
 0011سال  –ل شدگان دوره مربیگری بدنسازی درجه سه منطقه آزاد کیش اسامی قبو

 
 و نام خانوادگی نام ردیف

 آرزو موذن 1

 ارغوان مهدیزاده 2

 آرمینه زارع 3

 فرزانه ازوجی 4

 مهدی اسدی 5

 فاطمه اسدی 6

 مریم اصغرپور 7

 نسیم افشاری 8

 زهرا اکبری 9

 مریم اکبری 11

 فاطمه امامی 11

 فاطمه امیرآبادی 12

 آیدا افشار 13

 فرهاد باقری 14

 فاطمه بسی 15

 بهاره زاهدی 16

 سینا بهرامی 17

 معصومه رضوی 18

 یگانه پازوکی 19

 علیرضا تکلو 21

 سجاد حسینی 21

 جالل حمیدراد 22

 ور کنارسریمهنوش خاکپ 23

 عاطفه ابراهیمی 24

 مهدی خداداد 25



 احسان داریو 26

 ثنا داننده بستان آباد 27

 مهسا دربانی 28

 فاطمه درزی 29

 عاطفه رحمانی 31

 سیدامیر فروزش 31

 رویا آزادی 32

 وحید زمانی مهر 33

 زینب نصراللهی 34

 سارا محمدی 35

 سارا تورانی 36

 فائزه سبقتی 37

 ردحسین سپهری ف 38

 سیده مبینا سجادی 39

 سحر حسن پور 41

 سپیده سرلک 41

 حمیدرضا سعیدی راد 42

 سمیه آب سواران 43

 سید محسن موسوی 44

 سیده مریم هاشمی چوکامی 45

 سارا شاه حسینی 46

 محمد جعفری امیرآبادی 47

 عرفان شکوهی 48

 سمیه شوکتی امیر 49

 مهسا شیخ سفلی 51

 رضا صالح منش 51

 الهام صالحی 52

 د صفریجوا 53



 مهدی عزیزی 54

 نگیس علمیفر 55

 غزاله قلی زاده 56

 فاطمه امیریان 57

 یکتا قاسمی 58

 نازنین کاک اللهی 59

 لحاف دوزشیرین کامل  61

 امین بنی کمالی 61

 علی کشاورز جوکار 62

 الهام مرادپور گزور 63

 محبوبه اطاعتی 64

 مهدی محبی 65

 حسین محمدی 66

 پوریا محمدی فرد 67

 مریم سادات مرتضوی 68

 محمد طه مرشدی 69

 ضیه فاطمی زادهمر 71

 مریم عباسی لیسار 71

 مریم مداحی 72

 ملیکا توکلی رحیمی 73

 ملیکا نجاتی 74

 مریم ضیایی تجدد 75

 میررضا موسوی 76

 سمیرا السادات میراشرفی 77

 حمیده میرحاج 78

 مینا اصالنی نیکو 79

 پردیس ناصحی 81

 نسترن دوستی شرودانی 81



 نرگس کاظمی 82

 نسرین عیسی زاده 83

 نسیم زهرایی 84

 راحله نظم ده 85

 زهرا علی نقی پور 86

 سعیدی اقدام هدیه 87

 میثم قربانی 88

 المیرا خانمحمدی ینگجه 89

 مسعود محمدنژاد 91

 اشکان هاشمی زنوز 91


