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 حمید بنی تمیم

 فدراسیون كشتی سرپرست

 جمهوری اسالمی ایران

 

 
 

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

در تمام مراحل زندگی و قضااااوا  ای شاااما  کیکان که به حول قو  ا هی 

سپا را با تمام فراز و نشیب  ایش پشت سر 1397سال شته و تشکر و  س گذا

ستای تحقق ا داف  از تالش  ای شی در را ش شما که از  یچ کو شائبه  بی 

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

سال جاری ارتق شتی در  سیون ک شتی افدرا ء توانمندی و دانش داوری در ک

ایران و جهان خوا د بود . در پایان ضااامن توفیق روز افکون برای  مه شاااما 

میادین داخلی در  بکرگواران کیکان امیدوارم شا د قضاوا  ای خوب شما 

 .و بین ا مللی باشیم

  



5 

 

 

 

 رضا الیق

 كشتی فدراسیون دبیر

 جمهوری اسالمی ایران

 

 
 

شااادکامی و سااربلندی برای شااما داوران تبریک سااال نو و آرزوی  با  رض

را با موفقیت به پایان رساااندید. ضاامن قدردانی از  1397گرانقدر که سااال 

زحماا یکایک شما  کیکان در پیشبرد ورزش ملی کشور، کشتی، امیدوارم 

شا د موفقیت  ای روز افکونتان در  رصه  ای داخلی و بین سال جدید  در 

فدراسااایون  بود  ا مللی بازوان توانمندی برای  بل  با  مکاری متقا و بتوانیم 

 کشتی باشیم.

 ، افتخارآفرین باشد.کامیدوارم در سال جدید کشتی برای ایران  کی
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 محمد ابراهیم امامی

 کشتی داوران فدراسیون کمیسیونریـیس 

 جمهوری اسالمی ایران
 

ی م سااال نو و بهار پرطراوا که نشااانه قدرا لیکال ا هی و ت دید حیاا طبیعت   

باشد را به جامعه بکرگ کشتی بخصوص داوران  کیک تبریک و تهنیت  رض نمود  

سال نو را به ما ارزانی  شاکرم که بار دیگر حالوا  حظه حلول  و خداوند بکرگ را 

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

به  مت و  مکاری  1397در ساااال  برای  کا و ساااربلندی میهن اساااالمی ببندیم .

مندی داوری کشور  ائی را که جهت قانوننامهداوران ، نظام سیونکمیا ضاء محترم 

که امیدوارم در سااال جاری با  تدوین شااد  بود مورد بررساای و اصااال  قرار دادیم

عه داوری  جام مه  ای موجود بتوانیم  دا ت را در  نا ظام  هایی نمودن ن تکمیل و ن

شتی  برقرار نماییم. ضای خانواد  افتخار آفرین ک شت با تالش ا  سا ی که گذ  ،در 

در مسااابقاا جهانی ، قهرمانی و پیروزی  ای ارزشاامندی برای ورزش اول کشااور 

تا نقش ارزرقم خورای قار  که در این راسااا مند داوران بی اد ا و سااارافراز شاااد 

 کشورمان نیک انکار ناپذیر و کامالً مشهود بود .

سال  شته 98امیدوارم این توفیقاا در  سنواا گذ ادامه یابد و پرچم خوش   م ون 

رنگ کشورمان  موار  در قله  ای افتخار برافراشته شود و داوران شایسته کشورمان 

 بین ا مللی بیش از پیش موفق باشند .ملی و در  رصه  ای 
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 داوران فدراسیون کشتی  سیوناعضای کمی
 

 

 
  

 رئیس – محمدارباهیم امامی

 
 دبیر –جواد کریمی  

 

 

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

    
 عضو -  مریم ارم آبادی              عضو – بابک امجدی   عضو –مهدی محراب پور  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 مقرراا جدول مسابقاا  *

 سیستم برگکاری مسابقاا  *

  دقیقه 15استراحت  *

 12:30الی  10:45ساعت 

 سرویس پکشکی در طول مسابقاا  *

 امتیازاا مربوط به فنون مختلف  *

 حا ت خطر  ارزشیابی پوئن  ای مربوط در شرایط پل و *

 16:30الی  15ساعت 
 خاتمه کشتی  امتیازاا رد  بندی و *

 بررسی حالا مختلف ضربه فنی  *

 تکنیکهای برتر  ارزشیابی فنون و *

  دقیقه 15استراحت  *

 18الی 16:45ساعت 

 آموزش جدول نویسی  *

 بررسی ث وبح *

 روز دوم
 صبح 10:30الی  9ساعت 

 آشنایی با برگه قضاوا *

 پوشش داور *

  ملکرد داور،روی تشک  شرایط و *

 ( داور قاضی ، ، رئیس تشک تشکیالا داوری ) *

 ( رئیس تشک –قاضی  –داور وسط  وظایف ) *

 شر  وظایف  یاا ژوری  *

 ا الم تعداد امتیاز  تصمیم گیری و *

 تابلو نشان د ند  امتیازاا  *

 جریمه داوران خطاکار  *
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  اتحادیه جهانی  باس مخصوص داوری *

 بکار بردن اصطالحاا  نگام قضاوا توسط داور وسط  *

 اوزان کشتی گیران    گرو   ای سنی و *

 *  باس کشتی گیران 

 سرویس پکشکی  *

  دقیقه 15استراحت  *

 12:30صبح الی 10:45ساعت 

 شرایط آن  مسابقاا وشروع  *

 وظیفه داوران در زمان وزن کشی  وزن کشی ، *

 فراخوانی کشتی گیران  *

 روی تشک شرایط حضور دو کشتی گیر بر *

 شرایط شروع کشتی  *

 مسابقه  شروع م دد شرایط توقف و *

 شرایط پایان مسابقه  *

 انواع پیروزی  *

 امتیازاا مرتبط با فنون *

 ارزشیابی فنون *

 وضعیت خطر *

 بعد از ظهر  16:30الی  15ساعت 

 امتیازاا رد  بندی مسابقاا  *

 غیر قانونی  فنون غیر م از و *

 ممنو یتها *

 دقیقه 15استراحت 

 18الی  16:45ساعت 
 فرار ازتشک  *

 فراراز فن   *

 دفاع مطلق *

 فنون غیر م از در رد   ای سنی نوجوانان  *

 نتایج مربوط به مسابقه  *
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 روز سوم  
 صبح 10:30الی  9ساعت 

 فرنگی و حالا 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 صورا پرسش و ادامه نمایش فیلم کشتی و *

 دقیقه   15استراحت  *

 بعد از ظهر  18الی  16:45ساعت 

 د فوق  ربرگکاری آزمون کتبی از کلیه موا *

 روز چهارم
  10:30صبح الی 9ساعت 

 رئیس تشک   قاضی ، برروی تشک کشتی به   نوان داور ، آموزش  نرجویان *

 دقیقه 15استراحت  *

 12:30الی  10:45ساعت 

 *رفع اشکالا داوری  نرجویان

 بعد از ظهر   18الی  15ساعت 

 رییس تشک   قاضی و ، برگکاری آزمون  ملی از  نرجویان به  نوان داور *

 قابل توجه مدرسین محترم  :

 .خوا د بود قرراا ارسا ی از اتحادیه جهانیتدریس طبق آخرین م

 توضیح :

ا د بنا به  للی تغییر پیدا خو بعضی مواقع سا تهای دروس مختلف چه به صورا  ملی چه به صورا تئوری

 .نمود
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 : ملی) پایه( 3درجه شرایط کالس استاژ داوری

 

 ا کشتی استان مربوطه.انامه از  یا معرفی1

 دیپلم کامل متوسطه.، ا حداقل تحصیالا 2

ا مللی،  ، تورنمنتهای بین ، آسیایی ، ا مپیک ، جهانی کشتی ا داشتن حکم قهرمانی3

 .شهرستان و حداقل استانی ،کشوری

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

 تناسب اندام مناسب برای داوری .– 5

 .یا فرانسه آشنایی مختصر به زبان انگلیسی-6

 آزمون آمادگی جسمانی . -7

+  3×4قطعه  کس  یکشااامل   JPG.*با پسااوند  CDاسااکن مدارب بر روی  .8

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

کارا ملی + گوا ی ساااالمت پکشاااک + کارا بیمه مدرب قهرمانی کشاااتی + 

 .ورزشی + ارایه گوا ی  دم ا تیاد + گوا ی  دم سوء پیشینه

و کلیه مطا ب داوری  باشااادروز می 4 حداقلمدا کالس اساااتاژ داوری ملی  .9

شد و در پایان دور  امتحان لزم به  صورا تئوری و  ملی تدریس خوا د  شتی ب ک

  مل خوا د آمد .

ا کشتی اتقاضای کتبی  ی ،کالس استاژ داوری ملی ) پایه( بر اساس نیاز استان .10

رم و پس از موافقت مسااائو ین محت بر مبنای تعداد کشاااتی گیران بیمه شاااد  اساااتان

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

 و ا مپیک ، جهانیدارندگان مدال  ای آسیایی، بازی  ای 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

ز ا داشااتن  نوان اسااتانی مسااابقاا کشااتی و در صااورا نیاز  نوان شااهرسااتانی -3

 .فدراسیون و  یاا کشتی استان

 موارد آزمون:

 40)منابع معرفی شد  فدراسیون شامل  15از  9آزمون زبان انگلیسی حداقل نمر   -1

 سوال  مومی و واژگان کلیدی داوری(.

شااامل  یک دقیقه شاانای  15از  9آزمون آمادگی جساامانی حداقل نمر  قبو ی  -2

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

 متر. 1600
 مدارک مورد نیاز:

نامه از  یاا معرفی -1شامل   JPG.*با پسوند  CDاسکن مدارب بر روی 

آخرین مدرب  -5 کس پرسنلی  -4کارا ملی  -3شناسنامه  -2استان مربوط 

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

گوا ی  دم ا تیاد و سوء  -10 ای ورزشی پوشش مناسب فعا یت -9، 1398در سال 

 پیشینه )در صورا ارایه گوا ی اشتغال به کار یا گوا ی اشتغال به تحصیل، نیازی

شتی )تمامی مدارب باید توسط  یاا ک باشد(ا تیاد و سوء پیشینه نمیبه گوا ی  دم 

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

   یئت کشتی استان مربوطه زنامه اا ارائه معرفی1

  ا ارائه اصل دفترچه داوری به مدرس کالس2

شد  در  صبر مبنای مناطق مشخ کشتی استان  ای کالسهای ارتقاء بنا به درخواست  یئت -3

در خالل برگکاری مسااابقاا انتخابی اسااتان و یا مسااابقاا از فدراساایون کشااتی   نظام نامه

شد چندجانبه معتبر  سیون ا الم  سابقاا مراتب به فدرا  که حداقل یک ما  قبل از برگکاری م

  نمودنسبت به ا کام مدرس مربوطه اقدام  خوا د  داورانکمیسیون و 

شرکت کنندگان در کالسهای کنترل -4 لی  الو  بر آزمون  مدرجاا ملی و ارتقاء از کلیه 

 . مل خوا د آمده انگلیسی ب داوری به زبانهای فارسی و مقرراا آزمونهای جدول وداوری، 

بالتر ) 1نمر  و برای اخذ درجه  100( از 80تا  70بالتر از ) 2نمر  قبو ی برای اخذ درجه  -5

 باشد.نمر  می 100( از 90تا  80از 

  

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

  یئت کشتی استان مربوطهز نامه اارائه معرفی .1

 دول ،آزمون ج  الو  بر آزمون  ملی داوری، در کالس فوق از کلیه شاارکت کنندگان، .2

 انگلیسی به  مل خوا د آمد .فارسی و مقرراا داوری بصورا 

سال یک درجه  .3 شند در پایان  شته با شرکت ندا سا یانه  ست داورانی که در کنترل  بدیهی ا

 تنکل خوا ند داشت.

 باشد.می 90نمر  قبو ی برای اخذ درجه ممتاز و کنترل درجه ممتاز، بالتر از  .4
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 کالس ارتقای داوران ممتاز ملی به ممتاز ویژه و نحوه شرکت در آزمونشرایط 

 . یئت کشتی استان مربوطهز نامه اارائه معرفی .1

 .نمر  20آزمون جدول نویسی  .2

دقیقه دراز و نشااساات،  کس ا عمل دیداری،  1نمر  ) 30انی م ای آمادگی جسااآزمون .3

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

سااوال  40نمر  شاافا ی )منابع   20  کتبی و نمر 30شااامل نمر   50آزمون زبان انگلیساای  .4

 مومی ا الم شاااد  برای داوران ملی، واژگان کلیدی داوری، آخرین قوانین و مقرراا 

 (.UWWداوری بر روی سایت 

  ،را به دست بیاورند، به درجه ممتاز  100نمر  از  90 بالیداورانی که بتوانند در م موع

به درجه و م وز شااارکت در کالس کنندویژ  ارتقا پیدا می ا مللی را بین 3 ای ارتقا 

 .کنندکسب 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 تحصیالا دیپلم کامل متوسطه2

 .)برای حضور در آزمونهای درجه ممتاز به ممتاز ویژ (سال  38 سنا حداکثر 3

 ا آگا ی به یکی از زبانهای انگلیسی ، فرانسه در حد مکا مه.4

 مناسب. تناسب انداما داشتن 5

 دارا بودن درجه ممتاز ملی  -6

شرکت درآزمونهای کتبی و  ملی ) مقرراا داوری و مصاحبه به زبان انگلیسی، آمادگی  ااا7

جساامانی و در صااورا کسااب موفقیت و درصااورا نیاز با  ما نگی مساائو ین محترم  ی ا 

شت شتی به کالس یک سیون ک ستان و فدرا شخصیا شور با  کینه    ای بین ا مللی خارج از ک

 معرفی خوا ند شد.

 

 1به  2و  2به 3بین المللی درجات  یدر کالس ارتقاشرایط شرکت 

شخص مورد نظر1 ستان ان ام و کتباً  شتی ا سط  یئت ک ضوابط ط ااااا ابتدا این گکینش تو بق 

 معرفی خوا د شد. یاا کشتی استان از طریق  کمیسیون داورانا الم شد  از سوی 

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

 مناسب و موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی.  تناسب اندامداشتن  ا 3

 آزمون جدول  –کسب موفقیت در آزمون مقرراا داوری و مصاحبه به زبان انگلیسی -4

ست کلیه  کینه  شرکت در کالس  ای  ارتقاء درجه  بدیهی ا شرکت کنند ای  ان گبه  هد  

 .خوا د بودداوطلب 

شرکت د -5 ست داوطلب جهت  روز قبل  45ر کالس ارتقاء درجه بین ا مللی حداقل درخوا

 از برگکاری کالس مربوطه به فدراسیون کشتی رسید  باشد.
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 8139دستور العمل پرداخت حق التدریس در سال  چگونگی اعزام مدرسین و
 

 ملی یک مدرس وکمک مدرس بطور  مکمان میتوانند  برای تدریس در کالساااهای تئوری و. 1

 ا کام گردند  برگکید  و

 برگشااات مدرساااین از محل ا کام تا محل تشاااکیل کالس و رفت و  کینه  ای حق ا تدریس و. 2

آمد مدرساااین در محل به  هد   رفت و تغذیه و تامین محل خواب ، زمینی (  وایی ، با عکس )

 میکبان خوا د بود.استان  یاا کشتی 

 - راساااس بعد مسااافت به ازای  رکیلومتر واپیما ب در صااورا  دم اسااتفاد  مدرسااین ا کامی از. 3

 قابل پرداخت خوا د بود. برگشت محاسبه و صورا رفت وه ریال ب 2750

سا ت تدریس محاسبه می شود که برای مدرسین با مدرب  8در کالسهای استاژ داوری روزانه . 4

تومان و دکترا  000/368تومان، فوق  یسااانس / 000/312تومان،  یسااانس / 000/280دیپلم روزانه /

 .روز می باشد 4مدا برگکاری کالس استاژ ملی پایه  تومان محاسبه می شود.  000/400/

وزقبل رارتقاء داوری که در حین برگکاری مسابقاا استانی ان ام خوا د شد  در کالس کنترل و. 5

نیک به  نوان روز کنترل و ارتقا  روز مساااابقاا و از مساااابقاا کلینیک داوران برگکار خوا د شاااد

 . پرداخت می گردد 4 ینا طبق بند حق ا تدریس محاسبه می گردد و 

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

 محاسبه می گردد. ریال 750/2/-برای  ر کیلومتر  برگشت ( رفت و با عکس )

 .خوا ند نموددریافت ذ اب  بعنوان ایاب و ریال 000/500/-مدرسین بومی روزانه  .7

 

 



19 

 

 فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی ایران داوران سیونمقررات کمی قوانین و
 قابل توجه 

 استانها  کمیسیون داورانمسئو ین   – یئتهای محترم کشتی استانها 

 محترم داوری فدراسیون کشتی مدرسین 

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

، در ارتباط با داوران فعال  ارسال می گردد (2019) 1398ملی برای سال   یست داوران بین ا مللی و

 مسائل زیر را متذکر میگردیم .

  ی گونه تغییری در  یست داوران فعال آن استان پذیرفته نخوا د شد. 1398سال تاپایان  .1

سابقاا بین  .2 شرکت در  یچ دور  از م شد حق  ست درج نگردید  با داوری که نام وی در این  ی

به  نوان داور بین ا مللی و ا مللی و درخصاااوص داوران ملی  ملی نخوا د داشااات و ملی را 

 ابالغ شد  است . کمیسیون داورانموضوع به مدرسین و 

لیسااانس ) باشاااداتحادیه جهانی ور به تمبر ساااا یانه مهدفترچه داوران بین ا مللی می بایساااتی م .3

 .داورفعال باشد(

 یتهای کشتی استانهای سراسرکشور موظف می باشند  مه سا ه از ابتدای سال تا پایان دی ما   .4

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

 ، داد  تا در خالل برگکاری مسابقاا انتخابی استان ان ام گرددکشتی در دستور کار خود قرار 

شتی تهای کاما   ر سال نتی ه کالسهای برگکار شد  به  ی بهمن و اسفندلزم به ذکر است در 

در (  داوری ارتقاء کنترل و ، استاژ )  ی گونه درخواستی در خصوص برگکاری کالس ا الم و

 پذیرفته نخوا د شد.از  یچ استانی ما   ای مذکور 

امه نارتقاء درجه شرکت می نمایند می بایست معرفی کلیه داوران ملی که در کالسهای کنترل و .5

 دم ارائه معرفینامه از  یاا کشاااتی اساااتان  راوکتبی از اساااتان مربوطه را ارائه د ند درصااا

 م از به ثبت نام داوران نخوا ند بود . مدرسین

ض .6 شرکت در کالسهای کنترل وکلیه داوران ملی که متقا شند  ءارتقا ی  ست  می درجه می با بای

ا ی  15بعدازظهر روز پیش از شروع مسابقاا به منظور شرکت در کلینیک داوری که از سا ت  در

 در محل برگکاری مسابقاا تشکیل می گردد حضور بهم رسانند . 17

شندیبد شته با ست داوران ملی که در کلینیک داوری حضور ندا نام  مدرسین م از به ثبت هی ا

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

ساااال متوا ی در کالساااهای کنترل درجه  دوچنان ه داوران ملی در طول  کنترل دقیق قرار داد  و و

شند دفترچه داوری آنان از درج شته با ساقط وشرکت ندا سابقاا را به  ه ا تبار  شرکت در م حق 

  نوان داور نخوا ند داشت .

استانهای سراسر کشور موظف می باشند به  نگام برگکاری کالسهای  کمیسیون داوران. مسئو ین 8

ه ب داوری محل مناسااابی را  مرا  با وساااایل مورد نیاز جهت تشاااکیل کلینیک داوری پیش بینی و

 .نمایند  شمار ای داوری تهیه تعداد داوران شرکت کنند

داوران ملی اسااتانهای سااراساار کشااور می بایساات به  نوان داور فعال در طول سااال مسااابقاا را  .9

 داوران در دفترچه داوری آنان ثبت نماید . سیونکمی مسئول سرپرست مسابقاا و قضاوا و

 سا یانه شرکت نداشته باشندکه در کنترل درجه  ( ممتاز ، یک ، دوسه،  کلیه داوران درجاا ) .10

 در پایان سال تنکل درجه خوا ند یافت .

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

شور موظفند داوران ملی خود .12 سر ک سرا شتی  س کلیه  یئتهای ک ن را در درجاا مختلف که به 

 سا گی می رسند نام آنان را از  یست داوران فعال استان حذف نمایند . 60

د بو تن می باشن ارتقاء موظف نگام برگکاری کالسهای کنترل و  ن بهیکمک مدرس مدرسین و .13

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

 به  نوان داور فعال درج گردید  باشد. یسیون داورانکمنامشان در بو تن 

که طی دو سااال کنترل درجه نشااوند از  یساات داوران فعال حذف ملی   ایدرجهداوران کلیه . 14

 خوا ند شد.
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و ملی  بین المللیو جدول نویسان آمار داوران 

 کشتی ایرانفدراسیون 

 7139در سال  

 تعداد درجات ردیف

 نفر 1S 4 درجه 1

 نفر 27 درجه یک بین المللی 2

 نفر 48 درجه دو بین المللی            3

 نفر 48 درجه سه بین المللی            4

 نفر  368 ممتاز ملی 5

 نفر  214 یک ملی 6

 نفر  123 دو ملی                                                        7

 نفر  245 سه ملی 8

 نفر 7  متازجدول نویس م 9

 نفر 215 جدول نویس ملی 10

 نفر 1299 جمع کل



22 

 

 استانهای سراسر کشور کمیسیون داوراناسامی روسای 

 شمار  تلفن تماس نام و نام خانوادگی نام استان ردیف

 09144236199     لی  لیکاد  آذ بای ان شرقی 1

 09141414025 ابرا یم کریمی آذربای ان غربی 2

 09143548757 نادر باریسی اردبیل 3

 09131159096  بدا رحیم فاتحی اصفهان 4

 09350873658 محمد فیلی ایالم 5

 09126430060   سیدمحمد افتخاریان ا برز  6

 09177741747 سید  لی  دایت بوشهر 7

 09121988753 ناصر فروتن تهران 8

 09133222368  غالمرضا بهار و بختیاریو چهارمحال  9

 09119526795 کاظم  قیقی  خراسان جنوبی  10

 09151182523 امامی سامح رضوی  خراسان 11

 09155020068  لی خا ق زاد  خراسان شما ی  12

 09163339145 بهروز زاد   ندی جانی خوزستان 13

 09123416872 حسین چرمی زن ان 14

 09124742687  حمیدرضا موسوی سمنان 15

 09153491710 حمیدرضا  ابدی    سیستان و بلوچستان 16

 09177156029  گودرزیسیامک  فارس 17

 09121819530 غالمرضا طا رخانی قکوین 18

 09192933915 سعید  باسی  قم 19

 09183768303 پورمحمد رحیم کردستان 20

 09133420394 یفخرا دینشیخ مهدی  کرمان 21

 09183304985  محمود مدبر کرمانشا  22

 09173420971  لی سلیمانی کهکیلویه و بویر احمد 23

 09119704500  یسی سنگدوینی گلستان 24

 09111310782 اصغریرضا  لی گیالن 25

 09163670263 شیرزاد غالم زاد   رستان 26

 09112229022  نیما صادقی مازندران 27

 09188130641  مران جباری مرککی 28

 09173677976 محمد مارزی   رمکگان 29

 09189100063 داریوش چلوئیان  مدان 30

 09131531387  محمد مصالیی پور یکدی یکد 31
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 رؤسای کمیته داوران  ی ا  ای کشتی استان  ای سراسر کشور

 
  

  
 

 محمد فیلی

 ) ایالم (

 سیدمحمد افتخاریان

 ) ا برز (

  بدا رحیم فاتحی

 ) اصفهان (

 نادر باریسی

 ) اردبیل (

 ابرا یم کریمی

 ) آذربای ان غربی (

  لی  لیکاد 

 شرقی () آذربای ان 

      

  لی خا ق زاد 

 خراسان شما ی

 کاظم  قیقی

 ) خراسان جنوبی (

 امامی سامح

 ) خراسان رضوی (

 غالمرضا بهار و سامانی

 (چهارمحال وبختیاری)

 ناصر فروتن

 ) تهران (

 سید لی  دایت

 ) بوشهر (

    
  

 سعید  باسی

 ) قم (

 سیامک گودرزی

 ) فارس (

 حمیدرضا  ابدی

 ) سیستان و بلوچستان(

 حمیدرضا موسوی

 ) سمنان (

 حسین چرمی

 ) زن ان (

 بهروز  ندی جانی

 ) خوزستان (

   
 

 
 

 اصغریرضا  لی

 ) گیالن (

  لی سلیمانی

 (کهکیلویه وبویر احمد) 

 محمود مدبر

 ) کرمانشا  (

 مهدی شیخ فخرا دینی

 ) کرمان (

 پورمحمد رحیم

 ) کردستان (

 طا رخانیغالمرضا 

 ) قکوین (

  
   

  

 محمد مصالئی پور

 ) یکد (

 محمد مارزی

 )  رمکگان (

 داریوش چلوئیان

 )  مدان (

  مران جباری

 ) مرککی (

 نیما صادقی

 ) مازندران (

 شیرزاد غالمکاد 

 )  رستان (

  یسی سنگدوینی

 ) گلستان (
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 7139 استانهای سراسر کشور در سالنویسان و جدول المللی و ملی فعال آمار داوران بین

ف
دی

ر
 

 نام استان
تعداد بیمه 
شده سال 

97 

جمع  داوران ملی المللیداوران بین
کل 

 داوران

نویسان دولج
 ممتاز و ملی

جمع کل 
داوران و 

 جدول نویسان
1-s سه دو یک ممتاز سه دو یک 

 34 7 27 4 5 4 10 3 1 - - 3131 شرقیآذربای ان  1

 42 7 35 5 3 9 14 1 1 2 - 2232 غربیآذربای ان  2

 56 18 38 4 9 8 14 1 2 - - 3337 اردبیل 3

 58 14 44 5 1 17 17 3 1 - - 4493 اصفهان 4

 44 9 35 4 2 6 13 4 4 2 - 5138 ا برز 5

 15 3 12 5 3 3 1 -- - - - 1160 ایالم 6

 15 2 13 2 -- 4 6 -- - 1 - 536 بوشهر 7

 168 35 133 39 11 15 40 9 8 10 1 24848 تهران 8

 32 4 28 6 5 9 5 2 - 1 - 1248 چهارمحال بختیاری 9

 61 4 57 1 11 12 28 2 3 - - 5105 رضوی خراسان 10

 21 -- 21 16 3 -- 1 -- 1 - - 677 خراسان جنوبی 11

 26 1 25 14 5 3 2 -- 1 - - 1579 خراسان شما ی 12

 60 8 52 17 2 4 22 2 1 4 -- 4893 خوزستان 13

 44 5 39 7 9 8 11 -- 3  1 - 2116 زن ان 14

 23 3 20 8 2 3 5 -- 1 1 - 1074 سمنان 15

 6 -- 6 1 -- 2 1 -- 2 - - 599 سیستان و بلوچستان 16

 41 7 34 3 5 5 18 1 2 - - 3872 فارس 17

 34 4 30 14 2 3 9 1 -- 1 - 2097 قکوین 18

 27 1 26 5 5 6 8 -- 1 -- 1 1697 قم 34

 31 5 26 5 11 5 2 2 -- 1 - 3830 کردستان 20

 37 2 35 3 5 11 14 1 1 - - 2039 کرمان 21

 48 8 40 7 3 10 16 2 2 -- - 6915 کرمانشا  22

 15 2 13 4 2 1 4 -- 2 - - 446 کهکیلویه و بویر احمد 23

 35 12 23 7 3 4 6 2 1 - - 1488 گلستان 24

 58 15 43 12 3 6 19 1 1 1 - 2615 گیالن 25

 77 17 60 10 2 24 21 -- 3 - -- 6381  رستان 26

 79 10 69 10 5 17 26 6 4 -- 1 10725 مازندران 27

 39 8 31 4 2 9 14 1 1 -- -- 2729 مرککی 28

 9 1 8 4 -- -- 2 -- 1 1 -- 679  رمکگان 29

 49 9 40 10 3 5 18 3 -- 1 -- 3993  مدان 30

 15 1 14 9 1 1 1 1 -- -- 1 965 یکد 31

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 144 کیش 32

 1299 222 1077 245 123 214 368 48 48 27 4 112781 جمع

  داور ملی. 150داور ملی و حداكثر  35حداقل 

  شود.اضافه می داور ملی 5 المللی وداور بین 1 (دگیرسهمیه تعلق می 35نفر اول )كه  1000بیشتر از ه شده، مبیگیر كشتی  1000به ازای هر 

  گیرد. المللی اضافه بر سهمیه تعلق میاستان برتر، یک داور بین 3به 

  گیرد.داور ملی اضافه بر سهمیه تعلق می 10استان برتر،  10به 

 باشند.به ترتیب مخفف: كنترل، ارتقا و تنزل می« ت»و « ا»، «ک»حروف های كنترل و ارتقای سالیانه: در كالس 
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 داوران بین المللی و ملی استان آذربایجان شرقی

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری

 1397کنترل و ارتقا درجه در سال
 مدرس شماره تماس

 زمان مکان نمره

   -- -- -- بین ا مللی دو 19/3/1363 سید فرشید میر  اشمی 1

   -- -- -- سه بین ا مللی 30/9/1360 ناصر حسنی 2

   -- -- -- سه بین ا مللی 31/6/1359 افشین صمد زاد  3

   -- -- -- سه بین ا مللی 1/1/1366  لی  لیکاد  4

 گیتیمکدب   13/5تا  9 ب. تهران 92 ممتاز ملی 5/1/1364 حامد بروشک 5

 مصالیی پور 09146587058 20/5تا  16 ب. تهران 92 ممتاز ملی 15/9/1351 جواد بیرامی 6

 مصالیی پور 09144083392 20/5تا  16 ب. تهران 98 ملی ممتاز 11/8/1367 امید ارفعی خسروشا ی 7

 افتخاریان 09142205734 23/6و  22 ا. تبریک 92 ملی ممتار 7/2/1347 متشکرن د طاء ا ه  8

 افتخاریان 09365368060 23/6و  22 ا. تبریک 92 ملی ممتار 20/7/1370 پدرام آقایی مطلق 9

 افتخاریان 09141005071 23/6و  22 ا. تبریک 94 ملی ممتار 1/7/1353 سیروس فرج زاد  10

 افتخاریان 09143236023 23/6و  22 ا. تبریک 93 ملی ممتار 2/5/1365 حیدرنژاد سیدسعید 11

 افتخاریان 09141783944 23/6و  22 ا. تبریک 92 ملی ممتار 18/5/1366 نورمحمدی امین  12

 افتخاریان 09149212890 23/6و  22 ا. تبریک 92 ملی ممتار 21/7/1369 کریم  باسی 13

 مکدب گیتی  26/5و  25 ب. تهران 93 ملی ممتاز 30/6/1367 محسن جمشیدی 14

 افتخاریان 09149121073 23/6و  22 ا. تبریک 89 ملی یک 28/9/1367 حسن  لیکاد  15

 افتخاریان 09141152824 23/6و22 ا. تبریک 82 ملی یک 1/10/1363 غالمرضا جهانی 16

 افتخاریان 09173781880 23/6و22 ا. تبریک 82 ملی یک 30/6/64 امیرحسن حسینی 17

 افتخاریان 09144085784 23/6و  22 ا. تبریک 87 ملی یک 20/3/1361 مهدی  مادالسالمی 18

 افتخاریان 09141930923 23/6و  22 ب. تبریک 79 ملی دو 28/6/1365 ا یاس احمدی خانه سر 19

 افتخاریان 09147383908 23/6و  22 ا. تبریک 79 ملی دو 26/12/1365 حسن حاتمی 20

 افتخاریان 09149209692 23/6و  22 ا. تبریک 78 دو ملی 13/5/1365 اکبرسیدخانی 21

 افتخاریان 09148989849 23/6و  22 ا. تبریک 78 ملی دو 1/3/1369 بهکاد  اقدسی 22

 افتخاریان 09389825566 23/6و  22 ب. تبریک 79 ملی دو 15/3/1366 مدد جوانی 23

    تنک ی غایب ملی سه 20/6/1362 یاور احمدی 24

    تنک ی غایب ملی سه 3/5/1339 مصطفی یگانه 25

    تنک ی غایب ملی سه 18/1/1367 بهمن رشیدیان ملکی 26

 تواند ارتقا شرکت کندمی 1398سال   غایب سه ملی 24/5/1354 حسین نوری جما ی 27

      جدول نویس 2/2/1331 کریم بابایی 28

      جدول نویس 19/4/1334 صمد رسو ی 29

      جدول نویس 31/6/1360 بابک وظیفه خوا  30

      جدول نویس 16/5/1356 ایرج جبرئیلی 31

  09141005071    جدول نویس 1/7/1353 سیروس فرج زاد  32

  09901311499    جدول نویس 5/9/1376  لی بدل خانی 33

  09115586241    جدول نویس   اطفه صادق زاد  34
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 یالمللی  و ملی استان آذربایجان غربداوران بین

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      بین ا مللی یک 6/4/1342 ابرا یم کریمی  1

      بین ا مللی یک 1/1/1359  ژار  باسی  2

      بین ا مللیدو  24/12/1356 ابرا یم یکادن پنا   3

      سه بین ا مللی 1/3/1359 اصغر پور ز فی  4

 مکدب گیتی 09144430094 13/10و  12 ب.آغربی 5/91 ملی ممتاز 19/10/1353 بابک  یوضی  5

 مکدب گیتی  13/5تا  9 ب. تهران 91 ملی ممتاز 31/6/1363  یوا قادری  6

 گیتیمکدب   13/5تا  9 ب. تهران 92 ملی ممتاز 29/4/1368 سعید خوشبخت 7

 مکدب گیتی 09143824437 13/10و  12 ب.آغربی 92 ملی ممتاز 1/1/1356 شهرام شهریاری 8

 مکدب گیتی 9141849546 13/10و  12 ب.آغربی 5/96 ملی ممتاز 5/1/1369 مصطفی پلنگی 9

 اردوان صاحب  26/5و  25 ب. تهران 92 ملی ممتاز 31/6/1364  لی جعفرپور 10

 مکدب گیتی 09144859938 13/10و  12 ب.آغربی 5/91 ملی ممتاز 1/1/1361 ا موسوی  ادی سیدمیر 11

 مکدب گیتی 09141682102 13/10و  12 ب.آغربی 92 ملی ممتاز 6/4/1365 منصور رحمانی 12

 مکدب گیتی 09149812093 13/10و  12 ب.آغربی 5/91 ملی ممتاز 30/6/1357 سید شورش حسینی 13

 مکدب گیتی 09141809774 13/10و  12 ا.آغربی 96 ملی ممتاز 26/12/1362 فر اد رفیعی  14

 مکدب گیتی 01941810357 13/10و  12 ا.آغربی 5/91 ملی ممتاز 17/3/1363 آرش طهماسبی 15

 مکدب گیتی 09144615212 13/10و  12 ا.آغربی 5/96 ملی ممتاز 25/6/1360 یوسف  لی نژاد  16

 مکدب گیتی 09143610738 13/10و  12 ا.آغربی 5/93 ملی ممتاز 25/6/1364 صابر محمد زاد   17

 مکدب گیتی 09383024250 13/10و  12 ا.آغربی 5/95 ملی ممتاز 3/9/1371  اتف اسما یلکاد  18

 مکدب گیتی 09143400116 13/10و  12 ب.آغربی 84 ملی  یک 5/6/1358 آرش مهاجری 19

 مکدب گیتی 09144425422 13/10و  12 ا.آغربی 5/91 ملی یک 1/8/1354  قمان زارع  20

 مکدب گیتی 09143494365 13/10و  12 ا.آغربی 5/86 یک ملی 18/3/1362 پوراصغر موسی 21

 مکدب گیتی 09141601523 13/10و  12 ا.آغربی 5/85 یک ملی 1/4/1359 ستار قویدل 22

 مکدب گیتی 09144828773 13/10و  12 ا.آغربی 5/90 ملی یک 20/1/1367 براتی وحید 23

 مکدب گیتی 09141634638 13/10و  12 ا.آغربی 5/84 ملی یک 21/12/1353 حسن صفرخان زاد   24

 مکدب گیتی 09902644234 13/10و  12 ا.آغربی 88 ملی یک 8/1/1372 اهلل وردیکاد  رضا 25

 مکدب گیتی 09141843129 13/10و  12 ا.آغربی 93 ملی یک 12/1/1359  لی سبک  یازی 26

 مکدب گیتی 09144395079 13/10و  12 ا.آغربی 5/81 ملی یک 2/5/1369 جواد قویدل 27

 مکدب گیتی 09144442607 13/10و  12 ب.آغربی 5/82 ملی  دو 1/12/1360 ادیسون ذوا فقاری  28

 مکدب گیتی 09143811214 13/10و  12 ب.آغربی 5/83 ملی دو 15/6/1343 داریوش جبار زاد   29

 مکدب گیتی 09186084253 13/10و  12 ب.آغربی 90 دو ملی 27/8/1371 احسان سیفی 30

 مکدب گیتی 09337078305 13/10و  12 ب.آغربی 81 ملی سه 12/12/1368 جواد اسما یلی 31

 مکدب گیتی 09129215779 13/10و  12 ب.آغربی 5/86 ملی سه 5/6/1369 مهدی رحمتی 32

 مکدب گیتی 09145199015 13/10و  12 ب.آغربی 5/81 ملی سه 10/5/1362 رسول شیخه پور 33

    تنک ی غایب ملی سه 2/1/1365 ایرج زینا ی 34
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 یداوران ملی استان آذربایجان غرب

 
 
 

  

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری

 1397کنترل و ارتقا درجه در سال
 مدرس شماره تماس

 زمان مکان نمره

 مکدب گیتی 09138757929 13/10و  12 ب.آغربی 5/79 سه ملی 26/10/1363 حسین  دا ت فر 35

      جدول نویس 1/7/1352  لی بیرامی  36

      جدول نویس 1/1/1356 رادسعید ش ا ی  37

      جدول نویس 4/4/1363 م ید یوسفی  38

  09143822433    جدول نویس 24/12/1356 ابرا یم یکدان پنا  39

  09901426562    جدول نویس 24/8/1375 آرمین سیمانی 40

  09011591890    جدول نویس  سعید رسا 41

  09149495670    جدول نویس  سینا خاوری 42
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 اردبیلالمللی  و ملی استان داوران بین

 

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      بین ا مللی دو 1/6/1356 جالل طوقی 1

      بین ا مللی دو 26/6/1364 سید امیر سیدگرمرودی  2

      سه بین ا مللی 14/2/1347 نادرباریسی 3

 ناصر فروتن 09147433138 13/7تا  11 ب. اردبیل 94 ممتاز ملی 19/4/1366 رضا اشکانی 4

 مکدب گیتی  13/5تا  9 ب. تهران 91 ممتاز ملی 6/8/1360 یس طا بی جمادی راد 5

 مکدب گیتی  13/5تا  9 ب. تهران 92 ملیممتاز  30/6/1361 میثم پور  لی  6

 مصالیی پور 09149873380 20/5تا  16 ب. تهران 92 ممتاز ملی 20/10/1360 حسن جوادی  7

 مصالیی پور 09149667342 20/5تا  16 ب. تهران 94 ملی ممتاز 20/1/1363 پیمان مظلوم  8

 مصالیی پور 09147444742 20/5تا  16 ب. تهران 94 ملی ممتاز 3/6/1362 سعید غنی نژاد فرد  9

 اردوان صاحب  26/5و  25 ب. تهران 92 ملی ممتاز 17/3/1361 رضا محاسنی  10

 اردوان صاحب  26/5و  25 ب. تهران 91 ملی ممتاز 30/6/1361  بدا رضا اقبال  11

 اردوان صاحب  26/5و  25 ب. تهران 92 ملی ممتاز 1/4/1365 سردار فرخند   12

 ناصر فروتن 09145359400 13/7تا  11 ا. اردبیل 91 ملی ممتاز 4/9/1366 حسن کریمی  13

 ناصر فروتن 09144970087 13/7تا  11 اردبیلا.  96 ملی ممتاز 8/8/1368 فرید پوربیرامی 14

 ناصر فروتن 09141591751 13/7تا  11 ا. اردبیل 94 ملی ممتاز 1/6/1341 رحیم قنبری 15

 ناصر فروتن 09143536122 13/7تا  11 ا. اردبیل 91 ملی ممتاز 1/7/1346 جلودار لی نادری  16

 ناصر فروتن 09116204092 13/7تا  11 ا. اردبیل 91 ملی ممتاز 15/1/1369 ابوا فضل موسی زاد  17

 ناصر فروتن 09144553745 13/7تا  11 ا. اردبیل 87 یک ملی 20/12/1357 نادر رحمانی  18

 ناصر فروتن 09143534795 13/7تا  11 ا. اردبیل 85 ملییک  1/1/1367 رضا موسی زاد  19

 ناصر فروتن 09141572263 13/7تا  11 اردبیلا.  82 ملی یک 1/1/1361 شیران محمد اصالن زاد  20

 ناصر فروتن 09149569656 13/7تا  11 ا. اردبیل 81 ملی یک 21/6/1366 وحید صدفی 21

 ناصر فروتن 09147438298 13/7تا  11 ا. اردبیل 87 ملی یک 8/7/1369 محمدتقی فولدی 22

 ناصر فروتن 09144539603 13/7 تا 11 ا. اردبیل 83 ملی یک 7/4/1365 پور لی محمد محمد 23

 ناصر فروتن 09141404148 13/7تا  11 ا. اردبیل 89 ملی یک 24/6/1372 پورمحمد لی رضا 24

 ناصر فروتن 09144515695 13/7تا  11 ا. اردبیل 89 ملی یک 16/1/1370 م ید محمودی 25

    تنک ی غایب ملی دو 1/6/1364 بابک محبی  26

    تنک ی غایب ملی دو 10/6/1341 دوختمیر وزیر حسین  27

    تنک ی غایب ملی دو 10/9/1350 ناصر نمد کال ی  28

 ناصر فروتن 09366974563 13/7تا  11 ب. اردبیل 5/76 ملی دو 9/01/1369 محسن طا ری 29

 ناصر فروتن 09398767489 13/7تا  11 ب. اردبیل 78 ملی دو 5/3/1369 بهنام یاری 30

 ناصر فروتن 09383728915 13/7تا  11 ب. اردبیل 74 ملی دو 11/7/1376 یوسفیسیدسیدمهدی  31

 ناصر فروتن 09141569450 13/7تا  11 ب. اردبیل 78 ملی دو 19/2/1369 مهرداد رزقی 32

 ناصر فروتن 09118922339 13/7تا  11 ب. اردبیل 5/75 ملی دو 31/5/1368 شبلو امید فالحی 33

 ناصر فروتن 09144574373 13/7تا  11 ب. اردبیل 79 ملی دو 17/9/1376 جدی آرمان 34
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 اردبیلداوران ملی استان 

 

 

 

  

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری

 1397کنترل و ارتقا درجه در سال
 مدرس شماره تماس

 زمان مکان نمره

    تنک ی غایب سه ملی 7/5/1346 داور جدی 35

    تنک ی غایب ملی سه 1/3/1371 سهیل نکاحی 36

    تنک ی غایب ملی سه 15/12/1371 محسن نظرزاد  37

 ناصر فروتن 09013085717 13/7تا  11 ب. اردبیل 66 ملی سه 23/4/1369 مسعود خداپرست 38

  09144516755    جدول نویس 1/3/1343 ابرا یم پوستی 39

      نویسجدول  13/3/1358 حامد موذن 40

  09143530432    جدول نویس 30/6/1356 توحید محمودی 41

  09143939100    جدول نویس  اکبر محمودی 42

  09333288909    جدول نویس  یونس انعامی 43

  09149510018    جدول نویس   سگر  دایتی 44

  09355147959    جدول نویس  محمدرضا جدی 45

  09144515695    نویس جدول  م ید محمودی 46

  09147444742    جدول نویس  سعید غنی نژاد 47

  09359463262    جدول نویس  م تبی محمدی 48

  09190896299    جدول نویس  آرمین دید  ور 49

  09148636345    جدول نویس  رضا جودی  یر 50

  09141553779    جدول نویس  حسینعلی ن ف زاد  51

  09199617284    جدول نویس  قلی پور دی وجین سکینه 52

  09377924330    جدول نویس  ز را شنوا 53

      جدول نویس  ا هام حبیبی 54

      جدول نویس  سهراب فتحی 55

      جدول نویس  مهدی حبیبی 56

57         
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 استان اصفهانملی  وداوران بین المللی 

 

 تاریخ تولد خانوادگینام و نام  ردیف
درجه 

 داوری

 1397کنترل و ارتقا درجه در سال
 مدرس شماره تماس

 زمان مکان نمره

      ا مللیبین دو 12/11/1356 مهدی صدوقی  1

      یا مللسه بین 3/5/1344  بدا رحیم فاتحی  2

      یا مللسه بین 2/1/1347 محمد محمودیان 3

      یا مللسه بین 27/1/1360  یال امانی بنی 4

 مصالیی پور 09133118248 9/6تا  7 ب. تهران 92 لیممتاز م 29/6/1359 ابوذر شیرانی  5

 تقی زاد   15/9و  14 ب. اصفهان 93 ملی ممتاز 31/4/1355 غالمرضا ضیایی  6

 مکدب گیتی  13/5تا  9 ب. تهران 96 لیممتاز م 1/1/1348  بدا غفار فاتحی  7

 مکدب گیتی  13/5تا  9 ب. تهران 96 لیممتاز م 1/10/1358 احسان ثابتی  8

 مصالیی پور 09131251572 9/6تا  7 ب. تهران 93 لیممتاز م 1/7/1338 محمد سعادتمند  9

 مصالیی پور 09131132768 9/6تا  7 ب. تهران 96 لیممتاز م 31/6/1355 م ید نوری  10

 مصالیی پور 09132132123 9/6تا  7 ب. تهران 92 لیم ممتاز 1/6/1344 محسن غفاری پور 11

 مکدب گیتی  13/5تا  9 ب. تهران 98 ملی  ممتاز 23/1/1359 سید حامد انتظاری  12

 اردوان صاحب  26/5و  25 ب. تهران 91 ممتاز ملی 25/2/1340 ابرا یم محمدسامانی 13

 تقی زاد   15/9و  14 اصفهانا.  92 لیمممتاز  4/11/1340 جمشید محمدی  14

 تقی زاد   15/9و  14 ا. اصفهان 91 لیمممتاز  17/9/1351 محمد  لی پنا ی  15

 جواد کرمی 09138184786 13/7و  12 ا. فارس 93 ملیممتاز  15/10/1364 مهدی بیگلری امینه 16

 زاد تقی   15/9و  14 ا. اصفهان 91 ملیممتاز  2/6/1347 مهرداد ملک احمدی  17

 تقی زاد   15/9و  14 ا. اصفهان 93 ممتاز ملی 06/04/1362 پورم تبی حامدی 18

 تقی زاد   15/9و  14 ا. اصفهان 93 ملیممتاز  11/7/1361 محمد جواد قضایی 19

 جواد کرمی 09364128225 13/7و  12 ا. فارس 94 ملیممتاز  10/1/1371 پور حسن گلشنی 20

 تقی زاد   15/9و  14 ا. اصفهان 92 ملیممتاز  20/1/1358 ابوا فضل حسام پور 21

 تقی زاد   15/9و  14 ب. اصفهان 86 ملی یک 15/11/1342 حمید رضا ضیایی  22

 تقی زاد   15/9و  14 ب. اصفهان 89 لیم یک 29/1/1359  باس صیام پور  23

 زاد تقی   15/9و  14 ب. اصفهان 89 لیم یک 16/6/1355 م تبی قپان ی  24

 تقی زاد   15/9و  14 ب. اصفهان 86 ملی یک 4/8/1357 محمد رفیعی  25

 امامی 09133615465 25/8و  24 ب. قم 86 لیم یک 2/5/1366 محمد لی  ربیان  26

 تقی زاد   15/9و  14 ب. اصفهان 86 لیم یک 15/8/1359 محمد  لی پهلوانی آرانی  27

 تقی زاد   15/9و  14 ب. اصفهان 89 لیم یک 9/1/1346 امین ا ه کاظم زاد   28

 تقی زاد   15/9و  14 ا. اصفهان 81 ملییک  1/1/1354 اصغر برکت  29

 تقی زاد   15/9و  14 ب. اصفهان 84 لیم یک 1/12/1362 محسن  متی 30

 تقی زاد   15/9و  14 ب. اصفهان 89 ملی یک 7/1/1363 ابوا فضل بقایی 31

 تقی زاد   15/9و  14 ب. اصفهان 86 ملی یک 20/6/1366 سیدمهدی امامی 32

 جواد کرمی 09138378691 13/7و  12 ا. فارس 86 یک ملی 4/10/1364 اکبر نوروزی 33

 تقی زاد   15/9و  14 ا. اصفهان 88 ملی یک 17/7/1372 محمد امیری 34
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 داوران ملی استان اصفهان

 

 

 

 

  

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری

 1397کنترل و ارتقا درجه در سال
 مدرس شماره تماس

 زمان مکان نمره

 تقی زاد   15/9و  14 ا. اصفهان 85 ملی یک 2/2/1355 پژمان سرایی 35

 تقی زاد   15/9و  14 ا. اصفهان 87 ملی یک 25/10/1358 مهران صفایی 36

 تقی زاد   15/9و  14 ا. اصفهان 88 ملی یک 2/1/1358 محمود شیرجکی 37

 تقی زاد   15/9و  14 ا. اصفهان 81 ملی یک 6/6/1369 م تبی حق پنا  38

    تنک ی غایب لیم دو 12/6/1352 ایرج حیدری  39

    تنک ی غایب ملی سه 19/2/1352 حسینعلی رسو ی 40

 تقی زاد   15/9و  14 ب. اصفهان 78 سه ملی 12/3/1356 محمدرضا سپیانی 41

 تواند در ارتقا شرکت نمایدمی 1398در سال  غایب سه ملی 27/03/1361 میثم دستگردی 42

 تواند در ارتقا شرکت نمایدمی 1398در سال  غایب ملیسه  11/6/1361 و ی ا ه مباشری دمنه  43

 تواند در ارتقا شرکت نمایدمی 1398در سال  غایب سه ملی 20/5/1365 جواد امینی 44

      جدول نویس  مصطفی یار محمدیان  45

      جدول نویس  منصور ایمانیان  46

      جدول نویس   بدا حسین قربانی 47

      جدول نویس  خانعلی بیلوئی 48

      جدول نویس  محمد جامعی 49

      جدول نویس  نژادامید م تبی 50

      جدول نویس  حسین سرشارنیا 51

      جدول نویس  جعفر محقق 52

      جدول نویس  امیر شفیعی فرد 53

  09132299022    جدول نویس  بابک شیرانی 54

      جدول نویس  جواد قربانی 55

      جدول نویس  محمد کریم زاد  56

  09130239943    جدول نویس  مسیح شیرانی 57

      جدول نویس  سکینه آقابابا 58
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 استان البرزداوران بین المللی و ملی 

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      بین ا مللی یک 30/9/1342 سید محمد افتخاریان  1

      بین ا مللی یک 2/4/1357 مرتضی زورمند 2

      دو بین ا مللی 1/1/1350 باقریقادر  3

      دو بین ا مللی 1/6/1341 محمدرضا مست یری 4

      بین ا مللی دو 13/3/1358 ذبیح ا ه کو ستانی  5

      بین ا مللی دو 30/6/1357 غالمرضا محمدبیگی  6

      سه بین ا مللی 4/3/1339 رحمان دمیرچی 7

      سه بین ا مللی 25/8/1360 وحید زارع رفیع  8

      سه بین ا مللی 15/3/1356 کامران چراغی  9

      ا مللیسه بین 1/9/1363 محمد فرومدی  10

 مصالیی پور  28/4تا  25 ب. تهران 94 ممتاز ملی 18/6/1341  بدا ه گروسی  11

 28/4تا  25 ب. تهران 98 ممتاز ملی 3/5/1366 شا رخ آگا   12
09365511257 
09395257077 

 مصالیی پور

 مصالیی پور  28/4تا  25 ب. تهران 92 ممتاز ملی 19/2/1341 فرزاد ارمند پیشه 13

 جواد کریمی 09352846266 29/9تا  27 ب. ا برز 92 ممتاز ملی 20/10/1338 سیفعلی قشونی  14

 مکدب گیتی  28/4تا  25 ب. تهران 96 ممتاز ملی 30/6/1354  باس بیراملویی 15

 جواد کریمی 09358526289 29/9تا  27 ب. ا برز 93 ممتاز ملی 2/12/1349  لی محسن پور  16

 اردوان صاحب  5/5تا  3 ب. تهران 94 ملی ممتاز 25/6/1357 ابرا یم یساو ی  17

 اردوان صاحب  5/5تا  3 ب. تهران 96 ممتاز ملی 5/1/1352  بدا حسین نظامی 18

 جواد کریمی 09336105208 29/9تا  27 ا. ا برز 93 ملیممتاز  18/1/1359 افشین کاکاوند 19

 جواد کریمی 09371141560 29/9تا  27 ا. ا برز 94 ملیممتاز  11/1/63 اشکان کاکاوند 20

 جواد کریمی 09107660579 29/9تا  27 ا. ا برز 92 ملیممتاز  17/12/1369 بهکاد افشار آغاجری 21

 جواد کریمی 09123705921 29/9تا  27 ا. ا برز 93 ملیممتاز  25/7/1341 اسدا ه گروسی  22

 جواد کریمی 09354793745 29/9تا  27 ا. ا برز 93 ملیممتاز  1/1/1358 خلیل مرجانی  23

 جواد کریمی 09903869157 29/9تا  27 ا. ا برز 86 یک ملی 30/10/1366 محمدیوسف پرنیائی 24

 جواد کریمی 09128600122 29/9تا  27 ا. ا برز 85 ملییک  17/9/1375 پوریا  مت یار 25

 جواد کریمی 09355593893 29/9تا  27 ا. ا برز 83 ملییک  21/8/1368 میالد محبی 26

 جواد کریمی 09126635122 29/9تا  27 ا. ا برز 84 ملییک  1/5/1369 داود کامرانی مقصود 27

 افتخاریان 09389885150 29/9و  28 ا. تهران 88 ملییک  20/2/1360 امیر طا ری  28

 جواد کریمی 09125976293 29/9تا  27 ا. ا برز 84 ملییک  25/2/136  بدا ه خمسه 29

 جواد کریمی 09361779912 29/9تا  27 ب. ا برز 76 دو ملی 22/1/1369 محمد خدادادی 30

 جواد کریمی 09192075362 29/9تا  27 ا برزا.  74 دو ملی 3/3/1371 یرانشا یاس اد محمودی  31

 (1396تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398سال  غایب سه ملی 29/4/1378 فرزاد دو تی 32
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 استان البرزداوران بین المللی و ملی 

 

 
 

 

  

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری

 1397کنترل و ارتقا درجه در سال
 مدرس شماره تماس

 زمان مکان نمره

 تواند در ارتقا شرکت نمایدمی 1398سال  غایب سه ملی 17/1/1362 س اد رضایی 33

 تواند در ارتقا شرکت نمایدمی 1398سال  غایب سه ملی 29/3/1368 صادق فال  34

 کریمیجواد  09118773262 29/9تا  27 ب. ا برز 65 سه ملی 30/6/1365 پورابوا فضل یعقوب 35

      جدول نویس 20/11/1347 منصور افشار  36

      جدول نویس  محمود فر نگ رن بر  37

      جدول نویس 5/5/1352 پورابرا یم شعبان 38

      جدول نویس 9/7/1359 فیروز نادری 39

  09126628916    جدول نویس  فروغ بهرامی مقیم 40

  09105348979    جدول نویس   یال فیضی 41

  09014614076    جدول نویس  پرستو زار ی 42

  09369619173    جدول نویس  مریم ملکی 43

  09027391288    جدول نویس  کژال کاو  تبار 44
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 ایالم  نالمللی و ملی استاداوران بین

 

 

 

  

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

 مصالیی پور 09188413658 20/5تا  16 ب. تهران 93 ملی ممتاز 1/2/1362 محمد فیلی 1

 اردوان صاحب 09189417673 12/5و  11 ا. سقک 85 ملی یک 1/11/1359 سعید داوری 2

 اردوان صاحب 09181413553 12/5و  11 ا. سقک 85 ملی یک 30/6/1364 محمود احمدی 3

  09188427636  تنک ی غایب یک ملی 29/6/1365 حمید سعیدفر 4

 امامی 09183422369 14/10و 13 ا.  مدان 75 ملی دو 1/11/1361 بهکاد چو کی  5

 جواد کریمی 09106727494 25/12و  24 ا. خ.جنوبی 76 دو ملی 29/3/1358 امیر کرمی 6

 امامی 09128924355 14/10و 13 ا.  مدان 79 دو ملی 01/01/1365 مهدی یاسمی 7

 اردوان صاحب 09183445446 12/5و  11 ا. سقک 67 ملی سه 12/2/1366 میالد احمدی 8

 (1396تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398سال  غایب سه ملی 1/7/1366 میثم واقف 9

 اردوان صاحب 09183412485 12/5و  11 ب. سقک 65 سه ملی 3/6/1344 محمود خدایی 10

 اردوان صاحب 09906562508 12/5و  11 ب. سقک 68 سه ملی 22/5/1371 رضا یعقوبی 11

 اردوان صاحب 0934101491 12/5و  11 ب. سقک 67 سه ملی 6/1/1374 طوفان رضایی 12

  09188413178    جدول نویس 3/5/1353 سیاوش کرمی 13

  09188408215    نویسجدول   سیروس حیدرزاد  14

  09181414539    جدول نویس   لی نادی 15
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 بوشهرملی استان  المللی وداوران بین

 

 

 

 

  

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      یا مللبین یک 9/1/1343 کوروش تقی زاد  1

 اردوان صاحب  26/5و  25 ب. تهران 92 ملیممتاز  30/6/1362 مهدی صحرا نورد  2

 اردوان صاحب  26/5و  25 ب. تهران 91 ممتاز ملی 1/6/1343  لیرضا د قان  3

 مکدب گیتی 09177751573 2/6تا31/5 ب. تهران 96 ملیممتاز  30/6/1364 دانیال کوثری  4

 مکدب گیتی 09121010521 2/6تا31/5 ب. تهران 99 ممتاز ملی 27/11/1360 بابک طورانیان  5

 مکدب گیتی 09169170400 2/6تا31/5 ب. تهران 98 ممتاز ملی 12/9/1363  لیکاد  حامد 6

 مکدب گیتی 09173780452 13/7و  12 ا. فارس 92 ملیممتاز  11/10/1362 نادی اسدی 7

    تنک ی غایب یک ملی 3/6/1354 سید لی  دایت 8

 مکدب گیتی 09173716180 13/7و  12 ب. فارس 82 ملی یک 20/9/1347 محمود فقیه  9

 مکدب گیتی 09173720041 13/7و  12 ب. فارس 81 ملی یک 1/6/1345  بدا رحیم صباغی  10

 مکدب گیتی 09392337100 13/7و  12 ب. فارس 85 ملی  یک 15/12/1367 امید حسن پور 11

    تنک ی غایب سه ملی 1/1/1370 شریفی زیارتی محسن 12

 مکدب گیتی 09173779255 13/7و  12 ب. فارس 66 سه ملی 9/10/1366 مهدی شیخ ابو ی 13

      جدول نویس 12/9/1363 حامد  لیکاد  14

  09173779255    جدول نویس 9/10/1366 مهدی شیخ ابو ی 15
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 تهرانداوران بین المللی و ملی استان 

 

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      s-1 16/7/1341 محمد ابرا یم امامی 1

      ا مللی یک بین 10/10/1340 ناصر فروتن  2

      ا مللی یک بین 14/6/1346 جواد کریمی  3

      ا مللی یک بین 14/6/1349 بابک ام دی  4

      ا مللی یک بین 26/8/1357 مسعود رستمی پور  5

      ا مللی یک بین 17/6/1352 بهنام شیر محمدی  6

      بین ا مللی یک 11/1/1356 کامران سلطانی زاد   7

      بین ا مللی یک 23/4/1360 مهدی آقاو ی  8

      ا مللی بین یک 1/1/1355 احمد تاجیک  9

      بین ا مللی یک 23/5/1361 وحید خوش طینت  10

      بین ا مللی یک 13/1/1363 داود خوش منظر 11

      بین ا مللی دو 17/4/1347  باس کارگرپور 12

      بین ا مللیدو  18/3/1359  بدا رضا نبات یان  13

      بین ا مللیدو  1/11/1341 ابوا فضل سبک  لی  14

      بین ا مللی دو 10/6/1343 سعید نصرا پنا  15

      بین ا مللی دو 4/9/1354  لی پور کریم  16

      دو بین ا مللی 20/8/1344 مسعود ام دی  17

      بین ا مللی دو 1/2/1360 حسین  سگری ورجانی   18

      بین ا مللی دو 22/5/1348 فرسیابی  حمیدرضا 19

      سه بین ا مللی 1/12/1339 حمید رضا دریکوندی 20

      سه بین ا مللی 1/5/1359 سعید  باسی  21

      سه بین ا مللی 25/1/1351  لی استیله  22

      سه بین ا مللی 30/11/1355 خلیل احمدی  23

      بین ا مللیسه  2/10/1343 نادر مرادی راد 24

      ا مللیسه بین 1/6/1352 منشسیاوش مهتاب 25

      ا مللیسه بین 28/6/1358 محمد حدادی 26

      سه بین ا مللی 21/4/1361 جواد واحدی  27

      سه بین ا مللی 31/4/1365 میثم قوتی 28

 افتخاریان 09121320103 29/9و  28 ب. تهران 91 ملی ممتاز 1/3/1346 مسعود حیدری  29

 مصالیی پور  27/4تا  25 ب. تهران 96 ممتاز ملی 23/9/1365 حسین حاجی کاظمی  30

 مصالیی پور  27/4تا  25 ب. تهران 96 ملیممتاز  1/1/1354 خسرو چناق ی  31

 مصالیی پور  27/4تا  25 ب. تهران 98 ملیممتاز  12/6/1360 محمد باستان  32

 مصالیی پور  27/4تا  25 ب. تهران 93 ملیممتاز  5/5/1353 منصور جناق ی  33

 افتخاریان 09124904064 29/9و  28 ب. تهران 91 ملیممتاز  24/1/1357  لی محمد ذ قی  34
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 داوران ملی استان تهران

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

 مکدب گیتی  1/5تا29/4 ب. تهران 94 ملیممتاز  15/1/1357 ابرا یم جعفری  35

 مکدب گیتی  1/5تا29/4 ب. تهران 95 ممتاز ملی 1/12/1358 کاظم داداشی 36

 مکدب گیتی  1/5تا29/4 ب. تهران 91 ممتاز ملی 20/6/1360 مصطفی دارابی مهر 37

 مکدب گیتی  1/5تا29/4 ب. تهران 98 ملی ممتاز 16/7/1363 بهنام امیدی  38

 افتخاریان 09127095497 29/9و  28 ب. تهران 91 ملی ممتاز 3/2/1357 ابرا یم کثرا دوست  39

 اردوان صاحب  5/5تا  3 ب. تهران 97 ملی ممتاز 20/12/1359 حسین  باسی  40

 اردوان صاحب  5/5تا  3 ب. تهران 94 ملی ممتاز 13/5/1354 ابوا فضل گلی انی مقدم  41

 اردوان صاحب  5/5تا  3 ب. تهران 96 ملی ممتاز 1/1/1360 نصرا ه خاری  42

 اردوان صاحب  5/5تا  3 ب. تهران 95 ممتاز ملی 1/6/1357 حسن رمضانپور  43

 اردوان صاحب  5/5تا  3 ب. تهران 94 ممتاز ملی 16/3/1366 حامد وکیلی صادقی  44

 اردوان صاحب  5/5تا  3 ب. تهران 95 ممتاز ملی 1/1/1348 شهرام رامین  45

 مکدب گیتی  13/5تا  9 ب. تهران 92 ملی ممتاز 14/1/1367 مهدی شهسواری 46

 مکدب گیتی  1/5تا29/4 ب. تهران 99 ملی ممتاز 25/4/1363 محمود رای ی 47

 مکدب گیتی  1/5تا29/4 ب. تهران 95 ملی ممتاز 31/4/1360 صا ح جهانی  48

 مکدب گیتی  1/5تا29/4 ب. تهران 93 ملی ممتاز 18/7/1359 مسعود فتح  لی 49

 مکدب گیتی  1/5تا29/4 ب. تهران 93 ملی  ممتاز 1/3/1361  لی بیرانوند 50

 مکدب گیتی  1/5تا29/4 ب. تهران 95 ملی  ممتاز 18/6/1365 اسما یل نباتی  51

 مکدب گیتی  1/5تا29/4 ب. تهران 93 ممتاز ملی 2/6/1354 شعبانعلی چاوشی 52

 مکدب گیتی  1/5تا29/4 ب. تهران 94 ممتاز ملی 31/3/1355 شهرام جهانگیری  53

 مکدب گیتی  1/5تا29/4 ب. تهران 91 ملی ممتاز 11/6/1364 مصطفی تقی اصفهانی 54

 امامی 09355065503 25/8تا  24 ب. قم 98 ملی ممتاز 10/4/1363 نیاحسن یاری 55

 افتخاریان 09364980804 10/8و  9 ا. تهران 91 ممتاز ملی 11/11/1365 سعید اسالمی 56

 افتخاریان 09127110733 29/9و  28 ا. تهران 91 ملیممتاز  30/9/1363 احسان ا ه محافظت کار  57

 افتخاریان 09126614612 10/8و  9 ا. تهران 91 ملیممتاز  25/1/1360 بهمن محمدی  58

 افتخاریان 09192345886 10/8و  9 ا. تهران 92 ملیممتاز  19/11/1367 سعید خوش منظر 59

 افتخاریان 09125222697 10/8و  9 ا. تهران 91 ملیممتاز  1/6/1372 امین غفاریان 60

 افتخاریان 09195138046 10/8و  9 ا. تهران 91 ملیممتاز  25/8/1372 محمد احمدی 61

 افتخاریان 09127393314 29/9و  28 ا. تهران 91 ملیممتاز  12/7/1367 بهروز قاسمی جالل 62

 افتخاریان 09125806231 10/8و  9 ا. تهران 91 ملیممتاز  1/4/1362 رمضان بیگی 63

 افتخاریان 09383570134 10/8و  9 ا. تهران 91 ملیممتاز  27/3/1367 سعید  لی بابا 64

 افتخاریان 09128140549 10/8و  9 ا. تهران 94 ملیممتاز  3/2/1367 امین صدری 65

 افتخاریان 09125439428 10/8و  9 ا. تهران 91 ملیممتاز  21/10/1366 محمد رمضانی 66

 ناصر فروتن 09122618258 14/10و  13 ا. قکوین 5/95 ملی ممتاز 7/5/1365 میالد صفا 67

 افتخاریان 09194179984 29/9و  28 ب. تهران 91 ملی ممتاز 6/3/1353 قربانی فردین 68

    تنک ی غایب ملی یک 18/3/1359 غالمرضا نبات یان  69
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 داوران ملی استان تهران

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری

 1397کنترل و ارتقا درجه در سال
 مدرس شماره تماس

 زمان مکان نمره

 افتخاریان 09127709183 29/9و  28 ب. تهران 81 ملی یک 26/4/1358 محمد استیله  70

 افتخاریان 09363913066 10/8و  9 ب. تهران 90 ملی یک 5/3/1359 ح ت حسین اوقلی  71

 افتخاریان 09124915245 10/8و  9 ب. تهران 81 ملی یک 1/1/1361  ابد رامبد 72

 افتخاریان 09124509618 10/8و  9 ب. تهران 82 ملی یک 21/4/1362 سیدمهران حسینی 73

 افتخاریان 09127333585 10/8و  9 ب. تهران 89 ملی  یک 7/2/1370 مصطفی د قان یارحسین 74

 افتخاریان 09387914494 10/8و  9 ب. تهران 84 ملی  یک 29/7/1364 قاسم پورکریم 75

 افتخاریان 09121262401 10/8و  9 ب. تهران 85 ملی یک 3/4/1365 کاو  حسین یکدی 76

 افتخاریان 09198774754 10/8و  9 ب. تهران 82 ملی یک 16/7/1367 منصور پاداشی 77

 افتخاریان 09194535545 10/8و  9 ا. تهران 82 یک ملی 15/02/1375 مهیار کریمی 78

 افتخاریان 09191294894 10/8و  9 ا. تهران 83 ملی  یک 5/5/1370 جواد ترابی 79

 افتخاریان 09126640084 10/8و  9 ا. تهران 81 یک ملی 17/12/1363 مهدی حامدی 80

 افتخاریان 09226574021 10/8و  9 ا. تهران 83 یک ملی 20/1/1370 محسن فرجی 81

 افتخاریان 09352909097 29/9و  28 ا. تهران 82 ملی یک 8/8/1363 مهدی بدر 82

 جوادکریمی 09902289877 29/9تا  27 ا. ا برز 86 ملی یک 16/5/1359 محمدرضا محمدپور  83

    تنک ی غایب دو ملی 15/6/1359 محمد ظفری 84

    تنک ی غایب دو ملی 10/5/1350 فتح ا ه محمدیاری  85

    تنک ی غایب دو ملی 28/6/1363 احسان کریمی راد 86

    تنک ی غایب ملیدو  1/1/1357 قاسم سرخابی 87

    تنک ی غایب دو ملی 19/12/1366 باقر ترب  88

    تنک ی غایب دو ملی 29/3/1359  اشم  بدی  89

    تنک ی غایب دو ملی 3/4/1362  باس زورمند 90

 افتخاریان 09125060261 29/9و  28 ا. تهران 75 ملی  دو 17/1/1358 مصطفی یوسفی  91

 افتخاریان 09127756286 29/9و  28 ا. تهران 78 ملی دو 1/1/1363 مرتضی حمیدی 92

 افتخاریان 09129409353 29/9و  28 ب. تهران 74 دو ملی 22/10/1369  لی آلداغلو 93

 افتخاریان 09123451922 10/8و  9 ب. تهران 80 دو ملی 16/4/1354 پورصادق فعال 94

    تنک ی غایب ملی سه 5/6/1341 غالمحسین بساطی  95

    تنک ی غایب ملی سه 4/11/1360 میثم محتشم 96

    تنک ی غایب ملی سه 25/5/1367 م ید حیدری 97

 افتخاریان 09198007724 29/9و  28 ب. تهران 69 سه ملی 9/5/1372 بابک حیدری 98

1/8/1371 حمیدرضا ن فی 99  افتخاریان 09357957248 29/9و  28 ب. تهران 66 سه ملی 

17/6/1376 محمد ابوطا بی 100  افتخاریان 09391969851 29/9و  28 ب. تهران 68 سه ملی 

 افتخاریان 09190811149 29/9و  28 ب. تهران 69 سه ملی 1/1/1372 مهرداد زادمهدی 101

 افتخاریان 09354102634 29/9و  28 ب. تهران 62 ملی سه 16/1/1367 کمالمیالد واثقی 102

 افتخاریان 09354069837 29/9و  28 ب. تهران 63 ملی سه 26/1/1375 امیرحسین گن ی 103

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال  غایب ملی سه 22/1/1371 امیرحسین کیانیان 104
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 داوران ملی استان تهران

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

 افتخاریان 09123382807 29/9و  28 ب. تهران 64 ملی سه 2/5/1368 سیدم تبی قائم مقامی 105

 افتخاریان 09191009301 29/9و  28 ب. تهران 69 ملی سه 16/4/1378 سیدقاسم  بدا هی 106

 افتخاریان 09197268162 29/9و  28 ب. تهران 69 ملی سه 11/10/1375 منفردامیرحسین امینی 107

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال  غایب ملی سه 23/6/1371 محمد مازانی 108

 افتخاریان 09361139970 29/9و  28 ب. تهران 61 ملی سه 25/1/1367 بیگیبهکاد صادق 109

28/3/1369 اکبرزاد سعید  لی 110 ملی سه   افتخاریان 09129244568 29/9و  28 ب. تهران 61 

21/1/1370 سیدیونس نوربخش 111 ملی سه   افتخاریان 09109412019 29/9و  28 ب. تهران 61 

 افتخاریان 09109121423 29/9و  28 ب. تهران 61 ملی سه 22/12/1372 وندابوا فضل صا حی 112

 افتخاریان 09357473268 29/9و  28 ب. تهران 63 ملی سه 24/4/1375 مهرداد صادقی 113

 افتخاریان 09122265853 29/9و  28 ب. تهران 65 ملی سه 10/6/1373 میالد حسینی 114

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال  غایب ملی سه 27/7/1369 محمد فریادرس 115

 مکدب گیتی 09198593771 13/7و  12 ب. شا رود 5/72 ملی سه 22/12/1368 مهدی پرمود  116

18/10/1368 سیدفرشید مرادبیگی 117 ملی سه   (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال  غایب 

21/12/1376  ومهرداد گچ 118 ملی سه   (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال  غایب 

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال  غایب ملی سه 1/5/1367 ابوا فضل آخوندی 119

 افتخاریان 09389954987 29/9و  28 ب. تهران 61 ملی سه 15/12/1370 سیدمحسن موسوی 120

2/12/1374 خشایار شیرمرادی 121 ملی سه   افتخاریان 09215579514 29/9و  28 ب. تهران 62 

 ناصر فروتن 09394929310 14/10و  13 ب. قکوین 5/67 ملی سه 1/6/1372 پورآرمین حسن 122

 افتخاریان 09125866041 29/9و  28 ب. تهران 61 سه ملی 20/5/1369 چلندریمصطفی شیخ 123

 امامی 09127651721 1397استاژ    ملی سه 17/7/1369 مهرداد خا صی 124

 امامی 09126285023 1397استاژ    ملی سه 17/10/1377 محمدرضا اسدی 125

 امامی 09195021041 1397استاژ    ملی سه 5/11/1369  لیرضا فلک ا دین 126

ملی سه 15/5/1371 س اد صفری 127  امامی 09213363857 1397استاژ    

ملی سه 16/6/1376 حسن گیالنیان جوادی 128  امامی 09035253393 1397استاژ    

 امامی 09108159331 1397استاژ    ملی سه 13/7/1375 امیرحسین ایوبی مطلق 129

 امامی 09126764266 1397استاژ    ملی سه 25/12/1372 محسن مهدی زاد  130

ملی سه 20/1/1372 محتشم حیدری آراا بنی 131  امامی 09126719773 1397استاژ    

 امامی 09120361034 1397استاژ    ملی سه 8/3/1372 امین بوربور حسین بکی 132

 امامی 09197634359 1397استاژ    سه ملی 6/2/1377 رسول چراغعلی خانی 133

  091223879035    جدول نویس ممتاز 5/6/1337 امیمحبیب استح 134

      جدول نویس ممتاز  حسین  لی آبادی  135

8/11/1347  لیرضا وحیدیان پور  136   09124499001    جدول نویس ممتاز 

  09121831371    جدول نویس ممتاز 2/6/1329 رضا غالمی 137

      جدول نویس ممتاز  حسن شریف 138

      جدول نویس ممتاز   لی  ینی 139
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 داوران ملی استان تهران

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

  09122715097    جدول نویس ممتاز 4/5/1359  بدا ه فتوحی 140

      جدول نویس  ابرا یم فکری 141

      جدول نویس   لی قاسمی 142

      جدول نویس  احمد لی بهرامی 143

      جدول نویس  حسین  رب 144

      جدول نویس  کیومرث مریخ نژاد 145

      جدول نویس  خیرا ه غالمی 146

      جدول نویس  محمد فتوحی 147

      جدول نویس  منوچهر غفاری 148

      جدول نویس  بهکاد بدر 149

      جدول نویس   ادی د قان 150

      جدول نویس  محمود شعبان پور 151

  09192589975    جدول نویس  سعید اکبری 152

      جدول نویس  شریفمهرشاد  153

      جدول نویس  غالمرضا احمدیان 154

      جدول نویس  مهدی  باسیان 155

  09123580510    جدول نویس  جمشید استادی 156

  09125494001    جدول نویس  حامد قاسمی مالیی 157

  09392603989    جدول نویس   رفان گوران 158

      جدول نویس  ابرا یم زنگی آبادی 159

      جدول نویس  سیدرضا اسما یلی 160

      جدول نویس  س اد فتحلو 161

      جدول نویس  ابرا یم ریحانی پور 162

      جدول نویس  محسن ام دی 163

  09124982491    جدول نویس  ا هه سیا  منصوری 164

  09198059775    جدول نویس  فریبا کو ستانی 165

  09363800410    جدول نویس  ا هام یکدان بخش 166

  09124919934    جدول نویس  اشرف مینایی 167

  09339941147    جدول نویس  سمیه نظری راد 168

169         
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 بختیاری چهارمحال واستان ملی  داوران بین المللی و

 

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      بین ا مللی یک 30/3/135 غالمرضا بهار و سامانی 1

      بین ا مللیسه  24/5/1340 بهروز ایل بیگی 2

      سه بین ا مللی 30/6/1364 محمد حسین یار احمدی  3

 مکدب گیتی  13/5تا  9 ب. تهران 92 ملیممتاز  1/1/1349 ا ه مراد رئیسی 4

 تقی زاد  09132831238 7/10و  6 ب. بروجن 93 ملیممتاز  31/6/1364 مسعود اردستانی  5

 مکدب گیتی  13/5تا  9 ب. تهران 91 ملیممتاز  5/5/1352 شهرام آقابابایی 6

 تقی زاد  09131812915 7/10و  6 ب. بروجن 91 ملی  ممتاز 25/5/1359  اشم  ادی پور  7

 تقی زاد  09132855934 7/10و  6 ا. بروجن 92 ملی ممتاز 30/6/1364 سید حشمت ا ه رسو ی زاد  8

 تقی زاد  09131846083 7/10و  6 ب. بروجن 87 ملی یک 6/6/1354 م ید امینی 9

 تقی زاد  09131814338 7/10 و 6 ب. بروجن 82 ملی یک 20/3/1357  لی محمدنژاد 10

 تقی زاد  09132834202 7/10و  6 ا. بروجن 83 ملی یک 8/1/1365 س اد اسدی 11

 تقی زاد  09137001472 7/10و  6 ا. بروجن 87 ملی یک 25/1/1367 مسعود مرادی 12

 تقی زاد  09139817895 7/10و  6 ا. بروجن 86 ملی یک 30/9/1364 اسحاق فر ادی 13

 تقی زاد  09134846547 7/10و  6 ا. بروجن 81 ملی یک 1/5/1371 حسین طهماسبی 14

 تقی زاد  09131833292 7/10و  6 ا. بروجن 87 ملی یک 29/3/1364 امین میرزاخانی 15

 تقی زاد  09139770508 7/10و  6 ب. بروجن 88 ملی یک 23/11/1368 سلمان نفر سفیددشتی 16

 تقی زاد  09139832659 7/10و  6 ا. بروجن 82 یک ملی 28/5/1375 امیرحسین فتاحیان 17

    تنک ی غایب ملی دو 1/7/1341  یبت ا ه بهرامی  18

    تنک ی غایب ملی  دو 22/2/1356 اکبر شیخی  19

 تقی زاد  09133836122 7/10و  6 ب. بروجن 77 ملی دو 3/1/1342 خدایار افسانه  20

 تقی زاد  09130673537 7/10و  6 ب. بروجن 74 دو ملی 13/12/1367 داود رفیعی 21

 تقی زاد  09139845973 7/10و  6 ب. بروجن 78 دو ملی 30/6/1365 فر اد محمودی برام 22

    تنک ی غایب ملی سه 1/7/1340 محمود قربانی  23

    تنک ی غایب ملی سه 5/5/1367 مهدی نکویی  24

    تنک ی غایب سه ملی 21/4/1369 پورصادق قلی 25

 تواند در ارتقا شرکت نمایدمی 1398در سال  غایب ملی سه 1/2/1353 مراد فرج زاد   26

 تواند در ارتقا شرکت نمایدمی 1398در سال  غایب سه ملی 16/6/1364  اشمیسیدمهدی بنی 27

 تواند در ارتقا شرکت نمایدمی 1398در سال  غایب ملی سه 15/11/1365  باس فروزند   28

      جدول نویس  حمیدرضا مرادی 29

      جدول نویس  حسین فر ادی 30

      جدول نویس  یدا ه براتپور 31

      جدول نویس  یدا ه باقری  32
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 خراسان رضویداوران بین المللی و ملی استان 

 

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      بین ا مللی دو 1/6/1344 رضا صا ح آبادی  1

      بین ا مللی دو 18/2/1369 حسام امامی  2

      بین ا مللی دو 9/1/1353 محمد باقری  3

      ا مللیبین سه  28/5/1360  ومن طهماسبی 4

      بین ا مللیسه  27/9/1355 سید محمدطباطبایی  5

 ناصر فروتن 09151712955 21/10و  20 ب. خ.ش 93 ممتاز ملی 2/10/1346 اسحاق ا هی فر 6

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 5/91 ممتاز ملی 2/3/1354 نادر ایل وردی  7

 امامی  20/7تا  18 مشهدب.  91 ملی ممتاز 1/6/1344  لی اکبر مستمند  8

 مکدب گیتی 09155014101 2/6تا31/5 ب. تهران 91 ملی ممتاز 1/3/1349  باس مختاری  9

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 5/91 ممتاز ملی 20/8/1359 احمد  عل رودی  10

 گیتیمکدب  09152433928 2/6تا31/5 ب. تهران 5/91 ممتاز ملی 10/1/1346 محمد رضا جعفری  11

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 5/91 ملیممتاز  7/5/1366 اسما یل مهر انگیک  12

 ناصر فروتن 09155225750 21/10و  20 ب. خ.ش 5/95 ملیممتاز  8/8/1352  لیرضا  نریار  13

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 5/91 ممتاز ملی 1/7/1360 بهکاد شمسکی  14

 مصالیی پور 09151802463 9/6تا  7 ب. تهران 92 ممتاز ملی 20/5/1368 یاشار طهماسبی 15

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 92 ممتاز ملی 21/4/1362 کریم حسین زاد  16

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 92 ممتاز ملی 24/2/1350 محمود آصف آبادی  17

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 91 ممتاز ملی 18/1/1363 قاسم شادمان 18

 مکدب گیتی 09152518424 2/6تا31/5 ب. تهران 99 ممتاز ملی 3/3/1369 امید جعفری آنی 19

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 91 ممتاز ملی 2/5/1358 محسن اژدری  20

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 92 ممتاز ملی 12/8/1363 قاسم  شکری معوا 21

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 5/91 ممتاز ملی 1/1/1348 وندمحمدشفیع جلیل 22

 مکدب گیتی 09152518424 2/6تا31/5 ب. تهران 5/92 ملی ممتاز 17/4/1368 ناصر مختاری 23

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 91 ملی ممتاز 8/11/1371  لیرضا توکلی 24

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 91 ملی ممتاز 19/3/1368 یحبیب ا ه تراب 25

 اردوان صاحب  26/5و  25 ب. تهران 92 ملی ممتاز 3/5/1365 وحید خکایی  26

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 91 ملی ممتاز 15/10/1361 م تبی آصف آبادی  27

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 5/91 ملی ممتاز 4/3/1352 احمد صبوری 28

 امامی  20/7تا  18 ا. مشهد 91 ملی  ممتاز 13/10/1366 قاسم خاکشور 29

 امامی 09156244430 25/8و  24 ا. قم 96 ملی  ممتاز 31/3/1364 حامد دویخانی 30

 جواد کریمی 09157008413 25/12و 24 ا. خ.ج 92 ملی  ممتاز 24/1/1367 صادق آزمود  31

 امامی  20/7تا  18 ا. مشهد 91 ملی ممتاز 31/1/1371 محسن پورحسن خته 32

 ناصر فروتن 09155225750 21/10و  20 ا. خ.ش 95 ملی ممتاز 15/6/1359 انتظاریغالمرضا  33

 امامی  20/7تا  18 . مشهدا 83 ملی یک 29/9/1362 نصیر قربان نژاد  34
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 خراسان رضویداوران بین المللی و ملی استان 

 

 تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف
درجه 

 داوری

 1397سالکنترل و ارتقا درجه در 
 مدرس شماره تماس

 زمان مکان نمره

 امامی  20/7تا  18 . مشهدا 82 ملی یک 15/6/1361  لی موفقی  35

 امامی  20/7تا  18 ا. مشهد 82 ملی یک 1/1/1358 رو  ا ه خاکشور  36

 امامی  20/7تا  18 ا. مشهد 5/81 ملی یک 25/6/1355 وحید افروغی نیا  37

 امامی  20/7تا  18 ا. مشهد 83 ملی  یک 15/1/1371  لیکاد سیاوش  38

 جواد کریمی 09157008413 25/12و24 ا. خ.ج 81 ملی یک 25/5/68 ایمان حیاط سعدآبادی 39

 امامی  20/7تا  18 ا. مشهد 81 ملی یک 22/6/1373 کاویان  ابدی 40

 امامی  20/7تا  18 ا. مشهد 84 ملی  یک 1/4/1360 جعفر میش دار 41

 ناصر فروتن 09157993481 21/10و  20 ا. خ.ش 5/86 یک ملی 20/5/1373 حسین داوری 42

 امامی  20/7تا  18 ا. مشهد 5/87 یک ملی 31/2/1375 محمدرضا فدری 43

 امامی  20/7تا  18 ا. مشهد 86 یک ملی 3/5/1363 صادق مختاری 44

 امامی  20/7تا  18 ا. مشهد 85 یک ملی 14/11/1372  لی رمضانی 45

    تنک ی غایب دو ملی 20/02/1343 خانیا ه  یدیحبیب 46

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 73 ملی  دو 28/1/1368  لی مخلصی فریمانی 47

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 76 ملی  دو 22/3/1358  لی حسین زاد   48

 امامی  20/7تا  18 . مشهدا 5/74 ملی  دو 20/6/1360 سرور شیرافکن 49

 امامی  20/7تا  18 . مشهدا 72 دو ملی 1/1/1371 ترامیر  اقل 50

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 5/74 ملی دو 5/1/1370 منصور صا حی 51

 ناصر فروتن 09376808841 21/10و  20 ب. خ.ش 5/76 ملی دو 4/1/1370  لی شکوری 52

 امامی  20/7تا  18 مشهدب.  78 دو ملی 20/1/1372 محمد فرزانه 53

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 79 دو ملی 25/6/1373 مهدی فرزانه 54

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 76 دو ملی 12/2/1359 پیام دوست محمدی 55

 ناصر فروتن 09155100074 21/10و  20 ب. خ.ش 79 دو ملی 19/3/1365 حسین وفادار 56

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 69 سه ملی 20/10/1369 نصبمحمدامین جاویدی 57

      جدول نویس  حمید تیموری 58

      جدول نویس  امیر آریان فر 59

      جدول نویس  مسعود محمدنژاد جوان 60

  09388297510    جدول نویس  ز را ر نما  راقی 61
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 جنوبی داوران بین المللی و ملی استان خراسان

 

  

 

  

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      دو بین ا مللی 5/5/1356 کاظم  قیقی 1

 جواد کریمی  25/12و  24 خ.جنوبیا.  92 ملی  ممتاز 1367  لی تقی زاد  2

 جواد کریمی 09153630507 25/12و  24 ب. خ.جنوبی 75 ملی  دو 25/10/1354 حسین غفوری  3

 جواد کریمی  25/12و  24 ب. خ.جنوبی 73 ملی  دو 3/1/1354 سید جواد قاسم زاد  4

 جواد کریمی 09155628830 25/12و  24 ب. خ.جنوبی 75 ملی دو 1366 محسن د قان نژاد 5

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال  غایب سه ملی 7/4/1369 میثم قاسمی 6

 جواد کریمی  25/12و  24 ب. خ.جنوبی 66 سه ملی 3/9/1377 زاد ابوا فضل حسن 7

 (96)استاژ تواند در ارتقا شرکت نماید می 1398در سال  غایب سه ملی 9/7/1377 محسن مرادیان 8

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال  غایب سه ملی 18/5/1374 نوید قیصری 9

 جواد کریمی  25/12و  24 ب. خ.جنوبی 65 سه ملی 12/1/1375 زاد مرتضی مهدی 10

 (96)استاژ تواند در ارتقا شرکت نماید می 1398در سال  غایب سه ملی 12/5/1375 زاد ناصر ملک 11

 جواد کریمی 09130013462 25/12و  24 ب. خ.جنوبی 67 سه ملی 9/12/1372  لی صادقیان 12

 جواد کریمی 09135265737 25/12و  24 ب. خ.جنوبی 67 سه ملی 2/11/1375 م ید احمدپور 13

 (96)استاژ تواند در ارتقا شرکت نماید می 1398در سال  غایب سه ملی 11/9/1368 محمد ملکیان 14

 جواد کریمی  25/12و  24 ب. خ.جنوبی 65 سه ملی 16/2/1371  لی روایتی 15

 جواد کریمی 09158342095 25/12و  24 ب. خ.جنوبی 69 سه ملی 18/4/1368 قاسم روایتی 16

 جواد کریمی  25/12و  24 ب. خ.جنوبی 68 سه ملی 26/3/1377 س اد درودگر 17

 جواد کریمی  25/12و  24 ب. خ.جنوبی 67 سه ملی 12/1/1375 امین چمنی 18

 جواد کریمی 09159548388 25/12و  24 ب. خ.جنوبی 66 سه ملی 18/4/1376 اسدآبادجواد  یدی 19

 جواد کریمی  25/12و  24 ب. خ.جنوبی 66 سه ملی 14/11/1368 سیدمهدی مهرداد 20

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال  غایب سه ملی 23/4/1369 رضا قربانی 21
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 استان خراسان شمالیملی  بین المللی وداوران 

 

 

 

  

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      بین ا مللی دو 24/12/1360  لی خا ق زاد  بیک 1

 مکدب گیتی 09153089718 2/6تا31/5 ب. تهران 5/91 ممتاز ملی 1360 امید میرابی مقدم   2

 ناصر فروتن 09355239863 21/10و  20 ا. خ.شما ی 95 ممتاز ملی 10/03/1366 مهدی میرزاجانی 3

 ناصر فروتن 09152854123 21/10و  20 ا. خ.شما ی 83 ملی  یک 1/8/1352  لی میرابی جاجرم  4

 ناصر فروتن 09914765474 21/10و  20 ا. خ.شما ی 82 ملی یک 10/10/1374 س اد قریانیان 5

 ناصر فروتن 09305085685 21/10و  20 ا. خ.شما ی 82 ملی یک 16/3/1375 زاد میالد یوسف 6

 ناصر فروتن 09155868258 21/10و  20 ب. خ.شما ی 76 ملی دو 2/5/1343 محمد تقی فیاض  7

 ناصر فروتن 09385613691 21/10و  20 ب. خ.شما ی 5/78 ملی دو 28/2/1362 م ردیمصطفی  8

 ناصر فروتن 09153727873 21/10و  20 ب. خ.شما ی 76 ملی دو 1/4/1356 تیمور بردبار 9

 ناصر فروتن 09159862796 21/10و  20 ب. خ.شما ی 77 ملی دو 1/7/1358 غدیر لی امیدبخش 10

 ناصر فروتن 09151876250 21/10و  20 ب. خ.شما ی 5/79 ملی دو 24/12/1359 زاد یوسف و ی 11

 ناصر فروتن 09307930507 21/10و  20 ب. خ.شما ی 5/67 ملی سه 11/2/1365 زاد  بیک ادل خا ق 12

 ناصر فروتن 09153721019 21/10و  20 ب. خ.شما ی 5/68 ملی سه 2/3/1358 زاد  لی حسین 13

 ناصر فروتن 09153724196 21/10و  20 ب. خ.شما ی 5/63 ملی سه 31/1/1364 محمد جعفری 14

 ناصر فروتن 09155044248 21/10و  20 ب. خ.شما ی 65 ملی سه 1/2/1360 زاد محمد حسین 15

 ناصر فروتن 09155846603 21/10و  20 ب. خ.شما ی 5/69 ملی سه 23/5/1362 مهدی مدیریان 16

 ناصر فروتن 09153724399 21/10و  20 ب. خ.شما ی 5/64 ملی سه 8/6/1361 میکائیل قرنی 17

 ناصر فروتن 09155135584 21/10و  20 ب. خ.شما ی 5/68 ملی سه 6/2/1354 م تبی حسین پوران 18

 ناصر فروتن 09155848191 21/10و  20 ب. خ.شما ی 5/64 ملی سه 8/8/1358 محمد ذاکری 19

 ناصر فروتن 09353301320 21/10و  20 ب. خ.شما ی 5/68 ملی سه 1/8/1367 سیامک  نایتی 20

 ناصر فروتن 09151881165 21/10و  20 ب. خ.شما ی 67 ملی سه 20/6/1361 مهدی نامور 21

 ناصر فروتن 09159840030 21/10و  20 ب. خ.شما ی 67 ملی سه 30/6/1363 مهران روحانی 22

 ناصر فروتن 09338259882 21/10و  20 ب. خ.شما ی 67 ملی سه 18/5/1374 دانیال ک رانلوئی 23

 ناصر فروتن 09159888574 21/10و  20 ب. خ.شما ی 5/66 سه ملی 8/10/1369  لی پوررضا تنها 24

 ناصر فروتن 09151842078 21/10و  20 ب. خ.شما ی 5/68 سه ملی 20/8/1368 م تبی شا وردی 25

  09151842078    جدول نویس  مهناز حمیدی 26
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 داوران بین المللی و ملی استان خوزستان

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      بین ا مللی یک 1/1/1344 بهبهانی اردوان صاحب 1

      بین ا مللی یک 23/5/1351  ندی انیبهروز زاد   2

      بین ا مللی یک 12/5/1358 مهدی بشیر زاد   3

      بین ا مللی یک 5/3/1364 محسن جلیلیان  4

      بین ا مللی دو 24/1/1366 میالد قالوند  5

      بین ا مللی سه 27/6/1364 جالل حبیبی  6

      بین ا مللی سه 24/11/1363 امین تادین 7

 مکدب گیتی 09166430930 2/9تا31/5 ب. تهران 94 ملیممتاز  16/9/1358  صداقت جو لیرضا  8

 مکدب گیتی 09163446825 2/9تا31/5 ب. تهران 5/93 ملیممتاز  1/1/1355 بنیامین جمشیدیان فر 9

 تقی زاد  09163409033 21/10تا  19 ب. خوزستان 91 ملیممتاز  19/7/1354 غالمحسین شا  محمدی  10

 تقی زاد  09169177957 21/10تا  19 ب. خوزستان 92 ملیممتاز  30/6/1364 آرش بیگد ی 11

 مصالیی پور 09160651152 9/6تا  7 ب. تهران 94 ملی ممتاز  25/4/1366 دانیال خانی 12

 مکدب گیتی 09163084294 2/9تا31/5 ب. تهران 91 ملی ممتاز 26/12/1360 محمد سوخته زار 13

 مصالیی پور 09165722406 9/6تا  7 ب. تهران 94 ملی ممتاز 6/11/1363 بهکاد سوری 14

 تقی زاد  09167270264 21/10تا  19 ب. خوزستان 92 ملی ممتاز 28/6/1364 حمید ابو لی 15

 تقی زاد  09133808691 21/10تا  19 ب. خوزستان 91 ممتاز ملی 12/4/1363 م ید محمدی سامانی 16

 تقی زاد  09370226900 21/10تا  19 ا. خوزستان 91 ملیممتاز  14/10/1367 موسی ناصری کریموند 17

 تقی زاد  09161003141 21/10تا  19 ا. خوزستان 92 ملی ممتاز  9/7/1358  بدا رضا خادم زاد  18

 تقی زاد  09163186080 21/10تا  19 ا. خوزستان 91 ملی ممتاز 14/12/1364 محسن  مائی حداد 19

 تقی زاد  09166043857 21/10تا  19 ا. خوزستان 92 ملی ممتاز 1/7/1359 اردوان کریمی سرمیدانی 20

 تقی زاد  09044587300 21/10تا  19 ا. خوزستان 91 ملی ممتاز 1/1/1365 محمد و ی نژاد خرمی 21

 تقی زاد  09169131685 21/10تا  19 ا. خوزستان 91 ممتاز ملی 11/12/1364 ارونددبهرام به 22

 تقی زاد  09169902309 21/10تا  19 ا. خوزستان 92 ملیممتاز  24/2/1360 فردین داودی 23

 تقی زاد  09168295118 21/10تا  19 ا. خوزستان 91 ملی ممتاز  14/9/1360 حمک  احمد زاد   24

 تقی زاد  09163913384 21/10تا  19 ا. خوزستان 91 ملی ممتاز 1/6/1361 نورا ه احمدی 25

 تقی زاد  09168001615 21/10تا  19 ا. خوزستان 91 ملی ممتاز 18/6/1369 امیر فد می 26

 تقی زاد  09160151813 21/10تا  19 ا. خوزستان 91 ملی ممتاز 8/1369/.23 ابوذر بدا هی 27

 تقی زاد   21/10تا  19 خوزستانا.  91 ممتاز ملی 5/10/1362 قالوند فرشید 28

 تقی زاد  09163718510 21/10تا  19 ا. خوزستان 91 ملیممتاز  28/2/1354  لی  مت  29

 تقی زاد  09166127114 21/10تا  19 ب. خوزستان 87 ملی یک 21/2/1354 وال محمد امین ک باف 30

 تقی زاد  09169217939 21/10تا  19 ا. خوزستان 86 یک ملی 04/04/1349 جهانگیر فرخی 31

 تقی زاد  09169458042 21/10تا  19 ب. خوزستان 89 ملی یک 30/6/1363 نیامحمدحسین صائمی 32

 تقی زاد   21/10تا  19 . خوزستانب 87 یک ملی 5/7/1365  لی اکبر برزگر 33

 تقی زاد  09307427462 21/10تا  19 . خوزستانب 77 دو ملی 30/5/1376 مهریکدان آرین 34
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 ملی استان خوزستان داوران

 

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

 تقی زاد  091635030195 21/10تا  19 ب. خوزستان 79 دو ملی 15/4/1358 افشین درویشی 35

    تنک ی غایب سه ملی 9/1/1373 س اد کرمی 36

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال  غایب سه ملی 30/6/1367 مسعود مرادی 37

 تقی زاد  09364953234 21/10تا  19 ب. خوزستان 68 سه ملی 5/11/1376 آرش سلیمانی 38

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال  غایب سه ملی 1/9/1373 رضا فالحتی 39

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال  غایب سه ملی 11/6/1372 خانیفرود حسن 40

 تقی زاد  09370954393 21/10تا  19 ب. خوزستان 68 سه ملی 22/5/1377 پور لی کعبی 41

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال  غایب سه ملی 1/9/1372 رضا انوری 42

 تقی زاد  09387456965 21/10تا  19 ب. خوزستان 66 سه ملی 6/3/1376  لی استادیانی 43

 غایب سه ملی 18/5/1370 اکبر  دائی 44
 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال 

09016960084 

 تقی زاد  09166449039 21/10تا  19 ب. خوزستان 70 ملیسه  22/11/1366 خلیل ا ه ن اتی 45

 تقی زاد  09167699698 21/10تا  19 ب. خوزستان 68 سه ملی 21/1/1368 ساجد ایروانی 46

 تقی زاد  09168193385 21/10تا  19 ب. خوزستان 67 سه ملی 21/1/1368 صابر ایروانی 47

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال  غایب سه ملی 18/5/1376 نژاد لیرضا قاسمی 48

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال  غایب سه ملی 12/3/1375 پورمحمد   یلی 49

 تقی زاد  09169392598 21/10تا  19 ب. خوزستان 68 سه ملی 10/2/1367 داریوش  رستانی 50

 تقی زاد  09167404947 21/10تا  19 ب. خوزستان 67 سه ملی 30/6/1367 فرزاد یوسفی 51

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال  غایب سه ملی 15/1/1368  لی میرزاوند 52

      جدول نویس  فتح اهلل سبکواری 53

      جدول نویس   بدا حسین پور باف 54

      جدول نویس  امید محمدی 55

      جدول نویس  سعید فاضلی 56

      جدول نویس   لیرضا صداقت جو 57

  09166043857    جدول نویس  اردوان کریمی 58

  09166527313    جدول نویس  سید لی جابری 59

  09353888441    جدول نویس   لیرضا حسین زاد  60
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 داوران بین المللی و ملی استان زنجان

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      بین ا مللی یک 25/12/1345 اکبر نصیری 1

      بین ا مللی دو 2/11/1346 رضا نقی  و  2

      بین ا مللی دو 1/5/1344 حسین چرمی 3

      بین ا مللی دو 1/4/1357  لیرضا نصیری  4

 مکدب گیتی 09122420618 2/6تا31/5 ب. تهران 97 ممتاز ملی 25/6/1360  باس کرمی  5

 اردوان صاحب 09192416020 22/9و  21 ب. زن ان 93 ممتاز ملی 17/11/1360 مسعود ح اب 6

 مکدب گیتی 09125418362 2/6تا31/5 ب. تهران 97 ممتازملی 24/3/1360 فرخ درامی مقدم 7

 مصالیی پور 09191414086 9/6تا  7 ب. تهران 92 ملی  ممتاز 4/4/1354 حسین رستمی  8

 مصالیی پور 09027260415 9/6تا  7 ب. تهران 92 ملی  ممتاز 24/5/1364 سید امیر امینی 9

 مصالیی پور 09125416231 9/6تا  7 ب. تهران 93 ملی  ممتاز 22/2/1366 میالد کالنتری 10

 اردوان صاحب 09127415862 22/9و  21 ا. زن ان 92 ملی  ممتاز 30/6/1367 رمضانیامیر  11

 اردوان صاحب 09122411323 22/9و  21 ا. زن ان 91 ملی  ممتاز 30/6/1343 حسین ارغوانی فرد 12

 اردوان صاحب 09192773712 22/9و  21 ا. زن ان 91 ملی  ممتاز 8/5/1365 سید مهدی افضلی 13

 اردوان صاحب 09121413970 22/9و  21 ا. زن ان 92 ملی  ممتاز 4/6/1348 مسعود بیاا  14

 اردوان صاحب 09104831910 22/9و  21 ا. زن ان 93 ملی  ممتاز 1/10/1358 م ید درامی مقدم  15

 اردوان صاحب 09104831910 22/9و  21 ا. زن ان 86 ملی  یک 9/1/1361 مسعود درامی مقدم  16

 اردوان صاحب 09191417560 22/9و  21 ب. زن ان 85 ملی یک 31/7/1363 منصور اسدی 17

 اردوان صاحب 09125426264 22/9و  21 ا. زن ان 85 ملی یک 5/1/1359 جلیل بیگد ی  18

 اردوان صاحب 09127459419 22/9و  21 ا. زن ان 84 ملی یک 25/6/1356 سید  لی محبی  19

 اردوان صاحب 09122417632 22/9و  21 ا. زن ان 86 ملی یک 25/1/1345 ناصر سهامی  20

 اردوان صاحب 09196739860 22/9و  21 ا. زن ان 85 ملی یک 1/1/1342  رادمحمود صفری 21

 اردوان صاحب 09100252654 22/9و  21 ا. زن ان 83 ملی یک 25/5/1364 ی لمحمد یوسف 22

 اردوان صاحب 09198435018 22/9و  21 ا. زن ان 89 ملی یک 22/3/1367 خانیهدی محمدرضا م 23

 اردوان صاحب 09357434720 22/9و  21 ب. زن ان 76 دو ملی 26/03/1371 محمدرضا کتابیان 24

 اردوان صاحب 09127425813 22/9و  21 . زن انب 78 ملی دو 2/9/1357 محمد صادق شرفی  25

 اردوان صاحب 09126421478 22/9و  21 ا. زن ان 78 ملی  دو 10/1/1343 محمدرضا قائدی  26

 اردوان صاحب 09127426351 22/9و  21 ا. زن ان 76 ملی دو 20/6/1367 آرش رخت ملکی 27

 اردوان صاحب 09120671320 22/9و  21 ب. زن ان 79 ملی  دو 1/1/1360 تقی بیگلو بهرام 28

 اردوان صاحب 09127418103 22/9و  21 زن انب.  78 ملی  دو 29/3/1360 محمدرضاشا ین فر 29

 اردوان صاحب 09100301103 22/9و  21 ب. زن ان 76 دو ملی 12/3/1363 سیدامیرحسن احمدی 30

 اردوان صاحب 09393861512 22/9و  21 ب. زن ان 78 دو ملی 1/1/1367 بهنام امیر و 31

 اردوان صاحب 09128426636 22/9و  21 ا. زن ان 71 ملی دو 7/1/1350 مهدی ن فی  32

 اردوان صاحب 09192411459 22/9و  21 ب. زن ان 68 ملی  سه 21/6/1361 حسین مهری 33

 اردوان صاحب 09193417587 22/9و  21 ب. زن ان 68 ملی سه 28/12/1362 وحید درامی مقدم  34
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 داوران ملی استان زنجان

 

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

 تواند در ارتقا شرکت نمایدمی 1398در سال  غایب سه ملی 4/9/1367 وحید  کیکی 35

 اردوان صاحب 09122411531 22/9و  21 ب. زن ان 68 سه ملی 18/6/1360 بندرسول نعل 36

 اردوان صاحب 09191411534 22/9و  21 ب. زن ان 68 ملیسه  4/6/1354 حسن ن فی 37

 تواند در ارتقا شرکت نمایدمی 1398در سال  غایب سه ملی 30/6/1360 سیدجواد حسینی 38

 اردوان صاحب 09191431099 22/9و  21 ب. زن ان 68 سه ملی 16/5/1364 بهکاد شیرمحمدی 39

      جدول نویس  پژمان جعفری 40

      جدول نویس  آقایاریمصطفی  41

      جدول نویس   لی مهری 42

      جدول نویس  احمد آقاداداش 43

  09125412615    جدول نویس   بدا ه رضایی مبشری 44
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 بین المللی و ملی استان سمنانداوران 

 

 

 

  

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      بین ا مللی یک 9/6/1352 امیر حسین ر نما 1

      بین ا مللی دو 28/5/1356 سید حمیدرضا موسوی 2

 مکدب گیتی 09123326187 13/7و  12 ب. شا رود 5/91 ممتاز ملی 21/10/1360  لیرضا  ربی 3

 مکدب گیتی 09124311992 13/7و  12 ب. شا رود 91 ملی ممتاز 7/4/1362 امیرحسین امینیان 4

 مکدب گیتی 09125311336 13/7و  12 ب. شا رود 92 ممتاز ملی 4/6/1362 محمد  ربی 5

 مکدب گیتی 09124315850 13/7و  12 ب. شا رود 95 ملی ممتاز 6/2/1361 سید احمد حیدریه 6

 ناصر فروتن 09127734826 15/6تا  13 ا. بهنمیر 94 ملی ممتاز 7/1/1373 ناد لیان محمدرضا 7

 مکدب گیتی 09124739448 13/7و  12 ا. شا رود 88 ملی یک 27/3/1373 نا می محمد 8

 مکدب گیتی 09123324298 13/7و  12 ب. شا رود 83 ملی یک 19/6/1364 م ید کاو  9

 مکدب گیتی 09192736432 13/7و  12 ب. شا رود 5/87 یک ملی 30/6/1361 محسن قاضی 10

 مکدب گیتی 09196037994 13/7و  12 . شا رودا 77 ملی دو 1/8/1356  لیرضا قاضی 11

 مکدب گیتی 09194316402 13/7و  12 ب. شا رود 5/80 ملی  دو 30/10/1361 م تبی واحدی فولدی 12

 تواند در ارتقا شرکت نمایدمی 1398در سال  غایب ملی سه 17/11/1366 احمدرضا صباغی 13

 تواند در ارتقا شرکت نمایدمی 1398در سال  غایب سه ملی 28/12/1347 سید محسن ترابی 14

 مکدب گیتی 09199572609 13/7و  12 ب. شا رود 5/78 سه ملی 29/6/1373 خوامیر باس ریاحی 15

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 1398در سال  غایب سه ملی 20/12/1368 میرزئی بدا رضا  لی 16

 مکدب گیتی 09339163006 13/7و  12 ب. شا رود 84 سه ملی 5/2/1376  لیرضا محمدی 17

 مکدب گیتی 09197249892 13/7و  12 ب. شا رود 83 سه ملی 7/4/1377 مهدی محمدی 18

 مکدب گیتی 09199983699 13/7و  12 ب. شا رود 75 سه ملی 8/9/1375 امیررضا جورابلو 19

 مکدب گیتی 09127323010 13/7و  12 ب. شا رود 82 ملی سه 9/1/1368  لی کالمی 20

      جدول نویس  انمحمدرضا ناد لی 21

  09364432475    جدول نویس  پیمان اکرم 22

  09123733316    جدول نویس  محمود مرتضایی 23

24         
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 ملی استان سیستان و بلوچستانبین المللی و داوران 

 

 

 

  

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      بین  مللی دو 1/4/1356 حمید رضا  ابدی 1

      ا مللیبین دو 11/5/1359 ایمانعلی فروغی نژاد  2

 ناصر فروتن 09369858691 9/9تا  7 ا. گیالن 93 ملی ممتاز 30/6/1366  لی بازند 3

 ناصر فروتن 0931097817 9/9تا  7 ب. گیالن 5/87 ملی یک 31/6/1366  ادی بهشتی نیا 4

 ناصر فروتن 09114223361 9/9تا  7 ا. گیالن 85 ملی یک 24/11/1370 رضا شهرکی 5

 امامی  20/7تا  18 ب. مشهد 69 سه ملی 12/3/1378 نیاس اد  باس 6

7         
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 داوران بین المللی و ملی استان فارس

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      بین ا مللی دو 6/12/1352 ساسان سالری  1

      بین ا مللی  دو 20/5/1359 سیامک گودرزی  2

      سه بین ا مللی  30/6/1357 امیرنژادغالمرضا  3

 جواد کریمی 0917320910 13/7و  12 ب. فارس 91 ملیممتاز  20/6/1343 بهکاد جوکار  4

 جواد کریمی 09171386646 13/7و  12 ب. فارس 5/91 ممتاز ملی 9/1/1362 محمدی  زیر جهان 5

 جواد کریمی 09174252080 13/7و  12 ب. فارس 93 ملیممتاز  15/11/1356 حسن بذر افکن  6

 جواد کریمی 09177004403 13/7و  12 ب. فارس 91 ملی ممتاز 9/7/1345 حسن رفیعی  7

 جواد کریمی 09357119585 13/7و  12 ب. فارس 91 لیممتاز  م 19/8/1369 اردلن کاو  8

 جواد کریمی 09179155508 13/7و  12 ب. فارس 92 ممتاز ملی 1/9/1361 رضا محمد پور  9

 جواد کریمی 09057586263 13/7و  12 ب. فارس 91 ممتاز ملی 27/4/1355 شهرام مرجانی  10

 جواد کریمی 09172572940 13/7و  12 ب. فارس 92 ممتاز ملی 1/7/1351 قاسم زارع 11

 جواد کریمی 09171879597 13/7و  12 ب. فارس 93 لیممتاز م 3/4/1362 مهرزادحسنی اردکانی  12

 جواد کریمی 09177022719 29/9تا  27 ب. ا برز 92 لیممتاز  م 7/1/1347 کاظم ناصر  13

 جواد کریمی 0917320910 29/9تا  27 ب. ا برز 92 ملی ممتاز 3/9/1347 حسن رضایی 14

 جواد کریمی 09173824028 13/7و  12 ب. فارس 91 ملی  ممتاز 20/11/1363 نعمت ا ه نیک منش 15

 جواد کریمی 09174978707 13/7و  12 ب. فارس 92 ملی ممتاز 7/4/1357 درکیمحسن  16

 جواد کریمی 09128121205 13/7و  12 ب. فارس 94 ملی ممتاز 20/11/1363 محمد موسائی 17

 جواد کریمی 09171358061 13/7و  12 ا. فارس 91 ملی ممتاز 31/6/1356  بدا حمید بنا 18

 جواد کریمی 09179212732 13/7و  12 ا. فارس 94 ملی ممتاز 11/5/1360 سید محسن حسینی 19

 جواد کریمی 09177077998 13/7و  12 ا. فارس 92 ملی ممتاز 10/05/1360 بختمحمد اشم نیک 20

 جواد کریمی 09176042706 13/7و  12 ا. فارس 5/91 ملی ممتاز 30/5/1368 حمیدرضا پرویکی 21

 اردوان صاحب 09173175132 17/12و  16 ب.  رمکگان 89 ملی یک 15/5/1355  بدا رضاابرا یمی منش  22

 جواد کریمی 09217943866 13/7و  12 ا. فارس 84 لییک م 1/4/1352 ما ک رفیعی  23

 جواد کریمی 09171313835 13/7و  12 ب. فارس 82 ملی یک 1/7/1357 و ی یعقوب زاد   24

 جواد کریمی 09177205710 13/7و  12 ب. فارس 84 ملی یک 15/12/1360 محمدرضا رضایی  25

 جواد کریمی 09364183565 13/7و  12 ا. فارس 84 ملی یک 20/2/1366 سید  لیرضا موسوی 26

 جواد کریمی 09173399541 13/7و  12 ب. فارس 76 ملی دو 5/4/1362 حمیدرضا قدیری نژاد 27

 جواد کریمی 09177516652 13/7و  12 ب. فارس 76 دو ملی 01/01/1359 فردمهدی رضائی 28

 جواد کریمی 09337240303 13/7و  12 ب. فارس 76 ملی دو 15/1/1358 محمد جواد نیک بخت  29

 جواد کریمی 09162081048 13/7و  12 ب. فارس 76 دو ملی 25/09/1370 محمود نام و 30

 جواد کریمی 09179199130 13/7و  12 ب. فارس 5/78 دو ملی 2/2/1363 محمدجواد زارع 31

 جواد کریمی 09177068046 13/7و  12 ا. فارس 75 ملی  سه 20/5/1360 رضا صابر 32

 جواد کریمی 09336791060 13/7و  12 ب. فارس 67 ملی  سه 17/6/1368 مسلم نوروزی 33

 جواد کریمی 09178997995 13/7و  12 ب. فارس 73 سه ملی 20/3/1339 مصطفی بمبئی رو 34
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 داوران ملی استان فارس

 

 

 

  

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      جدول نویس  داود رحیمی 35

      جدول نویس   قیل افشار 36

      نویسجدول   اسما یل شا رخی  37

      جدول نویس  نورا ه مالیی  38

      جدول نویس  قاسم ضمیران  39

      جدول نویس  حمیدرضا شا رخی  40

      جدول نویس  محمد صادق مالیی 41
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 ران بین المللی و ملی استان قزوینواد

 

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      یک بین ا مللی 1/1/1347 غالمرضا طا رخانی  1

      سه بین ا مللی 1/1/1354 انیقمحمد بر 2

 ناصر فروتن 09126828294 14/10و  13 ب. قکوین 91 ممتاز ملی 6/2/1342 یوسف رحمانی  3

 ناصر فروتن 09125821219 14/10و  13 ب. قکوین 92 ملیممتاز  7/8/1343 رحمانیفر اد  4

 مکدب گیتی  1/5تا29/4 ب. تهران 97 ملی ممتاز 31/6/1361 م ید حمیدی  5

 اردوان صاحب  5/5تا  3 ب. تهران 96 ملی  ممتاز 1/3/1354 ایرج رحمانی 6

 مکدب گیتی  1/5تا29/4 تهرانب.  94 ملی  ممتاز 30/6/1357 حسین حاج کریمی  7

 اردوان صاحب  5/5تا  3 ب. تهران 95 ملی ممتاز 24/6/1365 جلیل شا ی 8

 اردوان صاحب  5/5تا  3 ب. تهران 94 ملی ممتاز 23/1/1363 م ید رحمانی 9

 اردوان صاحب  5/5تا  3 ب. تهران 95 ملی ممتاز 8/3/1371  لیرضا فرجی 10

 ناصر فروتن 09375636180 14/10و  13 ا. قکوین 94 ملی ممتاز 18/10/1372 حمید ذوا قدر 11

 اردوان صاحب 09122824220 22/9و  21 ا. زن ان 91 ملی  یک 4/1/1343  باس رحمانی 12

 ناصر فروتن 09122824547 14/10و  13 ا. قکوین 81 ملی  یک 6/4/1360 محمد باحیا شکری 13

 ناصر فروتن 09123818854 14/10و  13 ا. قکوین 86 ملی یک 1/12/1366 بهنام مو ودیان 14

 ناصر فروتن 09120839309 14/10و  13 . قکوینب 78 دو ملی 22/3/1369  ادی شهسواری 15

 ناصر فروتن 09122827248 14/10و  13 . قکوینب 79 دو ملی 10/6/1365 بیکنیما خرمن 16

 اردوان صاحب 09390856424 22/9و  21 . زن انب 72 ملیسه  13/9/1377 مهدی طا رخانی 17

 ناصر فروتن 09382583288 14/10و  13 . قکوینب 72 سه ملی 21/10/1377 اشکان طا رخانی 18

 ناصر فروتن 0919388220 14/10و  13 . قکوینب 5/77 سه ملی 22/6/1368 وندثیاغ رامی 19

 ناصر فروتن 09363841273 14/10و  13 قکوین .ب 5/69 سه ملی 6/10/1371 نژادحسین پاب 20

 ناصر فروتن 09128871171 14/10و  13 . قکوینب 69 سه ملی 1/4/1370 م تبی کاظمی 21

 ناصر فروتن 091238171540 14/10و  13 . قکوینب 5/69 سه ملی 13/4/1363 مهدی رجبی مقدم 22

 تواند در ارتقا شرکت نمایدمی 1398در سال  غایب سه ملی 20/1/1361 حمید سپیدکار 23

 تواند در ارتقا شرکت نمایدمی 1398در سال  غایب سه ملی 31/6/1361 ابوا فضل رحمنی 24

 ناصر فروتن 09127815826 14/10و  13 . قکوینب 69 سه ملی 28/9/1370 مرصاد طا رخانی 25

 اردوان صاحب 09390856424 22/9و  21 . زن انب 72 سه ملی 18/5/1370 سیدمهدی طا ری 26

 تواند در ارتقا شرکت نمایدمی 1398در سال  غایب سه ملی 2/1/1355 اسما یل  متی 27

 تواند در ارتقا شرکت نمایدمی 1398در سال  غایب سه ملی 5/3/1369  لی بیاا 28

 فروتنناصر  09127869625 14/10و  13 . قکوینب 5/69 سه ملی 25/11/1366 امیر دارابی 29

 امامی 09128830773 97استاژ    سه ملی 28/2/1369 مسعود فیض ا هی 30

      جدول نویس  کاظم خمسه 31

      جدول نویس  خلیل حیدری 32

 09127898087     جدول نویس   لیرضا فرجی 33

 09128814081     جدول نویس  معصومه بابایی 34
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 ملی استان قم بین المللی وداوران 

 

 

 

  

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      1S 20/9/1358 سعید  باسی 1

      بین ا مللی دو 19/5/1353 سیفعلی سلمانپور  2

 محمدابرا یم امامی 09192950879 25/8و  24 ب. قم 92 ملیممتاز  25/10/1358 حسن خدابند   و  3

 محمدابرا یم امامی 0912151648 25/8و  24 ب. قم 91 ملی ممتاز 24/4/1359  لی شا  مرادی  4

 مکدب گیتی  1/5تا29/4 ب. تهران 98 ممتاز ملی 17/10/1366 احسان حیدری 5

 محمدابرا یم امامی 09127539638 25/8و  24 ب. قم 91 ممتازملی 1/2/1364  لی محمدی فرخکاد   6

 اردوان صاحب  5/5تا  3 ب. تهران 94 ممتاز ملی 07/12/1363 زاد غالمحسین امامی 7

 محمدابرا یم امامی 09127539638 25/8و  24 ا. قم 93 ممتازملی 19/3/1357 سید مهدی طباطبایی 8

 تقی زاد   15/9و  14 ا. اصفهان 91 ممتاز ملی 17/1/1368 محمدزاد  م ید 9

 محمدابرا یم امامی 09109969921 25/8و  24 ا. قم 92 ممتازملی 25/4/1367  باس ابرا یمی 10

 محمدابرا یم امامی 09126513690 25/8و  24 ب. قم 5/82 ملی یک 3/6/1355  ادی بابایی  لیائی  11

 امامیمحمدابرا یم  09199750245 25/8و  24 . قما 85 ملی یک 22/1/1372  لی اکبرفریدونی 12

 محمدابرا یم امامی 09127492922 25/8و  24 ب. قم 84 ملی یک 9/4/1364  باسی جواد 13

 محمدابرا یم امامی 09122511379 14/10و  13 ب.  مدان 85 ملی یک 11/3/1365 م تبی ادبی پور 14

 امامیمحمدابرا یم  09369977135 25/8و  24 ا. قم 86 ملی یک 21/7/1375 محمدجوادنقی  و 15

 محمدابرا یم امامی 09370854771 14/10و  13 ا.  مدان 87 ملی یک 24/6/1372 محمد لی حیدری 16

    تنک ی غایب ملی دو 4/5/1368 رو  اهلل نعمتیان 17

 محمدابرا یم امامی 09120408507 25/8و  24 ا. قم 76 ملی دو 19/2/1367 رسول کنعانی 18

 محمدابرا یم امامی 09149269442 25/8و  24 ب. قم 76 ملی دو 12/9/1364 اسالم شکو ی 19

 محمدابرا یم امامی 09127548138 14/10و  13 ب.  مدان 78 ملی دو 16/6/1361 سرشتحسین نبوی  20

 محمدابرا یم امامی 09128520599 25/8و  24 ب. قم 76 ملی دو 8/5/1374 شهاب رشیدی 21

 محمدابرا یم امامی 09102802008 25/8و  24 ب. قم 69 ملی سه 20/7/1371 محمدمحمدی 22

 محمدابرا یم امامی 09361214251 25/8و  24 ب. قم 69 ملی سه 1/9/1370 میالد قیاسوند 23

 محمدابرا یم امامی 0927571937 25/8و  24 ب. قم 69 ملی سه 6/8/1368 پورسیدمحسن یونس 24

 محمدابرا یم امامی 09039267749 25/8و  24 ب. قم 69 ملی سه 15/11/1378 حمیدرضا جعفریانی 25

 امامی 09378132896 97استاژ    سه ملی 12/12/1375 مسعود اکبری کس ینی 26

  09378132896    جدول نویس   لیرضا حسن زاد  27
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 داوران بین المللی و ملی استان کردستان

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      یک بین ا مللی 1/4/1354 محمد رحیم پور 1

      سه بین ا مللی 27/4/1360 ا برز داودی 2

      سه بین ا مللی 20/6/1360  دنان خدامرادی 3

 اردوان صاحب 09188739885 12/5و  11 ب. سقک 93 ملی ممتاز 22/6/1358 محمد صادق خشنودی  4

 اردوان صاحب 09183796219 12/5و  11 ا. سقک 91 ملی  ممتاز 30/7/1364 فردین خسروی 5

    تنک ی غایب ملی یک 1/7/1355 ن م ا دین مالیی 6

 اردوان صاحب 09183799142 12/5و  11 ب. سقک 86 ملی  یک 1/8/1355  ادی س ادی پنا   7

 اردوان صاحب 09183752434 12/5و  11 ا. سقک 92 ملی یک 10/10/1364 قادرپنا خا د  8

 اردوان صاحب 09189703193 12/5و  11 ا. سقک 87 ملی  یک 10/10/1367 سیدزانا احمدی 9

 اردوان صاحب 09181742115 12/5و  11 ا. سقک 86 ملی  یک 1/6/1351 افشین اکبری 10

 اردوان صاحب 09188750193 12/5و  11 ب. سقک 74 ملی  دو 31/6/1360 سیروان صا ح 11

 اردوان صاحب 09183755450 12/5و  11 ب. سقک 86 ملی دو 28/11/1367 فر اد خا دیان 12

 اردوان صاحب 9188717319 12/5و  11 ب. سقک 74 ملی  دو 24/11/1366 حمید محمدی 13

 اردوان صاحب 09189726071 12/5و  11 ب. سقک 75 ملی  دو 10/1/1369 ادیب فاتحی 14

 اردوان صاحب 09186466913 12/5و  11 ب. سقک 73 ملی دو 8/3/1340 بین رحمت ا ه ذر 15

 اردوان صاحب 09189724921 12/5و  11 ا. سقک 75 ملیدو  10/1/1369 فردین احمدی 16

 اردوان صاحب 09183721395 12/5و  11 ب. سقک 73 ملی دو 29/12/1358 ایوب فرجی 17

 اردوان صاحب 09181712093 12/5و  11 ب. سقک 71 دو ملی 22/2/1351 رضا جعفری 18

 اردوان صاحب 09186660045 12/5و  11 ب. سقک 73 دو ملی 25/1/1354 حمید شباب پور 19

 اردوان صاحب 09189155723 12/5و  11 ا. سقک 74 ملی دو 13/8/1368 س اد سلطانی 20

 اردوان صاحب 09188787217 12/5و  11 ا. سقک 73 دو ملی 27/08/1367 محمد رفان فالحیسید  21

    تنک ی غایب ملی سه 14/2/1375 جواد محمدی 22

    تنک ی غایب ملی سه 31/6/1374 آسو محمودیان 23

 اردوان صاحب 09183803994 12/5و  11 ب. سقک 68 سه ملی 1/1/1342 محی ا دین نادری 24

 اردوان صاحب 09185200910 12/5و  11 ب. سقک 65 سه ملی 9/11/1361 فواد د نوی 25

 اردوان صاحب 09183704173 12/5و  11 ب. سقک 68 سه ملی 10/7/1346 فریدون آزادی 26

      جدول نویس  احمد م یدپور 27

      جدول نویس  حمیدرضا کریمی 28

      جدول نویس  کام مر خوش 29

      جدول نویس  انور محمدی 30

      جدول نویس  غالمحسین ایوبیان 31
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 داوران بین المللی و ملی استان کرمان

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      بین ا مللی دو 8/8/1337 فخرا دینیشیخ مهدی  1
      سه بین ا مللی 2/4/1341 محمد حسین محمد پور 2
 جواد کریمی 09133915338 12/5و  11 ب. کرمان 92 ملیممتاز  14/5/1354 مهرداد  کیکی 3
 جواد کریمی 09133410194 12/5و  11 ب. کرمان 93 ملیممتاز  24/6/1351 مهدی رضایی  4
 جواد کریمی 09131455394 12/5و  11 ب. کرمان 92 ممتاز ملی 27/6/1357 آرام لیرضا دل  5
 جواد کریمی 09132985781 12/5و  11 ب. کرمان 5/92 ملیممتاز  6/6/1360 ایمان نگارستانی 6
 جواد کریمی 09130413545 12/5و  11 ب. کرمان 91 ملیممتاز  1/6/1364 رو  ا ه فاریابی 7
 جواد کریمی 09133971556 12/5و  11 ب. کرمان 92 ممتاز ملی 15/11/1368 نژاد لی  بدا ه 8
 جواد کریمی 09130403028 12/5و  11 ب. کرمان 92 ملی ممتاز 12/6/1354 محمد حسین محدث 9
 جواد کریمی 09133876919 12/5و  11 ب. کرمان 5/94 ملی ممتاز 30/6/1370 سهیل شیخ فخرا دینی 10
 جواد کریمی 09131915830 12/5و  11 ا. کرمان 92 ملی ممتاز 30/6/1343 رضا  اشم بیگ 11
 جواد کریمی 09131965641 12/5و  11 ا. کرمان 5/92 ملی ممتاز 18/9/1347 سید محسن  اشمی نسب 12
 جواد کریمی 09132458600 12/5و  11 ا. کرمان 92 ملی ممتاز 22/9/1369 میالد صادقی 13
 جواد کریمی 09903480641 12/5و  11 ا. کرمان 5/91 ملی ممتاز 28/6/1370 کاو  دوراندیش 14
 محمدابرا یم امامی 09131440207 25/8و  24 ا. فم 5/91 ملی ممتاز 4/5/1359 امیر  یش آبادی  15
 جواد کریمی 09376996334 12/5و  11 ا. کرمان 5/91 ملی ممتاز 6/5/1367 مبین سعیدی منش  16
 جواد کریمی 09131419375 12/5و  11 ب. کرمان 84 ملی یک 27/6/1355 محمد لی قانونی  17
 جواد کریمی 09133470845 12/5و  11 ب. کرمان 86 ملی  یک 15/6/1358 حمید افشارزاد   18
 جواد کریمی 09192989484 12/5و  11 ب. کرمان 83 ملی یک 15/6/1356 اشکان افشارزاد  19
 جواد کریمی 09133432608 12/5و  11 ا. کرمان 86 ملی  یک 13/5/1365 کردنژادامید  20
 جواد کریمی 09132408392 12/5و  11 ا. کرمان 5/86 ملی  یک 27/6/1365 محمدجواد سلیمانی باغشا 21
 جواد کریمی 09139440621 12/5و  11 ا. کرمان 5/86 ملی  یک 24/5/1366 محمود کریمی افشار 22
 جواد کریمی 09131936396 12/5و  11 ا. کرمان 87 ملی  یک 28/5/1365  لیرضا ابرا یمی نیا 23
 جواد کریمی 09133463520 12/5و  11 ا. کرمان 5/85 ملی  یک 25/6/1365 پورحمک  افغانی 24
 جواد کریمی 09376133242 12/5و  11 ا. کرمان 84 ملی  یک 9/3/1366 محمد صفری نژادپور 25
 جواد کریمی 09132961138 12/5و  11 ا. کرمان 5/87 ملی  یک 15/12/1364 محمد سلطانی نسب  26
 ناصر فروتن 09139383733 14/10و  13 ا. قکوین 88 یک ملی  مرتضی اسما یلی 27
    تنک ی غایب ملی دو 7/10/1360 سهیل ادیب نیا 28
 جواد کریمی 09132989323 12/5و  11 ب. کرمان 5/77 ملی دو 20/5/1357 محمد رضا بهروز 29
 محمدابرا یم امامی 09133961206 25/8و  24 ب. قم 78 ملی دو 1/1/1356 محسن جال ی 30
 جواد کریمی 09131915142 12/5و  11 ب. کرمان 77 ملی  دو 16/4/1372 ادآبامیرحسین صادقی خلیل 31
 جواد کریمی 09139935861 12/5 و 11 ب. کرمان 77 ملی  دو 25/11/1370 احمد نوروزی 32
    تنک ی غایب ملی  سه 22/1/1371 نیااصغر کریمی لی 33
    تنک ی غایب ملی  سه 6/3/1367 مصیب پالشی  34

 12/5و  11 ب. کرمان 68 سه  ملی 14/10/1378 سیدامیرحسین میرس اد 35
09134934887 
09140580248 

 جواد کریمی

      جدول نویس  ابوا فضل مهرابیان 36
      جدول نویس   رفان رستگار 37
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 داوران بین المللی و ملی استان کرمانشاه

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      دو بین ا مللی 1/6/1354 محمود مدبر  1

      بین ا مللی دو 3/1/1362 مهدی شهبازی  2

       ا مللیسه بین 6/8/1363 ایوب یکدان پور  3

      ا مللیسه بین 26/6/1366 فرشاد امیری  4

 جواد کریمی 09183595602 27/7تا  25 ب. کرمانشا  5/91 ملی ممتاز 5/4/1344 سیروس امیری  5

 جواد کریمی 09182313657 27/7تا  25 ب. کرمانشا  93 ملیممتاز  12/11/1360 خسرو اکرمی  6

 جواد کریمی 09183595602 27/7تا  25 ب. کرمانشا  92 ملیممتاز  3/7/1353 انور قیطو ی  7

 جواد کریمی 09182321540 27/7تا  25 ب. کرمانشا  95 ملیممتاز  1/1/1365 امید تیرانداز  8

 جواد کریمی 09188375896 27/7تا  25 ب. کرمانشا  92 ملیممتاز  1/7/1351  لی کرمی سراب 9

 جواد کریمی 09183581168 27/7تا  25 ب. کرمانشا  92 ملیممتاز  3/3/1339 برزو میر بیگی  10

 جواد کریمی 09189695117 27/7تا  25 ب. کرمانشا  92 ملی ممتاز 1/11/1356 محمد طیب شیرزادی 11

 جواد کریمی 09188310810 27/7تا  25 ب. کرمانشا  92 ممتاز ملی 01/01/1362 ا دین سهرابیشهاب 12

 جواد کریمی 09187371660 27/7تا  25 ب. کرمانشا  92 ملی ممتاز 15/7/1352 بهنام سیرآوند  13

 جواد کریمی 09188372766 27/7تا  25 ب. کرمانشا  5/92 ملی ممتاز 5/1/1339 احمد مراد بهمنی  14

 جواد کریمی 09012765153 27/7تا  25 ب. کرمانشا  92 ملی ممتاز 3/2/1368 داود امیری 15

 جواد کریمی 09183323922 27/7تا  25 ب. کرمانشا  92 ملی ممتاز 20/9/1362 بهشاد پن ه زاد  16

 جواد کریمی 09199641231 27/7تا  25 ب. کرمانشا  92 ملی ممتاز 1/12/1361 فردین امیری 17

 جواد کریمی 0918937 27/7تا  25 ب. کرمانشا  92 ملی ممتاز 1/7/1370 پوریا قهرمانی 18

 جواد کریمی 09189376440 27/7تا  25 ا. کرمانشا  92 ملی ممتاز 10/10/1351 فردین رشتیانی  19

 جواد کریمی 09181314753 27/7تا  25 ا. کرمانشا  93 ملی ممتاز 7/3/1350 کیومرث مرادی 20

 جواد کریمی 09102204886 27/7تا  25 ب. کرمانشا  5/83 ملی یک 15/2/1355 محسن  باسی فرد 21

 جواد کریمی 09120087859 27/7تا  25 ا. کرمانشا  84 ملی یک 1/5/1369 حامد خواجه وند 22

 جواد کریمی 09183561480 27/7تا  25 ا. کرمانشا  5/82 ملی یک 2/3/1351 امیر مصطفایی  23

 جواد کریمی 09181380227 27/7تا  25 ا. کرمانشا  87 ملی یک 14/8/1358 مهدی اسدآبادی 24

 جواد کریمی 09380893272 27/7تا  25 ا. کرمانشا  82 ملی یک 4/6/1365 مرتضی قلعه شا ینی  25

 جواد کریمی 09391391596 27/7تا  25 ا. کرمانشا  82 ملی یک 22/5/1372 محمدجواد زنگنه 26

 جواد کریمی 09183342125 27/7تا  25 ا. کرمانشا  82 ملی یک 31/6/1365 ساسان فتاحی 27

 جواد کریمی 09120523219 27/7تا  25 ا. کرمانشا  83 ملی یک 27/10/1368 محمد مظفری 28

 جواد کریمی 09188318860 27/7تا  25 ا. کرمانشا  82 ملی یک 15/6/1364 بهروز امیری 29

 جواد کریمی 09185938667 27/7تا  25 ا. کرمانشا  82 ملی یک 02/01/1366 امامیحسین  30

    تنک ی غایب دو ملی 12/7/1358 م تبی آغال 31

 جواد کریمی 09189978591 27/7تا  25 ب. کرمانشا  76 ملی  دو 28/3/1368 فردمحمدمهدی نوری 32

 جواد کریمی 09182320518 27/7تا  25 کرمانشا ا.  5/74 ملی  دو 15/6/1350 نادر رضایی  33

 جواد کریمی 09183330946 27/7تا  25 ب. کرمانشا  63 ملی  سه 1/3/1364 فریدون خرمی 34
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 داوران ملی استان کرمانشاه

 

 

 

  

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

 محمدابرا یم امامی 09194119030 14/10و  13 ب.  مدان 68 ملیسه   01/06/1362 ناصر سلطانی 35

 جواد کریمی 09183338305 27/7تا  25 ب. کرمانشا  66 ملیسه   01/06/1344 پورمحمدجواد صادق 36

 محمدابرا یم امامی 09189297167 14/10و  13 .  مدانا 68 ملی  سه 8/1/1369  وشنگ کاظمی 37

 محمدابرا یم امامی 09188378378 97استاژ    ملی  سه 19/6/1369 بهادر حقیقی 38

 محمدابرا یم امامی 09187360655 97استاژ    ملی  سه 27/5/1375 اشکان بهرامی 39

 محمدابرا یم امامی 09374548880 97استاژ    ملی  سه 9/10/1373 محمدسعید رستمی زلتی 40

      جدول نویس  ایرج بهمن  41

      جدول نویس  محمد  لی امیدی  42

      جدول نویس  مییس اد کر 43

  09187566175    جدول نویس  امین شا  حسینی 44

  09335269769    جدول نویس  پژمان شما ی 45

  09197381373    جدول نویس  وحید ن فی 46

  09368739060    جدول نویس  صادقیز ر   47

  0901442732    جدول نویس  شیدا امیری 48
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 یلویه و بویر احمدگهکداوران بین المللی و ملی استان 

 

 

 

  

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      بین ا مللی دو 1/6/1342 سلیمانی لی  1

      دو بین ا مللی 1/5/1348 محمد رضا رحیمی 2

 کورش تقی زاد  09171460139 21/10تا  19 ب. خوزستان 91 ملی ممتاز 24/3/1357 حسین ابوا حسنی 3

 صاحباردوان  09177420615 17/12و  16 ب.  رمکگان 93 ممتاز ملی 1/6/1358 رو  ا ه اسفندیاری 4

 اردوان صاحب 09179905008 17/12و  16 ب.  رمکگان 92 ممتاز ملی 10/7/1358 نصرا ا ه فتحی 5

 کورش تقی زاد  09175431511 21/10تا  19 ب. خوزستان 91 ممتاز ملی 10/6/1366 صادق شفیعی 6

 صاحباردوان  09166729100 17/12و  16 ب.  رمکگان 89 ملی یک 18/1/1368 خیرآبادیس اد  7

    تنک ی غایب ملی دو 26/9/1367 سید حمید تقوی 8

 کورش تقی زاد   21/10تا  19 بروجنب.  78 ملی دو 4/12/1372 رامین جالل منش 9

    تنک ی غایب ملی سه 8/10/1358 سید اسالم ا دین حسینی  10

    تنک ی غایب ملی سه 1/1/1362 مهدی شا ین سوق 11

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 98در سال  غایب ملی سه 26/6/1368 م ید کریمی 12

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 98در سال  غایب سه ملی 27/6/1368 سعید ظفری 13

      جدول نویس 18/6/1360 کیوان سروش مقدم 14

      جدول نویس  حسین طا ری 15
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 گلستانداوران بین المللی و ملی استان 

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      بین ا مللی دو 28/7/1359 ینی ب یسی سنگدو  1

      ا مللیسه بین 3/6/1358 م ید رضایی  2

      ا مللیسه بین 20/6/1361 بختیاریسمیه خانی  3

 اردوان صاحب  17/9تا  13 ب. تهران 92 ممتاز ملی 31/2/1365 سعید مرتضوی 4

 مکدب گیتی 09114082983 29/9تا  27 ا. ا برز 94 ممتاز ملی 11/5/1366 محمد جکی  5

 مکدب گیتی 09111701693 13/7و  12 ا. شا رود 5/92 ممتاز ملی 14/11/1365 پدرام رضا زاد   6

 مکدب گیتی 09112772508 13/7و  12 ا. شا رود 5/96 ممتاز ملی 2/6/1360 صابر اصغری  7

 مکدب گیتی 09113772092 13/7و  12 ا. شا رود 96 ممتاز ملی 4/2/1365 میالد معلم 8

 نفروتناصر  09112703421 15/6تا  13 ا. بهنمیر 93 ممتاز ملی 25/6/1362 یوسف شربتی نوکند  9

 ناصر فروتن 09113752834 15/6تا  13 ب. بهنمیر 89 ملی یک 30/6/1360 حسین  لیایی نژاد  10

 ناصر فروتن 09112753304 15/6تا  13 ب. بهنمیر 5/88 ملی یک 1/6/1358  لیرضا شربتی 11

 مکدب گیتی 09112715465 13/7و  12 ا. شا رود 5/88 ملی یک 19/5/1363 فر اد  قیلی 12

 مکدب گیتی 09119647094 13/7و  12 ا. شا رود 81 ملی دیک 14/11/1365 سید سعدی میری 13

 ناصر فروتن 09309976306 15/6تا  13 ب. بهنمیر 5/77 ملی  دو 16/6/1363 نور لی فخفوری 14

 ناصر فروتن 09365114215 15/6تا  13 ب. بهنمیر 5/92 دو ملی 15/06/1360 محمدرضا آ نگران 15

 ناصر فروتن 09111718722 15/6تا  13 ا. بهنمیر 75 ملی دو 31/1/1353 یاسر مال  16

 ناصر فروتن 09016520016 15/6تا  13 ب. بهنمیر 5/68 ملی سه 1/10/1335 سیدسبحان  قیلی 17

 مکدب گیتی 09388473988 13/7و  12 ب. شا رود 5/81 ملی سه 16/2/1371 سید فر نگ  قیلی 18

 ناصر فروتن 09117512962 15/6تا  13 ب. بهنمیر 69 ملی سه 5/9/1372 دانیال بیکی 19

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 98در سال  غایب ملی سه 8/1/1377 زاد ابوا قاسم حسین 20

 ناصر فروتن 09101723700 15/6تا  13 ب. بهنمیر 68 ملی سه 30/6/1367 امیر اصغری 21

 ناصر فروتن 09360556173 15/6تا  13 ب. بهنمیر 67 ملی سه 16/10/1374 جابر  شگربلوکی 22

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 98در سال  غایب ملی سه 28/3/1372 رضا سلیمی 23

      جدول نویس  رجب یدا هی 24

      جدول نویس  سیدمهدی غفاری 25

      جدول نویس  سیدسعدی میری 26

      جدول نویس  میرستار حسینی 27

      جدول نویس  میالد معلم 28

      جدول نویس  سیدمرتضی موسوی 29

      جدول نویس  سعید مرتضوی 30

      جدول نویس   لی پریکاد 31

      جدول نویس  پدرام رضازاد  32

      نویسجدول   صابر اصغری 33

      جدول نویس  رضا شیردل 34

  09125106739    جدول نویس  سهیل امانی 35
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 گیالن داوران بین المللی و ملی استان

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      بین ا مللی یک 31/6/1356 رضا  لی اصغری 1

      دو بین ا مللی 9/1/1355 ابرا یم رادمرد 2

      بین ا مللی سه 1/11/1363 امین رضا پور 3

 ناصر فروتن 09111495446 9/9تا  7 ب. گیالن 92 ممتاز ملی 17/1/1361 حامد رضازاد  4

 ناصر فروتن 09113324392 9/9تا  7 ب. گیالن 92 ممتاز ملی 7/5/1363 محمد فر  پور 5

 اردوان صاحب 09197108245 22/9و  21 ب. گیالن 91 ممتاز ملی 10/5/1362 کاو  پورنوروز 6

 ناصر فروتن 09119309300 9/9تا  7 ب. گیالن 5/93 ممتاز ملی 15/8/1368 میالد محمدی 7

 ناصر فروتن 09119364568 9/9تا  7 ب. گیالن 96 ملی ممتاز 9/10/1363 پیمان نعمتی 8

 ناصر فروتن 09119405593 9/9تا  7 ب. گیالن 91 ممتاز ملی 24/2/1362 محسن پاسبان 9

 ناصر فروتن 09111457288 9/9تا  7 ب. گیالن 5/92 ملی ممتاز 3/4/1338 کیانوش افسرد  10

 ناصر فروتن 09113344369 9/9تا  7 ب. گیالن 93 ملی ممتاز 30/5/1366 غالمرضا محمدی 11

 ناصر فروتن 09111340540 9/9تا  7 ب. گیالن 94 ملی ممتاز 29/11/1360 س اد حبیبی 12

 ناصر فروتن 09119895734 9/9تا  7 ب. گیالن 91 ملی ممتاز 20/10/1362 مهران درمانی 13

 ناصر فروتن 09392301200 9/9تا  7 ب. گیالن 93 ملی ممتاز 1/1/1366 وحید د قان 14

 ناصر فروتن 09111457176 9/9تا  7 ا. گیالن 96 ملی ممتاز 23/10/1365 زاد اصغر حبیب  15

 ناصر فروتن 09330195365 9/9تا  7 ا. گیالن 91 ملی ممتاز 13/4/1361 حمید  باسی 16

 ناصر فروتن 09111277328 9/9تا  7 ا. گیالن 92 ملی ممتاز 1/2/1367 سینا بخشی نژاد 17

 ناصر فروتن 09112309081 9/9تا  7 ا. گیالن 97 ملی ممتاز 11/8/1368 نیما بخشی نژاد 18

 ناصر فروتن 0911544600 9/9تا  7 ا. گیالن 5/96 ملی ممتاز 11/2/1369 ما ک قربانی 19

 ناصر فروتن 09357264715 9/9تا  7 ا. گیالن 93 ملی ممتاز 10/5/1373 محمدرضا نهانی 20

 ناصر فروتن 09119305754 9/9تا  7 ا. گیالن 96 ملی ممتاز 1/1/1364 ناصر دانیال زاد  21

 ناصر فروتن 09118279388 9/9تا  7 ا. گیالن 93 ملی ممتاز 1/4/1365  ارف حقانی 22

    تنک ی غایب یک ملی 25/6/1358 محسن  لی جمشیدی نژاد 23

 ناصر فروتن 09117100692 9/9تا  7 ب. گیالن 5/81 ملی یک 26/10/1339 فرامرز صادق پور 24

 ناصر فروتن 09389770141 9/9تا  7 ا. گیالن 81 ملی یک 1/1/1362 سلمان افسرد  25

 ناصر فروتن 09337266692 9/9تا  7 ا. گیالن 88 ملی  یک 10/8/1369 حامد زرین نعل 26

 ناصر فروتن 09111302253 9/9تا  7 ا. گیالن 88 ملی  یک 30/6/1366 معین جوان حق پرست 27

 ناصر فروتن 09112325345 9/9تا  7 ا. گیالن 82 یک ملی 12/11/1374 ا دین سیدموسویسیدجالل 28

 ناصر فروتن 09118877929 9/9تا  7 ب. گیالن 5/74 ملی دو 20/6/1357  لیرضا نژاد قنبر 29

 ناصر فروتن 09111442723 9/9تا  7 ب. گیالن 5/74 ملی دو 9/12/1365 مصطفی برکتان 30

    تنک ی غایب سه ملی 5/5/1357 شهریار اتابک 31

 ناصر فروتن 09117050704 9/9تا  7 ب. گیالن 74 دو ملی 8/1/1361 محسن صنایعان 32

 ناصر فروتن 09309846380 9/9تا  7 ب. گیالن 74 سه ملی 17/1/1367 مهدی قبادی بابی 33

 امامی 09122334686  97استاژ   سه ملی 7/11/1367 میالد حسن زاد  34
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 گیالن داوران بین المللی و ملی استان

 

 

  

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

 امامی 09116135649  97استاژ   سه ملی 15/9/1371 رضا اسودی 35

 امامی 09395009583  97استاژ   سه ملی 28/12/1376 رضا حسن وند ی ل 36

 امامی 09374895693  97استاژ   سه ملی 26/6/1373 یشخانپیزاد   نیآفردس ادیس 37

 امامی 09399728379  97استاژ   سه ملی 30/4/1370 امیرحسین مصلح 38

 امامی 09111444110  97استاژ   سه ملی 29/3/1369 رضا پاب مهر 39

 امامی 09117159237  97استاژ   سه ملی 27/12/1375 کامیاب مردکار بلگوری 40

 امامی 09358383341  97استاژ   سه ملی 20/2/1368 محمدرضا ضیاء 41

 امامی 09123470098  97استاژ   سه ملی 17/6/1356 مهدی محراب پور 42

 امامی 09380944892  97استاژ   سه ملی 12/12/1371 میعاد خادم ا شریعه 43

      جدول نویس   لی نژاد صمدی 44

      جدول نویس   باسعلی محمدنژاد 45

      جدول نویس  بهرنگ روایی 46

      جدول نویس  مهدی نژادصمدی 47

      جدول نویس   لیرضا رسو ی مقدم 48

      جدول نویس  امیر قبادی  نگرودی 49

      جدول نویس  محمود کامی باروق 50

      جدول نویس  محمد لی رسو ی مقدم 51

      جدول نویس  فرحان رضایی 52

      جدول نویس  محسن  لی جمشیدی 53

      جدول نویس  جواد ر بر 54

      جدول نویس  احمد  بدا ه پور 55

      جدول نویس  محمدرضا فال  بردبار 56

      جدول نویس  محسن پاسبان 57

      جدول نویس  بهادر مالیی 58
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 لرستان داوران بین المللی و ملی استان

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      دو بین ا مللی 20/4/1348 محمود رضا ستود  1

      دو بین ا مللی 1/7/1348 زاد   لم شیرزاد غالم 2

      دو  بین ا مللی 1/12/1359 فرید بهرامی 3

 جواد کریمی 09166318539 27/7تا  25 ب. کرمانشا  92 ممتاز ملی 1/3/1343 غالمرضا جوانمرد 4

 صاحب اردوان  17/6تا  13 ب. تهران 92 ممتاز ملی 22/6/1362 محمد دا وند 5

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ب.  رستان 93 ممتاز ملی 1/11/1358 بیرانوندبهکاد  6

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ب.  رستان 91 ممتاز ملی 1/1/1348 حمک   لی یوسفوند 7

 اردوان صاحب  17/6تا  13 ب. تهران 92 ممتاز ملی 12/6/1345 بهروز خورزمان 8

 کورش تقی زاد   13/7و  12  رستان ب. 93 ممتاز ملی 1/6/1356 دریابهروز ن 9

 اردوان صاحب  17/6تا  13 ب. تهران 91 ممتاز ملی 31/6/1362 مهدی  اشمی 10

 اردوان صاحب  17/6تا  13 ب. تهران 91 ممتاز ملی 1/6/1358 پروری رضاامیر 11

 مصالیی پور  22/6و  21 ب. تهران 89 ممتاز ملی 11/12/1361 محمد حمک  فرد 12

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ب.  رستان 89 ممتاز ملی 17/12/1362 محسن رحیمی 13

 مصالیی پور  22/6و  21 ب. تهران 93 ممتاز ملی 1/1/1360  وشنگ ور  زردی 14

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ب.  رستان 91 ممتاز ملی 26/10/1370 م تبی بسحاق 15

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ب.  رستان 92 ملی  ممتاز 12/11/1366 سعید گلی 16

 مصالیی پور  22/6و  21 ب. تهران 93 ملی  ممتاز 12/10/1366 حسین یاراحمدی 17

 مصالیی پور  22/6و  21 ب. تهران 99 ملی  ممتاز 1/2/1362 مهدی سمیعی فرد 18

 صاحباردوان   17/6تا  13 ب. تهران 93 ممتاز ملی 13/01/1371 ابوا فضل  قیلی 19

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ا.  رستان 92 ملی ممتاز 1/1/1352 مراد مرادیان 20

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ا.  رستان 91 ملی ممتاز 1/1/1372 دا وند محمدرضا 21

 جواد کریمی 09122282236 27/7تا  25 ا. کرمانشا  92 ملی  ممتاز 23/2/1361 محمد  شنی زند 22

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ا.  رستان 91 ملی ممتاز 30/11/1368 ساری س اد 23

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ا.  رستان 92 ملی ممتاز 7/4/1368 نریاداسیاوش دوست 24

 کورش تقی زاد   13/7و  12 .  رستانا 87 ملی یک 1/7/1359 نعمت ا ه حسن نژاد 25

 مصالیی پور  22/6و  21 . تهرانا 88 ملی یک 9/8/1364  لی طا ری 26

 کورش تقی زاد   13/7و  12 .  رستانا 83 ملی یک 20/12/1354 پارسامهر ین ا ه  27

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ب.  رستان 82 ملی یک 9/3/1338 خسرو رضایی  28

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ب.  رستان 81 ملی یک 20/12/1340 حسن یوسف وند 29

 جواد کریمی 09122386419 27/7تا  25 . کرمانشا ب 84 ملی یک 10/3/1341 پرویک خطیب 30

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ب.  رستان 85 ملی یک 1/1/1359 رو  ا ه سپهوند 31

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ب.  رستان 85 ملی یک 30/6/1357 مصطفی امین نژاد 32

 کورش تقی زاد   13/7و  12  رستانا.  86 یک  ملی 30/12/1367 محمد کاوند 33

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ا.  رستان 82 یک  ملی 14/11/1362 فرشاد یوسفوند 34
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 لرستان داوران ملی استان

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ا.  رستان 87 ملی یک 2/3/1359 صوفیرضا  35

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ا.  رستان 86 ملی  یک 5/5/1363 امیر سر ک 36

 افتخاریان 09368901187 10/8 9 ا. تهران 82 ملی یک 22/4/1369 سامان یاسمی 37

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ا.  رستان 85 ملی یک 30/6/1364 احسان محمدی 38

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ا.  رستان 86 یک ملی 15/01/1365 امیر رضائی 39

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ب.  رستان 83 ملی یک 30/6/1363 زادبختجالل آ 40

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ا.  رستان 90 ملی یک 21/02/1364 س اد درویشی 41

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ا.  رستان 86 ملی یک 17/1/1365 محمد آبروان 42

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ا.  رستان 87 یک ملی 21/12/1370 مهدوی امید 43

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ا.  رستان 83 ملی یک 05/06/1373 میثم نامداری 44

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ا.  رستان 89 ملی یک 14/6/1359 مهدی شفیعی 45

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ا.  رستان 84 ملی یک 01/09/1363 اکبر گودرزی 46

    تنک ی غایب یک ملی 1/6/1339 محمد لی پیمان پور 47

 امامی 09167951424 25/8و  24 ا. قم 83 ملی یک 14/9/1373 نیامحمد حیدری 48

    تنک ی غایب دو ملی 1/1/1359 محمدرضا صیدرضایی 49

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ب.  رستان 78 دو ملی 22/8/1373 رضا دو تشا  50

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ب.  رستان 63 سه ملی 1/1/1367 حامد بهاروند 51

 افتخاریان 09219380392 10/8و  9 ب. تهران 70 ملی سه 16/2/1365 محسن گودرزی 52

 جواد کریمی 09365793039 27/8تا  25 ب. کرمانشا  66 ملی سه 25/6/1375 امیرحسین بهرامی 53

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 98در سال  غایب ملی سه 22/3/1367 شا رخ باقری 54

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ب.  رستان 74 ملی سه 19/8/1366 محمدجواد صا حی 55

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ب.  رستان 72 ملی سه 12/11/1371 میالد آرین 56

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ب.  رستان 72 ملی سه 20/6/1372 مهدی صا حی 57

 کورش تقی زاد   13/7و  12 ب.  رستان 77 سه ملی 5/5/1370 حسین کشوری 58

 امامی 09165494896  97استاژ   ملی سه  اشکان کوشکی 59

 امامی 09160867307  97 استاژ  سه ملی  حیدر جوادی 60

      جدول نویس 1/6/1339 محمد لی پیمان پور 61

      جدول نویس  محمد کشورینور 62

      جدول نویس  منصور ذ قی 63

      جدول نویس  محمد لی گودرزی 64

      جدول نویس   وشنگ بنیادی 65

      جدول نویس  جعفر میرزایی 66

      جدول نویس  محمد پن ی پور 67

      جدول نویس  اصغر دریکوند 68



66 

 

 

 لرستان داوران ملی استان

 

 

 

  

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      جدول نویس  داریوش رمضانی 69

      جدول نویس  افشین پن ی پور 70

  09398112903    جدول نویس   لیرضا دو تشا ی 71

  09333830225    جدول نویس  سیاوش دوستاریان 72

      جدول نویس  احسان ا ه  سلیمی 73

      جدول نویس  شمس ا دین مینایی 74

  09163626423    جدول نویس  امیر رضایی 57

  09107837530    جدول نویس  احسان محمدی 76

  09160486797    جدول نویس  میثم د فانی ظفرآبادی 77
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 مازندران داوران بین المللی و ملی استان

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      1S 30/6/1363 نیما صادقی 1

      بین ا مللی دو 5/6/1355 احمدی شورکاییمحمد  لی  2

      دو بین ا مللی 1/10/1351 محسن  بدا هی 3

      دو بین ا مللی 18/6/1358 غالمرضا محمدنژاد پاجی 4

      بین ا مللی دو  2/6/1359 حسن گلدشتی 5

      سه بین ا مللی 15/1/1340 محمد  لی صمدی قر  بالغ 6

      سه بین ا مللی 10/6/1358  لی لری انی 7

      سه بین ا مللی 8/4/1360 سالر با ی تبار 8

      سه بین ا مللی 21/6/1362 مهدی رضایی قلعه 9

      سه بین ا مللی 1/7/1361 میثم ساداتی 10

      سه بین ا مللی 7/9/1363 مریم ارم آبادی 11

 اردوان صاحب  17/9تا  13 ب. تهران 92 ممتاز ملی 7/7/1341 محمدرضا جمشیدی فر 12

 ناصر فروتن 09111266904 15/6تا  13 ب. بهنمیر 5/92 ممتاز ملی 30/3/1358 سید صادق قاسمی 13

 اردوان صاحب  17/9تا  13 ب. تهران 91 ممتاز ملی 30/6/1360 قاسم  سل ی 14

 اردوان صاحب 09028105405 17/9تا  13 ب. تهران 92 ممتاز ملی 2/6/1362 دانیال منوچهری 15

 ناصر فروتن 09114719070 15/6تا  13 ب. بهنمیر 5/95 ممتاز ملی 20/2/1367 وحید  اتفی نیا 16

 ناصر فروتن 09111162392 15/6تا  13 ب. بهنمیر 95 ممتاز ملی 30/6/1362 ید مقصودی  بدا م 17

 اردوان صاحب 09111136352 17/9تا  13 ب. تهران 92 ممتاز ملی 15/6/1360 حامد خرسندی 18

 ناصر فروتن 0913237832 15/6تا  13 ب. بهنمیر 5/94 ملی ممتاز 29/9/1368 شهرام بخشی 19

 ناصر فروتن 09111169866 15/6تا  13 ب. بهنمیر 5/91 ملی ممتاز 19/10/1367 سهیل نوروزی 20

 ناصر فروتن 09375134016 15/6 تا 13 ب. بهنمیر 5/95 ممتاز ملی 31/6/1368 دانیال بابایی 21

 ناصر فروتن 09396043609 15/6تا  13 ب. بهنمیر 94 ممتازملی 29/6/1367 ربیع پورا دین معین  22

 ناصر فروتن 09199835061 15/6تا  13 ب. بهنمیر 92 ممتاز ملی 15/6/1362 صابر آتش پیکر 23

 ناصر فروتن 9111547656 15/6تا  13 ب. بهنمیر 92 ممتاز ملی 3/4/1368 مصطفی محمودجانلو 24

 ناصر فروتن 09112118749 15/6تا  13 ب. بهنمیر 92 ممتاز ملی 30/6/1359 حسین آخوندباباتبار 25

 ناصر فروتن 09111170810 15/6تا  13 ا. بهنمیر 5/91 ملی ممتاز 12/12/1359 سیدرو  ا ه میررمضانی 26

 ناصر فروتن 09111930377 15/6تا  13 ا. بهنمیر 5/91 ملیممتاز  17/4/1364 س اد  لی ان زاد  27

 ناصر فروتن 09353357595 15/6تا  13 ا. بهنمیر 5/91 ممتاز ملی 11/5/1368 نعمت کاوسی 28

 افتخاریان 09111260684 29/9و  28 ا. تهران 92 ممتاز ملی 1/1/1366  لی فیروزپور 29

 ناصر فروتن 09369747855 15/6تا  13 ا. بهنمیر 92 ممتاز ملی 18/6/1370 فر اد محمدپور 30

 ناصر فروتن 09114131508 15/6تا  13 ا. بهنمیر 91 ممتاز ملی 30/6/1366 قاییمرتضی حاج آ 31

 ناصر فروتن 09112148304 15/6تا  13 ا. بهنمیر 5/91 ممتاز ملی 1/1/1364 حسین شرافتی 32

 ناصر فروتن 09115891158 15/6تا  13 ا. بهنمیر 92 ممتاز ملی 28/3/1370 داود بابائی 33

 ناصر فروتن 09380969584 15/6تا  13 ا. بهنمیر 5/92 ممتاز ملی 20/6/1364 حامد احمدی 34
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 مازندران داوران ملی استان

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

 ناصر فروتن 09388787804 15/6تا  13 ا. بهنمیر 94 ممتاز ملی 20/4/1376 محمد جعفری 35

 ناصر فروتن 09383363846 15/6تا  13 ا. بهنمیر 93 ممتاز ملی 17/4/1372 ابوا فضل شصتی 36

 ناصر فروتن 09119480276 15/6تا  13 ا. بهنمیر 91 ممتاز ملی 25/6/1367 صابر کاویانی چراتی 37

 ناصر فروتن 09368497306 15/6تا  13 ب. بهنمیر 5/83 ملی یک 30/6/1365 مسیب  باسی 38

 ناصر فروتن 09119935114 15/6تا  13 ب. بهنمیر 5/87 ملییک  1/5/1360 سید محمد حسینی 39

 ناصر فروتن 09118595463 15/6تا  13 ب. بهنمیر 5/83 ملی  یک 10/5/1366 میثم تیما 40

 ناصر فروتن 09111153917 15/6تا  13 ا. بهنمیر 5/83 ملی یک 5/1/1341 صادق پورحبیبیان 41

 ناصر فروتن 09116861179 15/6تا  13 ا. بهنمیر 84 یک  ملی 7/2/1361 بابک یقوب زاد  42

 ناصر فروتن 09382679531 15/6تا  13 ا. بهنمیر 5/88 ملی  یک 15/2/1359 سید سعید حسینی 43

 ناصر فروتن 09123264626 15/6تا  13 ا. بهنمیر 83 ملی یک 29/6/356 حسن امرجیمحمد  لی  44

 ناصر فروتن 09111588911 15/6تا  13 ب. بهنمیر 87 ملی یک 26/9/1369  ارف بابایی 45

 ناصر فروتن 09371526970 15/6تا  13 ا. بهنمیر 5/82 ملی یک 30/6/1366 انوری بهنام حسن زاد  46

 ناصر فروتن 09111289557 15/6تا  13 ا. بهنمیر 5/84 ملی یک 20/3/1367 جویباری مژد  رضا 47

 ناصر فروتن 09113009117 15/6تا  13 ا. بهنمیر 5/83 ملی یک 1/3/1365 داریوش رن بر 48

 ناصر فروتن 09128706265 15/6تا  13 ا. بهنمیر 5/82 ملی یک 11/3/1375  لی نبی قنبری 49

 ناصر فروتن 09112281728 15/6تا  13 ا. بهنمیر 86 ملی یک 01/01/1368  یسی  اشمیان  50

 ناصر فروتن 09119176170 15/6تا  13 ا. بهنمیر 89 ملی یک 21/7/1374 فریبرز تقوی نیا 51

 ناصر فروتن 09357251379 15/6تا  13 ا. بهنمیر 85 ملی یک 21/7/1364 محمد طا ر بالسی 52

 ناصر فروتن 09111195980 15/6تا  13 ا. بهنمیر 5/84 ملی یک 20/4/1367 حسن حسن تبار 53

 ناصر فروتن 09125931190 15/6تا  13 ا. بهنمیر 89 ملی یک 15/11/1355 م تبی طوسی 54

 ناصر فروتن 09111543489 15/6تا  13 ب. بهنمیر 5/78 ملی دو 3/3/1363 س اد کالنتری 55

 ناصر فروتن 09196283547 15/6تا  13 ب. بهنمیر 5/73 ملی  دو 29/6/1343 احمد  لی قبادیان 56

 ناصر فروتن 09112204032 15/6تا  13 ب. بهنمیر 79 ملی  دو 25/9/1367  لی صا حی 57

 ناصر فروتن 09370357174 15/6تا  13 ب. بهنمیر 78 ملی  دو 28/4/1365 یان رستمی ابوا فضل قلی 58

 ناصر فروتن 09119480276 15/6تا  13 . بهنمیرا 5/75 ملی دو 26/6/1366 سید ادی حسینی 59

    تنک ی غایب ملی  سه 29/6/1359 سعید ثمربخش 60

    تنک ی غایب ملی سه 20/6/1369 فرزین ربیعی 61

 ناصر فروتن 09303439544 15/6تا  13 ب. بهنمیر 5/65 سه ملی 30/1/1371 پوررامین  باس 62

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 98در سال  غایب ملی سه 11/10/1371 نژادحسین ایران 63

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 98در سال  غایب ملی سه 1/4/1367 پورآیدین مهدی 64

 ناصر فروتن 09111256965 15/6تا  13 ب. بهنمیر 5/69 ملی سه 25/4/1368 پورآرمان قاسم 65

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 98در سال  غایب ملی سه 17/5/1376 امیرحسین آقاجانی 66

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 98در سال  غایب ملی سه 1/7/1377 برنا جعفری 67

 (96تواند در ارتقا شرکت نماید )استاژ می 98در سال  غایب ملی سه 15/12/1371 اکبر وم ید  لی 68
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 مازندران ملی استان داوران

 

 
 

  

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

 امامی 09191831202 14/10و  13 ب.  مدان 68 سه ملی 30/6/1363 محمد پولدی 69

      جدول نویس   لی شرافتی 70

      جدول نویس  ابوا فضل قارنی 71

      جدول نویس   لی م یدی 72

      جدول نویس  جعفر مختاری 73

  09123436582    جدول نویس  امیرحسین با ی لشک 74

  09194204294    جدول نویس  جواد رستمیان 75

  09366549312    جدول نویس  رزم پوشبابک  76

  09359053038    جدول نویس  سیدس اد  لوی خطیر 77

  09399924735    جدول نویس  مرتضی خداشناس 78

  09352683591    جدول نویس   وییه ا میرا م یدی  تک 79
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 مرکزی داوران بین المللی و ملی استان

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      بین ا مللی دو 31/6/1362  مران جباری 1

      سه بین ا مللی 30/9/1359 داود فرجی  2

 مصالیی پور  22/6و  21 ب. تهران 95 ممتاز ملی 8/12/1362 مهرداد ن اتی 3

 مصالیی پور 09186918271 23/9و  22 ب. اراب 92 ممتاز ملی 12/1/1367 مهدی غالمی 4

 مصالیی پور  22/6و  21 ب. تهران 100 ممتاز ملی 22/12/1367 سید مرتضی حسنی 5

 مصالیی پور  22/6و  21 ب. تهران 99 ممتاز ملی 24/4/1368 ابوا فضل سلیمی 6

 مصالیی پور 09189633987 23/9و  22 ب. اراب 97 ملی ممتاز 30/6/1363  کاو  سید  لی س ادی 7

 مصالیی پور 09355142913 23/9و  22 ب. اراب 92 ملی  ممتاز 29/9/1368  کاو  سید محمد س ادی 8

 مصالیی پور 09187662209 23/9و  22 ب. اراب 92 ملی  ممتاز 12/3/1346 سید اکبر بهاری 9

 مصالیی پور  22/6و  21 تهران. ب 96 ملی  ممتاز 17/2/1364 م ید  ک 10

 مصالیی پور 09189630214 23/9و  22 ا. اراب 93 ملی  ممتاز 1/1/1369 تورج صفایی 11

 مصالیی پور 09100822939 23/9و  22 ا. اراب 94 ملی  ممتاز 3/9/1371 ابوا فضل  ا یخانی 12

 مصالیی پور 09364425958 23/9و  22 ا. اراب 92 ملی  ممتاز 26/3/1364 سهراب شیخی نژاد 13

 مصالیی پور 09187618619 23/9و  22 ا. اراب 94 ملی  ممتاز 5/5/1372 جمال جودکی 14

 مصالیی پور 09188605289 23/9و  22 ا. اراب 94 ملی  ممتاز 4/11/1360  باس قلعه نوئی 15

 مصالیی پور 09188643862 23/9و  22 ا. اراب 92 ملی  ممتاز 30/6/1364 مهدی ابرا یمی 16

 مصالیی پور  22/6و  21 . تهرانا 83 ملی یک 29/3/1361 امرا ه فدایی 17

 مصالیی پور 09186966958 23/9و  22 ا. اراب 83 یک ملی 21/3/1367 اشکان وا ظی 18

 مصالیی پور 09183601714 23/9و  22 ا. اراب 88 ملی  یک 26/6/1364 میالد امیری  ژاو  19

 مصالیی پور 09186283198 23/9و  22 ا. اراب 82 ملی  یک 1/7/1361 او ک  یسیدسعید س اد 20

 مصالیی پور 09100031841 23/9و  22 ا. اراب 85 ملی یک 11/10/1368 شهرام د قانی 21

 مصالیی پور 09128844046 23/9و  22 ب. اراب 87 ملی  یک 9/2/1367 سید لی طباطبایی 22

 مصالیی پور 09357861476 23/9و  22 ا. اراب 88 ملی یک 17/1/1364 م ید فاتح 23

 مصالیی پور 09183666279 23/9و  22 ا. اراب 83 ملی یک 25/12/1365 مسعود کریمی 24

 مصالیی پور 09361509161 23/9و  22 ا. اراب 85 ملی یک 20/7/1371 فرزادانصاری 25

    تنک ی غایب ملی دو 12/1/1356 م ید محمودی 26

 مصالیی پور 09186967403 23/9و  22 ا. اراب 88 ملی دو 18/8/1369  لی شکوری 27

    تنک ی غایب ملی  سه 11/5/1369 محمد سلیمی 28

    تنک ی غایب ملی سه 13/6/1365 محمدحسین بهرامی 29

    تنک ی غایب سه ملی 30/06/1360 داود ایمانلو 30

 اردوان صاحب  12/5و  11 ب. سقک 68 سه ملی 13/5/1366 قدرا ا ه طا ری 31

      جدول نویس 26/2/1365 مصطفی مقدس نژاد 32

      جدول نویس  بوا حسنیامصطفی  33

      جدول نویس  م ید شا سوارانی 34
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 مرکزی داوران ملی استان

 

 
 

  

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      جدول نویس   لی محمد طا ری 35

      جدول نویس  درمنی  لی باقری 36

      جدول نویس  سعید گودرزی 37

      جدول نویس  احمد ملکی 38

      جدول نویس  میالد فرزانه 39

40         

41         

42         

43         
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 هرمزگان داوران بین المللی و ملی استان

 

 

    

  

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      بین ا مللی یک 12/9/1357 بهروز رضا یور 1

      دو بین ا مللی 1/10/1347 محمد مارزی 2

 مصالیی پور  22/6و  21 ب. تهران 94 ملی ممتاز 22/2/1357 پدرام محدث 3

 جواد کریمی 09176468598 13/11و  12 ا. فارس 91 ملی ممتاز 4/6/1354 بهکاد نظری 4

 17/12و  16 ب.  رمکگان 68 سه ملی 2/10/1364 حمید بلوچ مرادی 5
09176523527 

09026745529 
 اردوان صاحب

 اردوان صاحب 09176920765 17/12و  16 ب.  رمکگان 65 سه ملی 10/4/1340 گلگیرسوارسید مهدی  6

 تواند در ارتقا شرکت نمایدمی 98در سال  غایب سه ملی 12/6/1363 اسما یل ادوائی 7

 اردوان صاحب 09173600903 17/12و  16 ب.  رمکگان 67 سه ملی 29/4/1365 رضا رستمی  یالوی 8

  09120302286    جدول نویس  رئوف رشنو 9
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 داوران بین المللی و ملی استان همدان

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      ا مللییک بین 1/4/1351 مکدب گیتی  1

      بین ا مللی سه 30/1/1349 داریوش چلوئیان 2

      سه بین ا مللی 1/1/1340 مسعود چوبین 3

      سه بین ا مللی 2/2/1345 بیژن روز بهانی 4

 مصالیی پور 09183166981 22/6و  21 ب. تهران 94 ملی ممتاز 14/5/1339 یدا ه ادیب  5

 پورمصالیی   22/6و  21 ب. تهران 92 ملی ممتاز 4/2/1350 رضا ترکاشوند  6

 مصالیی پور  22/6و  21 ب. تهران 94 ملی ممتاز 13/2/1357 حمیدرضا زندی  7

 امامی 09378158040 14/10و  31 ب.  مدان 92 ملی ممتاز 20/2/1347 رضا ربیعیان محمد 8

 مصالیی پور  22/6و  21 ب. تهران 94 ملی ممتاز 26/6/1356 بیژن فردوسی  9

 امامی 09183120257 14/10و  13 ب.  مدان 92 ملی ممتاز 1/5/1355 محمد حسین حسینی  10

 امامی 09122396070 14/10و  13 ب.  مدان 92 ملی ممتاز 28/6/1363  لیرضا حسینی 11

 امامی 09363118030 14/10و  13 ب.  مدان 91 ملی ممتاز 8/5/1356 رضا غالمی  12

 امامی 09183165970 14/10 و 13 ب.  مدان 93 ملی ممتاز 1/3/1351 م تبی خسروی  13

 امامی 09183123074 14/10و  13 ب.  مدان 91 ملی ممتاز 21/2/1351 محسن جوادی 14

 امامی 09183524609 14/10و  13 ب.  مدان 93 ملی ممتاز 1/9/1360 سلمان بختیاری  15

 امامی 09108303033 14/10و  13 ب.  مدان 94 ملی ممتاز 4/6/1360 شهاب روزبهانی 16

 امامی 09188528977 14/10و  13 ب.  مدان 92 ملی ممتاز 2/1/1353 محمد مصطفی جوکار  17

 امامی 09188113041 14/10و  13 ب.  مدان 93 ملی ممتاز 20/12/1359 مهدی قهرمانی  18

 امامی 09183522797 14/10و  13 ب.  مدان 92 ملی ممتاز 1/1/1358 اباذر ابوا فتحی  19

 امامی 09187111406 14/10و  13 ب.  مدان 92 ملی ممتاز 11/12/1355 محمد صانعی  مت  20

 امامی 09182083726 14/10و  13 ا.  مدان 94 ملی ممتاز 14/7/1371  رفان جعفری 21

 ناصر فروتن 09181118116 21/10و  20 ا. خ.شما ی 94 ملی ممتاز 1/7/1360 جواد صمدی روشن 22

 مصالیی پور  22/6و  21 . تهرانا 88 ملی  یک 1/1/1361 محمد کیانی 23

 امامی 09124944180 14/10و  13 ب.  مدان 86 ملی  یک 26/6/1362 جواد گرگی 24

 امامی 09127001899 14/10و  13 ا.  مدان 87 ملی  یک 12/4/1365 صادق قهرمانی م د 25

 امامی 09122534387 14/10و  13 ا.  مدان 88 ملی  یک 18/3/1372 امیرحسین ترکمان 26

 ناصر فروتن 09183144396 21/10و  20 ا. خ.شما ی 5/83 ملی  یک 2/7/1374 امین قیاسوند 27

    تنک ی غایب ملی دو 22/6/1360  لی اکبر چهاردو ی 28

 امامی 09188140887 14/10و  13 ب.  مدان 74 دو ملی 4/4/1353 وحید سپیدنامه 29

 امامی 09188153662 14/10و  13 ا.  مدان 73 ملی دو 1/11/1355 احمد کیهانی حکمت  30

 امامی 09185019492 14/10و  13 ب.  مدان 69 سه ملی 11/11/1373 یاحسان مهر 31

 اردوان صاحب 09182746535 12/5و  11 ب. سقک 66 سه ملی 21/4/1348 حمیدرضا درویش 32

 امامی 09361655022 14/10و  13 ب.  مدان 69 سه ملی 8/6/1365 رادمحمدرضا مومنی 33

 امامی 09187120969 14/10و  13 ب.  مدان 69 سه ملی 20/6/1359 خانیرضا قاضی 34
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 داوران بین المللی و ملی استان همدان

 

 
 

  

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

 مدرس تماسشماره 
 زمان مکان نمره

 امامی 09188175207 14/10و  13 ب.  مدان 68 سه ملی 4/5/1368 ابوا فضل خلوصی 35

 امامی 09188072007 14/10و  13 ب.  مدان 69 سه ملی 29/4/1366 دانشمحسن ملک 36

 امامی 09360694715 14/10و  13 ب.  مدان 69 سه ملی 22/9/1373 اسعدرامین نعمتی 37

 امامی 09368823068 14/10و  13 ب.  مدان 68 سه ملی 8/7/1368 سیدجابر موسوی 38

 اردوان صاحب 09183157998 12/5و  11 ب. سقک 66 سه ملی 1/6/1365  لی قادری وا ی 39

 اردوان صاحب 09183125654 12/5و  11 ب. سقک 68 سه ملی 12/10/1366 حامد ر گشای 40

      جدول نویس  حسن فتحی 41

      جدول نویس  صابر  بدا هی  42

      جدول نویس  فرزاد غفاری 43

      جدول نویس  د فو ی محمد 44

  09195021041    جدول نویس   لیرضا فلک ا دینی 45

  09336726262    جدول نویس   ادل چوبین 46

  09128971411    جدول نویس  حمید اسالمی 47

  09187050043    جدول نویس  ابوا قاسم پورنقی 48

      جدول نویس  محمدجعفر  بدا ملکی 49

50         
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 داوران بین المللی و ملی استان یزد

 

  

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

 مدرس شماره تماس
 زمان مکان نمره

      1S 4/2/1360 پور یکدیی ئمحمد مصال 1

      ا مللیسه بین 18/12/1372 فاطمه کدخدازاد  2

 افتخاریان 09138032577 13/7و  12 ا. یکد 92 ملی ممتاز 20/1/1357 محمدحسین د قان 3

 افتخاریان 09131580400 13/7و  12 ب. یکد 83 ملی یک 3/2/1360 حبیب ا ه بیرانوند 4

 افتخاریان 09132733293 13/7و  12 ب. یکد 73 ملی  دو 20/6/1366 محسن انتظاری 5

 افتخاریان 09137759703 13/7و  12 ب. یکد 61 سه ملی 22/10/1366 ابوا فضل براتی 6

 افتخاریان 09132736295 13/7و  12 ب. یکد 65 سه ملی 10/4/1370 مسعود نصیریان 7

 افتخاریان 09103319041 13/7و  12 ب. یکد 69 سه ملی 22/3/1377 یکدمحمد ساکت 8

 افتخاریان 09138531043 13/7و  12 ب. یکد 65 سه ملی 20/5/1378  لیرضا کالنتری 9

 افتخاریان 09132587188 13/7و  12 ب. یکد 65 سه ملی 1/5/1362 صادق ناظمیان 10

 افتخاریان 09131516294 13/7و  12 ب. یکد 69 سه ملی 2/2/1352 حسین وفایی 11

 افتخاریان 09133566733 13/7و  12 ب. یکد 64 سه ملی 14/5/1357  لیرضا بابایی ارکان 12

 افتخاریان 09131523331 13/7و  12 ب. یکد 66 سه ملی 15/1/1348 نژادمحمدحسین پاب 13

 افتخاریان 09131580698 13/7و  12 ب. یکد 63 ملی سه 1/4/1364 جوادشیر یکدانی تفت 14

  09134524472    جدول نویس  یگانه غریب گشته شا ی 15
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 سال متوالی در کنترل درجه 2اسامی داورانی که به دلیل شرکت نکردن 

 انداز بولتن داوران حذف شده
 اسامی داوران حذف شده از بولتن استان ردیف

 حاج  لی جباری -3بهنام نیک بخت  -2بهمن  کیکزاد   -1 آذربای ان غربی 1

 حبیب  ادی -5میالد کاظمی  -4احسان صفری  -3سعید  باس پور  -2افشین محمدیان  -1 ا برز 2

 سیدموسی اسالمی -1 بوشهر 3

 رو  ا ه غفاری -5 ادی صدر  -4حسین رحمت نیا  -3محمد  کیکی  -2ابرا یم حیاطی  -1 اردبیل 4

 تهران 5
 شهاب سبک لی -5قاسم د قان  -4رضا بخشی سن دری  -3رو  ا ه فال  پور  -2جمشید آبلو  -1

  لیرضا کا اردی -6

 چهارمحال و بختیاری 6
  لیرضا  لیدوستی  -5 بدا ه مرادی  -4حامد کریمی  -3مهرداد باباجانی  -2بیژن حاتمی  -1

 جاسم مسعودی -6

 حسن آصف آبادی -4 زامین حلمی سال -3د خسروی جوا -2وحید حسینی  -1 خراسان رضوی 7

 سیدامید  لوی زاد  -1 خراسان شما ی 8

 بهرام ترابی زاد  -5س اد مس دی  -4ر د بو ذار  -3جمال حمیدی  -2مهدی قیطاسی  -1 خوزستان 9

 م تبی رجبی -2سیدحمید غفاری  -1 زن ان 10

 فریدون کرمی -2بهنام اسدی ق ر و  -1 فارس 11

 طا ب اسدی -1 قم 12

 احمد رشیدی بانه -4امید جلیلی  -3کورش  اد پور  -2مازیار نامی  -1 کردستان 13

 پوریا نادری -4امیر افخمی  -3مرتضی ایران منش  -2طا ر جعفری فر  -1 کرمان 14

  بدا رضا میری -3حامد سا د  -2ایرج فتاحی  -1 کرمانشا  15

 مرتضی موسوی -2 لی اصغر خاکی  -1 گلستان 16

 مسعود رشتیانی -2کیهان فخیم زاد  -1 گیالن 17

 مهدی توکل -2 ین ا ه کاکاوند  -1  رستان 18

 مازندران 19

 رضا گل آقازاد  -5ح ت ا ه شاکری  -4ایلیا خدادادی  -3موسی باستانی  -2معین مرغکاری  -1

 نصرا ا ه اکباتان -10ی امید نورائ -9ابرا یمی ابرا یم  -8م ید یوسف نژاد  -7 لی شکری  -6

 سیدمیثم کیانژاد -11

 محمد کاظمی -4محمد کمی انی  -3حسن امیدی  -2صادق خانسوز  -1 مرککی 20

 یاسر فرنیا -2م تبی اشرفیان  -1  مدان 21
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 97نسبت به سال  98های مختلف در سال المللی و ملی در کالسداوران بین یتغییرات جامعه

 

 المللی:بین تغییرات آمار داوران

داور  48و  2داور درجه  48، 1داور درجه  S1 ،27داور  4داور ) 127: 1397المللی در سال مجموع داوران بین -

 (3درجه 
 

 داور 11اند: المللي شدهبين 2018تعداد داوران ملي كه در سال  -

)مهدي شيخ فخرالديني )بازنشسته(،  داور 4: خارج گرديدنداز بولتن داوران  2018المللي كه در سال تعداد داوران بين -

 علي اكبر صوفي )فوت شده(، سهراب دهقان و كامران چراغي )غيرفعال(

 داور 2: اندارتقا پيدا نموده 2018در سال  S1كه به المللي بين 1درجه تعداد داوران  -

 داور 2: اندتنزل درجه پيدا نموده 2018در سال كه  S1تعداد داوران  -

 داور 4: اندارتقا پيدا نموده 2018در سال  1كه به داوران درجه  2درجه  تعداد داوران -

 داور 2: اندارتقا پيدا نموده 1397در سال  2كه به داوران درجه  الملليبين 3درجه  تعداد داوران -

 داور 11اند: اضافه شده 1397در سال  3تعداد داوراني كه به داوران درجه  -

  :ايم.المللي نداشتهبين 3و  2، 1تنزل درجه در داوران درجه  2018سال  درنکته 

 ملی: تغییرات آمار داوران

 (3داور درجه  245و  2داور درجه  123، 1داور درجه  214داور ممتاز،  368داور ) 950ملی: مجموع داوران  -
 

 كالس 6: 1398نياز برگزار شده در سال هاي پيشتعداد كالس -

 كالس 1: 1398هاي استاژ برگزار شده در سال تعداد كالس -

 كالس 40: 1398هاي كنترل و ارتقاي ملي در سال تعداد كالس -

 داور 27: 1398( در سال 3تعداد داوران اضافه شده )درجه  -

 داور 855: 1398هاي كنترل و ارتقا در سال تعداد داوران شركت كننده در كالس -

 داور 181: 1398و ارتقا در سال  هاي كنترلتعداد داوران غايب در كالس -

 داور 231اند: تعداد داوراني كه ارتقاي درجه ملي به دست آورده -

 داور 63اند: تعداد داوراني كه تنزل درجه ملي شده -

 داور 75اند: حذف شده 1398سال متوالي غايب و از بولتن سال  2به صورت  96و  95تعداد داوراني كه در سال  -

شركت نکنند از بولتن حذف  1398چه در سال غيبت داشته و چنان 97هاي كنترل ر كالستعداد داوراني كه د -

 داور 106شوند: مي

 داور ملي( 933المللي و داور بين 118داور ) 1053: 1397المللي و ملي در سال مجموع داوران بين -

 داور ملي( 950المللي و داور بين 127داور ) 1077: 1398المللي و ملي در سال مجموع داوران بين -

 1397نسبت به سال  1398داور ملي( در سال  135المللي و داور بين 9داور ) 144درصدي معادل 15رشد  -
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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 :  

 المللی كشتیایمیل انستیتو بین
Email: wrestlinginstitute@gmail.com  

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

