
  

 وران بين المللي و ملي استان آذربايجان شرقيدا 

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 سه ملی 21/9/1367 جاوید عبدلی 38 دو بین المللی  محمد رضا عطایی  1

 ملیسه  20/5/1360 احد خلیلی 39 سه بین المللی  ناصر حسنی  2

 سه ملی 15/6/1361 محمد یوسفیان اهری 40 سه بین المللی  سید فرشید میر هاشمی   3

 سه ملی 5/5/1374 بابک ساعی بناب 41 سه بین المللی  افشین صمد زاده  4

 سه ملی 28/3/1370 پیمان بادپیما 42 سه بین المللی 1/1/1366  علی علیزاده 5

 جدول نویس  صمد رسولی  43 ملیمتاز م 23/2/1361 هادی اسماعیل زاده  6

 جدول نویس  كریم بابایی  44 ممتاز ملی 1/10/1363 غالمرضا جهانی  7

 جدول نویس  ایرج جبرئیلی  45 ممتازملی 1/1/1366  حامدهاشم زاده 8

 جدول نویس  بابک وظیفه خواه 46 ممتاز ملی 5/1/1364 حامد بروشک  9

     ممتاز ملی 7/2/1347 عطاء اله بخدمتشكر 10

     ممتاز ملی 10/6/1364 باقر امامی  11

     ممتاز ملی 15/9/1351 جواد بیرامی  12

     ملی ممتاز 28/9/1367 حسن علیزاده 13

     ملی ممتاز 26/12/1365 حسن حاتمی 14

     ملی ممتاز 11/8/1367 امید ارفعی خسروشاهی 15

     ملی متازم 20/7/1370 پدرام آقایی مطلق 16

     یک ملی 28/6/1365 الیاس احمدی خانه سر  17

     ملی یک 21/7/1369 كریم عباسی 18

     ملی یک 20/6/1362 یاور احمدی 19

     دوملی 13/5/1365 اكبرسیدخانی 20

     ملی دو  سیروس فرج زاده 21

     ملیسه  20/3/1361 مهدی عماداالسالمی  22

     ملیسه  1/1/1368 خواه  سعید وظیفه 23

     ملیسه  3/5/1339 مصطفی یگانه  24

     سه ملی 22/10/1362 بهرنگ امینی ملكی 25

     سه ملی 2/5/1365 سیدسعیدحیدرنژاد 26

     سه ملی 1/1/1363 سیامک وظیفه خواه  27

     سه ملی 1/3/1369 بهزاد  اقدسی 28

     سه ملی  حسین نوری جمالی 29

     سه ملی 18/5/1366 امین  نورمحمدی 30

     سه ملی 22/5/1368 بهروز ساعی 31

     سه ملی 22/4/1362 بهزاد فرشبافت آزاد 32

     سه ملی 7/11/1359 غالمرضایوسفی 33

     سه ملی 15/3/1366 مدد جوانی  34

     سه ملی 26/12/1365 حمید حاتمی 35

     سه ملی 18/1/1367 بهمن رشیدیان ملكی 36

     سه ملی 24/1/1366 هادی یزدان خواه 37



  

 يالمللي  و ملي استان آذربايجان غرب داوران بين

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 ملی دو  24/10/1359 برمک نورانی 38 بین المللی یک  ابراهیم كریمی  1

 ملیدو   رسول شیخه پور 39 بین المللی دو  ایوب شریف زاده 2

 سه ملی 2/5/1366 حنیف باقرزاده 40 بین المللیدو   ابراهیم یزادن پناه  3

 سه ملی 28/6/1366 هادی محمودی 41 بین المللی دو   هه ژار عباسی  4

 ملیسه  1355 مرتضی كارگر  42 سه بین المللی  اصغر پور زلفی  5

 سه ملی 20/1/1367 وحیدبراتی 43 ممتاز ملی 1/1/1339 منصور اسماعیل زاده  6

 سه ملی 5/6/1369 مهدی رحمتی 44 ملی ممتاز 1/8/1354 لقمان زارع  7

 ملی سه 24/11/1369 مطلب چوپانی 45 ممتاز ملی 25/6/1360 یوسف علی نژاد  8

 ملیسه   25/6/1363 جاوید ولی زاده 46 ممتاز ملی 1/3/1343 بهمن عزیز زاده  9

 ملی سه 30/4/1367 سید كاوه موسوی 47 ملی ممتاز 19/10/1353 بابک عیوضی  10

 سه ملی 12/12/1368 جواد اسماعیلی 48 ملی ممتاز 31/6/1363 هیوا قادری  11

 سه ملی  جمال مصطفی پور 49 ملی ممتاز 30/6/1367 محسن جمشیدی 12

 سه ملی 16/6/1361 اكبر قورقچی 50 ملی ممتاز 17/3/1363 آرش طهماسبی 13

 سه ملی 8/1/1372 رضااهلل وردیزاده 51 ملی ممتاز 29/4/1368 سعید خوشبخت 14

 سه ملی 3/9/1371 هاتف اسماعیلزاده 52 ملی ممتاز 1/1/1356 شهرام شهریاری 15

 ملیسه  21/12/1353 حسن صفرخان زاده  53 ملی ممتاز 5/1/1369 مصطفی پلنگی 16

 سه ملی 14/3/1370 باقر علی نژاد 54 ملی ممتاز 26/12/1362 فرهاد رفیعی  17

 سه ملی 26/10/1363 حسین عدالت فر 55 ملی ممتاز 20/6/1362 دیاكو عباسی  18

 سه ملی 3/10/1369 بهنام نیكبخت 56 ملی ممتاز 3/8/1342 حاج علی جباری  19

 سه ملی 20/7/1369 افشین مام ابراهیمی 57 ملی یک  1/5/1357 خسرو فتاحی 20

 ملیسه   1/12/1363 رسول شادمهر 58 ملی یک  1/12/1360 ادیسون ذوالفقاری  21

 جدول نویس 1/7/1352 علی بیرامی  59 ملییک   5/6/1358 آرش مهاجری 22

 جدول نویس 1/1/1356 سعید شجاعی  60 ملی یک  6/4/1365 منصور رحمانی 23

 جدول نویس 4/4/1363 مجید یوسفی  61 یک ملی 30/6/1357 ید شورش حسینیس 24

     یک ملی 2/1/1365 ایرج زینالی 25

     یک ملی 13/12/1363 محمد خدایارزاده 26

     یک ملی 31/6/1364 علی جعفرپور 27

     یک ملی 14/1/1362 داود كریم زاده 28

     ملی یک  30/2/1358 مجید سرخوش 29

     ملییک  15/6/1343 داریوش جبار زاده  30

     ملی یک 1/4/1359 ستار قویدل 31

     ملییک  18/3/1362 اصغر موسی پور  32

     ملی یک  میر هادی سید الموسوی  33

     ملییک  6/1/1341 عسگر عبادیان  34

     دو ملی 12/1/1359 علی سبزه یازی 35

     ملی دو  1/7/1356 مهدی عباس زادگان  36

     ملی دو  25/6/1364 صابر محمد زاده  37



  

 اردبيلالمللي  و ملي استان  داوران بين

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

     بین المللی دو  جالل طوقی 1

     سه بین المللی  نادرباریسی 2

     سه بین المللی  سید امیر سیدگرمرودی  3

     ملی ممتاز 19/4/1366 رضا اشكانی 4

     ممتاز ملی 10/6/1341 میر وزیر حسین دوخت 5

     ملیممتاز  1/1/1367 رضا موسی زاده 6

     ممتاز ملی 6/8/1360 اردیس طالبی جمادی  7

     ملیممتاز  30/6/1361 میثم پور علی  8

     ممتاز ملی 10/9/1350 ناصر نمد كالهی  9

     ممتاز ملی 1/6/1359 بهروز علیزاده  10

     ممتاز ملی 20/10/1360 حسن جوادی  11

     ممتاز ملی 20/1/1363 پیمان مظلوم  12

     ممتاز ملی 3/6/1362 سعید غنی نژاد فرد  13

     ممتاز ملی 17/3/1361 رضا محاسنی  14

     ممتاز ملی 4/9/1366 حسن كریمی  15

     ممتاز ملی 30/6/1361 عبدالرضا اقبال  16

     ممتاز ملی 20/12/1357 نادر رحمانی  17

     ممتاز ملی 1/4/1365 سردار فرخنده  18

     ممتاز ملی 1/6/1364 بابک محبی  19

     ممتاز ملی 7/5/1346 داور جدی  20

     ملی  یک 1/6/1341 فرید پوربیرامی 21

     ملی دو  8/8/1368 رحیم قنبری 22

     ملی دو  1/7/1346 علی نادری  23

     ملیدو. 20/8/1361 روح اله غفاری  24

     ملیدو  29/6/1362 هادی صدر 25

     ملیدو  15/1/1369 ابوالفضل موسی زاده 26

     دو ملی 1/1/1361 محمد اصالن زاده 27

     ملیدو  21/6/1366 ید صدفیوح 28

     ملی سه  1/1/1364 فیروز حسینیان 29

     سه ملی 21/6/1364 حجت اقبال 30

        

        

        

        

        

        

        



  

 استان اصفهانملي  وداوران بين المللي 

 درجه داوري تاريخ تولد ام و نام خانوادگين رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 لیمسه  25/10/1358 مهران صفایی  38 المللی یک بین  علی زارع شریف 1

 لیمسه  1/12/1362 محسن همتی 39 المللی سه بین  عبدالرحیم فاتحی  2

 ملیسه  19/2/1352 حسین علی رسولی  40 المللی سه بین  رسول نظری 3

 ملیسه  27/4/1355 علی صالحی  41 المللی بینسه   محمد محمودیان 4

 ملیسه  16/10/1362 مهدی عباسپور  42 ملیممتاز  31/4/1355 غالمرضا ضیایی  5

 ملیسه  11/6/1366 رحمت اله فرجی  43 لیممتاز م 1/1/1348 عبدالغفار فاتحی  6

 ملیسه  4/8/1355 محمد رضا میر پویا  44 لیممتاز م 29/1/1359 عباس صیام پور  7

 ملیسه  29/3/1363 سید اسماعیل صفایی  45 لیممتاز م 4/11/1340 جمشید محمدی  8

 ملیسه  23/3/1365 محمد رسول سعیدی  46 لیممتاز م 12/6/1352 ایرج حیدری  9

 ملیسه  6/9/1366 صادق كیوانی  47 لیممتاز م 1/10/1358 احسان ثابتی  10

 ملیسه  11/10/1364 علی استادی  48 ملیممتاز  31/1/1362 مرتضی نخلی برزكی  11

 ملیسه  1/1/1355 كریم عباسی دیزجه  49 لیممتاز م 16/6/1355 مجتبی قپانچی  12

 ملیسه  11/6/1361 ولی اله مباشری دمنه  50 ملیممتاز  12/11/1356 مهدی صدوقی  13

 سه ملی 3/1/1354 فرهاد رشیدی  51 ملیممتاز  15/11/1342 حمید رضا ضیایی  14

 ملیسه  1/1/1363 كریم اسماعیلی  52 ملیممتاز  1/1/1354 اصغر بركت  15

 ملیسه  20/5/1365 جواد امینی  53 لیمممتاز  17/9/1351 محمد علی پناهی  16

 لیسه م 24/4/1356 بهرام عظیمی  54 ملیممتاز  4/8/1357 محمد رفیعی  17

 سه ملی 3/1/1362 محسن اسماعیلی 55 لیم ممتاز 2/5/1366 محمدعلی عربیان  18

 ملیسه  29/3/1363 محمد میدانی كناری 56 لیممتاز م 15/8/1359 محمد علی پهلوانی آرانی  19

 ملیسه  9/4/1369 مجتبی شریفی 57 لیممتاز م 1/7/1338 محمد سعادتمند  20

 ملیسه  18/5/1370 میالد شجاعی 58 ملی ممتاز 25/2/1340 ابراهیم محمدی  21

 ملیسه  6/6/1369 مجتبی حق پناه 59 ملی ممتاز 15/10/1364 مهدی بیگلری امینه 22

 ملیسه  15/8/1372 آصف كیانی پور 60 لیم ممتاز 29/6/1359 ابوذر شیرانی  23

 ملیسه  30/6/1361 محمد ربیعی 61 لیم ممتاز 9/1/1346 امین اله كاظم زاده  24

 ملیسه  11/7/1361 محمد جواد قضایی 62 لیم متازم 31/6/1355 مجید نوری  25

 ملیسه  17/7/1372 محمد امیری 63 لیم ممتاز 1/6/1344 محسن غفاری پور 26

 ملیسه  7/1/1363 ابوالفضل بقایی 64 ملی یک 1/11/1360 مهدی كهزادی  27

 یملسه  19/1/1363 منصور زارع شریف 65 ملی یک  23/1/1359 سید حامد انتظاری  28

 ملیسه  10/1/1371 حسن گلشنی 66 لیم دو  6/9/1357 مجید سبكتكین  29

 ملیسه  13/12/1364 علیرضا بیگی 67 لیم دو  14/1/1361 مهدی زارع شریف  30

 ملیسه  30/1/1355 عباس دهقانی حسین آبادی 68 لیم دو  27/3/1362 علی حاج غنی  31

 ملیسه  25/6/1368 جعفری جواد 69 ملی دو  1/11/1348 رضا ذاكری  32

 ملیسه  20/1/1358 ابوالفضل حسام پور 70 ملی دو  1/1/1359 جواد سلمانی  33

 ملیسه  24/7/1371 داود چترایی 71 ملی دو  2/6/1347 مهرداد ملک احمدی  34

 ملیسه   غالمرضا قربان 72 لیم دو  1/6/1360 مهدی دهقانی  35

 ملیسه  2/2/1355 پژمان سرایی 73 لیمدو  4/10/1364 اكبر نوروزی 36

 ملیسه  26/6/1392 فرشاد خدادادی 74 ملی دو  26/12/1365 حامد عباسپور  37



  

 داوران بين المللي و ملي استان اصفهان

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

     ملیسه  29/6/1358 ابراهیم اسكندری 75

     ملیسه  20/6/1366 سیدمهدی امامی 76

     سه ملی 30/7/1373 جعفرسلیمانی 77

     سه ملی 29/3/1374 مهدی عباسیان 78

     سه ملی  میثم حسنی تبار 79

     جدول نویس  منصور ایمانیان  80

     جدول نویس  مجید نظر پور  81

     جدول نویس  مصطفی یار محمدیان  82

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  

 استان البرزداوران بين المللي و ملي 

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

     بین المللی یک  فریدون عابدین نژاد  1

     بین المللی یک  سید محمد افتخاریان  2

     بین المللیدو   محمدرضا مستجیری 3

     دو بین المللی  قادر باقری 4

     بین المللی دو  مرتضی زورمند 5

     سه بین المللی  وحید زارع رفیع  6

     سه بین المللی  رحمان دمیرچی 7

     سه بین المللی  غالمرضا محمدبیگی  8

     سه بین المللی  ذبیح اله كوهستانی  9

     سه بین المللی 15/3/1356 كامران چراغی  10

     ممتاز ملی 18/6/1341 عبداله گروسی  11

     ممتاز ملی 25/6/1355 سعید عباسپور  12

     ممتاز ملی 3/5/1366 شاهرخ آگاه  13

     ممتاز ملی 20/10/1338 سیفعلی قشونی  14

     ممتاز ملی 17/1/1362 سجاد مال رضائی 15

     ممتاز ملی 1/9/1363 محمد فرومدی  16

     ممتاز ملی 19/2/1341 فرزاد ارمند پیشه 17

     ممتاز ملی 9/3/1359 ابراهیم نصری  18

     ممتازملی 13/1/1371 ابوالفضل عقیلی 19

     ممتاز ملی  عباس بیراملویی 20

     ممتاز ملی 19/2/1361 هادی سلیمان فالح  21

     ممتاز ملی 2/12/1349 علی محسن پور  22

     ممتاز ملی 25/6/1357 ابراهیم یساولی  23

     ممتاز ملی 11/12/1360 مسلم داروگری  24

     ممتاز ملی 20/2/1360 امیر طاهری  25

     ممتاز ملی 1/1/1358 خلیل مرجانی  26

     ملیممتاز  15/2/1366 افشین محمدیان 27

     ملییک  1/1/1350 بهنام پرسته 28

     یک ملی 18/1/1359 افشین كاكاوند 29

     ملی یک  17/12/1369 بهزاد افشار آغاجری 30

     یک ملی 25/7/1341 اسداله گروسی  31

     ملیسه  29/3/1368 صادق فالح 32

     سه ملی 27/12/1368 افشین محمدی 33

     سه ملی 11/1/63 اشكان كاكاوند 34

     جدول نویس  بر محمود فرهنگ رنج 35

     جدول نویس  جهانگیر ترابی  36

     جدول نویس  منصور افشار  37



  

 ايالم  نالمللي و ملي استا داوران بين

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

     بین المللی یک  حجت اله احمدی  1

     بین المللیسه   حمد نقی امیدیم 2

     ملی ممتاز 29/6/1365 حمید سعید فر 3

     ممتاز ملی 1/4/1363 حسن یاری نیا 4
     ملیممتاز  30/6/1364 محمود احمدی 5
     ملییک  12/2/1366 میالد احمدی 6

     ملی یک  1/1/1365 مهدی یاسمی 7
     یک ملی 1/2/1362 محمد فیلی 8
     ملیدو  1/11/1361 بهزاد چولكی  9
     ملیدو  1/11/1359 سعید داوری 10
     سه ملی 1/8/1342 محمد بیرانوند  11
     ملی سه  9/10/1359 عباس نجفی 12
     سه ملی 6/5/1347 غالمرضا جهانبخش  13

     سه ملی 10/12/1341 عزالدین عزیز نصرتی  14

        

        

        
        
        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  

 بوشهرملي استان  المللي و داوران بين

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

     بین المللی یک  كوروش تقی زاده 1
     سه بین المللی  سیروس تقی زاده 2
     ملی ممتاز 30/6/1362 مهدی صحرا نورد  3
     ممتاز ملی 3/6/1354 سید علی هدایت  4
     ملیممتاز  20/9/1347 محمود فقیه  5
     ملیممتاز  2/4/1359 مهدی عزیزی  6
     ممتاز ملی 1/6/1343 علیرضا دهقان  7
     ملی ممتاز 1/6/1345 عبدالرحیم صباغی  8
     ملیممتاز  30/6/1364 دانیال كوثری  9
     ملی ممتاز 27/11/1360 بابک طورانیان  10
     ممتاز ملی 12/9/1363 حامدعلیزاده 11
     ملییک  20/11/1363 سایی محمد مو 12
     ملی یک  28/8/1352 اكبر فخری  13
     ملی یک  3/9/1358 عباس دشتی  14
     ملیدو  24/11/1358 محمد فضلعلی  15
     ملیسه  20/3/1365 هادی تربند  16
     ملی سه  24/12/1368 امیر احمدی كالن 17
     ملیسه  11/10/1362 نادی اسدی 18
     ملی سه  15/12/1367 امید حسن پور 19
     ملیسه  22/12/1357 علی تراكمه فرد 20
     سه ملی 3/5/1369 سید موسی اسالمی  21
     ملی سه  17/3/1367 داود حضرتی  22
        
        
        
        
        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  

 تهرانداوران بين المللي و ملي استان 

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 PM  امیمحبیب استح s 38-1  محمد ابراهیم امامی 1

 PM  ین علی آبادی حس 39 المللی  یک بین  عزیز اله اطاعتی 2

 PM  علیرضا وحیدیان پور  40 المللی  یک بین  علی اكبر طهماسبی 3

 ممتاز ملی 1/1/1348 شهرام رامین  41 یک بین المللی  احمد حاج آقاپور  4
 ملی ممتاز 1/3/1346 مسعود حیدری  42 المللی  یک بین  عین اله محمدی  5
 ممتاز ملی 31/3/1355 شهرام جهانگیری  43 یک بین المللی  احمد دامغانی نژاد  6
 ملیممتاز  4/5/1359 عبداله فتوحی 44 یک بین المللی  محمد عابد هاشمی نسب  7
 ممتاز ملی 2/10/1362 محمد رضا شاملی   45 المللی  یک بین  ناصر فروتن  8
 ممتاز ملی 20/5/1359 روح اله فالح پور 46 المللی  یک بین  جواد كریمی  9
 ملی ممتاز 18/3/1359 غالمرضا نباتچیان  47 المللی  یک بین  بابک امجدی  10
 ملیممتاز  6/3/1353 فردین قربانی پارچین  48 المللی  یک بین  مسعود رستمی پور  11
 ملیممتاز  30/9/1363 احسان اله محافظت كار  49 المللی  یک بین  بهنام شیر محمدی  12
 ممتاز ملی 23/9/1365 حسین حاجی كاظمی  50 المللی  ینب دو  احمد تاجیک  13
 ملیممتاز  26/4/1358 محمد استیله  51 بین المللیدو   سید حسین حسینی  14
 ملیممتاز  1/1/1354 خسرو چناقچی  52 بین المللیدو   ایرج منصوری 15
 ملیممتاز  12/6/1360 محمد باستان  53 بین المللیدو   رضا خداپرست  16
 ملیممتاز  5/3/1359 حجت حسین اوقلی  54 بین المللیدو   علی اكبر انصاری  17
 ملیممتاز  8/8/1363 مهدی بدر 55 بین المللیدو   سهراب دهقان 18
 ملیممتاز  10/2/1358 مجید عطایی  56 بین المللیدو   ابوالفضل سبز علی  19
 ملیممتاز  5/6/1341 ین بساطی غالمحس 57 بین المللی دو  كامران سلطانی زاده  20
 ملیممتاز  5/5/1353 منصور جناقچی  58 المللی  بین دو  اصغر محمدی  21
 ملیممتاز  10/5/1350 فتح اله محمدیاری  59 المللی  بین دو.  علی اكبر صوفی 22
 ملیممتاز  24/1/1357 علی محمد ذلقی  60 بین المللیدو   عباس كارگرپور 23
 ملیممتاز  13/7/1358 رضا قلی زاده  61 بین المللی دو  ت پناهسعید نصر 24
 ملیممتاز  15/1/1357 ابراهیم جعفری  62 بین المللیدو   مهدی آقاولی  25
 ملیممتاز  1/12/1358 كاظم داداشی  63 بین المللیدو   عبدالرضا نباتچیان  26
 ملیممتاز  1/6/1352 حسن بهبودی 64 دو بین المللی  وحید خوش طینت  27
 ملیممتاز  29/3/1359 هاشم عبدی  65 دو بین المللی  مسعود امجدی  28
 ملی ممتاز 20/6/1360 مصطفی دارابی مهر 66 بین المللیدو   داود خوش منظر 29

 ملی ممتاز  28/6/1363 احسان كریمی راد 67 سه بین المللی  حمید رضا دریكوندی 30

 ملیممتاز  قاسم سرخابی 68 مللیسه بین ال  سعید عباسی  31

 ملی ممتاز 11/5/1358 سجاد آقاجان زاده 69 سه بین المللی  علی استیله  32

 ملیممتاز  21/4/1361 جواد واحدی  70 سه بین المللی  خلیل احمدی  33

 ملی ممتاز 20/5/1366 محمد سمیر  بساطی 71 سه بین المللی  نادر مرادی راد 34

 ملیممتاز  4/11/1360 میثم محتشم 72 سه بین المللی  یابی حمید رضافرس 35

 ممتاز ملی 1/1/1361 عابد رامبد 73 سه بین المللی  علی پور كریم  36
 ملی ممتاز 2/6/1354 شعبانعلی چاوشی  74 سه بین المللی  حسین عسگری ورجانی   37



  

 داوران بين المللي و ملي استان تهران

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد گينام و نام خانواد رديف

 ملی دو 23/11/1366 كریم كیانی 112 ملی ممتاز 16/7/1363 بهنام امیدی  75
 دو ملی 12/6/1361 سید حامد پرتوی  113 ملی ممتاز 3/2/1357 ابراهیم كثرت دوست  76
 ملیدو  16/5/1359 محمدرضا محمدپور  114 ملی ممتاز 20/12/1359 حسین عباسی  77

 ملیدو  19/11/1367 سعید خوش منظر 115 ملی ممتاز 13/5/1354 ابوالفضل گلیجانی مقدم  78
 ملی دو  1/6/1372 امین غفاریان 116 ملی ممتاز 1/6/1361 جمشید آبلو  79
 ملی دو  25/8/1372 محمد احمدی 117 ملی ممتاز 1/1/1360 نصراله خاری  80
 ملی دو  5/5/1365 صابر كالنتری 118 ملی ممتاز 12/3/1368 شهاب سبزعلی 81
 ملی دو  12/7/1367 بهروز قاسمی جالل 119 ملی ممتاز 21/10/1366 محمد رمضانی 82
 ملیدو  1/10/1366 علیرضا كاهاردی 120 ملی ممتاز 31/4/1365 میثم قوتی 83
 ملی دو  5/5/1370 جواد ترابی 121 ملی ممتاز 29/4/1364 سعید رمضان زرندی 84
 ملیدو  3/6/1368 منصور علی اكبری 122 ملی ممتاز 1/6/1357 حسن رمضانپور  85
 ملی دو 30/6/1362 ایمان لطفی 123 ملی ممتاز 16/3/1366 حامد وكیلی صادقی  86
 ملی دو 1/4/1362 رمضان بیگی 124 ملی ممتاز 19/12/1366 باقر ترک  87
 ملیدو  3/2/1367 امین صدری 125 ملیممتاز 15/6/1359 مد ظفریمح 88
 ملیدو  27/3/1367 سعید علی بابا 126 ملیممتاز  11/6/1364 مصطفی تقی اصفهانی 89
 سه ملی 1/1/1339 حسین حاج قربان  127 ملی ممتاز 21/4/1362 سید مهران حسینی 90
 سه ملی 16/7/1367 ر پاداشیمنصو 128 ملی ممتاز 14/1/1367 مهدی شاهسواری 91
 سه ملی 3/10/1365 ابراهیم بخشی زاده 129 ملی ممتاز 7/11/1362 غالمحسین امامی زاده 92
 سه ملی 23/8/1372 محمد قادری 130 ملی ممتاز 25/4/1363 محمود رایجی 93
 سه ملی 12/4/1372 محمد نورمحمدی 131 ملیممتاز 11/11/1365 سعید اسالمی 94
 سه ملی 3/4/1362 عباس زورمند 132 ملی ممتاز 31/4/1360 جهانی  صالح 95
 سه ملی 15/1/1375 حمید رشیدیان 133 ملی یک  12/6/1356 اسماعیل شامانیان  96
 سه ملی 1/1/1363 مرتضی حمیدی 134 ملی یک  18/6/1365 اسماعیل نباتی  97
     ملی یک  1/1/1350 محمد رضا صوفی  98
     ملی یک  5/4/1363 ن قاسم دهقا 99
     ملی یک  1/6/1347 علی آقاولی جماعت  100

     ملی یک  1/12/1353 جواد محسن نیا  101

     ملی یک  29/7/1364 قاسم پوركریم 102

     ملییک  3/4/1365 كاوه حسین یزدی 103
     ملییک  1/1/1356 رضا بخشی سنجدری 104
     ملی یک  17/1/1358 مصطفی یوسفی  105
     ملی یک  25/1/1360 بهمن محمدی  106
     ملییک  18/7/1359 مسعود فتح علی 107
     ملی یک  7/2/1370 مصطفی دهقان یارحسین 108
     ملی یک  1/3/1361 علی بیرانوند 109
     ملی  دو  پیمان رفعتی 110
     ملی دو 7/5/1365 میالد صفا 111



  

 بختياري  چهارمحال واستان ملي  المللي وداوران بين 

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

     دو بین المللی  سامانی غالمرضا بهارلو 1

     بین المللیسه   بهروز ایل بیگی 2

     للیسه بین الم 30/6/1364 محمد حسین یار احمدی  3
     ملیممتاز  1/7/1340 محمود قربانی  4
     ملیممتاز  1/1/1349 اله مراد رئیسی 5
     ملیممتاز  31/6/1364 مسعود اردستانی  6
     ملیممتاز  5/5/1352 شهرام آقابابایی 7
     ملیممتاز  3/1/1342 خدایار افسانه  8
     ملیممتاز  1/7/1341 هیبت اله بهرامی  9
     ملی ممتاز 12/4/1363 مجید محمدی  10
     ملی یک 15/11/1365 عباس فروزنده  11
     ملی یک  8/12/1355 مهدی هادی پور  12
     ملی یک  25/5/1359 هاشم هادی پور  13
     ملی دو 5/5/1367 مهدی نكویی  14
     ملیسه  1/5/1363 علیرضا علیدوستی  15
     ملی سه  22/2/1356 اكبر شیخی  16
     ملی سه 6/6/1354 مجید امینی 17
     ملی سه  20/2/1366 محمد امین خواجه علی 18
     ملی سه 10/3/1354 مهرداد باباجانی  19
     ملی سه 1/2/1353 مراد فرج زاده  20
     ملیسه  31/6/1362 مصطفی كیان پور  21
     لیسه م 5/7/1349 محمد علی شمس  22
     سه ملی 8/12/1351 عزیز اله آقابابایی  23
     ملیسه  10/6/1353 محمد رضا حیدری  24
     ملی سه  رحمت اله شجاعی  25
     ملی سه 30/6/1364 سید حشمت اله رسولی زاده 26

     سه ملی  علی محمدنژاد 27

     جدول نویس  یداله باقری  28

     ول نویسجد  حمیدرضا مرادی 29

     جدول نویس  حسین فرهادی 30

     جدول نویس  یداله براتپور 31

        

        

        

        

        

        

 



  

 خراسان رضويداوران بين المللي و ملي استان 

 رجه داوريد تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 ملییک  20/10/1369 محمدامین جاویدی نسب 38 بین المللی دو  حمید امامی  1

 یک ملی 8/11/1371 علیرضا توكلی 39 بین المللی دو  رضا صالح آبادی  2

 یک ملی 1/6/1360 جالل مصطفوی نژاد 40 بین المللیسه   هومن طهماسبی 3

 یک ملی 19/3/1368 یب اله ترابحب 41 بین المللیسه   سید محمدطباطبایی  4

 ملی یک  22/3/1358 علی حسین زاده  42 سه بین المللی  حسام امامی  5

 ملییک  3/5/1365 وحید خزایی  43 سه بین المللی 9/1/1353 محمد باقری  6

 ملی یک  13/10/1366 قاسم خاكشور 44 ممتاز ملی 2/10/1346 اسحاق الهی فر 7

 ملییک  15/10/1361 مجتبی آصف آبادی  45 ملی ممتاز 12/2/1359 پیام دوست محمدی  8

 ملییک  17/4/1368 ناصر مختاری 46 ملی ممتاز 1/6/1344 علی اكبر مستمند  9

 ملی یک  20/5/1362 عبدالطیف مجاور  47 ملی ممتاز 1/3/1349 عباس مختاری  10

 یک ملی 23/8/1367 تهعلیرضا آراس 48 ممتاز ملی 29/9/1362 نصیر قربان نژاد  11

 ملی دو  6/2/1370 جلیل لعل رودی 49 ممتاز ملی 20/8/1359 احمد لعل رودی  12

 ملی دو  1/1/1371 امید بنیلی نوقابی 50 ممتاز ملی 20/2/1343 حبیب اله عید خانی  13

 ملی دو 5/1/1370 منصور صالحی 51 ممتاز ملی 8/1/1352 محمد حداد 14

 ملی دو  20/6/1360 سرور شیرافكن 52 ممتاز ملی 26/2/1360 مهدی خرمشاهی  15

 ملی دو 6/10/1342 علی شهر آبادی  53 ممتاز ملی 2/3/1354 نادر ایل وردی  16

 ملی دو  31/3/1364 حامد دویخانی 54 ممتاز ملی 10/1/1346 محمد رضا جعفری  17

 ملیدو  27/1/1373 ینوید نخودچ 55 ملیممتاز  7/5/1366 اسماعیل مهر انگیز  18

 ملی دو 4/11/1366 محسن مبتدا 56 ملیممتاز  8/8/1352 علیرضا هنریار  19

 ملی دو 1/1/1364 امیر صبورنیا 57 ممتاز ملی 4/3/1352 احمد صبوری 20

 ملی دو  24/1/1367 صادق آزموده 58 ممتاز ملی 10/1/1360 وحید حسینی  21

 ملیدو  31/1/1371 محسن پورحسن خته 59 لیممتاز م 1/6/1354 مهدی علیپور  22

 ملیدو  8/7/1368 حمید صالحی فریمانی 60 ممتاز ملی 15/6/1361 علی موفقی  23

 ملی دو  15/1/1371 سیاوش علیزاده 61 ممتاز ملی 1/7/1360 بهزاد شمسكی  24

 ملی  دو 15/11/1368 مهدی یزدان پورمقدم 62 ملیممتاز  20/5/1368 یاشار طهماسبی 25

 ملی دو  28/1/1368 علی مخلصی فریمانی 64 ممتاز ملی 21/4/1362 كریم حسین زاده 27

 دو ملی 25/5/68 ایمان حیاط سعدآبادی 65 ممتاز ملی 1/1/1354 جواد خسروی  28

 سه ملی 4/6/1364 ابراهیم مقدسیان 66 ممتاز ملی 24/2/1350 محمود آصف آبادی  29

 سه ملی 3/2/1368 سید مجتبی حبیب زاده 67 ممتاز ملی 18/1/1363 قاسم شادمان 30

 سه ملی 22/12/1370 سید قاسم اسدی 68 ممتاز ملی 3/3/1369 امید جعفری آنی 31

 سه ملی 30/6/1367 مجتبی حسن زاده 69 ممتاز ملی  غالمرضا انتظاری 32

 سه ملی 7/5/1363 محسن محمدی پور 70 ملی ممتاز 10/6/1354 محمود حصار كوشكی  33

 ملی سه  15/1/1353 حسین وفادار  71 ملی ممتاز 2/5/1358 محسن اژدری  34

 ملی سه  2/2/1361 مجتبی اصغری 72 ملی ممتاز 12/8/1363 قاسم لشكری معوا 35

 ملی سه  1/4/1360 میش دار جعفر 73 ممتاز ملی 20/5/1368 یاشار طهماسبی 36

 سه ملی 12/5/1363 امین اله صفر نژاد 74 متاز ملیم 1/1/1348 محمد شفیع جلیل وند 37

                      



  

 رضوي  داوران بين المللي و ملي استان خراسان

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

     سه ملی 3/5/1360 مرتضی زدركوهی 75
     سه ملی 11/8/1371 ساالز امین حلمی 76
     سه ملی 29/12/1368 علی حلمی اول 77
     سه ملی 3/11/1367 حسین غالم زاده 78

     ملی سه 5/5/1358 منصور بشنجی  79
     ملی سه 3/12/1362 حسن آصف آبادی  80
     سه ملی 22/6/1373 كاویان عابدی 81
     ملیسه  22/6/1355 سعید ایزدی  82

     سه ملی 1/1/1364 وحید باقری نسب 83

     سه ملی 22/4/1371 حبیب دهقانی 84
     ملیسه  1/1/1358 روح اله خاكشور  85
     سه ملی 4/1/1370 علی شكوری 86
     ملیسه  25/6/1355 وحید افروغی نیا  87
     سه ملی 8/1/1372 حمید احمدزاده 88
     سه ملی 26/12/1364 ابوالفضل قائمیان 89
     سه ملی 26/10/1372 محسن تدینی ثانی 90
     سه ملی 20/6/1363 مسعود اسماعیل نژاد 91
     سه ملی 18/1/1366 مجتبی شكفته 92

     سه ملی 9/1/1363 نادر نخودچی 93

     ملی سه   امیر پیش نمازی 94

     ملیسه  15/12/1364 محسن قهرمانپور  

     سه ملی 1/1/1365 سیف اله هاشمی  سید 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  

 جنوبي  داوران بين المللي و ملي استان خراسان

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف داوريدرجه  تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

     بین المللی دو  كاظم عقیقی 1

     ملی یک  1/1/1362 حسین سبزه كار  2

     ملییک  30/6/1360 مهدی اصلی  3

     ملی یک  25/10/1354 حسین غفوری  4

     ملی یک  3/1/1354 سید جواد قاسم زاده 5

     ملی دو  1367 علی تقی زاده 6

     ملیسه  1366 محسن دهقان نژاد 7

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  

 لي استان خراسان شماليمداوران 

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 یمل سه 23/5/1362 مهدی مدیریان 38 سه بین المللی  علی خالق زاده بیک 1
 ملی سه 30/6/1365 یونس عزیزی 39 ممتاز ملی 2/5/1343 محمد تقی فیاض  2
 ملی سه 1/6/1360 جعفر موالیی 40 ممتاز ملی 14/1/1359 رضا غالمعلی زاده  3
 ملی سه 1/4/1367 محسن بااصل 41 ممتاز ملی 1/4/1356 تیمور بردبار  4
 ملی سه 31/1/1364 جعفریمحمد  42 ممتاز ملی 6/2/1354 مجتبی حسین پوران  5
 ملی سه  مهدی نامور 43 ممتاز ملی 1/7/1358 غدیر علی امید بخش  6
     ممتاز ملی 1360 امید میرابی مقدم   7
     ممتاز ملی 24/12/1359 یوسف ولی زاده  8
     ممتاز ملی 28/2/1362 مصطفی مجردی  9
     ملی  ممتاز 1/8/1352 علی میرابی جاجرم  10
     ملی  دو 30/6/1364 علی اخوان  11
     ملیدو  25/4/1359 امید جعفری  12
     ملی دو 1356 سیدامید علوی زاده  13

     ملی دو 2/3/1340 احمد شاه پسندی 14

     ملیسه  1353 موسی یزدانی  15
     ملی سه  16/5/1356 سلطان رضا غالمی  16
     ملی سه  1/1/1363 جواد اسماعیل زاده  17
     ملی سه 11/2/1365 عادل خالق زاده بیک 18
     ملی سه 8/8/1358 محمد ذاكری  19
     ملی سه 2/6/1353 محمدعلی نهادی  20
     ملی سه 1360 پوریا زارع  21
     ملی سه 1/1/1367 سیامک عنایتی 22
     ملی سه 7/5/1362 قاسم ركنی  23
     ملی سه 8/6/1361 میكائیل قرنی 24
     ملی سه 12/1/1359 جواد ملكی 25
     ملی سه 1/1/1360 محمد حسین زاده 26
     ملی سه  یاسر بیدكی  27
     ملی سه 13/9/1352 مرتضی سپهریان 28
     ملی سه 3/3/1358 علی حسین زاده  29
     ملی سه 20/6/1363 مهران روحانی  30
     ملی سه 10/3/1366 نیمهدی میرزا جا 31
     ملی سه 1/1/1362 مهدی علمی 32
     ملی سه  یونس بیدكی  33
     ملی سه 1340 علی اكبر كریم زاده 34
     ملی سه 1356 علی اكبر سنگ سفیدی  35

     ملی سه 1/1/1354 حسین جعفری 36
     ملی سه 1/12/1358 مرتضی واعظ  37



  

 و ملي استان خوزستانداوران بين المللي 

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 ملی سه 20/11/1371 رضا رضایی گماردی s 38-1  بهبهانی اردوان صا حب 1

 ملی سه 27/6/1367 محمد شریفات 39 بین المللی دو  بهروز زاده هندیجانی 2
 ملی سه 18/1/1358 امیر ثابتی دهكری 40 بین المللی دو  بشیر زاده  مهدی 3
 ملی سه 25/6/1362 اسماعیل فرامرزی بابایی 41 سه بین المللی  میالد قالوند  4
 ملی سه 29/11/1358 علیرضا حاجت پور 42 سه بین المللی 5/3/1364 محسن جلیلیان  5
 ملی سه 16/1/1370 پروردهمحمد  43 ملییک  4/4/1349 جهانگیر فرخی 6
 ملی سه 24/2/1360 فردین داودی 44 ملیممتاز  16/9/1358 علیرضا شاه آبادی  7
 ملی سه 1/1/1370 رئوف مرادی 45 ممتاز ملی 28/6/1360 مهدی قیطاسی 8
 ملی سه 1/8/1364 رعد بوغدار 46 ملیممتاز  27/6/1364 جالل حبیبی  9
 ملی سه 5/7/1365 علی اكبر برزگر 47 ز ملیممتا 12/5/1353 حسین سرلک  10
 ملی سه 11/10/1364 حسن زیدوند 48 ملیممتاز  21/2/1354 محمد امین كجباف 11
 ملی سه 1/6/1361 نوراله احمدی 49 ملیممتاز  1/6/1339 محمد علی پیمانپور 12
 ملی هس 7/4/1366 امین رحمتی پور 50 ملیممتاز  1/1/1355 بنیامین جمشیدیان فر 13
 ملی سه 8/9/1371 سیدمحمدرضا موسوی 51 ملیممتاز  30/5/1357 جمال حمیدی  14
 ملی سه 18/6/1369 امیر فدعمی 52 ملیممتاز  19/7/1354 غالمحسین شاه محمدی  15
 سه ملی 8/1369/.23 ابوذرعبدالهی 53 ملیممتاز   امین تادین 16

 جدول نویس   سبزواریفتح اهلل 54 ملیممتاز  2/5/1350 سعید زایری 17
 جدول نویس  عبدالحسین پورلباف 55 ملیممتاز  28/2/1354 علی همت  18

 جدول نویس  امید محمدی 56 ملیممتاز  30/6/1364 آرش بیگدلی 19

     ملییک   سعید زاهدی اصل 20
     ملی ممتاز  25/4/1366 دانیال خانی 21
     ملی یک 26/12/1360 محمد سوخته زاره 22

     یک ملی 6/11/1363 بهزاد سوری 23
     ملییک  28/6/1364 حمید ابوعلی 24
     ملی دو 14/10/1367 موسی ناصری كریموند 25
     ملیدو  9/7/1358 عبدالرضا خادم زاده 26
     ملی دو 14/12/1364 محسن همائی حداد 27
     ملی دو 9/7/1370 سجاد مسجدی 28
     ملی دو 10/12/1357 همالییروح اله د 29

     ملی دو 1/7/1359 اردوان كریمی سرمیدانی 30

     سه ملی 14/9/1360 حمزه احمد زاده  31
     سه ملی 25/6/1354 بهرام ترابی زاده  32
     ملی سه 1/1/1359 محمودرضا سید رضایی 33
     ملی سه 1/1/1365 محمود ولی نژاد خرمی 34
     ملی سه 28/4/1360 وستیسجاد د 35
     ملی سه 11/12/1364 بهرام بهاروند 36
     سه ملی 5/10/1362 فرشیدقالوند 37



  

 داوران بين المللي و ملي استان زنجان

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 ملیدو  12/12/1358 نصرت بدرلو  38 لمللییک بین ا  رضا نقی لو  1

 ملیسه  4/9/1367 وحید عزیزی 39 بین المللی یک  اكبر نصیری 2
 ملیسه  31/7/1363 منصور اسدی 40 بین المللی دو  حسین چرمی 3
 ملی سه  21/8/1366 پژمان جعفری 41 سه بین المللی  علیرضا نصیری  4
 ملیسه  15/1/1350 اصغر اصحابی  42 ملی زممتا 30/6/1343 حسین ارغوانی فرد 5
 ملیسه  1/2/1352 علی حیدری  43 ممتاز ملی 8/8/1358 علی مهری  6

 ملی سه  1/4/1367 میثم حیدری 44 ممتاز ملی 25/6/1360 عباس كرمی  7
 سه  ملی 29/3/1363 محمدرضاشاهین فر 45 ملی ممتاز 5/1/1359 جلیل بیگدلی  8
 سه ملی 1/7/1358 ذكریا احمدی  46 ملی ممتاز 25/1/1345 ناصر سهامی  9
 سه ملی 28/12/1362 وحید درامی مقدم  47 ملی ممتاز 1/1/1342 محمود صفری  10
 سه ملی 20/11/1363 علی كرمی 48 ملیممتاز  9/2/1362 محسن حسین آبادی  11
 سه ملی 26/3/1371 محمدرضا كتابیان 49 ممتاز ملی 17/11/1360 مسعود حجاب 12
 سه ملی 14/11/1369 پوریا نصیری 50 ملی ممتاز 1/7/1350 یوسف حسنلو  13
 ملیسه  1/10/1358 مجید درامی مقدم  51 ملی ممتاز  9/1/1361 مسعود درامی مقدم  14
 ملیسه  1/2/1358 علی اوسط بدرلو  52 ملی ممتاز 25/6/1356 سید علی محبی  15

 ملیسه  15/5/1363 فرشید فرنژاد 53 ملی ممتاز 15/5/1363 بهروز آفرینش  16

 ملیسه  25/5/1364 محمد یوسفی  54 ملی ممتاز 30/6/1360 رسول صفایی زاده  17

 سه ملی 18/6/1360 رسول نعلبند 55 ملیممتاز 24/3/1360 فرخ درامی مقدم 18

 سه ملی 9/5/1364 مسعود جابری 56 ملی ممتاز  24/5/1364 سید امیر امینی 19

 ملی سه  امیر محمد خانی  57 ممتاز ملی  امیر رمضانی 20
 ملی سه 1/7/1363 ذكریا عابدی 58 ملییک   9/6/1357 ذبیح اله تاراسی  21
 ملی سه 29/5/1360 عادل عادلپور 59 ملییک  2/9/1357 محمد صادق شرفی  22
 ملی سه 20/6/1367 آرش رخت ملكی 60 ملی ممتاز 2/1/1352 محسن نصیری  23
 جدول نویس  علی مهری 61 ملییک  31/6/1368 محمد چنگیزی  24

 جدول نویس  احمد آقاداداش 62 ملی یک  10/1/1343 محمدرضا قائدی  25

 جدول نویس  پژمان جعفری 63 ملی یک  4/4/1354 حسین رستمی  26
     ملی یک  17/10/1347 مصطفی آقایاری 27
     ملی یک  4/6/1348 مسعود بیات  28
     ملی  یک   مهدی نجفی  29
     ملی یک   حسین مهری 30

     ملی یک  22/2/1366 میالد كالنتری 31

     ملییک  8/5/1365 سید مهدی افضلی 32

     دو ملی 22/3/1367 محمدرضا محمدخانی 33
     ملی دو  10/3/1365 مجید قره خانی  34
     ملی  دو 1/1/1360 جابر تقی بیگلو 35
     ملی دو  4/1/1362 محسن یارقلی  36

     ملی دو 30/6/1360 سید جواد حسینی  37



  

 بين المللي و ملي استان سمنانداوران 

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

     بین المللی دو  امیر حسین رهنما 1

     سه بین المللی  سید حمیدرضا موسوی 2

     ملی ممتاز 6/2/1361 سید احمد حیدریه 3

     ممتاز ملی 1/8/1356 علیرضا قاضی 4

     ملی ممتاز 21/10/1360 علیرضا عربی 5

     یک ملی 7/4/1362 امیرحسین امینیان 6

     ملی دو  12/1/1339 علی بابایی 7

     ملی دو   یمجتبی واحدی فوالد 8

     ملیدو 30/6/1361 محسن قاضی 9

     ملی سه  10/3/1341 علیرضا جورابلو  10

     سه ملی 28/12/1347 سید محسن ترابی 11

     سه ملی 28/6/1365 علی صفدریان 12

     سه ملی 15/11/1370 عین اله قربانی 13

     سه ملی 6/6/1366 اسماعیل عربی 14

     سه ملی 17/11/1366 ا صباغیاحمدرض 15

     ملی سه  20/10/1353 علی اصغر احمدی 16

     سه ملی 19/6/1364 مجید كاوه 17

     سه ملی 27/3/1373 محمدناعمی 18

     سه ملی 7/1/1373 محمدرضانادعلیان 19

     نویس جدول  رضادرویشیان 20

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  

 ملي استان سيستان و بلوچستانبين المللي و داوران 

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

     سه بین لمللی  ید رضا عابدیحم 1

     ملی ممتاز 11/5/1359 ایمانعلی فروغی نژاد  2

     ملییک  28/6/1362 وحید عابدی  3
     ملی دو 1/4/1366 آرمان انصاری مقدم 4
     ملی دو 30/6/1366 علی بازند 5
     ملی دو 13/1/1367 عباس آرامی 6
     ملی دو 30/6/1363 محمد عزیزی 7
     ملی دو 24/11/1370 رضا شهركی 8
     ملی سه 31/6/1366 هادی بهشتی نیا 9
     ملیسه  8/1/1361 محسن ضایعان 10
     ملیسه  5/6/1342 فریدون گنجعلی  11

     ملیسه  2/1/1347 حسین سرگزی 12

     سه ملی 5/6/1342 غالمعلی جوادیزاده 13

     ملیسه  5/1/1352 علیرضا ظفری ژاله  14
     سه ملی 5/12/1348 حسین سند گل  15
     ملی سه 1/6/1357 علیرضا سراوانی 16

     ملی سه 3/11/1359 سعید عابدی   17

     ملیسه  1/6/1359 شهریارشهریاری  18

     ملیسه  30/6/1362 اسماعیل جمالزهی مقدم  19

     ملی سه 30/3/1362 داود بازیاری  20
     سه ملی 4/3/1352 حسینعلی گشته گر  21
     سه ملی 1/6/1360 حسین علی عسگری 22
     سه ملی 10/6/1363 خلیل اله گرگی 23
     سه ملی 30/6/1368 بیژن هراتی غالمی 24
     سه ملی 12/2/1365 مهدی حسین آبادی 25
     سه ملی 1/6/1360 علی راهداری 26
     سه ملی 5/6/1370 سجاد گرگی 27
     سه ملی 2/4/1370 علیرضا كاظم پور 28
     سه ملی 29/6/1367 نادر ناروی 29
     سه ملی 15/3/1360 ابوالحسن میر 30
     سه ملی 3/2/1369 محسن نوری 31
     سه ملی 1/6/1361 رضا سندگل 32
     ملی سه  محمود رضا عبادتی 33

     ملی سه  محمد رضا سلیمانی  34

        

        

        



  

 داوران بين المللي و ملي استان فارس

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 ملیسه  15/1/1358 محمد جواد نیک بخت  38 بین المللی دو  عباس شجاعی 1
 ملیسه  25/4/1338 مهراب احمدی  39 و بین المللید  غالمحسین مرتضویسید 2
 ملیسه  2/1/1365 حمیدرضا منوچهری  40 سه بین المللی  ساسان ساالری  3
 سه ملی 1/6/1340 غالمرضا داودی  41 بین المللی سه  20/5/1359 سیامک گودرزی  4
 ملی سه 1/1/1359 مهدی رضایی فرد  42 ملیممتاز  20/6/1343 بهزاد جوكار  5
 سه ملی 16/4/1366 احمد غالمی پور  43 ممتاز ملی 9/1/1362 جهانزیر محمدی  6
 سه ملی 4/3/1355 سیدرضا صادقی 44 ملیممتاز  15/11/1356 حسن بذر افكن  7
 ملیسه  16/1/1345 رضا صداقت  45 ملیممتاز  10/5/1360 محمد هاشم نیكبخت  8
 ملیسه  21/4/1366 داود شجاعی  46 ز ملیممتا 16/3/1363 بهنام اسدی قجر لو  9
 سه ملی  محمد علی چمیانی  47 ممتاز ملی 1/11/1355 فریدون كرمی  10
 ملیسه  20/2/1366 سید علیرضا موسوی 48 ملی ممتاز 9/7/1345 حسن رفیعی  11
 ملیسه  30/5/1368 حمیدرضا پرویزی 49 لیم ممتاز  19/8/1369 اردالن كاوه 12

 ملیسه   محمدرضا زارع 50 ممتاز ملی 1/9/1361 مد پور رضا مح 13
 ملیسه  14/7/1370 پیام شجاعی 51 ممتاز ملی 1/12/1359 محمد مهدی منفرد 14
 ملیسه  7/5/1363 هادی رضایی 52 ممتاز ملی 30/6/1357 یرنژادمغالمرضا ا 15
 ملی سه 7/7/1361 اصغر بامشی 53 ممتاز ملی 27/4/1355 شهرام مرجانی  16
 سه ملی 2/2/1363 محمد جواد زارع 54 ممتاز ملی 15/5/1355 عبدالرضاابراهیمی منش  17
 جدول نویس  اسماعیل شاهرخی  55 ممتاز ملی 20/3/1339 مصطفی بمبی رو  18
 جدول نویس  نوراله مالیی  56 ممتاز ملی 1/7/1351 قاسم زارع 19
 جدول نویس  میران قاسم ض 57 یلمممتاز  3/4/1362 مهرزادحسنی اردكانی  20
 جدول نویس  حمیدرضا شاهرخی  58 لیم ممتاز  7/1/1347 كاظم ناصر  21
 جدول نویس  محمد صادق مالیی 59 ملی یک  1/7/1355 غالم جوكار  22
 جدول نویس  حامد آذرنوش 60 ملییک   حسن رضایی 23
 نویس جدول  عقیل افشار 61 لییک م 1/4/1352 مالک رفیعی  24
 جدول نویس  اصغر كریم 62 ملییک   حمیدرضا قدیری نژاد 25
 جدول نویس  داود رحیمی 63 ملی یک  6/2/1360 محمدعلی بچه سقا 26
 جدول نویس 4/6/1363 احد كشاورز 64 ملی یک  20/11/1363 نعمت اله نیک منش 27
     ملییک  7/4/1357 محسن دركی 28
     ملی یک  20/5/1360 رضا صابر 29
     لیم دو 31/6/1356 عبدالحمید بنا 30

     ملی دو  21/1/1363 رضا كرمی 31

     ملی دو 11/5/1360 سید محسن حسینی 32

     ملی سه  23/4/1360 روح اله مستوری  33

     ملیسه  1/7/1357 ولی یعقوب زاده  34

     ملیسه  5/12/1360 محمدرضا رضایی  35

     ملی سه  25/9/1370 امجومحمود ن 36

     ملی سه  31/6/1360 حمید زارع 37



  

 ران بين المللي و ملي استان قزوينواد

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 ملی دو  31/6/1361 ابوالفضل رحمانی 38 یک بین المللی  غالمرضا طاهرخانی  1
 دو ملی 20/1/1361 حمید سپیدكار 39 سه بین المللی  انیقمحمد بر 2
 ملی سه  29/10/1366 عبداله مردی 40 سه بین المللی  طاهر خانی عادل  3
 ملیسه  26/5/1367 آرش رحمانی 41 ممتاز ملی 6/2/1342 یوسف رحمانی  4
 ملی سه  10/9/1363 ورمحسن نظرپ 42 ملی ممتاز 28/9/1370 مرصاد طاهرخانی 5
 ملیسه  1/1/1366 جواد یوسفی 43 ملیممتاز  7/8/1343 فرهاد رحمانی 6
 ملیسه  4/9/1371 امید رحمانی زاده 44 یک ملی 31/6/1361 مجید حمیدی  7
 سه ملی 14/8/1369 ایمان پیرمردچگینی 45 لیم یک  20/2/1345 عین اله صادقی 8
 سه ملی 1/1/1359 علی بهبودی 46 ملی یک 10/6/1365 نیما خرمن بیز 9
 سه ملی 1/10/1365 رشید سعیدی 47 ملی یک  2/4/1338 محمد رحمانی  10
 سه ملی 22/11/1365 بهمن سعیدی 48 ملی یک  9/6/1348 كامبخش كاكاوند 11
 سه ملی 23/7/1371 بهادر عظیمی 49 ملی یک  1/3/1354 ایرج رحمانی 12
 سه ملی 25/3/1368 محمدرضا سعیدی 50 ملییک  13/4/1363 مهدی رجبی مقدم  13
 سه ملی 10/6/1345 كرمعلی كریمی 51 ملی یک  30/6/1357 حسین حاج كریمی  14
 سه ملی 24/3/1368 مهدی نظرپور 52 ملییک  22/3/1369 هادی شهسواری  15
 سه ملی 21/7/1369 بهزاد محمدخانی غیاثوند 53 یک ملی 1/12/1366 بهنام مولودیان 16
 سه ملی 2/11/1364 یعقوب امیر آبادی  54 یک ملی 24/6/1365 جلیل شالی 17
 جدول نویس  كاظم خمسه 55 یک ملی 8/3/1371 علیرضا فرجی 18

     یک ملی 23/1/1363 مجید رحمانی 19
     ملی یک  6/4/1360 محمد باحیالشكری 20
     یک ملی 22/6/1364 صابر حاج محمدی 21
     یک ملی 18/5/1370 سعید مهدی طاهری 22
     یک ملی 1/1/1364 مهرجو رحمانی 23
     ملی یک 19/1/1371 آرمان طاهرخانی 24
     ملی یک 30/2/1367 مسعود طاهرخانی 25
     یک ملی 2/1/1355 اسماعیل همتی 26
     ملی یک  11/8/1372 پوریا طاهرخانی 27
     ملییک  18/10/1372 حمید ذوالقدر 28
     ملی یک  1/11/1355 جمشید مهدوی طاهری  29

     ملی یک  4/1/1343 عباس رحمانی 30
     ملی دو 25/6/1364 محمد حسن خوشابی 31
     ملی دو  6/10/1371 حسین یاک نژاد 32
     ملی دو  4/4/1367 علی اكبر كاظمی  33
     ملی دو  26/11/1372 رضا یكه فالح 34
     ملی دو  5/3/1369 علی بیات 35
     ملی دو  1/4/1370 مجتبی كاظمی  36
     ملی دو  25/7/1366 امیر دارابی 37



  

 ملي استان قم بين المللي وداوران 

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

     بین المللی یک  سعید عباسی 1

     سه بین المللی  علی سلمانپور سیف 2
     ملیممتاز  3/6/1355 هادی بابایی علیائی  3
     ملیممتاز  25/10/1358 حسن خدابنده لو  4
     ملی ممتاز 24/4/1359 علی شاه مرادی  5
     ملی ممتاز 17/10/1366 احسان حیدری 6
     ملیممتاز 1/2/1364 علی محمدی فرخزاده  7
     یک  ملی 26/11/1359 مهدی طاهرزاده 8
     ملی دو 19/3/1357 سید مهدی طباطبایی 9
     ملی دو 17/1/1353 ابوالفضل خاكی 10
     دو  ملی  سید مهدی حسینی 11
     ملی سه  7/12/1366 رضا چاروقلو 12

     ملی سه 16/6/1361 حسین نبوی  13

     سه ملی 13/1/1364 طالب اسدی 14

     سه ملی 11/3/1365 مجتبی ادبی پور 15

     سه ملی 24/6/1372 محمدعلی حیدری 16

     سه ملی 4/5/1368 روح اهلل نعمتیان 17

     سه ملی 12/9/1364 اسالم شكوهی 18

     سه ملی  17/1/1368 مجیدمحمدزاده 19

     سه ملی 23/7/1371 محمدسوری 20

     سه ملی 19/2/1367 سول كنعانیر 21

     سه ملی 25/4/1367 عباس ابراهیمی 22

     سه ملی 9/4/1364 جوادعباسی 23

     سه ملی 21/7/1370 سعیدغنیمتی 24

     سه ملی 20/7/1371 محمدمحمدی 25

     سه ملی 13/4/1369 محسن جعفری 26

     سه ملی 22/1/1372 حسین دلیار 27

     سه ملی 22/1/1372 اكبرفریدونیعلی  28

     سه ملی 21/7/1375 محمدجوادنقی لو 29

     سه ملی 8/5/1374 شهاب رشیدی 30

        

        

        

        

        

        

        



  

 داوران بين المللي و ملي استان كردستان

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 ملی سه 5/7/1367 سامان سلیمانی 38 یک بین المللی  محمد رحیم پور 1
 ملی سه 24/9/1373 آرمان محمدی 39 دو بین المللی  پیمان زارعی  2
 ملی سه 5/1/1340 فرهاد امانی 40 سه بین المللی  البرز داودی 3

 سه ملی 20/12/1339 بهروز داداشپور 41 ملی ممتاز 30/6/1355 مازیار نامی  4
 ملی سه 4/1/1374 دارا رحمانی 42 ملی ممتاز 25/1/1354 حمید شباب پور 5
 ملی سه 8/6/1370 سیران روحی 43 ملی ممتاز  كوروش عادلپور 6
 سه ملی 20/50/1357 جبار عثمانی 44 ملییک  16/1/1342 كیومرث انصاری 7

 جدول نویس  رشید ایوبیان  45 ملی یک  1/6/1351 ریافشین اكب 8

     ملییک  1/7/1346 عالء الدین درویشی 9
     ملییک  8/3/1340 رحمت اله ذربین 10
     ملی یک  1/8/1355 هادی سجادی پناه  11
     ملییک  22/6/1358 محمد صادق خشنودی  12
     یک ملی  نجم الدین مالیی 13

     یک ملی 9/11/1371 نویفؤاد ده 14
     ملی یک  3/2/1353 اشرف رضوی 15

     ملی یک  22/2/1351 رضا جعفری 16
     ملییک   1/1/1342 محی الدین نادری 17
     ملی دو  1/1/1346 فریدون آزادی 18
     ملیدو  25/2/1353 محسن كریم عدنانی 19
     ملی دو 10/10/1364 خالد قادرپناه 20
     ملیدو  28/11/1367 فرهاد خالدیان 21

     ملی دو  12/12/1371 بابک هامویی 22

     ملی  دو 20/2/1362 امید محمودی 23
     ملیدو  28/4/1370 آرام نادری 24

     ملی دو  31/6/1360 سیروان صالح 25
     ملیدو  3/12/1360 احمد رشیدی بانه 26

     ملیدو  10/1/1369 فردین احمدی 27

     ملی دو  10/1/1369 ادیب فاتحی 28
     ملی دو  24/11/1366 حمید محمدی 29
     ملی دو  1/8/1372 آسو امینی نژاد 30

     ملیدو  31/6/1374 آسو محمودیان 31

     ملی دو  10/10/1367 سیدزانا احمدی 32

     ملی دو  24/8/1370 امید جلیلی 33

     ملی دو  30/7/1364 سرویفردین خ 34

     ملیسه  15/1/1362 فرزاد عبدالهی 35

     ملیسه  20/5/1357 جبار عثمانی  36

     ملیسه  30/4/1351 بهاءالدین كریم زاده 37



  

 داوران بين المللي و ملي استان كرمان

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 ملی سه  9/3/1366 محمد صفری نژادپور 38 بین المللی دو  فخرالدینیشیخ مهدی  1

 ملی سه  3/5/1361 مجتبی اسفدیار پور  39 سه بین المللی  محمد حسین محمد پور 2

 ملیسه  1/3/1365 حسن صیاد 40 ملیممتاز  14/5/1354 مهرداد عزیزی 3

 ملی سه  28/1/1370 محمد مهدی زاده 41 ملیممتاز  20/5/1357 محمد رضا بهروز 4

 ملیسه  11/5/1352 میرقصاب   محمد مهدی 42 ملیممتاز  24/6/1351 مهدی رضایی  5

 سه ملی 8/4/1362 ابوذر دهقانی رحیمی 43 ممتاز ملی 27/6/1357 علیرضا دل آرام 6

 سه ملی 25/12/1364  رضا صادقی 44 ممتاز ملی 15/5/1361 فر  طاهر جعفری 7

 سه ملی 27/10/1368 امیر افخمی  45     8

 سه ملی 1/2/1366 ادریس خوروش  46 ملیممتاز  6/6/1360 ایمان نگارستانی 9

 سه ملی 1/1/1343 نبوی…سید ماشاءا 47 ملیممتاز  1/6/1364 روح اله فاریابی 10

 سه ملی 15/12/1364 ی نسب محمد سلطان 48 ملیممتاز  7/11/1362 حمید خضری نژاد 11

 ملیسه  27/10/1367 معین آقاخانی نژاد  49 ملیممتاز  30/6/1343 رضا هاشم بیگ 12

 ملیسه  14/6/1364 حسین جعفری  50 ملیممتاز  1/1/1356 محسن جاللی 13

 سه ملی 1/1/1361 هدایت اله عطاالهی  51 ملیممتاز  7/10/1360 سهیل ادیب نیا 14

 ملیسه  1/11/1363 مصطفی اسفدیار پور  52 ملیممتاز  27/6/1355 قانونی محمدعلی  15

 سه ملی 1/3/1366 رضا سهرابی 53 ملیممتاز  30/6/1370 سهیل شیخ فخرالدینی 16

 سه ملی 18/5/1362 مهدی نجفی 54 ملیممتاز  6/12/1362 مرتضی ایران منش 17

 سه ملی 27/4/1362 ثم منتظری خادممی 55 ملی ممتاز 15/11/1368 علی عبداله زاده 18

 سه ملی 24/9/1347 علیرضا عباسی بی غم 56 ملییک  12/6/1354 محمد حسین محدث 19

 سه ملی 21/5/1352 مهران ابراهیمی نژاد 57 ملی یک  15/6/1358 حمید افشارزاده  20

 سه ملی 2/4/1345 محمدرضا كاشفی 58 ملییک  15/6/1356 اشكان افشارزاده 21

 ملیسه   علیرضا حاج قاسمی  59 ملییک  4/5/1359 امیر عیش آبادی  22

 سه ملی 3/11/1361 عباس صادق پور 60 ملی یک  10/6/1350 محمد عظیم ایران نژاد 23

 سه ملی 20/9/1363 عظیم تهامی 61 ملی یک  1/10/1352 مجید غنچه پور  24

     ملییک  10/11/1353 نژادمصطفی اسماعیل  25

     ملییک  18/9/1347 سید محسن هاشمی نسب 26

     ملییک  11/8/1345 عبدالرضا مقدسی 27

     ملی یک  9/6/1353 عبدالهیی علیرضا اسد 28

     ملی یک  10/4/1358 ایمان مرادیان 29

     ملی دو  18/6/1365 محمد حسن شاهمرادی  30

     ملی دو  22/9/1369 میالد صادقی 31

     ملیدو  28/6/1370 وه دوراندیشكا 32

     ملی دو  7/7/1342 اكبر نژادساالری 33

     ملی دو  17/4/1363 حامد زین الدین 34

     ملی سه  6/3/1367 مصیب پالشی  35

     ملی سه  6/5/1367 مبین سعیدی منش  36

     ملی سه  28/5/1365 علیرضا ابراهیمی نیا 37



  

 ي و ملي استان كرمانشاهداوران بين الملل

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 ملی سه  15/6/1350 نادر رضایی  38 بین المللی یک  منصور كیانی  1

 ملیسه  11/1/1348 اكبر فتاحی سرابی  39 دو بین المللی  محمود مدبر  2

 ملیسه  4/6/1349 شاهین میرزایی  40 بین المللی سه  رصه وزیریجعفر ع 3

 ملیسه  10/7/1344 ان حاتمی خبابا  41 بین المللی سه  مهدی شهبازی  4

 سه ملی 2/11/1353 مسعود سهرابی  42 ملی ممتاز 5/1/1339 احمد مراد بهمنی  5

 سه ملی 1/6/1344 محمد جواد صادق پور  43 ملی ممتاز 5/4/1344 سیروس امیری  6

 ملیسه  1/1/1349 سیروس الفتی منش  44 ملیممتاز  12/11/1360 خسرو اكرمی  7

 ملیسه  25/8/1340 محمدرضا زهرایی  45 ملیممتاز  26/6/1366 فرشاد امیری  8

 سه ملی 2/1/1366 حسین امامی  46 ملیممتاز  3/7/1353 انور قیطولی  9

 سه ملی 1/7/1352 محسن سهرابی  47 ملیمتاز م 20/8/1341 احمد قهرمانی  10

 سه ملی 15/7/1359 مهراب شیروئی  48 ملیممتاز  15/2/1355 محسن عباسی فرد 11

 سه ملی 10/8/1361 عبدالرضا خسرو آبادی 49 ملیممتاز  1/1/1365 امید تیر انداز  12

 ملیسه  14/3/1364 حامد ساعد 50 ملیممتاز  1/7/1351 علی كرمی سراب 13

 سه ملی 1/1/1365 یزدان شهبازی 51 ملیممتاز  12/7/1358 مجتبی آغال  14

 سه ملی  كیومرث مرادی 52 ملیممتاز  3/3/1339 برزو میر بیگی  15

 سه ملی 5/5/1364 محمدطاهر بالسی 53 ممتاز ملی 20/6/1347 هوشیار بهمنی  16

 جدول نویس  ایرج بهمن  54 ملیممتاز  5/12/1348 ایرج فتاحی  17

 جدول نویس  محمد علی امیدی  55 ممتاز ملی 1/1/1362 شهاب الدین سهرابی  18

 جدول نویس  فریدون شعبانی 56 ملیممتاز  6/8/1363 ایوب یزدان پور  19

 جدول نویس  مجید پورحسینی 57 ملیممتاز  15/7/1352 بهنام سیرآوند  20

 جدول نویس  عبدالمجید محمدی 58 یمل ممتاز 1/11/1356 محمد طیب شیرزادی 21

 جدول نویس  سجاد كرمی 59 ملی ممتاز 3/2/1368 داود امیری 22

     ملی ممتاز 1/5/1369 حامد خواجه وند 23

     ملی ممتاز 20/9/1362 بهشاد پنجه زاده 24

     ملی ممتاز 1/12/1361 فردین امیری 25

     یک ملی 1/7/1370 پوریا قهرمانی 26

     ملییک  8/1/1362  مسعود منهوئی 27

     ملییک  8/1/1348 عبدالرضا میری 28

     ملی یک  1/6/1356 مولود ساسلی  29

     ملی یک  1/11/1343 اسداله جاللی  30

     ملییک  21/8/1337 حشمت اله همتی  31

     ملییک  10/10/1351 شتیانی رفردین  32

     ملی دو 4/6/1365 مرتضی قلعه شاهینی  33

     ملیدو  2/3/1351 امیر مصطفایی  34

     ملی دو  8/1/1369 هوشنگ كاظمی 35

     ملی دو 14/8/1358 مهدی اسدآبادی 36

     ملی دو  1/6/1362 ناصر سلطانی 37



  

 داوران بين المللي و ملي استان كهكيلويه و بوير احمد

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري دتاريخ تول نام و نام خانوادگي رديف

 ملیسه   حبیب مهرابی  38 بین المللی دو  علی سلیمانی 1
 سه ملی  روح اله حسینی  39 دو بین المللی  محمد رضا رحیمی 2
 سه ملی  عباس صفایی  40 ملی ممتاز 24/3/1357 حسین ابوالحسنی 3
 سه ملی  علی صفدر فروزنده 41 ممتاز ملی 1/6/1358 روح اله اسفندیاری 4
 سه ملی  احمد اكبری  42 ممتاز ملی 10/7/1358 نصرت اله فتحی 5
 سه ملی  رحمان سلطانی  43 ملیممتاز  18/1/1368 سجاد دهدار علیا 6
 سه ملی  محمد رهنوردی  44 ممتاز ملی 31/6/1363 حسین احمدی  7
 ملیسه   فرید مهاجر  45 تاز ملیمم 10/6/1366 صادق شفیعی  8
 جدول نویس  صادق حسینی 46 ملیممتاز  22/12/1362 امید كمایی 9
 جدول نویس  احمد آرامیان 47 ملییک  1/6/1355 كامران گرگانی  10
 جدول نویس  هادی موسوی 48 ملی یک  1/2/1362 علی خرم آزادی 11
 جدول نویس 18/6/1352 یوان سروش مقدمك 49 ملییک  16/5/1353 ابراهیم میهن پرست 12
     ملی یک 12/4/1367 ن طاهری حس 13
     ملییک  26/6/1368 مجید كریمی 14
     ملی دو  مهران حسینی  15
     ملیسه  1/1/1350 مهرداد فارسیمدان 16
     سه ملی 2/1/1353 قاسم آرام 17
     سه ملی 8/9/1365 سعید غریبی  18
     سه ملی 8/4/1365 پروین زاده مهدی  19
     سه ملی 27/3/1367 ساسان بهمنی زاده 20
     سه ملی 26/9/1367 سید حمید تقوی 21
     سه ملی  سعید دمساز  22
     سه ملی 20/3/1341 مجید منوچهری 23
     سه ملی 1/6/1340 قباد كرمی 24
     سه ملی 1/1/1356 بزرگزاده حبیبی 25
     سه ملی 25/6/1369 پژمان بوستانی 26
     ملی سه 12/5/1369 محمد رزم آرا 27
     سه ملی 3/1/1367 منصور خطیبی 28
     سه ملی 8/10/1358 سید اسالم الدین حسینی  29
     سه ملی 1/7/1359 مجید رهبریان 30
     سه ملی 19/6/1340 ابراهیم پناهپوری 31
     سه ملی 1/2/1368 مسلم اشكبوس 32
     سه ملی 3/9/1369 صادق تیرزه 33
     سه ملی 3/1/1365 ایوب حسینی 34
     سه ملی 1/1/1362 مهدی شاهین سوق 35

     سه ملی  داود حسینی 36

     ملیسه   رضا رسایی  37



  

 گلستانداوران بين المللي و ملي استان 

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف داوري درجه تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 سه ملی 9/1/1363 محمد حسن پوریساقی   38 دو بین المللی  شربتیاله ولی  1
 سه ملی 2/4/1361 مجید ایرجی   39 سه بین المللی  ینی بعیسی سنگدو  2
 سه ملی 10/3/1362 حسن شربتی   40 سه بین المللی  محمدحدادی 3
 سه ملی 7/4/1366 مظاهر منوچهری  41 ممتاز ملی 30/6/1360 علیایی نژاد حسین  4
 سه ملی 25/5/1363 مهدی محمدی 42 ممتاز ملی 3/6/1358 مجید رضایی  5
 سه ملی 26/7/1368 مرتضی رحیمی 43 ممتاز ملی  علیرضا شربتی 6
 ه ملیس 10/3/1372 میرستارحسینی 44 ممتاز ملی 29/2/1364 ابوالفضل اخلی  7
 سه ملی 1/9/1372 مرتضی حسینی 45 ممتاز ملی 11/5/1366 محمد جزی  8
 سه ملی 1/9/1372 مرتضی موسوی 46 ممتاز ملی 15/6/1360 محمد رضا آهنگران  9
     ملی ممتاز 10/3/1352 یوسف شربتی 10
     ممتاز ملی 31/2/1365 سعید مرتضوی 11
     لیممتاز م 10/3/1352 علی اصغر خاكی 12
     ملی یک  5/9/1351 منصور بارانی  13
     ملی یک  14/11/1365 پدرام رضا زاده  14
     ملییک  30/6/1361 علی آرمان پور  15
     ملی یک  5/6/1363 فیروز آرمان پور  16
     ملییک  1/6/1365 فرزاد بشارتی 17
     ملی یک  30/6/1365 ابوالفضل یعقوب پور 18
     ملی یک  23/3/1354 ی گورجی یممجتبی كر 19
     ملییک  10/4/1349 علی اصغر معقولی  20
     ملی یک  2/6/1360 صابر اصغری  21
     ملی دو  28/5/1366 اسحق كوثری 22
     ملیدو  31/1/1353 یاسر مالح 23
     ملی دو  5/11/1364 جواد كهندل 24
     ملی دو  14/11/1365 سید سعدی میری 25
     ملی دو  21/4/1365 عسگر كیاپور 26
     ملی دو  16/6/1363 نورعلی فخفوری 27
     ملی دو  24/1/1362 فرهاد بشارتی  28
     ملیسه  31/6/1367 احمد رضایی   29
     ملیسه  19/5/1363 فرهاد عقیلی 30
     ملیسه  4/2/1365 میالد معلم 31
     سه ملی 25/6/1367 یصابركاویان 32
     سه ملی 22/1/1367 فرشاد بشارتی 33

     سه ملی 26/9/1362 مجید سراوانی ثانی 34

     سه ملی 22/11/1371 محمدصفار 35

     سه ملی 25/6/1372 رضاشیردل 36

     سه ملی 1/7/1367 داود سوخته سرایی   37



  

 گيالن داوران بين المللي و ملي استان

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 ملیدو  11/2/1369 مالک قربانی 38 دو بین المللی  رضا علی اصغری 1

 ملی دو  30/6/1366 معین جوان حق پرست 39 دو بین المللی  ابراهیم رادمرد 2
 دو ملی 10/5/1373 محمدرضا نهانی 40 بین المللی دو  بهروز رضا پور 3

 دو ملی 1/1/1360 جابر نوروزی 41 ممتاز ملی 1/11/1363 امین رضا پور 4
 سه ملی 19/12/65 مصطفی بركتان 42 ممتاز ملی 17/1/1361 حامد رضازاده 5
 سه ملی 9/12/1365 محسن عزیزی 43 ممتاز ملی 26/10/1339 فرامرز صادق پور 6
 سه ملی 1/4/1365 عارف حقانی 44 ممتاز ملی 29/5/1356 تمهیار پاک سرش 7
 سه ملی 28/8/1370 بهادر پورهوشیار 45 ممتاز ملی 3/1/1345 مجید مهدیان فر 8

 سه ملی 4/10/1372 سهیل رجبی 46 ممتاز ملی 7/5/1363 محمد فرح پور 9

 سه ملی 30/6/1365 هادی صفری 47 ممتاز ملی 5/5/1357 شهریار اتابک 10

 سه ملی 30/12/1362 خواهسعید فهیم  48 ممتاز ملی 10/5/1362 كاوه پورنوروز 11

 سه ملی  آرش حیدریان 49 ملیممتاز  25/6/1358 محسن علی جمشیدی نژاد 12

 ملیسه  7/1/1359 پیمان استوار 50 ممتاز ملی 20/6/1357 علیرضا نژاد قنبر 13

 ملی سه  30/6/1365 ی مسعودیعل 51 ممتاز ملی 15/8/1368 میالد محمدی 14

 سه ملی 18/8/1367 فریبرز زاهدی 52 ممتاز ملی 30/5/1366 غالمرضا محمدی 15

 سه ملی 23/5/1367 خواه صاحب محمدی 53 ممتاز ملی 29/11/1360 سجاد حبیبی 16

 سه ملی 30/1/1371 جواد یوسف پناه 54 ممتاز ملی 9/10/1363 پیمان نعمتی 17

 جدول نویس  علی نژاد صمدی 55 ملی ممتاز 24/2/1362 محسن پاسبان 18

 جدول نویس  علیرضا پیشگاهی 56 ملی یک  24/4/1364 مهران فتوتی 19

 جدول نویس  بیژن جعفری 57 یک ملی 20/10/1362 مهران درمانی 20

 جدول نویس  میثم كریمی 58 ملییک  23/10/1365 اصغر حبیب زاده 21

     ملییک  3/4/1338 كیانوش افسرده 22

     ملییک  31/6/1368 كیان اعتمادی دیلمی 23

     ملییک  8/1/1337 رحیم منوچهری 24

     ملی یک  1/1/1366 وحید دهقان 25

     ملی دو  22/12/1362 كیهان فهیم زاد 26

     ملی دو  14/8/1367 سجاد خوش سیرت 27

     ملی دو 1/1/1362 سلمان افسرده 28

     ملی دو  20/11/1342 احمد یارمحمدی 29

     ملی دو  28/10/1367 محمد صادقی 30

     ملی دو 13/4/1361 حمید عباسی 31

     ملی دو  20/4/1363 سقراط نباتی 32

     ملیدو  1/2/1367 سینا بخشی نژاد 33

     ملیدو  11/8/1368 نیما بخشی نژاد 34

     ملی و د 1/5/1365 مسعود رشتیانی 35

     ملی دو  10/8/1369 حامد زرین نعل 36

     ملی دو  1/1/1364 ناصر دانیال زاده 37



  

 لرستان داوران بين المللي و ملي استان
 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 ملی دو  1/7/1358 مهدی حاجی وند 39 دو بین المللی  محمود رضا ستوده 1

 دو ملی 15/1/1365 امیر رضایی 40 دو بین المللی  شیرزاد غالم زاده علم 2

 سه ملی  بابک مرادی 41 بین المللی دو   فرید بهرامی 3

 سه ملی 17/1/1365 محمد آبروان 42 ممتاز ملی 1/3/1343 غالمرضا جوانمرد 4

 سه ملی  سعدی پورحاتمی 43 ز ملیممتا 9/3/1338 خسرو رضایی  5

 ملی سه  1/1/1349 حسین چوپانی 44 ممتاز ملی 22/6/1362 محمد دالوند 6

 ملی سه  28/8/1362 سجاد جیریای 45 ممتاز ملی 1/7/1359 نعمت اله حسن نژاد 7

 ملیسه  15/9/1363 جعفر میرزایی 46 ممتاز ملی 1/11/1358 بهزاد بیرانوند 8

 ملیسه  8/4/1368 رسول سگوند 47 ممتاز ملی 20/2/1364 سجاد درویشی 9

 سه ملی 7/2/1366 عباس كاپله 48 ممتاز ملی 20/12/1340 حسن یوسف وند 10

 سه ملی 30/6/1364 احسان محمدی 49 ممتاز ملی 10/3/1341 پرویز خطیب 11

 سه ملی 7/4/1368 سیاوش دوست ریال 50 ممتاز ملی 1/6/1366 مهدی توكلی 12

 سه ملی 15/11/1372 وحیدبیرانوند 51 ممتاز ملی 1/1/1348 حمزه علی یوسفوند 13

 سه ملی 8/3/1364 كیومرث  مرادی 52 ممتاز ملی 5/1/1352 عبدالحسین نظامی 14

 سه ملی 2/6/1358 ی گودرزیییح 53 ممتاز ملی 1/1/1359 روح اله سپهوند 15

 سه ملی 1/6/1364 لی ابوالفتحیع 54 ممتاز ملی 12/6/1345 بهروز خورزمان 16

 سه ملی 14/6/1359 مهدی شفیعی 55 ممتاز ملی 1/6/1356 بهروز ندری 17

 سه ملی 1/1/1372 محمدرضادالوند 56 ممتاز ملی 20/12/1354 عین اله كاكولوند 18

 سه ملی 1/1/1370  مصطفی رشیدنیا 57 ممتاز ملی 31/6/1362 مهدی هاشمی 19

 سه ملی 21/12/1370 امیدمهدوی 58 ممتاز ملی 1/6/1354 پروری امیر 20

 سه ملی 22/4/1369 سامان یاسمی 59 ممتاز ملی 30/6/1357 مصطفی امین نژاد 21

 سه ملی 30/6/1363 جالل ازادبخت 60 ملی ممتاز 11/12/1361 محمد حمزه فرد 22

 سه ملی 30/11/1368 سجادساری 61 ملیممتاز  1/1/1352 مراد مرادیان 23

 سه ملی 16/2/1365 محسن گودرزی 62 ملی ممتاز 17/12/1362 محسن رحیمی 24

 سه ملی 3/6/1371 مجیدگودرزی 63 ملی ممتاز 1/1/1360 هوشنگ وره زردی 25

 سه ملی 1/9/1363 اكبرگودرزی 64 ملی ممتاز 26/10/1370 مجتبی بسحاق 26

 سه ملی 3/3/1367 میثم خورشیدی 65 ملی ممتاز 9/8/1364 علی طاهری 27

 سه ملی 26/9/1365 سعیدعینی اكبری 66 ملی یک  12/11/1366 سعید گلی 28

 جدول نویس  محمد پنجی پور 67 ملی یک  30/12/1367 محمد كاوند 29

 جدول نویس  اصغر دریكوند 68 ملی یک  12/10/1366 حسین یاراحمدی 30

 جدول نویس  محمد كشوری 69 ملی یک  14/11/1362 فرشاد یوسفوند 31

 جدول نویس  سیامک لویی 70 ملییک  27/1/1364 احسان گرمسیری 32

 جدول نویس  منصور ذلقی 71 ملی یک  5/5/1363 امیر سرلک 33

 جدول نویس  محمدعلی گودرزی 72 ملی یک  1/2/1362 مهدی سمیعی فرد 34

 جدول نویس  هوشنگ بنیادی 73 ملیدو  27/4/1366 رضا فرازمند 35

 جدول نویس  جعفر میرزایی 74 ملیدو  1/12/1354 محمد علی گودرزی 36

 جدول نویس  داریوش رمضانی 75 ملی دو  23/2/1361 محمد لشنی زند 37

     ملیدو  2/3/1359 رضا صوفی 38



  

 مازندران داوران بين المللي و ملي استان

 درجه داوري تاريخ تولد ام خانوادگينام و ن رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 ملی ممتاز 28/3/1370 داود بابایی 38 یک بین المللی  موسی بابایی 1

 ملیممتاز  31/6/1368 دانیال بابایی 39 یک بین المللی  رمضانعلی رمضان نژاد 2

 ملی ممتاز 17/4/1364 سجاد علیجان زاده 40 بین المللی دو   سید محمود صیاد 3

 ملی ممتاز 19/6/1366 مجتبی باقرزاده 41 دو بین المللی  صادقینیما  4

 ممتاز ملی 1/1/1359 احسان مهدی زاده 42 دو بین المللی  محسن عبدالهی 5
 ممتاز ملی 1/7/1361 میثم ساداتی 43 دو بین المللی  غالمرضا محمدنژاد پاجی 6
 ملی ممتاز 14/11/1368 معین مرغزاری 44 سه بین المللی  عبداله افشار 7

 ملیممتاز 1/5/1360 سید محمد حسینی 45 سه بین المللی  محمد علی صمدی قره بالغ 8

 ملیممتاز 29/6/1367 معین ربیع پور 46 سه بین المللی  محمد علی احمدی شوركایی 9

 ملی ممتاز 15/6/1362 صابر آتش پیكر 47 سه بین المللی  2/6/1359 حسن گلدشتی 10

 ملیممتاز  1/1/1366 علی فیروزپور 48 سه بین المللی 10/6/1358 جانیعلی الری 11

 ملیممتاز  3/4/1368 مصطفی محمودجانلو 49 ممتاز ملی 12/9/1358 مهرداد مهرانلو 12

 ملی ممتاز 30/6/1359 حسین آخوندباباتبار 50 ممتاز ملی 15/6/1358 حجت اله شاكری 13

 یک ملی 17/6/1370 فرهاد محمدپور 51 از ملیممت 7/7/1341 محمدرضا جمشیدی فر 14

 ملی یک  29/6/1343 احمد علی قبادیان 52 ممتاز ملی 29/5/1350 محمد رمضانی 15

 ملی یک  8/2/1359 صالح سعادتمند 53 ملی ممتاز  29/6/1359 سعید ثمربخش 16
 ملی یک  1/6/1355 محمد كاكوئی 54 ممتاز ملی 30/3/1358 سید صادق قاسمی 17

 ملی یک  19/8/1347 ابراهیم بوبایی 55 ممتاز ملی 22/6/1355 صغر مجلسیا 18
 ملی یک  7/2/1361 بابک یقوب زاده 56 ممتاز ملی 27/4/1356 سید حسین قاسمی 19

 ملی یک  29/4/1362 مرتضی باقری 57 ممتاز ملی 30/6/1360 قاسم عسلچی 20
 ملییک  29/6/1362 مجید رضایی قلعه 58 ممتاز ملی 8/4/1360 ساالر بالی تبار 21

 ملی یک  28/6/1362 پوریا نشاء مقدم 59 ممتاز ملی 1/10/1353 موسی باستانی 22

 یک ملی 1/1/1367 محمد تیرنتیلی 60 ممتاز ملی 2/6/1362 دانیال منوچهری 23

 یک ملی 30/6/1366 بهنام حسن زاده 61 ممتاز ملی 26/5/1359 علی جعفری 24

 یک ملی 18/1/1364 شهرام حسن پور 62 ممتاز ملی 12/12/1359 ح اله میررمضانیسیدرو 25

 یک ملی 29/9/1368 شهرام بخشی 63 ممتاز ملی 20/2/1367 وحید هاتفی نیا 26

 یک ملی 15/6/1366 محمد پوالدی 64 ملی ممتاز  10/5/1366 میثم تیما 27

 یک ملی 30/6/1365 عباسی مسیب 65 ملیممتاز  30/6/1362 عبدالحمید مقصودی 28

 یک ملی 28/9/1360 مرتضی اردشیر 66 ملی ممتاز  ایلیا خدادادی 29

 یک ملی 19/10/1367 سهیل نوروزی 67 ملیممتاز  15/6/1360 حامد خرسندی 30

 یک ملی  رضا گل آقازاده 68 ممتاز ملی 21/6/1362 مهدی رضایی قلعه 31

 ملیدو  16/5/1357 فرزاد فعلی 69 ممتاز ملی 1/1/1364 حسین شرافتی 32
 ملی دو  16/6/1368 بهمن حاجی زاده 70 ممتاز ملی 28/6/1360 جعفر ضیاءپور 33

 ملیدو  11/8/1368 سعید الریجانی 71 ممتاز ملی  سجاد كالنتری 34

 ملی دو  14/6/1361 مجید منصوری 72 ممتاز ملی 12/5/1366 محمد خلیلی پور 35

 ملی دو  3/6/1347 محمود اسعدی 73 ممتاز ملی 5/1/1341 نصادق پورحبیبیا 36

 ملی دو  22/10/1361 عباس عالی 74 ملی ممتاز  11/5/1368 نعمت كاوسی 37



  

 مازندران داوران بين المللي و ملي استان

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 سه ملی 31/6/1360 مرتضی فرامرزی 112 ملی دو  28/4/1365 ابوالفضل قلیان رستمی 75

 سه ملی 23/11/1367 حسن آزادی 113 دوملی 30/6/1366 مرتضی حاج اقایی 76

 سه ملی 26/10/1368 محسن ولی الهی 114 ملی دو  27/2/1362 سید مهدی غفاری 77

 سه ملی 19/6/1360 رحیمیوحید  115 ملی دو  30/6/1367 علی شكری 78

 سه ملی 1/4/1367 مسیح روح اله زاده 116 ملی دو  15/11/1355 مجتبی طوسی 79

 سه ملی 22/6/1370 علی جعفری 117 ملیدو  12/4/1341 مجید یوسف نژاد 80

 سه ملی 30/7/1369 مصطفی فهیمی 118 ملی دو 1/11/1366 فرزاد قبادی 81

 سه ملی 4/6/1370 احسان نورپور 119 ملی دو  15/2/1359 سید سعید حسینی 82

 سه ملی  سید عادل حسینی 120 ملی دو  25/9/1367 علی صالحی 83
 سه ملی  علی حسن امرجی 121 سه ملی 1/8/1363 خلیل نامی  84
 سه ملی 5/6/1362 احمد اصغری 122 ملی سه  16/3/1369 رامین ملكی 85

 سه ملی 7/12/1368 كیوان عالمی 123 ملیسه  20/5/1352 حبیب اله عسگریان 86

 سه ملی 30/6/1366 عبدالرحمان عابد بادلی 124 ملیسه  20/6/1344 نصرت اله اكباتان 87

 سه ملی 19/4/1368 مسعود خدری 125 ملیسه  24/6/1367 فرشید حاجی رجبی 88

 سه ملی 1/1/1368 مجتبی اترک 126 ملیسه   سید صالح میر جعفری 89

 سه ملی 1/3/1365 داریوش رنجبر 127 سه ملی 14/12/1366 پریزاد علی 90

 سه ملی 26/8/1370 سیدمنوچهرشحاعیان  128 سه ملی 3/7/1357 حسن ترابی رستمی 91

 سه ملی 20/4/1367 حسن حسن تبار 129 سه ملی 8/3/1366 عادل جاوی 92

 سه ملی 26/9/1369 عارف بابایی 130 سه ملی 12/2/1349 مجید اندرامی 93

 سه م.لی 3/11/1366 حسین اسكندری 131 سه ملی 1/6/1359 مجتبی چوپانی 94

 سه ملی 1/1/1368 هاشمیان عیسی 132 سه ملی 14/5/1359 مهدی طبری 95

 سه ملی 11/3/1374 علی نبی قنبری 133 سه ملی 25/6/1353 مظفر روح اله زاده 96

 سه ملی 20/6/1369 فرزین ربیعی 134 سه ملی 28/2/1343 حمیدرضا ضیاءپور 97

 سه ملی 17/4/1372 ابوالفضل شصتی 135 سه ملی 5/10/1368 ولی اله فهیمی 98

 سه ملی 7/1/1363 میثم ممی زاده 136 سه ملی 29/5/1367 سهیل عرب 99

 سه ملی 20/4/1376 محمد جعفری 137 سه ملی 12/2/1367 بهنام خلیل مهر 100

 سه ملی 2/1/1368 سیدرحیم حسین نژ اد 138 سه ملی 28/3/1359 حبیب اله مطهری 101

 سه ملی 26/6/1366 سیدهادی حسینی 139 سه ملی 30/2/1364 مجتبی قاسم نژاد 102

 سه ملی 1/1/1370 سعیدمحمدنژاد 140 سه ملی 20/3/1367 رضامژده 103

 ه ملیس 12/9/1363 سیدافشین دوآبی 141 سه ملی 21/10/1366 جعفرحاجی زاده  104

 سه ملی 12/5/1373 ابراهیم ابراهیمی 142 سه ملی 30/6/1366 شهریارزرگر 105

 جدول نویس  علی شرافتی 143 سه ملی  30/1/1371 رامین عباسپور 106

 جدول نویس  ابوالفضل قارنی 144 سه ملی 2/1/1375 میالدچراغی 107

 نویس جدول  علی مجیدی 145 سه ملی 20/1/1367 حامدعالالدین 108

     سه ملی 20/6/1364 حامداحمدی 109

     سه ملی 1373/.9/5 سیدمیثم كیانژاد 110

     سه ملی 22/11/1363 امیدنوروزی 111



  

 مركزي داوران بين المللي و ملي استان
 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 سه ملی 19/5/1365 مجتبی كریمی 39 سه بین المللی  مد علی حبیبیمح 1

 سه ملی 18/9/1370 محمد پوریوسفی 40 سه بین المللی  محمدجعفر خانمحمدی 2

 سه ملی 19/5/1364 رضا بهپور 41 سه بین المللی  داود فرجی  3

 سه ملی  حمید عزیزآبادی 42 سه بین المللی 31/6/1362 عمران جباری 4

 سه ملی 3/2/1372 علی اصغر غریبی 43 ممتاز ملی 3/9/1351 امیر عباس حسینی 5

 سه ملی 2/6/1372 حسین كاووسی 44 ملی ممتاز 8/12/1362 مهرداد نجاتی 6
 سه ملی 22/4/1372 رضا عظیمی 45 ملی ممتاز 12/1/1367 مهدی غالمی 7
 سه ملی 31/1/1360 ناصر رضایی 46 ملی ممتاز 22/12/1367 سید مرتضی حسنی 8

 سه ملی 11/10/1368 شهرام دهقانی 47 ملی ممتاز 24/4/1368 ابوالفضل سلیمی 9

 سه ملی 12/4/1359 مهدی دمنه 48 ملی ممتاز 17/2/1369 مهرداد جعفری 10

 ملی سه  1/9/1359 محمد كمیجانی 49 ملی ممتاز 29/3/1361 امراله فدایی 11

 سه ملی 4/8/1346 حمیدرضا محمدی 50 ملی یک  2/3/1372 صادق خانسوز 12

 سه ملی 1/12/1338 علیرضا هشترودی 51 یک ملی 12/1/1356 مجید محمودی 13
 سه ملی 23/7/1371 محمد كاظمی 52 یک ملی 21/3/1367 اشكان واعظی 14

 سه ملی 10/10/1368 شهاب شیخی 53 یک ملی 10/11/1368 سن امیدیح 15

 سه ملی 1/1/1353 ابراهیم مشایخی 54 یک ملی 30/6/1363 سید علی سجادی 16

 سه ملی 23/11/1372 مهدی كریمی 55 یک ملی 25/12/1365 مسعود كریمی 17

 سه ملی 13/8/1360 علی حیدری 56 ملی یک  25/5/1367 ابوالفضل علی بیگی 18

 سه ملی 19/12/1365 یزدان شامل 57 ملییک  1/1/1369 تورج صفایی 19

 سه ملی 21/10/1362 محمود تجدد 58 ملی یک  29/9/1368 ادیسید محمد سج 20

 سه ملی 20/10/1343 رحیم ابوالحسنی 59 ملی یک  3/9/1371 ابوالفضل عالیخانی 21

 سه ملی 30/11/1364 مسلم زند 60 ملی یک  12/3/1346 سید اكبر بهاری 22

 سه ملی 13/4/1369 علی اكبری 61 ملی یک  17/2/1364 مجید لک 23

 سه ملی 28/6/1371 عرفان كیانی 62 ملی دو 20/1/1362 احمد ملكی 24

 سه ملی 14/4/1361 احمد زمانی بروجن 63 دو ملی 17/3/1369 محمدرضا حسینی 25

 سه ملی 23/11/1368 سلمان نفر سفید دشتی 64 ملیدو  26/3/1364 سهراب شیخی نژاد 26

 سه ملی  13/5/1366 ت اهلل طاهریقدر 65 ملیدو  13/6/1365 محمدحسین بهرامی 27

 سه ملی  9/2/1367 سیدعلی طباطبایی 66 ملی دو  17/1/1364 مجید فاتح 28

 سه ملی 20/7/1371 فرزادانصاری 67 ملی دو  11/5/1369 محمد سلیمی 29

 ملیسه  9/1/1358 محسن احمدی 68 ملیدو  5/5/1372 جمال جودكی 30

 جدول نویس  علی باقری 69 ملی دو 18/8/1369 علی شكوری 31

 جدول نویس  مصطفی بوالحسنی 70 ملیدو  30/6/1364 مهدی ابراهیمی 32

 جدول نویس  مجید شاهسوارانی 71 ملی دو  26/6/1364 میالد امیری هژاوه 33

 جدول نویس  علی محمد طاهری 72 ملی دو  1/7/1361 سیدسعید سجاد هژاوه 34

 جدول نویس  سعید گودرزی 73 ملی دو 30/6/1360 داود ایمانلو 35

     ملیدو  4/11/1360 عباس قلعه نوئی 36

     ملی دو  26/2/1365 مصطفی مقدس نژاد 37

     ملی دو  13/2/1361 میالد فرزانه 38



  

 هرمزگان داوران بين المللي و ملي استان
ردي

 ف
 درجه داوري تاريخ تولد ادگينام و نام خانو رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي

     دو بین المللی  محمد مارزی 1
     ممتاز ملی 4/6/1354 بهزاد نظری 2
     ممتاز ملی 30/10/1366 محمد یوسف پرنیائی 3

     ممتاز ملی 22/2/1357 پدرام محدث 4

     ملییک  29/4/1365 رضا رستمی لیاولی 5
     ملیک ی 10/4/1340 سید مهدی گلگیر سوار 6

     ملی دو 7/6/1365 سید امین گلگیر سوار 7

     ملی دو  12/6/1363 اسماعیل ادوایی 8

     ملی دو  1/3/1360 مرتضی زارعی دهوئی  9

     ملی دو   مجتبی حامدی پور 10

     ملیدو    احمد حامدی پور 11
     دو ملی 2/10/1364 حمید بلوچ مرادی 12
     ملی سه  27/4/1347 رزم پورعبدالمجید  13
     جدول نویس  علیرضا جعفر زاده 14
        
        

        

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  

 داوران بين المللي و ملي استان همدان

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 ملیسه  1/6/1365 علی قادری والی 38 دو بین المللی  مزدک گیتی  1
 ملیسه  1/3/1363 وسی حسینیسید علی كاو 39 بین المللی سه  داریوش چلوئیان 2
 جدول نویس  حسن فتحی 40 سه بین المللی  مسعود چوبین 3
 جدول نویس  صابر عبدالهی  41 سه بین المللی  بیژن روز بهانی 4
 جدول نویس  فرزاد غفاری 42 ملی ممتاز 4/4/1353 وحید سپید نامه  5
 دول نویسج  حمیداسالمی 43 ملی ممتاز 4/2/1350 رضا تركاشوند  6
 جدول نویس  محمددهفولی 44 ملی ممتاز 13/2/1357 حمیدرضا زندی  7
     ممتاز ملی 20/2/1347 رضا ربیعیان  8
     ممتاز ملی 26/6/1356 بیژن فردوسی  9
     ممتاز ملی 1/5/1355 محمد حسین حسینی  10
     ملیممتاز  28/6/1363 علیرضا حسینی 11
     ممتاز ملی 8/5/1356 رضا غالمی  12
     ملی ممتاز 1/3/1351 مجتبی خسروی  13
     ملی ممتاز 21/2/1351 محسن جوادی 14
     ملیممتاز  1/9/1360 سلمان بختیاری  15
     ملی ممتاز  4/6/1360 شهاب روزبهانی 16
     ملی ممتاز 2/1/1353 محمد مصطفی جوكار  17
     ملی متازم 20/12/1359 مهدی قهرمانی  18
     ملیممتاز  1/1/1358 اباذر ابوالفتحی  19
     ملیممتاز  11/12/1355 محمد صانعی همت  20
     ملییک  12/6/1349 خسرو صاحبی  21
     ملی یک  11/5/1354 مجتبی اشرفیان  22
     ملییک  14/5/1339 یداله ادیب  23
     ملی یک  7/5/1361 رسول اله وردی 24
     ملی یک  1/1/1361 محمد كیانی 25
     ملی دو  1/7/1360 جواد صمدی روشن 26
     ملیدو  3/6/1363 یاسر فرنیا 27
     ملی دو  1/3/1338 محمود بدیه  28
     ملیدو  22/6/1360 علی اكبر چهاردولی 29
     دو ملی 14/7/1371 عرفان جعفری 30
     سه ملی 21/4/1348 حمید رضا درویش  31
     ملیسه  23/10/1352 كوروش ربیعی  32
     سه ملی 1/11/1355 احمد كیهانی حكمت  33
     سه ملی 20/9/1362 یاسر كرمعلی  34
     ملیسه  12/10/1366 حامد رهگشای 35
     سه ملی 19/1/1368 حسین حسن بیگی 36
     ملی سه  26/6/1362 جواد گرگی 37



  

 ن المللي و ملي استان يزدداوران بي

 درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف درجه داوري تاريخ تولد نام و نام خانوادگي رديف

 ملیسه  12/12/1371 احمد كارگر 38 یک بین المللی  پور یزدیی ئمحمد مصال 1
 ملیسه  1/5/1369 علی اكبر برزگر 39 ممتاز ملی 3/2/1360 حبیب اله بیرانوند  2
 ملیسه  11/3/1369 مهدی زارعی 40 ملییک  11/5/1357 ابوالفضل كارگر 3
 ملیسه  20/1/1357 محمدحسین دهقان 41 ملی یک  2/2/1352 حسین وفایی 4
 ملیسه  2/3/1358 سید روح اله رفوگر 42 ملییک  14/10/1343 مرتضی رنجبر 5
     ملی دو 10/7/1341 حسین اكبری 6

     ملی دو 14/10/1357 بائیعلیرضا با 7
     ملیدو  محمد حسین پاكزاد 8
     ملیدو 3/3/1360 عباس جعفری 9
     ملی دو 25/1/1360 سید مهدی احمدپور 10
     ملیسه  27/5/1344 محمد علی حسینی  11
     ملی سه  20/6/1366 محسن انتظاری 12
     ملی سه  4/9/1365 مهدی رجبی جالل 13
     ملیسه  16/3/1366 مهدی عرب زاده 14
     ملی سه  5/2/1369 احسان شاكر اردكانی 15
     ملیسه  27/7/1367 محمد حسین كالنتری 16
     ملی سه  25/6/1366 علی محمد قاسمی 17
     ملی سه  3/11/1367 جواد قانعی 18
     ملی سه  25/10/1364 علی دهقانی محمودآبادی 19
     ملیسه  20/2/1335 ی محمد عرفانی نیاعل 20
     ملیسه  8/8/1357 امیر حسین بیرانوند 21
     ملیسه  1360 محمد فرحناكی مقدم  22
     ملیسه  14/10/1357 علی آقازاده شیرازی  23
     ملیسه  25/7/1370 منصور دهقان 24
     ملیسه  3/8/1347 حسین كریمی زاده 25
     ملیسه  30/6/1365 خواهعلی جهان 26
     ملیسه  6/2/1365 جابر ابهت 27
     ملیسه  4/1/1370 فرشید فرمان 28
     ملیسه  1/4/1364 جواد شیریزدانی 29
     ملیسه  1/6/1364 محمد جواد حدادی 30
     ملیسه  1/5/1362 صادق ناظمیان 31
     ملیسه  29/6/1363 محمد حسین دهقانی 32
     ملیسه  4/6/1367 وحید كبیری پور 33
     ملیسه  16/1/1369 محمدرضا بحجتی 34
     ملیسه  30/6/1364 حیدر كالنتری 35
     ملیسه  12/6/1370 محمد كریمی زاده 36

     ملیسه  15/1/1361 جواد حكیمیان 37

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 اتحاديه جهاني كشتياينترنتي سايت 

              

www.unitedworldwrestling.org 

 

 

 ايميل فدراسيون كشتي جمهوري اسالميسايت و 
 

www.iawf.ir 
 

www.iranwrestling.ir 

Email : wrestling.ir@Gmail.com 
 

 ايميل كميته داوران
kdavaran@yahoo.comEmail : 
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