
نامه شمارهاعتبارتاییدیه تاریخباشگاهرشتهخانوادگی نام و نامردیف

/98/1/1998/12/2998آرا تنایروبیکتقوی الهام1 1/ه

/98/1/1998/12/2998آرا تنایکس آر تیتقوی الهام2 1/ه

/98/1/1998/12/2998آرا تنایروبیکپور ربانی شهال3 2/ه

/98/1/2098/12/2998آرا تنایروبیکایرانی آزاده4 3/ه

/98/1/2098/12/2998هیرادجسمانی آمادگیایرانی آزاده5 4/ه

/98/1/2098/12/2998هیرادپامپ بادیایرانی آزاده6 4/ه

/98/1/2098/12/2998هیرادایکس آر تیایرانی الهام7 5/ه

/98/1/2098/12/2998هیرادپامپ بادیایرانی الهام8 5/ه

/98/1/2098/12/2998هیرادجسمانی آمادگیایرانی الهام9 5/ه

/98/1/2698/3/3198جمشید تختایکس آر تیوفایی فاطمه10 13/ه

/98/1/2698/3/3198فریدایکس آر تیوفایی فاطمه11 14/ه

/98/1/2698/12/2998جوانهجسمانی آمادگیزاده بابا سمیرا12 15/ه

/98/1/2698/12/2998جمشید تختجسمانی آمادگیغالمی نفیسه13 16/ه

/98/1/2698/12/2998فرازایکس آر تی فرد سهرابی  سحر14 17/ه

/98/1/2698/12/2998کیهانایکس آر تی فرد سهرابی  سحر15 19/ه

/98/1/2698/12/2998کیهانجسمانی آمادگی فرد سهرابی  سحر16 19/ه

/98/1/2698/12/2998اکسیرایکس آر تی فرد سهرابی  سحر17 18/ه

/98/1/2698/12/2998اکسیرجسمانی آمادگی فرد سهرابی  سحر18 18/ه

اند گرفته 98 سال در تاییدیه که مربیانی لیست



/98/1/2698/12/2998کیهانجسمانی آمادگینظری اعظم19 20/ه

/98/1/2698/12/2998کیهانجسمانی آمادگیمهربان ملیحه20 21/ه

/98/1/2698/12/2998نازان تنجسمانی آمادگینژاد بلوری آناهیتا21 23/ه

/98/1/2698/12/2998نازان تنایکس آر تینژاد بلوری آناهیتا22 23/ه

/98/1/2698/12/2998اکسیرایکس آر تینژاد بلوری آناهیتا23 24/ه

/98/1/2698/12/2998اکسیرجسمانی آمادگینژاد بلوری آناهیتا24 24/ه

/98/1/2798/12/2998اهوراجسمانی آمادگیخدادادی مهدیه25 33/ه

/98/1/2798/4/3198هیرادپامپ بادیشیخلو عارفه26 25/ه

/98/1/2798/4/3198مهرجوپامپ بادیشیخلو عارفه27 27/ه

/98/1/2798/12/2998مهرجوایروبیکحسینی لیلی سیده28 26/ه

/98/1/2798/12/2998مهرجوایکس آر تیحسینی لیلی سیده29 26/ه

/98/1/2798/12/2998نویدایکس آر تیپور عظیم محبوبه30 28/ه

/98/1/2798/12/2998کیهانایکس آر تیپور عظیم محبوبه31 29/ه

/98/1/2798/12/2998الماسجسمانی آمادگیپور اصالنی زهرا32 30/ه

/98/1/2798/12/2998نازان تنجسمانی آمادگیپور اصالنی زهرا33 31/ه

خدادادی رقیه34

/98/1/3198/12/2998اکسیرپیالتسنوری فاطمه35 43/ه

/98/1/3198/12/2998اوججسمانی آمادگیاحمدی فرزانه36 44/ه

/98/1/3198/12/2998اوجایکس آر تیاحمدی فرزانه37 44/ه

/98/1/3198/12/2998روان و تنیوگاجزوثوقی معصومه38 55/ه



/98/1/3198/12/2998اوججسمانی آمادگیمرادی اکرم39 57/ه

/98/1/3198/12/2998اوججسمانی آمادگیاوزنی راضیه40 56/ه

/98/1/3198/12/2998انرژییوگاجنت حمیده41 47/ه

/98/1/3198/12/2998نویدجسمانی آمادگیداعی رقیه42 58/ه

/98/1/3198/12/2998جوانهجسمانی آمادگیآقاجانی اعظم43 52/ه

/98/1/3198/12/2998جمشید تختجسمانی آمادگیرضایی سمیرا44 49/ه

/98/1/3198/12/2998جمشید تختایکس آر تیرضایی سمیرا45 49/ه

/98/1/3198/12/2998مهرجوجسمانی آمادگیفرجی منیژه46 59/ه

/98/1/3198/12/2998جمشید تختجسمانی آمادگیسلمانی شقایق47 50/ه

/98/1/3198/12/2998چمرانجسمانی آمادگیشایسته مهری48 45/ه

/98/1/3198/12/2998احمر هاللآب در ورزشایرانی الهام49 51/ه

/98/1/3198/12/2998احمر هاللآب در ورزشکمالجو پروانه50 54/ه

/98/1/3198/12/2998روان و تنیوگامحمدیان پرستو51 42/ه

/98/1/3198/12/2998روان و تنیوگاخرسندی مرجان52 40/ه

/98/1/3198/12/2998روان و تنیوگانیکو معصومه53 39/ه

/98/1/3198/12/2998آرامشجسمانی آمادگیشایسته مهری54 60/ه

/98/2/398/12/2998جوانهجسمانی آمادگیمحمدی زهرا55 61/ه

/98/2/398/12/2998مهرجوپامپ بادیموسوی خادمی سادات رها56 65/ه

/98/2/398/12/2998نویدجسمانی آمادگیمعماری معصومه57 73/ه

/98/2/398/12/2998روان و تنجسمانی آمادگیکاظمی منصوره58 78/ه



/98/2/398/12/2998روان و تنیوگارحمانی اعظم59 77/ه

/98/2/398/12/2998اکسیریوگارحمانی اعظم60 76/ه

/98/2/398/12/2998روان و تنیوگامروجی معصومه61 74/ه

/98/2/398/12/2998جوانهپیالتسقهوچی منیریه62 69/ه

/98/2/398/12/2998شادییوگاقهوچی منیره63 71/ه

/98/2/398/12/2998سلواپیالتسقهوچی منیره64 72/ه

/98/2/398/12/2998اکسیریوگاقهوچی منیره65 67/ه

/98/2/398/12/2998اکسیرپیالسقهوچی منیره66 67/ه

/98/2/398/12/2998پارسیوگاقهوچی منیره67 68/ه

/98/2/398/12/2998کیهانپیالتسقهوچی منیره68 70/ه

/98/2/398/12/2998روان و تنیوگاقهوچی منیره69 66/ه

/98/2/398/12/2998روان و تنیوگاشاهی امیر70 79/ه

/98/2/398/12/2998روان و تنایکس آر تیشاهی امیر71 79/ه

/98/2/398/12/2998روان و تنپیالتسقهوچی منیره72 66/ه

/98/2/398/12/2998پارسایکس آر تیکمالجو پروانه73 81/ه

/98/2/398/12/2998پارسجسمانی آمادگیکمالجو پروانه74 81/ه

/98/2/398/12/2998آرامشیوگافخاری ناظر مریم75 80/ه

/98/2/798/12/2998طنینیوگانیکوکار زهرا76 86/ه

89/98/ه98/2/998/12/29 ارا تنپیالتسمرادی زهره

98/90/ه98/2/998/12/29سلواپیالتسمرادی زهره77



/98/2/998/12/2998 نازان تنجسمانی آمادگیصوفلو رقیه78 93/ه

/98/2/998/12/2998 کیهانجسمانی آمادگیصوفلو رقیه79 92/ه

/98/2/1198/12/2998زاده مقدس مسجدیوگاجزوثوقی معصومه80 94/ه

/98/2/1798/12/2998طنینجسمانی آمادگیجعفری فرحناز81 102/ه

/98/2/1798/12/2998شهرداریپیالتسقهوچی منیره82 111/ه

/98/2/1798/12/2998فاطمیه مسجدیوگاقهوچی منیره83 105/ه

/98/2/1798/12/2998طنینیوگانیکوکار زهرا84 103/ه

/98/2/1798/12/2998آرامشپیالتسقهرمانی اکرم85 104/ه

/98/2/1798/12/2998آرامشپیالتس اوج الهام86 106/ه

/98/2/1798/12/2998پارسپیالتس اوج الهام87 107/ه

/98/2/1798/12/2998نشاطجسمانی آمادگیعبدی ریحانه88 108/ه

/98/2/1798/12/2998 روان و تنپیالتس صادقی طیبه89 109/ه

/98/2/1798/12/2998نشاطجسمانی آمادگی کرمی رویا90 110/ه

/98/2/1798/12/2998شهرداریپیالتسنوری فاطمه91 112/ه

/98/2/1798/12/2998شهردارییوگاخدایاری پریسا92 113/ه

/98/2/1798/12/2998روان و تنسوینگ و یوگاخدایاری پریسا93 114/ه

/98/2/1798/12/2998روان تنپیالتس و یوگانوری فاطمه94 117/ه

/98/2/1798/12/2998 نازان تن trxجسماتی آمادگی زاده صیاد نجمه95 116/ه

/98/2/1798/12/2998آرا تنیوگا پوران زهرا96 118/ه

/98/2/1798/12/2998آرامشجسمانی آمادگیپور رضا شادی97 101/ه



/98/2/1798/12/2998آرامشایکس ار تیپور رضا شادی98 119/ه

/98/2/1798/12/2998آرامشایکس ار تیشاهی امیر اعظم99 100/ه

/98/2/1798/12/2998روان و تنیوگاحسینی فهیمه100 122/ه

/98/2/1798/12/2998وروان تنسوینگ و یوگاخدایاری پریسا101 123/ه

/98/2/1798/12/2998جمشید تختیوگامروتی صغری102 126/ه

/98/2/1798/12/2998زمان امام حسینیهیوگامروتی صغری103 128/ه

/98/2/1798/12/2998ثاراله حسینیهیوگامروتی صغری104 129/ه

/98/2/1798/12/2998شهردارییوگامروتی صغری105 127/ه

ه/98/2/1798/12/2998کیهانجسمانی آمادگیبهرامی بنفشه106

/98/2/1798/12/2998سا تنجسمانی آمادگی بیگی ویدا107 135/ه

/98/2/1798/12/2998امیرالمومنین مسجدیوگاحسینی فهیمه108 136/ه

/98/2/1798/12/2998شهرداریایکس آر تیکمالجو پروانه109 138/ه

/98/2/1798/12/2998ابوذر مسجدیوگافضعلی زهرا110 139/ه

/98/2/1798/12/2998روان و تنیوگافضعلی زهرا111 140/ه

/98/3/798/5/3098شهرداریداژبالقبادی فرحناز112 146/ه

/98/3/1298/5/3098هیرادجسمانی آمادگینوری نجمه113 154/ه

/98/3/1898/12/2998هیرادپامپ بادیخداپناه فاطمه114 158/ه

/98/3/1998/12/2998حسن امام مسجدیوگا پوران زهرا115 162/ه
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