی/ موسی  - 16

17بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1370/04/17جلوه قاضیانی/ علیرضا  - 17

18بازیکن جوانانایرانی ترکمن1380/01/08عالقی/ مبین  - 18

19بازیکن بزرگساالنایرانی مینودشت1371/08/07صالحی/ آرمان  - 19

20بازیکن بزرگساالنایرانی آق قال1373/01/10تکاورابلق/ متین  - 20

سرپرست ایرانی گنبد1340/05/20جعفربای/ عبدالجلیل  - 21

مربی ایرانی گنبد1353/05/07جزیده/ عظیم  - 22

کمک مربی ایرانی گنبد کاووس1357/01/20رئوفی/ رحمان  - 23

بدنساز ایرانی گنبد کاووس1363/01/01آذر/ عبداله  - 24

آنالیزور ایرانی گرگان1362/06/20مخدومی/ محمد  - 25

عکاس ایرانی گرگان1353/07/01رحیمی سعید/ رحمان  - 26

روابط عمومی ایرانی گنبد1353/05/20نیازی/ یاشار  - 27

مدیر رسانه ای ایرانی بندرترکمن1346/10/27شیروانی/ شیرمحمد  - 28

1 از 1صفحه دوشنبه1399/10/22 18:54:24



(1399)مردان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروه (شهرداری ورامین)شهرداری ورامین نام تیم

/ سرمه ای / سفید رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

مرد

03117 21:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن بزرگساالنایرانی مرند1376/06/11والیی/ اکبر  - 1

02بازیکن بزرگساالنایرانی اهر1370/05/01نجفی/ رسول  - 2

03بازیکن جوانانایرانی ورامین1380/06/18آبلو/ امیرمهدی  - 3

04بازیکن بزرگساالنایرانی قائمشهر1372/02/05بابایی/ مهرداد  - 4

05بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1372/04/20تقوی/ سید آرش  - 5

06بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1362/09/11باقری تودشکچو/ محمد  - 6

07بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1375/11/20صفایی طهرانی/ علیرضا  - 7

08بازیکن بزرگساالنایرانی ورامین1359/12/27شیرکوند/ احسن اله  - 8

09بازیکن امیدایرانی تهران1378/08/17مصلح آبادی فراهانی/ علیرضا  - 9

10بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1365/11/27کشاورزی/ آرش  - 10

11بازیکن جوانانایرانی بندرتررکمن1380/07/27شمالی/ امید  - 11

12بازیکن بزرگساالنایرانی ورامین1377/02/03طرابادی/ مجید  - 12

13بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1374/04/15علی نژاد/ عرفان  - 13

14بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1364/01/28جاللی/ علیرضا  - 14

15بازیکن بزرگساالنایرانی آستانه اشرفیه1371/12/12فالح زرچوب/ محمد  - 15

16بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1372/11/26اصالنی/ رضا  - 16

18بازیکن بزرگساالنایرانی بابلسر1373/11/22اسمعیل پور/ جابر  - 17

19بازیکن جوانانایرانی تهران1379/12/05حسین پور دشتگلی/ ماهان  - 18

20بازیکن بزرگساالنایرانی ورامین1377/08/04شیرکوند/ مصطفی  - 19

مدیر فنی ایرانی 1356/11/20طیبی/ عبدالرضا  - 20

سرپرست ایرانی ورامین1366/05/06اردستانی/ جمال  - 21

مربی ایرانی 1356/06/150تابش نژاد/ فیروز  - 22

کمک مربی ایرانی تهران1356/04/01یعقوبی/ کامبیز  - 23

کمک مربی ایرانی گنبد1375/02/03بابایی/ رامین  - 24

کمک مربی ایرانی تهران1356/05/13عصاری نائینی/ رضا  - 25

کمک مربی ایرانی ورامین1347/05/07صادق دقیقی/ رحمت  - 26

کمک مربی ایرانی ورامین1364/06/15شیرکوند/ احسان  - 27

بدنساز ایرانی اراک1362/12/06محمدی/ جواد  - 28

فیزیوتراپ ایرانی همدان1358/05/23ضیغمی/ سعید  - 29

آنالیزور ایرانی تهران1373/10/15برزگر گشتی/ رضا  - 30

پشتیبانی/ تدارکات  ایرانی ورامین1363/11/13کالنتری/ وحید  - 31

ماساژور ایرانی تهران1371/08/07عموئی/ پوریا  - 32

عکاس ایرانی ورامین1359/07/10تاجیک/ محمد رضا  - 33

تصویربردار ایرانی تهران1356/12/18خلیلی تیرانداز/ اکبر  - 34

مدیر رسانه ای ایرانی شهر ری1363/02/22دیوی/ مهدی  - 35

1 از 1صفحه دوشنبه1399/10/22 18:52:43



(1399)مردان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروه (فوالد سیرجان)فوالد سیرجان ایرانیان نام تیم

/ زرد / سرمه ای رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

مرد

12114 18:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1371/09/06خانی مالحاجلو/ رامین  - 1

02بازیکن جوانانایرانی تهران1380/02/31جلوه قاضیانی/ مهدی  - 2

03بازیکن بزرگساالنایرانی سیرجان1370/10/02زارعی طالبی/ عباس  - 3

04بازیکن بزرگساالنایرانی سیرجان1377/02/11رنجبر زید آبادی/ سعید  - 4

05بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1365/05/11درخشان/ امیرحسین  - 5

06بازیکن بزرگساالنایرانی سیرجان1371/11/17رضی پور/ محمد  - 6

07بازیکن بزرگساالنایرانی مشهد1367/01/24یوسفی/ مجتبی  - 7

08بازیکن بزرگساالنایرانی سیرجان1371/11/01شهسواری نژاد زمزرجی/ رسول  - 8

09بازیکن بزرگساالنایرانی ورامین1369/12/27رزم فر/ علی اصغر  - 9

10بازیکن بزرگساالنایرانی لنگرود1373/06/06صادقی مالطی/ محمد  - 10

11بازیکن بزرگساالنایرانی مالیر1366/11/29داودی/ رحمان  - 11

13بازیکن بزرگساالنایرانی قزوین1357/12/19بهبودی/ علیرضا  - 12

14بازیکن بزرگساالنایرانی سیرجان1371/06/19بوستانی پاریزی/ فرامرز  - 13

15بازیکن جوانانایرانی یزد1380/01/08خواجه خلیلی/ امین  - 14

16بازیکن امیدایرانی سیرجان1378/06/27بهادریان پاریزی/ محمد حسین  - 15

18بازیکن بزرگساالنایرانی همدان1365/09/17تشکری/ آرمین  - 16

19بازیکن بزرگساالنایرانی روستای قانقرم-آق قال1377/10/03کاظمی/ صابر  - 17

25بازیکن نوجوانانایرانی بردسیر1383/08/20حیدری نژاد/ محمد معین  - 18

سرپرست ایرانی سیرجان1346/12/01شریف پور/ محمدرضا  - 19

مربی ایرانی تهران1356/11/03تندروان/ محمدرضا  - 20

کمک مربی ایرانی سیرجان1353/01/01قاسمی نژاد/ حمید  - 21

کمک مربی ایرانی تهران1365/01/19مفیدی/ شاهین  - 22

کمک مربی ایرانی کرج1365/02/20تاج الدین/ علی  - 23

کمک مربی ایرانی سیرجان1348/01/01قاسمی نژاد رائینی/ رضا  - 24

فیزیوتراپ ایرانی خرم آباد1371/06/09امرائی/ حمید  - 25

آنالیزور ایرانی مشهد1360/09/16گلکاری/ آرمین  - 26

عکاس ایرانی سیرجان1364/04/14زیدآبادی نژاد/ مصطفی  - 27

مدیر رسانه ای ایرانی سیرجان1358/05/01حلوائی پور/ سعید  - 28

1 از 1صفحه دوشنبه1399/10/22 18:55:29



(1399)مردان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروه (فوالد مبارکه سپاهان اصفهان)فوالد مبارکه سپاهان اصفهان نام تیم

/ سفید / زرد رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

مرد

15113 20:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن بزرگساالنایرانی اللجین1373/12/15جواهری توانا/ سعید  - 1

02بازیکن امیدایرانی اهواز1379/05/11کمائی/ شادمهر  - 2

03بازیکن جوانانایرانی اصفهان1380/09/28مهرابی/ عباس  - 3

04بازیکن بزرگساالنایرانی اردبیل1377/02/07حیدری/ کیاوش  - 4

05بازیکن نوجوانانایرانی فریدن1383/03/18بیاتی/ مهدی  - 5

06بازیکن بزرگساالنایرانی اصفهان1364/06/12مال بهرامی/ فرزاد  - 6

07بازیکن جوانانایرانی کرج1379/12/25حاج محمدی/ علی  - 7

08بازیکن جوانانایرانی اصفهان1380/05/09کرباسی والشانی/ علیرضا  - 8

09بازیکن بزرگساالنایرانی تاکستان1374/09/17اله وردیان/ سهند  - 9

10بازیکن جوانانایرانی تهران1380/02/20سرلک/ امیررضا  - 10

11بازیکن جوانانایرانی اراک1379/10/25کمال آبادی/ سهیل  - 11

12بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1370/07/15میرزاجانپور/ مجتبی  - 12

13بازیکن بزرگساالنایرانی قم1376/10/22کفاشی کاظم آبادی/ امیر مجتبی  - 13

14بازیکن بزرگساالنایرانی میانه1358/01/01پزشکی/ پرویز  - 14

15بازیکن بزرگساالنایرانی بجنورد1376/08/08مجرد/ علی اصغر  - 15

16بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1365/02/02امیری علی بیک محله/ حسین  - 16

17بازیکن بزرگساالنایرانی ساوه1377/02/28رسولی/ محمود  - 17

18بازیکن بزرگساالنایرانی خرم آباد1368/02/21کمالوند/ آرش  - 18

19بازیکن بزرگساالنایرانی قزوین1365/02/22مرندی/ مهدی  - 19

20بازیکن بزرگساالنایرانی فریدن1367/03/20مباشری/ علیرضا  - 20

سرپرست ایرانی اصفهان1353/11/27زمانی نوکاآبادی/ علی  - 21

مربی ایرانی شهرری1356/12/22محمدی راد/ رحمان  - 22

کمک مربی ایرانی دامغان1361/10/15مقبلی/ داود  - 23

کمک مربی ایرانی اراک1347/02/01بهرامی نیا/ علی  - 24

کمک مربی ایرانی شهرری1346/01/02جعفرزاده فرد/ حمید  - 25

بدنساز ایرانی قزوین1371/02/17یوسفی/ میالد  - 26

فیزیوتراپ ایرانی مشهد1371/08/20سعادت مهر/ مهرداد  - 27

آنالیزور ایرانی قزوین1365/05/08سیاهدوش/ محسن  - 28

پشتیبانی/ تدارکات  ایرانی اصفهان1369/07/29صالحی طادی/ علی  - 29

عکاس ایرانی اصفهان1367/05/11جعفری/ آریا  - 30

روابط عمومی ایرانی اصفهان1366/04/23نوروزی/ مرضیه  - 31

1 از 1صفحه دوشنبه1399/10/22 18:54:05



(1399)مردان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروه (لبنیات هراز آمل)لبنیات هراز آمل نام تیم

/ سفید / سبز رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

مرد

14016 21:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1366/06/08فتاح/ افشین  - 1

02بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1368/01/01طبری/ رافع  - 2

03بازیکن جوانانایرانی آمل1380/02/31رمضانی/ یونس  - 3

04بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1377/08/01غفاری اصل/ محمدکاظم  - 4

05بازیکن جوانانایرانی آمل1380/09/15جاللی نژاد/ عرفان  - 5

08بازیکن بزرگساالنایرانی گنبد1368/06/06قائمی/ فرهاد  - 6

09بازیکن بزرگساالنایرانی محمودآباد1364/11/20غالمی/ عادل  - 7

10بازیکن بزرگساالنایرانی مشهد1368/09/27همایونفرمنش/ شهروز  - 8

12بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1377/06/11اسماعیل نژادارچی/ سید احمد  - 9

13بازیکن بزرگساالنایرانی رشت1377/02/15رمضانی/ علی  - 10

14بازیکن بزرگساالنایرانی مشهد1368/06/31علوی/ سیدامین  - 11

15بازیکن جوانانایرانی آمل1380/11/18شبان/ علیرضا  - 12

16بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1365/11/30علیزاده قیلو/ عبدالرضا  - 13

17بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1370/05/09قراء/ رضا  - 14

18بازیکن نوجوانانایرانی آمل1382/04/21نوروزی/ عرفان  - 15

19بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1368/06/16مظلوم/ شاهین  - 16

20بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1376/03/09عینی ثمرین/ طیب  - 17

سرپرست ایرانی آمل1341/01/15شعبان پور/ محمد  - 18

مربی ایرانی آمل1349/05/14عطائی نوری/ بهروز  - 19

کمک مربی ایرانی آمل1362/01/09فتاح/ احمد  - 20

کمک مربی ایرانی اصفهان1359/11/15زارع مهرجردی/ مهران  - 21

فیزیوتراپ ایرانی آمل1359/10/17قلی پور/ رضا  - 22

آنالیزور ایرانی مشهد1366/02/29خوریانی/ حسین  - 23

روابط عمومی ایرانی آمل1374/04/21نیک پرور/ جواد  - 24

1 از 1صفحه دوشنبه1399/10/22 18:56:01



(1399)مردان /بزرگساالن/برتر/لیگ/باشگاهیگروه (هورسان رامسر)هورسان رامسر نام تیم

/ سفید / مشکی رنگ یونیفرم

فهرست اسامی اعضای تیم والیبال

مرد

12413 20:بزرگساالن:امید:جوانان:نوجوانان :مجموع بازیکان

شماره پیراهنسمت سهمیهملیت محل تولدتاریخ تولدنام خانوادگی/ نام  ردیف

01بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1363/10/01رنجبر/ مهدی  - 1

02بازیکن بزرگساالنایرانی قزوین1362/10/02شکیبا/ داود  - 2

03بازیکن بزرگساالنبرزیل برزیل1365/12/29گودی داسلوا/ برونو تیاگو  - 3

04بازیکن بزرگساالنایرانی ارومیه1372/07/06رشیدی غفاری/ علی  - 4

05بازیکن بزرگساالنبرزیل برزیل1368/1/14دوناسیمنتو/ الکساندر دیگواولیویرا  - 5

06بازیکن امیدایرانی تاکستان1379/03/29خدابنده لو/ آرمین  - 6

07بازیکن بزرگساالنایرانی رشت1367/04/15گلریز شمامی/ امیر  - 7

08بازیکن امیدایرانی قم1379/05/04فیروزپور/ حسین  - 8

09بازیکن امیدایرانی نی ریز1378/04/24زارع/ علی  - 9

10بازیکن بزرگساالنایرانی صحنه1376/11/12محمودی راد/ امیر  - 10

11بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1376/02/20فضلی/ علی  - 11

12بازیکن بزرگساالنایرانی بابل1368/04/20آقاجانی میر/ سید مرصاد  - 12

13بازیکن امیدایرانی رامسر1378/06/05رحیمیان قاسم آبادسفلی/ ماهان  - 13

14بازیکن جوانانایرانی تالش1380/08/04عبدالهی روشنده/ علیرضا  - 14

16بازیکن جوانانایرانی آمل1380/07/19اکبرشاه نیاکی/ سید طاها  - 15

17بازیکن بزرگساالنایرانی تهران1361/02/08حسین/ علی  - 16

18بازیکن بزرگساالنایرانی گرگان1372/04/03محبی راد/ رضا  - 17

19بازیکن نوجوانانایرانی تنکابن1383/08/03آذرهوش/ شایان  - 18

20بازیکن بزرگساالنایرانی آمل1372/05/03پژومان/ فاضل  - 19

سرپرست ایرانی رامسر1365/01/01گازر/ محمد جواد  - 20

کمک مربی ایرانی رامسر1337/07/05آذرهوش/ سیف الدین  - 21

کمک مربی ایرانی آستانه اشرفیه1369/12/11باقر پور کماچالی/ حامد  - 22

کمک مربی ایرانی رامسر1357/06/07شاهنظر بیکی/ بهروز  - 23

کمک مربی ایرانی آباده1369/00/00عسکریان/ علی  - 24

کمک مربی ایرانی رامسر1365/02/20باقرزاده/ عارف  - 25

فیزیوتراپ ایرانی آستانه اشرفیه1371/12/06حدادی املشی/ علی  - 26

آنالیزور ایرانی کرمانشاه1377/05/08جدیداالسالم/ سائد  - 27

عکاس ایرانی اصفهان1376/04/09کیانی/ محمد  - 28

روابط عمومی ایرانی رامسر1376/12/16جنت قربانی/ محمد رضا  - 29

1 از 1صفحه دوشنبه1399/10/22 18:58:22
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