
مربیگرینام آموزشگاه رشته نام و نام خانوادگیردیف

هشتیگشیاًْؽَ(تافت)صٌایغ دعتی عویَ علطاًی 1

هشتیگشیپشداصػفي آّسی اطالػاتصُشا صاسع تیاتاًگشد2

هشتیگشیًگاسعتاىهشالثت صیثاییؽیوا خاهْؽی3

هشتیگشیپًَْهشالثت صیثاییهیتشا ُضاس خاًی4

هشتیگشیپیؾتاصفي آّسی اطالػاتدویشا فخشی5

هشتیگشیٌُش(دّختِای عٌتی)صٌایغ دعتی فشیذٍ تغاطی6

هشتیگشیتکٌامفي آّسی اطالػاتهذوذهِذی لاعوی 7

هشتیگشیهِشّ هاٍفي آّسی اطالػاتفاطوَ ًْسّصی8

هشتیگشیهَ تاًْطشادی دّختکتایْى علیوی9

هشتیگشیهادس(تافت)صٌایغ دعتی پشّیي هلکی هجذ10

هشتیگشیهادسطشادی دّختپشّیي هلکی هجذ11

هشتیگشیٌُشطالییصٌایغ غزاییػؾشت ػظیوی12

هشتیگشیکْکٌُشُای تجغویصیثا کاکایی13

هشتیگشیکیویاگشاى(صاسػی- تاغی )کؾاّسصی ػطیَ دغیي اتادی14

هشتیگشیصسیيهشالثت صیثاییعِیال فشُادیاى15

هشتیگشیگلغاهشالثت صیثاییّدیذٍ الغادات دغیٌی 16

هشتیگشیهِغاىطشادی دّختهیٌْ صیادی17

هشتیگشیهِغاىٌُش دسخاًَصذیمَ ًجفی18

هشتیگشیهِغاىهِاستِای عالن صیغتيصذیمَ ًجفی19

هشتیگشیپشیؾادهشالثت صیثاییصُشٍ ًیکْیی20

هشتیگشیسخغاسٍهشالثت صیثاییایشاى ًادسی پْس21

هشتیگشیگٌج داًؼفي آّسی اطالػاتهؼصْهَ ؽِثاصیاى22

هشتیگشیگلؾيطشادی دّختلیال تاجذیٌی23

هشتیگشیًمؼ جِاىهشالثت صیثاییکثشی تیوْسی24

هشتیگشیهِش ّ هاٌٍُشُای تجغویًذا ًشگغی25

هشتیگشیهِش ّ هاٌٍُشُای تجغویغضٌفش ػلیکشهی26

هشتیگشیفضیلتهشالثت صیثاییهِشی صسپْػ27

هشتیگشیگالیْلطشادی دّختطاُشٍ چْپاًی28

هشتیگشیهِشاًَهشالثت صیثاییلیال کشهی 29

هشتیگشیتاختشفي آّسی اطالػاتهؼصْهَ دّپیکش30

هشتیگشیتک آساهشالثت صیثاییعکیٌَ علطاى اتادی31

هشتیگشیًذافي آّسی اطالػاتًیلْفشتکل32ْ

هشتیگشیکاتْکٌُشُای تجغویفشیال فلکی33

هشتیگشیهِشهشالثت صیثاییصُشا آلایی34

هشتیگشیعادلهشالثت صیثاییؽِال هؼوش35

گواهینامه های صادر شده مربیگری



هشتیگشیًیک سّػطشادی دّختُالَ خطیثی36

هشتیگشیگلشیضطشادی دّختؽِشصاد اتشاُیویاى37

هشتیگشیآسادفي آّسی اطالػاتعاسا رّالفماسی38

هشتیگشیآعْطشادی دّختعاسا سعتوی39

هشتیگشیُذف(تافت)صٌایغ دعتی هِشی تشُاًی40

هشتیگشیداًؼ تشتشفي آّسی اطالػاتعؼیذ سدوتی اصل41

هشتیگشیپشدیظصٌایغ دعتی ایشاى سضایی دارق42

هشتیگشیػثذی(تافت)صٌایغ دعتی هشین ادوذی43

هشتیگشیاّعتافي آّسی اطالػاتپشعتْ لاعن پْس44

هشتیگشیکاتْکٌُشُای تجغویفشیال فلکی45

هشتیگشیًمؼ ًواهشالثت صیثاییصیٌة ایضدی46

هشتیگشیکیویاگشاىاهْسهالی تاصسگاًی الِام هغؼْدی پْیا47

هشتیگشیؽمایك عشرهشالثت صیثاییصُشا صالخ48

هشتیگشییکتافي آّسی اطالػاتهشین یگاًَ صالخ پْس49

هشتیگشیؽشهیيهشالثت صیثاییسضْاى اهاًی50

هشتیگشیکلثَ ٌُش(تافت)صٌایغ دعتیصُشا عپِش51

هشتیگشیپشدیظصٌایغ ًغاجیایشاى سضایی دارق52

هشتیگشیکاّػػوشاىًیلْفش ُوتی53

هشتیگشیًخثگاىػوشاىهیتشا سدیوی پْیاًی54

هشتیگشیٌُگاهَهشالثت صیثاییتتْل ػثذالپْس55

هشتیگشیپشتْطشادی دّختفشیذٍ هشداًی56

هشتیگشیخاًیاهْسهالی تاصسگاًی فشًْػ هذوذی57

هشتیگشیآساداهْسهالی تاصسگاًی ًغشیي اعذی58

هشتیگشیخاتْىهشالثت صیثاییعْداتَ ًیکشُی59

هشتیگشیؽوینهشالثت صیثاییهشین دیذسی60

هشتیگشیًذا(صاسػی- تاغی )کؾاّسصی ػطیَ دغیي اتادی61

هشتیگشیسکغاًاطشادی دّختعْصاى الماصی62

هشتیگشیکیویاگشاى(تافت)صٌایغ دعتی هِشی تشُاًی63

هشتیگشیٌُشکذٍطشادی دّختفْصیَ هذوذی64

هشتیگشیهاٍطشادی دّختهشین دیذسی65

هشتیگشیطلْع فٌاّسیفي آّسی اطالػاتکیویا ادوذی66

هشتیگشیًظشیفي آّسی اطالػاتهذوذهِذی لاعوی 67

هشتیگشیافشاهشالثت صیثاییلیال لاعوی 68

هشتیگشیکاسعاصاىهکاًیکاهیشسضا تژداى69

هشتیگشیآساهشالثت صیثاییهژگاى ّسهماًی70

هشتیگشیًْاًذیؾاىفي آّسی اطالػاتًغاء فؼلَ گشی71

هشتیگشیکیژاى(تافت)صٌایغ دعتی هشین علیوی72



هشتیگشیهاسالػوشاىتاتک تاتْس73ٍ

هشتیگشیتاختشفي آّسی اطالػاتکاهثیض کاهشاًی74

هشتیگشیآستیيهِاستِای عالن صیغتيهؼصْهَ ػضیضی75

هشتیگشیصٌایغ غشب(دّختِای عٌتی)صٌایغ دعتی هِْػ داجی ػلیاًی76

هشتیگشیتشدیافي آّسی اطالػاتًغشیي تغاطی77

هشتیگشیعذشاهْسهالی تاصسگاًی اکشم پاک ًژاد78

هشتیگشیتی ُوتاطشادی دّختصیٌة ًادسی79

هشتیگشیهاسالاهْسهالی تاصسگاًی هغؼْد دیذسی80

هشتیگشیتیوْسیفي آّسی اطالػاتهذغي آرسکشداس81

هشتیگشیگالّیژهشالثت صیثاییطیثَ ؽشیفی82

هشتیگشیٌُشکذٍهشالثت صیثاییهشین سضایی83

هشتیگشیعپیذاسٌُشُای تجغویعیذٍ هشین دغیٌی84

هشتیگشیهؼشاجفي آّسی اطالػاتطیثَ ّادذی85

هشتیگشیًمؼ جِاىهشالثت صیثاییصُشا اهیشی86

هشتیگشیلصشتوذىػوشاىعؼیذ سُشّ هِشتاى87

هشتیگشیطلْع فٌاّسیػوشاىاهیي لِشهاًی تْالیی88

هشتیگشیجیشاىطشادی دّختهشین دذادیاى89

هشتیگشیکیویاگشاى(صاسػی- تاغی )کؾاّسصی هذوذ ًاجی پْس90

هشتیگشیًظشیفي آّسی اطالػاتصیٌة کاظوی 91

هشتیگشیآسادػوشاىگالسٍ هذی الذیٌی92

هشتیگشیداسالفٌْىفي آّسی اطالػاتخیشالَ چٌاسی93

هشتیگشیتاختشفي آّسی اطالػاتعویشا سدیوی94

هشتیگشیپًْکفي آّسی اطالػاتدویشا فخشی95

هشتیگشیپًْک(تافت)صٌایغ دعتی صُشا اهیشی96

هشتیگشیؽادیطشادی دّختطاُشٍ ًجفی97

هشتیگشیکادّطػوشاىهذوذ علطاًی98

هشتیگشیدافظفي آّسی اطالػاتیْعف ادوذی99

هشتیگشیکیویاگشاىٌُشُای تجغویسّجا ادوذی 100

هشتیگشیکیویاگشاىدغاتذاسیافغاًَ هیشصایی101

هشتیگشیتشدیافي آّسی اطالػاتادغاى تِاساًگیض102

هشتیگشیایذٍ ًْهشالثت صیثاییلیال هذثی103

هشتیگشیتاساىهشالثت صیثاییاکشم اتشاُیوی 104

هشتیگشیکیویاگشاىفي آّسی اطالػاتػثذاهلل هثاسکی105

هشتیگشیعپیذاسطشادی دّختسضیَ هشادی106

هشتیگشیگیغْهشالثت صیثاییفاطوَ خضایی107

هشتیگشیگیغیاهشالثت صیثاییصُشٍ ادوذی 108

هشتیگشیٌُشطشادی دّختفشیذٍ تغاطی109



هشتیگشیپًْکطشادی دّختفاطوَ دیذسیاى110

هشتیگشیصًگٌَهشالثت صیثاییفشح اؽکفتی صًگ111ٌَ

هشتیگشیخالَ لٌادصٌایغ غزاییژالَ فتذی 112

هشتیگشیپاسطفي آّسی اطالػاتلیال جلیلیاى113

هشتیگشیکیژاىطشادی دّختفاطوَ دیذسیاى114

هشتیگشیگلغشرفي آّسی اطالػاتًغشیي رّالفماسی115

هشتیگشیگٌج داًؼفي آّسی اطالػاتدویذسضا تاتایی116

هشتیگشیالواط ؽِشطشادی دّختعْصاى الماصی117

هشتیگشیتذتیشصٌؼتهکاًیکاهیي دل اًگیضاى118

هشتیگشیُْسٌُشُای تجغویعواًَ اًذسصگ119ْ

هشتیگشیلصشآسیاییهشالثت صیثاییفشیثا الواعی عطشی120

هشتیگشیدْساطشادی دّختفشؽتَ فشٌُگیاى121

هشتیگشیهِشّ هاٌٍُشُای تجغویپشّاًَ آعواًی122

هشتیگشیتاختشاهْسهالی تاصسگاًی پشّاًَ هشادی123

هشتیگشیالواط ؽِشطشادی دّختعْصاى الماصی124

هشتیگشیپْیٌذگاىطشادی دّختآصیتا سضایی125

هشتیگشیکادّطػوشاىتتْل سعْلی126

هشتیگشیتاک پْیؼفي آّسی اطالػاتفاطوَ کاهشاى ّػ127

هشتیگشیپیؾتاصخذهات آهْصؽیصُشا تختیاسی128

هشتیگشیکیویاگشاىفي آّسی اطالػاتهژگاى چؾوَ کثْدی129

هشتیگشیخْاسصهی ػوشاىصُشا عثضی130

هشتیگشیًگاسعتاىهشالثت صیثاییعِیال فشُادیاى131

هشتیگشیکوٌذهشالثت صیثاییالِام صاسهی فشد132

هشتیگشیسایاًَ کاساىفي آّسی اطالػاتهذغي فتذی133

هشتیگشیآکاژّهشالثت صیثاییافتاج علطاًی134

هشتیگشیداًؼ تشتشاهْسهالی تاصسگاًی ػاتذیي سدوت آتادی135

هشتیگشیتاختشتشقػثاعؼلی کوشی136

هشتیگشیتاختشتشقػثاعؼلی کوشی137

هشتیگشیًْیاىهشالثت صیثاییهشین جْاًویشی138

هشتیگشیدکینػوشاىػلی فشاهشص ًژاد139

هشتیگشیتاختشهخاتشاتعیذیذاهلل دغیٌی140

هشتیگشیگٌج داًؼفي آّسی اطالػاتسّح الَ اعواػیلی هٌؼ141

هشتیگشیگٌج داًؼفي آّسی اطالػاتسّح الَ اعواػیلی هٌؼ142

هشتیگشیعپیذاسفي آّسی اطالػاتعویشا دسک143َ

هشتیگشیداًؼ تشتشفي آّسی اطالػاتسّح الَ سدوتی144

هشتیگشیساصیفي آّسی اطالػاتؽِشام صذشایی145

هشتیگشیًیکاهْسهالی تاصسگاًی خذیجَ خاًجاًی146



هشتیگشیپاسطفي آّسی اطالػاتطاُشٍ صیذی 147

هشتیگشیؽٌتیا(فشػ)صٌایغ دعتی طاُشٍ سؽیذ پْس148

هشتیگشیکوال الولکٌُشُای تجغویّیذا پاسع149َ

هشتیگشیهِغتاى(تافت)صٌایغ دعتی فشؽتَ جلیلیاى150

هشتیگشیًیک سّػطشادی دّختطاُشٍ ًیک سّػ151

هشتیگشیتاتهشالثت صیثاییعذش کشجی152

هشتیگشیدُکذٍ آهْصػفي آّسی اطالػاتؽِاب ؽِثاصی153

هشتیگشی پشدیظٌُشُای تجغوی طاُشٍ کِشیضی 154

هشتیگشیپشدیظطشادی ّ دّختطاُشٍ کِشیضی 155

هشتیگشیپشدیظطشادی ّ دّختطاُشٍ کِشیضی 156

هشتیگشیضذی(فشػ)صٌایغ دعتی هِشاًگیض سؽیذی157

هشتیگشیضذی(تافت)صٌایغ دعتی هِشاًگیض سؽیذی158

هشتیگشیاساعتَهشالثت ُای صیثاییهاًذاًا تاساًی159

هشتیگشیهْلْیفي اّسی اطالػاتػِذیَ سعتوی160

هشتیگشیپیؾشّهشالثت ُای صیثاییعذش سدیوی 161

هشتیگشیپًْک(تافت)صٌایغ دعتی فشیثا هِذی پْس162

هشتیگشیٌُشطشادی ّ دّختعیذٍ ؽؼلَ فتخ الِی163

هشتیگشیکوال الولکٌُشُای تجغوی هژگاى سصهَ گش164

هشتیگشیآصیذٍطشادی ّ دّختپشی اهیشیاى165

هشتیگشیجِاد(صساػی- تاغی )کؾاّسصی الِام فاطوی ؽؼاس166

هشتیگشیعْفیاهشالثت ُای صیثاییًیش اهیشی167

هشتیگشیدُکذٍ آهْصػاهْسهالی ّ تاصسگاًی آرس تاتای آرس168
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1393/11/27

1393/11/28

1393/11/29

1393/11/29

1393/11/29

1393/11/28

1393/11/28

1393/12/10



1393/12/10

1393/12/9

1393/8/6

1393/12/12

1393/12/16

1393/12/16

1393/12/16

1394/01/19

1394/01/19

1394/01/19

1394/01/19

1394/01/19

1394/02/2

1394/02/2

1394/02/15

1394/02/9

1394/02/05

1394/02/10

1394/02/10

1394/02/16

1394/02/21

1394/02/22


