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 حمید بنی تمیم

 فدراسیون كشتی رئیسنائب

 جمهوری اسالمی ایران

 

 
 

ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و بهار طبیعت و آرزوي موفقیت 

زندگی و قضااااوت  اي شاااما عزیزان که به حول قوه الهی  در تمام مراحل

سپاس  را با تمام فراز و نشیب  ایش پشت سر 1396سال شته و تشکر و  گذا

ستاي تحقق ا داف  از تالش  اي شی در را ش شما که از  یچ کو شائبه  بی 

مایم که را برد اي دریغ ننمودید و این را خاطر نشاااان  فدراسااایون می ن

س شتی در  سیون ک شتی اال جاري ارتقفدرا ء توانمندي و دانش داوري در ک

ایران و جهان خوا د بود . در پایان ضااامن توفیق روز افزون براي  مه شاااما 

میادین داخلی در  بزرگوارانعزیزان امیدوارم شا د قضاوت  اي خوب شما 

 .و بین المللی باشیم
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 رضا الیق

 كشتی فدراسیون دبیر

 جمهوری اسالمی ایران

 

 
 

شااادکامی و سااربلندي براي شااما داوران تبریک سااال نو و آرزوي  عرض با

را با موفقیت به پایان رساااندید. ضاامن قدردانی از  1396گرانقدر که سااال 

زحمات یکایک شما عزیزان در پیشبرد ورزش ملی کشور، کشتی، امیدوارم 

در ساااال جدید شاااا د موفقیت  اي روز افزونتان در عر اااه  اي داخلی و 

و بتوانیم با  مکاري متقابل بازوان توانمندي براي فدراساایون  بودهمللی البین

 کشتی باشیم.

 ، افتخارآفرین باشد.زامیدوارم در سال جدید کشتی براي ایران عزی
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 محمد ابراهیم امامی

 کشتی داوران فدراسیون کمیسیونریـیس 

 جمهوری اسالمی ایران
 

می  سااال نو و بهار پرطراوت که نشااانه قدرت لیزال الهی و ت دید حیات طبیعت   

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

سال نو را به ما ارزانی  شاکرم که بار دیگر حالوت لحظه حلول  و خداوند بزرگ را 

در سااایه کرامتش دل به تالشاای افزون  م ،دداشاات تا با تدبیر و تعقل بر آن ه گذرانی

به  مت و  مکاري  1396در ساااال  براي عزت و ساااربلندي میهن اساااالمی ببندیم .

مندي داوري کشور  ائی را که جهت قانوننامهداوران ، نظام سیونکمیاعضاء محترم 

که امیدوارم در سااال جاري با  تدوین شااده بود مورد بررساای و ا ااال  قرار دادیم

یل و عه داوري  تکم جام لت را در  عدا مه  اي موجود بتوانیم  نا ظام  هایی نمودن ن ن

شتی  برقرار نماییم. ضاي خانواده افتخار آفرین ک شت با تالش اع سالی که گذ ، در 

در مسااابقات جهانی ، قهرمانی و پیروزي  اي ارزشاامندي براي ورزش اول کشااور 

تا نقش ارزاي قاره ن بی ادعا و سااارافراز مند داوراشااارقم خورد که در این راسااا

 کشورمان نیز انکار ناپذیر و کامالً مشهود بود .

به خصاوص در المپیک   م ون سانوات گذشاته 97امیدوارم این توفیقات در ساال 

ادامه یابد و پرچم خوش رنگ کشاااورمان  جاکارتا( –( )اندونزي 2018آسااایائی )

 مواره در قله  اي افتخار برافراشته شود و داوران شایسته کشورمان در عر ه  اي 

 بین المللی بیش از پیش موفق باشند .ملی و 
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 داوران فدراسیون کشتی  سیوناعضای کمی
 

 

 
  

 رئیس – محمدارباهیم امامی

 
 دبیر –جواد کریمی  

 

 

   
 عضو -  غالمرضا طاهرخانی عضو -  محمد رحیم پور عضو -  مهدی آاقولی

 

 

 
 عضو -بابک امجدی               عضو   –مسعود چوپین 
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 داوران بین المللی قضاوت کننده در مسابقات المپیک از ابتدا تاکنون

 انصر گیوه چیشاردوان  الاقسمیم محمود  ابوالملوکی کیومرث   

   
 مهدی خالدیشاردوان  رحیم عظیمی شاردوان امیر حمیدی

   
 عباس نمازیان رحیم جدی ارباهیم نیک سرشت

   
 اردوان صاحب بهمن طالبی علی اکبر طهماسبی

 
 

 
  محمد ارباهیم امامی  
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 ملی  3نحوه آموزش یکسان سازی جهت كالسهای استاژ)پایه(درجه

 روز اول 
 صبح: 9ساعت 

 معارفه خوش آمدگویی و *

 حضور غیاب حاضرین در جلسه  *

 شروع مقررات جدول مسابقات  *

 سیستم برگزاري مسابقات  *

  دقیقه 15استراحت  *

 12:30الی  10:45ساعت 

 سرویس پزشکی در طول مسابقات  *

 امتیازات مربوط به فنون مختلف  *

 حالت خطر  ارزشیابی پوئن  اي مربوط در شرایط پل و *

 خاتمه کشتی  امتیازات رده بندي و *

 بررسی حالت مختلف ضربه فنی  *

 تکنیکهاي برتر  ارزشیابی فنون و *

  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 ) *

 شر  وظایف  یات ژوري  *

 اعالم تعداد امتیاز  تصمیم گیري و *

 تابلو نشان د نده امتیازات  *

 جریمه داوران خطاکار  *
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  اتحادیه جهانی لباس مخصوص داوري *

 بکار بردن ا طالحات  نگام قضاوت توسط داور وسط  *

 اوزان کشتی گیران    گروه  اي سنی و *

 * لباس کشتی گیران 

 سرویس پزشکی  *

  دقیقه 15استراحت  *

 12:30صبح الی 10:45ساعت 

 شرایط آن  شروع مسابقات و *

 وظیفه داوران در زمان وزن کشی  وزن کشی ، *

 فراخوانی کشتی گیران  *

 روي تشک شرایط حضور دو کشتی گیر بر *

 شرایط شروع کشتی  *

 مسابقه  شروع م دد شرایط توقف و *

 شرایط پایان مسابقه  *

 انواع پیروزي  *

 فنون امتیازات مرتبط با *

 ارزشیابی فنون *

 وضعیت خطر *

 بعد از ظهر  16:30الی  15ساعت 

 امتیازات رده بندي مسابقات  *

 غیر قانونی  فنون غیر م از و *

 ممنوعیتها *

 فرار ازتشک  *

 فراراز فن   *

 دفاع مطلق *

 فنون غیر م از در رده  اي سنی نوجوانان  *

 نتایج مربوط به مسابقه  *

  دقیقه 15استراحت  *
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 روز سوم  
 صبح 10:30الی  9ساعت 

 فرنگی و حالت مختلف در کشتی آزاد نمایش تصویر و *

 دقیقه 15استراحت  *

 صبح  12:30الی  10:45ساعت 

 آزمایش داوران از طریق نمایش فیلم کشتی  *

  16:30الی  15ساعت 

 پاسخ  رفع اشکال به  ورت پرسش و ادامه نمایش فیلم کشتی و *

 دقیقه   15استراحت  *

 بعد از ظهر  18الی  16:45ساعت 

 د فوق  ربرگزاري آزمون کتبی از کلیه موا *

 روز چهارم
  10:30صبح الی 9ساعت 

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

 دقیقه 15استراحت  *

 12:30الی  10:45ساعت 

 *رفع اشکالت داوري  نرجویان

 بعد از ظهر   18الی  15ساعت 

 رییس تشک   قاضی و ، برگزاري آزمون عملی از  نرجویان به عنوان داور *

 قابل توجه مدرسین محترم  :

 خوا د بود قررات ارسالی از اتحادیه جهانیتدریس طبق آخرین م

 توضیح :

بنا به عللی تغییر پیدا خوا د  بعضی مواقع ساعتهاي دروس مختلف چه به  ورت عملی چه به  ورت تئوري

 نمود

 
 

 

 

 

 

 
 



14 

 

 : ملی) پایه( 3درجه شرایط کالس استاژ داوری

 

 ت کشتی استان مربوطه.اا معرفینامه از  ی1

 دیپلم کامل متوسطه.، ا حداقل تحصیالت 2

، تورنمنتهاي بین المللی،  ، آسیایی ، المپیک ، جهانی کشتی ا داشتن حکم قهرمانی3

 .شهرستان و حداقل استانی ،کشوري

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

 تناسب اندام مناسب براي داوري .– 5

 .یا فرانسه آشنایی مختصر به زبان انگلیسی-6

 آزمون آمادگی جسمانی . -7

+  3×4قطعه عکس  یکشااامل   JPG.*با پسااوند  CDاسااکن مدارب بر روي  .8

صیلی + کپی بالترین  سنامه + کپی آخرین مدرب تح شنا شت تمام  فحات  رونو

کارت ملی + گوا ی ساااالمت پزشاااک + کارت بیمه مدرب قهرمانی کشاااتی + 

 .ورزشی + ارایه گوا ی عدم اعتیاد + گوا ی عدم سوء پیشینه

و کلیه مطالب داوري  باشااادروز می 4 حداقلمدت کالس اساااتاژ داوري ملی  .9

شد و در پایان دوره امتحان لزم به  صورت تئوري و عملی تدریس خوا د  شتی ب ک

 عمل خوا د آمد .

ت کشتی اتقاضاي کتبی  ی ،کالس استاژ داوري ملی ) پایه( بر اساس نیاز استان .10

و پس از موافقت مسااائولین محترم  بر مبناي تعداد کشاااتی گیران بیمه شاااده اساااتان

 برگزار خوا د شد.با توجه به نیاز در محل استان ، ون کشتی فداسی

 و المپیک ، جهانیدارندگان مدال  اي آسیایی، بازي  اي آسیایی، جام جهانی -11

 سال سن در کالس فوق شرکت نمایند . 35می توانند تا 
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 :داوری نیازپیش هایکالسشرکت در شرایط 

 

 .سال 30تا  18دامنه سنی  -1

 تحصیلی دیپلم و بالتر.داشتن مدرب  -2

 داشتن عنوان استانی مسابقات کشتی و در  ورت نیاز عنوان شهرستانی. -3

 موارد آزمون:

)منابع معرفی شده فدراسیون شامل  15از  5/10آزمون زبان انگلیسی حداقل نمره  -1

 سوال عمومی و واژگان کلیدي داوري(. 60

شامل  یک دقیقه شناي  15از  5/10آزمون آمادگی جسمانی حداقل نمره قبولی  -2

ست، پرش طول، دوي  ش ست، یک دقیقه دراز و ن متر و دوي  4×9روي کف د

 متر. 1600
 مدارک مورد نیاز:

نامه از  یات معرفی -1شامل   JPG.*با پسوند  CDاسکن مدارب بر روي 

آخرین مدرب  -5عکس پرسنلی  -4کارت ملی  -3شناسنامه  -2استان مربوط 

بیمه ورزشی معتبر  -8گوا ی سالمت از پزشک معتبر  -7حکم قهرمانی  -6تحصیلی 

گوا ی عدم اعتیاد و سوء  -10 اي ورزشی پوشش مناسب فعالیت -9، 1397در سال 

پیشینه )در  ورت ارایه گوا ی اشتغال به کار یا گوا ی اشتغال به تحصیل، نیازي به 

مدارب باید توسط  یات کشتی )تمامی  باشد(گوا ی عدم اعتیاد و سوء پیشینه نمی

 .استان مربوط برابر با ا ل گردد(
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 و کنترل درجه  ملی(  1به  2 ) و(  2به   3 ) ارتقاء درجه داورانشرایط 

   یئت کشتی استان مربوطه زا ارائه معرفینامه ا1

  ا ارائه ا ل دفترچه داوري به مدرس کالس2

شده در  صبر مبناي مناطق مشخ کشتی استان  اي کالسهاي ارتقاء بنا به درخواست  یئت -3

شتی   نظام نامه سیون ک سابقات چند از فدرا ستان و یا م سابقات انتخابی ا در خالل برگزاري م

و  که حداقل یک ماه قبل از برگزاري مسااابقات مراتب به فدراساایون اعالم شاادهجانبه معتبر 

  نمودنسبت به اعزام مدرس مربوطه اقدام  خوا د  کمیسیون داوران

شرکت کنندگان در کالسهاي کنترل -4 عالوه بر آزمون عملی درجات ملی و ارتقاء از کلیه 

 .عمل خوا د آمده انگلیسی ب داوري به زبانهاي فارسی و مقررات آزمونهاي جدول وداوري، 

  

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

  یئت کشتی استان مربوطهز ارائه معرفینامه ا .1

آزمون جدول ،  عالوه بر آزمون عملی داوري، در کالس فوق از کلیه شاارکت کنندگان، .2

 مقررات داوري بصورت انگلیسی به عمل خوا د آمد .

سال یک درج .3 شند در پایان  شته با شرکت ندا سالیانه  ست داورانی که در کنترل  ه بدیهی ا

 تنزل خوا ند داشت.
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و نحوه شرکت در آزمون کالس ارتقای داوران ممتاز ملی به ممتاز شرایط 

 ویژه

 . یئت کشتی استان مربوطهز ارائه معرفینامه ا .1

 .نمره 20آزمون جدول نویسی  .2

دقیقه دراز و نشااساات، عکس العمل دیداري،  1نمره ) 30انی م اي آمادگی جسااآزمون .3

 سارجنت، آزمون کانکانی(.متر، پرش  4×9دوي 

سااوال  60نمره شاافا ی )منابع   20نمره کتبی و  30نمره شااامل  50آزمون زبان انگلیساای  .4

عمومی اعالم شاااده براي داوران ملی، واژگان کلیدي داوري، آخرین قوانین و مقررات 

 (.UWWداوري بر روي سایت 

دسااات بیاورند، به درجه را به  100نمره از  90داورانی که بتوانند در م موع، حداقل  ❖

 کنند.ممتاز ویژه ارتقا پیدا می

 سال. 38حداکثر سن  ❖
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 شرایط شرکت در کالس استاژ داوری بین المللی

 ا ارائه معرفی نامه از   یئت کشتی استان مربوطه.1

 .و حداقل حکم قهرمانی استانی کشتی  ا حداقل تحصیالت دیپلم کامل متوسطه2

 .حضور در آزمونهاي درجه ممتاز به ممتاز ویژه( )برايسال  38 ا حداکثر سن3

 ا آگا ی به یکی از زبانهاي انگلیسی ، فرانسه در حد مکالمه.4

 مناسب. تناسب انداما داشتن 5

 دارا بودن درجه ممتاز ملی  -6

شرکت درآزمونهاي کتبی و عملی ) مقررات داوري و مصاحبه به زبان انگلیسی، آمادگی  ااا7

کسااب موفقیت و در ااورت نیاز با  ما نگی مساائولین محترم  ی ت جساامانی و در  ااورت 

صی  شخ شور با  زینه  سهاي بین المللی خارج از ک شتی به کال سیون ک ستان و فدرا شت ا ک

 معرفی خوا ند شد.

 

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

ستان ان ام و 1 شتی ا سط  یئت ک شخص مورد نظرااااا ابتدا این گزینش تو ضوابط  کتباً  طبق 

 معرفی خوا د شد. یات کشتی استان از طریق  کمیسیون داوراناعالم شده از سوي 

  به یکی از زبانهاي انگلیسی ، فرانسه و تسلط نسبی ا آگا ی2

 مناسب و موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی.  تناسب انداما داشتن  3

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

ست کلیه  زینه  شرکت در کالس  اي  ارتقاء درجه  بدیهی ا شرکت کنند اي  گان به عهده 

 .خوا د بودداوطلب 

شرکت در کالس ارتقاء درجه بین المللی حداقل  -5 ست داوطلب جهت  روز قبل  45درخوا

 الس مربوطه به فدراسیون کشتی رسیده باشد.از برگزاري ک
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 7139دستور العمل پرداخت حق التدریس در سال  چگونگی اعزام مدرسین و
 

عملی یک مدرس وکمک مدرس بطور  مزمان میتوانند  براي تدریس در کالساااهاي تئوري و. 1

 اعزام گردند  برگزیده و

 محل اعزام تا محل تشاااکیل کالس وبرگشااات مدرساااین از  رفت و  زینه  اي حق التدریس و. 2

آمد مدرساااین در محل به عهده  رفت و تغذیه و تامین محل خواب ، زمینی (  وایی ، بالعکس )

  یات کشتی میزبان خوا د بود.

-  واپیما براساااس بعد مسااافت به ازاي  رکیلومتر در  ااورت عدم اسااتفاده مدرسااین اعزامی از. 3

 قابل پرداخت خوا د بود. اسبه وبرگشت مح ریال بصورت رفت و 300/2/

ساعت تدریس محاسبه می شود که براي مدرسین با مدرب  8در کالسهاي استاژ داوري روزانه . 4

تومان و دکترا  000/392تومان، فوق لیسااانس / 000/336تومان، لیسااانس / 000/304دیپلم روزانه /

 .روز می باشد 4پایه  مدت برگزاري کالس استاژ ملی تومان محاسبه می شود.  000/424/

روزقبل ارتقاء داوري که در حین برگزاري مسابقات استانی ان ام خوا د شد  در کالس کنترل و. 5

نیز به عنوان روز کنترل و ارتقا  روز مساااابقات و از مساااابقات کلینیک داوران برگزار خوا د شاااد

 . پرداخت می گردد 4عینا طبق بند حق التدریس محاسبه می گردد و 

 و ذ اب مدرسین از مبدا )محل سکونت مدرس ( تا مقصد )محل تشکیل کالس (  زینه ایاب و .6

 محاسبه می گردد. ریال 300/2/-براي  ر کیلومتر  برگشت ( رفت و بالعکس )

 .خوا ند نموددریافت ذ اب  بعنوان ایاب و ریال 000/500/-مدرسین بومی روزانه  .7
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 فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران داوران سیونمقررات کمی قوانین و
 قابل توجه 

 استانها  کمیسیون داورانمسئولین   – یئتهاي محترم کشتی استانها 

 محترم داوري فدراسیون کشتی مدرسین 

 محترم داوران(  سیون یئت محترم کشتی استان ..............)کمی

، در ارتباط با داوران فعال  ارسال می گردد (2018) 1397ملی براي سال  لیست داوران بین المللی و

 مسائل زیر را متذکر میگردیم .

  ی گونه تغییري در لیست داوران فعال آن استان پذیرفته نخوا د شد. 1397سال تاپایان  .1

سابقات بین  .2 شرکت در  یچ دوره از م شد حق  ست درج نگردیده با داوري که نام وي در این لی

به  المللی و درخصاااوص داوران ملی  ملی نخوا د داشااات و عنوان داور بین المللی وملی را 

 ابالغ شده است . کمیسیون داورانموضوع به مدرسین و 

)لیسااانس  باشاااداتحادیه جهانی ور به تمبر ساااالیانه مهدفترچه داوران بین المللی می بایساااتی م .3

 .داورفعال باشد(

ه ساله از ابتداي سال تا پایان دي ماه  یتهاي کشتی استانهاي سراسرکشور موظف می باشند  م .4

داوران ملی استان خود را از طریق فدراسیون ارتقاء  کنترل و ، استاژموضوع درخواست کالس 

 ، کشتی در دستور کار خود قرار داده تا در خالل برگزاري مسابقات انتخابی استان ان ام گردد

تهاي کشتی اماه  ر سال نتی ه کالسهاي برگزار شده به  ی بهمن و اسفندلزم به ذکر است در 

در داوري (  ارتقاء کنترل و ، استاژ )  ی گونه درخواستی در خصوص برگزاري کالس اعالم و

 از  یچ استانی پذیرفته نخوا د شد.ماه  اي مذکور 

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

عدم ارائه معرفینامه از  یات کشاااتی اساااتان  رتوکتبی از اساااتان مربوطه را ارائه د ند در ااا

 م از به ثبت نام داوران نخوا ند بود . مدرسین

شرکت در کالسهاي کنترل و .6 ضی  شند  ءارتقا کلیه داوران ملی که متقا ست  درجه می با می بای

الی  15به منظور شرکت در کلینیک داوري که از ساعت بعدازظهر روز پیش از شروع مسابقات  در

 در محل برگزاري مسابقات تشکیل می گردد حضور بهم رسانند . 17

شند مدرسین م از به ثبت نام یبد شته با ست داوران ملی که در کلینیک داوري حضور ندا هی ا

 د بود .نآنان نخوا 
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به  نگام شرکت در کالسها مورد بررسی ملی را  داوران مدرسین کالسهاي داخلی باید دفترچه .7

ساااال متوالی در کالساااهاي کنترل درجه  دوچنان ه داوران ملی در طول  کنترل دقیق قرار داده و و

ساقط و شند دفترچه داوري آنان از درجه اعتبار  شته با سابقات را به  شرکت ندا شرکت در م حق 

 عنوان داور نخوا ند داشت .

استانهاي سراسر کشور موظف می باشند به  نگام برگزاري کالسهاي  کمیسیون داوران. مسئولین 8

به  داوري محل مناسااابی را  مراه با وساااایل مورد نیاز جهت تشاااکیل کلینیک داوري پیش بینی و

 .نمایندتعداد داوران شرکت کننده شمار اي داوري تهیه 

ر طول سااال مسااابقات را داوران ملی اسااتانهاي سااراساار کشااور می بایساات به عنوان داور فعال د .9

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

که در کنترل درجه سالیانه شرکت نداشته باشند  ( ممتاز ، یک ، دوسه،  کلیه داوران درجات ) .10

 در پایان سال تنزل درجه خوا ند یافت .

  ر کالس ارتقاء درجه شرکت نمایند.مرتبه می تواند دسال فقط یک  داوران ملی در .11

شور موظفند داوران ملی خود .12 سر ک سرا شتی  سن  کلیه  یئتهاي ک را در درجات مختلف که به 

 سالگی می رسند نام آنان را از لیست داوران فعال استان حذف نمایند . 60

می باشند بولتن  ارتقاء موظف نگام برگزاري کالسهاي کنترل و  ن بهیکمک مدرس مدرسین و .13

از داورانی ثبت نام بعمل آوردندکه  اختیار داشااته باشااند و در کشااور را کمیساایون داورانسااالیانه 

 به عنوان داور فعال درج گردیده باشد. کمیسیون داوراننامشان در بولتن 

حذف خوا ند که طی دو سال کنترل درجه نشوند از لیست داوران فعال ملی درجه سه . داوران 14

 شد.
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و ملی  بین المللیو جدول نویسان آمار داوران 

 کشتی ایرانفدراسیون 

 7139در سال  

 تعداد درجات ردیف

 نفر s 4-1درجه 1

 نفر 25 درجه یک بین المللی 2

 نفر 49 درجه دو بین المللی            3

 نفر 39 درجه سه بین المللی            4

 نفر  251 ممتاز ملی 5

 نفر  284 یک ملی 6

 نفر  238 دو ملی                                                        7

 نفر  230 سه ملی 8

 نفر 7  متازجدول نویس م 9

 نفر 161 جدول نویس ملی 10

 نفر 1288 جمع کل
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 استانهای سراسر کشور کمیسیون داوراناسامی روسای 

 شماره تلفن تماس نام و نام خانوادگی نام استان ردیف

 09144236199    علی علیزاده آذ بای ان شرقی 1

 09141414025 ابرا یم کریمی آذربای ان غربی 2

 09143548757 نادر باریسی اردبیل 3

 09131159096 عبدالرحیم فاتحی ا فهان 4

 09350873658 محمد فیلی ایالم 5

 09126430060   سیدمحمد افتخاریان البرز  6

 09177741747 سید علی  دایت بوشهر 7

 09127669151 نژاداحمد دامغانی تهران 8

 09133222368  غالمرضا بهارلو بختیاريو چهارمحال  9

 09119526795 کاظم عقیقی  خراسان جنوبی  10

 09155144105 حمید امامی رضوي  خراسان 11

 09155020068 علی خالق زاده خراسان شمالی  12

 09163339145 بهروز زاده  ندي جانی خوزستان 13

 09123416872 حسین چرمی زن ان 14

 09124742687  حمیدرضا موسوي سمنان 15

 09153491710 حمیدرضا عابدي    سیستان و بلوچستان 16

 09177156029  سیامک گودرزي فارس 17

 09121819530 غالمرضا طا رخانی قزوین 18

 09192933915 سعید عباسی  قم 19

 09183768303 پورمحمد رحیم کردستان 20

 09133420394 یفخرالدینشیخ مهدي  کرمان 21

 09183304985  محمود مدبر کرمانشاه 22

 09173420971 علی سلیمانی کهکیلویه و بویر احمد 23

 0911 عیسی سنگدوینی گلستان 24

 09111310782 ا غريرضا علی گیالن 25

 09163670263 شیرزاد غالم زاده لرستان 26

 09112229022  نیما  ادقی مازندران 27

 09188130641 عمران جباري مرکزي 28

 09173677976 محمد مارزي   رمزگان 29

 09188511964 مسعود چوبین  مدان 30

 09131531387  محمد مصالیی پور یزدي یزد 31
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  اي سراسر کشور رؤساي کمیته داوران  ی ت  اي کشتی استان

 
  

  
 

 محمد فیلی

 ) ایالم (

 سیدمحمد افتخاریان

 ) البرز (

 عبدالرحیم فاتحی

 ) ا فهان (

 نادر باریسی

 ) اردبیل (

 ابرا یم کریمی

 ) آذربای ان غربی (

 علی علیزاده

 ) آذربای ان شرقی (

      

 علی خالق زاده

 خراسان شمالی

 کاظم عقیقی

 جنوبی () خراسان 

 حمید امامی

 ) خراسان رضوي (

 غالمرضا بهارلو سامانی

 (چهارمحال وبختیاري)

 نژاد احمددامغانی

 ) تهران (

 سیدعلی  دایت

 ) بوشهر (

    
  

 سعید عباسی

 ) قم (

 سیامک گودرزي

 ) فارس (

 حمیدرضا عابدي

 ) سیستان و بلوچستان(

 حمیدرضا موسوي

 ) سمنان (

 حسین چرمی

 زن ان () 

 بهروز  ندي جانی

 ) خوزستان (

   
 

 
 

 ا غريرضا علی

 ) گیالن (

 علی سلیمانی

 (کهکیلویه وبویر احمد) 

 محمود مدبر

 ) کرمانشاه (

 مهدي شیخ فخرالدینی

 ) کرمان (

 پورمحمد رحیم

 ) کردستان (

 غالمرضا طا رخانی

 ) قزوین (

  
   

  

 محمد مصالئی پور

 ) یزد (

 محمد مارزي

 )  رمزگان (

 مسعود چویبن

 )  مدان (

 عمران جباري

 ) مرکزي (

 نیما  ادقی

 ) مازندران (

 شیرزاد غالمزاده

 ) لرستان (

 عیسی سنگدوینی

 ) گلستان (
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 6139 استانهای سراسر کشور در سالنویسان و جدول المللی و ملی فعال آمار داوران بین

ف
دی

ر
 

 نام استان
تعداد بیمه 

 96سال 

 داوران ملی المللیداوران بین
 نویساندولج جمع

1-s سه دو یک ممتاز سه دو یک 

 6 26 1 11 7 3 3 1 - - 3316 شرقیآذربای ان  1

 5 39 2 14 14 5 1 1 2 - 2063 غربیآذربای ان  2

 3 43 7 14 10 9 1 2 - - 2888 اردبیل 3

 13 43 4 6 21 9 2 1 - - 3903 ا فهان 4

 4 40 8 8 6 8 4 4 2 - 5326 البرز 5

 1 11 7 2 1 1 - - - - 1422 ایالم 6

 2 14 2 1 4 6 - - 1 - 870 بوشهر 7

 30 130 27 14 32 30 8 8 10 1 28948 تهران 8

 4 33 9 12 5 4 2 - 1 - 1218 چهارمحال بختیاري 9

 3 59 1 16 13 24 3 2 - - 4078 رضوي خراسان 10

 -- 21 16 3 1 0 - 1 - - 539 خراسان جنوبی 11

 -- 26 15 8 1 1 0 1 - - 1385 خراسان شمالی 12

 7 58 19 3 19 12 0 2 2 1 5974 خوزستان 13

 5 41 10 11 10 6 0 3  1 - 1819 زن ان 14

 3 20 8 1 6 3 0 1 1 - 1338 سمنان 15

 -- 7 1 2 2 0 0 2 - - 718 سیستان و بلوچستان 16

 7 36 3 6 10 14 1 2 - - 4771 فارس 17

 2 29 13 4 3 7 1 0 1 - 2393 قزوین 18

 -- 26 5 6 8 5 0 1 1 - 1412 قم 34

 5 30 5 13 7 2 2 0 1 - 3655 کردستان 20

 2 38 3 13 13 7 1 1 - - 2113 کرمان 21

 3 40 5 9 8 15 1 2 0 - 8171 کرمانشاه 22

 2 13 2 3 2 4 - 2 - - 471 کهکیلویه و بویر احمد 23

 12 25 9 6 7 2 0 1 - - 2001 گلستان 24

 15 34 1 6 12 12 1 2 0 - 3746 گیالن 25

 13 59 9 8 20 19 - 3 - 0 6489 لرستان 26

 8 79 12 20 23 15 4 4 1 0 12626 مازندران 27

 8 35 1 11 12 9 1 1 0 0 2621 مرکزي 28

 -- 8 4 0 1 1 0 1 1 0 370  رمزگان 29

 5 45 13 6 4 18 3 0 0 1 4062  مدان 30

 -- 13 9 1 2 0 0 0 0 1 960 یزد 31

           172 کیش 32

 168 1121 230 238 284 251 39 49 25 4  جمع

 داور ملی. 150داور ملی و حداكثر  35حداقل  ❖

 شود.نفر اضافه می 5گیر( سهمیه تعلق می 35نفر اول )كه  1000بیه شده، بیشتر از  1000به ازای هر  ❖

 گیرد.داور اضافه سهمیه تعلق می 10استان برتر،  10به  ❖
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 داوران بین المللی و ملی استان آذربایجان شرقی

ف
دی

ر
 

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
درجه 

 داوری

 1397کنترل و ارتقا درجه در سال
 شماره تماس

 زمان مکان نمره

  - - - بین المللی دو  سید فرشید میر  اشمی 1

  - - - سه بین المللی  حسنینا ر  2

  - - - سه بین المللی  افشین  مد زاده 3

  - - - سه بین المللی 1/1/1366 علی علیزاده 4

     ممتاز ملی 5/1/1364 حامد بروشک 5

     ممتاز ملی 15/9/1351 جواد بیرامی 6

     ملی ممتاز 11/8/1367 امید ارفعی خسروشا ی 7

     ملی یک 7/2/1347 متشکرن دعطاء اله  8

     ملی یک 20/7/1370 پدرام آقایی مطلق 9

     ملی یک 1/7/1353 سیروس فرج زاده 10

     ملی یک 2/5/1365 سیدسعیدحیدرنژاد 11

     ملی یک 18/5/1366 امین  نورمحمدي 12

     یک ملی 21/7/1369 کریم عباسی 13

     ملی یک 28/9/1367 حسن علیزاده 14

     ملی دو 28/6/1365 الیاس احمدي خانه سر 15

     ملی دو 1/10/1363 غالمرضا جهانی 16

     ملی دو 26/12/1365 حسن حاتمی 17

     ملی دو 20/6/1362 یاور احمدي 18

     دو ملی 13/5/1365 اکبرسیدخانی 19

     ملی دو 1/3/1369 بهزاد  اقدسی 20

     ملی دو 20/3/1361 مهدي عمادالسالمی 21

     ملی دو 3/5/1339 مصطفی یگانه 22

     ملی دو 18/1/1367 بهمن رشیدیان ملکی 23

     ملی دو 15/3/1366 مدد جوانی 24

     ملی دو 30/6/64 امیرحسن حسینی 25

     سه ملی 24/5/1354 حسین نوري جمالی 26

     جدول نویس 2/2/1331 کریم بابایی 27

     جدول نویس 19/4/1334  مد رسولی 28

     جدول نویس 31/6/1360 بابک وظیفه خواه 29

     جدول نویس 16/5/1356 ایرج جبرئیلی 30

     جدول نویس 1/7/1353 سیروس فرج زاده 31

     جدول نویس 5/9/1376 علی بدل خانی 32

33        
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 یآذربایجان غربالمللی  و ملی استان داوران بین

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     بین المللی یک  ابرا یم کریمی  1

     بین المللی یک   ژار عباسی  2

     بین المللیدو  24/12/1356 ابرا یم یزادن پناه  3

     سه بین المللی  ا غر پور زلفی  4

     ملی ممتاز 19/10/1353 بابک عیوضی  5

     ملی ممتاز 31/6/1363  یوا قادري  6

     ملی ممتاز 29/4/1368 سعید خوشبخت 7

     ملی ممتاز 1/1/1356 شهرام شهریاري 8

     ملی ممتاز 5/1/1369 مصطفی پلنگی 9

     ملی ممتاز 31/6/1364 علی جعفرپور 10

     ملی ممتاز 1/1/1361 میر  ادي سید الموسوي  11

     ملی ممتاز 30/6/1367 محسن جمشیدي 12

     ملی  یک 5/6/1358 آرش مهاجري 13

     ملی  یک 6/4/1365 منصور رحمانی 14

     ملی یک 30/6/1357 سید شورش حسینی 15

     ملی یک 26/12/1362 فر اد رفیعی  16

     ملی یک 17/3/1363 آرش طهماسبی 17

     یک ملی 25/6/1360 یوسف علی نژاد  18

     یک ملی 1/4/1359 ستار قویدل 19

     یک  ملی 25/6/1364  ابر محمد زاده  20

     ملی یک 1/8/1354 لقمان زارع  21

     یک ملی 18/3/1362 پورا غر موسی 22

     ملی یک 3/9/1371  اتف اسماعیلزاده 23

     ملی  دو 1/12/1360 ادیسون ذوالفقاري  24

     ملی دو 15/6/1343 داریوش جبار زاده  25

     ملی دو 1/3/1343 بهمن عزیز زاده  26

     دو ملی 27/8/1371 احسان سیفی 27

     ملی دو 2/1/1365 ایرج زینالی 28

     ملی دو 12/12/1368 جواد اسماعیلی 29

     ملی دو 20/1/1367 براتی وحید 30

     ملی دو 5/6/1369 مهدي رحمتی 31

     ملی دو 10/5/1362 رسول شیخه پور 32

     ملی دو 21/12/1353 حسن  فرخان زاده  33

     ملی دو 8/1/1372 رضااهلل وردیزاده 34
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 یداوران ملی استان آذربایجان غرب

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     ملی دو 12/1/1359 علی سبزه یازي 35

     ملی دو 2/5/1369 جواد قویدل 36

     ملی دو 3/10/1369 بهنام نیکبخت 37

     ملی سه 3/8/1342 حاج علی جباري  38

     سه ملی 26/10/1363 حسین عدالت فر 39

     جدول نویس 1/7/1352 علی بیرامی  40

     جدول نویس 1/1/1356 رادسعید ش اعی  41

     جدول نویس 4/4/1363 م ید یوسفی  42

     جدول نویس 24/12/1356 ابرا یم یزدان پناه 43

     جدول نویس 24/8/1375 آرمین سیمانی 44
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 اردبیلالمللی  و ملی استان داوران بین

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     بین المللی دو  جالل طوقی 1

     بین المللی دو  سید امیر سیدگرمرودي  2

     سه بین المللی  نادرباریسی 3

     ممتاز ملی 19/4/1366 رضا اشکانی 4

     ممتاز ملی 6/8/1360 اردیس طالبی جمادي  5

     ملیممتاز  30/6/1361 میثم پور علی  6

     ممتاز ملی 20/10/1360 حسن جوادي  7

     ملی ممتاز 20/1/1363 پیمان مظلوم  8

     ملی ممتاز 3/6/1362 سعید غنی نژاد فرد  9

     ملی ممتاز 17/3/1361 رضا محاسنی  10

     ملی ممتاز 30/6/1361 عبدالرضا اقبال  11

     ملی ممتاز 1/4/1365 سردار فرخنده  12

     یک ملی 10/6/1341 میر وزیر حسین دوخت 13

     ملییک  1/1/1367 رضا موسی زاده 14

     یک ملی 10/9/1350 نا ر نمد کال ی  15

     یک ملی 4/9/1366 حسن کریمی  16

     یک ملی 20/12/1357 نادر رحمانی  17

     یک ملی 1/6/1364 بابک محبی  18

     یک  ملی 1/6/1341 فرید پوربیرامی 19

     ملی  یک 8/8/1368 رحیم قنبري 20

     ملی  یک 1/7/1346 علی نادري  21

     ملی یک 15/1/1369 موسی زادهابوالفضل  22

     ملی دو 7/5/1346 داور جدي  23

     ملی دو 1/1/1361 محمد ا الن زاده 24

     ملی دو 21/6/1366 وحید  دفی 25

     ملی دو 8/7/1369 محمدتقی فولدي 26

     ملی دو 1/3/1371 سهیل نکاحی 27

     ملی دو 15/12/1371 محسن نظرزاده 28

     ملی دو 24/6/1372 پوررضامحمد علی 29

     ملی دو 7/4/1365 پورعلی محمد محمد 30

     ملی دو 16/1/1370 م ید محمودي 31

     ملی دو 9/01/1369 محسن طا ري 32

     ملی دو 5/3/1369 بهنام یاري 33
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 اردبیلداوران ملی استان 

 داوريدرجه  تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     ملی دو 11/7/1376 سیدمهدي یوسفی 34

     ملی دو 19/2/1369 مهرداد رزقی 35

     ملی دو 31/5/1368 امید فالحی 36

     ملی دو 17/9/1376 آرمان جدي 37

     ملی سه 23/4/1369 مسعود خداپرست 38

     سه ملی 4/7/1369 ابرا یم حیاطی 39

     سه ملی 15/9/1369 محمد عزیزي 40

     سه ملی 1/3/1364 نیاحسین رحمت 41

     ملیسه  29/6/1362  ادي  در 42

     سه ملی 20/8/1361 رو  اله غفاري  43

     جدول نویس 1/3/1343 ابرا یم پوستی 44

     نویسجدول  13/3/1358 حامد موذن 45

     جدول نویس 30/6/1356 توحید محمودي 46
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 استان اصفهانملی  وداوران بین المللی 

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     المللیبین دو 12/11/1356 مهدي  دوقی  1

     المللیسه بین  عبدالرحیم فاتحی  2

     المللیسه بین  محمد محمودیان 3

     لیممتاز م 29/6/1359 ابوذر شیرانی  4

     ملی ممتاز 31/4/1355 غالمرضا ضیایی  5

     لیممتاز م 1/1/1348 عبدالغفار فاتحی  6

     لیممتاز م 1/10/1358 احسان ثابتی  7

     لیممتاز م 1/7/1338 محمد سعادتمند  8

     لیممتاز م 31/6/1355 م ید نوري  9

     لیم ممتاز 1/6/1344 محسن غفاري پور 10

     ملی  ممتاز 23/1/1359 سید حامد انتظاري  11

     ممتاز ملی 25/2/1340 ابرا یم محمدسامانی 12

     ملی یک 15/11/1342 حمید رضا ضیایی  13

     لیم یک 29/1/1359 عباس  یام پور  14

     لیم یک 16/6/1355 م تبی قپان ی  15

     ملی یک 4/8/1357 محمد رفیعی  16

     لیم یک 2/5/1366 محمدعلی عربیان  17

     لیم یک 15/8/1359 محمد علی پهلوانی آرانی  18

     لیم یک 9/1/1346 امین اله کاظم زاده  19

     لییک م 4/11/1340 جمشید محمدي  20

     لییک م 12/6/1352 ایرج حیدري  21

     ملییک  1/1/1354 ا غر برکت  22

     لییک م 17/9/1351 محمد علی پنا ی  23

     ملی یک 15/10/1364 مهدي بیگلري امینه 24

     ملی یک  2/6/1347 مهرداد ملک احمدي  25

     یک ملی 06/04/1362 پورم تبی حامدي 26

     ملی یک 11/7/1361 محمد جواد قضایی 27

     ملی یک 10/1/1371 حسن گلشنی 28

     ملی یک 20/1/1358 ابوالفضل حسام پور 29

     لیم یک 1/12/1362 محسن  متی 30

     ملی یک 7/1/1363 ابوالفضل بقایی 31

     ملی یک 20/6/1366 سیدمهدي امامی 32

     یک ملی 4/10/1364 اکبر نوروزي 33
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 داوران ملی استان اصفهان

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     ملیدو  17/7/1372 محمد امیري 34

     ملیدو  2/2/1355 پژمان سرایی 35

     ملیدو  25/10/1358  فاییمهران  36

     ملیدو  2/1/1358 محمود شیرجزي 37

     ملیدو  6/6/1369 م تبی حق پناه 38

     ملیدو  19/2/1352 حسینعلی رسولی 39

     سه ملی 12/3/1356 محمدرضا سپیانی 40

     سه ملی 27/03/1361 میثم دستگردي 41

     ملیسه  11/6/1361 ولی اله مباشري دمنه  42

     سه ملی 20/5/1365 جواد امینی 43

     جدول نویس  مصطفی یار محمدیان  44

     جدول نویس  منصور ایمانیان  45

     جدول نویس  عبدالحسین قربانی 46

     جدول نویس  خانعلی بیلوئی 47

     جدول نویس  محمد جامعی 48

     جدول نویس  نژادامید م تبی 49

     جدول نویس  حسین سرشارنیا 50

     جدول نویس  جعفر محقق 51

     جدول نویس  امیر شفیعی فرد 52

     جدول نویس  بابک شیرانی 53

     جدول نویس  جواد قربانی 54

     جدول نویس  محمد کریم زاده 55

     جدول نویس  مسیح شیرانی 56

57        

58        
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 استان البرزداوران بین المللی و ملی 

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     بین المللی یک  سید محمد افتخاریان  1

     بین المللی یک  مرتضی زورمند 2

     دو بین المللی  قادر باقري 3

     دو بین المللی  محمدرضا مست یري 4

     بین المللی دو  ذبیح اله کو ستانی  5

     بین المللی دو  غالمرضا محمدبیگی  6

     سه بین المللی  رحمان دمیرچی 7

     سه بین المللی  وحید زارع رفیع  8

     سه بین المللی 15/3/1356 کامران چراغی  9

     المللیسه بین 1/9/1363 محمد فرومدي  10

     ممتاز ملی 18/6/1341 عبداله گروسی  11

     ممتاز ملی 3/5/1366 شا رخ آگاه  12

     ممتاز ملی 19/2/1341 فرزاد ارمند پیشه 13

     ممتاز ملی 20/10/1338 سیفعلی قشونی  14

     ممتاز ملی 30/6/1354 عباس بیراملویی 15

     ممتاز ملی 2/12/1349 علی محسن پور  16

     ملی ممتاز 25/6/1357 ابرا یم یساولی  17

     ممتاز ملی 5/1/1352 عبدالحسین نظامی 18

     یک ملی 18/1/1359 افشین کاکاوند 19

     ملی یک 11/1/63 اشکان کاکاوند 20

     یک  ملی 17/12/1369 بهزاد افشار آغاجري 21

     یک ملی 25/7/1341 اسداله گروسی  22

     یک ملی 30/10/1366 محمدیوسف پرنیائی 23

     ملی یک 1/1/1358 خلیل مرجانی  24

     ملی دو 15/2/1366 افشین محمدیان 25

     ملی دو 25/6/1355 سعید عباسپور  26

     دو ملی 17/9/1375 پوریا  مت یار 27

     دو ملی 21/8/1368 میالد محبی 28

     دو ملی 1/5/1369 داود کامرانی مقصود 29

     ملی دو 20/2/1360 امیر طا ري  30

     دو ملی 25/2/136 عبداله خمسه 31

     دو ملی 22/1/1369 محمد خدادادي 32
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 استان البرزداوران بین المللی و ملی 

 درجه داوري تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
 1397در سالکنترل و ارتقا درجه 

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     سه ملی 15/6/1366 احسان  فري 33

     سه ملی 8/6/1373 میالد کاظمی 34

     سه ملی 7/7/1368 حبیب  ادي 35

     سه ملی 3/3/1371 س اد محمودي یرانشا ی 36

     سه ملی 29/4/1378 فرزاد دولتی 37

     سه ملی 17/1/1362 س اد رضایی 38

     سه ملی 29/3/1368  ادق فال  39

     سه ملی 30/6/1365 پورابوالفضل یعقوب 40

     جدول نویس 20/11/1347 منصور افشار  41

     جدول نویس  محمود فر نگ رن بر  42

     جدول نویس 5/5/1352 پورابرا یم شعبان 43

     جدول نویس 9/7/1359 فیروز نادري 44

45        
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 ایالم  نالمللی و ملی استاداوران بین

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     ملی ممتاز 1/2/1362 محمد فیلی 1

     ملی یک 1/11/1359 سعید داوري 2

     ملی دو 1/11/1361 بهزاد چولکی  3

     ملی دو 30/6/1364 محمود احمدي 4

     ملی سه 12/2/1366 میالد احمدي 5

     سه ملی 29/3/1358 امیر کرمی 6

     سه ملی 1/7/1366 میثم واقف 7

     سه ملی 01/01/1365 یاسمی مهدي 8

     سه ملی 3/6/1344 محمود خدایی 9

     سه ملی 22/5/1371 رضا یعقوبی 10

     سه ملی 6/1/1374 طوفان رضایی 11

     جدول نویس 3/5/1353 سیاوش کرمی 12
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 بوشهرملی استان  المللی وداوران بین

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     بین المللی یک  کوروش تقی زاده 1

     ملیممتاز  30/6/1362 مهدي  حرا نورد  2

     ممتاز ملی 3/6/1354 سید علی  دایت  3

     ممتاز ملی 1/6/1343 علیرضا د قان  4

     ملیممتاز  30/6/1364 دانیال کوثري  5

     ممتاز ملی 27/11/1360 بابک طورانیان  6

     ممتاز ملی 12/9/1363 حامدعلیزاده 7

     ملی یک 20/9/1347 محمود فقیه  8

     ملی یک 1/6/1345 عبدالرحیم  باغی  9

     ملی  یک 15/12/1367 امید حسن پور 10

     ملی یک 11/10/1362 نادي اسدي 11

     دو ملی 1/1/1370 محسن شریفی زیارتی 12

     سه ملی 9/10/1366 مهدي شیخ ابولی 13

     ملی سه 3/5/1369 سید موسی اسالمی  14

     جدول نویس 12/9/1363 حامد علیزاده 15

     جدول نویس 9/10/1366 مهدي شیخ ابولی 16
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 تهرانداوران بین المللی و ملی استان 

ی
رد  ف

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     s-1  محمد ابرا یم امامی 1

     المللی یک بین  نا ر فروتن  2

     المللی یک بین  جواد کریمی  3

     المللی یک بین  بابک ام دي  4

     المللی یک بین  مسعود رستمی پور  5

     المللی یک بین  بهنام شیر محمدي  6

     بین المللی یک  کامران سلطانی زاده  7

     بین المللی یک  مهدي آقاولی  8

     المللی بین یک  احمد تاجیک  9

     بین المللی یک  وحید خوش طینت  10

     بین المللی یک  داود خوش منظر 11

     بین المللی دو  عباس کارگرپور 12

     بین المللیدو   عبدالرضا نبات یان  13

     المللیبین دو   ابوالفضل سبز علی  14

     المللی بین دو  علی اکبر  وفی 15

     بین المللی دو  سعید نصرت پناه 16

     بین المللی دو  علی پور کریم  37

     دو بین المللی  مسعود ام دي  18

     بین المللی دو  حسین عسگري ورجانی   19

     سه بین المللی  حمید رضا دریکوندي 20

     سه بین المللی  سعید عباسی  21

     سه بین المللی  علی استیله  22

     سه بین المللی  خلیل احمدي  23

     سه بین المللی  نادر مرادي راد 24

     سه بین المللی  حمید رضافرسیابی  25

     المللیسه بین  منشسیاوش مهتاب 26

     المللیسه بین  محمد حدادي 27

     ملی ممتاز 1/3/1346 مسعود حیدري  28

     ملی ممتاز 18/3/1359 غالمرضا نبات یان  29

     ممتاز ملی 23/9/1365 حسین حاجی کاظمی  30

     ملیممتاز  1/1/1354 خسرو چناق ی  31

     ملیممتاز  12/6/1360 محمد باستان  32

     ملیممتاز  5/5/1353 منصور جناق ی  33

     ملیممتاز  24/1/1357 علی محمد ذلقی  34

     ملیممتاز  15/1/1357 ابرا یم جعفري  35

     ممتاز ملی 1/12/1358 کاظم داداشی 36
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 داوران ملی استان تهران

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     ممتاز ملی 20/6/1360 مصطفی دارابی مهر 37

     ملیممتاز  21/4/1361 جواد واحدي  38

     ملی ممتاز 16/7/1363 بهنام امیدي  39

     ملی ممتاز 3/2/1357 ابرا یم کثرت دوست  40

     ملی ممتاز 20/12/1359 حسین عباسی  41

     ملی ممتاز 13/5/1354 ابوالفضل گلی انی مقدم  42

     ملی ممتاز 1/1/1360 نصراله خاري  43

     ملی ممتاز 31/4/1365 میثم قوتی 44

     ممتاز ملی 1/6/1357 حسن رمضانپور  45

     ممتاز ملی 16/3/1366 حامد وکیلی  ادقی  46

     ممتاز ملی 1/1/1348 شهرام رامین  47

     ملی ممتاز 14/1/1367 مهدي شهسواري 48

     ملی ممتاز 25/4/1363 محمود رای ی 49

     ملی ممتاز 31/4/1360  الح جهانی  50

     ملی ممتاز 18/7/1359 مسعود فتح علی 51

     ملی  ممتاز 1/3/1361 علی بیرانوند 52

     ملی  ممتاز 18/6/1365 اسماعیل نباتی  53

     ممتاز ملی 2/6/1354 شعبانعلی چاوشی 54

     ممتاز ملی 31/3/1355 شهرام جهانگیري  55

     ملی ممتاز 11/6/1364 مصطفی تقی ا فهانی 56

     ملی ممتاز 10/4/1363 نیاحسن یاري 57

     یک ملی 15/6/1359 محمد ظفري 58

     ملی یک 26/4/1358 محمد استیله  59

     ملی یک 5/3/1359 ح ت حسین اوقلی  60

     ملی یک 10/5/1350 فتح اله محمدیاري  61

     ملی  یک 28/6/1363 احسان کریمی راد 62

     یک ملی 1/1/1357 قاسم سرخابی 63

     ملی یک 1/1/1361 عابد رامبد 64

     ملی یک 1/6/1361 جمشید آبلو  65

     ملی یک 19/12/1366 باقر ترب  66

     ملی یک 21/4/1362 سیدمهران حسینی 67

     ملی یک 20/5/1359 رو  اله فال  پور 68

     ملی  یک 7/2/1370 مصطفی د قان یارحسین 69

     ملی  یک 29/7/1364 قاسم پورکریم 70

     ملی یک 3/4/1365 کاوه حسین یزدي 71
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 داوران ملی استان تهران

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397ارتقا درجه در سالکنترل و 

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     یک ملی 1/1/1356 رضا بخشی سن دري 72

     ملی  یک 5/4/1363 قاسم د قان  73

     ملی یک 12/3/1368 شهاب سبزعلی 74

     یک ملی 11/11/1365 سعید اسالمی 75

     ملی یک 29/3/1359  اشم عبدي  76

     ملی یک 30/9/1363 احسان اله محافظت کار  77

     یک  ملی 25/1/1360 بهمن محمدي  78

     ملی یک 19/11/1367 سعید خوش منظر 79

     ملی  یک 1/6/1372 امین غفاریان 80

     ملی  یک 25/8/1372 محمد احمدي 81

     ملی  یک 12/7/1367 بهروز قاسمی جالل 82

     ملی یک 1/4/1362 رمضان بیگی 83

     ملی یک 27/3/1367 سعید علی بابا 84

     ملی یک 3/2/1367 امین  دري 85

     ملی یک 21/10/1366 محمد رمضانی 86

     ملی یک 3/4/1362 عباس زورمند 87

     ملی یک 16/7/1367 منصور پاداشی 88

     ملی یک 7/5/1365 میالد  فا 89

     ملی دو 1/10/1366 کا ارديعلیرضا  90

     ملی دو 5/6/1341 غالمحسین بساطی  91

     ملی دو 4/11/1360 میثم محتشم 92

     ملی  دو 17/1/1358 مصطفی یوسفی  93

     ملی دو 1/1/1363 مرتضی حمیدي 94

     دو ملی 15/02/1375 مهیار کریمی 95

     دو ملی 25/5/1367 م ید حیدري 96

     ملی  دو 5/5/1370 جواد ترابی 97

     دو ملی 17/12/1363 مهدي حامدي 98

     دو ملی 20/1/1370 محسن فرجی 99

     ملی دو 8/8/1363 مهدي بدر 100

     دو ملی 22/10/1369 علی آلداغلو 101

     دو ملی 16/4/1354 پور ادق فعال 102

     ملی دو 16/5/1359 محمدرضا محمدپور  103

     سه ملی 9/5/1372 بابک حیدري 104

1/8/1371 حمیدرضا ن فی 105      سه ملی 

17/6/1376 محمد ابوطالبی 106      سه ملی 
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 داوران ملی استان تهران

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     سه ملی 1/1/1372 مهرداد زادمهدي 107

     ملی سه 16/1/1367 کمالمیالد واثقی 108

     ملی سه 26/1/1375 امیرحسین گن ی 109

     ملی سه 22/1/1371 امیرحسین کیانیان 110

     ملی سه 2/5/1368 سیدم تبی قائم مقامی 111

     ملی سه 16/4/1378 سیدقاسم عبدالهی 112

     ملی سه 11/10/1375 منفردامیرحسین امینی 113

     ملی سه 23/6/1371 محمد مازانی 114

     ملی سه 25/1/1367 بیگیبهزاد  ادق 115

28/3/1369 اکبرزادهسعید علی 116 ملی سه       

21/1/1370 سیدیونس نوربخش 117 ملی سه       

     ملی سه 22/12/1372 وندابوالفضل  الحی 118

     ملی سه 24/4/1375 مهرداد  ادقی 119

     ملی سه 10/6/1373 میالد حسینی 120

     ملی سه 27/7/1369 محمد فریادرس 121

     ملی سه 22/12/1368 مهدي پرموده 122

18/10/1368 سیدفرشید مرادبیگی 123 ملی سه       

21/12/1376 لومهرداد گچ 124 ملی سه       

     ملی سه 1/5/1367 آخونديابوالفضل  125

     ملی سه 15/12/1370 سیدمحسن موسوي 126

2/12/1374 خشایار شیرمرادي 127 ملی سه       

     ملی سه 1/6/1372 پورآرمین حسن 128

     سه ملی 20/5/1369 چلندريمصطفی شیخ 129

     جدول نویس ممتاز 5/6/1337 امیمحبیب استح 130

     جدول نویس ممتاز  حسین علی آبادي  131

8/11/1347 علیرضا وحیدیان پور  132      جدول نویس ممتاز 

     جدول نویس ممتاز 2/6/1329 رضا غالمی 133

     جدول نویس ممتاز  حسن شریف 134

     جدول نویس ممتاز  علی عینی 135

     جدول نویس ممتاز 4/5/1359 عبداله فتوحی 136

     جدول نویس  ابرا یم فکري 137

     جدول نویس  علی قاسمی 138

     جدول نویس  احمدعلی بهرامی 139

     جدول نویس  حسین عرب 140

     جدول نویس  کیومرث مریخ نژاد 141
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 داوران ملی استان تهران

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397سالکنترل و ارتقا درجه در 

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     جدول نویس  خیراله غالمی 142

     جدول نویس  محمد فتوحی 143

     جدول نویس  منوچهر غفاري 144

     جدول نویس  بهزاد بدر 145

     جدول نویس   ادي د قان 146

     جدول نویس  محمود شعبان پور 147

     نویسجدول   يسعید اکبر 148

     جدول نویس  مهرشاد شریف 149

     جدول نویس  غالمرضا احمدیان 150

     جدول نویس  مهدي عباسیان 151

     جدول نویس  جمشید استادي 152

     جدول نویس  الییمحامد قاسمی  153

     جدول نویس  عرفان گوران 154

     جدول نویس  ابرا یم زنگی آبادي 155

     جدول نویس  سیدرضا اسماعیلی 156

     جدول نویس  س اد فتحلو 157

     جدول نویس  ابرا یم ریحانی پور 158

     جدول نویس  محسن ام دي 159
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 بختیاری  چهارمحال واستان ملی  داوران بین المللی و

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397سالکنترل و ارتقا درجه در 

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     بین المللی یک  غالمرضا بهارلو سامانی 1

     بین المللیسه   بهروز ایل بیگی 2

     سه بین المللی 30/6/1364 محمد حسین یار احمدي  3

     ملیممتاز  1/1/1349 اله مراد رئیسی 4

     ملیممتاز  31/6/1364 مسعود اردستانی  5

     ملیممتاز  5/5/1352 شهرام آقابابایی 6

     ملی  ممتاز 25/5/1359  اشم  ادي پور  7

     ملی یک 1/7/1341  یبت اله بهرامی  8

     ملی یک 30/6/1364 سید حشمت اله رسولی زاده 9

     ملی یک 6/6/1354 م ید امینی 10

     ملی  یک 22/2/1356 اکبر شیخی  11

     ملی یک 20/3/1357 محمدنژادعلی  12

     ملی دو 1/7/1340 محمود قربانی  13

     ملی دو 3/1/1342 خدایار افسانه  14

     ملی دو 5/5/1367 مهدي نکویی  15

     دو ملی 8/1/1365 س اد اسدي 16

     دو ملی 25/1/1367 مسعود مرادي 17

     دو ملی 30/9/1364 اسحاق فر ادي 18

     دو ملی 1/5/1371 حسین طهماسبی 19

     دو ملی 29/3/1364 امین میرزاخانی 20

     دو ملی 21/4/1369 پور ادق قلی 21

     دو ملی 28/5/1375 امیرحسین فتاحیان 22

     دو ملی 13/12/1367 داود رفیعی 23

     دو ملی 30/6/1365 فر اد محمودي 24

     ملیسه  27/1/1364 بیژن حاتمی 25

     ملی سه 10/3/1354 مهرداد باباجانی  26

     ملی سه 1/2/1353 مراد فرج زاده  27

     سه ملی 16/6/1364  اشمیسیدمهدي بنی 28

     سه ملی 22/1/1369 حامد کریمی 29

     سه ملی 8/5/1370 عبداله مرادي 30

     ملی سه 15/11/1365 عباس فروزنده  31

     ملیسه  1/5/1363 علیرضا علیدوستی  32

     سه ملی 13/2/1364 جاسم مسعودي 33

     جدول نویس  حمیدرضا مرادي 34

     جدول نویس  حسین فر ادي 36

     جدول نویس  یداله براتپور 37

     جدول نویس  یداله باقري  38
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 خراسان رضویداوران بین المللی و ملی استان 

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام خانوادگی نام و
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

    38 بین المللی دو  رضا  الح آبادي  1

    39 بین المللی دو  حسام امامی  2

    40 بین المللیسه    ومن طهماسبی 3

    41 بین المللیسه   سید محمدطباطبایی  4

    42 سه بین المللی 9/1/1353 محمد باقري  5

    43 ممتاز ملی 2/10/1346 اسحاق الهی فر 6

    44 ممتاز ملی 2/3/1354 نادر ایل وردي  7

    45 ملی ممتاز 1/6/1344 علی اکبر مستمند  8

    46 ملی ممتاز 1/3/1349 عباس مختاري  9

    47 ممتاز ملی 29/9/1362 نصیر قربان نژاد  10

    48 ممتاز ملی 20/8/1359 احمد لعل رودي  11

    49 ممتاز ملی 10/1/1346 محمد رضا جعفري  12

    50 ملیممتاز  7/5/1366 اسماعیل مهر انگیز  13

    51 ملیممتاز  8/8/1352 علیرضا  نریار  14

    52 ممتاز ملی 15/6/1361 علی موفقی  15

    53 ممتاز ملی 1/7/1360 بهزاد شمسکی  16

    54 ممتاز ملی 20/5/1368 یاشار طهماسبی 17

    55 ممتاز ملی 21/4/1362 کریم حسین زاده 18

    56 ممتاز ملی 24/2/1350 محمود آ ف آبادي  19

    57 ممتاز ملی 18/1/1363 قاسم شادمان 20

    58 ممتاز ملی 3/3/1369 امید جعفري آنی 21

    59 ممتاز ملی 2/5/1358 محسن اژدري  22

    60 ممتاز ملی 12/8/1363 قاسم لشکري معوا 23

    61 ممتاز ملی 1/1/1348 وندمحمدشفیع جلیل 24

    62 ملی ممتاز 17/4/1368 نا ر مختاري 25

    64 ملی ممتاز 8/11/1371 علیرضا توکلی 26

    65 ملی ممتاز 19/3/1368 یحبیب اله تراب 27

    66 ملی ممتاز 3/5/1365 وحید خزایی  28

    67 ملی ممتاز 15/10/1361 م تبی آ ف آبادي  29

    68 ملی ممتاز 4/3/1352 احمد  بوري 30

    69 ملی یک 10/1/1360 وحید حسینی  31

    70 ملی یک 1/1/1354 جواد خسروي  32

     ملی یک 1/1/1358 رو  اله خاکشور  33

     ملی یک 25/6/1355 وحید افروغی نیا  34



44 

 

              خراسان رضویداوران بین المللی و ملی استان 

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     یک  ملی 13/10/1366 قاسم خاکشور 35

     ملی  یک 31/3/1364 دویخانیحامد  36

     ملی  یک 15/1/1371 سیاوش علیزاده 37

     ملی  یک 24/1/1367  ادق آزموده 38

     ملی یک 31/1/1371 محسن پورحسن خته 39

     ملی یک 25/5/68 ایمان حیاط سعدآبادي 40

     ملی یک 22/6/1373 کاویان عابدي 41

     یک ملی 20/02/1343 خانیاله عیديحبیب 42

     ملی  دو 28/1/1368 علی مخلصی فریمانی 43

     ملی  دو 22/3/1358 علی حسین زاده  44

     ملی دو 11/8/1371 امین حلمی سالز 45

     ملی دو 3/12/1362 حسن آ ف آبادي  46

     ملی  دو 20/6/1360 سرور شیرافکن 47

     ملی  دو 1/4/1360 جعفر میش دار 48

     دو ملی 1/1/1371 ترامیر عاقل 49

     دو ملی 20/5/1373 حسین داوري 50

     دو ملی 31/2/1375 محمدرضا فدري 51

     دو ملی 3/5/1363  ادق مختاري 52

     ملی دو 5/1/1370 منصور  الحی 53

     دو ملی 14/11/1372 علی رمضانی 54

     ملی دو 4/1/1370 علی شکوري 55

     دو ملی 20/1/1372 محمد فرزانه 56

     دو ملی 25/6/1373 مهدي فرزانه 57

     دو ملی 12/2/1359 پیام دوست محمدي 58

     سه ملی 20/10/1369 نصبمحمدامین جاویدي 59

     جدول نویس  حمید تیموري 60

     جدول نویس  امیر آریان فر 61

     جدول نویس  جوانمسعود محمدنژاد  62
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 جنوبی  داوران بین المللی و ملی استان خراسان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     دو بین المللی  کاظم عقیقی 1

     ملی  یک 1367 علی تقی زاده 2

     ملی  دو 25/10/1354 حسین غفوري  3

     ملی  دو 3/1/1354 سید جواد قاسم زاده 4

     ملی دو 1366 محسن د قان نژاد 5

     سه ملی 7/4/1369 میثم قاسمی 6

     سه ملی 3/9/1377 زادهابوالفضل حسن 7

     سه ملی 9/7/1377 محسن مرادیان 8

     سه ملی 18/5/1374 نوید قیصري 9

     سه ملی 12/1/1375 زادهمرتضی مهدي 10

     سه ملی 12/5/1375 زادهنا ر ملک 11

     سه ملی 9/12/1372 علی  ادقیان 12

     سه ملی 2/11/1375 م ید احمدپور 13

     سه ملی 11/9/1368 محمد ملکیان 14

     ملیسه  16/2/1371 علی روایتی 15

     سه ملی 18/4/1368 قاسم روایتی 16

     سه ملی 26/3/1377 س اد درودگر 17

     سه ملی 12/1/1375 امین چمنی 18

     سه ملی 18/4/1376 اسدآبادجواد عیدي 19

     سه ملی 14/11/1368 سیدمهدي مهرداد 20

     سه ملی 23/4/1369 رضا قربانی 21
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 استان خراسان شمالیملی  المللی وبین داوران 

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     بین المللی دو  علی خالق زاده بیک 1

     ممتاز ملی 1360 امید میرابی مقدم   2

     یک ملی 10/03/1366 مهدي میرزاجانی 3

     ملی دو 2/5/1343 محمد تقی فیاض  4

     ملی  دو 1/8/1352 علی میرابی جاجرم  5

     ملی دو 10/10/1374 س اد فریانیان 6

     ملی دو 16/3/1375 زادهمیالد یوسف 7

     ملی دو 28/2/1362 مصطفی م ردي 8

     ملی دو 1/4/1356 تیمور بردبار 9

     ملی دو 1/7/1358 رعلی امیدبخشیغد 10

     ملی دو 24/12/1359 زادهیوسف ولی 11

     ملی سه 11/2/1365 زاده بیکعادل خالق 12

     ملی سه 2/3/1358 زادهعلی حسین 13

     ملی سه 31/1/1364 محمد جعفري 14

     ملی سه 1/2/1360 زادهمحمد حسین 15

     ملی سه 23/5/1362 مهدي مدیریان 16

     ملی سه 8/6/1361 میکائیل قرنی 17

     ملی سه 6/2/1354 م تبی حسین پوران 18

     ملی سه 1/1/1356 زادهسیدامید علوي 19

     ملی سه 8/8/1358 محمد ذاکري 20

     ملی سه 1/8/1367 سیامک عنایتی 21

     ملی سه 20/6/1361 مهدي نامور 22

     ملی سه 30/6/1363 مهران روحانی 23

     ملی سه 18/5/1374 دانیال ک رانلوئی 24

     سه ملی 8/10/1369 علی پوررضا تنها 25

     سه ملی 20/8/1368 م تبی شا وردي 26
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 داوران بین المللی و ملی استان خوزستان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 تماسشماره 
 زمان مکان نمره

     s-1  بهبهانی اردوان  احب 1

     بین المللی یک  بهروز زاده  ندی انی 2

     بین المللی یک  مهدي بشیر زاده  3

     بین المللی دو 5/3/1364 محسن جلیلیان  4

     بین المللی دو  میالد قالوند  5

     ملیممتاز  16/9/1358 علیرضا شاه آبادي  6

     ملیممتاز  27/6/1364 جالل حبیبی  7

     ملیممتاز  1/6/1339 محمد علی پیمانپور 8

     ملیممتاز  1/1/1355 بنیامین جمشیدیان فر 9

     ملیممتاز  19/7/1354 غالمحسین شاه محمدي  10

     ملیممتاز  24/11/1363 امین تادین 11

     ملیممتاز  30/6/1364 آرش بیگدلی 12

     ملی ممتاز  25/4/1366 دانیال خانی 13

     ملی ممتاز 26/12/1360 محمد سوخته زار 14

     ملی ممتاز 6/11/1363 بهزاد سوري 15

     ملی ممتاز 28/6/1364 حمید ابوعلی 16

     ممتاز ملی 12/4/1363 م ید محمدي سامانی 17

     ملی یک 28/6/1360 مهدي قیطاسی 18

     ملی یک 21/2/1354 محمد امین ک باف 19

     ملی یک 30/5/1357 جمال حمیدي  20

     یک ملی 04/04/1349 جهانگیر فرخی 21

     ملی یک 14/10/1367 موسی نا ري کریموند 22

     ملی یک 9/7/1358 عبدالرضا خادم زاده 23

     ملی یک 14/12/1364 محسن  مائی حداد 24

     ملی یک 1/7/1359 کریمی سرمیدانی اردوان 25

     ملی یک 1/1/1365 محمد ولی نژاد خرمی 26

     ملی یک 11/12/1364 ارونددبهرام به 27

     ملی یک 24/2/1360 فردین داودي 28

     ملی یک 14/9/1360 حمزه احمد زاده  29

     ملی یک 1/6/1361 نوراله احمدي 30

     ملی یک 18/6/1369 امیر فدعمی 31

     ملی یک 8/1369./23 ابوذرعبدالهی 32

     ملی یک 5/10/1362 قالوند فرشید 33

     ملی یک 28/2/1354 علی  مت  34

     یک ملی 30/6/1363 نیامحمدحسین  ائمی 35



48 

 

 ملی استان خوزستان داوران

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397ارتقا درجه در سالکنترل و 

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     دو ملی 5/7/1365 علی اکبر برزگر 36

     دو ملی 30/5/1376 مهریزدان آرین 37

     دو ملی 15/4/1358 افشین درویشی 38

     دو ملی 9/1/1373 س اد کرمی 39

     سه ملی 1/8/1364 رعد بوعذار 40

     ملی سه 9/7/1370 س اد مس دي 41

     سه ملی 25/6/1354 زادهبهرام ترابی 42

     سه ملی 30/6/1367 مسعود مرادي 43

     سه ملی 5/11/1376 آرش سلیمانی 44

     سه ملی 1/9/1373 رضا فالحتی 45

     سه ملی 11/6/1372 خانیفرود حسن 46

     سه ملی 22/5/1377 پورعلی کعبی 47

     سه ملی 1/9/1372 انوريرضا  48

     سه ملی 6/3/1376 علی استادیانی 49

     سه ملی 18/5/1370 اکبر  دائی 50

     سه ملی 22/11/1366 خلیل اله ن ادي 51

     سه ملی 21/1/1368 ساجد ایروانی 52

     سه ملی 21/1/1368  ابر ایروانی 53

     سه ملی 18/5/1376 نژادعلیرضا قاسمی 54

     سه ملی 12/3/1375 پورمحمد ع یلی 55

     سه ملی 10/2/1367 داریوش لرستانی 56

     سه ملی 30/6/1367 فرزاد یوسفی 57

     سه ملی 15/1/1368 علی میرزاوند 58

     جدول نویس  فتح اهلل سبزواري 59

     جدول نویس  عبدالحسین پورلباف 60

     نویسجدول   امید محمدي 61

     جدول نویس  پورمحمدعلی پیمان 62

     جدول نویس  سعید فاضلی 63

     جدول نویس  علیرضا  داقت جو 64

     جدول نویس  اردوان کریمی 65

66        
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 داوران بین المللی و ملی استان زنجان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397در سال کنترل و ارتقا درجه

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     بین المللی یک  اکبر نصیري 1

     بین المللی دو  رضا نقی لو  2

     بین المللی دو  حسین چرمی 3

     بین المللی دو  علیرضا نصیري  4

     ممتاز ملی 25/6/1360 عباس کرمی  5

     ممتاز ملی 17/11/1360 مسعود ح اب 6

     ممتازملی 24/3/1360 فرخ درامی مقدم 7

     ملی  ممتاز 4/4/1354 حسین رستمی  8

     ملی  ممتاز 24/5/1364 سید امیر امینی 9

     ملی  ممتاز 22/2/1366 میالد کالنتري 10

     ملی یک 5/1/1359 جلیل بیگدلی  11

     ملی یک 25/6/1356 سید علی محبی  12

     ملی یک 25/1/1345 نا ر سهامی  13

     ملی یک 1/1/1342  رادمحمود  فري 14

     ملی یک 30/6/1367 امیر رمضانی 15

     ملی یک 30/6/1343 حسین ارغوانی فرد 16

     ملی یک 8/5/1365 سید مهدي افضلی 17

     ملی  یک 9/1/1361 مسعود درامی مقدم  18

     ملی  یک 4/6/1348 مسعود بیات  19

     ملی یک 31/7/1363 منصور اسدي 20

     دو ملی 26/03/1371 محمدرضا کتابیان 21

     ملی دو 1/10/1358 م ید درامی مقدم  22

     ملی دو 2/9/1357 محمد  ادق شرفی  23

     ملی  دو 10/1/1343 محمدرضا قائدي  24

     ملی دو 25/5/1364 ی لمحمد یوسف 25

     ملی دو 20/6/1367 آرش رخت ملکی 26

     دو ملی 22/3/1367 محمدرضا محمدخانی 27

     ملی  دو 1/1/1360 تقی بیگلو بهرام 28

     ملی  دو 29/3/1360 محمدرضاشا ین فر 29

     دو ملی 12/3/1363 سیدامیرحسن احمدي 30

     دو ملی 1/1/1367 بهنام امیرلو 31

     ملی سه 20/5/1364 سیدحمید غفاري 32

     ملی سه 25/5/1370 م تبی رجبی 33

     ملی  سه 21/6/1361 حسین مهري 34

     ملی سه 28/12/1362 وحید درامی مقدم  35



50 

 

 داوران ملی استان زنجان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 تماسشماره 
 زمان مکان نمره

     سه ملی 4/9/1367 وحید عزیزي 36

     ملی سه 7/1/1350 مهدي ن فی  37

     سه ملی 18/6/1360 بندرسول نعل 38

     سه ملی 4/6/1354 حسن ن فی 39

     سه ملی 30/6/1360 سیدجواد حسینی 40

     سه ملی 16/5/1364 بهزاد شیرمحمدي 41

     جدول نویس  جعفريپژمان  42

     جدول نویس  مصطفی آقایاري 43

     جدول نویس  علی مهري 44

     جدول نویس  احمد آقاداداش 45

     جدول نویس  عبداله رضایی مبشري 46

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  



51 

 

 و ملی استان سمنانبین المللی داوران 

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     بین المللی یک  امیر حسین ر نما 1

     بین المللی دو  سید حمیدرضا موسوي 2

     ممتاز ملی 21/10/1360 علیرضا عربی 3

     ملی ممتاز 7/4/1362 امینیانامیرحسین  4

     ممتاز ملی 4/6/1362 محمد عربی 5

     ملی ممتاز 6/2/1361 سید احمد حیدریه 6

     ملی یک 1/8/1356 علیرضا قاضی 7

     ملی یک 27/3/1373 ناعمی محمد 8

     ملی یک 7/1/1373 نادعلیان محمدرضا 9

     ملی یک 19/6/1364 م ید کاوه 10

     یک ملی 30/6/1361 محسن قاضی 11

     ملی  دو 30/10/1361 م تبی واحدي فولدي 12

     ملی سه 17/11/1366 احمدرضا  باغی 13

     سه ملی 28/12/1347 سید محسن ترابی 14

     سه ملی 29/6/1373 خوامیرعباس ریاحی 15

     سه ملی 20/12/1368 ئیزمیرعبدالرضا علی 16

     سه ملی 5/2/1376 علیرضا محمدي 17

     سه ملی 7/4/1377 مهدي محمدي 18

     سه ملی 8/9/1375 امیررضا جورابلو 19

     سه ملی 9/1/1368 علی کالمی 20

     جدول نویس  محمدرضا نادعلی 21

     جدول نویس  پیمان اکرم 22

     جدول نویس  محمود مرتضایی 23

24        

 

  



52 

 

 ملی استان سیستان و بلوچستانبین المللی و داوران 

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     بین لمللی دو  حمید رضا عابدي 1

     المللیبین دو 11/5/1359 ایمانعلی فروغی نژاد  2

     ملی یک 30/6/1366 علی بازند 3

     ملی یک 31/6/1366  ادي بهشتی نیا 4

     ملی دو 24/11/1370 رضا شهرکی 5

     ملی دو 8/1/1361 ایعانیمحسن ض 6

     سه ملی 12/3/1378 نیاس اد عباس 7

 

  



53 

 

 داوران بین المللی و ملی استان فارس

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     بین المللی دو  ساسان سالري  1

     بین المللی  دو 20/5/1359 سیامک گودرزي  2

     سه بین المللی  30/6/1357 غالمرضا امیرنژاد 3

     ملیممتاز  20/6/1343 بهزاد جوکار  4

     ممتاز ملی 9/1/1362 جهانزیر محمدي  5

     ملیممتاز  15/11/1356 حسن بذر افکن  6

     ملی ممتاز 9/7/1345 حسن رفیعی  7

     لیممتاز  م 19/8/1369 اردلن کاوه 8

     ممتاز ملی 1/9/1361 رضا محمد پور  9

     ممتاز ملی 27/4/1355 شهرام مرجانی  10

     ممتاز ملی 1/7/1351 قاسم زارع 11

     لیممتاز م 3/4/1362 مهرزادحسنی اردکانی  12

     لیممتاز  م 7/1/1347 کاظم نا ر  13

     ملی ممتاز 3/9/1347 حسن رضایی 14

     ملی  ممتاز 20/11/1363 نعمت اله نیک منش 15

     ملی ممتاز 7/4/1357 محسن درکی 16

     ملی ممتاز 20/11/1363 محمد موسائی 17

     ملی یک 16/3/1363 بهنام اسدي ق رلو  18

     ملی یک 1/11/1355 فریدون کرمی  19

     ملی یک 15/5/1355 عبدالرضاابرا یمی منش  20

     لییک م 1/4/1352 مالک رفیعی  21

     لیم یک 31/6/1356 عبدالحمید بنا 22

     ملی یک 11/5/1360 سید محسن حسینی 23

     یک ملی 10/05/1360 بختمحمد اشم نیک 24

     ملی یک 30/5/1368 حمیدرضا پرویزي 25

     ملی یک 1/7/1357 ولی یعقوب زاده  26

     ملی یک 15/12/1360 محمدرضا رضایی  27

     ملی دو 5/4/1362 حمیدرضا قدیري نژاد 28

     دو ملی 01/01/1359 فردمهدي رضائی 29

     ملی دو 20/2/1366 سید علیرضا موسوي 30

     ملی دو 15/1/1358 محمد جواد نیک بخت  31

     دو ملی 25/09/1370 محمود نام و 32

     دو ملی 2/2/1363 محمدجواد زارع 33

     ملی  سه 20/5/1360 رضا  ابر 34

     سه ملی 17/6/1368 مسلم نوروزي 35



54 

 

 داوران ملی استان فارس

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد خانوادگینام و نام 
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     سه ملی 20/3/1339 مصطفی بمبئی رو 36

     جدول نویس  داود رحیمی 37

     جدول نویس  عقیل افشار 38

     جدول نویس  اسماعیل شا رخی  39

     جدول نویس  نوراله مالیی  40

     جدول نویس  قاسم ضمیران  41

     جدول نویس  حمیدرضا شا رخی  42

     جدول نویس  محمد  ادق مالیی 43

 

  



55 

 

 ران بین المللی و ملی استان قزوینواد

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     یک بین المللی  غالمرضا طا رخانی  1

     سه بین المللی  انیقمحمد بر 2

     ممتاز ملی 6/2/1342 یوسف رحمانی  3

     ملیممتاز  7/8/1343 فر اد رحمانی 4

     ملی ممتاز 31/6/1361 م ید حمیدي  5

     ملی  ممتاز 1/3/1354 ایرج رحمانی 6

     ملی  ممتاز 30/6/1357 حسین حاج کریمی  7

     ملی ممتاز 24/6/1365 جلیل شالی 8

     ملی ممتاز 23/1/1363 م ید رحمانی 9

     ملی ممتاز 8/3/1371 علیرضا فرجی 10

     ملی  یک 4/1/1343 عباس رحمانی 11

     ملی یک 18/10/1372 حمید ذوالقدر 12

     ملی  دو 6/4/1360 محمد باحیالشکري 13

     ملی دو 1/12/1366 بهنام مولودیان 14

     دو ملی 22/3/1369  ادي شهسواري 15

     دو ملی 10/6/1365 بیزنیما خرمن 16

     سه ملی 13/9/1377 مهدي طا رخانی 17

     سه ملی 21/10/1377 اشکان طا رخانی 18

     سه ملی 22/6/1368 امید قیاسوند 19

     سه ملی 6/10/1371 نژادحسین پاب 20

     سه ملی 1/4/1370 م تبی کاظمی 21

     سه ملی 13/4/1363 مهدي رجبی مقدم 22

     سه ملی 20/1/1361 حمید سپیدکار 23

     سه ملی 31/6/1361 رحمنی ابوالفضل 24

     سه ملی 28/9/1370 مر اد طا رخانی 25

     سه ملی 18/5/1370 سیدمهدي طا ري 26

     سه ملی 2/1/1355 اسماعیل  متی 27

     سه ملی 5/3/1369 علی بیات 28

     سه ملی 25/11/1366 امیر دارابی 29

     جدول نویس  کاظم خمسه 30

     جدول نویس  خلیل حیدري 31
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 ملی استان قم بین المللی وداوران 

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397ارتقا درجه در سال کنترل و

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     یک بین المللی  سعید عباسی 1

     بین المللی دو  سیفعلی سلمانپور  2

     ملیممتاز  25/10/1358 حسن خدابنده لو  3

     ملی ممتاز 24/4/1359 علی شاه مرادي  4

     ممتاز ملی 17/10/1366 احسان حیدري 5

     ممتازملی 1/2/1364 علی محمدي فرخزاده  6

     ممتاز ملی 07/12/1363 زادهغالمحسین امامی 7

     ملی یک 19/3/1357 سید مهدي طباطبایی 8

     ملی یک 4/5/1368 رو  اهلل نعمتیان 9

     ملی یک 3/6/1355  ادي بابایی علیائی  10

     ملی  یک 17/1/1368 محمدزاده م ید 11

     ملی یک 25/4/1367 عباس ابرا یمی 12

     ملی یک 22/1/1372 علی اکبرفریدونی 13

     ملی یک 9/4/1364 عباسی جواد 14

     ملی یک 11/3/1365 م تبی ادبی پور 15

     ملی دو 21/7/1375 محمدجوادنقی لو 16

     ملی دو 19/2/1367 رسول کنعانی 17

     ملی دو 24/6/1372 محمدعلی حیدري 18

     ملی دو 12/9/1364 اسالم شکو ی 19

     ملی دو 16/6/1361 حسین نبوي  20

     ملی دو 8/5/1374 شهاب رشیدي 21

     ملی سه 20/7/1371 محمدمحمدي 22

     ملی سه 13/1/1364 طالب اسدي 23

     ملی سه 1/9/1370 میالد قیاسوند 24

     ملی سه 6/8/1368 پورسیدمحسن یونس 25

     ملی سه 15/11/1378 رضا جعفریانییدمح 26
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 داوران بین المللی و ملی استان کردستان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     یک بین المللی  محمد رحیم پور 1
     سه بین المللی  البرز داودي 2
     سه بین المللی 20/6/1360 عدنان خدامرادي 3
     ملی ممتاز 22/6/1358 محمد  ادق خشنودي  4
     ملی ممتاز 1/7/1355 ن م الدین مالیی 5
     ملی یک 30/6/1355 مازیار نامی  6
     ملی یک 15/10/1357 کوروش عادلپور 7
     ملی  یک 1/8/1355  ادي س ادي پناه  8
     ملی یک 10/10/1364 خالد قادرپناه 9
     ملی  یک 10/10/1367 سیدزانا احمدي 10
     ملی  یک 30/7/1364 فردین خسروي 11
     ملی  یک 1/6/1351 افشین اکبري 12
     ملی  دو 31/6/1360 سیروان  الح 13
     ملی دو 28/11/1367 فر اد خالدیان 14
     ملی  دو 24/11/1366 حمید محمدي 15
     ملی  دو 10/1/1369 ادیب فاتحی 16
     ملی  دو 24/8/1370 امید جلیلی 17
     ملی دو 3/12/1360 احمد رشیدي بانه 18
     ملی دو 8/3/1340 بینهرحمت اله ذر 19
     ملیدو  10/1/1369 فردین احمدي 20
     ملی دو 14/2/1375 جواد محمدي 21
     ملی دو 29/12/1358 ایوب فرجی 22
     ملی دو 31/6/1374 آسو محمودیان 23
     دو ملی 22/2/1351 رضا جعفري 24
     دئ ملی 25/1/1354 حمید شباب پور 25
     ملی سه 13/8/1368 س اد سلطانی 26
     ملیسه  27/08/1367 سید محمدعرفان فالحی 27
     سه ملی 1/1/1342 محی الدین نادري 28
     سه ملی 9/11/1361 فواد د نوي 29
     سه ملی 10/7/1346 فریدون آزادي 30
     جدول نویس  احمد م یدپور 31
     جدول نویس  حمیدرضا کریمی 32
     جدول نویس  کامعمر خوش 33
     جدول نویس  انور محمدي 34
     جدول نویس  غالمحسین ایوبیان 35
36        
37        
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 داوران بین المللی و ملی استان کرمان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     بین المللی دو  فخرالدینیشیخ مهدي  1

     سه بین المللی  محمد پورمحمد حسین  2

     ملیممتاز  14/5/1354 مهرداد عزیزي 3

     ملیممتاز  24/6/1351 مهدي رضایی  4

     ممتاز ملی 27/6/1357 علیرضا دل آرام 5

     ملیممتاز  6/6/1360 ایمان نگارستانی 6

     ملیممتاز  1/6/1364 رو  اله فاریابی 7

     ممتاز ملی 15/11/1368 نژادعلی عبداله 8

     ملی ممتاز 12/6/1354 محمد حسین محدث 9

     ملی ممتاز 30/6/1370 سهیل شیخ فخرالدینی 10

     ملی یک 15/5/1361 فر  طا ر جعفري 11

     ملی یک 7/10/1360 سهیل ادیب نیا 12

     ملی یک 27/6/1355 محمدعلی قانونی  13

     ملی یک 6/12/1362 مرتضی ایران منش 14

     ملی  یک 15/6/1358 حمید افشارزاده  15

     ملی یک 30/6/1343 رضا  اشم بیگ 16

     یک ملی 18/9/1347 سید محسن  اشمی نسب 17

     ملی  یک 22/9/1369 میالد  ادقی 18

     ملی یک 28/6/1370 کاوه دوراندیش 19

     ملی یک 4/5/1359 امیر عیش آبادي  20

     ملی  یک 6/5/1367 مبین سعیدي منش  21

     ملی یک 15/6/1356 اشکان افشارزاده 22

     ملی دو 20/5/1357 محمد رضا بهروز 23

     ملی دو 1/1/1356 محسن جاللی 24

     ملی  دو 13/5/1365 امید کردنژاد 25

     ملی  دو 27/6/1365 محمدجواد سلیمانی باغشا 26

     ملی  دو 24/5/1366 محمود کریمی افشار 27

     ملی  دو 28/5/1365 علیرضا ابرا یمی نیا 28

     ملی  دو 25/6/1365 پورحمزه افغانی 29

     ملی  دو 9/3/1366 محمد  فري نژادپور 30

     ملی دو 15/12/1364 محمد سلطانی نسب  31

     ملی  دو 22/1/1371 نیاا غر کریمیعلی 32

     ملی  دو 16/4/1372 آباامیرحسین  ادقی خلیل 33

     ملی  دو 25/11/1370 احمد نوروزي 34



59 

 

 داوران ملی استان کرمان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     ملی  دو 6/3/1367 مصیب پالشی  35

     ملی سه 27/10/1368 امیر افخمی  36

     سه  ملی 19/2/1372 پوریا نادري 37

     سه  ملی 14/10/1378 سیدامیرحسین میرس اد 38

     جدول نویس  ابوالفضل مهرابیان 39

     جدول نویس  عرفان رستگار 40
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 داوران بین المللی و ملی استان کرمانشاه

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام خانوادگی نام و 
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     دو بین المللی  محمود مدبر  1

     بین المللی دو  مهدي شهبازي  2

      المللیسه بین 6/8/1363 ایوب یزدان پور  3

     ملی ممتاز 5/4/1344 سیروس امیري  4

     ملیممتاز  12/11/1360 خسرو اکرمی  5

     ملیممتاز  26/6/1366 فرشاد امیري  6

     ملیممتاز  3/7/1353 انور قیطولی  7

     ملیممتاز  1/1/1365 امید تیرانداز  8

     ملیممتاز  1/7/1351 علی کرمی سراب 9

     ملیممتاز  3/3/1339 برزو میر بیگی  10

     ملی ممتاز 1/11/1356 شیرزاديمحمد طیب  11

     ممتاز ملی 01/01/1362 الدین سهرابیشهاب 12

     ملی ممتاز 15/7/1352 بهنام سیرآوند  13

     ملی ممتاز 5/1/1339 احمد مراد بهمنی  14

     ملی ممتاز 3/2/1368 داود امیري 15

     ملی ممتاز 20/9/1362 بهشاد پن ه زاده 16

     ملی ممتاز 1/12/1361 فردین امیري 17

     ملی ممتاز 1/7/1370 پوریا قهرمانی 18

     ملی یک 5/12/1348 ایرج فتاحی  19

     ملی یک 12/7/1358 م تبی آغال  20

     ملی یک 15/2/1355 محسن عباسی فرد 21

     ملی یک 1/5/1369 حامد خواجه وند 22

     ملییک  10/10/1351 فردین رشتیانی  23

     ملی یک 2/3/1351 امیر مصطفایی  24

     ملی یک 14/8/1358 مهدي اسدآبادي 25

     ملی یک 7/3/1350 کیومرث مرادي 26

     ملی دو 14/3/1364 حامد ساعد 27

     ملی دو 8/1/1348 عبدالرضا میري 28

     ملی دو 4/6/1365 مرتضی قلعه شا ینی  29

     ملی  دو 22/5/1372 محمدجواد زنگنه 30

     ملی  دو 31/6/1365 ساسان فتاحی 31

     ملی  دو 27/10/1368 محمد مظفري 32

     ملی  دو 15/6/1364 بهروز امیري 33

     ملی  دو 28/3/1368 فردمحمدمهدي نوري 34

     ملی  دو 02/01/1366 حسین امامی 35



61 

 

 کرمانشاهداوران ملی استان 

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی 
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     ملی  سه 1/3/1364 فریدون خرمی 36

     ملیسه   01/06/1362 نا ر سلطانی 37

     ملیسه   01/06/1344 پورمحمدجواد  ادق 38

     ملیسه   15/6/1350 نادر رضایی  39

     ملی  سه 8/1/1369  وشنگ کاظمی 40

     جدول نویس  ایرج بهمن  41

     جدول نویس  محمد علی امیدي  42

     جدول نویس  مییس اد کر 43

44        

45        

        

        

 

  



62 

 

 یلویه و بویر احمدگهکداوران بین المللی و ملی استان 

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی 
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     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 رو  اله اسفندیاري 4

     ممتاز ملی 10/7/1358 نصرت اله فتحی 5

     ممتاز ملی 10/6/1366  ادق شفیعی 6

     ملی یک 26/9/1367 سید حمید تقوي 7

     ملی یک 18/1/1368 خیرآباديس اد  8

     ملی دو 8/10/1358 سید اسالم الدین حسینی  9

     ملی دو 1/1/1362 مهدي شا ین سوق 10

     ملی دو 4/12/1372 جالل منشرامین  11

     ملی سه 26/6/1368 م ید کریمی 12

     سه ملی 27/6/1368 سعید ظفري 13

     جدول نویس 18/6/1352 کیوان سروش مقدم 14

     جدول نویس  حسین طا ري 15

16        

        

        

 

  



63 

 

 گلستانداوران بین المللی و ملی استان 

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام خانوادگی نام و 
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     بین المللی دو  ینی بعیسی سنگدو  1

     ممتاز ملی 3/6/1358 م ید رضایی  2

     ممتاز ملی 31/2/1365 سعید مرتضوي 3
     ملی یک 30/6/1360 حسین علیایی نژاد  4

     ملی یک 1/6/1358 علیرضا شربتی 5

     ملی یک 11/5/1366 محمد جزي  6

     یک  ملی 14/11/1365 پدرام رضا زاده  7

     ملی  یک 2/6/1360  ابر ا غري  8

     ملی یک 4/2/1365 میالد معلم 9

     یک ملی 25/6/1362 نوکنده یوسف شربتی 10

     ملی  دو 16/6/1363 نورعلی فخفوري 11

     ملی دو 10/3/1352 علی ا غر خاکی 12

     ملی دو 1/9/1372 مرتضی موسوي 13

     دو ملی 15/06/1360 محمدرضا آ نگران 14

     ملی دو 19/5/1363 فر اد عقیلی 15
     ملی  دو 14/11/1365 سید سعدي میري 16

     ملی سه 31/1/1353 یاسر مال  17

     ملی سه 1/10/1335 عقیلیسیدسبحان  18

     ملی سه 16/2/1371 سید فر نگ عقیلی 19

     ملی سه 5/9/1372 یکدانیال بی 20

     ملی سه 25/8/1367 مهدي الزمنی نوده 21

     ملی سه 8/1/1377 زادهابوالقاسم حسین 22

     ملی سه 30/6/1367 ا غري رامی 23

     ملی سه 16/10/1374 ابر لشگربلوکیج 24

     ملی سه 28/3/1372 رضا سلیمی 25

     جدول نویس  رجب یدالهی 26

     جدول نویس  سیدمهدي غفاري 27

     جدول نویس  سیدسعدي میري 28
     جدول نویس  میرستار حسینی 29

     جدول نویس  میالد معلم 30

     جدول نویس  سیدمرتضی موسوي 31

     جدول نویس  سعید مرتضوي 32

     جدول نویس  علی پریزاد 33

     جدول نویس  پدرام رضازاده 34

     جدول نویس   ابر ا غري 35

     جدول نویس  سیدغفور  اشمی 36

     جدول نویس  رضا شیردل 37



64 

 

 گیالن داوران بین المللی و ملی استان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی 
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     دو بین المللی  رضا علی ا غري 1

     دو بین المللی  ابرا یم رادمرد 2

     بین المللی سه 1/11/1363 امین رضا پور 3

     ممتاز ملی 17/1/1361 حامد رضازاده 4

     ممتاز ملی 7/5/1363 محمد فر  پور 5

     ممتاز ملی 10/5/1362 کاوه پورنوروز 6

     ممتاز ملی 25/6/1358 محسن علی جمشیدي نژاد 7

     ممتاز ملی 15/8/1368 میالد محمدي 8

     ملی ممتاز 9/10/1363 پیمان نعمتی 9

     ممتاز ملی 24/2/1362 محسن پاسبان 10

     ملی ممتاز 3/4/1338 کیانوش افسرده 11

     ملی ممتاز 30/5/1366 غالمرضا محمدي 12

     ملی ممتاز 29/11/1360 س اد حبیبی 13

     ملی ممتاز 20/10/1362 مهران درمانی 14

     ملی ممتاز 1/1/1366 وحید د قان 15

     ملی یک 26/10/1339 فرامرز  ادق پور 16

     یک ملی 23/10/1365 ا غر حبیب زاده 17

     ملی یک 13/4/1361 حمید عباسی 18

     ملی یک 1/1/1362 سلمان افسرده 19

     ملی یک 1/2/1367 سینا بخشی نژاد 20

     ملی یک 11/8/1368 نیما بخشی نژاد 21

     ملی  یک 10/8/1369 حامد زرین نعل 22

     ملی یک 11/2/1369 مالک قربانی 23

     ملی  یک 30/6/1366 معین جوان حق پرست 24

     ملی یک 10/5/1373 محمدرضا نهانی 25

     ملی  یک 1/1/1364 نا ر دانیال زاده 26

     ملی یک 1/4/1365 عارف حقانی 27

     ملی  دو 22/12/1362 کیهان فهیم زاد 28

     ملی  دو 1/5/1365 مسعود رشتیانی 29

     ملی دو 20/6/1357 علیرضا نژاد قنبر 30

     ملی دو 9/12/1365 برکتانمصطفی  31

     دو ملی 12/11/1374 جالل الدین سید موسوي 32

     دو ملی 5/5/1357 شهریار اتابک 33

     سه ملی 17/1/1367 مهدي قبادي بابی 34

     جدول نویس  علی نژاد  مدي 35



65 

 

 گیالن داوران بین المللی و ملی استان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تولدتاریخ  نام و نام خانوادگی 
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     جدول نویس  عباسعلی محمدنژاد 36

     جدول نویس  بهرنگ روایی 37

     جدول نویس  مهدي نژاد مدي 38

     جدول نویس  علیرضا رسولی مقدم 39

     جدول نویس  امیر قبادي لنگرودي 40

     جدول نویس  محمود کامی باروق 41

     جدول نویس  محمدعلی رسولی مقدم 42

     جدول نویس  فرحان رضایی 43

     جدول نویس  محسن علی جمشیدي 44

     جدول نویس  جواد ر بر 45

     جدول نویس  احمد عبداله پور 46

     جدول نویس  محمدرضا فال  بردبار 47

     جدول نویس  محسن پاسبان 48

     جدول نویس  بهادر مالیی 49

50        

51        
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 لرستان داوران بین المللی و ملی استان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی 
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     دو بین المللی  محمود رضا ستوده 1

     دو بین المللی  شیرزاد غالم زاده علم 2

     دو  بین المللی  فرید بهرامی 3

     ممتاز ملی 1/3/1343 غالمرضا جوانمرد 4

     ممتاز ملی 22/6/1362 محمد دالوند 5

     ممتاز ملی 1/7/1359 نعمت اله حسن نژاد 6

     ممتاز ملی 1/11/1358 بهزاد بیرانوند 7

     ممتاز ملی 1/1/1348 یوسفوند حمزه علی 8

     ممتاز ملی 12/6/1345 بهروز خورزمان 9

     ممتاز ملی 1/6/1356 بهروز ندري 10

     ممتاز ملی 31/6/1362 مهدي  اشمی 11

     ممتاز ملی 1/6/1358 پروري رضاامیر 12

     ممتاز ملی 11/12/1361 محمد حمزه فرد 13

     ممتاز ملی 17/12/1362 محسن رحیمی 14

     ممتاز ملی 1/1/1360  وشنگ وره زردي 15

     ممتاز ملی 26/10/1370 م تبی بسحاق 16

     ممتاز ملی 9/8/1364 علی طا ري 17

     ملی  ممتاز 12/11/1366 سعید گلی 18

     ملی  ممتاز 12/10/1366 حسین یاراحمدي 19

     ملی  ممتاز 1/2/1362 مهدي سمیعی فرد 20

     ملی ممتاز 20/12/1354 پارسامهرعین اله  21

     ممتاز ملی 13/01/1371 ابوالفضل عقیلی 22

     ملی یک 9/3/1338 خسرو رضایی  23

     ملی یک 20/12/1340 حسن یوسف وند 24

     ملی یک 10/3/1341 پرویز خطیب 25

     ملی یک 1/1/1359 رو  اله سپهوند 26

     ملی یک 30/6/1357 مصطفی امین نژاد 27

     ملی یک 1/1/1352 مراد مرادیان 28

     یک  ملی 30/12/1367 محمد کاوند 29

     ملی یک 1/1/1372 دالوند محمدرضا 30

     یک  ملی 14/11/1362 فرشاد یوسفوند 31

     ملی  یک 23/2/1361 محمد لشنی زند 32

     ملی یک 2/3/1359 رضا  وفی 33

     یک ملی 1/1/1359 محمدرضا  یدرضایی 34

     ملی  یک 5/5/1363 امیر سرلک 35



67 

 

 لرستان داوران ملی استان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی 
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     ملی یک 30/11/1368 ساري س اد 36

     ملی یک 7/4/1368 نریاداسیاوش دوست 37

     ملی یک 22/4/1369 سامان یاسمی 38

     ملی یک 30/6/1364 احسان محمدي 39

     یک ملی 15/01/1365 امیر رضائی 40

     ملی یک 30/6/1363 جالل ازادبخت 41

     یک ملی 20/12/1354 عین اله کاکاوند 42

     دو ملی 21/02/1364 س اد درویشی 43

     ملی دو 17/1/1365 محمد آبروان 44

     ملی دو 21/12/1370 مهدوي امید 45

     دو ملی 05/06/1373 میثم نامداري 46

     ملی دو 14/6/1359 مهدي شفیعی 47

     دو ملی 01/09/1363 اکبر گودرزي 48

     دو ملی 22/8/1373 رضا دولتشاه 49

     دو ملی 14/9/1373 نیاحیدريمحمد  50

     سه ملی 01/01/1366 مهدي توکل 51

     سه ملی 1/1/1367 حامد بهاروند 52

     ملی سه 16/2/1365 محسن گودرزي 53

     ملی سه 25/6/1375 امیرحسین بهرامی 54

     ملی سه 22/3/1367 شا رخ باقري 55

     ملی سه 19/8/1366 محمدجواد  الحی 56

     ملی سه 12/11/1371 میالد آرین 57

     ملی سه 20/6/1372 مهدي  الحی 58

     سه ملی 5/5/1370 حسین کشوري 59

     جدول نویس  محمد کشورينور 60

     جدول نویس  منصور ذلقی 61

     جدول نویس  محمدعلی گودرزي 62

     جدول نویس   وشنگ بنیادي 63

     جدول نویس  جعفر میرزایی 64

     جدول نویس  محمد پن ی پور 65

     جدول نویس  ا غر دریکوند 66

     جدول نویس  داریوش رمضانی 67

     جدول نویس  افشین پن ی پور 68

     جدول نویس  علیرضا دولتشا ی 69

     جدول نویس  سیاوش دوستاریان 70



68 

 

 لرستان داوران ملی استان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام خانوادگینام و  
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     جدول نویس  احسان اله  سلیمی 71

     جدول نویس  شمس الدین مینایی 72

73        

74        
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 مازندران داوران بین المللی و ملی استان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد خانوادگینام و نام  
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     بین المللی یک  نیما  ادقی 1

     بین المللی دو  محمد علی احمدي شورکایی 2

     دو بین المللی  محسن عبدالهی 3

     دو بین المللی  غالمرضا محمدنژاد پاجی 4

     بین المللی دو  2/6/1359 گلدشتی حسن 5

     سه بین المللی  محمد علی  مدي قره بالغ 6

     سه بین المللی 10/6/1358 علی لری انی 7

     سه بین المللی 8/4/1360 سالر بالی تبار 8

     سه بین المللی 21/6/1362 مهدي رضایی قلعه 9

     ملیممتاز  7/7/1341 محمدرضا جمشیدي فر 10

     ممتاز ملی 30/3/1358 سید  ادق قاسمی 11

     ممتاز ملی 30/6/1360 قاسم عسل ی 12

     ممتاز ملی 2/6/1362 دانیال منوچهري 13

     ممتاز ملی 20/2/1367 وحید  اتفی نیا 14

     ممتاز ملی 30/6/1362 ید مقصودي عبدالم 15

     ممتاز ملی 15/6/1360 حامد خرسندي 16

     ملی ممتاز 29/9/1368 شهرام بخشی 17

     ملی ممتاز 19/10/1367 سهیل نوروزي 18

     ممتاز ملی 1/7/1361 میثم ساداتی 19

     ممتاز ملی 31/6/1368 دانیال بابایی 20

     ممتازملی 29/6/1367 ربیع پورالدین معین  21

     ممتاز ملی 15/6/1362  ابر آتش پیکر 22

     ممتاز ملی 3/4/1368 مصطفی محمودجانلو 23

     ممتاز ملی 30/6/1359 حسین آخوندباباتبار 24

     ملی یک 30/6/1365 مسیب عباسی 25

     ملی یک 14/11/1368 معین مرغزاري 26

     ملییک  1/5/1360 سید محمد حسینی 27

     ملی یک 1/10/1353 موسی باستانی 28

     ملی  یک 10/5/1366 میثم تیما 29

     ملی یک 24/6/1368 ایلیا خدادادي 30

     ملی یک 12/12/1359 سیدرو  اله میررمضانی 31

     ملی یک 17/4/1364 س اد علی ان زاده 32

     ملی یک 5/1/1341  ادق پورحبیبیان 33

     ملی  یک 11/5/1368 نعمت کاوسی 34
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 مازندران داوران ملی استان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی 
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     یک  ملی 7/2/1361 بابک یقوب زاده 35

     ملی یک 1/1/1366 علی فیروزپور 36

     یک ملی 18/6/1370 فر اد محمدپور 37

     ملی  یک 15/2/1359 سید سعید حسینی 38

     یک ملی 30/6/1366 مرتضی حاج اقایی 39

     ملی  یک 1/1/1364 حسین شرافتی 40

     یک ملی 28/3/1370 داود بابائی 41

     یک ملی 20/6/1364 حامد احمدي 42

     ملی یک 20/4/1376 محمد جعفري 43

     ملی یک 29/6/356 حسن امرجیمحمد علی  44

     ملی یک 17/4/1372 شصتیابوالفضل  45

     یک ملی 25/6/1367 چراتی  ابر کاویانی 46

     ملی یک 26/9/1369 عارف بابایی 47

     دو ملی 15/6/1358 اله شاکريح ت 48

     ملی دو 3/3/1363 س اد کالنتري 49

     ملی  دو 29/6/1343 احمد علی قبادیان 50

     ملی  دو 25/9/1367 علی  الحی 51

     ملی دو 4/6/1354 رضا گل آقازاده 52

     ملی  دو 28/4/1365 ان رستمیی ابوالفضل قلی 53

     ملی  دو 30/6/1367 علی شکري 54

     ملی دو 12/4/1341 م ید یوسف نژاد 55

     ملی دو 12/5/1373 ابرا یم ابرا یمی 56

     ملی دو 30/6/1366 انوري بهنام حسن زاده 57

     ملی  دو 29/6/1359 سعید ثمربخش 58

     ملی دو 20/3/1367 جویباري مژده رضا 59

     ملی دو 1/3/1365 داریوش رن بر 60

     ملی دو 11/3/1375 علی نبی قنبري 61

     دو ملی 01/01/1368 عیسی  اشمیان  62

     دو ملی 21/7/1374 فریبرز تقوي نیا 63

     ملی دو 20/6/1369 ربیعیفرزین  64

     دو ملی 21/7/1364 محمد طا ر بالسی 65

     ملی دو 20/4/1367 حسن حسن تبار 66

     دو ملی 15/11/1355 م تبی طوسی 67

     سه ملی 22/11/1363 امید نورائی 68

     سه ملی 20/6/1344 نصرت اله اکباتان 69
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 مازندران ملی استان داوران

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی 
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     سه ملی 1373./9/5 سیدمیثم کیانژاد 70

     سه ملی 30/1/1371 پوررامین عباس 71

     ملی سه 26/6/1366 سید ادي حسینی 72

     ملی سه 11/10/1371 نژادحسین ایران 73

     ملی سه 1/4/1367 پورآیدین مهدي 74

     ملی سه 25/4/1368 پورآرمان قاسم 75

     ملی سه 17/5/1376 امیرحسین آقاجانی 76

     ملی سه 1/7/1377 برنا جعفري 77

     ملی سه 15/12/1371 اکبرلوم ید علی 78

     سه ملی 30/6/1363 محمد پولدي 79

     جدول نویس  شرافتیعلی  80

     جدول نویس  ابوالفضل قارنی 81

     جدول نویس  علی م یدي 82

     جدول نویس  جعفر مختاري 83

     جدول نویس  امیرحسین بالی لشک 84

     جدول نویس  جواد رستمیان 85

     جدول نویس  بابک رزم پوش 86

     جدول نویس  سیدس اد علوي خطیر 87
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 مرکزی داوران بین المللی و ملی استان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی 
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     بین المللی دو 31/6/1362 عمران جباري 1

     سه بین المللی  داود فرجی  2

     ملیممتاز  8/12/1362 مهرداد ن اتی 3

     ممتاز ملی 12/1/1367 مهدي غالمی 4

     ممتاز ملی 22/12/1367 سید مرتضی حسنی 5

     ممتاز ملی 24/4/1368 ابوالفضل سلیمی 6

     ممتاز ملی 29/3/1361 امراله فدایی 7

     ملی ممتاز 30/6/1363 سید علی س ادي 8

     ملی  ممتاز 29/9/1368 سید محمد س ادي 9

     ملی  ممتاز 12/3/1346 سید اکبر بهاري 10

     ملی  ممتاز 17/2/1364 م ید لک 11

     ملی یک 12/1/1356 م ید محمودي 12

     یک ملی 21/3/1367 اشکان واعظی 13

     یک ملی 1/1/1369 تورج  فایی 14

     یک  ملی 3/9/1371 ابوالفضل عالیخانی 15

     ملی یک 26/3/1364 سهراب شیخی نژاد 16

     ملی یک 5/5/1372 جمال جودکی 17

     ملی  یک 26/6/1364 میالد امیري  ژاوه 18

     ملی  یک 1/7/1361 سیدسعید س اد  ژاوه 19

     ملی یک 4/11/1360 عباس قلعه نوئی 20

     ملی یک 11/10/1368 شهرام د قانی 21

     ملی یک 30/6/1364 مهدي ابرا یمی 22

     ملی  یک 9/2/1367 سیدعلی طباطبایی 23

     ملی دو 18/8/1369 علی شکوري 24

     ملی  دو 2/3/1372  ادق خانسوز 25

     ملی دو 10/11/1368 حسن امیدي 26

     ملی  دو 1/9/1359 محمد کمی انی 27

     ملی دو 23/7/1371 محمد کاظمی 28

     ملی  دو 11/5/1369 محمد سلیمی 29

     ملی دو 13/6/1365 محمدحسین بهرامی 30

     ملی  دو 17/1/1364 م ید فاتح 31

     دو ملی 25/12/1365 مسعود کریمی 32

     ملی دو 20/7/1371 فرزادانصاري 33

     دو ملی 30/06/1360 داود ایمانلو 34

     سه ملی 13/5/1366 قدرت اله طا ري 35
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 مرکزی استانداوران ملی 

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی 
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     جدول نویس 26/2/1365 مصطفی مقدس نژاد 36

     جدول نویس  بوالحسنیامصطفی  37

     جدول نویس  م ید شا سوارانی 38

     جدول نویس  علی محمد طا ري 39

     جدول نویس  درمنی علی باقري 40

     جدول نویس  سعید گودرزي 41

     جدول نویس  احمد ملکی 42

     جدول نویس  میالد فرزانه 43

 
  



74 

 

 هرمزگان داوران بین المللی و ملی استان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی 
 1397سالکنترل و ارتقا درجه در 

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     بین المللی یک  بهروز رضا یور 1

     دو بین المللی  محمد مارزي 2

     ملی ممتاز 22/2/1357 پدرام محدث 3

     ملی یک 4/6/1354 بهزاد نظري 4

     سه ملی 2/10/1364 حمید بلوچ مرادي 5

     ملیسه  10/4/1340 سید مهدي گلگیرسوار 6

     سه ملی 12/6/1363 اسماعیل ادوائی 7

     سه ملی 29/4/1365 رضا رستمی لیالوي 8

9        

10        

11        
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 داوران بین المللی و ملی استان همدان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی 
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     1s  مزدب گیتی  1

     بین المللی سه  داریوش چلوئیان 2

     سه بین المللی  مسعود چوبین 3

     سه بین المللی  بیژن روز بهانی 4

     ملی ممتاز 14/5/1339 یداله ادیب  5

     ملی  ممتاز 1/1/1361 محمد کیانی 6

     ملی ممتاز 4/2/1350 رضا ترکاشوند  7

     ملی ممتاز 13/2/1357 حمیدرضا زندي  8

     ملی ممتاز 20/2/1347 رضا ربیعیان  9

     ملی ممتاز 26/6/1356 بیژن فردوسی  10

     ملی ممتاز 1/5/1355 محمد حسین حسینی  11

     ملی ممتاز 28/6/1363 علیرضا حسینی 12

     ملی ممتاز 8/5/1356 رضا غالمی  13

     ملی ممتاز 1/3/1351 م تبی خسروي  14

     ملی ممتاز 21/2/1351 محسن جوادي 15

     ملی ممتاز 1/9/1360 سلمان بختیاري  16

     ملی ممتاز 4/6/1360 شهاب روزبهانی 17

     ملی ممتاز 2/1/1353 محمد مصطفی جوکار  18

     ملی ممتاز 20/12/1359 مهدي قهرمانی  19

     ملی ممتاز 1/1/1358 اباذر ابوالفتحی  20

     ملی ممتاز 11/12/1355 محمد  انعی  مت  21

     ملی یک 22/6/1360 علی اکبر چهاردولی 22

     ملی یک 14/7/1371 عرفان جعفري 23

     یک ملی 1/7/1360 جواد  مدي روشن 24

     ملی  یک 26/6/1362 جواد گرگی 25

     ملی دو 11/5/1354 م تبی اشرفیان  26

     ملی دو 3/6/1363 یاسر فرنیا 27

     دو ملی 12/4/1365  ادق قهرمانی م د 28

     دو ملی 18/3/1372 امیرحسین ترکمان 29

     دو ملی 2/7/1374 امین قیاسوند 30

     دو ملی 4/4/1353 وحید سپیدنامه 31

     سه ملی 11/11/1373 ياحسان مهر 32

     ملی سه 1/11/1355 احمد کیهانی حکمت  33

     سه ملی 21/4/1348 حمیدرضا درویش 34

     سه ملی 8/6/1365 رادمحمدرضا مومنی 35



76 

 

 داوران بین المللی و ملی استان همدان

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی 
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 تماسشماره 
 زمان مکان نمره

     سه ملی 20/6/1359 خانیرضا قاضی 36

     سه ملی 4/5/1368 ابوالفضل خلوسی 37

     سه ملی 29/4/1366 دانشمحسن ملک 38

     سه ملی 22/9/1373 اسعدرامین نعمتی 39

     سه ملی 8/7/1368 سیدجابر موسوي 40

     سه ملی 13/10/1352 کوروش ربیعی 41

     سه ملی 1/6/1365 علی قادري والی 42

     سه ملی 21/4/1348 حمیدرضا درویشی 43

     سه ملی 12/10/1366 حامد ر گشاي 44

     جدول نویس  حسن فتحی 45

     جدول نویس   ابر عبدالهی  46

     جدول نویس  فرزاد غفاري 47

     جدول نویس  د فولی محمد 48

     جدول نویس  فلک الدینیعلیرضا  49

50        
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 داوران بین المللی و ملی استان یزد

ف
دی

ر
 

 درجه داوری تاریخ تولد نام و نام خانوادگی 
 1397کنترل و ارتقا درجه در سال

 شماره تماس
 زمان مکان نمره

     بین المللی 1s  پور یزديی ئمحمد مصال 1

     ملی یک 20/1/1357 محمدحسین د قان 2

     ملی یک 3/2/1360 حبیب اله بیرانوند 3

     ملی  دو 20/6/1366 محسن انتظاري 4

     سه ملی  ابوالفضل براتی 5

     سه ملی 10/4/1370 انمسعود نصیری 6

     سه ملی 22/3/1377 یزدمحمد ساکت 7

     سه ملی 20/5/1378 علیرضا کالنتري 8

     سه ملی 1/5/1362 ناظمیان ادق  9

     سه ملی 2/2/1352 حسین وفایی 10

     سه ملی 14/5/1357 ارکان علیرضا بابایی 11

     سه ملی 15/1/1348 نژادمحمدحسین پاب 12

     سه ملی 1/4/1364 جوادشیر یزدانی تفت 13
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 اتحادیه جهانی كشتیسایت اینترنتی 

              

www.unitedworldwrestling.org 

 
 

 ایمیل فدراسیون كشتی جمهوری اسالمیسایت و 
 

www.iawf.ir 
 

www.iranwrestling.ir 

Email : wrestling.ir@Gmail.com 
 

 ایمیل كمیسیون داوران
kdavaran@yahoo.comEmail :  

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

