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 پیوست:                         هیات پزشکی ورزشی استان مرکزی                          

 

 
 
 

 

 

 جناب آقای رئوفی

 رئیس محترم هیئت اسکی

 سرکار خانم طوفانی

 رئیس محترم هیئت اسکواش

 جناب آقای خسروی زاده

 رئیس محترم هیئت اسکیت

 جناب آقای یعقوبی

 محترم هیئت شمشیربازیرئیس 

 جناب آقای بهاری

 رئیس محترم هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری

 جناب آقای فتحی

 سرپرست محترم هیئت بسکتبال

 جناب آقای احمدی معین

 رئیس محترم هیئت بدمینتون

 جناب آقای محمدپور

 رئیس محترم  هیئت بولینگ ،بیلیارد و بولس

 جناب آقای میرزائی

 بوکس رئیس محترم هیئت
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 جناب آقای عظیمی زاده

 سرپرست محترم هیئت انجمن های ورزشی

 جناب آقای همتی هزاوه

 رئیس محترم هیئت پهلوانی و ورزشهای زور خانه ای

 جناب آقای امیری

 رئیس محترم هیئت بدن سازی و پرورش اندام

 جناب آقای کریمی 

 ئت تیراندازیرئیس محترم هی

 جناب آقای حسن زاده مقدم

 رئیس محترم هیئت تیر و کمان

 جناب آقای ویسمه

 رئیس محترم هیئت تکواندو

 جناب آقای نجفی

 رئیس محترم هیئت تنیس روی میز

 جناب آقای قیصری

 رئیس محترم هیئت تنیس 

 جناب آقای اخگر
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 رئیس محترم هیئت جودو

 جناب آقای نصیری

 نبازان و معلولینرئیس محترم هیئت جا

 جناب آقای کمیجانی

 رئیس محترم هیئت دوچرخه سواری

 جناب آقای فروتن نیا

 رئیس محترم هیئت دوومیدانی

 جناب آقای عشوری

 رئیس محترم هیئت روستایی و بازیهای بومی محلی

 جناب آقای احمدی

 رئیس محترم هیئت ژیمناستیک

 جناب آقای فرجی

 رئیس محترم هیئت سوارکاری

 آقای کرمی جناب

 رئیس محترم هیئت شنا، شیرجه و واترپلو

 جناب آقای حسنی

 سرپرست محترم هیئت شطرنج

 



   62/8/4100تاریخ:    ی             مه تعالسب                                                                  
  4001/118اره:    فدراسیون  پزشکی ورزشی جمهوری اسالمی ایران                                 شم 

 
 پیوست:                         هیات پزشکی ورزشی استان مرکزی                           

 

 
 
 

 

 

 جناب آقای غفاری

 رئیس محترم هیئت فوتبال

 جناب آقای سبحانی

 سرپرست محترم هیئت قایقرانی

 جناب آقای رضایی

 رئیس محترم هیئت کوهنوردی

 جناب آقای زند

 رئیس محترم هیئت کاراته

 ی ترکمانجناب آقا

 رئیس محترم هیئت کشتی

 جناب آقای عسگری

 رئیس محترم هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی

 جناب آقای مجرد

 رئیس محترم هیئت نجات غریق و غواصی

 جناب آقای پورجعفری

 رئیس محترم هیئت کبدی

 جناب آقای رفیعی
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 رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان و کم بینایان

 جناب آقای حسن پور

 یس محترم هیئت ناشنوایان رئ

 جناب آقای امیری

 رئیس محترم هیئت وزنه برداری

 جناب آقای میرزایی

 رئیس محترم هیئت ورزش های رزمی

 جناب آقای یوسفی

 سرپرست محترم هیئت والیبال

 جناب آقای عسگری

 رئیس محترم هیئت ووشو

 جناب آقای اکبر آبادی

 رئیس محترم هیئت هندبال

 هجناب آقای نان بد

 رئیس محترم هیئت همگانی

 جناب آقای اسدی

 سرپرست محترم ورزشهای بیماران خاص وپیوند اعضا
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 جناب آقای فردوسی

 رئیس محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان اراک

 لواییقای جناب آ

 محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان آشتیان رئیس

 سرکار خانم میری

 محترم هیات پزشکی ورزشی شهرستان آشتیان رئیس

 یوسفیقای آجناب 

 خنداب محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان سرپرست

 بهرامی نکوقای آجناب 

 خنداب محترم هیات پزشکی ورزشی شهرستان رئیس 

 جناب آقای قمری

 محالت محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان رئیس

 کریمی جناب آقای

 محالتمحترم هیات پزشکی ورزشی شهرستان  رئیس
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 محمودی جناب آقای

 تفرش محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان رئیس

 جناب آقای اسدی

 تفرش محترم هیات پزشکی ورزشی شهرستان رئیس

 جناب آقای علیخانی

 شازند محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان سرپرست

 سرکار خانم عسگری

 شازند محترم هیات پزشکی ورزشی شهرستان رئیس

 لیجناب آقای تج

 کمیجان محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان رئیس

 جناب آقای بهادری

 کمیجان محترم هیات پزشکی ورزشی شهرستان رئیس

 جناب آقای غالمحسینی

 فراهان محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان سرپرست



   62/8/4100تاریخ:    ی             مه تعالسب                                                                  
  4001/118اره:    فدراسیون  پزشکی ورزشی جمهوری اسالمی ایران                                 شم 

 پیوست:                         هیات پزشکی ورزشی استان مرکزی                          

 

 
 
 

 

 

 جناب آقای سردارپور

 فراهانمحترم هیات پزشکی ورزشی شهرستان رئیس 

 قای کهریزیآجناب 

 دلیجان محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان رئیس

 سرکار خانم جاللی

 دلیجان محترم هیات پزشکی ورزشی شهرستان  رئیس

 قای عبدیآجناب 

 ساوه محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان رئیس

 جناب آقای صدیف

 ساوهمحترم هیات پزشکی ورزشی شهرستان  رئیس

 جناب آقای میر هاشمی

 زرندیه محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان رئیس

 سر کار خانم صعودی

 زرندیهمحترم هیات پزشکی ورزشی شهرستان  رئیس
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 قای امجدیآجناب 

 خمین محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان رئیس

 قای شکریآجناب 

 خمینمحترم هیات پزشکی ورزشی شهرستان  رئیس

 با سالم

به ، ضمن سپاس از زحمات جناب عالی و دیگر همکاران گرامی آن هیات  احتراما،

فدراسیون پزشکی  ،استحضار میرساند به دنبال اعالم نیاز مجدد سازمان انتقال خون

دراسیون های ورزشی قصد و شماری از فورزشکاران یج ورزشی با همکاری سازمان بس

بسیج در سراسر  همزمان با هفته 8/0011/ 92 مورخرا  ر خون ذدارد دومین پویش ن

 کشور اجرا نماید.

جهت مشارکت هر چه پرشور جامعه ورزش الزم  اطالع رسانی و اقدامات لذا ضرورت دارد 

 استان در پویش یاد شده به عمل اید.و جوانان 
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 0نشانی: اراک، خیابان دانشگاه،روبروی دانشگاه آزاد اسالمی قنات، کوچه احسان 
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