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 رسول خادمدکتر 

 رییس فدراسیون کشتی 
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 حمید بنی تمیم

 بیر فدراسیون كشتید

 جمهوری اسالمی ایران

 

 
 

قیت عت و آرزوي موفضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و بهار طبی

 در تمام مراحل زندگی و قضاوت هاي شما عزیزان کهه بهه حهول قهوه الههی

اس گذاشته و تشهکر و سهپ را با تمام فراز و نشیب هایش پشت سر 1394سال

 بی شائبه شما که از هیچ کوششهی در راسهتاي تحقهه اههدا  از تالش هاي

 کهه راهبردههايمهی نمهای  دریه  ننمودیهد و ایهن را رهاطر نشهان  فدراسیون

ی ء توانمندي و دانهش داوري در کشهتافدراسیون کشتی در سال جاري ارتق

ه شهما ایران و جهان رواهد بود . در پایان ضمن توفیه روز افهزون بهراي همه

رلی در میادین دا بزرگوارانعزیزان امیدوارم شاهد قضاوت هاي روب شما 

 و بین المللی باشی  .
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 محمد ابراهیم امامی

 کشتی س کمیته داوران فدراسیونریـی

 جمهوری اسالمی ایران
 

مهی  عهت سال نو و بهار پرطراوت که نشانه قدرت الیزال الهی و تجدید حیات طبی  

ده باشد را به جامعه بزرگ کشتی بخصوص داوران عزیز تبریک و تهنیت عرض نمو

رزانهی اما  و رداوند بزرگ را شاکرم که بار دیگر حالوت لحظه حلول سال نو را به

ون شهی افهزم ، در سایه کرامتش دل بهه تالدداشت تا با تدبیر و تعقل بر آنچه گذرانی

عضاء ابه همت و همکاري  94در سال  براي عزت و سربلندي میهن اسالمی ببندی  .

شهد  محترم شوراي داوري نظام نامه هایی در جهت قانونمندي داوري کشور تدوین

 بتهوانی  تکمیل و نهایی نمودن نظام نامهه ههاي موجهودکه امیدوارم در سال جاري با 

اي در سهالی کهه گذشهت بها تهالش اعضه عدالت را در جامعه داوري برقرار نمایی .

ش اول قهرمانی و پیروزي هاي ارزشمندي بهراي ورز، رانواده افتخار آفرین کشتی 

 مند داوران بههی ادعهها و سههرافرازشههکشههور رقهه  رههورد کههه در ایههن راسههتا نقههش ارز

 کشورمان نیز انکار ناپذیر و کامالً مشهود بود .

رهوش  همچون سنوات گذشته ادامه یابد و پهرچ  95امیدوارم این توفیقات در سال 

ن کشورما رنگ کشورمان همواره در قله هاي افتخار برافراشته شود و داوران شایسته

 در عرصه هاي بین المللی بیش از پیش موفه باشند .
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  و دستانتان پر بهاردلتان پیوسته شاد 
 

 اعضای کمیته داوران فدراسیون کشتی 
 

 

 
  

رباهیم امامی  یسرئ  – محمدا

 
 دبیر –جواد کریمی  

 

 

   
 عضو -  غالمرضا طاهرخانی عضو -  ارباهیم کریمی عضو -  اردوان صاحب
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  عضو – نیما صادقی 
 

 ملی  3)پایه(درجهنحوه آموزش یکسان سازی جهت كالسهای استاژ

 روز اول 
 صبح: 9ساعت 

 معارفه روش آمدگویی و *

 حضور غیاب حاضرین در جلسه  *

 شروع مقررات جدول مسابقات  *

 سیست  برگزاري مسابقات  *

  دقیقه 15استراحت  *

 12:30الی  10:45ساعت 

 سرویس پزشکی در طول مسابقات  *

 امتیازات مربوط به فنون مختلف  *

 حالت رطر  پوئن هاي مربوط در شرایط پل وارزشیابی  *

 راتمه کشتی  امتیازات رده بندي و *

 بررسی حاالت مختلف ضربه فنی  *

 تکنیکهاي برتر  ارزشیابی فنون و *

 کلینچ *

*Challenge  

  دقیقه 15استراحت  *

 18الی 16:45ساعت 

 آموزش جدول نویسی  *

 بررسی ث وبح *

 روز دوم
 صبح 10:30الی  9ساعت 

 آشنایی با برگه قضاوت *

 پوشش داور *

 عملکرد داور،روي تشک  شرایط و *

 ( داور قاضی ، ، رئیس تشک تشکیالت داوري ) *

 ( رئیس تشک –قاضی  –داور وسط  وظایف ) *
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 شرح وظایف هیات ژوري  *

 اعالم تعداد امتیاز  تصمی  گیري و *

 تابلو نشان دهنده امتیازات  *

  جریمه داوران رطاکار *

 لباس مخصوص داوري  *

 در هنگام قضاوت توسط داور وسط  بکار بردن اصطالحات فیال *

 اوزان کشتی گیران    گروه هاي سنی و *

 * لباس کشتی گیران 

 سرویس پزشکی  *

  دقیقه 15استراحت  *

 12:30صبح الی 10:45ساعت 

 شرایط آن  شروع مسابقات و *

 کشی  وظیفه داوران در زمان وزن وزن کشی ، *

 فراروانی کشتی گیران  *

 روي تشک شرایط حضور دو کشتی گیر بر *

 شرایط شروع کشتی  *

 مسابقه  شروع مجدد شرایط توقف و *

 شرایط پایان مسابقه  *

 انواع پیروزي  *

 امتیازات مرتبط با فنون *

 ارزشیابی فنون *

 وضعیت رطر *

 بعد از ظهر  16:30الی  15ساعت 

 ي مسابقات امتیازات رده بند *

 غیر قانونی  فنون غیر مجاز و *

 ممنوعیتها *

 فرار ازتشک  *

 فراراز فن   *

 دفاع مطله *

 فنون غیر مجاز در رده هاي سنی نوجوانان  *

 نتایج مربوط به مسابقه  *

  دقیقه 15استراحت  *
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 رؤسای كمیته داوران فدراسیون كشتی از ابتدا تاكنون
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 روز سوم  
 صبح 10:30الی  9ساعت 

 فرنگی و حاالت مختلف در کشتی آزاد نمایش تصویر و *

 دقیقه 15استراحت  *

 صبح  12:30الی  10:45ساعت 

 آزمایش داوران از طریه نمایش فیل  کشتی  *

  16:30الی  15ساعت 

 پاسخ  رفع اشکال به صورت پرسش و ادامه نمایش فیل  کشتی و *

 دقیقه   15استراحت  *

 بعد از ظهر  18الی  16:45ساعت 

 برگزاري آزمون کتبی از کلیه موراد فوق   *

 روز چهارم
  10:30صبح الی 9ساعت 

 رئیس تشک   قاضی ، برروي تشک کشتی به  عنوان داور ، آموزش هنرجویان *

 دقیقه 15استراحت  *

 12:30الی  10:45ساعت 

 *رفع اشکاالت داوري هنرجویان

 بعد از ظهر   18الی  15ساعت 

 رییس تشک   قاضی و ، ي آزمون عملی از هنرجویان به عنوان داوربرگزار *

 قابل توجه مدرسین محترم  :

 رواهد بود تدریس طبه آررین مقررات ارسالی از فدراسیون جهانی )فیال(

 توضیح :

رواهد  پیدا بنا به عللی تغییر بعضی مواقع ساعتهاي دروس مختلف چه به صورت عملی چه به صورت تئوري

 نمود
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 شرایط شرکت در کالس استاژ داوری بین المللی

 ه ارائه معرفی نامه از  هیئت کشتی استان مربوطه.1

 .کشتی حک  قهرمانی استانی حداقل  و ه حداقل تحصیالت دیپل  کامل متوسطه2

 سال . 40 ه حداکثر سن3

 ه آگاهی به یکی از زبانهاي انگلیسی ، فرانسه در حد مکالمه.4

 مناسب. تناسب اندامه داشتن 5

 دارا بودن درجه ممتاز ملی  -6

 دولجه زبهان انگلیسهی،و مصاحبه به  مقررات داوري ) عملی شرکت درآزمونهاي کتبی و ه7

در صهورت  وآزمون عملی داوري )داور وسط، قاضی، رئیس تشک( در  آمادگی جسمانی و

ون فدراسهی اسهتان و هیأت کشت با هماهنگی مسئولین محترم درصورت نیاز کسب موفقیت و

 کشتی به کالسهاي بین المللی رارج از کشور با هزینه شخصی معرفی رواهند شد.

  هد بود .داوطلبانی که قهرمانان تی  ملی باشند در شرایط مساوي حه تقدم با آنان روا *

 1به  2و  2به 3شرایط شرکت در کالس ارتقاء بین المللی درجات 

ابط طبهه ضهو ت کشتی استان انجام و کتبهاً شهخم مهورد نظهره ابتدا این گزینش توسط هیئ1

 معرفی رواهد شد.هیات کشتی استان از طریه  اعالم شده از سوي کمیته داوران

  به یکی از زبانهاي انگلیسی ، فرانسه و تسلط نسبی ه آگاهی2

 آمادگی جسمانی. موفقیت در آزمون  ومناسب  تناسب اندامه داشتن  3

 جدول آزمون  –زبان انگلیسی  و مصاحبه بهزمون مقررات داوري کسب موفقیت در آ-4

گان دبه عهده شرکت کننههاي شرکت در کالس هاي  ارتقاء درجه  بدیهی است کلیه هزینه 

 .رواهد بودداوطلب 

بهل روز ق 45دررواست داوطلب جهت شرکت در کالس ارتقاء درجه بین المللی حداقل  -5

 اسیون کشتی رسیده باشد.از برگزاري کالس مربوطه به فدر
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 داوران بین المللی قضاوت کننده در مسابقات المپیک از ابتدا تاکنون

   
 انصر گیوه چی الاقسمیم محمود  سیامک ابوالملوکی

   
 مهدی خالدی رحیم عظیمی شاردوان امیر حمیدی

   
 عباس نمازیان رحیم جدی ارباهیم نیک سرشت

   
 اردوان صاحب بهمن طالبی هماسبیعلی اکبر ط 
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محمد ارباهیم امامی  
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 : ملی) پایه( 3درجه شرایط کالس استاژ داوری

 

 ت کشتی استان مربوطه.اه معرفینامه از هی1

 دیپل  کامل متوسطه.، ه حداقل تحصیالت 2

 ین المللی، تورنمنتهاي ب ، آسیایی ، المپیک ، جهانی کشتی ه داشتن حک  قهرمانی3

 ، کشوري و یا حداقل استانی.

 .تمام  سال 30و حداکثر سال 18ه حداقل سن شرکت کنندگان 4

 راي داوري .تناسب اندام مناسب ب– 5

 .به زبان انگلیسی یا فرانسه  مختصر آشنایی-6

 آزمون آمادگی جسمانی . -7

 نفر . 20شرکت کننده  دحداقل تعدا -8

م صهفحات شناسهنامه + کپهی آرهرین + رونوشهت تمها 3×4ارائه دو قطعه عکس  .9

مدرک تحصهیلی + کپهی بهاالترین مهدرک قهرمهانی کشهتی + در صهورت داشهتن 

 گذرنامه کپی آن .

داوري  و کلیهه مطالهب باشهدروز می 5 حهداقلمدت کالس استاژ داوري ملهی  .10

بهه  کشتی بصورت تئوري و عملی تدریس رواهد شد و در پایان دوره امتحهان الزم

 مد .عمل رواهد آ

داره کهل تقاضهاي کتبهی ا ،کالس استاژ داوري ملی ) پایه( بر اساس نیاز اسهتان .11

شهتی کفداسیون و پس از موافقت مسئولین محترم ت کشتی استان اهی یا تربیت بدنی

ورت بهه صهموضوع پس از طرح در کمیته داوران با توجه به نیهاز در محهل اسهتان ، 

 شور برگزار رواهد شد.چهار منطقه شمال، جنوب، شرق و غرب ک

 د .سال سن در کالس فوق شرکت نماین 35قهرمانان تی  ملی می توانند تا  -12
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 و کنترل درجه  ملی(  1به  2 ) و(  2به   3 ) ارتقاء درجه داورانشرایط 

  هیئت کشتی استان مربوطه زه ارائه معرفینامه ا1

  ه ارائه اصل دفترچه داوري به مدرس کالس2

ده در شهبر مبنهاي منهاطه مشهخ  کشتی استان هاي سهاي ارتقاء بنا به دررواست هیئتکال -3

 سهابقات چنهددر رالل برگزاري مسابقات انتخابی اسهتان و یها ماز فدراسیون کشتی   نظام نامه

 و م شهدهکه حداقل یک ماه قبل از برگزاري مسابقات مراتهب بهه فدراسهیون اعهالجانبه معتبر 

  نموده اعزام مدرس مربوطه اقدام  رواهد کمیته داوران نسبت ب

ن عملهی عالوه بر آزمودرجات ملی و ارتقاء از کلیه شرکت کنندگان در کالسهاي کنترل -4

 هد آمد عمل رواه انگلیسی ب داوري به زبانهاي فارسی و مقررات آزمونهاي جدول وداوري، 

 ممتاز شرایط کالس ارتقاء درجه یک ملی به ممتاز ملی و کنترل داوران

 هیئت کشتی استان مربوطهز ارائه معرفینامه ا .1

،  آزمون جهدول عالوه بر آزمون عملی داوري، در کالس فوق از کلیه شرکت کنندگان، .2

 مقررات داوري بصورت انگلیسی به عمل رواهد آمد .

هیهأت  کلیه کالس هاي ارتقاء یک به ممتاز و کنترل ممتاز ملهی طبهه اولویهت رده بنهدي .3

 هد شد.استان برتر برگزار روا 10ي استان ها از سوي فدراسیون کشتی در هاي کشتی ها

ک درجهه بدیهی است داورانی که در کنترل سالیانه شرکت نداشته باشند در پایان سهال یه .4

 تنزل رواهند داشت.

شهرکت  تجه,  : داوران ملی در کلیه درجات که مدارک کامل رود را ارائه نداده اند توجه

ک رین مدرآر درجات حتماً باید اصل : شناسنامه ,کارت ملی , ل یا ارتقاءدر کالسهاي کنتر

از  تحصیلی و آررین حک  قهرمانی رود را به مدرس کالس تحویل دهند در غیر اینصهورت

 حضور آنان در کالسهاي فوق جلوگیري رواهد شد.
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 5139دستور العمل پرداخت حق التدریس در سال  چگونگی اعزام مدرسین و
 

د عملی یک مدرس وکمک مدرس بطهور همزمهان میتواننه براي تدریس در کالسهاي تئوري و. 1

 اعزام گردند  برگزیده و

 و برگشت مدرسین از محهل اعهزام تها محهل تشهکیل کهالس رفت و هزینه هاي حه التدریس و. 2

 ه عههدهآمهد مدرسهین در محهل به رفت و تغذیه و تامین محل رواب ، زمینی ( هوایی ، بالعکس )

 هیات کشتی میزبان رواهد بود.

- کیلهومترهواپیما براساس بعهد مسهافت بهه ازاي هر در صورت عدم استفاده مدرسین اعزامی از. 3

 قابل پردارت رواهد بود. برگشت محاسبه و ریال بصورت رفت و 300/1/

 هههر(ظجلسههه بعههد از  2 جلسههه صههب  و 3 جلسههه ) 5در کالسهههاي اسههتاژ داوري روزانههه حههداقل . 4

یس ههر دقیقهه حهه التهدر 90 بر مبناي هر جلسه بمهدت درسین به امر تدریس رواهند پردارت وم

د که به احتسهاب روز می باش 4مدت برگزاري کالس استاژ ملی پایه  رواهد بود ..............- جلسه

 روز رواهد بود. 6یک روز برگشت جمعا به مدت  یک روز رفت و

د شد شهروع که در حین برگزاري مسابقات استانی انجام رواه ارتقاء داوري در کالس کنترل و. 5

 حهه اسهبه وبعهد از ظههر مح کالس در ساعات قبل از مسابقات تا پایان مسابقه در هر جلسه صب  و

 ي کهالس کنتهرل ومدت برگهزار )دقیقه رواهد بود 90بر مبناي  ...................- التدریس هر جلسه

روز  یهک کالس رواهد داشت که به انضهمام یهک روز رفهت و قات وارتقاء بستگی به پایان مساب

 . ( بر حسب جلسات رواهد بود برگشت در حه التدریس روزانه محاسبه و

 و س (ذهاب مدرسین از مبدا )محل سکونت مدرس ( تا مقصد )محل تشکیل کال هزینه ایاب و .6

 محاسبه می گردد. ...................-براي هر کیلومتر  برگشت ( رفت و بالعکس )

امهت یک روز برگشت براي مدرسینی رواهد بود که کالس در محل اق مبناي یک روز رفت و .7

 آنان نباشد .

 ند نمودرواهدریافت ذهاب  بعنوان ایاب و ......................-مدرسین بومی روزانه  .8
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 ایرانفدراسیون کشتی جمهوری اسالمی  مقررات کمیته داوران قوانین و

 قابل توجه:

 مسئولین  کمیته داوران استانها  –هیئتهاي محترم کشتی استانها 

 محترم داوري فدراسیون کشتی مدرسین و کمک مدرسین 

 هیئت محترم کشتی استان ..............)کمیته محترم داوران( 

ا داوران بهط ، در ارتبها ارسهال مهی گهردد (2016) 1395ملی براي سال  لیست داوران بین المللی و

 فعال مسائل زیر را متذکر میگردی  .

 د شد.هیچگونه تغییري در لیست داوران فعال آن استان پذیرفته نخواه 1395تاپایان سال .1

ات بهین داوري که نام وي در این لیست درج نگردیده باشد حه شرکت در هیچ دوره از مسابق .2

ن ملهی دررصهوص داورا ههد داشهت وملهی نخوا ملی را به عنوان داور بهین المللهی و المللی و

 موضوع به مدرسین وکمک مدرسین کمیته داوران ابالغ شده است .

 ور به تمبر سالیانه فیال باشد.مهدفترچه داوران بین المللی می بایستی م .3

اه یان دي مههیتهاي کشتی استانهاي سراسرکشور موظف می باشند همه ساله از ابتداي سال تا پا .4

فدراسیون  داوران ملی استان رود را از طریهارتقاء  کنترل و ، استاژموضوع دررواست کالس 

 ، دنجام گرداکشتی در دستور کار رود قرار داده تا در رالل برگزاري مسابقات انتخابی استان 

ی ئتهاي کشهتماه هر سال نتیجه کالسهاي برگزار شده به هی بهمن و اسفندالزم به ذکر است در 

ري ( داو ارتقهاء کنتهرل و ، اسهتاژ ) تی در رصوص برگزاري کالسهیچگونه دررواس اعالم و

 از هیچ استانی پذیرفته نخواهد شد.در ماه هاي مذکور 

ه معرفینام ارتقاء درجه شرکت می نمایند می بایست کلیه داوران ملی که در کالسهاي کنترل و .5

اسهتان  هیهات کشهتیعهدم ارائهه معرفینامهه از  رتوکتبی از استان مربوطه را ارائهه دهنهد درصه

 و کمک مدرسین مجاز به ثبت نام داوران نخواهند بود . مدرسین

ی بایسهت مه درجه می باشند  ءارتقا کلیه داوران ملی که متقاضی شرکت در کالسهاي کنترل و .6

 15ت بعدازظهر روز پیش از شروع مسابقات به منظور شهرکت در کلینیهک داوري کهه از سهاع در

 ري مسابقات تشکیل می گردد حضور به  رسانند .در محل برگزا 17الی 

بت نهام ثهی است داوران ملی که در کلینیک داوري حضور نداشته باشند مدرسین مجاز به یبد

 د بود .نآنان نخواه

کالسههاي داوران شرکت کننده در کالس کنتهرل وارتقهاء درجهات ملهی مجهاز بهه شهرکت در  *
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مهی بایسهت رونوشهت  مهدرک تحصهیلی  اشند و حتماًاستانهاي سراسر کشور می ببرگزار شده در

 . را ارائه دهند حک  قهرمانی )حداقل استانی ( حداقل دیپل  و

در  ملهی را بهه هنگهام شهرکت داوران مدرسین وکمک مدرسین کالسهاي دارلی بایهد دفترچهه .7

والی در تهمچنانچه داوران ملهی در طهول سهه سهال  کنترل دقیه قرار داده و کالسها مورد بررسی و

حهه  وکالسهاي کنترل درجه شرکت نداشهته باشهند دفترچهه داوري آنهان از درجهه اعتبهار سهاقط 

 شرکت در مسابقات را به عنوان داور نخواهند داشت .

السههاي ک. مسئولین کمیته داوران استانهاي سراسر کشور موظف می باشند بهه هنگهام برگهزاري 8

بهه  ی ورد نیاز جههت تشهکیل کلینیهک داوري پهیش بینهداوري محل مناسبی را همراه با وسایل مو

 .نمایندتعداد داوران شرکت کننده شمارهاي داوري تهیه 

ابقات را داوران ملی استانهاي سراسر کشور می بایست بهه عنهوان داور فعهال در طهول سهال مسه .9

 .کمیته داوران در دفترچه داوري آنان ثبت نماید  مسئول سرپرست مسابقات و قضاوت و

شته باشهند در که در کنترل درجه سالیانه شرکت ندا ( ممتاز ، یک ، دو کلیه داوران درجات ) .10

 پایان سال تنزل درجه رواهند یافت .

  .ر کالس ارتقاء درجه شرکت نمایندسال فقط یک مرتبه می تواند د داوران ملی در .11

بهه سهن  را در درجات مختلف که کلیه هیئتهاي کشتی سراسر کشور موظفند داوران ملی رود .12

 سالگی می رسند نام آنان را از لیست داوران فعال استان حذ  نمایند . 55

د مهی باشهن ارتقهاء موظهف نگام برگزاري کالسههاي کنتهرل وه ن بهیکمک مدرس مدرسین و .13

دندکهه آورام بعمهل از داورانی ثبت نه ارتیار داشته باشند و در بولتن سالیانه کمیته داوران کشور را

 نامشان در بولتن کمیته داوران به عنوان داور فعال درج گردیده باشد.

رزي می دو که رواستار شرکت در کالسهاي کنترل برون م داوران بین المللی درجات یک و .14

ن مسهئولیفقهت موا همهاهنگی کمیتهه داوران و هیات کشتی اسهتان و باشند می توانند با معرفینامه از

 .اعزام گردند کنترل درجه  جهتی فدراسیون کشت

  رواهند . داوران درجه سه ملی که طی دو سال کنترل درجه نشوند از لیست داوران فعال حذ15

 شد.
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 کشتی ایرانفدراسیون و ملی  آمار داوران بین المللی

 5139در سال  

 تعداد درجات ردیف

 نفر s 2-1درجه 1

 نفر 23 درجه یک بین المللی 2

 نفر 50 بین المللی            درجه دو 3

 نفر 57 درجه سه بین المللی            4

 نفر 3 جدول نویس بین المللی 5

 نفر  390 ممتاز ملی 6

 نفر  212 یک ملی 7

 نفر  201                          دو ملی                               8

 نفر  624 سه ملی 9

 نفر 79 جدول نویس ملی  10

 نفر 1651 جمع کل
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 اسامی روسای کمیته داوران استانهای سراسر کشور

 شماره تلفن تماس نام و نام رانوادگی نام استان ردیف

 09141212302 میر بابا هاشمی    آذ بایجان شرقی 1

 09141414025 ابراهی  کریمی آذربایجان غربی 2

 09143548757 نادر باریسی اردبیل 3

 09133100125 علی زارع شریف اصفهان 4

 09183418337 يمحمدنقی امید ایالم 5

 09121695250 فریدون عابدین نژاد   البرز  6

 09177741747 سید علی هدایت بوشهر 7

 09127669151 نژاداحمد دامغانی تهران 8

 09133222368  غالمرضا بهارلو بختیاريو چهارمحال  9

 09119526795 کاظ  عقیقی  رراسان جنوبی  10

 09155144105 حمید امامی رضوي  رراسان 11

 09155020068 علی راله زاده رراسان شمالی  12

 09163339145 بهروز زاده هندي جانی روزستان 13

 09123416872 حسین چرمی زنجان 14

 09123323803 امیر حسین رهنما  سمنان 15

 09153491710 حمیدرضا عابدي    سیستان و بلوچستان 16

 09176000907 عباس شجاعی  فارس 17

 09121819530 غالمرضا طاهررانی زوینق 18

 09192933915 سعید عباسی  ق  19

 09186592043 پیمان زارعی کردستان 20

 09133420394 یفخرالدینشیخ مهدي  کرمان 21

 09188304680 منصور کیانی  کرمانشاه 22

 09179905008 نصرت اله فتحی کهکیلویه و بویر احمد 23

 09117548766 ولی اله شربتی گلستان 24

 09111825711 بهروز رضاپور گیالن 25

 09163670263 شیرزاد غالم زاده لرستان 26

 09111518730 محمد ربیع پور  مازندران 27

 09181650269 محمد جعفر رانمحمدي مرکزي 28

 09173677976 محمد مارزي  هرمزگان 29

 09188160765 مزدک گیتی همدان 30

 09131531387  پور یزديمحمد مصالیی  یزد 31
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 رؤساي کمیته داوران هیأت هاي کشتی استان هاي سراسر کشور

      

 محمدنقی امیدي

 ) ایالم (

 فریدون عابدین نژاد

 ) البرز (

 علی زارع شریف

 ) اصفهان (

 نادر باریسی

 ) اردبیل (

 ابراهی  کریمی

 ایجان غربی () آذرب

 میرباباهاشمی

 ) آذربایجان شرقی (

      

 علی راله زاده

 رراسان شمالی

 کاظ  عقیقی

 ( ) رراسان جنوبی

 حمید امامی

 ) رراسان رضوي (

 غالمرضا بهارلو سامانی

 (چهارمحال وبختیاري)

 نژاد احمددامغانی

 ) تهران (

 سیدعلی هدایت

 ) بوشهر (

 
     

 سیسعید عبا

 ) ق  (

 عباس شجاعی

 ) فارس (

 حمیدرضا عابدي

 ) سیستان و بلوچستان(

 امیرحسین رهنما

 ) سمنان (

 حسین چرمی

 ) زنجان (

 بهروز هندي جانی

 ) روزستان (

   
   

 بهروز رضاپور

 ) گیالن (

 نصرت اله فتحی

 (کهکیلویه وبویر احمد ) 

 منصور کیانی

 ) کرمانشاه (

 مهدي شیخ فخرالدینی

 ) کرمان (

 پیمان زارعی

 ) کردستان (

 غالمرضا طاهررانی

 ) قزوین (

  
     

 محمد مصالئی پور

 ) یزد (

 محمد مارزي

 ) هرمزگان (

 مزدک گیتی

 ) همدان (

 جعفر ران محمدي

 ) مرکزي (

 محمد ربیع پور

 ) مازندران (

 شیرزاد غالمزاده

 ) لرستان (

 ولی اله شربتی

 ) گلستان (
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 5139 المللی و ملی فعال استانهای سراسر کشور در سالداوران بین آمار

 نام استان ردیف
 داوران ملی المللیداوران بین

 جمع
1-s سه دو یک ممتاز سه دو یک 

 41 18 4 11 3 3 2 - - شرقیآذربایجان  1

 51 22 0 13 12 1 2 1 - غربیآذربایجان  2

 48 25 3 9 9 2 1 - - اردبیل 3

 66 24 12 11 14 4 1 - - فهاناص 4

 47 15 2 7 13 6 3 1 - البرز 5

 20 11 3 2 3 1 - - - ایالم 6

 22 7 4 0 10 - - 1 - بوشهر 7

 128 14 5 24 52 8 13 11 1 تهران 8

 44 26 6 4 5 2 1 - - چهارمحال بختیاري 9

 106 48 11 8 33 4 2 - - رضوي رراسان 10

 7 1 4 1 0 - 1 - - رراسان جنوبی 11

 47 35 1 4 6 1 - - - رراسان شمالی 12

 47 7 13 6 16 2 2 0 1 روزستان 13

 65 21 13 9 17 1 2  1 - زنجان 14

 20 7 6 0 5 1 1 - - سمنان 15

 45 40 1 2 0 1 1 - - سیستان و بلوچستان 16

 54 20 5 7 19 2 1 - - فارس 17

 53 22 5 10 13 2 - 1 - قزوین 18

 30 9 13 1 5 1 - 1 - ق  34

 45 17 12 6 7 1 1 1 - کردستان 20

 71 40 9 6 14 1 1 - - کرمان 21

 53 16 7 9 18 1 1 0 - کرمانشاه 22

 30 18 4 0 6 - 2 - - کهکیلویه و بویر احمد 23

 44 20 12 4 7 1 2 - - گلستان 24

 37 5 1 14 14 - 2 1 - گیالن 25

 70 23 13 6 25 - 3 - - لرستان 26

 130 46 15 24 35 4 4 2 - مازندران 27

 50 11 5 20 10 4 - - - مرکزي 28

 13 5 3 4 0 - 1 - - هرمزگان 29

 42 11 5 3 19 3 0 1 - همدان 30

 43 37 4 1 0 - - 1 - یزد 31

 1569 624 201 212 390 57 50 23 2 جمع
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 داوران بین المللی و ملی استان آذربایجان شرقی

ف
دی

ر
 

 تاریخ تولد ام خانوادگینام و ن
درجه 

ف داوری
دی

ر
 

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
درجه 

 داوری

 سه ملی 21/9/1367 جاوید عبدلی 37 دو بین المللی  محمد رضا عطایی  1

 سه ملی 20/5/1360 احد رلیلی 38 بین المللی دو  سید فرشید میر هاشمی   2

 سه ملی 15/6/1361 فیان اهريمحمد یوس 39 سه بین المللی  ناصر حسنی  3

 سه ملی 5/5/1374 بابک ساعی بناب 40 سه بین المللی  افشین صمد زاده  4

 سه ملی 28/3/1370 پیمان بادپیما 41 سه بین المللی 1/1/1366 علی علیزاده  5

 سه ملی 24/1/1366 هادي یزدان رواه 42 ممتاز ملی 5/1/1364 حامد بروشک  6

 سه ملی 18/1/1367 بهمن رشیدیان ملکی 43 ممتاز ملی 15/9/1351 جواد بیرامی  7

 جدول نویس  صمد رسولی  44 ملی ممتاز 11/8/1367 امید ارفعی رسروشاهی 8

 جدول نویس  کری  بابایی  45 ملی یک 23/2/1361 هادي اسماعیل زاده  9

 جدول نویس  ایرج جبرئیلی  46 ملی یک 1/10/1363 غالمرضا جهانی  10

 جدول نویس  بابک وظیفه رواه 36 یک ملی 1/1/1366 حامدهاش  زاده  11

     ملی یک 7/2/1347 عطاء اله بخدمتشکر 12

     ملی یک 10/6/1364 باقر امامی  13

     ملی یک 28/9/1367 حسن علیزاده 14

     ملی یک 26/12/1365 حسن حاتمی 15

     ملی یک 20/7/1370 پدرام آقایی مطله 16

     یک ملی 21/7/1369 کری  عباسی 17

     یک ملی 20/6/1362 یاور احمدي 18

     یک ملی 13/5/1365 اکبرسیدرانی 19

     ملی یک  سیروس فرج زاده 20

     ملی یک 28/6/1365 الیاس احمدي رانه سر  21

     ملی دو 2/5/1365 سیدسعیدحیدرنژاد 22

     ملی دو 18/5/1366 امین  نورمحمدي 23

     ملی دو 1/3/1369 بهزاد  اقدسی 24

     سه ملی 20/3/1361 مهدي عماداالسالمی  25

     سه ملی 1/1/1368 سعید وظیفه رواه  26

     سه ملی 3/5/1339 مصطفی یگانه  27

     سه ملی 22/10/1362 بهرنگ امینی ملکی 28

     سه ملی 1/1/1363 سیامک وظیفه رواه  29

     سه ملی  حسین نوري جمالی 30

     سه ملی 22/5/1368 بهروز ساعی 31

     سه ملی 22/4/1362 بهزاد فرشبافت آزاد 32

     سه ملی 7/11/1359 غالمرضایوسفی 33

     سه ملی 15/3/1366 مدد جوانی  34

     سه ملی 26/12/1365 حمید حاتمی 35
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 یربایجان غربالمللی  و ملی استان آذداوران بین

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف

 دو ملی 28/6/1366 هادي محمودي 38 بین المللی یک  ابراهی  کریمی  1

 دو ملی 27/8/1371 احسان سیفی 39 بین المللیدو   ابراهی  یزادن پناه  2

 ملی سه 20/1/1367 وحیدبراتی 40 بین المللی و د  هژار عباسی  4

 ملی سه 5/6/1369 مهدي رحمتی 41 سه بین المللی  اصغر پور زلفی  5

 ملی  سه 25/6/1363 جاوید ولی زاده 42 ملی ممتاز 19/10/1353 بابک عیوضی  6

 ملی سه 12/12/1368 جواد اسماعیلی 43 ملی ممتاز 31/6/1363 هیوا قادري  7

 ملی سه 21/12/1353 حسن صفرران زاده  44 ملی ممتاز 29/4/1368 روشبخت سعید 8

 ملی سه  24/10/1359 برمک نورانی 45 ملی ممتاز 1/1/1356 شهرام شهریاري 9

 سه ملی  رسول شیخه پور 46 ملی ممتاز 5/1/1369 مصطفی پلنگی 10

 سه ملی 12/1/1359 علی سبزه یازي 47 ملی ممتاز 26/12/1362 فرهاد رفیعی  11

 ملی سه  1/7/1356 مهدي عباس زادگان  48 ملی ممتاز 17/3/1363 آرش طهماسبی 12

 سه ملی 2/5/1369 جواد قویدل 49 ملیممتاز   5/6/1358 آرش مهاجري 13

 سه ملی 14/3/1370 باقر علی نژاد 50 ملی ممتاز  6/4/1365 منصور رحمانی 14

 سه ملی 26/10/1363 حسین عدالت فر 51 ملی ممتاز 30/6/1357 سید شورش حسینی 15

 سه ملی 3/10/1369 بهنام نیکبخت 52 ممتاز ملی 31/6/1364 علی جعفرپور 16

 سه ملی 20/7/1369 افشین مام ابراهیمی 53 ممتاز ملی 1/1/1361 میر هادي سید الموسوي  17

 ل نویسجدو 1/7/1352 علی بیرامی  54 ملی ممتاز 30/6/1367 محسن جمشیدي 18

 جدول نویس 1/1/1356 سعید شجاعی  55 ملی یک 1/8/1354 لقمان زارع  19

 جدول نویس 4/4/1363 مجید یوسفی  56 یک ملی 25/6/1360 یوسف علی نژاد  20

     یک ملی 1/3/1343 بهمن عزیز زاده  21

     یک ملی 18/3/1362 اصغر موسی پور  22

     ملی یک 20/6/1362 دیاکو عباسی  23

     ملییک  3/8/1342 حاج علی جباري  24

     یک ملی 2/1/1365 ایرج زینالی 25

     یک ملی 1/4/1359 ستار قویدل 26

     یک  ملی 25/6/1364 صابر محمد زاده  27

     دو  ملی 1/12/1363 رسول شادمهر 30

     ملی دو  1/5/1357 رسرو فتاحی 31

     ملی دو  1/12/1360 ادیسون ذوالفقاري  32

     دو ملی 13/12/1363 محمد ردایارزاده 33

     دو ملی 15/6/1343 داریوش جبار زاده  34

     دو ملی 6/1/1341 عسگر عبادیان  35

     دو ملی 8/1/1372 رضااهلل وردیزاده 36

     دو ملی 3/9/1371 هاتف اسماعیلزاده 37
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 اردبیلان المللی  و ملی استداوران بین

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری
 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف

درجه 

 داوری

 سه ملی 8/7/1369 محمدتقی فوالدي 34 بین المللی دو  جالل طوقی 1

 سه ملی 1/3/1371 سهیل نکاحی 35 سه بین المللی  نادرباریسی 2

 سه ملی 15/12/1371 محسن نظرزاده 36 لمللیسه بین ا  سید امیر سیدگرمرودي  3

 سه ملی 11/7/1376 سیدمهدي یوسفی 37 ممتاز ملی 19/4/1366 رضا اشکانی 4

 سه ملی 16/1/1370 مجید محمودي 38 ممتاز ملی 6/8/1360 اردیس طالبی جمادي  5

 سه ملی 5/3/1369 بهنام یاري 39 ملیممتاز  30/6/1361 میث  پور علی  6

 سه ملی 31/5/1368 امید فالحی 40 ممتاز ملی 20/10/1360 وادي حسن ج 7

 سه ملی 14/11/1368 وحید بیدار 41 ممتاز ملی 20/1/1363 پیمان مظلوم  8

 سه ملی 17/9/1376 آرمان جدي 42 ممتاز ملی 3/6/1362 سعید غنی نژاد فرد  9

 سه ملی 7/4/1365 محمد محمدپور 43 ممتاز ملی 17/3/1361 رضا محاسنی  10

 سه ملی 15/9/1369 محمد عزیزي 44 ممتاز ملی 30/6/1361 عبدالرضا اقبال  11

 سه ملی 24/6/1372 پوررضامحمد علی 45 ممتاز ملی 1/4/1365 سردار فررنده  12

 سه ملی 19/2/1369 مهرداد رزقی 46 یک ملی 10/6/1341 میر وزیر حسین دورت 13

 سه ملی 27/3/1364 مهریار فصیحی 47 لیمیک  1/1/1367 رضا موسی زاده 14

 سه ملی 21/6/1363 علیرضا حیدري 48 یک ملی 10/9/1350 ناصر نمد کالهی  15

 سه ملی 1/3/1364 نیاحسین رحمت 49 یک ملی 1/6/1359 بهروز علیزاده  16

    50 یک ملی 4/9/1366 حسن کریمی  17

     یک ملی 20/12/1357 نادر رحمانی  18

     یک ملی 1/6/1364 بک محبی با 19

     یک ملی 7/5/1346 داور جدي  20

     یک  ملی 1/6/1341 فرید پوربیرامی 21

     دو  ملی 8/8/1368 رحی  قنبري 22

     دو  ملی 1/7/1346 علی نادري  23

     ملیدو  15/1/1369 ابوالفضل موسی زاده 24

     سه ملی 20/8/1361 روح اله غفاري  25

     ملیسه  29/6/1362 هادي صدر 26

     سه ملی 1/1/1361 محمد اصالن زاده 27

     ملیسه  21/6/1366 وحید صدفی 28

     ملیسه   1/1/1364 فیروز حسینیان 29

     سه ملی 21/6/1364 حجت اقبال 30

     سه ملی 9/01/1369 محسن طاهري 31

     سه ملی 4/7/1369 ابراهی  حیاطی 32

     سه ملی 23/4/1369 مسعود رداپرست 33

 

 



 27 

 

 استان اصفهانملی  وداوران بین المللی 

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف

 دو ملی 12/3/1356 محمدرضا سپیانی 40 المللیبین دو  علی زارع شریف 1
 ملیدو  7/1/1363 ابوالفضل بقایی 41 المللیسه بین  فاتحی عبدالرحی   2
 ملی دو  میث  حسنی تبار 42 المللیسه بین  رسول نظري 3
 ملی دو 20/6/1366 سیدمهدي امامی 43 المللیسه بین  محمد محمودیان 4
 ملی سه  علیرضا قربانی 44 المللیسه بین 12/11/1356 مهدي صدوقی  5
 ملیسه  27/4/1355 علی صالحی  45 ملیممتاز  15/11/1342 یی حمید رضا ضیا 6
 ملیسه  29/3/1363 سید اسماعیل صفایی  46 ملیممتاز  31/4/1355 غالمرضا ضیایی  7
 ملیسه  23/3/1365 محمد رسول سعیدي  47 لیممتاز م 1/1/1348 عبدالغفار فاتحی  8
 ملیسه  6/9/1366 یوانی صادق ک 48 لیممتاز م 29/1/1359 عباس صیام پور  9
 ملیسه  11/6/1361 ولی اله مباشري دمنه  49 لیممتاز م 1/10/1358 احسان ثابتی  10
 لیسه  م 14/1/1361 مهدي زارع شریف  50 لیممتاز م 16/6/1355 مجتبی قپانچی  11

 ملی سه  1/11/1348 رضا ذاکري  51 ملیممتاز  4/8/1357 محمد رفیعی  12
 ملیسه  26/6/1392 فرشاد ردادادي 52 لیممتاز م 2/5/1366 ربیان محمدعلی ع 13
 ملیسه  9/4/1369 مجتبی شریفی 53 لیممتاز م 15/8/1359 محمد علی پهلوانی آرانی  14
 ملیسه  18/5/1370 میالد شجاعی 54 لیممتاز م 1/7/1338 محمد سعادتمند  15
 ملیسه  6/6/1369 حه پناه مجتبی 55 ملی ممتاز 25/2/1340 ابراهی  محمدي  16
 ملیسه  15/8/1372 آصف کیانی پور 56 لیممتاز م 29/6/1359 ابوذر شیرانی  17
 ملیسه  30/6/1361 محمد ربیعی 57 لیممتاز م 9/1/1346 امین اله کاظ  زاده  18
 ملیسه  19/1/1363 منصور زارع شریف 58 لیممتاز م 31/6/1355 مجید نوري  19
 ملیسه  13/12/1364 علیرضا بیگی 59 لیم ممتاز 1/6/1344 پور محسن غفاري 20
 ملیسه  30/1/1355 آباديعباس دهقانی حسین 60 ملی  ممتاز 23/1/1359 سید حامد انتظاري  21
 ملیسه  25/6/1368 جواد جعفري 61 لییک م 4/11/1340 جمشید محمدي  22
 ملیسه  24/7/1371 داود چترایی 62 لییک م 12/6/1352 ایرج حیدري  23
 ملیسه  2/2/1355 پژمان سرایی 63 ملییک  1/1/1354 اصغر برکت  24
 ملیسه  29/6/1358 ابراهی  اسکندري 64 لییک م 17/9/1351 محمد علی پناهی  25
 سه ملی 30/7/1373 جعفرسلیمانی 65 ملی یک 15/10/1364 مهدي بیگلري امینه 26

 سه ملی 29/3/1374 مهدي عباسیان 66 ملی ک ی 2/6/1347 مهرداد ملک احمدي  27
 لیسه م 25/10/1358 مهران صفایی  67 لییک  م 1/6/1360 مهدي دهقانی  28

 سه ملی 2/1/1358 مهدي شیرجزي 68 یک ملی 1/11/1360 مهدي کهزادي  29
 ملیسه  19/2/1352 حسین علی رسولی  69 یک ملی  پورمجتبی حامدي 30
 جدول نویس  مجید نظر پور  70 یک ملی 4/10/1364 اکبر نوروزي 31
 جدول نویس  مصطفی یار محمدیان  71 ملییک  31/1/1362 مرتضی نخلی برزکی  32
 جدول نویس  منصور ایمانیان  72 ملیدو  20/5/1365 جواد امینی  33
 جدول نویس  حسین قربانی 73 لیدو م 1/12/1362 محسن همتی 34
 جدول نویس  رانعلی بیلوئی 74 ملیدو  11/7/1361 محمد جواد قضایی 35
 جدول نویس  محمد جامعی 75 لیدو  م 27/3/1362 علی حاج غنی  36
 جدول نویس  نژادامید معینی 76 ملیدو  17/7/1372 محمد امیري 37
 جدول نویس  حسین سرشارنیا 77 ملیدو  10/1/1371 حسن گلشنی 38
     ملیدو  20/1/1358 ابوالفضل حسام پور 39
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 استان البرزداوران بین المللی و ملی 

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف

 سه ملی 27/12/1368 افشین محمدي 34 بین المللی یک  سید محمد افتخاریان  1

 سه ملی  مرانی مقصودداود کا 35 دو بین المللی  محمدرضا مستجیري 2

 سه ملی  فرید والی وند 36 دو بین المللی  قادر باقري 3

 سه ملی  محمد ناصري 37 دو بین المللی  مرتضی زورمند 4

 سه ملی  میالد محبی 38 سه بین المللی  وحید زارع رفیع  5

 سه ملی  احسان صفري 39 سه بین المللی  رحمان دمیرچی 6

 سه ملی  میالد کاظمی 40 سه بین المللی  غالمرضا محمدبیگی  7

 سه ملی  حبیب هادي 41 سه بین المللی  ذبی  اله کوهستانی  8

 سه ملی  عبداله رمسه 42 سه بین المللی 15/3/1356 کامران چراغی  9

 سه ملی  یار تپوریا هم 43 المللیسه بین 1/9/1363 محمد فرومدي  10

 سه ملی  محمد ردادادي 44 تاز ملیمم 18/6/1341 عبداله گروسی  11

 سه ملی  محمد اکبري 45 ممتاز ملی 3/5/1366 شاهرخ آگاه  12

 سه ملی  سجاد محمودي یرانشاهی 46 ممتاز ملی 19/2/1341 فرزاد ارمند پیشه 13

 سه ملی  سجاد عزیزپور 47 ممتاز ملی 20/10/1338 سیفعلی قشونی  14

 جدول نویس  محمود فرهنگ رنجبر  48 ز ملیممتا 9/3/1359 ابراهی  نصري  15

 جدول نویس  جهانگیر ترابی  49 ممتازملی 13/1/1371 ابوالفضل عقیلی 16

 جدول نویس  منصور افشار  50 ممتاز ملی  عباس بیراملویی 17

     ممتاز ملی 19/2/1361 هادي سلیمان فالح  18

     ممتاز ملی 2/12/1349 علی محسن پور  19

     ممتاز ملی 25/6/1357 براهی  یساولی ا 20

     ممتاز ملی 11/12/1360 مسل  داروگري  21

     ممتاز ملی 15/2/1366 افشین محمدیان 22

     ممتاز ملی 5/1/1352 عبدالحسین نظامی 23

     ملی یک 17/1/1362 سجاد مال رضائی 24

     ملی یک 25/6/1355 سعید عباسپور  25

     ملی یک 20/2/1360 اهري امیر ط 26

     ملی یک 1/1/1358 رلیل مرجانی  27

     یک ملی 18/1/1359 افشین کاکاوند 28

     یک  ملی 17/12/1369 بهزاد افشار آغاجري 29

     یک ملی 25/7/1341 اسداله گروسی  30

     ملی دو 1/1/1350 بهنام پرسته 31

     ملی دو 11/1/63 اشکان کاکاوند 32

     ملیسه  29/3/1368 صادق فالح 33
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 ایالم  نالمللی و ملی استاداوران بین

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف

     بین المللیسه   محمد نقی امیدي 1

     ممتاز ملی 29/6/1365 حمید سعید فر 2

     ممتاز ملی 1/4/1363 اري نیاحسن ی 3

     ملی ممتاز 1/2/1362 محمد فیلی 4

     ملی یک 30/6/1364 محمود احمدي 5

     ملی یک 1/11/1361 بهزاد چولکی  6

     ملی دو 12/2/1366 میالد احمدي 7

     ملی  دو 1/1/1365 مهدي یاسمی 8

     دو ملی 1/11/1359 سعید داوري 9

     سه ملی 1/8/1342 یرانوند محمد ب 10

     سه ملی 6/5/1347 غالمرضا جهانبخش  11

     سه ملی 10/12/1341 عزالدین عزیز نصرتی  12

     سه ملی 29/3/1358 امیر کرمی 13

     سه ملی  امیر دانیاري 14

     سه ملی 2/6/1344 محمود ردائی 15

     سه ملی 11/1/1370 بهرام محمدقاسمی 16

     سه ملی 22/5/1371 رضا یعقوبی 17

     سه ملی 6/1/1374 طوفان رضائی 18

     سه ملی 7/4/1367 علی اصغر محمدقاسمی 19

     سه ملی 1/4/1372 قاس  محمدي 20

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 30 

 بوشهرملی استان  المللی وداوران بین

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف

     بین المللی یک  کوروش تقی زاده 1

     ملیممتاز  30/6/1362 مهدي صحرا نورد  2

     ممتاز ملی 3/6/1354 لی هدایت سید ع 3

     ملیممتاز  20/9/1347 محمود فقیه  4

     ملیممتاز  2/4/1359 مهدي عزیزي  5

     ممتاز ملی 1/6/1343 علیرضا دهقان  6

     ممتاز ملی 1/6/1345 عبدالرحی  صباغی  7

     ملیممتاز  30/6/1364 دانیال کوثري  8

     ممتاز ملی 27/11/1360 بابک طورانیان  9

     ممتاز ملی 12/9/1363 حامدعلیزاده 10

     ملی ممتاز 20/11/1363 محمد موسایی  11

     ملی  دو 28/8/1352 اکبر فخري  12

     ملی  دو 3/9/1358 عباس دشتی  13

     ملی دو 11/10/1362 نادي اسدي 14

     ملی  دو 15/12/1367 امید حسن پور 15

     ملی سه 24/11/1358 محمد فضلعلی  16

     ملیسه  20/3/1365 هادي تربند  17

     ملیسه  22/12/1357 علی تراکمه فرد 18

     سه ملی 3/5/1369 سید موسی اسالمی  19

     ملیسه   17/3/1367 داود حضرتی  20

     سه ملی  امیرحسن حسینی 21

     سه ملی  محسن شریفی زیارتی 22
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 تهرانداوران بین المللی و ملی استان 

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف

 ملیممتاز  6/3/1353 فردین قربانی پارچین  s 37-1  محمد ابراهی  امامی 1

 ممتاز ملی 20/5/1359 روح اله فالح پور 38 المللی یک بین  عزیز اله اطاعتی 2

 ملی ممتاز 18/3/1359 غالمرضا نباتچیان  39 المللی یک بین  عین اله محمدي  3

 ملیممتاز 15/6/1359 محمد ظفري 40 ییک بین الملل  محمد عابد هاشمی نسب  4

 ملیممتاز  11/6/1364 مصطفی تقی اصفهانی 41 المللی یک بین  ناصر فروتن  5

 ممتاز ملی 23/9/1365 حسین حاجی کاظمی  42 المللی یک بین  جواد کریمی  6

 ملیممتاز  26/4/1358 محمد استیله  43 المللی یک بین  بابک امجدي  7

 ملیممتاز  1/1/1354 رسرو چناقچی  44 المللی یک بین  می پور مسعود رست 8

 ملیممتاز  12/6/1360 محمد باستان  45 المللی یک بین  بهنام شیر محمدي  9

 ملیممتاز  5/3/1359 حجت حسین اوقلی  46 بین المللی یک  کامران سلطانی زاده  10

 ملیممتاز  5/5/1353  منصور جناقچی 47 بین المللی یک  عباس کارگرپور 11

 ملیممتاز  10/5/1350 فت  اله محمدیاري  48 بین المللی یک  مهدي آقاولی  12

 ملیممتاز  24/1/1357 علی محمد ذلقی  49 بین المللی دو  احمد دامغانی نژاد  13

 ملیممتاز  13/7/1358 رضا قلی زاده  50 المللی بین دو  احمد تاجیک  74

 ملیممتاز  15/1/1357 ابراهی  جعفري  51 بین المللیدو   ایرج منصوري 15

 ملیممتاز  1/12/1358 کاظ  داداشی  52 بین المللیدو   رضا رداپرست  16

 ملیممتاز  1/6/1352 حسن بهبودي 53 بین المللیدو   سهراب دهقان 37

 ملی ممتاز 20/6/1360 مصطفی دارابی مهر 54 بین المللیدو   ابوالفضل سبز علی  18

 ممتاز  ملی 28/6/1363 احسان کریمی راد 55 المللی بین دو  اصغر محمدي  19

 ملیممتاز  قاس  سررابی 56 المللی بین دو.  علی اکبر صوفی 20

 ملی ممتاز 11/5/1358 سجاد آقاجان زاده 57 بین المللی دو  سعید نصرت پناه 21

 ملیممتاز  21/4/1361 ي جواد واحد 58 بین المللیدو   داود روش منظر 22

 ممتاز ملی 1/1/1361 عابد رامبد 59 بین المللیدو   عبدالرضا نباتچیان  23

 ملی ممتاز 16/7/1363 بهنام امیدي  60 دو بین المللی  وحید روش طینت  24

 ملی ممتاز 3/2/1357 ابراهی  کثرت دوست  61 دو بین المللی  مسعود امجدي  25

 ملی ممتاز 20/12/1359 حسین عباسی  62 سه بین المللی  انی حسین عسگري ورج  26

 ملی ممتاز 13/5/1354 ابوالفضل گلیجانی مقدم  63 سه بین المللی  حمید رضا دریکوندي 27

 ملی ممتاز 1/6/1361 جمشید آبلو  64 سه بین المللی  سعید عباسی  28

 ملی ممتاز 1/1/1360 نصراله راري  65 سه بین المللی  علی استیله  29

 ملی ممتاز 21/10/1366 محمد رمضانی 66 سه بین المللی  رلیل احمدي  30

 ملی ممتاز 31/4/1365 میث  قوتی 67 سه بین المللی  نادر مرادي راد 31

 ملی ممتاز 29/4/1364 سعید رمضان زرندي 68 سه بین المللی  حمید رضافرسیابی  32

 ممتاز ملی 1/6/1357 حسن رمضانپور  69 سه بین المللی  علی پور کری   33

 ممتاز ملی 16/3/1366 حامد وکیلی صادقی  70 المللیسه بین  منشسیاوش مهتاب 34

 ملی ممتاز 19/12/1366 باقر ترک  71 ملی ممتاز 1/3/1346 مسعود حیدري  35

 یممتاز مل 1/1/1348 شهرام رامین  72 ممتاز ملی 31/3/1355 شهرام جهانگیري  36
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 داوران بین المللی و ملی استان تهران

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری
 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف

درجه 

 داوری

 ملی یک 1/10/1366 علیرضا کاهاردي 108 ملی ممتاز 21/4/1362 سید مهران حسینی 73

 ملی یک 1/4/1362 گیرمضان بی 109 ملی ممتاز 14/1/1367 مهدي شهسواري 74

 ملی یک 7/5/1365 میالد صفا 110 ملی ممتاز 7/11/1362 فرغالمحسین امامی  75

 ملی یک 3/2/1367 امین صدري 111 ملی ممتاز 25/4/1363 محمود رایجی 76

 ملی یک 27/3/1367 سعید علی بابا 112 ملی ممتاز 31/4/1360 صال  جهانی  77

 ملی  دو 1/1/1350 محمد رضا صوفی  113 ملی ممتاز 18/7/1359 مسعود فت  علی 78

 ملی  دو 12/6/1356 اسماعیل شامانیان  114 ملی  ممتاز 7/2/1370 مصطفی دهقان یارحسین 79

 ملی دو 1/1/1363 مرتضی حمیدي 115 ملی  ممتاز 1/3/1361 علی بیرانوند 80

 ملی دو 3/4/1362 عباس زورمند 116 ملی  ممتاز 29/7/1364 قاس  پورکری  81

 ملی دو 16/7/1367 منصور پاداشی 117 ملی ممتاز 3/4/1365 کاوه حسین یزدي 82

 دو ملی 30/6/1362 ایمان لطفی 118 ملی ممتاز 1/1/1356 رضا بخشی سنجدري 83

 ملی سه 12/6/1361 سید حامد پرتوي  119 ملی  ممتاز 5/4/1363 قاس  دهقان  84

 ملی سه 16/5/1359 محمدرضا محمدپور  120 ملی  ممتاز 18/6/1365 اسماعیل نباتی  85

 ملی  سه 5/5/1370 جواد ترابی 121 ممتاز ملی 2/6/1354 شعبانعلی چاوشی 86

 ملی سه 3/6/1368 منصور علی اکبري 122 ممتاز ملی 15/6/1359 محمد ظفري 87

 ملی  سه 5/5/1365 صابر کالنتري 123 ممتاز ملی 11/6/1364 مصطفی تقی اصفهانی 88

 سه ملی 1/1/1339 حسین حاج قربان  124 ملی ممتاز 12/3/1368 شهاب سبزعلی 89

 سه ملی 15/1/1375 حمید رشیدیان 125 ملی  ممتاز  پیمان رفعتی 90

 سه ملی 3/10/1365 ابراهی  بخشی زاده 126 یک ملی 11/11/1365 سعید اسالمی 91

 سه ملی 23/8/1372 قادريمحمد  127 ملی یک 8/8/1363 مهدي بدر 92

 سه ملی 12/4/1372 محمد نورمحمدي 128 ملی یک 10/2/1358 مجید عطایی  93

 سه ملی 17/12/1363 مهدي حامدي 129 ملی یک 5/6/1341 غالمحسین بساطی  94

 سه ملی 20/1/1370 محسن فرجی 130 ملی یک 29/3/1359 هاش  عبدي  95

 ملی سه 23/11/1366 کری  کیانی 131 ملی یک 20/5/1366 محمد سمیر  بساطی 96

 سه ملی  مهیار کریمی 132 ملی یک 4/11/1360 میث  محتش  97

 سه ملی  مجید حیدري 133 ملی یک 4/5/1359 عبداله فتوحی 98

 PM  امیمحبیب استح 134 ملی یک 30/9/1363 احسان اله محافظت کار  99
 PM  حسین علی آبادي  135 ملی یک 2/10/1362 محمد رضا شاملی   100

 PM  علیرضا وحیدیان پور  136 ملی یک  17/1/1358 مصطفی یوسفی  101
     یک  ملی 25/1/1360 بهمن محمدي  102

     ملی یک  1/12/1353 جواد محسن نیا  103

     ملی یک 19/11/1367 سعید روش منظر 104

     ملی  یک 1/6/1372 امین غفاریان 105

     ملی  یک 25/8/1372 احمدي محمد 106

     ملی  یک 12/7/1367 بهروز قاسمی جالل 107
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 بختیاری  چهارمحال واستان ملی  داوران بین المللی و

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف

 سه ملی 9/2/1371 ایمان سلحشور 38 دو بین المللی  غالمرضا بهارلو سامانی 1

 سه ملی 21/4/1369 پورصادق قلی 39 بین المللیسه   بهروز ایل بیگی 2

 سه ملی 13/2/1364 جاس  مسعودي 40 سه بین المللی 30/6/1364 محمد حسین یار احمدي  3

 سه ملی 9/3/1373 سعادت علیخانی 41 ملیممتاز  1/1/1349 اله مراد رئیسی 4

 سه ملی 30/6/1365 فرهاد محمودي 42 ملیممتاز  31/6/1364 د اردستانی مسعو 5

 سه ملی 28/5/1375 امیرحسین فتاحیان 43 ملیممتاز  5/5/1352 شهرام آقابابایی 6

 جدول نویس  یداله باقري  44 ملیممتاز  1/7/1341 هیبت اله بهرامی  7

 جدول نویس  مراديحمیدرضا  45 ملی  ممتاز 25/5/1359 هاش  هادي پور  8

 جدول نویس  حسین فرهادي 46 ملی یک 1/7/1340 محمود قربانی  9

 جدول نویس  یداله براتپور 47 ملی یک 3/1/1342 ردایار افسانه  10

     ملی یک 5/5/1367 مهدي نکویی  11

     ملی دو 15/11/1365 عباس فروزنده  12

     ملی  دو 8/12/1355 مهدي هادي پور  13

     ملی  دو 22/2/1356 اکبر شیخی  14

     ملی دو 6/6/1354 مجید امینی 15

     ملی دو 30/6/1364 سید حشمت اله رسولی زاده 16

     ملی دو  علی محمدنژاد 17

     ملیسه  1/5/1363 علیرضا علیدوستی  18

     ملی سه  20/2/1366 محمد امین رواجه علی 19

     ملی سه 10/3/1354  مهرداد باباجانی 20

     ملی سه 1/2/1353 مراد فرج زاده  21

     ملیسه  31/6/1362 مصطفی کیان پور  22

     لیسه م 5/7/1349 محمد علی شمس  23

     سه ملی 8/12/1351 عزیز اله آقابابایی  24

     ملیسه  10/6/1353 محمد رضا حیدري  25

     ملی سه  رحمت اله شجاعی  26

     سه ملی 8/1/1365 سجاد اسدي 27

     سه ملی 8/5/1370 عبداله مرادي 28

     سه ملی 25/1/1367 مسعود مرادي 29

     سه ملی 22/1/1369 حامد کریمی 30

     سه ملی 13/12/1367 داود رفیعی 31

     سه ملی 30/9/1364 اسحاق فرهادي 32

     سه ملی 1/5/1371 حسین طهماسبی 33

     سه ملی 29/3/1364 امین میرزارانی 34

     سه ملی 16/6/1364 هاشمیسیدمهدي بنی 36

     سه ملی 27/1/1364 بیژن حاتمی 37
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 خراسان رضویداوران بین المللی و ملی استان 

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف

 ملی ممتاز 3/5/1365 وحید رزایی  38 بین المللیدو   حمید امامی  1

 ملی ممتاز 15/10/1361 مجتبی آصف آبادي  39 بین المللی دو  رضا صال  آبادي  2

 ملی  یک 28/1/1368 علی مخلصی فریمانی 40 بین المللیسه   هومن طهماسبی 3

 یک ملی 20/10/1369 ن جاویدي نسبمحمدامی 41 بین المللیسه   سید محمدطباطبایی  4

 یک  ملی 13/10/1366 قاس  راکشور 42 سه بین المللی  حسام امامی  5

 ملی  یک 31/3/1364 حامد دویخانی 43 سه بین المللی 9/1/1353 محمد باقري  6

 ملی یک 4/11/1366 محسن مبتدا 44 ممتاز ملی 2/10/1346 اسحاق الهی فر 7

 ملی  یک 15/1/1371 سیاوش علیزاده 45 ملی ممتاز 12/2/1359 پیام دوست محمدي  8

 ملی  یک 24/1/1367 صادق آزموده 46 ملی ممتاز 1/6/1344 علی اکبر مستمند  9

 ملی یک 31/1/1371 محسن پورحسن رته 47 ملی ممتاز 1/3/1349 عباس مختاري  10

 ملی یک 1/1/1364 امیر صبورنیا 48 ممتاز ملی 29/9/1362 نصیر قربان نژاد  11

 ملی  دو 22/3/1358 علی حسین زاده  49 ممتاز ملی 20/8/1359 احمد لعل رودي  12

 ملی  دو 20/5/1362 عبدالطیف مجاور  50 ممتاز ملی 20/2/1343 حبیب اله عید رانی  13

 ملی دو 23/8/1367 علیرضا آراسته 51 ممتاز ملی 2/3/1354 نادر ایل وردي  14

 ملی  دو  امیر پیش نمازي 52 ممتاز ملی 10/1/1346 عفري محمد رضا ج 15

 دو ملی 25/5/68 ایمان حیاط سعدآبادي 53 ملیممتاز  7/5/1366 اسماعیل مهر انگیز  16

 ملی دو 11/8/1371 امین حلمی ساالز 54 ملیممتاز  8/8/1352 علیرضا هنریار  17

 ملی دو 3/12/1362 ي حسن آصف آباد 55 ممتاز ملی 4/3/1352 احمد صبوري 18

 ملی دو 22/6/1373 کاویان عابدي 56 ممتاز ملی 10/1/1360 وحید حسینی  19

 ملی دو 1/1/1358 روح اله راکشور  57 ممتاز ملی 15/6/1361 علی موفقی  20

 ملی دو 4/1/1370 علی شکوري 58 ممتاز ملی 1/7/1360 بهزاد شمسکی  21

 ملی دو 25/6/1355 وحید افروغی نیا  59 ز ملیممتا 20/5/1368 یاشار طهماسبی 22

 سه ملی 7/5/1363 محسن محمدي پور 60 ممتاز ملی 21/4/1362 کری  حسین زاده 23

 ملی  سه 6/2/1370 جلیل لعل رودي 61 ممتاز ملی 1/1/1354 جواد رسروي  24

 ملی  سه 1/1/1371 امید بنیلی نوقابی 62 ممتاز ملی 24/2/1350 محمود آصف آبادي  25

 ملی سه 5/1/1370 منصور صالحی 64 ممتاز ملی 18/1/1363 قاس  شادمان 27

 ملی  سه 20/6/1360 سرور شیرافکن 65 ممتاز ملی 3/3/1369 امید جعفري آنی 28

 ملی سه 6/10/1342 علی شهر آبادي  66 ممتاز ملی  غالمرضا انتظاري 29

 ملی سه 27/1/1373 نوید نخودچی 67 ممتاز ملی 10/6/1354 محمود حصار کوشکی  30

 ملی سه 8/7/1368 حمید صالحی فریمانی 68 ممتاز ملی 2/5/1358 محسن اژدري  31

 ملی  سه 15/11/1368 مهدي یزدان پورمقدم 69 ممتاز ملی 12/8/1363 قاس  لشکري معوا 32

 ملی سه 4/6/1364 ابراهی  مقدسیان 70 ممتاز ملی 1/1/1348 وندمحمدشفیع جلیل 33

 سه ملی 3/2/1368 سید مجتبی حبیب زاده 71 ملی ممتاز 17/4/1368 ناصر مختاري 34

 سه ملی 22/12/1370 سید قاس  اسدي 72 ملی ممتاز 8/11/1371 علیرضا توکلی 35

 سه ملی 30/6/1367 مجتبی حسن زاده 73 ملی ممتاز 1/6/1360 جالل مصطفوي نژاد 36

 سه ملی 1/1/1363 امید صدیه مجرد 74 ملی متازم 19/3/1368 حبیب اله تراب 37
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 رضوی  داوران بین المللی و ملی استان خراسان

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف

     سه ملی 3/5/1360 مرتضی زدرکوهی 75

     سه ملی 29/12/1368 علی حلمی اول 76

     سه ملی 3/11/1367 حسین غالم زاده 77

     ملی سه 5/5/1358 منصور بشنجی  78

     ملیسه   15/1/1353 حسین وفادار  79

     سه  ملی 2/2/1361 مجتبی اصغري 80

     سه  ملی 1/4/1360 جعفر میش دار 81

     سه ملی 12/5/1363 امین اله صفر نژاد 82

     سه ملی 1/1/1364 وحید باقري نسب 83

     سه ملی 22/4/1371 حبیب دهقانی 84

     سه ملی 8/1/1372 حمید احمدزاده 85

     سه ملی 26/12/1364 ابوالفضل قائمیان 86

     سه ملی 26/10/1372 محسن تدینی ثانی 87

     سه ملی 20/6/1363 مسعود اسماعیل نژاد 88

     سه ملی 18/1/1366 مجتبی شکفته 89

     سه ملی 9/1/1363 نادر نخودچی 90

     ملیسه  22/6/1355 سعید ایزدي  91

     ملیسه  15/12/1364 محسن قهرمانپور  92

     سه ملی 1/1/1365 سید سیف اله هاشمی  93

     سه ملی 1/1/1371 ترامیر عاقل 94

     سه ملی 20/5/1373 حسین داوري 95

     سه ملی 28/5/1369 نعمان عظیمی 96

     سه ملی 3/5/1363 صادق مختاري 97

     سه ملی 20/1/1372 محمد فرزانه 98

     سه ملی 25/6/1373 مهدي فرزانه 99

     سه ملی 14/11/1372 علی رمضانی 100

     سه ملی 20/8/1371 مهرمهرداد سعادت 101

     سه ملی 31/2/1375 محمدرضا فدري 102

     سه ملی 22/2/1373 لیابراهی  صیغ 103

     سه ملی 28/2/1365 امیررضا گلدانی 104

     سه ملی 16/11/1371 مهدي برغمدي 105

     سه ملی 9/1/1373 مجتبی برغمدي 106
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 جنوبی  داوران بین المللی و ملی استان خراسان

 تاریخ تولد خانوادگینام و نام  ردیف
درجه 

 داوری
 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف

درجه 

 داوری

     بین المللی دو  کاظ  عقیقی 1

     ملی  یک 1367 علی تقی زاده 2

     ملی  دو 1/1/1362 حسین سبزه کار  3

     ملی دو 30/6/1360 مهدي اصلی  4

     ملی  دو 25/10/1354 حسین غفوري  5

     ملی  دو 3/1/1354 سید جواد قاس  زاده 6

     ملیسه  1366 محسن دهقان نژاد 7
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 لی استان خراسان شمالیمداوران 

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری
 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف

درجه 

 داوری
 یمل سه 23/5/1362 مهدي مدیریان 38 بین المللی دو  علی راله زاده بیک 1
 ملی سه 30/6/1365 یونس عزیزي 39 ممتاز ملی 1/4/1356 تیمور بردبار  2
 ملی سه 1/6/1360 جعفر موالیی 40 ممتاز ملی 1/7/1358 غدیر علی امید بخش  3
 ملی سه 1/4/1367 محسن بااصل 41 ممتاز ملی 1360 امید میرابی مقدم   4
 ملی سه 31/1/1364 عفريمحمد ج 42 ممتاز ملی 24/12/1359 یوسف ولی زاده  5
 ملی سه  مهدي نامور 43 ممتاز ملی 28/2/1362 مصطفی مجردي  6
 ملی سه 1/12/1358 مرتضی واعظ  44 ملی یک 6/2/1354 مجتبی حسین پوران  7
 ملی سه 10/10/1374 سجاد فریانیا 45 ملی یک 2/5/1343 محمد تقی فیاض  8
 ملی سه 16/3/1375 زادهمیالد یوسف 46 ملی یک 14/1/1359 رضا غالمعلی زاده  9
 ملی سه 18/5/1374 دانیال کچرانلوئی 47 ملی  یک 1/8/1352 علی میرابی جاجرم  10
     ملی دو 10/3/1366 مهدي میرزا جانی 11
     ملی  سه 30/6/1364 علی اروان  12
     ملی سه 25/4/1359 امید جعفري  13

     ملی سه 1356 سیدامید علوي زاده  14

     ملی سه 2/3/1340 احمد شاه پسندي 15
     سه ملی 1353 موسی یزدانی  16
     ملی سه  16/5/1356 سلطان رضا غالمی  17
     ملی سه  1/1/1363 جواد اسماعیل زاده  18
     سه ملی 11/2/1365 عادل راله زاده بیک 19
     ملی سه 8/8/1358 محمد ذاکري  20
     ملی سه 2/6/1353 علی نهادي محمد 21
     ملی سه 1360 پوریا زارع  22
     ملی سه 1/1/1367 سیامک عنایتی 23
     ملی سه 7/5/1362 قاس  رکنی  24
     ملی سه 8/6/1361 میکائیل قرنی 25
     ملی سه 12/1/1359 جواد ملکی 26
     ملی سه 1/1/1360 محمد حسین زاده 27
     ملی سه  یدکی یاسر ب 28
     ملی سه 13/9/1352 مرتضی سپهریان 29
     ملی سه 3/3/1358 علی حسین زاده  30
     ملی سه 20/6/1363 مهران روحانی  31
     ملی سه 1/1/1362 مهدي علمی 32
     ملی سه  یونس بیدکی  33
     ملی سه 1340 علی اکبر کری  زاده 34
     ملی سه 1356 دي علی اکبر سنگ سفی 35

     ملی سه 1/1/1354 حسین جعفري 36
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 داوران بین المللی و ملی استان خوزستان

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری
 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف

درجه 

 داوری
 ملی دو 1/6/1361 نوراله احمدي s 38-1  بهبهانی اردوان صا حب 1
 ملی دو 18/6/1369 امیر فدعمی 39 بین المللی دو  ز زاده هندیجانیبهرو 2
 ملی دو 8/1369./23 ابوذرعبدالهی 40 دو بین المللی  مهدي بشیر زاده  3
 ملی دو 5/10/1362 فرشیدقالوند 41 سه بین المللی  میالد قالوند  4
 دو ملی 30/6/1363 نیامحمدحسین صائمی 42 سه بین المللی 5/3/1364 محسن جلیلیان  5
 ملی دو 14/9/1360 حمزه احمد زاده  43 ملی ممتاز 4/4/1349 یرجهانگیر فر 6
 ملی سه 18/1/1358 امیر ثابتی دهکري 44 ملیممتاز  16/9/1358 علیرضا شاه آبادي  7
 ملی سه 25/6/1362 اسماعیل فرامرزي بابایی 45 ممتاز ملی 28/6/1360 مهدي قیطاسی 8
 ملی سه 16/1/1370 محمد پروره 46 ملیممتاز  27/6/1364 ی جالل حبیب 9
 سه ملی 30/5/1376 مهریزدان آرین 47 ممتاز ملی 12/5/1353 حسین سرلک  10
 سه ملی 9/1/1373 سجاد کرمی 48 ملیممتاز  21/2/1354 محمد امین کجبا  11
 ملی سه 9/7/1370 سجاد مسجدي 49 ملیممتاز  1/6/1339 محمد علی پیمانپور 12
 ملی سه 1/1/1370 رئو  مرادي 50 ملیممتاز  1/1/1355 بنیامین جمشیدیان فر 13
 سه ملی 25/6/1354 زادهبهرام ترابی 51 ملیممتاز  30/5/1357 جمال حمیدي  14
 سه ملی 15/4/1358 افشین درویشی 52 ملیممتاز  19/7/1354 غالمحسین شاه محمدي  15
 جدول نویس  امید محمدي 53 ملیممتاز  24/11/1363 امین تادین 16
 جدول نویس  فت  اهلل سبزواري 54 ملیممتاز  28/2/1354 علی همت  17
 جدول نویس  عبدالحسین پورلبا  55 ملیممتاز  30/6/1364 آرش بیگدلی 18
     ملی ممتاز  25/4/1366 دانیال رانی 19
     ملی ممتاز 26/12/1360 محمد سورته زار 20
     ملی ممتاز 6/11/1363 بهزاد سوري 21
     ملی ممتاز 28/6/1364 حمید ابوعلی 22
     ممتاز ملی 12/4/1363 مجید محمدي سامانی 23
     ملی یک 14/10/1367 موسی ناصري کریموند 24
     ملی یک 9/7/1358 عبدالرضا رادم زاده 25
     ملی یک 14/12/1364 محسن همائی حداد 26
     ملی یک 10/12/1357 وح اله دهمالییر 27
     ملی یک 1/7/1359 اردوان کریمی سرمیدانی 28
     ملی یک 2/5/1350 سعید زایري 29
     ملی دو 1/1/1365 محمد ولی نژاد ررمی 30
     ملی دو 11/12/1364 ارونددبهرام به 31
     ملی دو 20/11/1371 رضا رضایی گماري 32
     ملی دو 27/6/1367 فاتمحمد شری 33
     ملی دو 24/2/1360 فردین داودي 34
     ملی دو 1/8/1364 ارعذرعد بو 35
     ملی دو 5/7/1365 علی اکبر برزگر 36
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 داوران بین المللی و ملی استان زنجان

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری
 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف

درجه 

 داوری

 دو ملی 30/6/1360 سید جواد حسینی  38 بین المللی یک  اکبر نصیري 1

 دو ملی 30/6/1360 سید جواد حسینی  39 بین المللی دو  رضا نقی لو  2

 ملی  دو 9/6/1357 ذبی  اله تاراسی  40 بین المللی دو  حسین چرمی 3

 ملی دو 31/7/1363 منصور اسدي 41 سه بین المللی  علیرضا نصیري  4

 دو ملی 22/3/1367 محمدرضا محمدرانی 42 ملی ممتاز 30/6/1343 حسین ارغوانی فرد 5

 ملی دو 26/3/1371 محمدرضا کتابیان 43 ممتاز ملی 8/8/1358 علی مهري  6

 سه ملی 4/9/1367 وحید عزیزي 44 ممتاز ملی 25/6/1360 عباس کرمی  7

 ملی  سه 1/1/1360 جابر تقی بیگلو 45 یمل ممتاز 5/1/1359 جلیل بیگدلی  8

 ملی  سه 4/1/1362 محسن یارقلی  46 ملی ممتاز 25/1/1345 ناصر سهامی  9

 ملیسه  15/1/1350 اصغر اصحابی  47 ملی ممتاز 1/1/1342 محمود صفري  10

 ملیسه  1/2/1352 علی حیدري  48 ممتاز ملی 17/11/1360 مسعود حجاب 11

 سه  ملی 29/3/1363 محمدرضاشاهین فر 49 ملیممتاز  1/7/1350 یوسف حسنلو  12

 سه ملی 1/7/1358 ذکریا احمدي  50 ممتاز ملی 25/6/1356 سید علی محبی  13

 سه ملی 28/12/1362 وحید درامی مقدم  51 ممتاز ملی 30/6/1360 رسول صفایی زاده  14

 ملی سه 12/12/1358 نصرت بدرلو  52 ممتازملی 24/3/1360 فرخ درامی مقدم 15

 سه ملی 14/11/1369 پوریا نصیري 53 ممتاز  ملی 24/5/1364 سید امیر امینی 16

 ملی  سه 10/3/1365 مجید قره رانی  54 ممتاز ملی  امیر رمضانی 17

 ملیسه  1/2/1358 علی اوسط بدرلو  55 ملی  ممتاز 4/4/1354 حسین رستمی  18

 سه ملی 18/6/1360 رسول نعلبند 56 ملی  تازمم 22/2/1366 میالد کالنتري 19

 سه ملی 9/5/1364 مسعود جابري 57 ملی ممتاز 8/5/1365 سید مهدي افضلی 20

 ملی سه  امیر محمد رانی  58 ملی  یک 9/1/1361 مسعود درامی مقدم  21

 ملی سه 1/7/1363 ذکریا عابدي 59 ملی یک 9/2/1362 محسن حسین آبادي  22

 ملی سه 29/5/1360 عادل عادلپور 60 ملی یک 15/5/1363 رینش بهروز آف 23

 ملی سه 20/5/1364 سیداحمد غفاري 61 ملی یک 2/1/1352 محسن نصیري  24

 ملی سه 27/6/1372 رلیل حیدري 62 ملییک   10/1/1343 محمدرضا قائدي  25

 لیم سه 25/5/1370 مجتبی رجبی 63 ملی یک 1/10/1358 مجید درامی مقدم  26

 جدول نویس  علی مهري 37 ملی یک 25/5/1364 محمد یوسفی  27

 جدول نویس  احمد آقاداداش 64 یک ملی 4/6/1354 حسین نجفی 28

 جدول نویس  پژمان جعفري 65 ملی یک 20/6/1367 آرش ررت ملکی 29

    66 ملی دو 2/9/1357 محمد صادق شرفی  30

    67 ملی  دو 17/10/1347 مصطفی آقایاري 31

     ملی  دو 4/6/1348 مسعود بیات  32

     دو ملی 31/6/1368 محمد چنگیزي  33

     ملی   دو  مهدي نجفی  34

     ملی  دو  حسین مهري 35
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 بین المللی و ملی استان سمنانداوران 

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری
 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف

رجه د

 داوری

     بین المللی دو  امیر حسین رهنما 1

     بین المللی دو  سید حمیدرضا موسوي 2

     ملی ممتاز 6/2/1361 سید احمد حیدریه 3

     ممتاز ملی 1/8/1356 علیرضا قاضی 4

     ممتاز ملی 21/10/1360 علیرضا عربی 5

     ملی ممتاز 7/4/1362 امیرحسین امینیان 6

     ممتاز ملی 4/6/1362 مد عربیمح 7

     ملی  دو 10/3/1341 علیرضا جورابلو  8

     ملیدو 30/6/1361 محسن قاضی 9

     ملی دو 17/11/1366 احمدرضا صباغی 10

     ملی دو 19/6/1364 مجید کاوه 11

     ملی دو 27/3/1373 محمدناعمی 12

     ملی دو 7/1/1373 محمدرضانادعلیان 13

     ملی  سه 12/1/1339 علی بابایی 14

     ملی  سه  مجتبی واحدي فوالدي 15

     سه ملی 28/12/1347 سید محسن ترابی 16

     سه ملی 28/6/1365 علی صفدریان 17

     سه ملی 15/11/1370 عین اله قربانی 18

     سه ملی 6/6/1366 اسماعیل عربی 19

     سه  ملی 20/10/1353 علی اصغر احمدي 20

     جدول نویس  رضادرویشیان 21

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 41 

 ملی استان سیستان و بلوچستانبین المللی و داوران 

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 ریداو
 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف

درجه 

 داوری
 ملی سه 30/6/1367 مجتبی جوادي نیا 37 بین لمللی دو  حمید رضا عابدي 1
 ملی سه 9/7/1375 علی جوادي نیا 38 المللیبین سه 11/5/1359 ایمانعلی فروغی نژاد  2
 ملی سه 25/9/1371 مرتضی جوادي نیا 39 ملییک  28/6/1362 وحید عابدي  3
 ملی سه 15/10/1374 اله پودنیدحجت 40 ملی یک 30/6/1366 علی بازند 4
 ملی سه 19/2/1370 بهزاد نادري 41 ملی دو 31/6/1366 هادي بهشتی نیا 5
 ملی سه 30/6/1365 علی شیبکعباس 42 ملی سه 13/1/1367 عباس آرامی 6
 ملی سه 16/7/1372 سعید باقري 43 ملی سه 30/6/1363 محمد عزیزي 7
 ملی سه 5/3/1373 بخشاسماعیل شه 44 ملی سه 24/11/1370 رضا شهرکی 8
 سه ملی  کمیل قاسمی 45 ملی سه 1/4/1366 آرمان انصاري مقدم 9
     سه ملی 8/1/1361 محسن ضایعان 10
     ملیسه  5/6/1342 فریدون گنجعلی  11
     ملیسه  2/1/1347 حسین سرگزي 12
     سه ملی 5/6/1342 علی جوادیزادهغالم 13
     ملیسه  5/1/1352 علیرضا ظفري ژاله  14
     سه ملی 5/12/1348 حسین سند گل  15
     ملی سه 1/6/1357 علیرضا سراوانی 16
     ملی سه 3/11/1359 سعید عابدي   17
     ملیسه  1/6/1359 شهریارشهریاري  18
     ملیسه  30/6/1362 اسماعیل جمالزهی مقدم  19
     ملی سه 30/3/1362 داود بازیاري  20
     سه ملی 4/3/1352 حسینعلی گشته گر  21
     سه ملی 1/6/1360 حسین علی عسگري 22
     سه ملی 10/6/1363 رلیل اله گرگی 23
     سه ملی 30/6/1368 بیژن هراتی غالمی 24
     یسه مل 12/2/1365 مهدي حسین آبادي 25
     سه ملی 1/6/1360 علی راهداري 26
     سه ملی 5/6/1370 سجاد گرگی 27
     سه ملی 2/4/1370 علیرضا کاظ  پور 28
     سه ملی 29/6/1367 نادر ناروي 29
     سه ملی 15/3/1360 ابوالحسن میر 30
     سه ملی 3/2/1369 محسن نوري 31
     سه ملی 1/6/1361 رضا سندگل 32
     سه ملی 31/6/1365 اسماعیل مرادقلی 33
     ملی سه  محمد رضا سلیمانی  34
     ملی سه 22/6/1364 رضا ناجی 35
     ملی سه 21/9/1374 طهمورث تاجیک 36
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 داوران بین المللی و ملی استان فارس

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری
 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف

درجه 

 داوری
 ملیسه  15/1/1358 محمد جواد نیک بخت  38 دو بین المللی  غالمحسین مرتضويسید 1
 ملیسه  25/4/1338 مهراب احمدي  39 سه بین المللی  ساسان ساالري  2
 ملیسه  2/1/1365 حمیدرضا منوچهري  40 سه بین المللی  20/5/1359 سیامک گودرزي  3
 سه ملی 1/6/1340 غالمرضا داودي  41 سه بین المللی  30/6/1357 رنژادغالمرضا امی 4
 سه ملی 1/1/1359 مهدي رضایی فرد  42 ملیممتاز  20/6/1343 بهزاد جوکار  5
 سه ملی 16/4/1366 احمد غالمی پور  43 ممتاز ملی 9/1/1362 جهانزیر محمدي  6
 سه ملی 4/3/1355 صادقی سیدرضا 44 ملیممتاز  15/11/1356 حسن بذر افکن  7
 ملیسه  16/1/1345 رضا صداقت  45 ممتاز ملی 16/3/1363 بهنام اسدي قجر لو  8
 ملیسه  21/4/1366 داود شجاعی  46 ممتاز ملی 1/11/1355 فریدون کرمی  9
 سه ملی  محمد علی چمیانی  47 ملی ممتاز 9/7/1345 حسن رفیعی  10
 ملیسه  20/2/1366 سید علیرضا موسوي 48 لیز  مممتا 19/8/1369 اردالن کاوه 11
 ملیسه   25/9/1370 محمود نامجو 49 ممتاز ملی 1/9/1361 رضا محمد پور  12
 ملیسه   محمدرضا زارع 50 ممتاز ملی 1/12/1359 محمد مهدي منفرد 13
 ملیسه  14/7/1370 پیام شجاعی 51 ممتاز ملی 27/4/1355 شهرام مرجانی  14
 ملیسه  7/5/1363 هادي رضایی 52 ممتاز ملی 15/5/1355 رضاابراهیمی منش عبدال 15
 ملیسه  7/7/1361 اصغر بامشی 53 ممتاز ملی 1/7/1351 قاس  زارع 16
 سه ملی 2/2/1363 محمد جواد زارع 54 لیممتاز م 3/4/1362 مهرزادحسنی اردکانی  17
 جدول نویس  رری اسماعیل شاه 55 لیممتاز  م 7/1/1347 کاظ  ناصر  18
 جدول نویس  نوراله مالیی  56 ملی ممتاز  حسن رضایی 19
 جدول نویس  قاس  ضمیران  57 ملی  ممتاز 20/11/1363 نعمت اله نیک منش 20
 جدول نویس  حمیدرضا شاهرری  58 ملی ممتاز 7/4/1357 محسن درکی 21
 جدول نویس  مالییمحمد صادق  59 ممتاز ملی 1/1/1362 الدین سهرابیشهاب 22
 جدول نویس  حامد آذرنوش 60 ملی یک 20/3/1339 مصطفی بمبی رو  23
 جدول نویس  عقیل افشار 61 ملی یک  1/7/1355 غالم جوکار  24
 جدول نویس  اصغر کری  62 لییک م 1/4/1352 مالک رفیعی  25
 جدول نویس  داود رحیمی 63 ملییک   حمیدرضا قدیري نژاد 26
 جدول نویس 4/6/1363 احد کشاورز 64 ملی یک  6/2/1360 دعلی بچه سقامحم 27
    37 لیم یک 31/6/1356 عبدالحمید بنا 28
    65 ملی یک 11/5/1360 سید محسن حسینی 29
     ملی  دو 20/5/1360 رضا صابر 30
     ملیدو   21/1/1363 رضا کرمی 31
     ملی دو 1/7/1357 ولی یعقوب زاده  32
     ملی دو 5/12/1360 محمدرضا رضایی  33
     ملی دو 30/5/1368 حمیدرضا پرویزي 34
     سه  ملی 31/6/1360 حمید زارع 35
     سه  ملی 23/4/1360 روح اله مستوري  36
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 ران بین المللی و ملی استان قزوینواد

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری
 تاریخ تولد م خانوادگینام و نا ردیف

درجه 

 داوری
 سه ملی 2/11/1364 یعقوب امیر آبادي  38 یک بین المللی  غالمرضا طاهررانی  1
 ملی سه 20/1/1361 حمید سپیدکار 39 سه بین المللی  انیقمحمد بر 2
 سه  ملی 29/10/1366 عبداله مردي 40 سه بین المللی  طاهر رانی عادل  3
 سه ملی 26/5/1367 آرش رحمانی 41 ممتاز ملی 6/2/1342 یوسف رحمانی  4
 سه  ملی 10/9/1363 محسن نظرپور 42 ملیممتاز  7/8/1343 فرهاد رحمانی 5
 سه ملی 1/1/1366 جواد یوسفی 43 ملی ممتاز 31/6/1361 مجید حمیدي  6
 سه ملی 4/9/1371 امید رحمانی زاده 44 ملی ممتاز 10/6/1365 نیما ررمن بیز 7
 سه ملی 14/8/1369 ایمان پیرمردچگینی 45 ملی  ممتاز 2/4/1338 محمد رحمانی  8
 سه ملی 1/1/1359 علی بهبودي 46 ملی  ممتاز 1/3/1354 ایرج رحمانی 9
 سه ملی 1/10/1365 رشید سعیدي 47 ملی  ممتاز 30/6/1357 حسین حاج کریمی  10
 سه ملی 22/11/1365 عیديبهمن س 48 ملی ممتاز 22/3/1369 هادي شهسواري  11
 سه ملی 23/7/1371 بهادر عظیمی 49 ملی ممتاز 24/6/1365 جلیل شالی 12
 سه ملی 25/3/1368 محمدرضا سعیدي 50 ملی ممتاز 8/3/1371 علیرضا فرجی 13
 سه ملی 10/6/1345 کرمعلی کریمی 51 ملی ممتاز 23/1/1363 مجید رحمانی 14
 سه ملی 24/3/1368 مهدي نظرپور 52 ملی  زممتا 4/1/1343 عباس رحمانی 15
 سه ملی 21/7/1369 بهزاد محمدرانی غیاثوند 53 ملی ممتاز 18/10/1372 حمید ذوالقدر 16
 جدول نویس  کاظ  رمسه 54 ملی  یک 6/10/1371 حسین یاک نژاد 17
     یک  ملی 6/4/1360 محمد باحیالشکري 18
     ملی یک 28/9/1370 مرصاد طاهررانی 19
     ملی  یک 25/7/1366 امیر دارابی 20
     یک ملی 13/4/1363 مهدي رجبی مقدم  21
     یک ملی 1/12/1366 بهنام مولودیان 22
     یک ملی 18/5/1370 سعید مهدي طاهري 23
     یک ملی 30/2/1367 مسعود طاهررانی 24
     یک  ملی 11/8/1372 پوریا طاهررانی 25
     ملی  یک 31/6/1361 ضل رحمانیابوالف 26
     ملی دو 22/6/1364 صابر حاج محمدي 27
     ملی دو 1/1/1364 مهرجو رحمانی 28
     ملی دو 19/1/1371 آرمان طاهررانی 29
     ملی دو 2/1/1355 اسماعیل همتی 30
     ملی  دو 1/11/1355 جمشید مهدوي طاهري  31
     ملی سه 25/6/1364 محمد حسن روشابی 32
     ملی  سه 4/4/1367 علی اکبر کاظمی  33
     ملی  سه 26/11/1372 رضا یکه فالح 34
     ملی  سه 5/3/1369 علی بیات 35
     ملی  سه 1/4/1370 مجتبی کاظمی  36
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 ملی استان قم بین المللی وداوران 

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری

     بین المللی یک  سعید عباسی 1

     سه بین المللی  علی سلمانپور سیف 2

     ملیممتاز  3/6/1355 هادي بابایی علیائی  3

     ملیممتاز  25/10/1358 حسن ردابنده لو  4

     ملی ممتاز 24/4/1359 علی شاه مرادي  5

     ممتاز ملی 17/10/1366 درياحسان حی 6

     ممتازملی 1/2/1364 علی محمدي فررزاده  7

     ملی یک 19/3/1357 سید مهدي طباطبایی 8

     ملی  دو 26/11/1359 مهدي طاهرزاده 9

     ملی دو 13/1/1364 طالب اسدي 10

     ملی دو 11/3/1365 مجتبی ادبی پور 11

     ملی دو 4/5/1368 روح اهلل نعمتیان 12

     ملی دو 12/9/1364 اسالم شکوهی 13

     ملی  دو 17/1/1368 محمدزاده مجید 14

     ملی دو 23/7/1371 سوري محمد 15

     ملی دو 25/4/1367 عباس ابراهیمی 16

     ملی دو 9/4/1364 عباسی جواد 17

     ملی دو 21/7/1370 سعیدغنیمتی 18

     ملی دو 20/7/1371 محمدمحمدي 19

     ملی دو 22/1/1372 علی اکبرفریدونی 20

     ملی دو 21/7/1375 محمدجوادنقی لو 21

     سه ملی 19/2/1367 رسول کنعانی 22

     ملی سه 17/1/1353 ابوالفضل راکی 23

     ملی  سه  سید مهدي حسینی 24

     ملی سه  7/12/1366 رضا چاروقلو 25

     ملی سه 16/6/1361  حسین نبوي 26

     سه ملی 24/6/1372 محمدعلی حیدري 27

     سه ملی 13/4/1369 محسن جعفري 28

     سه ملی 22/1/1372 حسین دلیار 29

     سه ملی 8/5/1374 شهاب رشیدي 30
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 داوران بین المللی و ملی استان کردستان

 تاریخ تولد نام خانوادگی نام و ردیف
درجه 

 داوری
 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف

درجه 

 داوری

 ملی سه 29/12/1358 ایوب فرجی 35 یک بین المللی  محمد رحی  پور 1

 ملی سه 5/1/1340 فرهاد امانی 36 دو بین المللی  پیمان زارعی  2

 دول نویسج  رشید ایوبیان  37 سه بین المللی  البرز داودي 3

 جدول نویس  انور محمدي 38 ملی ممتاز 30/6/1355 مازیار نامی  4

 جدول نویس  احمد مجیدپور 39 ملی ممتاز 25/1/1354 حمید شباب پور 5

 جدول نویس  حمید کریمی  40 ملی ممتاز  کوروش عادلپور 6

 جدول نویس  کیوان رانی 41 ملی  ممتاز 1/8/1355 هادي سجادي پناه  7

     ملی ممتاز 22/6/1358 محمد صادق رشنودي  8

     ملی ممتاز  نج  الدین مالیی 9

     ملی  ممتاز 22/2/1351 رضا جعفري 10

     ممتاز ملی 20/6/1360 عدنان ردامرادي 11

     ملییک  8/3/1340 رحمت اله ذربین 12

     ملی یک 10/10/1364 رالد قادرپناه 13

     یک  ملی 1/1/1342 محی الدین نادري 14

     ملی  یک 31/6/1360 سیروان صال  15

     ملی  یک 10/10/1367 سیدزانا احمدي 16

     ملی  یک 30/7/1364 فردین رسروي 17

     ملی یک 28/11/1367 فرهاد رالدیان 18

     ملی  یک 24/11/1366 حمید محمدي 19

     ملی  یک 1/1/1346 فریدون آزادي 20

     ملی  یک 10/1/1369 ادیب فاتحی 21

     ملی  یک 24/8/1370 امید جلیلی 22

     ملی  دو 1/6/1351 افشین اکبري 23

     ملی دو  12/12/1371 بابک هامویی 25

     ملیدو  10/1/1369 فردین احمدي 26

     ملی دو  1/8/1372 آسو امینی نژاد 27

     ملیدو  3/12/1360 احمد رشیدي بانه 28

     ملی دو 9/11/1371 فؤاد دهنوي 29

     ملی  سه 20/2/1362 امید محمودي 30

     ملی سه 25/2/1353 محسن کری  عدنانی 31

     ملی سه 31/6/1374 آسو محمودیان 32

     ملیسه  30/4/1351 بهاءالدین کری  زاده 33

     ملی سه 27/8/1367 محمدعرفان فالحی 34

     ملی سه 13/8/1368 جاد سلطانیس 35

     ملی سه 14/2/1375 جواد محمدي 36
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 داوران بین المللی و ملی استان کرمان

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری
 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف

درجه 

 داوری
 ملی سه  9/3/1366 محمد صفري نژادپور 38 بین المللی دو  فخرالدینیشیخ مهدي  1
 ملی سه  3/5/1361 مجتبی اسفدیار پور  39 سه بین المللی  محمد حسین محمد پور 2
 سه ملی 1/3/1365 حسن صیاد 40 ملیممتاز  14/5/1354 مهرداد عزیزي 3
 سه  ملی 28/1/1370 محمد مهدي زاده 41 ملیممتاز  7/11/1362 حمید رضري نژاد 4

 ملیسه  11/5/1352 میرقصاب محمد مهدي 42 ملیممتاز  24/6/1351 مهدي رضایی  5
 سه ملی 8/4/1362 ابوذر دهقانی رحیمی 43 ممتاز ملی 27/6/1357 علیرضا دل آرام 6

 سه ملی 25/12/1364 رضا صادقی  44 ممتاز ملی 15/5/1361 فر  طاهر جعفري 7
 سه ملی 27/10/1368 امیر افخمی  45 ملیممتاز  6/6/1360 ایمان نگارستانی 8
 سه ملی 1/2/1366 ادریس روروش  46 ملیممتاز  1/6/1364 روح اله فاریابی 9
 سه ملی 1/1/1343 نبوي…سید ماشاءا 47 ملیممتاز  7/10/1360 سهیل ادیب نیا 10
 سه ملی 15/12/1364 محمد سلطانی نسب  48 ملیممتاز  27/6/1355 محمدعلی قانونی  11
 ملیسه  27/10/1367 معین آقارانی نژاد  49 ملیممتاز  30/6/1370 سهیل شیخ فخرالدینی 12
 ملیسه  14/6/1364 حسین جعفري  50 ملیممتاز  6/12/1362 مرتضی ایران منش 13
 سه ملی 1/1/1361 هدایت اله عطاالهی  51 ممتاز ملی 15/11/1368 علی عبداله زاده 14
 ملیسه  1/11/1363 ی اسفدیار پور مصطف 52 ملی ممتاز 12/6/1354 محمد حسین محدث 15
 سه ملی 1/3/1366 رضا سهرابی 53 ملی  ممتاز 15/6/1358 حمید افشارزاده  16
 سه ملی 18/5/1362 مهدي نجفی 54 ملی یک 20/5/1357 محمد رضا بهروز 17
 سه ملی 27/4/1362 میث  منتظري رادم 55 ملی یک 30/6/1343 رضا هاش  بیگ 18

 سه ملی 24/9/1347 علیرضا عباسی بی غ  56 ملی یک 1/1/1356 محسن جاللی 19

 سه ملی 21/5/1352 مهران ابراهیمی نژاد 57 یک ملی 18/9/1347 سید محسن هاشمی نسب 20
 سه ملی 2/4/1345 محمدرضا کاشفی 58 ملی  یک 22/9/1369 میالد صادقی 21
 ملیسه   علیرضا حاج قاسمی  59 ملی یک 28/6/1370 کاوه دوراندیش 22
 سه ملی 3/11/1361 عباس صادق پور 60 ملی دو 15/6/1356 اشکان افشارزاده 23
 سه ملی 20/9/1363 عظی  تهامی 61 ملی دو 4/5/1359 امیر عیش آبادي  24
 سه  ملی 28/5/1365 علیرضا ابراهیمی نیا 62 ملی  دو 10/6/1350 محمد عظی  ایران نژاد 25
 سه  ملی 25/6/1365 پورحمزه افغانی 63 ملی  دو 1/10/1352 مجید غنچه پور  26
 سه  ملی 22/1/1371 نیااصغر کریمیعلی 64 ملی دو 10/11/1353 نژادمصطفی اسماعیل  27
 سه  ملی 16/4/1372 آباامیرحسین صادقی رلیل 65 ملی دو 11/8/1345 عبدالرضا مقدسی 28
 سه  ملی 8/9/1364 حمد صدرحسینیم 66 ملی  دو 9/6/1353 عبدالهیي علیرضا اسد 29
 سه  ملی 24/5/1366 محمود کریمی افشار 67 ملی  دو 10/4/1358 ایمان مرادیان 30
 سه  ملی 7/11/1368 مرتضی اسمعیلی طرزي 68 ملی  دو 6/5/1367 مبین سعیدي منش  31

 سه  ملی 19/2/1372 پوریا نادري 69 ملی  سه 18/6/1365 محمد حسن شاهمرادي  32
 سه  ملی 25/11/1370 احمد نوروزي 70 ملی  سه 7/7/1342 اکبر نژادساالري 33
 سه  ملی 27/6/1365 محمدجواد سلیمانی باغشا 71 ملی  سه 17/4/1363 حامد زین الدین 34
     سه  ملی 6/3/1367 مصیب پالشی  35
     سه  ملی 13/5/1365 امید کردنژاد 36
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 ستان کرمانشاهداوران بین المللی و ملی ا

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری
 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف

درجه 

 داوری
 سه  ملی 27/10/1368 محمد مظفري 38 دو بین المللی  محمود مدبر  1
 ملیسه   15/6/1350 نادر رضایی  39 بین المللی سه  مهدي شهبازي  2
 سه ملی 11/1/1348 اکبر فتاحی سرابی  40 ملی ممتاز 5/1/1339 احمد مراد بهمنی  3
 ملیسه  1/1/1349 سیروس الفتی منش  41 ملی ممتاز 5/4/1344 سیروس امیري  4

 ملیسه  25/8/1340 محمدرضا زهرایی  42 ملیممتاز  12/11/1360 رسرو اکرمی  5

 سه ملی 2/1/1366 حسین امامی  43 ملیممتاز  26/6/1366 فرشاد امیري  6

 سه ملی 15/7/1359 مهراب شیروئی  44 ملیممتاز  3/7/1353 انور قیطولی  7
 سه ملی 10/8/1361 عبدالرضا رسرو آبادي 45 ملیممتاز  15/2/1355 محسن عباسی فرد 8
 سه ملی 1/1/1365 یزدان شهبازي 45 ملیممتاز  1/1/1365 امید تیر انداز  9
 سه  ملی 3/6/1368 شادي حامد 47 ملیز ممتا 1/7/1351 علی کرمی سراب 10
 سه  ملی 15/6/1364 بهروز امیري 48 ملیممتاز  12/7/1358 مجتبی آغال  11

 سه  ملی 28/3/1368 فردمحمدمهدي نوري 49 ملیممتاز  3/3/1339 برزو میر بیگی  12

 سه  ملی 22/5/1372 محمدجواد زنگنه 50 ملیممتاز  5/12/1348 ایرج فتاحی  13

 سه  ملی 31/6/1365 ساسان فتاحی 51 ملیممتاز  6/8/1363 ایوب یزدان پور  14
 سه  ملی 1/3/1364 ررمیفریدون  52 ملیممتاز  15/7/1352 بهنام سیرآوند  15
 جدول نویس  ایرج بهمن  53 ملی ممتاز 1/11/1356 محمد طیب شیرزادي 16
 جدول نویس  دي محمد علی امی 54 ممتاز ملی 3/2/1368 داود امیري 17
 جدول نویس  فریدون شعبانی 55 ممتاز ملی 20/9/1362 بهشاد پنجه زاده 18
 جدول نویس  مجید پورحسینی 56 ممتاز ملی 1/12/1361 فردین امیري 19
 جدول نویس  عبدالمجید محمدي 57 ملی ممتاز 1/7/1370 پوریا قهرمانی 20

 جدول نویس  کرمی سجاد 58 ملی یک 20/8/1341 احمد قهرمانی  21

     ملی یک 20/6/1347 هوشیار بهمنی  22
     ملی یک 1/5/1369 حامد رواجه وند 23
     یک ملی 8/1/1348 عبدالرضا میري 24
     ملییک  10/10/1351 فردین رشتیانی  25
     ملی یک 4/6/1365 مرتضی قلعه شاهینی  26
     ملی یک 2/3/1351 امیر مصطفایی  27

     ملی یک 14/8/1358 مهدي اسدآبادي 28

     ملی  دو 1/6/1356 مولود ساسلی  29
     ملی دو 8/1/1362 مسعود منهوئی  30
     ملی دو 21/8/1337 حشمت اله همتی  31
     دو  ملی 8/1/1369 هوشنگ کاظمی 32
     ملی دو 14/3/1364 حامد ساعد 33
     لیدو  م 1/6/1362 ناصر سلطانی 34
     ملی دو 1/6/1344 محمد جواد صادق پور  35
     ملی دو  کیومرث مرادي 36
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 داوران بین المللی و ملی استان کهكیلویه و بویر احمد

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری

     بین المللی دو  علی سلیمانی 1

     دو بین المللی  محمد رضا رحیمی 2

     ملی ممتاز 24/3/1357 حسین ابوالحسنی 3

     ممتاز ملی 1/6/1358 روح اله اسفندیاري 4

     ممتاز ملی 10/7/1358 نصرت اله فتحی 5

     ملیممتاز  18/1/1368 ریرآباديسجاد  6

     ممتاز ملی 10/6/1366 صادق شفیعی  7

     ملی یک 31/6/1363 احمدي حسین  8

     ملی دو 16/5/1353 ابراهی  میهن پرست 9

     ملی دو 12/4/1367 حسن طاهري  10

     ملی دو 26/6/1368 مجید کریمی 11

     ملی دو 26/9/1367 سید حمید تقوي 12

     سه ملی 8/9/1365 سعید غریبی  13

     سه ملی 8/4/1365 مهدي پروین زاده  14

     ملی سه  مهران حسینی  15

     سه ملی 25/6/1369 پژمان بوستانی 16

     ملی سه 12/5/1369 محمد رزم آرا 17

     سه ملی 8/10/1358 سید اسالم الدین حسینی  18

     سه ملی 19/6/1340 ابراهی  پناهپوري 19

     سه ملی 1/2/1368 مسل  اشکبوس 20

     سه ملی 1/1/1362 مهدي شاهین سوق 21

     سه ملی  داود حسینی 22

     سه ملی  احمد اکبري  23

     ملیسه   رضا رسایی  24

     ملیسه  4/12/1372 رامین جالل منش 25

     ملیسه  19/3/1369 ایمان اسدورزي 26

     جدول نویس 18/6/1352 کیوان سروش مقدم 27

     ویسجدول ن 1/6/1355 کامران گرگانی  28

29        

30        

31        

32        

33        
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 گلستانداوران بین المللی و ملی استان 

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری
 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف

درجه 

 داوری
 سه ملی 9/1/1363 محمد حسن پوریساقی  38 دو بین المللی  شربتیاله ولی  1
 سه ملی 2/4/1361 مجید ایرجی  39 بین المللی دو  ینی بعیسی سنگدو  2
 سه ملی 10/3/1362 حسن شربتی  40 سه بین المللی  محمدحدادي 3
 سه ملی 7/4/1366 مظاهر منوچهري  41 ممتاز ملی 30/6/1360 حسین علیایی نژاد  4
 سه ملی 25/5/1363 مهدي محمدي 42 ممتاز ملی 3/6/1358 مجید رضایی  5
 سه ملی 26/7/1368 مرتضی رحیمی 43 ممتاز ملی  علیرضا شربتی 6
 سه ملی 1/7/1367 داود سورته سرایی  44 ممتاز ملی 15/6/1360 محمد رضا آهنگران  7
 سه ملی 1/9/1372 مرتضی حسینی 45 ممتاز ملی 10/3/1352 یوسف شربتی 8
 سه ملی 26/9/1362 مجید سراوانی ثانی 46 ممتاز ملی 31/2/1365 سعید مرتضوي 9
 سه ملی 22/11/1371 محمدصفار 47 ممتاز ملی 10/3/1352 علی اصغر راکی 10
     ملی یک 29/2/1364 ابوالفضل ارلی  11
     ملی یک 11/5/1366 محمد جزي  12
     یک  ملی 14/11/1365 پدرام رضا زاده  13
     یمل  یک 16/6/1363 نورعلی فخفوري 14
     ملی  دو 5/9/1351 منصور بارانی  15
     ملی دو 30/6/1361 علی آرمان پور  16
     ملی  دو 5/6/1363 فیروز آرمان پور  17
     ملی دو 1/6/1365 فرزاد بشارتی 18
     ملی  دو 30/6/1365 ابوالفضل یعقوب پور 19
     ملی  دو 23/3/1354 ی گورجی یممجتبی کر 20
     ملی دو 10/4/1349 علی اصغر معقولی  21
     ملی  دو 2/6/1360 صابر اصغري  22
     ملی دو 4/2/1365 میالد معل  23
     ملی دو 25/6/1372 رضاشیردل 24
     ملی دو 27/2/1362 سیدمحمد غفاري 25
     ملی دو 10/3/1372 میرستارحسینی 26
     ملی دو 1/9/1372 مرتضی موسوي 27
     ملی  سه 28/5/1366 اسحه کوثري 28
     ملی سه 31/1/1353 یاسر مالح 29
     ملی  سه 5/11/1364 جواد کهندل 30
     ملی  سه 14/11/1365 سید سعدي میري 31
     ملی  سه 21/4/1365 عسگر کیاپور 32
     ملی  سه 24/1/1362 فرهاد بشارتی  33
     سه ملی 31/6/1367 احمد رضایی  34
     سه ملی 19/5/1363 فرهاد عقیلی 35
     سه ملی 22/1/1367 فرشاد بشارتی 36
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 گیالن داوران بین المللی و ملی استان

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری
 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف

درجه 

 داوری
 ملی  سه 20/4/1363 اط نباتیسقر 38 بین المللی یک  بهروز رضا پور 1

 جدول نویس  علی نژاد صمدي 39 دو بین المللی  رضا علی اصغري 2

 جدول نویس  علیرضا پیشگاهی 40 دو بین المللی  ابراهی  رادمرد 3

 جدول نویس  بیژن جعفري 41 ممتاز ملی 1/11/1363 امین رضا پور 4

 جدول نویس  یمیمیث  کر 42 ممتاز ملی 17/1/1361 حامد رضازاده 5

     ممتاز ملی 26/10/1339 فرامرز صادق پور 6

     ممتاز ملی 7/5/1363 محمد فرح پور 7

     ممتاز ملی 10/5/1362 کاوه پورنوروز 8

     ممتاز ملی 25/6/1358 محسن علی جمشیدي نژاد 9

     ممتاز ملی 15/8/1368 میالد محمدي 10

     متاز ملیم 30/5/1366 غالمرضا محمدي 11

     ممتاز ملی 29/11/1360 سجاد حبیبی 12

     ممتاز ملی 9/10/1363 پیمان نعمتی 13

     ممتاز ملی 24/2/1362 محسن پاسبان 14

     ملی ممتاز 20/10/1362 مهران درمانی 15

     ملی ممتاز 3/4/1338 کیانوش افسرده 16

     ملی  ممتاز 1/1/1366 وحید دهقان 17

     یک ملی 23/10/1365 اصغر حبیب زاده 18

     ملی یک 5/5/1357 شهریار اتابک 19

     ملی یک 13/4/1361 حمید عباسی 20

     ملی  یک 22/12/1362 کیهان فهی  زاد 21

     ملی یک 1/1/1362 سلمان افسرده 22

     ملی یک 1/2/1367 سینا بخشی نژاد 23

     ملی یک 11/8/1368 نیما بخشی نژاد 24

     ملی  یک 1/5/1365 مسعود رشتیانی 25

     ملی  یک 10/8/1369 حامد زرین نعل 26

     ملی یک 11/2/1369 مالک قربانی 27

     ملی  یک 30/6/1366 معین جوان حه پرست 28

     ملی یک 10/5/1373 محمدرضا نهانی 29

     ملی  یک 1/1/1364 ناصر دانیال زاده 30

     ملی یک 20/6/1357 علیرضا نژاد قنبر 31

     ملی دو 1/4/1365 عار  حقانی 32
     ملی دو 9/12/1365 مصطفی برکتان 33

     سه ملی 28/8/1370 بهادر پورهوشیار 34

     سه ملی 30/6/1365 هادي صفري 35

     سه ملی 23/5/1367 صاحب محمدي رواه 36

     سه ملی 12/11/1374 جالل الدین سید موسوي 37
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 لرستان داوران بین المللی و ملی استان
 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف
 ملی دو 30/6/1364 احسان محمدي 41 دو بین المللی  محمود رضا ستوده 1
 ملی دو 16/2/1365 محسن گودرزي 42 للیدو بین الم  شیرزاد غالم زاده عل  2
 ملی دو 21/12/1370 امیدمهدوي 43 دو  بین المللی  فرید بهرامی 3
 ملی دو 22/4/1369 سامان یاسمی 44 ممتاز ملی 1/3/1343 غالمرضا جوانمرد 4
 ملی دو 30/6/1363 جالل ازادبخت 45 ممتاز ملی 9/3/1338 رسرو رضایی  5
 ملی دو 30/11/1368 سجادساري 46 ممتاز ملی 22/6/1362 محمد دالوند 6
 ملی دو 7/4/1368 سیاوش دوست ریال 47 ممتاز ملی 1/7/1359 نعمت اله حسن نژاد 7
 سه ملی 22/8/1373 رضا دولتشاه 48 ممتاز ملی 1/11/1358 بهزاد بیرانوند 8
 سه ملی  بابک مرادي 49 ممتاز ملی 20/12/1340 حسن یوسف وند 9

 سه ملی 17/1/1365 محمد آبروان 50 ممتاز ملی 10/3/1341 ز رطیبپروی 10
 سه ملی  سعدي پورحاتمی 51 ممتاز ملی 1/1/1348 حمزه علی یوسفوند 11
 سه  ملی 1/1/1349 حسین چوپانی 52 ممتاز ملی 5/1/1352 عبدالحسین نظامی 12
 سه  ملی 28/8/1362 سجاد جیریاي 53 ممتاز ملی 1/1/1359 روح اله سپهوند 13

 سه ملی 15/9/1363 جعفر میرزایی 54 ممتاز ملی 12/6/1345 بهروز رورزمان 14
 ملی سه 27/4/1366 رضا فرازمند 55 ممتاز ملی 1/6/1356 بهروز ندري 15

 ملی سه 1/12/1354 محمد علی گودرزي 56 ممتاز ملی 20/12/1354 عین اله کاکولوند 16

 سه ملی 8/4/1368 رسول سگوند 57 ملیممتاز  31/6/1362 مهدي هاشمی 17
 سه ملی 7/2/1366 عباس کاپله 58 ممتاز ملی 1/6/1354 امیر پروري 18
 سه ملی 15/11/1372 وحیدبیرانوند 59 ممتاز ملی 30/6/1357 مصطفی امین نژاد 19

 سه ملی 8/3/1364 کیومرث  مرادي 60 ممتاز ملی 11/12/1361 محمد حمزه فرد 20

 سه ملی 2/6/1358 گودرزي یحیی 61 ممتاز ملی 1/1/1352 دیانمراد مرا 21
 سه ملی 1/1/1370 مصطفی رشیدنیا  62 ممتاز ملی 17/12/1362 محسن رحیمی 22
 سه ملی 1/6/1364 علی ابوالفتحی 63 ممتاز ملی 1/1/1360 هوشنگ وره زردي 23
 سه ملی 14/6/1359 مهدي شفیعی 64 ممتاز ملی 26/10/1370 مجتبی بسحاق 24
 سه ملی 3/6/1371 مجیدگودرزي 65 ممتاز ملی 9/8/1364 علی طاهري 25
 سه ملی 3/3/1367 میث  رورشیدي 66 ملی  ممتاز 12/11/1366 سعید گلی 26
 سه ملی 26/9/1365 سعیدعینی اکبري 67 ملی  ممتاز 12/10/1366 حسین یاراحمدي 27
 سه ملی  یث  نامداريم 68 ملی  ممتاز 1/2/1362 مهدي سمیعی فرد 28
 سه ملی 1/1/1367 حامد بهاروند 69 یک  ملی 30/12/1367 محمد کاوند 29
 سه ملی 14/9/1373 نیامحمد حیدري 70 ملی یک 20/2/1364 سجاد درویشی 30
 جدول نویس  محمد پنجی پور 71 ملی یک 1/6/1366 مهدي توکلی 31
 جدول نویس  ر دریکونداصغ 72 یک  ملی 14/11/1362 فرشاد یوسفوند 32
 جدول نویس  محمد کشوري 73 یک ملی 27/1/1364 احسان گرمسیري 33

 جدول نویس  سیامک لویی 74 ملی یک 15/1/1365 امیر رضایی 34

 جدول نویس  منصور ذلقی 75 ملی  یک 23/2/1361 محمد لشنی زند 35

 جدول نویس  محمدعلی گودرزي 76 ملی یک 2/3/1359 رضا صوفی 36

 جدول نویس  هوشنگ بنیادي 77 یک ملی 1/1/1359 محمدرضا صیدرضایی 37

 جدول نویس  جعفر میرزایی 78 ملی  دو 5/5/1363 امیر سرلک 38

     ملی دو 1/9/1363 اکبرگودرزي 39

     ملی دو 1/1/1372 محمدرضادالوند 40



 52 

 مازندران داوران بین المللی و ملی استان

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف درجه داوري تاریخ تولد دگینام و نام رانوا ردیف

 ممتاز ملی 31/6/1368 دانیال بابایی 38 یک بین المللی  موسی بابایی 1

 ممتاز ملی 14/11/1368 معین مرغزاري 39 بین المللی یک  نیما صادقی 2

 ممتازملی 1/5/1360 سینیسید محمد ح 40 بین المللی دو  رمضانعلی رمضان نژاد 3

 ممتازملی 29/6/1367 معین ربیع پور 41 بین المللی دو  محمد علی احمدي شورکایی 4

 ممتاز ملی 15/6/1362 صابر آتش پیکر 42 دو بین المللی  محسن عبدالهی 5

 ممتاز ملی 3/4/1368 مصطفی محمودجانلو 43 دو بین المللی  غالمرضا محمدنژاد پاجی 6

 ممتاز ملی 30/6/1359 حسین آروندباباتبار 44 سه بین المللی  افشار عبداله 7

 ممتاز ملی  سجاد کالنتري 45 سه بین المللی  محمد علی صمدي قره بالغ 8

 ملی  ممتاز 29/6/1343 احمد علی قبادیان 46 سه بین المللی  2/6/1359 حسن گلدشتی 9

 ملی یک 26/5/1359 لی جعفريع 47 سه بین المللی 10/6/1358 علی الریجانی 10

 ملی یک 12/12/1359 سیدروح اله میررمضانی 48 ممتاز ملی 7/7/1341 محمدرضا جمشیدي فر 11

 ملی یک 17/4/1364 سجاد علیجان زاده 49 ممتاز ملی 29/5/1350 محمد رمضانی 12

 ملی یک 19/6/1366 مجتبی باقرزاده 50 ممتاز ملی 30/3/1358 سید صادق قاسمی 13

 یک  ملی 7/2/1361 بابک یقوب زاده 51 ممتاز ملی 22/6/1355 اصغر مجلسی 14

 یک  ملی 29/4/1362 مرتضی باقري 52 ممتاز ملی 27/4/1356 سید حسین قاسمی 15

 یک ملی 30/6/1366 بهنام حسن زاده 53 ممتاز ملی 30/6/1360 قاس  عسلچی 16

 ملی یک 1/1/1366 ی فیروزپورعل 54 ممتاز ملی 8/4/1360 ساالر بالی تبار 17

 یک ملی 17/6/1370 فرهاد محمدپور 55 ممتاز ملی 1/10/1353 موسی باستانی 18

 ملی  یک 29/6/1359 سعید ثمربخش 56 ممتاز ملی 2/6/1362 دانیال منوچهري 19

 یک ملی 28/9/1360 مرتضی اردشیر 57 ممتاز ملی 20/2/1367 وحید هاتفی نیا 20

 یک ملی  رضا گل آقازاده 58 ممتاز  ملی 10/5/1366 میث  تیما 21

 ملی  یک 28/4/1365 ابوالفضل قلیان رستمی 59 ممتاز ملی 30/6/1362 عبدالحمید مقصودي 22

 یک ملی 30/6/1366 مرتضی حاج اقایی 60 ممتاز ملی 24/6/1368 ایلیا ردادادي 23

 ملی  یک 1/1/1364 حسین شرافتی 61 ممتاز ملی 15/6/1360 حامد ررسندي 24

 ملی  یک 30/6/1367 علی شکري 62 ممتاز ملی 21/6/1362 مهدي رضایی قلعه 25

 ملی  یک 15/11/1355 مجتبی طوسی 63 ملی ممتاز 30/6/1365 مسیب عباسی 26

 ملی یک 12/4/1341 مجید یوسف نژاد 64 ملی ممتاز 29/9/1368 شهرام بخشی 27

 ملی یک 1/11/1366 فرزاد قبادي 65 ملی ممتاز 19/10/1367 سهیل نوروزي 28

 ملی  یک 15/2/1359 سید سعید حسینی 66 ممتاز ملی 1/1/1359 احسان مهدي زاده 29

 ملی  یک 25/9/1367 علی صالحی 67 ممتاز ملی 1/7/1361 میث  ساداتی 30

 یک ملی 28/3/1370 داود بابائی 68 ممتاز ملی 12/5/1366 محمد رلیلی پور 31

 یک ملی 15/6/1358 اله شاکريحجت 69 ممتاز ملی 5/1/1341 پورحبیبیان صادق 32

 ملی دو 18/1/1364 شهرام حسن پور 70 ممتاز  ملی 11/5/1368 نعمت کاوسی 33
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 مازندران داوران بین المللی و ملی استان

 درجه داوري دتاریخ تول نام و نام رانوادگی ردیف درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف

 سه ملی 1373./9/5 سیدمیث  کیانژاد 112 دو ملی 20/6/1364 حامد احمدي 75

 سه ملی 21/7/1374 فریبرز تقوي نیا 113 ملی دو 20/4/1376 محمد جعفري 76

 سه ملی 31/6/1360 مرتضی فرامرزي 114 ملی سه 20/3/1367 مژده رضا 77

 سه ملی 23/11/1367 ن آزاديحس 115 ملی دو 1/1/1367 محمد تیرنتیلی 78

 سه ملی 26/10/1368 محسن ولی الهی 116 ملی دو 15/6/1366 محمد پوالدي 79

 سه ملی 19/6/1360 وحید رحیمی 117 دو  ملی 8/2/1359 صال  سعادتمند 80

 سه ملی 1/4/1367 مسی  روح اله زاده 118 ملی دو  علی حسن امرجی 81

 سه ملی 22/6/1370 علی جعفري 119 لیم دو 1/3/1365 داریوش رنجبر 82

 سه ملی 30/7/1369 مصطفی فهیمی 120 ملی دو 26/9/1369 عار  بابایی 83

 سه ملی 4/6/1370 احسان نورپور 121 ملی دو 2/1/1368 سیدرحی  حسین نژ اد 84

 سه ملی  سید عادل حسینی 122 ملی دو 26/6/1366 سیدهادي حسینی 85

 سه ملی 26/8/1370 اعیان جسیدمنوچهرش 123 ملی دو 12/5/1373 ابراهی  ابراهیمی 86

 سه ملی 5/6/1362 احمد اصغري 124 ملی دو 30/2/1364 مجتبی قاس  نژاد 87

 سه ملی 7/12/1368 کیوان عالمی 125 ملی  دو 1/6/1355 محمد کاکوئی 88

 سه ملی 30/6/1366 عبدالرحمان عابد بادلی 126 دو ملی 2/1/1375 میالد چراغی 89

 سه ملی 19/4/1368 مسعود ردري 127 دو ملی 25/6/1367 صابر کاویانی 90

 سه ملی 3/11/1366 حسین اسکندري 128 ملی دو 11/3/1374 علی نبی قنبري 91

 سه ملی 20/4/1367 حسن حسن تبار 129 ملی دو 7/1/1363 میث  ممی زاده 92

 ملی  سه 14/6/1361 نصوريمجید م 130 ملی دو 17/4/1372 ابوالفضل شصتی 93

 ملی  سه 3/6/1347 محمود اسعدي 131 ملی  دو 19/8/1347 ابراهی  بوبایی 94

 سه ملی 20/5/1352 حبیب اله عسگریان 132 دو ملی 20/1/1367 حامد عالالدین 95

 سه ملی 20/6/1369 فرزین ربیعی 133 سه ملی 20/6/1344 نصرت اله اکباتان 96

 سه ملی 3/7/1357 حسن ترابی رستمی 134 سه ملی 24/6/1367 یفرشید حاجی رجب 97

 ملی سه 11/8/1368 سعید الریجانی 135 سه ملی  سید صال  میر جعفري 98

 سه ملی 21/7/1364 محمد طاهر بالسی 136 سه ملی 14/12/1366 علی پریزاد 99

 یمل سه 16/5/1357 فرزاد فعلی 137 سه ملی 12/2/1349 مجید اندرامی 100

 ملی  سه 16/6/1368 بهمن حاجی زاده 138 سه ملی 1/6/1359 مجتبی چوپانی 101

 سه ملی 22/10/1361 عباس عالی 139 سه ملی 14/5/1359 مهدي طبري 102

 جدول نویس  علی شرافتی 140 سه ملی 28/2/1343 حمیدرضا ضیاءپور 103

 ول نویسجد  ابوالفضل قارنی  سه ملی 5/10/1368 ولی اله فهیمی 104

 جدول نویس  علی مجیدي  سه ملی 29/5/1367 سهیل عرب 105

     سه ملی 12/2/1367 بهنام رلیل مهر 106

     سه ملی 8/3/1366 عادل جاوي 107

     سه ملی 28/3/1359 حبیب اله مطهري 108

     سه  ملی 16/3/1369 رامین ملکی 109

     سه ملی 21/10/1366 جعفرحاجی زاده  110



 54 

 مرکزی داوران بین المللی و ملی استان
 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف

 ملی دو 11/10/1368 شهرام دهقانی 39 سه بین المللی  محمد علی حبیبی 1

 ملی  دو 1/9/1359 محمد کمیجانی 40 سه بین المللی  محمدجعفر رانمحمدي 2

 ملی دو 23/7/1371 محمد کاظمی 41 سه بین المللی  داود فرجی  3

 ملی دو 23/11/1368 سلمان نفر سفید دشتی 42 سه بین المللی 31/6/1362 عمران جباري 4

 دو ملی 25/12/1365 مسعود کریمی 43 ممتاز ملی 8/12/1362 مهرداد نجاتی 5

 سه ملی 1/1/1353 ابراهی  مشایخی 44 ممتاز ملی 12/1/1367 مهدي غالمی 6

 سه ملی 23/11/1372 مهدي کریمی 45 ممتاز ملی 22/12/1367 سید مرتضی حسنی 7

 ملی سه 20/1/1362 احمد ملکی 46 ممتاز ملی 24/4/1368 ابوالفضل سلیمی 8

 ملی سه 17/3/1369 محمدرضا حسینی 47 ممتاز ملی 17/2/1369 مهرداد جعفري 9

 سه ملی 20/10/1343 رحی  ابوالحسنی 48 ممتاز ملی 29/3/1361 یامراله فدای 10

 سه ملی 13/4/1369 علی اکبري 49 ملی ممتاز 30/6/1363 سید علی سجادي 11

 سه ملی 28/6/1371 عرفان کیانی 50 ملی  ممتاز 29/9/1368 سید محمد سجادي 12

 سه ملی 9/1/1358 محسن احمدي 51 ملی  ممتاز 12/3/1346 سید اکبر بهاري 13

 ملی  سه 26/2/1365 مصطفی مقدس نژاد 52 ملی  ممتاز 17/2/1364 مجید لک 14

 ملی سه 20/7/1371 فرزادانصاري 53 ملی ممتاز 12/1/1356 مجید محمودي 15

 ملی سه 14/4/1361 احمد زمانی بروجن 54 یک  ملی 2/3/1372 صادق رانسوز 16

 سه ملی 10/10/1368 شهاب شیخی 55 یک ملی 21/3/1367 اشکان واعظی 17

 جدول نویس  مصطفی بوالحسنی 56 یک ملی 10/11/1368 حسن امیدي 18

 جدول نویس  مجید شاهسوارانی 57 یک ملی 1/1/1369 تورج صفایی 19

 جدول نویس  علی محمد طاهري 58 ملی یک 3/9/1351 امیر عباس حسینی 20

 جدول نویس  علی باقري 59 یک  ملی 3/9/1371 ابوالفضل عالیخانی 21

 جدول نویس  سعید گودرزي 60 ملی یک 26/3/1364 سهراب شیخی نژاد 22

     ملی یک 13/6/1365 محمدحسین بهرامی 23

     ملی  یک 17/1/1364 مجید فات  24

     ملی  یک 11/5/1369 محمد سلیمی 25

     ملی یک 5/5/1372 جمال جودکی 26

     ملی یک 18/8/1369 علی شکوري 27

     ملی یک 30/6/1364 مهدي ابراهیمی 28

     ملی  یک 26/6/1364 میالد امیري هژاوه 29

     ملی  یک 1/7/1361 سیدسعید سجاد هژاوه 30

     ملی یک 30/6/1360 داود ایمانلو 31

     ملی یک 4/11/1360 عباس قلعه نوئی 32

     یک ملی 13/2/1361 میالد فرزانه 33

     دو ملی 25/5/1367 ابوالفضل علی بیگی 34

     ملی  دو 13/5/1366 قدرت اهلل طاهري 35

     ملی  دو 9/2/1367 سیدعلی طباطبایی 36
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 هرمزگان داوران بین المللی و ملی استان

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی فردی

     دو بین المللی  محمد مارزي 1

     ملی ممتاز 22/2/1357 پدرام محدث 2

     ملی یک 4/6/1354 بهزاد نظري 3

     ملی یک 30/10/1366 محمد یوسف پرنیائی 4

     ملی  یک  مجتبی حامدي پور 5

     ملی دو 29/4/1365 رضا رستمی لیاولی 6

     ملی ود 10/4/1340 سید مهدي گلگیر سوار 7

     دو  ملی  احمد حامدي پور 8

     ملی سه 7/6/1365 سید امین گلگیر سوار 9

     ملی  سه 12/6/1363 اسماعیل ادوایی 10

     ملی  سه 1/3/1360 مرتضی زارعی دهوئی  11

     ملی سه 2/10/1364 حمید بلوچ مرادي 12

     سه  ملی 27/4/1347 عبدالمجید رزم پور 13
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 داوران بین المللی و ملی استان همدان

 درجه داوري تاریخ تولد وادگینام و نام ران ردیف درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف

 سه ملی 19/1/1368 گیحسین حسن ب 38 بین المللی یک  مزدک گیتی  1

 ملیسه  1/6/1365 علی قادري والی 39 بین المللی سه  داریوش چلوئیان 2

 ملیسه  1/3/1363 سید علی کاووسی حسینی 40 سه بین المللی  مسعود چوبین 3

 سه ملی 12/4/1365 مجد یصادق قهرمان 41 للیسه بین الم  بیژن روز بهانی 4

 سه ملی 18/3/1372 امیرحسین ترکمان 42 ملی ممتاز 14/5/1339 یداله ادیب  5

 سه ملی 2/7/1374 قیاسوند نامی 43 ملی  ممتاز 7/5/1361 رسول اله وردي 6

 سه ملی 11/11/1373 هرياحسان م 44 ملی  ممتاز 1/1/1361 محمد کیانی 7

 جدول نویس  حسن فتحی 37 ملی ممتاز 4/4/1353 پید نامه وحید س 8

 جدول نویس  صابر عبدالهی  45 ملی ممتاز 4/2/1350 رضا ترکاشوند  9

 جدول نویس  فرزاد غفاري 46 ملی ممتاز 13/2/1357 حمیدرضا زندي  10

 جدول نویس  حمیداسالمی 47 ملی ممتاز 20/2/1347 رضا ربیعیان  11

 جدول نویس  محمددهفولی 48 ملی ممتاز 26/6/1356 ی بیژن فردوس 12

     ملی ممتاز 1/5/1355 محمد حسین حسینی  13

     ملی ممتاز 28/6/1363 علیرضا حسینی 14

     ملی ممتاز 8/5/1356 رضا غالمی  15

     ملی ممتاز 1/3/1351 مجتبی رسروي  16

     ملی ممتاز 21/2/1351 محسن جوادي 17

     ملی ممتاز 1/9/1360 مان بختیاري سل 18

     ملی ممتاز 4/6/1360 شهاب روزبهانی 19

     ملی ممتاز 2/1/1353 محمد مصطفی جوکار  20

     ملی ممتاز 20/12/1359 مهدي قهرمانی  21

     ملی ممتاز 1/1/1358 اباذر ابوالفتحی  22

     ملی ممتاز 11/12/1355 محمد صانعی همت  23

     ملی یک 1/3/1338 محمود بدیه  24

     ملی یک 22/6/1360 علی اکبر چهاردولی 25

     ملی یک 14/7/1371 عرفان جعفري 26

     ملی  یک 11/5/1354 مجتبی اشرفیان  27

     ملی یک 3/6/1363 یاسر فرنیا 28

     یک ملی 1/7/1360 جواد صمدي روشن 29

     ملی ود 12/6/1349 رسرو صاحبی  30

     ملی دو 1/11/1355 احمد کیهانی حکمت  31

     ملی دو 20/9/1362 یاسر کرمعلی  32

     ملی  دو 26/6/1362 جواد گرگی 33

     سه ملی 21/4/1348 حمید رضا درویش  34

     ملیسه  23/10/1352 کوروش ربیعی  35

     ملیسه  12/10/1366 حامد رهگشاي 36
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 المللی و ملی استان یزد داوران بین

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف درجه داوري تاریخ تولد نام و نام رانوادگی ردیف

 ملیسه  12/12/1371 احمد کارگر 38 یک بین المللی  پور یزديی ئمحمد مصال 1

 لیمسه  1/5/1369 علی اکبر برزگر 39 ملی یک 3/2/1360 حبیب اله بیرانوند  2

 ملیسه  11/3/1369 مهدي زارعی 40 ملی دو 11/5/1357 ابوالفضل کارگر 3

 ملی سه 10/7/1341 حسین اکبري 41 ملی  دو 2/2/1352 حسین وفایی 4

 ملیسه  2/3/1358 سید روح اله رفوگر 42 ملی دو 14/10/1343 مرتضی رنجبر 5

 ملیسه  15/1/1361 جواد حکیمیان 43 ملیدو  20/1/1357 محمدحسین دهقان 6

     ملی سه 14/10/1357 علیرضا بابائی 7

     سه ملی  محمد حسین پاکزاد 8

     سه ملی 3/3/1360 عباس جعفري 9

     ملی سه 25/1/1360 سید مهدي احمدپور 10

     سه ملی 27/5/1344 محمد علی حسینی  11

     ملیسه   20/6/1366 محسن انتظاري 12

     ملیسه   4/9/1365 لمهدي رجبی جال 13

     ملیسه  16/3/1366 مهدي عرب زاده 14

     ملیسه   5/2/1369 احسان شاکر اردکانی 15

     ملیسه  27/7/1367 محمد حسین کالنتري 16

     ملیسه   25/6/1366 علی محمد قاسمی 17

     ملیسه   3/11/1367 جواد قانعی 18

     ملیسه   25/10/1364 علی دهقانی محمودآبادي 19

     ملیسه  20/2/1335 علی محمد عرفانی نیا 20

     ملیسه  8/8/1357 امیر حسین بیرانوند 21

     ملیسه  1360 محمد فرحناکی مقدم  22

     ملیسه  14/10/1357 علی آقازاده شیرازي  23

     ملیسه  25/7/1370 منصور دهقان 24

     ملیسه  3/8/1347 حسین کریمی زاده 25

     ملیسه  30/6/1365 علی جهانخواه 26

     ملیسه  6/2/1365 جابر ابهت 27

     ملیسه  4/1/1370 فرشید فرمان 28

     ملیسه  1/4/1364 جواد شیریزدانی 29

     ملیسه  1/6/1364 محمد جواد حدادي 30

     ملیسه  1/5/1362 صادق ناظمیان 31

     ملیسه  29/6/1363 انیمحمد حسین دهق 32

     ملیسه  4/6/1367 وحید کبیري پور 33

     ملیسه  16/1/1369 محمدرضا بحجتی 34

     ملیسه  30/6/1364 حیدر کالنتري 35

     ملیسه  12/6/1370 محمد کریمی زاده 36
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 حادیه جهانی كشتیاتسایت اینترنتی 

              

www.unitedworldwrestling.org 

 
 
 

 ایمیل فدراسیون كشتی جمهوری اسالمیسایت و 
 

www.iawf.ir 
 

nwrestling.irwww.ira 

Email : wrestling.ir@Gmail.com 
 

 ایمیل كمیته داوران
kdavaran@yahoo.comEmail :  

http://www.unitedworldwrestling.org/
http://www.iawf.ir/
http://www.iranwrestling.ir/
mailto:ir@Gmail.com
mailto:kdavaran@yahoo.com

