
 "9318اٍقات فراغت  تاتعتاى ٍیصُ فصل رشتِ ّای ٍرزشی ترًاهِ زهاى تٌذی"  

 
 

ف
دی

ر
 

 یظٌردُ  ًام هرتی جٌعیت رشتـِ ٍرزشی
 ّا کالض ظاعت ترگساری

 رٍزّــای فرد رٍزّــای زٍج

 دختراى هذرظِ ٍالیثال 1
 خاًن هَظَی 

  بیه الملل دو)مربی درجه 

 (مدرس فدراسیون والیبال ایران

 ظال تِ تاال 8
 سال( 21تا  8)       91:31-11:90

 سال به باال( 21)   99:10-91:31

  

  

 ٍالیثال             2

 18:11 – 1:90 18:11 – 11:90  ظال 91تا  1 ٍ هیرجلیلی هحعٌی ّا خاًن دختراى

 پعراى

 آقای هیرحعیٌی
)با مشارکت آقای عباسعلی 

میرحسینی مربی بیه الملل و اسبق 

 تیم ملی ایران(

 ظال 91تا  8
       سال( 21تا  8)      93:31-91:90

           سال( 21تا  21)   91:10-93:31
 

 تعكتثال                 3
 91:31-99:10  ظال 91تا  1 خاًن صالحی دختراى

 91:90-93:31  ظال 91تا  1 آقای شیخیاى پعراى

 93:31-91:10  ظال 91تا  6 آقای فرزاًیاى پعراى فَتعال 4

 11:90 - 91:31  ظال 90تا  6 خاًن حكن اللْی دختراى تذهیٌتَى 5

  91:11-11:11 ظال 96 تا 8 خاًن ظیذهَرتی دختراى ترایتًَیک 6

  96:11-91:11 آزاد خاًن خثیری تاًَاى تی آر ایكط 7

 شیوٌاظتیک 8

 دختراى
 ٍ ظرداری ٍ رضاییّا  خاًن

        ایرجی
  ظال تِ تاال 3

11:10-18:31 

99:11 - 11:10 

98:31 – 91:90 

91:10 – 98:31 

 ظال تِ تاال 0 آقایاى تیک ٍ صوصاهی پعراى

11:10 - 18:31 

99:11 - 11:10 

91:90 - 99:11 

 

 تاًَاى اظتخر هْتاب                       9

 تواض حاصل ًواییذ 11933068861 – 30106166تلفي: تا شوارُ  کعة اطالع از ترًاهِ ّا جْت ثثت ًام ٍ

 33کَچِ -ًثش هیذاى هعلن -تْوي11اتتذای تلَار -یسدآدرض: 

 آقایاى اظتخر آفتاب                        11
 تواض حاصل ًواییذ 30191181 تلفي:جْت ثثت ًام ٍ کعة اطالع از ترًاهِ ّا تا شوارُ 

 قثل از پل الغذیر -تلَار فقیِ خراظاًی-تعذ از درٍازُ قرآى -یسدآدرض: 

 آقایاى زٍرخاًِ کارگراى          11
 ًواییذتواض حاصل  11933030101 تلفي:جْت ثثت ًام ٍ کعة اطالع از ترًاهِ ّا تا شوارُ 

 کَچِ هعلن-تْوي11تلَار-یسدآدرض: 

12 
ظالي تذًعازی 

 آرکَ          

 تاًَاى

 آقایاى

 تواض حاصل ًواییذ 30108111تلفي: جْت ثثت ًام ٍ کعة اطالع از ترًاهِ ّا تا شوارُ 

 ًثش هیذاى هعلن -تْوي11اتتذای تلَار -یسدآدرض: 

13 
 فَتثال اظتادیَم 

 )چوي طثیعی(                     
 آقایاى

 تواض حاصل ًواییذ  11931139111تلفي: جْت ثثت ًام ٍ کعة اطالع از ترًاهِ ّا تا شوارُ 

 ششن(کَچِ کَچِ شْیذ دّقاى)-هتری اهاهشْر01تلَار  -یسدآدرض: 

 2/1/2138شرٍع ثثت ًام: 

                                         
  

 12/6/2138لغایت  12/1/2138از هذت دٍرُ کالض ّا: 


