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 محمد  4134450645 جاده آذر شهر بنیان دیزل

 یزنوز

  فوتبال بزرگساالن برتر مرد یساز تراکتور انیصادق غالمرضا 09149197053

 محمد  04134248666 جاده آذر شهر بنیان دیزل

 یزنوز

  فوتبال بزرگساالن برتر مرد یساز نیماش یبیخط دیجمش 09143151294

 بایجانآذر فوتبال بزرگساالن 1 گیل مرد یشهردار   یشهردار  04134448055 خ ورزش ش توانا

 یشرق

  فوتبال بزرگساالن 3 گیل مرد کوثر آذر انیمیابراه یعل 09141148823 رهیمد اتیه   

 فاتح هرماس پوریعل الناز 09141335600 رهیمد اتیه   ولی عصر خ فروغی

 رانیش

  فوتبال بزرگساالن 3 گیل مرد

اتوبان پاسداران پارک ربع 

 رشیدی

  فوتبال دیام  مرد ادب و علم بابازاده لیاسماع 09149139741 رهیمد اتیه  

خ آبرسان نرسیده به 

 بیمارستان شمس

  فوتبال نونهاالن  مرد یریدب یریدب شهرام 09141143015 رهیمد اتیه  

آبرسان نرسیده به  خ

 بیمارستان شمس

  فوتبال جوانان  مرد یریدب یریدب شهرام 09141143015 رهیمد اتیه  

 فوتبال نونهاالن  مرد هیمهد زاده اهلل فتح یمهد 09146168944 رهیمد اتیه   چهارراه ش بهشتی

  فوتبال جوانان  مرد پوشان یمل یرضو فائز 09142218060 رهیمد اتیه   مجتمع شقایق 

  فوتبال دیام  مرد عقاب شادلو دیام 09149154257 رهیمد اتیه   پایگاه هوایی

ورزقان مجتمع ورزشی 

 مس سونگون ورزقان

 سونگون مس ینجف حامد 09121366950   44550443

 ورزقان

 مرد

 

  فوتسال بزرگساالن برتر گیل

بناب خ الله نبش تختی 

26 

 دیام آقاپور یمرتض 09149914450   04137746149

 جانیآذربا

 بناب

 فوتسال بزرگساالن 2 دسته مرد
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جاده شنتو ک رود باشگاه 

 آپادانا

 فوتسال جوانان برتر گیل مرد زیتبر آپادنا ییخدا اکبر 09144129154   04136694378

قرامک جنب ماشین 

 سازی

 گمنام یشهدا دادفرما دیمج 09147739909   04132872100

 زیتبر

 فوتسال جوانان 1 دسته مرد

پایگاه دوم شکاری ش 

 فکوری

 مس دیام ینجف حامد 09141366950   44550443

 سونگون

 ورزقان

  فوتسال دیام 1 دسته مرد

ورزقان مجتمع ورزشی 

 مس سونگون ورزقان

  فوتسال بزرگساالن 2 دسته مرد زیتبر عقاب شادلو دیام 09149154257   04132640266

بناب هیات فوتبال 

 شهرستان بناب

 یساز تراکتور یعبدالرحمان حامد 09145871544   37736330

 بناب

 فوتسال نوجوانان 1 دسته مرد

م ولی عصر نرسیده به م 

 پروین اعتصامی

 آوران نام یعمود یعل 09143035619   04136561310

 زیتبر

 فوتسال نونهاالن 1 دسته مرد

جاده سردرود باشگاه 

 تراکتورسازی 

آکادمی  میر معصوم سهرابی 09144137745   

 تراکتور سازی

 مدرسه فوتبال    

شهرک امام باشگاه 

 کارگران

 مدرسه فوتبال    کارگران مصطفی فتح الهی 04132841423   

ویالی باغ دکتر دبیری 

 استادیوم یادگار

 مدرسه فوتبال    دبیری شهرام دبیری 09147771597   

رسالت سالن آزادی پارک 

 بانوی مهر 

دانش و  مهدی رستمی 09144120700   

 تندرستی

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    عقاب سروس فرج زاده 09141005071    پایگاه دوم شکاری تبریز

ورزشگاه تالش مفتح 

 میصیر

 مدرسه فوتبال    قائم نجفی یوسف قلی پور  0914006603   

چمن مصنوعی نصف راه 

 امیر کبیر

 مدرسه فوتبال    یاران ایران محرم کریمپور 09149171683   

 مدرسه فوتبال    سبز پوشان فرهاد داداش ضیائی 09147334353    باشگاه فرهنگ 
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 مدرسه فوتبال    شهریمیز سید طاهر اسحقی 09148050080    نصف راه امیرکبیر

نصف راه چمن مصنوعی 

 امیر کبیر

 مدرسه فوتبال    کالسیک رضا حدادی مقدم 09145022003   

 مدرسه فوتبال    نخبگان محمد اولیایی 09145001191    آسمان پرواز

ولی عصر پروین اعتصامی 

جنب مسجد ولی عصر 

زمین منجم استادیوم 

 مرزداران

  مدرسه فوتبال    کمال کمال سالمی 09144121198   

جمن مصنوعی شهید 

 رفعتی

 مدرسه فوتبال    آراز مسعود پیری 09197091727   

شهرک باغمیشه جنب 

 فروشگاه ماهی

 مدرسه فوتبال    نام آوران محمد علی عمودی 09143035619   

 مدرسه فوتبال    کاوه کاوه سالمی 09141144812    ارتش جنوبی صدا وسیما 

سید سید محمد  09143033386    چمن م میرداماد 

 حسینی

 مدرسه فوتبال    برتر

پاس  اصغر جهانبخش 09144033717    ارتش جنوبی صدا و سیما

 جهانبخش

 مدرسه فوتبال   

ماراالن چمن مصنوعی 

 شهید پاشایی

 مدرسه فوتبال    آوای تبریز فرهاد اسدی 09148364648   

چمن طبیعی لشکر ارتش 

 جنوبی

 مدرسه فوتبال    دانش و ورزش عباس حسین زاده 09143143045   

 مدرسه فوتبال    بهبود عباس بهبودی 09141048288    سالن فرهنگ مرزداران

 مدرسه فوتبال    جامعه فوتبال هوشنگ فرید فیضی 09143133763    چمن صدا وسیما

قره آغاج کوی شریعتی 

 سالن ورزشی

 فوتبالمدرسه     تبریز پویا ایوب نیک خرد 09145810610   

 مدرسه فوتبال    شهید فهمیده جعفر کامرانی 09149080792    سالن ورزشی آذر آب

 چمن صدا وسیما

 

 مدرسه فوتبال    بنیاد نادر منیعی 09144190652   
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استادیوم جام و جم خ 

 ارتش

صنعت و  علیرضا عیوضی 09143016949   

 ورزش

 مدرسه فوتبال   

اندیشه مصنوعی مهر  10

 والیت

 مدرسه فوتبال    ایپک پاالس بهرام زرشناس 09144088950   

چمن مصنوعی سرپوشیده 

 آذر آب

 مدرسه فوتبال    ولی عصر  مهرداد ممی پور 09143147847   

 مدرسه فوتبال    شاهین صمد صبحی 09141048227    سازمان ورزش شهرداری

 مدرسه فوتبال    محمد زاده محمد زادهیونس  09143082271    استادیوم مرزداران

 مدرسه فوتبال    حامد علی بهنامی 09143073370    چمن صدا وسیما

 مدرسه فوتبال    نوین تبریز ناصر صالحی 09144022927    میر داماد

  مدرسه فوتبال    ستارگان تبریز علی فرضی 09148659531    چمن مصنوعی توانیر

ساالر خسرو  توحید چاپاری 09143085807    شهر ورزشگاه شهر خسرو

 شهر

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    بازرگانی نوین ناصر رنجبر 09144155343    نصف راه سالن بازرگانی

گشتارگاه چمن مصنوعی 

 الغدیر

 مدرسه فوتبال    الغدیر حسین نقی یان 09141152836   

 مدرسه فوتبال    رشاد یونس معینی 09143145492    چمن مصنوعی میرداماد

م ستارخان مجموعه 

ورزشی کوچ سالن ورزشی 

 ورزشگاه فرورگاه

 مدرسه فوتبال    کوچ سید صادق بقائی 09145064232   

چمن مصنوعی پارک 

 مشروطه

 مدرسه فوتبال    تکنیک علی پور رحیم 09143016711   

خانه سازی چمن هالل 

 احمر 

 مدرسه فوتبال    فجر محمود ریسمانچی 09372634474   

 مدرسه فوتبال    نود حسن بانظم 09372634474    مشعل خ ورزش

 مدرسه فوتبال    نور ماهان حسن عزیزی 09147332383    چمن پرواز شهرک ورزش
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مهارتهای  نادر باداد 09195368493    استادیوم مرزداران

 فوتبال

 مدرسه فوتبال   

  مدرسه فوتبال    آلتین گل علیرضا داداش زاده 09146000616    چمن م بعثت م آذربایجان

خ بهار سازی جنب م 

سبزی چمن مصنوعی 

 شهدای حکم آباد

 مدرسه فوتبال    استار امیر علی احمد زاده 09141034391   

مصنوعی خ امیر کبیر 

 نصف راه بغل جهاد

 مدرسه فوتبال    ایده آل باقرعدالت دخت  09143059576   

ایل گولی برج هادی 

 آسمان پرواز

 مدرسه فوتبال    ایدمان علی اکبر چوپانی 09144171791   

 مدرسه فوتبال    شهدای گمنام محمد حاتمی 09141166840    سالنهای افق الله

گشتارگاه چمن مصنوعی 

 الغدیر

 مدرسه فوتبال    سفید پوشان محمد ذریه 09144064726   

سالن دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز

 مدرسه فوتبال    ارگ تبریز سعید غالمحسینی 09141146004   

 مدرسه فوتبال    حاتمی مهدی حاتمی 09148886545    فلکه خیام 

کرکج رستوران اعیان 

 سالن ستاره آذربایجان

 مدرسه فوتبال    ایرانیان جعفر اکبرپور 09144032895   

جمن مصنوعی شهدای 

 حکم آباد 

 مدرسه فوتبال    شاهد غالمرضا دشن 09143144690   

ماراالن پشت پمپ بنزین 

 شهید پاشایی

سپهر ماشین  علی عباسی 09149160116   

 سازی

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    نبرد مجتبی ذاکری 09141005262    ربع رشیدی

چمن مصنوعی آکادمی 

 رام 

سرخپوشان  میر معصوم حسینی 09144022814   

 تبریز

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    آرمان سهند  امیر اسدی 09141066090    ند بوستانشهرک سه

جاده باسمنج شمیم 

 پایداری

 مدرسه فوتبال    پرواز نادر دهقان 09144039621   
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نام آوران  مهدی فتح اهلل زاده 09146168944    ربع رشیدی

 مهدیه

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    حسن دخت  مرتضی حاضری  09010932129    ورزشگاه توحید عباسی

چمن کارگران ششگالن 

 بیمارستان

 مدرسه فوتبال    ستارخان  منوچهر صالحی 09143029193   

م آذربایجان چمن 

 مصنوعی بعثت

 مدرسه فوتبال    آتا علی عالی 09147606218   

پارک صنعتی و جاده 

 فرودگاه روستای مایان

 مدرسه فوتبال    شهدای مایان صمد آزموده 09149114127   

 مدرسه فوتبال    آذر یورد احمد یزدانی 09142413866    دانشگاه آزاد

باغشمال تبریز استادیوم 

 تختی

  مدرسه فوتبال    نسل نو فراز تمیز کار 09144072768   

سالن های شقایق کوی 

 الله

 مدرسه فوتبال    ملی پوشان  فائز رضوی 09142218060   

قرامک چمن کارخانه 

 ماشین سازی

علمی  مصطفی شمسعلی 09143153215   

کاربردیماشین 

 سازی

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    فرشباف ناصر فرشباف 09149023139    عباسی ورزشگاه توحید

اتوبان پاسداران پارک ربع 

 رشیدی

 مدرسه فوتبال    علم و ادب اسماعیل بابازاده 09149139741   

 مدرسه فوتبال    آذرخش رسول طریقت 09148310623    چمن مصنوعی میرداماد

 مدرسه فوتبال    دانشگاه تبریز حبیب محمد پور 09144138660    بعثت م آذربایجان

 مدرسه فوتبال    پرورش گستر  علی ربوی 09144050599    شهرک پرواز

غالحسین دین  09143011323    پروین اعتصامی

 محمدی

 مدرسه فوتبال    دین محمدی

 مدرسه فوتبال    پسران آبی صمد قنبریان 09359735585    چمن مصنوعی راه آهن

 فوتبالمدرسه     سرخ آبی کریم افخم  09141145424    باغشمال تختی
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آزادی پشت جهاد 

 کشاورزی 

 مدرسه فوتبال    شفق آرش زارعی 09149068867   

 مدرسه فوتبال    شهید پناهی محمد حسین پناهی 09144176909    خ ورزش شهرداری تبریز

  مدرسه فوتبال    قهرمانان خلیل صادقی 09143130628    چمن م ولی امر

 مدرسه فوتبال    دیهیم  غلمحسین کریمپور 09144158422    چمن تالش

 مدرسه فوتبال    کاپیتان مهرداد حسن پور 09144110128    چمن م سردرود

 مدرسه فوتبال    نشاط انیسه  احمد انسیه 09143023746    ارتش جنوبی صدا وسیما

 فوتبالمدرسه     فوالدوند مهدی فوالدوند 09379796622    خانه سازی هالل احمر

 مدرسه فوتبال    آتیه نوین  مهدی باداد افشرد 09149896166    چمن صدا و سیما

 مدرسه فوتبال    آذر نوین  ستار نوبری 09144144542    ششگالن کارگران

 مدرسه فوتبال    سهند نمونه محمد قربان پور 09141033569    توانیر چمن ولی امر

محمد اسماعیل  09144001208    سالن فرهنگ مرزداران 

 فرهنگ خواه

 مدرسه فوتبال    فرهنگ

 2شهر جدید سهند فاز

 سالن ورزشی ساالر

 مدرسه فوتبال    اوشکایا سهند حسین اسحقی اسکو 09148604043   

شهرداری  بهمن عبدی 09149135635    خ ورزش باشگاه شهرداری

 تبریز

 مدرسه فوتبال   

هریس سالن ورزشی 

 کلوانق

 مدرسه فوتبال    کلوانق هریس بهزاد مجردی 09141188094   

ملکان خ جانبازان 

 استادیوم تختی

آذر آبادگان  محمد رضا ملکی 09144228199   

 ملکان

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    مرادزاده مرند یاسر مرادزاده 09148273072    تختی مرند

چمن تاداره آب و فاضالب 

 مرند

 مدرسه فوتبال    البرز مرند مجتبی رسولی 09144917318   

چمن ورزشی ش ماهری و 

 سالن حجاب

 مدرسه فوتبال    سهند مراغه اصغر عبدی 09146148102   
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استادیوم ورزشی تختی 

 مراغه

 مدرسه فوتبال    ماراویا مراغه غالمرضا مهربان فام 09143217428   

 مدرسه فوتبال    عبدی مراغه  غالمرضا عبدی 09149893383    استادیوم تختی

سالن والیت سپاه اهر 

 جاده مشکین شهر

  مدرسه فوتبال    پاس اهر بهبود سعادتی 09141283160   

 مدرسه فوتبال    فوالد میانه داود صفاجو 09143230788    چمن ش سرانجام میانه

سرخ جامگان  حامد منافی 09367371800    تختی مرند

 مرند

 مدرسه فوتبال   

هیات فوتبال  عظیم رضایی 09144315033    ورزشگاه بستان آباد

 بستان آباد

 مدرسه فوتبال   

طالایی پوشان  ابوالفضل خلیل زاده 09148653045    استادیوم تختی شبستر

 شبستر

 مدرسه فوتبال   

سالن ورزشی انقالب آذر 

 شهر

 مدرسه فوتبال    معلم آذر شهر  مرتضی سرخونلوی 09143051664   

 مدرسه فوتبال    ترابی مرند  علی نباتی 09148272762    استادیوم تختی مرند

هیات فوتبال  رحیم نقی زاده 09144100579    استادیوم تختی آذر شهر

 آذر شهر 

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    سامان بناب نریمان جهانمجید  09127336332    استادیوم ش بهشتی بناب

 مدرسه فوتبال    نوآوران بناب مهرداد معبودی 09149894456    استادیوم ش بهشتی بناب

ملی پوشان  بختیار حسین زاده 09149149991    استادیوم تختی مرند

 مرند

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    ستارگان میانه حسین مرسلی 09141251787    استادیوم تختی میانه

آذربایجان  علی فرجی 09144233550    زمین تربیت بدنی

 میانه

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    دنیز هشترود  یاسین اصدقی 09143234314    سالن هشترود

پیشگامان  سعید شفاهی 09143084600    ش بهشتی بناب

 بناب

 مدرسه فوتبال   
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هیات فوتبال  ابوالفضل کارگر 09141288236    تختی اهراستادیوم 

 اهر

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    آلپ مراغه صالح معظم  09124754896    استادیوم چمن مراغه

 مدرسه فوتبال    طسوج قاسم غیاث بیگی 0914713179    سالن ورزشی طسوج

محمد خیری  09144922524    چمن جلفا

 شجاعی

هیات فوتبال 

 جلفا

 مدرسه فوتبال   

سید محسن منتظر  09143916733    چمن مرند

 ظهور

  مدرسه فوتبال    معلم مرند

 مدرسه فوتبال    سما مرند علی اکبر جلیلی 09141908466    چمن مرند

هیات  مهدی حبیب الهی  09141243862    جاراویماق

 چاراویماق

 مدرسه فوتبال   

محمد علی سیف  09149315766    فهمیده هریسسالن ش 

 زاده

سیف زاده 

 هریس

 مدرسه فوتبال   

ملی پوشان  شهنام حسینی 09142327400    تختی سراب 

 هاریکا

 مدرسه فوتبال   

دنیز هادی  حمید اسماعیلی 09104110413    تختی هادی شهر 

 شهر

 مدرسه فوتبال   

ارسباران  عزیز مهری زاده  09149053198    استادیوم ورزقان

 ورزقان

 مدرسه فوتبال   

صبای مهر  حسین شامخ 09144233006    چمن پارک صبا

 اوجان

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    سراب جوان  صادق مطلبی 09143312162    استادیوم تختی سراب

ارتش جنوبی سالن پست 

 خانه

 مدرسه فوتبال   زن بشهریار تبریز الناز دواتگر  09360610026   

ارتش جنوبی سالن پست 

 خانه

 مدرسه فوتبال   زن نخبگان  احمدیان 09149155219   

 مدرسه فوتبال   زن  سارا محمد نژاد 09391224598    سالن پستخانه مرکزی

 مدرسه فوتبال   زن یونیک پریسا نصیر نژاد 09142469366    سالن ورزشی هالل احمر 
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 مدرسه فوتبال   زن کیانی سهیال کیانی 09149230466    سالن ورزشی هالل احمر

بندر عباس شمال 

بیمارستان ش محمدی 

 بلوار پرستار باشگاه آّبفا

 وسفی  

 یآشور

 مدرسه  مذکر آبفا یآشور وسفی 09171614199

 فوتبال

 هرمزگان فوتبال

بندر عباس سورو قدیم خ 

 ایران خودرو 

 محمد 09171617754 33423738

 یصالح

 مدرسه  مذکر اروند بخت کین حسن 

 فوتبال

 فوتبال

بندرعباس ورزشگاه 

 شهدای سید کامل 

 اسیال 09177613075 

 یالماس

 مدرسه  مذکر بندر الماس یریجانگ یعل 09173591096

 فوتبال

 فوتبال

تیپ تنفنکداران مجموعه 

 ورزشی ناوگان

 مدرسه  مذکر عادیم یسیگ پور ینب یعل 09171605086 پور ینب یعل  

 فوتبال

 فوتبال

مجموعه اداره برق روبروی 

 پارک ملت

 لیاسماع 09171678421 

 فر یقائد

 مدرسه  مذکر معراج فر یقائد لیاسماع 09171678421

 فوتبال

 فوتبال

بعد از راه آهن مجموعه 

 ورزشی نخل

 فرج محمود  

 زاده

 مدرسه  مذکر نخل زاده فرج محمد 09171616730

 فوتبال

 فوتبال

بندر عباس هدیش 

مجموعه ورزشی نیروی 

 دریایی

 یروین  

 ییایدر

 مدرسه  مذکر ملوان یمحمد گل 09164174439

 فوتبال

 فوتبال

سید کامل روبروی 

امامزاده سید کامل 

مجموعه ورزشی شهدا 

 سید کامل

 مدرسه  مذکر نگویس شهیپ زحمت عباس  ژهیو حسن 09333700275 

 فوتبال

 فوتبال

نایبند شمالی چهارراه 

نایبند جنب خور باشگاه 

 نایبند

 میعبدالکر 09173635099 

 یعل سبز پور

 مدرسه  مذکر بندینا یشاه میعبدالکر 09173612535

 فوتبال

 فوتبال

بلوار امام حسین شهرک 

امام رضا زمین فوتبال 

 علمدار

 یمرتض  

 یدریح

 یتخت

 یدریح یمرتض 09175247592

 یتخت

 مدرسه  مذکر علمدار

 فوتبال

 فوتبال
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بلوار امام خمینی ضلع 

 شمالی پارک ش دباغیان

 یمهد محمد 09177618919   

 جهانبخش

 مدرسه  مذکر یشهردار

 فوتبال

 فوتبال

الهیه جنوبی روبروی پمپ 

 بنزین سامکو

 دیوح 09171589231 

 یدهقان

 مدرسه  مذکر صدرا ینیحس محمد رضا 09175210395

 فوتبال

 فوتبال

انتهای خ سمدو دانشکده 

 کشتی سازی

 محمد  

 یخدمتکار

 مدرسه  مذکر یخدمتکار آشام یعل 09173617697

 فوتبال

 فوتبال

خ فلسطین باشگاه خواجه 

 عطا

 محمد یعل 09171594528 

 یحفار

 مدرسه  مذکر عطا خواجه یحفار محمد یعل 09171594528

 فوتبال

 فوتبال

سید  بندر عباس نبش خ

 کامل بلوار شهدا

 مدرسه  مذکر دیخورش دمادم یعل 09173616590 دمادم یعل 09173616590 

 فوتبال

 فوتبال

بلوار امام خمینی باشگاه 

 شاهین

 نیحس 09124258784 

 یوفائ

 مدرسه  مذکر نیشاه یوفائ نیحس 09124258784

 فوتبال

 فوتبال

بندر کنگ مجنمع تجاری 

 امین

 مدرسه  مذکر البدر ابانیدر بدر 09171622022 ابانیدر بدر  

 فوتبال

 فوتبال

بندر لنگه کوی ایر آباد 

 بلوکی

 عبدالرئوف  

 ینظام

 مدرسه  مذکر پوشان سبز ینظام عبدالرئوف 

 فوتبال

 فوتبال

 نیحس   

 یزارع

 مدرسه  مذکر انوردانیدر یزارع نیحس 09177620630

 فوتبال

 فوتبال

 رضا غالم 09173620261  بندر لنگه پاساژ سونی

 زاده

 مدرسه  مذکر سیپرسپول زاده یزیعز محمد 

 فوتبال

 فوتبال

 میرح وسفی   بندر لنگه روستای لمزان

 پور

 مدرسه  مذکر لمزان یمحمد منصور 09171622624

 فوتبال

 فوتبال

بندر لنگه حسین آباد 

 شمالی پشت مخابرات

 مدرسه  مونث ورزان ایپو پاسالر آزاده 09383779884 پاسالر آزاده  

 فوتبال

 خوهران فوتسال
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پارسیان خ ش ناجی 

 مجموعه ورزشی تختی 

 سازان هیآت یمراد محسن 09173642078 برادر عبداهلل 09179629122 

 فارس جیخل

 مدرسه  مذکر

 فوتبال

 فوتبال

 مدرسه  مذکر نیشاه دهیپد یمکار احمد 09177623310 یبحر یعل 09377436569  پارسیان دشتی

 فوتبال

 فوتبال

دشتی م انقالب بلوار ش 

احمدی روبه روی 

 دبیرستان کوثر 

 09179629122 

 

 احمد

 یمحمد

 مدرسه  مذکر یدشت نصر یمحمد احمد 09179629122

 فوتبال

 فوتبال

 مدرسه  مذکر اتحاد یوسفی یعل 09177627031 یوسفی یعل   پارسیان محله احشام

 فوتبال

 فوتبال

بلوار بسیج روبه رودان 

 روی بانک ملی

 محمد  

 یمیکر

 مهر نیشاه یمیکر محمد 09177655787

 رودان

 مدرسه  مذکر

 فوتبال

 فوتبال

خ ش جهانگیر امینی 

 ساختمان خلیج فارس 

 

 نوروز محمد 09177658440 

 ییایدر

 فارس جیخل ینجف لیاسماع 09177658440

 سولفان

 مدرسه  مذکر

 فوتبال

 فوتبال

 2خ امام شافعی ک کالت 

 پشت مدرسه 

 مدرسه  مذکر گروک دیام آراسته احمد 09179578850 آراسته احمد 09179578850 

 فوتبال

 فوتبال

 اکبر یعل   استادیوم تختی قشم 

 قتیحق

 مدرسه  مذکر اسپرت مایپر قتیحق اکبر یعل 09333616308

 فوتبال

  فوتبال

 محمد دیس 09173698006  قشم بازار فردوسی

 یانصار

 مدرسه  مذکر ورزش مهد یانصار محمد دیس 09173698006

 فوتبال

 فوتبال

 محمود   استادیوم تختی قشم

 بازماندگان

 مدرسه  مذکر نینو ستارگان بازماندگان محمود 09173633724

 فوتبال

 فوتبال

درگهان جنب پست برق 

 منطقه ای

 عادل 09179591816 

 انوردیدر

 استقالل تارتار محسن 09177632050

 درگهان

 مدرسه  مذکر

 فوتبال

 فوتبال
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پخش جناح پشت مرکز 

 مخابرات

 فوالد بهرام 09177644454 

 چنگ

 مدرسه  مذکر جناح گارال ترنج لیاسماع 09177624816

 فوتبال

 فوتبال

بندر خمیر اداره ورزش و 

 جوانان

 دیمج 09173684723 

 یزدانی

 ساحل ستاره یلشفان یدالور 09171633062

 ریخم

 مدرسه  مذکر

 فوتبال

 فوتبال

 زیپرو 09171630272  حاجی آباد بخش احمدی 

 یدهقان

 کشاورز یدهقان زیپرو 09171630272

 یاحمد

 فوتسال

 مدرسه  مذکر

 فوتسال

 فوتبال

محله سید کامل مجموعه 

 ورزشی سینگو

 میابراه 09173811972 

 یاسد

 مدرسه  مذکر اوز اتحاد یاسد میابراه 09173811972

 فوتبال

 فوتبال

ورزشگاه تختی بندر 

 عباس

 مدرسه  مذکر زرنگار زرنگار حسن 09171633113 زرنگار حسن 09171633113 

 فوتبال

  فوتبال

بندر عباس ورزشگاه خلیج 

 فارس

 سپهر 09384148899 

 یبانیسا

 جیخل بانیسا یبانیسا سپهر 09384148899

 فارس

 مدرسه  مذکر

 فوتبال

 فوتبال

شهرک ش باهنر مجموعه 

ورزشی بنادر و کشتیرانی 

 هرمزگان

 وسفی 09173611354 

 یقاسم

 و بنادر باشگاه یصابر محمود 09121115531

 یرانیکشت

 مدرسه  مذکر

 فوتبال

 فوتبال

ماهشهر شهرک طالقانی 

 8خ تختی ک تختی 

 رضا  

 حیوصبیل

 خوزستان یساحل فوتبال بزرگساالن مناطق مرد ماهشهر قدس یاری رضا 09162513297

 رده یتمام 1 دسته مرد ثامن گلستان یحانیر جواد 09155866304 یحانیر جواد 09155866304  

 ها

  فوتسال

 

 

 

 رده یتمام 1 دسته مرد نینو پارس یزارع محمد 09377802725 یزارع محمد 09377802725  

 ها

 فوتسال
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 نیحس 09918852628  

 خاکسار

 رده یتمام 1 دسته مرد سازان ندهیآ خاکسار نیحس 09918852628

 ها

  فوتسال

 

 

 خراسان

 یشمال

 یعل 09151893662  

 یغالمعل

 زاده

 رده یتمام 1 دسته مرد جامگان اهیس زاده یغالمعل یعل 09151893662

 ها

 فوتسال

 باقر دیحم 09155871192  

 زاده

 رده یتمام 1 دسته مرد سپاهان همنام زاده باقر دیحم 09155871192

 ها

 فوتسال

 رده یتمام 1 دسته مرد نینو شهاب یستار جواد 09358050041 یستار جواد 09358050041  

 ها

 فوتسال

 غنچه یعل 09385410202  

 یا

 رده یتمام 1 دسته مرد انیپارس یا غنچه یعل 09385410202

 ها

 فوتسال

 حسن 09333206528  

 انیدریح

 رده یتمام 1 دسته مرد ستارگان انیدریح حسن 09333206528

 ها

 فوتسال

 هاشم 09370535351  

 خاکشور

 رده یتمام 1 دسته مرد تنسر خاکشو هاشم 09370535351

 ها

 فوتسال

 رده یتمام 1 دسته مرد امپراطور یوهاب یعل 09153880139 یوهاب یعل 09153880139  

 ها

 فوتسال

 یصادق نیام 09397157432  

 این

 رده یتمام 1 دسته مرد سپاهان این یصادق نیام 09397157432

 ها

 فوتسال
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 دیسع 09159850635  

 پزشک

 رده یتمام 1 دسته مرد نینو تیترب پزشک دیسع 09159850635

 ها

 فوتسال

 حسن رضا 09151698139  

 پور

 رده یتمام 1 دسته مرد سبز برگ پور حسن رضا 09151698139

 ها

 فوتبال

 حسن رضا 09151698139  

 پور

 سبز برگ پور حسن رضا 09151698139

 

 رده یتمام 1 دسته زن

 ها

 فوتبال

 میابراه 09151698537  

 ینجان

 رده یتمام 1 دسته مرد جهان شاه ینجان میابراه 09151698537

 ها

 فوتبال

 حسن رضا 09151698139  

 پور

 رده یتمام 1 دسته مرد زیس برگ پور حسن رضا 09151698139

 ها

 فوتسال

 یمهد 09028339601  

 ینیحس

 فوتسال بزرگساالن 1 دسته زن ایمیک ینیحس یمهد 09028339601

 محسن 09151862048  

 یمیعظ

 نیرو

 یجواهر نیرو یمیعظ محسن 09151862048

 یمیعظ

 فوتسال بزرگساالن 1 دسته مرد

 رده یتمام 1 دسته مرد آشخانه ینادر ینادر ناصر 09150967689 ینادر ناصر 09150967689  

 ها

 فوتبال

 حسن 09157756069  

 یصابر

 یصابر یصابر حسن 09157756069

 آشخانه

 رده یتمام 1دسته مرد

 ها

 فوتبال
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 رده یتمام 1 دسته مرد آشخانه بارساوا ییرضا یعل 09155850539 ییرضا یعل 09155850539  

 ها

 فوتبال

 یمهد دیس 09125730896  

 زاده دیس

 دیس یمهد دیس 09125730896

 زاده

 رده یتمام 1 دسته مرد نینار نصر

 ها

 فوتسال

 محمد 09392998205  

 میابراه

 پناه یشاه

 یشاه میابراه محمد 09392998205

 پناه

 ریکو گوهر

 جاجرم

 رده یتمام 1 دسته مرد

 ها

 

 فوتبال

 حسن 09151868005  

 یسرور

 پوشان یآب یسرور حسن 09151868005

 استقالل

 رده یتمام 1 دسته مرد

 ها

 فوتبال

 پوشان سرخ یشاهد یعل 09157756606 یشاهد یعل 09157756606  

 اترک

 رده یتمام 1 دسته زن/مرد

 ها

  فوتبال

 یمجتب 09366203522  

 شادمهر

 رده یتمام 1 دسته مرد عقاب شادمهر یمجتب 09366203522

 ها

 فوتبال

 یهاد 09355624075  

 یبهادر

 3دسته مرد انتظار امیپ یبهادر یهاد 09355624075

 

 رده یتمام

 ها

 فوتبال

 احمد حسن 09155843451  

 این

 رده یتمام 1 دسته مرد پارت نینگ این احمد حسن 09155843451

 ها

 فوتبال

 یناصر اکبر 09394929119  

 فر

 رده یتمام 1 دسته مرد ماهان فر یناصر اکبر 09394929119

 ها

 فوتبال
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 محمد 09304997078  

 زادهیقل

 رده یتمام 1 دسته مرد نینو کاوه زادهیقل محمد 09304997078

 ها

 فوتبال

 حسن 09105120477  

 یجهان

 رده یتمام 1 دسته مرد ایآر یجهان حسن 09105120477

 ها

 فوتبال

 الدیم 09380000370  

 یجعفر

 رده یتمام 1 دسته مرد نیشاه یجعفر الدیم 09380000370

 ها

 فوتبال

 رده یتمام 1 دسته مرد آذرخش بایشک 09157161678 بایشک 09157161678  

 ها

 فوتبال

 یمصطف 09158780749  

 فر یعماد

 رده یتمام 1 دسته مرد اتحاد فر یعماد یمصطف 09158780749

 ها

 فوتبال

 یعل ریام 09159783959  

 یاحمد

 رده یتمام 1 دسته مرد پوشان قرمز یاحمد یعل ریام 09159783959

 ها

 فوتبال

 یموس 09385857832  

 یرحمان

 فوتبال بزرگساالن 1 دسته مرد نیفاتح یرحمان یموس 09385857832

 رده یتمام 1 دسته مرد آالداغ مبتکر یهاد 09153860941 مبتکر یهاد 09153860941  

 ها

 فوتسال

 ابوالفضل 09386964124  

 یدیرش

 رده یتمام 1 دسته مرد لیاست متال یدیرش ابوالفضل 09386964124

 ها

 فوتسال
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 احمد 09158890525  

 یخراسان

 رده یتمام 1 دسته مرد فوتبال رهیجز یخراسان احمد 09158890525

 ها

 فوتسال

 یهاد 09158847900  

 یسپاس

 پوشان ییطال یسپاس یهاد 09158847900

 اترک

 رده یتمام 1 دسته مرد

 ها

 فوتسال

 دانشگاه نژاد یدیوح 09158890525 نژاد یدیوح 09158890525  

 بجنورد

 فوتسال بزرگساالن 1 دسته مرد

 چشمه یعل 09155846478  

 یکوه

 بالفوت بزرگساالن 1 دسته مرد کشاورز یکوه چشمه یعل 09155846478

 فوتبال بزرگساالن 1 دسته مرد سهند کدلی یعل 09193870415 کدلی یعل 09193870415  

 فوتبال مدرسه   مرد نیشاه یجعفر الدیم 09380000370    6طالقانی غربی خ افق 

 فوتبال مدرسه   مرد نینو استقالل یسرور حسن 09151862789    استادیوم تختی

خ حنایی دفتر باشگاه 

 پرسپولیس

 فوتبال مدرسه   مرد سیپرسپول یاحمد یعل ریام 09159783959   

دفتر سرخپوشان م تختی 

 اترک

 سرخپوشان یشاهد یعل 09157756606   

 اترک

 فوتبال مدرسه   مرد
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 فوتسال مدرسه   مرد آالداغ مبتکر یهاد 09153860941    سالن علیدخت

 فوتبال مدرسه   مرد انتظار یاشراق مانیا 09155841632    فروشگاه ورزشی ایمان

استادیوم شهرداری 

 آشخانه

 فوتبال مدرسه   مرد یصابر یصابر حسن 09157756069   

استادیوم شهرداری 

 آشخانه

 فوتبال مدرسه   مرد ینادر ینادر ناصر 09150967689   

استادیوم چمن مصنوعی 

 تختی جاجرم

 یشاه میابراه محمد 09392998205   

 اهیپن

  فوتبال مدرسه   مرد ریکو گوهر

استادیوم چمن مصنوعی 

 جاجرمتختی 

 فوتبال مدرسه   مرد نصر دزادهیس یمهد دیس 09125730896   

استادیوم چمن مصنوعی 

 تختی شیروان

 فوتبال مدرسه   مرد اهجامگانیس زاده یغالمعل یعل 09151893662   

زمین فوتبال کارگران 

 شیروان

 فوتبال مدرسه   مرد سپاهان همنام باقرزاده دیحم 09155871192   

فلسطین بین فلسطین خ 

فروشگاه ورزشی  13و11

 محصل

 فوتسال مدرسه   مرد ثامن گلستان یحانیر جواد 09155866304   
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م انقالب روبه روی 

مخابرات مطبوعاتی نوروز 

 زاده

 فوتسال مدرسه   مرد نینو شهاب یستار جواد 09358050041   

 فوتبال مدرسه   مرد ستارگان انیدریح حسن 09333206528    استادیوم تختی فاروج

 فوتسال مدرسه   مرد امپراطور یوهاب یعل 09153880139    فروشگاه ورزشی وهابی

 فوتبال مدرسه   مرد گل یقیحق یهاد 09153724907    استادیوم تختی اسفراین

رستوران برگ سبز 

 اسفراین

 فوتبال مدرسه   مرد سبز برگ پور حسن رضا 09151698139   

  فوتبال مدرسه   مرد فارسان انیک پرکاس محمد 09139833384    چمن تختی فارسان

 چهارمحال

 یاریبخت و
 ده شهدا یصادق جعفر 09138854978    چمن تختی فارسان

 چشمه

 فوتبال مدرسه   مرد

 سپاهان ییموسا یمرتض 09162258229    چمن تختی فارسان

 فارسان

 فوتبال مدرسه   مرد

 فوتبال مدرسه   مرد فارسان امیپ یرستم وبیا 09132831682    تختی فارسانچمن 
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 انیپارس یروانیش محسن 09139845936    چمن تختی فارسان

 فارسان

 فوتبال مدرسه   مرد

 نیشاه یقیال محسن 09131855604    چمن تختی لردگان

 لردگان

 فوتبال مدرسه   مرد

 فوتبال مدرسه   مرد لردگان پارسه یمیکر دیسع 09139772844    لردگان 1چمن تختی 

 ستارگان ینیحس جواد محمد 09135910264    لردگان 1چمن تختی 

 لردگان

 فوتبال مدرسه   مرد

 سبز نینگ یمومن یعباسقل 0913281047    لردگان 2چمن تختی 

 رزایخانم

 فوتبال مدرسه   مرد

 خوان رانیا پور نیحس محمد 09131802075    لردگان 1چمن تختی 

 رزایخانم

 فوتبال مدرسه   مرد

 فوتبال مدرسه   مرد فالرد ستارگان یسلطان نیام 09137404902    لردگان 2چمن تختی 

تختی  2چمن شماره 

 بروجن

 

 

 رزموکت یانیک اهلل فرج 09133820381  

 بروجن

  فوتبال مدرسه   مرد

تختی  2چمن شماره 

 بروجن

 فوتبال مدرسه   مرد بروجن نود زنیپر بیمص 09132830149   
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تختی  2چمن شماره 

 بروجن

 فوتبال مدرسه   مرد بروجن کانین درخشان یعل دیس 09138758638   

تختی  2چمن شماره 

 بروجن

 سپهر امیپ ایسپهرن رضایعل 09132835881   

 بروجن

 فوتبال مدرسه   مرد

تختی  2چمن شماره 

 بروجن

 فوتبال مدرسه   مرد بروجن ماهان یمنصور سلمان 09354174203   

 فوتبال مدرسه   مرد نقنه آسمان ییبابا آقا مهران 09376501398    جمن تختی نقنه

 دزپارت ماهان خاکسار الدیم 09139792660    چمن تختی بلداجی 

 یبلداج

 فوتبال مدرسه   مرد

 آرا یتیگ یحقان ریام 09374039417    2چمن تختی شماره 

 بروجن

 فوتبال مدرسه   مرد

 تختی اردلچمن 

 

 فوتبال مدرسه   مرد اردل فجر یمیسل یمجتب 09131842150   

 استقالل روستا یعل 09132808563    چمن انقالب شهرکرد

 شهرکرد

 فوتبال مدرسه   مرد

 ستارگان یطاهر مانیا 09139848549    چمن شهدا دانش آموز

 زاگرس

 فوتبال مدرسه   مرد
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 سیپرسپول یاحمد رسول 09133800489    چمن انقالب شهرکرد

 محال چهار

 فوتبال مدرسه   مرد

 کیتکن یصابر حمزه 09139782123    چمن شهدا دانش آموز

 شهرکرد

 فوتبال مدرسه   مرد

 مدرسه فوتبال   مرد شهرکرد اتحاد حسین کریمی 09132858464    چمن انقالب شهرکرد

 عیصنا احمد رضا حیدری 09131852688    چمن انقالب شهرکرد

 شهرکرد

 مدرسه فوتبال   مرد

 آهن راه عباس صابری 09361914181    چمن انقالب شهرکرد

 شهرکرد

 مدرسه فوتبال   مرد

 آرنا فوالد راشد هزاریان 09169810122    چمن انقالب شهرکرد

 شهرکرد

 مدرسه فوتبال   مرد

 جوان رانیا خالد امیر خانی 09132801502    چمن انقالب شهرکرد

 شهرکرد

 مدرسه فوتبال   مرد

 نینو استقالل مجید صفدریان 09133819617    چمن انقالب شهرکرد

 شهرکرد

 مدرسه فوتبال   مرد

چمن فرماندهی سپاه 

 استان چ .ب

 مقاومت احمد اهلل وردی 09133813002   

 شهرکرد

 مدرسه فوتبال   مرد
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 مدرسه فوتبال   مرد شهرکرد تاراز مهران کیانی 09138802299    چمن انقالب شهرکرد

 سپاهان مسلم صفدریان 09137214380    چمن انقالب شهرکرد

 شهرکرد

 مدرسه فوتبال   مرد

 یشهردار محمد رضا رسولی 09139882175    چمن تختی هفشجان

 هفشجان

 مدرسه فوتبال   مرد

 صنعتگران بهروز دیدار 09139826416    چمن تختی هفشجان

 هفشجان

 مدرسه فوتبال   مرد

 انیپارس انیبن محسن اتابک 09133817174    چمن آزادی فرخشهر

 فرخشهر

 مدرسه فوتبال   مرد

 یسرخاب رضا کیانی 09305931754    چمن آزادی فرخشهر

 فرخشهر

 مدرسه فوتبال   مرد

 ادیص تنگ رضا کوهی 09140257825    چمن آزادی فرخشهر

 فرخشهر

 مدرسه فوتبال   مرد

 رانیا بام مرتضی صالحی 09132835147    چمن انقالب شهرکرد

 شهرکرد

 مدرسه فوتبال   مرد

چمن مصنوعی جنب 

 ترمینال شهرکرد

 پوش یمل صادق میراحمد 09139843182   

 شهرکرد

 مدرسه فوتبال   مرد
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 مدرسه فوتبال   مرد نینو سامان هادی بهرامی 09133839983    چمن تختی سامان

عبدالعلی  09181313789  مجموعه ورزشی آزادی

 شاملی

شاهین  عبدالعلی شاملی 09181313789

 کرمانشاه

  فوتسال بزرگساالن برتر کشور مرد

 

 

 

 

 کرمانشاه

 

جاده هرسین شرکت 

 پلیمر 

45954003 

45954002 

سعید  09185699108

 طاهری

پلیمر  سعید طاهری 

 کرمانشاه

 فوتسال بزرگساالن 1دسته  مرد

 

کامبادن  محمد صالحی 09183337583  09183337583  کرمانشاه 

 کرمانشاه

 فوتبال ساحلی بزرگساالن لیگ کشور مرد

سرخپوشان  علی محبی 0918131939  0918131939  کرمانشاه

 کرمانشاه

 فوتبال ساحلی بزرگساالن لیگ کشور مرد

 فوتسال بزرگساالن برتر استان مرد هیوا جوانرود اردشیر نائبی 09189925092  09102404079  جوانرود

 فوتسال بزرگساالن برتر استان مرد پاسارگاد سنقر یونس جمالی 09185545545  09185545545  سنقر 

وحید  09189939770  کرمانشاه

 رستمی

عرشیان  وحید رستمی 09189939770

 کرمانشاه

 فوتسال بزرگساالن برتر استان مرد

پروانه سرپل  پروانه 09107454278  09107454278  سر پل ذهاب

 ذهاب

 فوتسال بزرگساالن برتر استان مرد
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شهرداری  فرهاد محمدی 09183294015  09183294015  ریجاب

 ریجاب

  فوتسال بزرگساالن برتر استان مرد

09387944021  اسالم آباد 

0 

سرخپوشان  حسام محمدی 09393100541 

 اسالم آباد

 فوتسال بزرگساالن برتر استان مرد

ورزشگاه احرار سر پل 

 ذهاب

هیات  اقبال نوروزی 09183597167  09183597167 

 سرپلذهاب

 فوتسال امید لیگ استانی مرد

مدافع شهدای  مجتبی شکری 09186210506  09185602062  

 حرم کرمانشاه

 فوتسال امید لیگ استانی مرد

 

امید غرب  محمد کیوانی 09189204256  09189204256  کرمانشاه

 کرمانشاه

 فوتسال امید لیگ استانی مرد

 

تحول آفرینان  عرفان مظفری 09187205922    هرسین

 لک هرسین

 فوتسال امید لیگ استانی مرد

 

میثاق  جواد خورشید پور 09189316980    کرمانشاه

 کرمانشاه

 فوتسال امید لیگ استانی مرد

 

شهید چمران  محمد طاهر نادرزاده 09189924266    پاوه

 پاوه

 فوتسال امید لیگ استانی مرد

 

 فوتسال نوجوانان لیگ استان مرد پشتیوان پاوه ساسان نقی زاده 09183596754    پاوه
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_ نوجوانان لیگ استان مرد شاهین صحنه هواسیعلیرضا  09303748386    صحنه

 نونهاالن

 فوتسال

مهران اسالم  مهران نصیری 09011403673    اسالم آباد غرب

 آباد

_ نوجوانان لیگ استان مرد

 نونهاالن

 فوتسال

بارانی  عباس زندی 09303930923    کرمانشاه

 کرمانشاه

 فوتسال نونهاالن لیگ استان مرد

 فوتسال نونهاالن لیگ استان مرد محمدی پاوه احسان رضایی 09187960381    

محمود اسالم  رضا جلیلیان 09189292623    اسالم آباد غرب

 آباد

  فوتسال نونهاالن لیگ استان مرد

حمید اسالم  سجاد شیرزادی 09189330149    اسالم آباد غرب

 آباد

 فوتسال نونهاالن لیگ استان مرد

هیات ثالث  امیر غالمی 09187230365    ثالث باباجانی 

 باباجانی

 فوتسال نونهاالن لیگ استان مرد

 فوتسال نونهاالن لیگ استان مرد قائم کنگاور الیاسی 09187550402    کنگاور

 مرد پدیده هرسین امین خسروی 09184485386    هرسین 

 

 فوتسال نونهاالن لیگ استان
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 مرد هیات هرسین مسعود کرمی 09185522867    هرسین

 

 فوتسال نونهاالن لیگ استان

 مرد هیات جوانرود حیدر کزازی 09185827520    جوانرود

 

 فوتسال نونهاالن لیگ استان

 مرد پاوه سعدی بدری 0918850149    پاوه

 

 فوتسال نونهاالن لیگ استان

چهارراه سیلو ورزشگاه 

 انقالب

افشین  09181312539 

 حسنی

بعثت  افشین حسنی 09181312539

 کرمانشاه

 فوتبال  2دسته  مرد

چهارراه سیلو ورزشگاه 

 انقالب

افشین  09181312539 

 حسنی

بعثت  افشین حسنی 09181312539

 کرمانشاه

 فوتبال  امید1دسته  مرد

 فوتبال جوانان 1دسته  مرد منطقه ایآب  مروت قبادی 09189327154 مروت قبادی 09189327154  اداره کل آب و فاضالب

رسول  09189180616  مسکن تجاری اراک

 یوسفوند

 فوتبال نونهاالن  مرد عقاب زاگرس رسول یوسفوند 09189180616

 42231368 هیات فوتبال سرپل ذهاب

 

اقبال  09183597167

 نوروزی

هیئت فوتبال  اقبال نوروزی 09183597167

 سرپلذهاب

 فوتبال   مرد

پشت  2فرهنگیان فاز 

 استخر پاسارگاد

فرود  09183342257 

 سلیمانی

پارسین  فرود سلیمانی 09183342257

 کرمانشاه

  فوتبال   مرد



رده ) لیگ برتر  جنسیت نام باشگاه نام مدیر عامل تلفن همراه نام مالک تلفن همراه تلفن و نمابر باشگاه آدرس

(3،2،1دسته  

 نام استان رشته ورزشی رده سنی

  
 

29 
 

چهار راه نوبهار به طرف 

 سنگر

 فوتبال   مرد سترگان بیلوار امین سلیمی 09185595945 امین سلیمی 09185595945 

مجموعه ورزشی ش 

 قلیوند

 فوتبال   مرد قائم کنگاور داود خزایی 09183387629 داود خزایی 09183387629 

موسی  09183363814  هیات فوتبال اسالم آباد

 محمدی

اسالم آباد  موسی محمدی 09183363814

 غرب

 فوتبال   مرد

مجموعه ورزشی ش 

 قلیوند

هاشم  09188270819 

 رضایی

مقاومت  هاشم رضایی 09188270819

 کنگاور

 فوتبال   مرد

روانسر مجتمع هورامان 

 2ط

فرخ وطن  09183894166 

 دوست

 فوتبال   مرد اتحاد روانسر فرخ وطن دوست 09183894166

هیات فوتبال سر پل 

 ذهاب

حسین  09183346961 

 مرادی

آبی پوشان  مهدی مرادی 09183346961

 گیالنغرب

 فوتبال   مرد

شهریار  09120233415  صحنه شهرک صنعتی

 سلطانی

 فوتبال   مرد آریا صحنه پژمان شکوهی 09120233415

دکتر علی  09181116246  سنقر شهرداری

 بنی عامریان

دکتر علی بنی  09181116246

 عامریان

شهرداری 

 سنقر

 فوتبال   مرد

رحمان  09188585870  هیات جوانرود

 مرادیان

زاگرس  رحمان مرادیان 09188585870

 جوانرود

 فوتبال   مرد
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صابر  42221010  شهرداری سر پل ذهاب 

 حیدری

شهرداری  صابر حیدری 09183591374

 سرپلذهاب

 فوتبال   مرد

غالمرضا    مجموعه کوثر

 شیروانی

سروش  غالمرضا شیروانی 

 ایرانیان

 فوتبال سال 19زیر   زن

  فوتسال بزرگساالن  زن شهید یارعلی امید یار علی 09189969553 امید یار علی 09189969553  مجموعه کوثر

سمیه  09359949920  مجموعه کوثر

 قاسمی

شهدای  سمیه قاسمی 09359949920

 حیدری طیب

 فوتسال بزرگساالن  زن

سمیه  09359949920  مجموعه کوثر

 قاسمی

شهدای  سمیه قاسمی 09359949920

 حیدری طیب

 فوتسال نوجوانان  زن

صدیقه  09302474696  مجموعه کوثر

 سلیمی

باختر  صدیقه سلیمی 09302474696

 بیوشیمی

 فوتسال بزرگساالن  زن

 فوتسال    هیوا جوانرود اردشیر نائیبی 09189925092    

پاسارگاد سنقر  یونس جمالی 09185545545    

 وکلیایی

 فوتسال   

 فوتسال    عرشیان وحید رستمی 09189939770    



رده ) لیگ برتر  جنسیت نام باشگاه نام مدیر عامل تلفن همراه نام مالک تلفن همراه تلفن و نمابر باشگاه آدرس

(3،2،1دسته  

 نام استان رشته ورزشی رده سنی

  
 

31 
 

 فوتسال    پروانه پروانه 09107454278    

شهرداری  فرهاد محمدی 09183294015    

 ریجاب

 فوتسال   

شهرداری  وحید احمدی 09188595768    

 بیستون

 فوتسال   

موبایل کسری  کاوه فتاحی 09182688818    

 ریجاب

  فوتسال   

 

فروشگاه نوری  محمد نوری 09182574966    

 قصر شیرین

 فوتسال   

 فوتسال    زرین احسان جاللی 09362370046    

 تبال ساحلیفو    کامبادن محمد صالحی 09183337583    

 تبالفو    بعثت افشین حسنی 09181312539    

 تبالفو    عقاب زاگرس رسول یوسفوند 09189180616    
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 تبالفو    پدیده غرب عبدالرضا عظیمی 09188331572    

 تبالفو    بیستون گردکانهمجتبی  09185680400    

 تبالفو    شهید یارعلی امید یار علی 09189969553    

 تبالفو    فرهنگ حمید فروتن 09188563474    

 تبالفو    یگانه زاگرس فتح اهلل یگانه 09187197554    

 تبالفو    وصال نوروزی 09188552185    

 تبالفو    پارسین فرود سلیمانی 09183342257    

ستارگان  امین سلیمی 09185595945    

 بیلوار

  تبالفو   

 تبالفو    رازی عبالحسین پرنور 09124544536    
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استعدادهای  فرامرز قباسیاه 09189464324    

 درخشان کلهر

 تبالفو   

 تبالفو    میالد میالد کرمی 09371544742    

 تبالفو    هیئت فوتبال مرتضی کریمی 09183351037    

 تبالفو    داالهو سعید چراغی 09197347608    

 تبالفو    سالمت  کیوان دیبادین 09183364042    

 تبالفو    پاسارگاد سامان حسینی 09186873265    

شهید چمران  محمد نادر طاهر زاده 09189924266    

 پاوه

 تبالفو   

 تبالفو    سفیر سیمعیناصر و  09189312871    

 تبالفو    غدیر صابر فتحی 09185969614    
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 تبالفو    رها مصطفی فرهنگیان 09185535898    

 تبالفو    شهرداری علی بنی عامریان 09181116246    

  تبالفو    پاسارگاد شهریار سلطانی 09188850188    

 تبالفو    شهید بهرامی ولی بهرامی 09188375402    

 تبالفو    عشایر روح اهلل رحمتی 09184233913    

 تبالفو    قائم داود خزایی 09189391889    

 تبالفو    مقاومت هاشم رضایی 09184814479    

استعداهای  ساسان سهامی 09188363852    

 درخشان

 تبالفو   

 تبالفو    منصور غالمی منصور غالمی 09183342125    
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 تبال و فوتسالفو   زن شهید یار علی  امید یار علی 09189969553    

 تبال و فوتسالفو   زن آرش غالمرضا شیروانی 09188594247    

 تبال و فوتسالفو     سمیه علی 09181320106    

 تبال و فوتسالفو   زن تاپ پرشین مهناز صادقی 09183302590    

 تبال و فوتسالفو   زن منصور غالمی منصور غالمی 09183342125    

 تبال و فوتسالفو   زن مقاومت اختیاری 09188830380    

  تبال و فوتسالفو   زن دختران ونوس بهناز ایوانی  09188560615    

 تبال ساحلیفو    کامبادن محمد صالحی  09183337583    

 تبال ساحلیفو    سرخپوشان علی محبی 09183365635    
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 تبال ساحلیفو    مرصاد ارشاد دارابی 09188366299    

م فردوسی م لشکر 

 مجموعه سهند

 مدارس فوتبال    سهند حسن یوسفی فر  09196644240   

مجموعه  2فرهنگیان  فاز

 زین المیه سالن پاسارگاد

 مدارس فوتبال    ستاره ساز کوروش همتی فراز  09183334194   

 مهدی بنی عامریان 09183380902    سنقر استادیوم تختی

 

شاهین جوان 

 سنقر

 مدارس فوتبال   

شهرک تعاون مجموعه 

 ورزشی وحدت

پاسارگاد  علی اسماعیل علی 09188586410   

 اسپرت غرب

 مدارس فوتبال   

چهار راه رودکی چمن 

 ورزشگاه کارگران

 مدارس فوتبال    نوینایرانجوان  اسماعیل سوری 09307727973   

م سنجابی چمن 

 شهرداری

 مدارس فوتبال    پرسپولیس جواد لرستانی 09183366135   

م حافظیه  مجموعه 

 ورزشی بعثت

فوالد مبارکه  مصطفی کارگلی 09189289863   

 سپاهان

 مدارس فوتبال   

شهرک تعاون مجموعه 

 ورزشی وحدت

 مدارس فوتبال    فوتبالمهد  اسالم محمدی 09186907505   

 مدارس فوتبال    کیامهر سجاد وفا سرشت 09183889514    چمن مصنوعی کارمندان
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مجموعه  1فرهنگیان فاز

 ورزرشی وحدت

  مدارس فوتبال    داالهو شهریار مرادبیگی 09123887865   

 فوتبالمدارس     روانسر مظفر گرشاسبی 09185832190    روانسر استادیوم آزادی

 مدارس فوتبال    بعثت  افشین حسنی  09181312539    

اول دولت آباد  چمن 

 دانشگاه فارابی

 مدارس فوتبال    شهید یار علی امید یار علی 09189969553   

چهار راه سیلو چمن 

 مصنوعی فجر

 مدارس فوتبال    عقاب زاگرس رسول یوسفوند 09189180616   

جنب  1فرهنمگیان فاز 

 پارک معلم ورزشگاه معلم 

 مدارس فوتبال    فرهنگ حمید فروتن 09188563474   

 مدارس فوتبال    بهمن  رضا خورشیدی 09189941800    

م آزادگان چمن مصنوعی 

 پارک آزادگان 

 مدارس فوتبال    پدیده عادل یاری 01989243872   

حمید اسالم       

 آباد

 مدارس فوتبال   
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 مدارس فوتبال    رها مصطفی فرهنگیان 09185535898    سنقر استادیوم تختی

کنگاور مجموعه ورزشی 

 شهید قلیوند

 مدارس فوتبال    عشایر داود خزایی 09183377629   

م سنجابی چمن 

 شهرداری

 مدارس فوتبال    میالد میالد کرمی 03971544742   

 سر پل ذهاب مجموعه

 ورزشی احرار

شهدای بازی  حمید رضا نوری 09183341695   

 دراز

 مدارس فوتبال   

  مدارس فوتبال    رازی عبالحسین پرنو 09124544536    باغ ابریشم دانشگاه رازی

 مدارس فوتبال    شاهین  حسن همتیان 09189213858    استادیوم آزادی

  مدارس فوتبال    بیستون گردکانه سید مجتبی 09183310400    چمن پارک شاهد

مجموعه معلم فرهنگیان 

 1فاز 

 مدارس فوتبال    آرش غالمرضا شیروانی 0918854247   

اسالم آباد غرب خ راه 

کربال استادیوم شهید ریزه 

 وندی

 مدارس فوتبال    پدیده کلهر عیسی ترنج  09183320132   
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م نفت به سمت حافظیه 

 مجموعه ورزشی بعثت

 مدارس فوتبال    پتروشیمی علیرضا محمدی 09183327383   

 3شهرک ضفر ایستگاه

 مجموعه شهدای بسیج

 مدارس فوتبال    عرشیان وحید رستمی 09189939770   

سالن ورزشی امام سجاد 

 سالن ورزشی فجر 

 سالن کانون مقاومت

شهدای مدافع  یوسف غالمی فر  09186210506   

 حرم 

 فوتبالمدارس    

استعدادهای  ساسان سهامی 09188363852    اسالم آباد غرب 

 درخشان

 مدارس فوتبال   

  فوتبال نونهاالن لیگ مناطق مرد بامداد بامداد فرید 09199129188 بامداد فرید 09199129188 08633672756 خ عباس آباد ک امامزاده

 

 

 

 

 

 یمرکز

 

 

تفرش خ آییت اهلل 

سعیدی جنب کتابخانه 

 عمومی 

محمود  09183489024 08636232205

 محبعلی

 فوتبال نونهاالن  مرد پارت تفرش محمود محبعلی 09183489024

اراک م انقالب خ شهدای 

 صفری بعد از پل 

علیرضا شاه  09903784614 08634176369

 محمدی

 فوتبال نونهاالن  مرد تراشهارقام  علیرضا شاه محمدی 09903784614

اراک خ عباس آباد ک 

 امام زاده

محمد رضا  09188600833 08633685149

 میرزایی

 فوتبال نونهاالن  مرد پارسه محمد رضا میرزایی 09188600833

چهار را گردو ابتدای 

ورودی شهرک گردو 

ساختمان خلیج فارس 

 4ط

شرکت  09121792184 08632218098

 ایرالکو

 فوتبال نونهاالن  مرد آلومینیوم اکبر زاده 09121792184
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اراک شهرک مصطفی 

خمینی خ گلستان 

 خوابگاه الزهرا

طالیی پوشان  یاسر قاسمی 09183482280 ناصر قاسمی 09189552365 08632244868

 اراک

  فوتبال نونهاالن  مرد

 

 

 

 

ابوالفضل  09183646142 08633121474 خ جهرم 

 صادقی

 فوتبال نونهاالن  مرد آبی پوشان ابوالفضل صادقی 09183646142

ساوه خ طالقانی طالقانی 

 22ک اول پالک 16

ابوالفضل  09126550634 08642219492

 پوران

 فوتسال نونهاالن  مرد الهادی ساوه ابوالفضل پوران 09126550634

اراک خ مصطفی خمینی 

ک گلستان خوابگاه الزهرا 

 دانشگاه اراک

محمد  09168695721 09168695721

 خرمی مقدم

 فوتبال نونهاالن  مرد هماورد محمد خرمی مقدم 09168695721

فرمهین سالن ورزشی 

شهدا دفتر باشگاه امیر 

 کبیر فراهانی

احمد  09189617254 08633722515

جواهری 

 رفیع

محمد رضا جواهری  09186920470

 رفیع

امیر کبیر 

 فراهانی

 

 فوتبال نونهاالن  مرد

خ دانشگاه زمین چمن 

 دانشگاه آزاد اسالمی

سلمان  09363841100 09305622301

 محمدی

ستارگان  احسان حسینی 09120941227

 پارسه

 

 فوتبال نونهاالن  مرد

شهر مهاجران فاز یک خ 

ارغوان امور ورزش 

 پتروشیمی شازند

فریدون  09183640545 08638624774

 ربیعی

پتروشیمی  هزاوه سید سعید 09183494089

 شازند

 فوتبال نونهاالن  مرد

محمود  09187611404 08638223847 شازند خ قدس

 غالمی

پوریای ولی  محمود غالمی 09189632015

 ایران

 فوتبال نونهاالن  مرد

شهر مهاجران منازل 

 35مسکونی پاالیشگاه م 

محمد یار  09186005282 08638626594

 محمدی

پاالیشگاه  محمدی محمد یار 09186005282

 شازند

 فوتبال نونهاالن  مرد
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اراک کوی صنعتی 

مجتمع ورزشی صنایع آذر 

 آب

 فوتبال نونهاالن  مرد صنایع آذر آب نادر شعبانی 09183671266 نادر شعبانی 09183671266 08633136201

اراک مجموعه ورزشی 

 کارخانه هپکو

سید مهرداد  09100330125 08634060271

 میر محمد

 مکی

سید مهرداد میر  09100330125

 محمد مکی

 فوتبال نونهاالن  مرد ستاره سرخ

دلیجان مجموعه ورزشی 

 امام علی

علی اکبر  09188669172 0864247165

 حاجی زاده

 فوتبال نونهاالن  مرد آریا دلیجان سید مصطفی جاللی 09188669179

اراک خ قائم مقام خ 

 مولوی شرقی

آرمان  09182542965 08632217329

آهنگرانی 

 فراهانی

آرمان آهنگرانی  09182542965

 فراهانی

سرخ پوشان 

 اراک

 فوتبال نونهاالن  مرد

اراک زمین چمن علم و 

 صنعت

مسعود  09186942312 08634573088

 مختاری

 فوتبال نونهاالن  مرد پارسیان اراک مسعود مختاری 09186942312

خرداد  15خمین م 

 ش رجاییاستادیوم 

شهر آفتاب  آیت اهلل بیات  سعید باقری 09188651519 

 خمین

 فوتبال نونهاالن  مرد

اراک خ قائم مقام مجموعه 

 ورزشی شهرداری

حسین  09353462828 08634356467

 چزانی

  فوتبال نونهاالن  مرد کوروش حسین چزانی 09353462828

اراک خ چهانگیری 

 روبروی پست بانک

 فوتبال نونهاالن  مرد صبا مرکزی خلیل خلیلی 09188610419 خلیل خلیلی 09188610419 08632769628

اراک خ امام خمینی 

 کانون بسیج

مهرداد  09189579343 

 آهنگرانی

پدیده  مهرداد آهنگرانی 09189579343

 پاساگارد

 فوتبال نونهاالن  مرد
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اراک شهرک مصطفی 

خمینی دانشگاه علم 

 وصنعت

محمد  09183672184 

 سلیمی

 فوتبال نونهاالن  مرد علم و صنعت محمد سلیمی 09183672184

حسین    ساوه استادیوم ش چمران

 پرویزی

خوشه طالیی  حسین پرویزی 

 ساوه

 فوتبال بزرگساالن  مرد

 فوتسال بزرگساالن  مرد سن ایچ ساوه داود باقری  داود باقری   ساوه استادیوم فجر

از م سعادت آباد پائین تر 

کتاب خ طاهرخانی زمین 

 باقر العلوم

احسان  احسان اسکندر صباغ 09192574738   

 آماتیس نور

  مدرسه فوتبال   

 

 

 

 تهران

اتوبان آهنگ روبروی 

مخبر شمالی ورزشگاه 

 آیت اهلل سعیدی

آرسن تک  وحید احمدیان 09123499582   

 وحید

 مدرسه فوتبال   

شهر ری م نماز خ خانلری 

 ورزشگاه ارشاد

امیر نامداران  عباس جواهری 09124479548   

 ایرانیان

 مدرسه فوتبال   

شهر قدس شهرک ابریشم 

خ دل گشا سالن ورزشی 

 الغدیر 

ایمان جعفر پناه  09212944976   

 چالرسی

امید ایرانیان 

 شهر قدس

 مدرسه فوتبال   

تهرانپارس بلوار احسان خ 

 بهمن  22مجموعه  12

آرمان مبین  صادق میرزاده 09363603453   

 سینا

 مدرسه فوتبال   

م المپیک خ ساحل 

 22مجموعه فجر 

بهزاد داداش  بهزاد داداش زاده 09193721636   

 زاده

 مدرسه فوتبال   
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پل جوادیه بوستان شهید 

حججی مترو جوادیه 

 زمین چمن

 فوتبال مدرسه    تاج برنا میهن رضا امیر فیروز 09379302692   

تقاطع کمیل و نواب جنب 

فرهنگسرای انقالب سالن 

 پارک رودکی

یاران کیا  سید مجتبی کیا 09125009258   

 پایتخت

 مدرسه فوتبال   

اتوبان محالتی خ پاسدار 

گمنام خ ش صالحی 

 زمین گلپیرا

پدیده گستر  جمشید هاتفی 09102424262   

 هاتف

 مدرسه فوتبال   

روی ورد آورد رو به 

بهشت فاطمه ورزشگاه 

 وردآورد

پایدار شهر  اسداهلل شمسیان 09129648277   

 قدس

 مدرسه فوتبال   

شهر قدس خ ولعصر کاج 

 سالن ورزشی شهدا

پدیده یاران  خدا بخش گلوی 09902330796   

 آتیه

 مدرسه فوتبال   

تهرانپارس م استخرخ 

استخر مجموعه ش 

 گرگانی

 مدرسه فوتبال    پیروزان تکین حسینیافسانه  09120306126   

پردیس فروردین شمالی 

بلوار چمران ک زاهدی 

 خرداد 3زمین 

توسعه  مهدی الله 09121240856   

مهرگان 

 پردیس

 مدرسه فوتبال   

نیاوران خ باهنر خ منظریه 

 اردوگاه ش باهنر

چهل ستاره  ارسالن کیانی فر 09122474985   

 سی گل

  مدرسه فوتبال   

م رسالت خ هنگام 

تکاوران شمالی انتهای 

 زمین باهنر 4کوچه 

ستارگان نوری  محمد دیهیم جو 09195619095   

2 

 مدرسه فوتبال   
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صفادشت حصار طهماسب 

م ش شیرخانلو زمین 

 2چمن 

ستاره سازان  سید امیر اجاق 09120687815   

 صفادشت

 مدرسه فوتبال   

سرخابی شهر  لطفی مجره 09359342000    چهارراه مالرد زمین چمن

 آریا

 مدرسه فوتبال   

اتوبان محالتی خ پاسدار 

گمنام خ ش صالحی 

 زمین گلپیرا

شهر ورزشی  محسن صالحی 09191122239   

 الرکوه

 مدرسه فوتبال   

مینی سیتی شهرک ش 

محالتی کانون فرهنگی 

 ورزشی امیر المومنین

شهاب  رافع توکلی 09125850858   

 شمیران رافع

 مدرسه فوتبال   

شهر زیبا بلوار تعاون زمین 

 چمن طالقانی

شهبال طالیی  شاهین باقری 093778017171   

 پایتخت

 مدرسه فوتبال   

اکباتان مجموعه ورزشی 

 صها

طالیی پوشان  رقیه محبتی 09125368593   

 مهراب

 مدرسه فوتبال   

سعادت آباد م کتاب خ 

 کوهستان خ صحرایی

 جنب مسجد باقر العلوم

 مدرسه فوتبال    فرسار صادق کالهی 09123344776   

خ زمزم ک باغ زمین 

 صالحان

 مدرسه فوتبال    کوثر بهارستان اکبر گنج خانی 09339003932   

اتوبان آهنگ خ مخبر 

شمالی ورزشگاه آیت اهلل 

 سعیدی

  فوتبالمدرسه     کیامهر رجایی مرتضی رجایی 09122444564   
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م خراسان خ خاوران خ 

 اعظم رضایی پارک گمنام

کیان اکسین  سپیده قهرمان زاده 09309193801   

 پایتخت

  مدرسه فوتبال   

پاکدشت خ امام خمینی 

ورزشگاه  7ستایش 

 مهدوی

کیانمهر نوین  علی صالحی کلوجه 09192910424   

 پایتخت

  مدرسه فوتبال   

دماوند مجموعه ورزشی 

 تختی

 گلدشت زان حسن عنصری 09126479649   

 پرسپولیس

  مدرسه فوتبال   

یافت آباد الغدیر شمالی م 

 جانبازان بوستان فارابی

الله های  علی برزگر رحیمی 09126032216   

 شمس آباد

  مدرسه فوتبال   

خ فدائیان اسالم شمالی 

ک افشار نو مجموعه 

 ورزشی رفاهی بانک ملی

  مدرسه فوتبال    لیث نوبری نوبری لیث 09123355713   

نیروی جوان  مجتبی جودی 09121011194    مترو حر باشگاه سرباز

 زمین

  مدرسه فوتبال   

تهرانسر انتهای خ شاهد 

پارک نیلوفر زمین 

 آبرسانی

ااصغر عبدی جمال  09123165012   

 آباد

مهر خلیج 

 فارس ماندگار

  مدرسه فوتبال   

کمربندی دماوند انتهای 

بنیاد م پیام نور ورزشگاه 

 تختی

میثاق پارس  علی امامقلی 09122069817   

 دماوند

  مدرسه فوتبال   

شهریار شهرک اندیشه 

زمین چمن ش صادقی 

 پور

  مدرسه فوتبال    میثم عروجی اسپاد جاوید آریا 09907451750   
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روبه رو بلوک  2اکباتان فاز

 زمین سها 8

وحدت سبز  حسین فیض 09122464694   

 ایرانیان

 

 مدرسه فوتبال   

پاسداران پائین تر از 

 2میدان هروی ک زندی 

 مجموعه مبارک آباد 

یاران آبی  مهران نقلی 09126057015   

 تهران

  مدرسه فوتبال   

  مدرسه فوتبال    استقالل البرز مقداد خدابنده 09108823555    عظیمیه

 

 

 

 

 البرز

 مدرسه فوتبال    پورالبرز فرهاد دادشی 09125687193    محمد شهر

 مدرسه فوتبال    حسین قربانی حسین قربانی 09123058942    گوهردشت

پرسپولیس  علی محرابی 09121676968    عظیمیه

 کرج

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    سپهر البرز سید محمد حسینی 09122643375    مهرشهر

 مدرسه فوتبال    کانون کرج مرتضی زنجانی 09123682762    باغستان 

 مدرسه فوتبال    درناو پرهام نادر خمس آبادی 09123017512    فردیس 
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سنگربانان  بهزاد قهرمانی 09125666433    عظیمیه

 پدیده البرز

 مدرسه فوتبال   

شهدای دانش  علی عمرانی سولقانی 09395416162    عظیمیه

 آموز

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    ماه سما البرز جواد پوستین دوز 09354530051    عظیمیه

پسران پارسی  مجید پور علی 09126659645    پردیس

 البرز

 مدرسه فوتبال   

  مدرسه فوتبال    قائم عج البرز محمود رضا متوقع 09125039872    انصار

 مدرسه فوتبال    شهرام معدلتمصطفی  09121674612    مطهری

حسین معظمی  09357596622    باغستان

 گودرزی

پارس فاتح 

 البرز

 مدرسه فوتبال   

آرمان فردای  محمد خوشبخت 09361838484    حصارک

 البرز

 مدرسه فوتبال   

محمد صادق صالح  09126603498    باغستان

 نیا

 مدرسه فوتبال    میثاق البرز
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 مدرسه فوتبال    البرز نوین حسین یوسفی 09356585995    فردیس

 مدرسه فوتبال    ملی پوشان حامد رئیسی 09101609064    گلشهر

 مدرسه فوتبال    پیام کمالشهر داروش عبدی 09357865238    کمال شهر

 

پارسیان  مصطفی گل زرند 09123611438    گوهر دشت

 توانگر تن ورز

 مدرسه فوتبال   

 

پرسپولیس  حسین میربزرگی 09122686602    گوهر دشت

 گوهر دشت

 مدرسه فوتبال   

 

 مدرسه فوتبال    بهمن کرج عادل فرخنده کیش 09353696328    عظیمیه

 

آبی پوشان  مهدی دهقانی 09125695486    کمال شهر

 البرز

 مدرسه فوتبال   

 

یاران هدف  زادهحمید رضا غنی  09126071295    میان جاده 

 البرز

 مدرسه فوتبال   

 

ستارگان سرخ  فرهاد شیبانی 09124183314    سپاه

 ماندگار

 مدرسه فوتبال   
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مقاوم فجر  مهدی نجم الدین 09122001039    سپاه 

 ایرانیان

 مدرسه فوتبال   

 

پاسارگاد  حسین تیموری 09122683770    عظیمیه

 جوان البرز

 مدرسه فوتبال   

 

آبی پوشان  رضا حسن خانی 09122960180    انصار

 فوالد نورد

 مدرسه فوتبال   

 

اتحاد  یوسف محمدی 09127654784    حصارک

 آذربایجان

 مدرسه فوتبال   

 

 مدرسه فوتبال    مهر البرز عباس دیو سار ناز 09121695040    مطهری

 مدرسه فوتبال    مبل کریمی محمد کریمی 091226330975    باغستان

 

عقاب پارس  محمد تقی قربانی 09198208606    حصارک

 البرز

 مدرسه فوتبال   

 

مهر گامان  محمد علی طوسی 09126624367    بلوار موذن

 طوسی البرز

 مدرسه فوتبال   

 

 مدرسه فوتبال    امیران جوان امیر سلیمی 09199913677    مهرشهر
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 مدرسه فوتبال    پدیده نظر آباد فخرالدین کاظمی 09193683639    نظرآباد

 

 مدرسه فوتبال    امین البرز جعفر قدیری 09355646644    فردیس

 مدرسه فوتبال    صالح و صانع حمید هاشمی پور 09360606523    کیان پور

 

 

پویا توپدار  علی قهرمان لو 09127131418    فردیس

 البرز

 مدرسه فوتبال   

 

پیکان کرج  علی اکبر صالح پور 09122632668    کیان پور

 پیروز

 مدرسه فوتبال   

 

پرسپولیس  اکبرزاده 09121792184    طالقانی

 البرز

 مدرسه فوتبال   

 

ستارگان  رامین جعفری 09382568217    حصارک

 همای البرز

 مدرسه فوتبال   

 

ستاره سرخ  مهدی تدین 09351885891    کالک

 البرز

 مدرسه فوتبال   

 

 محمد شهر 

 

مهرورزان  بحر علی آئینی 09358192890   

 پیروز البرز

 مدرسه فوتبال   
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 مدرسه فوتبال    فجر آریا دیزج محمد طهماسبی 09129337401    بنیاد

 

شهباز اصل  محسن ایزدیار 09126618567    عظیمیه

 کرج

 مدرسه فوتبال   

 

ستارگان بهار  سحر کلوند 09352120410    فردیس

 البرز

 مدرسه فوتبال   

 

 مدرسه فوتبال    جاویدان البرز محمد ایزدی 09193639245    میان جاده

 

 مدرسه فوتبال    مالک اشتر ایرج حسینی 09374694466    فردیس

 

 مدرسه فوتبال    متحد پارسا محمد شهنازی 09367256895    فردیس

 

پیشگامان مهر  مصطفی نوری 09397018188    مشکین دشت

 آذین

 مدرسه فوتبال   

 

 

 مدرسه فوتبال    شوق سالمت اکبر نور الهی 09354526140    گوهر دشت

 

فوالد مهر  حسین واالمقام 09359227216    گوهر دشت 

 سامی

 مدرسه فوتبال   
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ستارگان اتحاد  میالد شریفیان 09351959029    مطهری

 نامی

 مدرسه فوتبال   

 

سپندار آریا  حمید عبدالوند 09128609600    فردیس

 گستر

 مدرسه فوتبال   

 

صغری موسایی  09124547031    فردیس

 تکالنی

ستاره جام 

 جم

 مدرسه فوتبال   

 

امید دهکده  علی اکبر چهار دلی 09361845521    کیانمهر

 فردیس

 مدرسه فوتبال   

 

 مدرسه فوتبال    شاهین کرج احمد فضلی 09121612895    هشتگرد

 

شهر جدید  مهدی ایمانی 09363934840    گرمدره 

 البرز

 مدرسه فوتبال   

 

سیمرغ  حمید رضا حاتمی 09364945392    فردیس

 حصین

 مدرسه فوتبال   

 

 

ستارگان  علیرضا مهماندوست 09125008525    حصارک 

 مهماندوست

 مدرسه فوتبال   

شاهین مهر  وحید تبررده 09356702733    فردیس

 حصارک

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    پیام آزادی یداهلل روستایی 09357339595    بلوار موذن
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 مدرسه فوتبال    آپادانا سرافراز محمد علی خرازی 09126623038    بهار

 مدرسه فوتبال    فرهنگ البرز ناصر خرقانی 09121612296    طالقانی

 مدرسه فوتبال    میالد جوان میالد غفار زاده 09120585197    گوهر دشت

 مدرسه فوتبال    پیک البرز عباس خدایار 09121615836    گوهردشت

 مدرسه فوتبال    ستارگان البرز محمد ساقی 09354164125    گوهردشت

مهر گستران  زارعی 09126609016    ماهدشت

 فجر رادین

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    پارس اوژن حبیب مولودی 09126048046    باغستان

 مدرسه فوتبال    فراز کیا البرز نیک فر 09122612523    ماهدشت

 مدرسه فوتبال    فجر میثاق ولی میر گلی 09124633769    ترک آباد

 مدرسه فوتبال    میعاد اروند صفایی 09357764364    کالک

 مدرسه فوتبال    مقاومت اسفندیاری 09124641607    سپاه

 مدرسه فوتبال    ویستا مهر مرتضی احمد زاده 09124641607    محمد شهر

آیندگان  خیامی 09121251925    حصارک برزنت

 داماش

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    برگزیدگان احسانی 09139777117    عظیمیه
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 مدرسه فوتبال    میالد ایرانیان مصطفوی 09196085643    مهرشهر

فتح المبین  سید مهدی حسینی 09364364119    حصارک

 حصارک

 مدرسه فوتبال   

آینده سازان  رحیمی 09125641664    اشتهارد

 اشتهارد

 مدرسه فوتبال   

استعداد های  علیرضا رضایی 09126725212    گوهردشت

درخشان البرز 

 روستوف

  مدرسه فوتبال   

ستارگان نسل  سیروس طهماسبی 09113361982    گوهردشت 

 طالیی روما

 مدرسه فوتبال   

بلوار موذن نبش خ 

 پیروزی زمین کوثر

احمد گل  09123371567 

 محمدی

آریا پاک افق  احمد گل محمدی 09123371567

 البرز

 مدرسه فوتبال آزاد  زن

تیر سالن  7خ مصباح بلوار

 کیانپور

شهرام  09121674612 

 معدلت

 مدرسه فوتبال نوجوانان  زن شهرام شهرام معدلت 09121674612

استاندارد ریل راه آهن 

 کارخانه تراورس بتونی

موسی الرضا  09194654502 

 سلیمی پور

موسی الرضا سلیمی  09194654502

 پور

ستارگان بهار 

 البرز

 مدرسه فوتبال آزاد  زن

حصارک باال جنب مرکز 

 بهداشت سالن ایثار

جوانه کاظم  09355071639 

 زاده

 فوتسال بزرگسال 1لیگ زن بیست کرج جوانه کاظم زاده 09355071639

حصارک باال جنب مرکز 

 بهداشت سالن ایثار

ناز آفرین  09127650459 

 افشار زاده

 فوتسال بزرگسال 3دسته زن استقالل ناز آفرین افشار زاده 09127650459

شهر جدید هشتگرد سالن 

 جوینی

شهرداری شهر  پرستو کرمی 09365171144 پرستو کرمی 09365171144 

جدید 

 هشتگرد

 فوتسال بزرگسال 3دسته زن

حصارک پایینخ ولعصر 

روبروی پارک خرمشهر 

 سالن یادگار امام 

 فوتسال بزرگسال برتر استان زن البرز یگان ندا عباسی 09354133942 ندا عباسی 09354133942 

 فوتسال بزرگسال برتر استان زن مهر نظر آباد لیال صدقی 09902782038 لیال صدقی 09902782038  نظر آباد سالن بعثت
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استاندارد ریل راه آهن 

 کارخانه تراورس بتونی

موسی الرضا  09194654502 

 سلیمی پور

موسی الرضا سلیمی  09194654502

 پور

ستارگان بهار 

 البرز یک

 فوتسال بزرگسال برتر استان زن

استاندارد ریل راه آهن 

 کارخانه تراورس بتونی

موسی الرضا  09194654502 

 سلیمی پور

موسی الرضا سلیمی  09194654502

 پور

ستارگان بهار 

 البرز دو

 فوتسال بزرگسال برتر استان زن

حصارک پائین خ ولعصر 

خ امام خمینی جنب 

 17پالک

رضا امیر  09379302692 

 فیروز

 فوتسال بزرگسال برتر استان زن تاج برنا میهن رضا امیر فیروز 09379302692

حصارک باال جنب مرکز 

 بهداشت سالن ایثار

جوانه کاظم  09355071639 

 زاده

 فوتسال بزرگسال یک استان زن بیست کرج جوانه کاظم زاده 09355071639

راه آهن استاندارد ریل 

 کارخانه تراورس بتونی

موسی الرضا  09194654502 

 سلیمی پور

موسی الرضا سلیمی  09194654502

 پور

ستارگان بهار 

 البرز

 فوتسال بزرگسال یک استان زن

شهر جدید هشتگرد سالن 

 جوینی

شهرداری شهر  پرستو کرمی 09365171144 پرستو کرمی 09365171144 

جدید 

 هشتگرد

 فوتسال بزرگسال یک استان زن

راه فنی  4مهرشهر  4فاز 

حرفه ای سالن سرداران 

 شهید

فریبا محمد  09034100181 

 میرزا

 فوتسال بزرگسال یک استان زن رادان فریبا محمد میرزا 09034100181

محمد شهر عباس آباد 

 سالن شهدای عباس آباد

 فوتسال بزرگسال یک استان زن سورنا آذر مالمیر 09382844621 آذر مالمیر 09382844621 

حصارک پائین خ ولیعصر 

روبروی پارک خرمشهر 

 سالن یادگار امام 

  فوتسال بزرگسال یک استان زن یگان البرز ندا عباسی 09354133942 ندا عباسی 09354133942 

متری کاج  45عظیمیه 

 سالن دالوران

 فوتسال بزرگسال یک استان زن باران غزال شریفی 09126107972 غزال شریفی 09126107972 

کیانمهر انتهای کوچه 

 سالن کیانمهر 7نیستان 

آدران مبین  مهرنازبحری 09372118780 مهرنازبحری 09372118780 

 کیانمهر

 فوتسال بزرگسال یک استان زن

مژگان  09127681342  دی 9خ مطهری سالن 

 قزلباش

 فوتسال بزرگسال یک استان زن سما مژگان قزلباش 09127681342
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راه  3خ ش بهشتی بعد از 

 گوهردشت سالن رجایی

 فوتسال بزرگسال یک استان زن رجایی الهام لشنی 09378473393 الهام لشنی 09378473393 

 22شاهین ویال شهرک 

 بهمن سالن همت

توراندخت  09368661870 

 خسروانی

 فوتسال بزرگسال یک استان زن پدیده توراندخت خسروانی 09368661870

بلوار موذن نبش خ 

 پیروزی زمین کوثر

احمد گل  09123371567 

 محمدی

 فوتسال بزرگسال یک استان زن آریا پاک احمد گل محمدی 09123371567

مهر شهر کوی فرهنگ خ 

 186امام خمینی پالک 

رضا حسن  09122960180 

 خانی

آبی پوشان  فاطمه احمدی 

 فوالد نورد

 فوتبال جوانان یک کرج مرد

مهر شهر کوی فرهنگ خ 

 186امام خمینی پالک 

رضا حسن  09122960180 

 خانی

آبی پوشان  فاطمه احمدی 

 فوالد نورد

 فوتبال نوجوانان یک کرج مرد

مهر شهر کوی فرهنگ خ 

 186امام خمینی پالک 

رضا حسن  09122960180 

 خانی

آبی پوشان  فاطمه احمدی 

 فوالد نورد

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

فردیس حافظیه شمالی 

متری طالقانی  24بلوار 

 بن بست بنی هاشم

حسن  09121613746 02636668673

 لطیفی

تاراز نامان  حسن لطیفی 09121613746

 فردیس

 فوتبال بزرگساالن برتراستان مرد

خ شهربانی پاساژ زمرد 

 2ط

جواد  09354530051 02632219061

 پوستین دوز

 فوتبال امید کرج مرد ماه سما البرز پوستین دوزجواد  09354530051

خ شهربانی پاساژ زمرد 

 2ط

جواد  09354530051 02632219061

 پوستین دوز

 فوتبال جوانان برتر استان مرد ماه سما البرز جواد پوستین دوز 09354530051

خ شهربانی پاساژ زمرد 

 2ط

جواد  09354530051 02632219061

 پوستین دوز

 فوتبال نوجوانان برتراستان مرد ماه سما البرز جواد پوستین دوز 09354530051

خ شهربانی پاساژ زمرد 

 2ط

جواد  09354530051 02632219061

 پوستین دوز

 فوتبال نوجوانان برتراستان مرد ماه سما البرز جواد پوستین دوز 09354530051

خ شهربانی پاساژ زمرد 

 2ط

جواد  09354530051 02632219061

 پوستین دوز

 فوتبال نونهاالن برتراستان مرد ماه سما البرز جواد پوستین دوز 09354530051

خ شهربانی پاساژ زمرد 

 2ط

جواد  09354530051 02632219061

 پوستین دوز

 فوتبال نونهاالن برتراستان مرد ماه سما البرز جواد پوستین دوز 09354530051
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غربی بعد از گلشهر ارغوان 

چهارراه پالک 

 ساختمان ارنوشا365

علی رضا  09339722394 02634584975

 شیرزاد

شیران مهر  علی رضا شیرزاد 09339722394

 البرز

 فوتبال امید برتراستان مرد

رحیم  09128601003 02635822131 م سپاه کانون ش سبحانی

 اسفندیاری

 فوتبال امید برتراستان مرد مقاومت البرز رحیم اسفندیاری 09128601003

رحیم  09128601003 02635822131 م سپاه کانون ش سبحانی

 اسفندیاری

 فوتبال بزرگساالن 3لیگ  مرد مقاومت البرز رحیم اسفندیاری 09128601003

بنیاد خ مدرس جنوبی 

 دفتر چمن پامچال 

02634250761 

 

محمد  09129337401

 طهماسبی

  فوتبال نونهاالن کرج مرد فجر آریا دیزج طهماسبیفریبا  09101793936

بنیاد خ مدرس جنوبی 

 دفتر چمن پامچال

02634250761 

 

محمد  09129337401

 طهماسبی

 فوتبال نونهاالن 1لیگ  مرد فجر آریا دیزج فریبا طهماسبی 09101793936

کمالشهر خ امام خمینی 

 102پالک  26میعاد 

داریش  09357865238 02634707170

 عبدی

پیام کمال  داریش عبدی 09357865238

 شهر

  فوتبال بزرگساالن 1لیگ مرد

 

کمالشهر خ امام خمینی  

 102پالک  26میعاد 

داریش  09357865238 02634707170

 عبدی

پیام کمال  داریش عبدی 09357865238

 شهر

 فوتبال امید برتر استان مرد

کمالشهر خ امام خمینی 

 102پالک  26میعاد 

داریش  09357865238 02634707170

 عبدی

پیام کمال  داریش عبدی 09357865238

 شهر

 فوتبال جوانان برتر استان مرد

کمالشهر خ امام خمینی 

 102پالک  26میعاد 

داریش  09357865238 02634707170

 عبدی

پیام کمال  داریش عبدی 09357865238

 شهر

 فوتبال نوجوانان یک کرج مرد

امام خمینی کمالشهر خ 

 102پالک  26میعاد 

داریش  09357865238 02634707170

 عبدی

پیام کمال  داریش عبدی 09357865238

 شهر

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

کمالشهر خ امام خمینی 

 102پالک  26میعاد 

داریش  09357865238 02634707170

 عبدی

پیام کمال  داریش عبدی 09357865238

 شهر

 فوتبال نونهاالن یک استان مرد

عظیمیه م طالقانی پاساژ 

آسیا باشگاه شهدای دانش 

 آموز

محمد رضا  09123609199 02632536851

 موسوی

شهدای دانش  محمد رضا موسوی 09123609199

 آموز

 فوتبال جوانان یک کرج مرد

عظیمیه م طالقانی پاساژ 

آسیا باشگاه شهدای دانش 

 آموز

محمد رضا  09123609199 02632536851

 موسوی

شهدای دانش  محمد رضا موسوی 09123609199

 آموز

 فوتبال نوجوانان دو کرج مرد
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عظیمیه م طالقانی پاساژ 

آسیا باشگاه شهدای دانش 

 آموز

محمد رضا  09123609199 02632536851

 موسوی

شهدای دانش  محمد رضا موسوی 09123609199

 آموز

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

باغستان بین گلستان بلوار 

9،10 

حسین  09125653369 

معظمی 

 گودرزی

حسین معظمی  09125653369

 گودرزی

پارس فاتح 

 البرز

 فوتبال نوجوانان دو کرج مرد

بلوار باغستان بین گلستان 

9،10 

حسین  09125653369 

معظمی 

 گودرزی

حسین معظمی  09125653369

 گودرزی

پارس فاتح 

 البرز

 فوتبال نونهاالن یک استان مرد

بلوار باغستان بین گلستان 

9،10 

حسین  09125653369 

معظمی 

 گودرزی

حسین معظمی  09125653369

 گودرزی

پارس فاتح 

 البرز

 فوتبال نونهاالن برتر استان مرد

محمد  09126718343  کردان روستای اغشت

 نعمتی

 فوتبال بزرگساالن برتر استان مرد وحدت اغشت محمد نعمتی 09126718343

خ طالقانی جنوبی ک ش 

 ساجدی

محمد  09122682715 02632747628

 محمدی

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد پیک البرز محمد محمدی 09122682715

خ طالقانی جنوبی ک ش 

 ساجدی

محمد  09122682715 02632747628

 محمدی

 فوتبال نونهاالن کرج مرد پیک البرز محمد محمدی 09122682715

حمید رضا  09126071295 02634422617 میانجاده خ قاصدی

 غنی زاده

یاران هدف  حمید رضا غنی زاده 09126071295

 البرز

 فوتبال نوجوانان دو کرج مرد

حمید رضا  09126071295 02634422617 میانجاده خ قاصدی

 غنی زاده

یاران هدف  حمید رضا غنی زاده 09126071295

 البرز

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

هشتگرد م مادر سالن ش 

 ارقنده

مهدی   

 ایمانی

البرز شهر  مهدی ایمانی 09128778608

 جدید

 فوتبال بزرگساالن یک استان مرد

هشتگرد م مادر سالن ش 

 ارقنده

مهدی  09128778608 

 ایمانی

البرز شهر  مهدی ایمانی 09128778608

 جدید

  فوتبال امید برتر استان مرد

هشتگرد م مادر سالن ش 

 ارقنده

مهدی  09128778608 

 ایمانی

البرز شهر  مهدی ایمانی 09128778608

 جدید

 فوتبال جوانان برتر استان مرد
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هشتگرد م مادر سالن ش 

 ارقنده

مهدی  09128778608 

 ایمانی

البرز شهر  مهدی ایمانی 09128778608

 جدید

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد

مادر سالن ش  هشتگرد م

 ارقنده

مهدی  09128778608 

 ایمانی

البرز شهر  مهدی ایمانی 09128778608

 جدید

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد

هشتگرد م مادر سالن ش 

 ارقنده

مهدی  09128778608 

 ایمانی

البرز شهر  مهدی ایمانی 09128778608

 جدید

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد

سالن ش هشتگرد م مادر 

 ارقنده

مهدی  09128778608 

 ایمانی

البرز شهر  مهدی ایمانی 09128778608

 جدید

 فوتبال نونهاالن یک استان مرد

هشتگرد م مادر سالن ش 

 ارقنده

مهدی  09128778608 

 ایمانی

البرز شهر  مهدی ایمانی 09128778608

 جدید

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

مصطفی  09123308457  حصارک سرم سازی رازی

 ناصر خاکی

 فوتبال بزرگساالن برتر استان مرد رازی مصطفی ناصر خاکی 09123308457

حسین آباد مهرشهر خ 

نبش  6ولیعصر بعد از خ 

 ک توحید

سعید قلی  09356489686 

 پور

 فوتبال جوانان برتر استان مرد میالد ایرانیان سعید قلی پور 09356489686

مهرشهر خ حسین آباد 

نبش  6ولیعصر بعد از خ 

 ک توحید

سعید قلی  09356489686 

 پور

 فوتبال نوجوانان یک کرج مرد میالد ایرانیان سعید قلی پور 09356489686

حسین آباد مهرشهر خ 

نبش  6ولیعصر بعد از خ 

 ک توحید

سعید قلی  09356489686 

 پور

 فوتبال نونهاالن کرج مرد میالد ایرانیان سعید قلی پور 09356489686

حسین آباد مهرشهر خ 

نبش  6ولیعصر بعد از خ 

 ک توحید

سعید قلی  09356489686 

 پور

 فوتبال نونهاالن کرج مرد میالد ایرانیان سعید قلی پور 09356489686

رجایی شهر اشتراکی 

 24شمالی گلستان 

 ساختمان ایلیا

مرتضی  09123682762 

 زنجانی

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد کانون البرز زنجانیمرتضی  09123682762

رجایی شهر اشتراکی 

 24شمالی گلستان 

 ساختمان ایلیا

مرتضی  09123682762 

 زنجانی

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد کانون البرز مرتضی زنجانی 09123682762
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رجایی شهر اشتراکی 

 24شمالی گلستان 

 ساختمان ایلیا

مرتضی  09123682762 

 زنجانی

 فوتبال نونهاالن برتر استان مرد کانون البرز مرتضی زنجانی 09123682762

رجایی شهر اشتراکی 

 24شمالی گلستان 

 ساختمان ایلیا

مرتضی  09123682762 

 زنجانی

 فوتبال نونهاالن برتر استان مرد کانون البرز مرتضی زنجانی 09123682762

خ مطهری جنب 

 طالبدبیرستان آبی 

عباس دیو  09121695040 

 ساالرناز

 فوتبال جوانان یک کرج مرد مهر البرز عباس دیو ساالرناز 09121695040

خ مطهری جنب 

 دبیرستان آبی طالب

عباس دیو  09121695040 

 ساالرناز

 فوتبال نوجوانان دو کرج مرد مهر البرز عباس دیو ساالرناز 09121695040

خ مطهری جنب 

 آبی طالبدبیرستان 

عباس دیو  09121695040 

 ساالرناز

 فوتبال نونهاالن کرج مرد مهر البرز عباس دیو ساالرناز 09121695040

خ مطهری جنب 

 دبیرستان آبی طالب

عباس دیو  09121695040 

 ساالرناز

 فوتبال نونهاالن کرج مرد مهر البرز عباس دیو ساالرناز 09121695040

شاهین ویال م فاطمیه 

 2باغستان واحد 

یاران سهیل  حسین دو دانگه 09120486749 علی رضالو  

 جوان

  فوتبال بزرگساالن برتر استان مرد

خ بهار خ ادیبی ک 

 المهدی

 فوتبال بزرگساالن برتر استان مرد فرهنگ البرز ناصر خرقانی 09121612296 ناصر خرقانی 09121612296 

بلوار طالقانی جنوبی خ 

 وحدت

امیر غفار  09357520687 

 زاده

میالد جوان  امیر غفار زاده 09357520687

 البرز

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

برزنت ک ش احمدی 

 6پالک 

ناصر منصور  09369509711 

 دهقان

جاوید  ناصر منصور دهقان 09369509711

 حصارک

 فوتبال بزرگساالن برتر کرج مرد

جاده قزلحصار شهرک 

 سهرابیه

رامین  09382568217 

 جعفری

ستارگان  علی عاشری 09015114368

 همای البرز

 فوتبال جوانان یک کرج مرد

جاده قزلحصار شهرک 

 سهرابیه

رامین  09382568217 

 جعفری

ستارگان  علی عاشری 09015114368

 همای البرز

 فوتبال نوجوانان کرج مرد

جاده قزلحصار شهرک 

 سهرابیه

رامین  09382568217 

 جعفری

ستارگان  علی عاشری 09015114368

 همای البرز

 فوتبال نونهاالن یک استان مرد
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جاده قزلحصار شهرک 

 سهرابیه

رامین  09382568217 

 جعفری

ستارگان  علی عاشری 09015114368

 همای البرز

 فوتبال نونهاالن یک استان مرد

چهارراه طالقانی خ قائم 

 5س جهان نما ط

محمد  09128596553 

 خوشبخت

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد آرمان فردا محمد خوشبخت 09128596553

چهارراه طالقانی خ قائم 

 5س جهان نما ط

محمد  09128596553 

 خوشبخت

 فوتبال نونهاالن یک استان مرد آرمان فردا محمد خوشبخت 09128596553

چهارراه طالقانی خ قائم 

 5س جهان نما ط

محمد  09128596553 

 خوشبخت

 فوتبال نونهاالن یک استان مرد آرمان فردا محمد خوشبخت 09128596553

چهار راه طالقانی 

 9ساختمان حکیم ط

 92واحد 

پرسپولیس  سعید اکبری 09121792184 سعید اکبری 09121792184 

 البرز

 فوتبال جوانان کرج مرد

چهار راه طالقانی 

 9ساختمان حکیم ط

 92واحد 

پرسپولیس  سعید اکبری 09121792184 سعید اکبری 09121792184 

 البرز

 فوتبال نوجوانان کرج مرد

چهار راه طالقانی 

 9ساختمان حکیم ط

 92واحد 

پرسپولیس  سعید اکبری 09121792184 سعید اکبری 09121792184 

 البرز

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

کالک نو بلوار خلج آباد خ 

واحد  5نواب صفوی پالک 

12 

ابوالفضل  09357764364 

 صفایی

 فوتبال نوجوانان کرج مرد میعاد اروند ابوالفضل صفایی 09357764364

کالک نو بلوار خلج آباد خ 

واحد  5نواب صفوی پالک 

12 

ابوالفضل  09357764364 

 صفایی

 فوتبال نونهاالن کرج مرد میعاد اروند ابوالفضل صفایی 09357764364

بلوار خلج آباد خ کالک نو 

واحد  5نواب صفوی پالک 

12 

ابوالفضل  09357764364 

 صفایی

 فوتبال نونهاالن کرج مرد میعاد اروند ابوالفضل صفایی 09357764364

هشتگرد خ خوئینی ها ک 

 کیان

فخر الدین  09192713390 

 کاظمی

پدیده البرز  فخر الدین کاظمی 09192713390

 هشتگرد

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد

هشتگرد خ خوئینی ها ک 

 کیان

فخر الدین  09192713390 

 کاظمی

پدیده البرز  فخر الدین کاظمی 09192713390

 هشتگرد

 فوتبال نونهاالن برتر استان مرد
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کمالشهر خ امام میالد 

پاساژ الماس شهر  1516

 59واحد 

یادآوران  احمد هادلو 09121696268 غفار حکیمی 09121041859 

منتخب 

 کمالشهر

  فوتبال بزرگساالن یک استان مرد

آزادگان خ محمدی پ 

1107 

پدیده انصار  علی سعیدی 09197621932 علی سعیدی 09197621932 

 البرز

 فوتبال امید استان مرد

عظیمیه م طالقانی جنب 

راهنمایی و رانندگی پاساژ 

 آسیا

سنگربانان  بهزاد عبادی 09125666433 بهزاد عبادی 09125666433 02632530377

 پدیده البرز

 فوتبال جوانان کرج مرد

عظیمیه م طالقانی جنب 

راهنمایی و رانندگی پاساژ 

 آسیا

سنگربانان  بهزاد عبادی 09125666433 بهزاد عبادی 09125666433 02632530377

 پدیده البرز

 فوتبال نوجوانان یک کرج مرد

عظیمیه م طالقانی جنب 

راهنمایی و رانندگی پاساژ 

 آسیا

سنگربانان  بهزاد عبادی 09125666433 بهزاد عبادی 09125666433 02632530377

 پدیده البرز

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

 2م کرج پاساژ مرکزی ط 

 29پالک 

مرتضی  09122683770 02632242985

 تیموری

پاسارگاد  مرتضی تیموری 09122683770

 جوان البرز

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد

 2م کرج پاساژ مرکزی ط 

 29پالک 

مرتضی  09122683770 02632242985

 تیموری

پاسارگاد  مرتضی تیموری 09122683770

 جوان البرز

 فوتبال نونهاالن برتر استان مرد

 2م کرج پاساژ مرکزی ط 

 29پالک 

مرتضی  09122683770 02632242985

 تیموری

پاسارگاد  مرتضی تیموری 09122683770

 جوان البرز

 فوتبال نونهاالن برتر استان مرد

کیانمهر بلوار نور باشگاه 

فرهنگی ورزشی شاهین 

 کرج 

 فوتبال بزرگساالن برتر استان مرد شاهین کرج احمد فضلی 09124675488 احمد فضلی 09124675488 

رجایی شهر کوی 

 کارمندان شمالی

مصطفی گل  09123611438 

 زرند

 فوتبال بزرگساالن برتر استان مرد پارسیان مصطفی گل زرند 09123611438

ستاره سرخ  صفر علی حقوقی 09125618322 محمد خلج 09375001832  اشتهارد نکوچار

 نکوجار

 فوتبال بزرگساالن برتر استان مرد

حصارک باال بلوار 

خراسانی  باالتر از 

 بهداشت 

محمد  09122603450 

کمالی 

 دهقان

فرهاد  محمد کمالی دهقان 09122603450

 حصارک البرز

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد
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حصارک باال بلوار 

خراسانی  باالتر از 

 بهداشت

محمد  09122603450 

کمالی 

 دهقان

فرهاد  محمد کمالی دهقان 09122603450

 حصارک البرز

 فوتبال نونهاالن برتر استان مرد

جاده شهرستان فردیس 

بلوار  110مالرد شهرک 

 متری 12طالقانی 

 فوتبال نوجوانان کرج مرد امین البرز جعفر قدیری 09125686624 جعفر قدیری 09125686624 02636616460

شهرستان فردیس جاده 

بلوار  110مالرد شهرک 

 متری 12طالقانی 

 فوتبال نونهاالن یک استان مرد البرزامین  جعفر قدیری 09125686624 جعفر قدیری 09125686624 02636616460

چهار باغ جاده قزلحصار 

 کارواش اسدی

حسن ساری  09369841277 

 پور

 فوتبال بزرگساالن یک استان مرد پیام چهار باغ حسن ساری پور 09369841277

چهار باغ جاده قزلحصار 

 کارواش اسدی

حسن ساری  09369841277 

 پور

 فوتبال امید کرج مرد پیام چهار باغ حسن ساری پور 09369841277

چهار باغ جاده قزلحصار 

 کارواش اسدی

حسن ساری  09369841277 

 پور

 فوتبال جوانان برتر استان مرد پیام چهار باغ حسن ساری پور 09369841277

چهار باغ جاده قزلحصار 

 کارواش اسدی

حسن ساری  09369841277 

 پور

  فوتبال نوجوانان دو کرج مرد چهار باغپیام  حسن ساری پور 09369841277

چهار باغ جاده قزلحصار 

 کارواش اسدی

حسن ساری  09369841277 

 پور

 فوتبال نونهاالن کرج مرد پیام چهار باغ حسن ساری پور 09369841277

حسین  09123058942  خ ششم پاساژ عزیزی

 قربانی

 فوتبال نونهاالن کرج مرد حسین قربانی حسین قربانی 09123058942

خ ش بهشتی مابین 

متری برج  45میانجاده و 

 سیب 

یوسف  09127654784 

 محمدی

اتحاد  شهریار رشیدی 09308441592

 آذربایجان

 فوتبال امید برتر استان مرد

خ ش بهشتی مابین 

متری برج  45میانجاده و 

 سیب

یوسف  09127654784 

 محمدی

اتحاد  شهریار رشیدی 09308441592

 آذربایجان

 فوتبال نونهاالن برتر استان مرد

خ ش بهشتی مابین 

متری برج  45میانجاده و 

 سیب

یوسف  09127654784 

 محمدی

اتحاد  شهریار رشیدی 09308441592

 آذربایجان

 فوتبال نونهاالن برتر استان مرد
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گوهر دشت پارک سه 

 باندی

منوچهر  09305922743 

 حنیفه

هدف اسالم  حنیفهمنوچهر  09305922743

 آباد

 فوتبال بزرگساالن برتر کرج مرد

گوهر دشت پارک سه 

 باندی

منوچهر  09305922743 

 حنیفه

هدف اسالم  منوچهر حنیفه 09305922743

 آباد

 فوتبال جوانان یک کرج مرد

غربی  4شاهین ویال خ 

 7ساختمان ثار اله واحد 

اوژن بادرام  ندا جعفری 09364230205   02634464686

 ایزدیارالبرز

 فوتبال جوانان یک کرج مرد

غربی  4شاهین ویال خ 

 7ساختمان ثار اله واحد 

بادرام اوژن  ندا جعفری 09364230205   02634464686

 ایزدیارالبرز

 فوتبال نوجوانان دو کرج مرد

محمد  09122632668 02632227338 خ برغان خ آزادی 

 شکوهی

 فوتبال جوانان استان مرد جاوید کرج محمد شکوهی 09122632668

محمد  09122632668 02632227338 خ برغان خ آزادی

 شکوهی

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد جاوید کرج محمد شکوهی 09122632668

محمد  09122632668 02632227338 خ برغان خ آزادی

 شکوهی

 فوتبال نوجوانان مناطق کشوری مرد جاوید کرج محمد شکوهی 09122632668

محمد  09122632668 02632227338 خ برغان خ آزادی

 شکوهی

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد جاوید کرج محمد شکوهی 09122632668

عیسی  09399110551  حیدر آباد خ عدل

 صمدی

ستاره جام  عیسی صمدی 09399110551

 جم

 فوتبال جوانان برتر استان مرد

آیندگان  ناصر خیامی 09121251926 ناصر خیامی 09121251926 02634510276 علی گلشهر بازار امام

 داماش البرز

 فوتبال نوجوانان دو کرج مرد

آیندگان  ناصر خیامی 09121251926 ناصر خیامی 09121251926 02634510276 گلشهر بازار امام علی

 داماش البرز

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

آیندگان  ناصر خیامی 09121251926 ناصر خیامی 09121251926 02634510276 علیگلشهر بازار امام 

 داماش البرز

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

پیشاهنگی ابتدای گلدشت 

 مجتمع واریان

مهدی  09125695489 

 دهقان

آبی پوشان  مهدی دهقان 09125695489

 البرز

 فوتبال نوجوانان دو کرج مرد

 پیشاهنگی ابتدای گلدشت

 مجتمع واریان

مهدی  09125695489 

 دهقان

آبی پوشان  مهدی دهقان 09125695489

 البرز

 فوتبال نونهاالن یک استان مرد
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پیشاهنگی ابتدای گلدشت 

 مجتمع واریان

مهدی  09125695489 

 دهقان

آبی پوشان  مهدی دهقان 09125695489

 البرز

  فوتبال نونهاالن برتر استان مرد

محمد  09122116816  چهارراه مصباح

 کوچکی

شهاب نارنجی  علیرضا داوری 09123804479

 پوش

 فوتبال بزرگساالن یک کرج مرد

محمد  09122116816  چهارراه مصباح

 کوچکی

شهاب نارنجی  علیرضا داوری 09123804479

 پوش

 فوتبال امید یک کرج مرد

محمد  09122116816  چهارراه مصباح

 کوچکی

شهاب نارنجی  داوریعلیرضا  09123804479

 پوش

 فوتبال جوانان برتر استان مرد

محسن  09126618567  عظیمیه م اسبی

 ایزدیار

شهباز اصل  محسن ایزدیار 09126618567

 کرج

 فوتبال جوانان برتر استان مرد

محسن  09126618567  عظیمیه م اسبی

 ایزدیار

شهباز اصل  محسن ایزدیار 09126618567

 کرج

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد

محسن  09126618567  عظیمیه م اسبی

 ایزدیار

شهباز اصل  محسن ایزدیار 09126618567

 کرج

 فوتبال نونهاالن برتر استان مرد

حیدر آباد شهرک 

 13کشاورزی ابن سینا 

محمد  09128650806 

حسین 

 میمنی

شاهین مهر  محمد حسین میمنی 09128650806

 البرز

 فوتبال بزرگساالن برتر کرج مرد

م شهدا خ فیضی پالک 

 5ط 13

نجم انجام  09122001039 02632286073

 نجم الدین

مقاوم فجر  نجم انجام نجم الدین 09122001039

 ایرانیان

 فوتبال امید کرج مرد

م شهدا خ فیضی پالک 

 5ط 13

نجم انجام  09122001039 02632286073

 نجم الدین

مقاوم فجر  الدیننجم انجام نجم  09122001039

 ایرانیان

 فوتبال جوانان یک کرج مرد

م شهدا خ فیضی پالک 

 5ط 13

نجم انجام  09122001039 02632286073

 نجم الدین

مقاوم فجر  نجم انجام نجم الدین 09122001039

 ایرانیان

 فوتبال نوجوانان دو کرج مرد

م شهدا خ فیضی پالک 

 5ط 13

انجام نجم  09122001039 02632286073

 نجم الدین

مقاوم فجر  نجم انجام نجم الدین 09122001039

 ایرانیان

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد

م شهدا خ فیضی پالک 

 5ط 13

نجم انجام  09122001039 02632286073

 نجم الدین

مقاوم فجر  نجم انجام نجم الدین 09122001039

 ایرانیان

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

فیضی پالک م شهدا خ 

 5ط 13

نجم انجام  09122001039 02632286073

 نجم الدین

مقاوم فجر  نجم انجام نجم الدین 09122001039

 ایرانیان

 فوتبال نونهاالن کرج مرد
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علیرضا  09125390717  گرم دره خ تاج بخش

 حاتمی

سیمرغ  علیرضا حاتمی 09125390717

 حصین

 فوتبال بزرگساالن برتر استان مرد

محمد  09126609016  صفادشت

 سلطان پور

مهر گستران  محمد سلطان پور 09126609016

 فجر رادین

 فوتبال جوانان یک کرج مرد

محمد  09126609016  صفادشت

 سلطان پور

مهر گستران  محمد سلطان پور 09126609016

 فجر رادین

 فوتبال نوجوانان یک کرج مرد

محمد  09126609016  صفادشت

 سلطان پور

مهر گستران  محمد سلطان پور 09126609016

 فجر رادین

 فوتبال نونهاالن برتر استان مرد

محمد  09126609016  صفادشت

 سلطان پور

مهر گستران  محمد سلطان پور 09126609016

 فجر رادین

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

عادل  09353696328  23شهرک اوج نواب 

فرخنده 

 کیش

بهمن کرج  فرخنده کیشعادل  09353696328

 پیروز

  فوتبال نوجوانان کرج مرد

عادل  09353696328  23شهرک اوج نواب 

فرخنده 

 کیش

بهمن کرج  عادل فرخنده کیش 09353696328

 پیروز

 فوتبال نونهاالن یک استان مرد

عادل  09353696328  23شهرک اوج نواب 

فرخنده 

 کیش

بهمن کرج  عادل فرخنده کیش 09353696328

 پیروز

 فوتبال نونهاالن یک استان مرد

حصارک باال بلوار آزادی 

جنب حسینیه انصار 

 الحسین

سید حمید  09364364119 

 حسینی

 فوتبال بزرگساالن برتر کرج مرد فتح المبین سید حمید حسینی 09364364119

حصارک شهرک پردیسان 

واحد 364کوی نسترن پ 

3 

اکرم  09909059694 

 گودرزی

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد امیران جوان اکرم گودرزی 09909059694

حصارک شهرک پردیسان 

واحد 364کوی نسترن پ 

3 

اکرم  09909059694 

 گودرزی

 فوتبال نونهاالن کرج مرد امیران جوان اکرم گودرزی 09909059694
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حصارک شهرک پردیسان 

واحد 364کوی نسترن پ 

3 

اکرم  09909059694 

 گودرزی

 فوتبال نونهاالن یک استان مرد امیران جوان اکرم گودرزی 09909059694

مهر شهر حسین آباد خ 

 ش باقری مجموعه تختی

احرار رضا مهر  یوسف نعمتی 09358007253 احمد اینانلو  

 شهر

 فوتبال بزرگساالن یک کرج مرد

مهر شهر حسین آباد خ 

 ش باقری مجموعه تختی

احرار رضا مهر  یوسف نعمتی 09358007253 احمد اینانلو  

 شهر

 فوتبال نوجوانان دو کرج مرد

مهرشهر کیانمهر بلوار نور 

خ نماز غربی خ معراج 

  62بلوک 10

غالمرضا  09212891130 

 کاظمی

 فوتبال جوانان کرج مرد کیاوش اقتدار غالمرضا کاظمی 09212891130

محمد مقداد  09108823555  عظیمیه آزادگان

 خدابنده

محمد مقداد  09108823555

 خدابنده

 فوتبال جوانان برتر استان مرد استقالل البرز

محمد مقداد  09108823555  عظیمیه آزادگان

 خدابنده

محمد مقداد  09108823555

 خدابنده

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد استقالل البرز

محمد مقداد  09108823555  عظیمیه آزادگان

 خدابنده

محمد مقداد  09108823555

 خدابنده

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد استقالل البرز

محمد مقداد  09108823555  عظیمیه آزادگان

 خدابنده

محمد مقداد  09108823555

 خدابنده

 فوتبال نونهاالن برتر استان مرد استقالل البرز

محمد مقداد  09108823555  عظیمیه آزادگان

 خدابنده

محمد مقداد  09108823555

 خدابنده

 فوتبال نونهاالن برتر استان مرد استقالل البرز

عظیمیه م اسبی زمین 

 چپردار

رحیم  09214704625 

 احسانی

برگزیدگان  رحیم احسانی 09214704625

 البرز

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

ماهدشت بلوار امام 

 ساختمان آریانا

آریا شاهین  رضا گروسی 09123615605 رضا گروسی 09123615605 

 ماهدشت

 فوتبال بزرگساالن یک استان مرد

حسین  09125641582  نظر آباد

 فالحتکار

 فوتبال جوانان برتر استان مرد مقاومت خور حسین فالحتکار 09125641582

 6و5شاهین ویال بین 

 غربی

مهدی  09120594988 

 کاظمی

فجر شهید  مهدی کاظمی 09120594988

 کاظمی

  فوتبال بزرگساالن 3لیگ مرد
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 6و5شاهین ویال بین 

 غربی

 09120594988 

 

مهدی 

 کاظمی

فجر شهید  مهدی کاظمی 09120594988

 کاظمی

 فوتبال امید لیگ برتر مرد

گرمدره خ شهدا رو به 

 روی مسجد المهدی

ستارگان  زهرا رنجبر 09120496545 زهرا رنجبر 09120496545 

 طالیی

 فوتبال بزرگساالن استانیک  مرد

جمال  09391351414  کیانمهر س یاس

 خدایی

ستارگان آبی  جمال خدایی 09391351414

 آرسا

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

غالمرضا  09121699786  امام زاده حسن خ کشاورز

 برازنده

 فوتبال بزرگساالن برتر کرج مرد عقاب کرج غالمرضا برازنده 09121699786

آباد خ هدایتکار مشکین 

 ش قدوسی

مهدی  09304673817 

 محمد زاده

 

 مهدی محمد زاده 09304673817

 

 فوتبال بزرگساالن یک استان مرد یاران مهدی

محمد شهر خ ش بهشتی 

 رو به روی آتش نشانی

سید  09125556632 

ابوالفضل 

 بهاور

ستاره سرخ  سید ابوالفضل بهاور 09125556632

 جوانان البرز

 فوتبال بزرگساالن برتر کرج مرد

رجایی شهر شهرک 

 43جهازبها پ

امین   

 رشیدی

پدیده  علی سیف اله خواه 09125667467

 معیدمهرشهر

 فوتبال بزرگساالن یک استان مرد

متری  16خرمدشت 

سعدی باالی مانتو سرای 

 حمید رضا

یوسف  09124671510 

 اسکندری

وحدت خرم  یوسف اسکندری 09124671510

 دشت

 فوتبال بزرگساالن برتر کرج مرد

 44فردیس کانال غربی 

متری امام خمینی رو به 

 روی پمپ گاز

نادر خمس  09120314305 

 آبادی

 فوتبال نونهاالن یک استان مرد درنا و پرهام نادر خمس آبادی 09120314305

 44فردیس کانال غربی 

متری امام خمینی رو به 

 روی پمپ گاز

خمس  نادر 09120314305 

 آبادی

 فوتبال نونهاالن برتر استان مرد درنا و پرهام نادر خمس آبادی 09120314305

م فهمیده جنب امالک 

 خیام 

امیرعلی   

 گندمی

آرمان نوین  امیرعلی گندمی 

 البرز

 فوتبال بزرگساالن یک استان مرد

یداله  09125025163  فردیس اهری

 روستایی

 فوتبال نونهاالن یک استان مرد پیام آزادی یداله روستایی 09125025163
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متر  100چهار راه مصباح 

 به طرف م امام حسین

مجید پور  09126659640 

 علی

 فوتبال نونهاالن کرج مرد پسران پارسی مجید پور علی 09126659640

ستارگان سرخ  کاظم کارامد 09125658570 کاظم کارامد 09125658570  گوهر دشت

 ماندگار

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

خ مطهری روبه روی 

 3آموزش پرورش ناحیه 

محمد صالح  09126603498 

 صالح نیا

 فوتبال نونهاالن برتر استان مرد میثاق البرز محمد صالح صالح نیا 09126603498

محمد شهر ولد آباد رو به 

روی پارک آزادگان 

 22مجموعه ورزشی 

 بهمن

فرهاد  09125687193 02636307867

 داداشی

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد پور البرز احمد فدائی 09123456029

محمد شهر ولد آباد رو به 

روی پارک آزادگان 

 22مجموعه ورزشی 

 بهمن

فرهاد  09125687193 02636307867

 داداشی

 فوتبال نوجوانان برتر استان مرد پور البرز احمد فدائی 09123456029

آباد رو به  محمد شهر ولد

روی پارک آزادگان 

 22مجموعه ورزشی 

 بهمن

فرهاد  09125687193 02636307867

 داداشی

 فوتبال نونهاالن برتر استان مرد پور البرز احمد فدائی 09123456029

محمد شهر ولد آباد رو به 

روی پارک آزادگان 

 22مجموعه ورزشی 

 بهمن

فرهاد  09125687193 02636307867

 داداشی

  فوتبال نونهاالن برتر استان مرد پور البرز احمد فدائی 09123456029

محمد  09126614211  5فردیس فلکه 

 حسینی

 فوتبال نونهاالن برتر استان مرد مالک اشتر محمد حسینی 09126614211

برات  09123026530 02635256532 نظر آباد 

 طهمزی

شهاب نظر  برات طهمزی 09123026530

 آباد

 فوتبال نونهاالن یک استان مرد

حصارک پایین خ فروردین 

 متری 6ک 

شاهین مهر  وحید تبررده 09356702733 وحید تبررده 09356702733 

 حصارک

 فوتبال نوجوانان یک کرج مرد

حصارک پایین خ فروردین 

 متری 6ک 

شاهین مهر  وحید تبررده 09356702733 وحید تبررده 09356702733 

 حصارک

 فوتبال نوجوانان استان برتر مرد
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حصارک پایین خ فروردین 

 متری 6ک 

شاهین مهر  وحید تبررده 09356702733 وحید تبررده 09356702733 

 حصارک

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

حصارک پایین خ فروردین 

 متری 6ک 

شاهین مهر  وحید تبررده 09356702733 وحید تبررده 09356702733 

 حصارک

 فوتبال نونهاالن یک استان مرد

فیروزه  09359227216 02634649467 گوهر دشت

 واالمقام

فوالد مهر  فیروزه واالمقام 09359227216

 سامی

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

فیروزه  09359227216 02634649467 گوهر دشت

 واالمقام

فوالد مهر  فیروزه واالمقام 09359227216

 سامی

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

سامان  09354582297  برغانخ 

 استوار

رویا جوان  محمد صادق اسوار 09336569310

 البرز

 فوتبال بزرگساالن یک کرج مرد

سامان  09354582297  خ برغان

 استوار

رویا جوان  محمد صادق اسوار 09336569310

 البرز

 فوتبال امید یک کرج مرد

سامان  09354582297  خ برغان

 استوار

رویا جوان  محمد صادق اسوار 09336569310

 البرز

 فوتبال جوانان یک کرج مرد

 فوتبال بزرگساالن یک استان مرد پی جی ما علی دعقانی 09388552051 علی دعقانی 09388552051  بازار مبل امام علی 

حمید  09123614266  رزگان

 کریمی

 فوتبال بزرگساالن 3لیگ مرد شهدای رزکان حمید کریمی 09123614266

حمید  09123614266  رزگان

 کریمی

 فوتبال امید برتر استان مرد شهدای رزکان حمید کریمی 09123614266

محمد رضا  09121646064  مهرشهر

 نصیری

 فوتبال بزرگساالن برتر کرج مرد شاهد مهرشهر محمد رضا نصیری 09121646064

حسین  09362514633  گوهردشت

 میربزرگی

پرسپولیس  حسین میربزرگی 09362514633

 گوهر دشت

 فوتبال نوجوانان یک کرج مرد

حسین  09362514633  گوهردشت

 میربزرگی

پرسپولیس  حسین میربزرگی 09362514633

 گوهر دشت

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

رمضان  09121615779 02632259879 3عظیمیه بلوار بعثت ک 

 رودکی

 پرسپولیس رمضان رودکی 09121615779

 ماهدشت

 فوتبال بزرگساالن برتر کرج مرد
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مهرویال خ خیام غربی پ 

28 

 فوتبال بزرگساالن یک استان مرد پدیده سیمرغ وحید صفائی فرد 09364467849 علی داداشی  

حصارک باال خ رضایی خ 

 متری 8

مهدی  09354127888 02634528836

 داداری

آراد سارینا  مهدی داداری 09354127888

 البرز

  فوتبال بزرگساالن یک کرج مرد

حصارک باال خ رضایی خ 

 متری 8

مهدی  09354127888 02634528836

 داداری

آراد سارینا  مهدی داداری 09354127888

 البرز

 فوتبال امید یک کرج مرد

حصارک باال خ رضایی خ 

 متری 8

مهدی  09354127888 02634528836

 داداری

سارینا آراد  مهدی داداری 09354127888

 البرز

 فوتبال جوانان یک کرج مرد

محمد شهر گلستانک 

 سالن شهدا

بحر علی  09183788050 

 آئینی

مهرورزان  بحر علی آئینی 09183788050

 پیروزالبرز

 فوتبال نونهاالن یک استان مرد

کالک شهرک جهان نما 

 مجموعه ورزشی کارگران 

شاهین سرخ  علی تدین 09128603884 مهدی تدین 09100749065 

 تدین

 فوتبال نوجوانان کرج مرد

کالک شهرک جهان نما 

 مجموعه ورزشی کارگران

شاهین سرخ  علی تدین 09128603884 مهدی تدین 09100749065 

 تدین

 فوتبال نونهاالن کرج مرد

قلمستان ک ولی عصر پ 

18 

فجر میثاق  ولی میرگل 0912463376 ولی میرگل 0912463376 

 البرز

 فوتبال بزرگساالن کرجیک  مرد

فردیس خ حافظیه 

 6ساختمان پارسیان ط 

 22واحد 

حسین  09123804417 

 هدایتی

وکالی کیان  مهدی فیض 09191681204

 البرز

 فوتبال بزرگساالن یک کرج مرد

  مدرسه فوتبال    رضوانی رسول رضوانی 09133141851    

 

 

 اصفهان

محمد سعید  09132377980    

 مصطفوی

ماندگار نقش 

 جهان

 مدرسه فوتبال   

سپید دشت       

 مهیار

 مدرسه فوتبال   

هونام       

 ایساتیس

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    نیما یزدانی نیما یزدانی 09132103083    
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 مدرسه فوتبال    نمونه ساعدی محمد ساعدی 09132034212    

نویان زنده  سعید جعفری 09132127291    

 رود

 مدرسه فوتبال   

کیان مهر  فهیمه رسولی 09139111141    

 نقش جهان

 مدرسه فوتبال   

نسل برتر  سینا جباری 09133396553    

 پارس پارتاک

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    آبفا محسن پوریا مهر 09133172547    

سبز پوشان  امیر جمالی 09132671465    

 طلوع

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    آلفا گلستان محسن قاسمی 09138374075    

  مدرسه فوتبال    سپاهان پارسا      

 

 مدرسه فوتبال    پارسه       

 مدرسه فوتبال    صفاهان      

گلهای  مسعود کدخدایی 09131135878    

 منتخب

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    پیام پرواز سجاد فنونی محبوبی 09133025400    

آینده سازان  محمد رضا زارع 09138017472    

 رشد مشتاق

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    آذران رضا ابراهیمی 09356085268    
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 مدرسه فوتبال    آزان      

 مدرسه فوتبال    توپ طالیی      

    09135543211 

 

 مدرسه فوتبال    ایران ) پامس( پامسحسن 

 مدرسه فوتبال    اسپادان پارس حسن حاج رسولیها 09133135196    

 مدرسه فوتبال    طالیی پوشان      

 مدرسه فوتبال    ماهان طالیی      

طالیی پوشان       

 امید

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    کیان آریا      

 مدرسه فوتبال    ماهان جوان محمد قربانی 09139364632    

 مدرسه فوتبال    صبا ذوب بهروز چابک 09131367665    

سبز پوشان       

 آریایی اسپید

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    ممتاز صفاهان حمید چلونگرپان 09133158271    

 مدرسه فوتبال    ستارگان      

  مدرسه فوتبال    طالیی پوشان ابراهیم لوپنیان 09131680161    
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سرخ پوشان       

 برتر

 مدرسه فوتبال   

آبی پوشان       

 پیشرو

 مدرسه فوتبال   

ستارگان  اردشیر البندی 09132385421    

 لنجان

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    اتحاد اردشیر البندی 09132385421    

 مدرسه فوتبال    نوین      

 مدرسه فوتبال    سبحان      

ماهان تندیس  حامد سلیمانی 09357004133    

 اصفهان لنجان

 مدرسه فوتبال   

زاگرس  مرتضی طالبی 09139751572    

 نشینان برتر

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    استقالل      

 فوتبالمدرسه     طالیی پوشان      

 مدرسه فوتبال    سالمت      

طالیی پوشان       

 چرمهین

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    معراج      

سبا بن رود  مجید فرید ورزنه 09132030810    

 ورزنه

 مدرسه فوتبال   
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سبحان زاینده  پژمان سلطانی     

 رود

 مدرسه فوتبال   

پارسه  محمدیرامین  09360314764    

 بهارستان

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    پیروز پارسه      

 مدرسه فوتبال    آذرخش زیار جواد نصیری 09139649065    

ستارگان  اسماعیل محمد ربیع 09138335300    

 پردیس

 مدرسه فوتبال   

شگفتی سازان  مجتبی زارع 09131698095    

 طلوع نوین

  فوتبالمدرسه    

المپیک       

 امیدهای فردا

 مدرسه فوتبال   

علم و ادب  حسین باربازان 09131284584    

 صفاهان

 مدرسه فوتبال   

آینده سازان  محمد داستانی 09133682635    

مهرگان نقش 

 جهان

 مدرسه فوتبال   

میالد نصف  حمید باقری 09133196782    

 جهان طالیی

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    پارس اصفهان      

 مدرسه فوتبال    ستارگان      

الوند جوان       

 پادرود

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    شاهین  نوین      
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آتیه سازان  امیر حسین جلونگر 09364491560    

 افق

 مدرسه فوتبال   

آپادانا مهد  محمد بیات 09137926361    

 پارتاک

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    یاران      

آینده سازان  عباس فخاری 09133272602    

 همراه سپهر

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    میعاد      

 مدرسه فوتبال    سپاهان      

 مدرسه فوتبال    نامداران      

 مدرسه فوتبال    واحدیاران  محمد اسماعیلی 09139762494    

امید فوتبال  امید ثامری 09199838929    

 سرخ آبی

 مدرسه فوتبال   

اکباتان مهر  مجتبی محمد خانی 09132297838    

 ورزش

 مدرسه فوتبال   

  مدرسه فوتبال    استعداد برتر بهنام احمدی 09131099437    

 مدرسه فوتبال    گلپاماهدخت  افسانه امیدواری 09130275587    

 مدرسه فوتبال    کاره گلشهر امیر فصاحت 09136465630    

 مدرسه فوتبال    الغدیر سید مهدی معرف 09132726572    
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 مدرسه فوتبال    تکنیک سید باقر محمودی 09130336391    

 مدرسه فوتبال    البرز حمید رضا اهلل یاری     

توسعه سالمت  حسین آرامی     

 سایمان گلپا

 مدرسه فوتبال   

محمد مهدی  09103626273    

 بخشنده

ستارگان 

 جوان

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    شاهین مسعود اشراقی 09131724248    

نساجی  فرهاد حسینعلی فر 0911995555    قائمشهر خ ساری 

 قائمشهر

  فوتبال امید برتر مرد

 

 

 

 

 

 مازندران

خونه به خونه  قاسم حسن زاده 09111117788    بابل خ کشوری

 بابل

 فوتبال امید برتر مرد

ساری م خزر جهاد 

 کشاورزی

 فوتبال امید دسته اول مرد مقاومت ساری شبیر لطفی 09111574035   

 فوتبال امید دسته اول مرد ملوان ) قارن ( امین قاسمیان 09114578917    ساری خ ش کریمی

قائمشهر سیمرغ چمن 

 مصنوعی

پرسپولیس  محمد رامشگر 09114487754   

 قائمشهر

 فوتبال امید دسته اول مرد

 فوتبال امید زیر گروه مناطق مرد تکنیک نور حسن عسگری 09111133423    نور خ کسری

نساجی  فرهاد صنیعی فر 09111995555    قائمشهر خ ساری

 قائمشهر

 فوتبال جوانان برتر مرد

دانش  کریم محمدی 0911143795    فریدونکنار خ آزادی 

 فریدونکنار

 فوتبال جوانان دسته اول مرد

 فوتبال جوانان دسته اول مرد پدیده ساری علی شفاهی 09113534660    ساری تیرکال

 فوتبال جوانان مناطق جوانان مرد پارسه ساری سلیمان خانی 09350547172    ساری چهارراه برق
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پرسپولیس  عزیز تقی زاده 09117175424    ساری آبیاری

 ساری

 فوتبال سال 17 برتر مرد

نساجی  فرهاد صنیعی فر 09111995555    قائمشهر خ ساری

 قائمشهر

  فوتبال نوجوانان برتر مرد

 فوتبال نوجوانان برتر مرد پدیده ساری علی شفاهی 09113534660    ساری تیرکال

 فوتبال نوجوانان برتر مرد متین بابل علی رزاق پور 09113152194    متظری بابل خ

سرخپوشان  کامران خورشیدی 09124376154    ساری متقی

 ساری

 فوتبال نوجوانان زیر گروه مناطق مرد

دانش  کریم محمدی 0911143795    فریدونکنار خ آزادی

 فریدونکنار

 فوتبال نوجوانان زیر گروه مناطق مرد

 فوتبال سال 15 زیر گروه مناطق مرد پدیده ساری علی شفاهی 09113534660    ساری تیرکال

پرسپولیس  عزیز تقی زاده 09117175424    ساری آبیاری

 ساری

 فوتبال نوجوانان برتر مرد

 فوتبال نونهاالن برتر مرد پدیده ساری علی شفاهی 09113534660    ساری تیرکال

 فوتبال نونهاالن برتر مرد متین بابل علی رزاق پور 09113152194    کشوریبابل ش 

 فوتبال نونهاالن برتر مرد شهدا قائمشهر نورزاد 0911158108    قائمشهر فراخیل 

سرخپوشان  کامران خورشیدی 09124376154    ساری متقی

 ساری

 فوتبال نونهاالن زیر گروه مناطق مرد

 فوتبال نونهاالن زیر گروه مناطق مرد شهروند نور هادی کاشفی 09112138064    نور خ ش عمادی

فرهاد    

 صنیعی فر

نساجی  فرهاد صنیعی فر 09111995555

 مازندران

 فوتبال  برتر کشور مرد
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قاسم حسن    

 زاده

خونه به خونه  قاسم حسن زاده 09111117788

 بابل

 فوتبال  1دسته  مرد

 فوتبال  2دسته مرد شهدا بابلسر بیات 09114522148 بیات   

شهید موالئی  موالئی 0911283313 موالئی   

 قائمشهر

 فوتبال  3دسته  مرد

شهرداری  جانعلی پور 09117137952 جانعلی پور   

 فریدونکنار

 فوتبال  3دسته  مرد

شهرداری  میرحسینی 09113944857 میرحسینی   

 نوشهر

  فوتبال  3دسته  مرد

هیرکانی  کیا 09111556681 کیا   

 چالوس

  فوتبال  3دسته  مرد

شهدا ماکران  فوالدی 09111520862 فوالدی   

 میاندورود

  فوتبال  3دسته  مرد

  فوتبال  3دسته  مرد کاسپین بابل علمداری 09111147810 علمداری   

قائمشهر سیمرغ چمن 

 مصنوعی

پرسپولیس  محمد رامشگر 09124487754   

 شهر قائم

  فوتبال نوجوانان برتر مرد

آینده سازان  وحید بخشی 09379067485    قائمشهر

 قائمشهر

  فوتبال نوجوانان برتر مرد

آذرخش  نجفی 09306652175    قائمشهر

 قائمشهر

  فوتبال نوجوانان برتر مرد

کیان نوین  ریاحی 09122279315    نوشهر

 نوشهر

  فوتبال نوجوانان برتر مرد

شهروند  اصغر پور 09357838082    جویبار

 جویبار

  فوتبال نوجوانان برتر مرد

  فوتبال نوجوانان برتر مرد آپادانا بابل محمد عنایت تبار 09111266763    بابل 
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  فوتبال نوجوانان برتر مرد ایرانیان نگا جمشید ایرانیان 09354838031    نکا

  فوتبال نوجوانان برتر مرد عقاب ساری مصطفی ناصری 09115353653    ساری

پرسپولیس  کاشفی 09112138064    آمل

 جوان آمل

  فوتبال نوجوانان برتر مرد

  فوتبال نوجوانان برتر مرد پدیده ساری شفاهی 09113534360    ساری تیر کال

پرسپولیس  اسدی 09372958034    چمستان 

 چمستان

  فوتبال نوجوانان برتر مرد

  فوتبال نوجوانان برتر مرد بهار نارنج بابل نادر نژاد 09352361940    موزیرجبابل 

محسن امیر  محسن پور نصر اهلل 09111182537    امیر کال

 کال

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد

آریا شهر امیر  محمد مقدری 09351077081    امیر کال

 کال

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد آمل نوین آمل حسین حاجی 09119546825    آمل

ستاره  اکبر شکری 09113238890    جویبار کوهی خیل

درخشان 

 رویان

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد اوژن بابلسر محمود حاجیان 09354583795    بابلسر 

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد پیروزی ساری عزیز تقی زاده 09117175424    ساری آبیاری

دریا مازند  مجتبی صمدی 09116398173    ساری

 ساری

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد

آزادگان  افتاده 09111931527    چالوس

 چالوس

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد
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  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد عقاب نکا رضا حقگو 09111535501    نکا

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد ستارگان نکا خلیل فر 09112519701    نکا

سرخ پوشان  خورشیدی 09124376154    ساری منفی

 ساری

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد

آذرخش  محسن کعبه  09332730086    ساری پنبه جوله 

 ساری

 نوجوانان 1دسته  مرد

 

  فوتبال

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد نوین قائمشهر احمدی 09119243097    قائمشهر

بیژن جوان  مرادخانی 09113931887    تنکابن

 تنکابن

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد کاسپین بابل ملک زاده 09112162885    بابل بیشه سر

ستارگان نوین  رستمیان 09117771361    بابل آغوزین

 بابل

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد عقاب ساری ناصری  09115352652    ساری

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد شهدا بابلسر حسنجانی 09113120200    بابلسر

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد کاپیتن آمل خندان 09113266698    آمل

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد نود آمل نظری  09194040030    آمل

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد تپه ون آمل خیری 09116325900    آمل

پدیده البرز  مرادی 09118571103    آمل

 آمل

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد
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  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد آمارد آمل فالح  09123339775    آمل

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد نود قائمشهر قدمی 09111285029    قائمشهر

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد خزر بهمنمیر عباس  جهانی 09118610929    بهمنیر

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد بابل نوین بابل مهدی صفر زاده 09111144621    بابل 

  فوتبال نوجوانان 1دسته  مرد مقاومت ساری لطفیشبیر  09111570415    ساری جهاد

سید مهدی  0910105123  ساری روستای شکتا

 شجاعی

  فوتسال  لیگ برتر استانی مرد  آریو ساری سید مهدی شجاعی  0910105123

شهدای کارگر  امیر عزیزی 09119117995 امیر عزیزی 09119117995  فریدونکنار م ماهی

محله 

 فریدونکنار

  فوتسال  لیگ برتر استانی مرد

جواد قلی  09111567464  ساری ذغالچال

 زاده

  فوتسال  لیگ برتر استانی مرد زرین ساری نور علی قلی زاده 09111567464

علیرضا  09113520478  ساری شریف آباد

 تسلیمی

  فوتسال  لیگ برتر استانی مرد عرفان ساری علیرضا تسلیمی  09113520478

مجید مراد  09122068670  چالوس مرزن آباد 

 جعفری

مرزن قزل  سامان میار 09119933476

 مرزن آباد 

  فوتسال  لیگ برتر استانی مرد

نگین سبز  مجید پرسم  09111244910 مجید پرسم 09111244910  شیرگاه

 شیرگاه

  فوتسال  لیگ برتر استانی مرد

علیرضا  09111284905  زیر آب

 ذاکری

شهدای سرخ  غالمحسین نادری 09111284905

 کال زیر آب

  فوتسال  لیگ برتر استانی مرد

شجاع  09113964561  نوشهر

 آزادیان

شهدا آزادیان  مظفر دل سمی 

 نوشهر

  فوتسال  لیگ برتر استانی مرد

  داربکال میاندرود

 

شعبانعلی  09117905219

 شاه میری

پرسپولیس  شعبانعلی شاه میری 09117905219

 داربکال

  فوتسال  لیگ برتر استانی مرد
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امیر  41پیام سید محمد هاشمی 09113152389    بابل امیر کال

 کال

  فوتسال  لیگ برتر استانی مرد

حسین  09119601292  گلوگاه

 محمد زاده

پیام مهدیرجه  حسین محمد زاده 09119601292

 گلوگاه

  فوتسال  لیگ برتر استانی مرد

شهدای  سید رضا حسینی 09309278964    نکا

 میانکاله

  فوتسال  لیگ برتر استانی مرد

  فوتسال  لیگ برتر استانی مرد بهنام کامپیوتر اصغر عموئی 09118540611 اصغر عموئی 09118540611  نکاگمیشان

سید مهدی  09387886083  گلوگاه

 موسوی

  فوتسال  برتر استانیلیگ  مرد الماس گلوگاه سید مهدی موسوی 09387886083

مصطفی  09112515379  بهشهر

 عادلیانی

طلوع مهر  مصطفی عادلیانی 09112515379

 بهشهر

  فوتسال  لیگ برتر استانی مرد

اوسط    گلوگاه مهدیرجه

 بخشنده

  فوتسال جوانان  مرد شهید پوریانی علی اوسط بخشنده 09113591394

شهروند نوین   محمود لطفی 09118586818 لطفی   ساری

 ساری

  فوتسال جوانان  مرد

  فوتسال جوانان  مرد سورنا اسرم قاسم حاجیان 09112567332 حاجیان   میاندرود اسرم

  فوتسال جوانان  مرد قدس بهشهر سید رضا ساداتی  09112515481 ساداتی   بهشهر زیوان

  فوتسال جوانان  مرد کیمیا ساری یاسر ابراهیمی  09111541379 ابراهیمی   ساری 

  فوتسال جوانان  مرد سرخ آبی علی اصغری 09115948258 اصغری   قائمشهر

  فوتسال جوانان  مرد آتیه سازان محمد صدقی 09388758845 صدقی   بهشهر

 01144529181  نور

 

  فوتسال جوانان  مرد آتیه سازان مهدی محمدی  09119228647 محمدی
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  فوتسال جوانان  مرد ساری نو سید صادق حجازی 09366663480 حجازی   ساری

ساری خ ورزش هیت 

 فوتبال ساری

سعید  09111510759 01133398684

 نجاریان

  فوتسال پایه کشور لیگ برتر مرد و زن شهروند ساری سعید نجاریان  09111510759

ساری م معلم ساختمان 

 یاس

موسسه نام  09111113776 01133259385

 آوران رسالت

رسالت  یزدی زاده  09111113776

 مازندران

  فوتسال  1دسته  مرد

سعید  0911253858 01144229957 آمل خ امام رضا

 بابائیان

حسین زاده  سعید بابائیان 0911253858

 آمل

  فوتسال  2دسته  مرد

منوچهر  09121943870  چالوس مرزن آباد

 زاهدی

شهروند مرزن  حاج حسین کیانی 09121943870

 آباد 

  فوتسال  2دسته  مرد

محمد باقر  09112716144  شهریور 17گلوگاه خ  

 تباکی

شهروند  محمد باقر تباکی  09112716144

 گلوگاه

  فوتسال  2دسته  مرد

زندی بتن  صابر زندی 09358282156 صابر زندی 09358282156 01152633102 کالردشت باشگاه زندی

 کالردشت 

  فوتسال  3دسته  مرد

تنکابن خ امیرکبیر 

 روبروی نانوایی

مهدی پور  09117453361 01154237057

 هادی

انصار المهدی  مهدی پور هادی  09111961658

 تنکابن 

امید و  مناطق  مرد

 جوانان

  فوتسال

کالردشت جنب اداره 

 ورزش و جوانان

سید اصغر نور اشرف  09112131305 رحیمی  09113938114 01152622581

 الدین 

امید المپیک 

 کالردشت

  فوتسال جوانان 1دسته  مرد

بهشهر خ امام خمینی 

 مجنمع پدیده 

کامران  09112599585 

 محمودزاد

  فوتسال جوانان  1دسته  مرد المپیک بهشر حمید رضا غیبی  09302061373

بهشهر خ امام خمینی 

 مجنمع پدیده

کامران  09112599585 

 محمودزاد

شهروند عباس  حمید الهی چورن 09907356726

 آباد 

  فوتسال نونهاالن 1دسته  مرد

  فوتسال  1لیگ  زن کیا زهرا کیا 09393203421 زهرا کیا   

هیات فوتبال    سالن سردار طوسی نکا

 نکا

هیات فوتبال  کریمی 09356449869

 نکا

  فوتسال  2لیگ  زن

امیر کال دیو کال م کهارت 

 جنب فنی و حرفه ای 

محبوبه   

 مهدویان

شهدای امیر  محبوبه مهدویان 09116643263

 کال

  فوتسال  برتر استان زن
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جویبار سراجکال ط فوقانی 

 لوازم ورزشی شهروند

مهدی اصغر   42542560

 پور

شهروند  جواد برزکار 09375144838

 جویبار

  فوتسال  3زیرگروه زن

  فوتسال  لیگ برتر زن سیپدار فرهاد آذری 09113236887 سارا  آذری   14قائمشهر خ تهران البرز

آمل جاده محمود آباد 

 دفتر هیات فوتبال آمل

سید مرتضی   

 طباطبائی

سید مرتضی  09111115688

 طباطبائی

هیات فوتبال 

 آمل 

  فوتسال  1دسته  زن

ساری امام زاده یحیی 

 جنب شهدای گمنام 

محمد حسن   

 کیادهی

استقالل  محمد حسن کیادهی 09111521986

 ساری

  فوتسال  برتر استان زن

مازندران گلوگاه روستای 

قلعه پایان باشگاه مرحوم 

 رحمانی

معصومه   

 کمری قلعه

  فوتسال  1لیگ  زن بانوان قلعه  معصومه کمری قلعه 09367044037

ساری جاده دریا فرح آباد 

روبه روی جاده پالژها 

 4پارکینگ 

فائزه   

جعفرزاده 

 مجاوری

فائزه جعفرزاده  09358616123

 مجاوری

  فوتسال  برتر کشور زن خزر پوشان

مصطفی   01134531820 4بهشهر س دانشجو ط 

 ابراهیم پور

  فوتسال  1لیگ دسته  زن استعداد برتر مصطفی ابراهیم پور 09363153933

رمضان زهرا    آمل دانشگاه شمال 

 پور

  فوتسال  لیگ برتر زن شمال  زهرا رمضان پور 09354930695

هیات فوتبال  رضا قربانی 09117463411 رضا قربانی   زیرآب ساتلن رنجبر

 زیر آب

  فوتسال  1لیگ دسته  زن

نرگس    

 رودگر

  فوتسال  1دسته  زن خزر نوشهر حمید رضا رودگر 09119925175

ابتدای سرخرود جنب 

کالنتری باشگاه حجاب 

 سرخ رود

هیات فوتبال  جعفری 09376904626 جعفری  44886475

 سرخ رود

  فوتسال  برتر استان زن

سید علی  09111179879  

 ساداتی

  فوتسال  برتر استان زن مبل ایده سید علی ساداتی 09111179879

  فوتسال  1دسته  زن نوشهر محمد لو محسن حق 0919741023 مریم باقری  0919741023  نوشهر سالن ش بهشتی
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ساری ج جویبار ط فوقانی 

 زمین داراب

احمد   

 صالحی

  ساحلی  برتر کشور مرد و زن شهریار ساری احمد صالحی 09192967874

موج سواران  محمد غریب 09361829073 محمد غریب   

 نوشهر

  ساحلی  برتر کشور مرد

فرح آباد زمین ساحلی 

 شهرداری فرح آباد

شهرداری فرح  علی عبدی 09111513133 علی عبدی  

 آباد

لیگ برتر و دسته  مرد و زن

1 

  ساحلی 

  ساحلی  زیرگروه کشور مرد شهدابابلسر الیاس آراد 09111178086 الیاس آراد   هیات فوتبال بابلسر

  مدرسه فوتبال    یاران دایی  پرویز آفتابی آذر 09143527317    

 اردبیل مدرسه فوتبال    نخبگان مهر توکل مردوار 09143512172    
  مدرسه فوتبال    ملی پوشان سجاد پارسی 09143523889    
ستارگان فجر  مجید حبیب زاده 09144511390    

 سبالن

 مدرسه فوتبال   

شهرداری  داور مجنون 09144555663    

 اردبیل

 مدرسه فوتبال   

ذوب آهن  احمد آقایی 09148209002    

 اردبیل

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    ایرانیان مهدی شیخلووند 09144546405    

مقاومت  محمد نادری  09141507820    

 اردبیل

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    نام آوران اینتر ابراهیم پیر آقاجانی 09148102488    

 مدرسه فوتبال    پیام  غفور فردی 09144516198    



رده ) لیگ برتر  جنسیت نام باشگاه نام مدیر عامل تلفن همراه نام مالک تلفن همراه تلفن و نمابر باشگاه آدرس

(3،2،1دسته  

 نام استان رشته ورزشی رده سنی

  
 

87 
 

پرسپولیس  شهرود زارعی  09353680501    

 سبالن اردبیل

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    اکباتان حسین بخشنده  09389195558    

 مدرسه فوتبال    الماس صفر یزدانی 09141570078    

 مدرسه فوتبال    تکنیک برتر اکبر عباسی 09143553645    

 مدرسه فوتبال    یاران نیار محرم رنجبر پور 09149863951    

 مدرسه فوتبال    استقالل نوین ودود اسحق زاده 09141156104    

ستارگان نوین  حسن مرادی 09147206332    

 اردبیل

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    صبا اردبیل  حسین شیخی  09124275238    

 مدرسه فوتبال    فرهنگیان اکبر دهقانی نیا 09141553889    

شهریار علی  جمال پیله ور 09143522188    

 دایی

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    ستاره پویان  صادق قریشی 09141571632    

پیام نوین  بهنام شامساواری 09149536779    

 اردبیل

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    سرخپوشان اخوانمحمد  09144548622    

  مدرسه فوتبال    آتیه سازان  نور الدین آسیا بانی 09141529404    
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 مدرسه فوتبال    رامسین رامین مجیدی 09143532296    

 مدرسه فوتبال    سایپا مهر عیسی لطفی  09149863970    

 فوتبالمدرسه     آذربایجان رسول حیدرپور 09148048945    

راه آهن  سید سجاد هاشمی 09149529844    

 سبالن

 مدرسه فوتبال   

جوانان برتر  جعفر دوستی 09120928114    

 اردبیل 

 مدرسه فوتبال   

آرتا آذر  رحیم نجف زاده  09141533913    

 سبالن 

 مدرسه فوتبال   

پاس نوآوران  افشین علیزاده 09372585855    

 دیار اردبیل

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    شاهین اردبیل اکبر منافی 09142933623    

خانه فوتبال  اتابک نمازی 09027993069    

 نمازی

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    کیان اردبیل  نعمت محمدی 09149666270    

 مدرسه فوتبال    گام اول عظیم فردوسی 09303772232    

ستاره ساز  هاشم سیدی 0921798087    

 جوان 

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    پدیده مقاومت رضا کاردوست 09375272778    

 مدرسه فوتبال    ایثار اردبیل  قاسم محمدی 09118246728    
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هالل احمر  مجتبی نور افکن  09120087811    

 اردبیل 

 مدرسه فوتبال   

ستاره سازان  پیمان نجفی پور  09190314886    

 سبالن 

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    آرتاویل جوان هادی صباغی 0913511026    

ستاره سازان  کرامت نژاد جواد 09149524303    

 آتا 

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    منتخبان کوثر صمد صبوری 09149529843    

دانشگاه آزاد  رسولیاسحق  09143527477    

اسالمی 

 اردبیل 

  مدرسه فوتبال   

شهید دهقانی  نوید تارویردی زاده 09148801373    

 نیا

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    قارتال سرعین قادر صبور 09143527325    

 مدرسه فوتبال    الماس دانش  بهزاد میر عزیزی 09104360517    

 مدرسه فوتبال    هیات خلخال علی حسنی 09143525833    

 مدرسه فوتبال    مبین خلخال مجید میر مرسلی 09141515155    

سید اسماعیل  09143521925    

 هاشمی

قرآنیان 

 خلخال

 مدرسه فوتبال   

قرآنیان  فاطمه افراسیابی 32434875    

 خلخال بانوان

 مدرسه فوتبال   

ستارگان  باقر زادهشاپور  09143516320    

 فوتبال

 مدرسه فوتبال   



رده ) لیگ برتر  جنسیت نام باشگاه نام مدیر عامل تلفن همراه نام مالک تلفن همراه تلفن و نمابر باشگاه آدرس

(3،2،1دسته  

 نام استان رشته ورزشی رده سنی

  
 

90 
 

 مدرسه فوتبال    مهر گستر  عاصم قبادی پرمهر 09144553989    

ستاره ساز  سعید اوجاقی 09104354688    

 مغان

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    ایرانیان گرمی سجاد سیفی 09144561283    

امیر یاران  مصطفی فرخی 09027565384    

 علی

 مدرسه فوتبال   

ستاره ساز  موسی اسدی 09149518433    

 گرمی

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    مشکین جوان امین موسوی 09141586308    

 مدرسه فوتبال    شاهین زرین  محمد صراطی  09141590968    

محمد سروناز  09141590602    

 پریخانی

 فوتبال مدرسه    قارتال خیاو

ساواالن  مهدی محمدی 09141585496    

 یوردوم

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    آراز اسپورت محسن ابراهیم زاده 09141587079    

  مدرسه فوتبال    علم و ورزش  حجت زیرک  09141974494    

 

 

 

 فوتبالمدرسه     ستاره سرخ یوسف قهرمانزاده 09147503719    

آرسام جعفر  عارف جهانی  09143559055    

 آباد 

 مدرسه فوتبال   

مقاومت  سیاوش نصیری 09147471921    

 اصالندوز

 مدرسه فوتبال   
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  مدرسه فوتبال    صدر مغان جاهد صدری 09147559693    

 

 

 

 

 

 

 

ستارگان یاران  یوسف صمدی 09374553384    

 رضا

 مدرسه فوتبال   

معراج یاران  فیروز بلندی 09363011765    

 دشت مغان

 مدرسه فوتبال   

 مدرسه فوتبال    میثاق مهر اسالم ایرانیان 09333557858    

 مدرسه فوتبال    آران رسول خیاطی 09149571017    

 مدرسه فوتبال    پدیده مغان حسین ببری 09141516297    

 مدرسه فوتبال    نود مغان فرزاد نجفی 09149574929    

 مدرسه فوتبال    سرخابی مغان محمد موسوی 09143551800    

 مدرسه فوتبال    بیست مغان ولی علیزاده 09143532878    

کیومرث   33320254 رشت

 بیات

سپید رود  کیومرث بیات  09113340137

 رشت 

  فوتبال بزرگساالن لیگ برتر مرد 

میالد رفیع   44528582 انزلی گیالن

 نیا

 فوتبال بزرگساالن تمامی رده ها مرد  ملولن انزلی  میالد رفیع نیا 09111814317

هادی  09119888227  تالش

 صادقی

 فوتبال بزرگساالن 2لیگ دسته  مرد  چوکا تالش هادی صادقی 09119888227

 فوتبال بزرگساالن  3لیگ دسته  مرد  پاس گیالن اسماهیل رجب زاده 09111307439   2183113 رشت

 فوتبال بزرگساالن 2لیگ دسته  مرد داماش گیالن الطافی 09111313861 حاجی پور  33615211 رشت
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شهرداری  جواد معیتی 09111312957 جواد معیتی  01344822097 آستارا خ امام 

 آستارا

 فوتبال بزرگساالن 2لیگ دسته  مرد 

سرهنگ    آستارا بلوار بسیج

 علیزاده

  فوتبال بزرگساالن لیگ برتر استان مرد مقاومت آستارا فرامرز زارعی  091181866
ولی قربان    شاندرمن خ ش ساالری

 پور

 فوتبال بزرگساالن 1لیگ دسته  مرد معلم شاندرمن ولی قربان پور 09113833567

کیوان  09373857224  تالش اسالم خلیفه آباد 

 یعقوبی مالل

 فوتبال بزرگساالن 1لیگ دسته  مرد شاهد شفارود کیوان یعقوبی مالل 09373857224

گداعلی  09113431998  سیاهکل بلوار امام 

 افروز

همیاری  گداعلی افروز 09113431998

 سیاهکل

 فوتبال بزرگساالن 1لیگ دسته  مرد

نعمت اهلل    شفت خ ش مطهری

صفائی لپو 

 ندانی

اهلل صفائی لپو نعمت  09112326110

 ندانی

 فوتبال بزرگساالن 1لیگ دسته  مرد معلم 

رشت پل رازی فلکه گاز 

  37ک  

رضا علی   33428867

 خداپرست

 فوتبال بزرگساالن 1لیگ دسته  مرد سایپا گیالن رضا علی خداپرست  09112335503

پرویز مهدی    املش خ ش مفتح

 زاده

 فوتبال بزرگساالن 1لیگ دسته   مرد پدیده پرویز مهدی زاده 09113423027

 فوتبال بزرگساالن استانی مرد کشاورز کیومرث فالح 09124902406    املش 

 فوتبال بزرگساالن استانی مرد اتحاد هادی ریحانی 09111431891    املش

 فوتبال بزرگساالن استانی مرد استقالل  قربانی 09119291500   33265400 رشت

رضا  09111849048 44554466 مطهری بندر انزلی

 ویشگاهی

محمود پیشگاه  09111813529

 هادیان

ملولن نوین 

 انزلی

 فوتبال پایه پایه مرد
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مسعود    رودسر خ شهدا

تقوای 

 نخجیری

مسعود تقوای  09114294844

 نخجیری

 فوتبال پایه پایه مرد پویا

هومن محقق   42342320 الهیجان م برق

 منتظری

حامد محقق  09113421816

 منتظری

سپید رود 

 الهیجان 

 فوتبال پایه پایه مرد

سلمان    الهیجان خ تربیت معلم 

 ابراهیمی

ملوانان  سلمان ابراهیمی  09118266041

 الهیجان

 فوتبال پایه پایه مرد

رضا محمدی    فومن خ ش بهشتی

 چالجوری

شهرداری  حسین غالم نیا 09113325374

 فومن

 فوتبال پایه پایه مرد

عارف    رودسر رحیم آباد

 اشکوریان

شاهین رحیم  عارف اشکوریان 09118201362

 آباد

 فوتبال پایه پایه مرد

فیروز    انزلی خ مطهری

 تبریزیان

 فوتبال پایه پایه مرد آتیه سازان فیروز تبریزیان 09371421814

بندر انزلی آبکنار خ 

 پاسداران

 فوتبال پایه پایه مرد اتحاد آبکنار آقای بلوکی  09124819332 آقای بلوکی  

رضوانشهر پره سر خ ش 

 میرزایی

وحید  09116371493 

بنیادی 

 مجره

بنیاد کارپره  وحید بنیادی مجره 09116371493

 سر

  فوتبال پایه پایه مرد

مدیر کل    رشت خ سعدی

 دخانیات

 فوتبال بزرگساالن استانی مرد دخانیات محمد تطهیری  09119421891

موسی   34422491 رشت خمام شهرداری

 فکوری

 فوتبال پایه پایه مرد شهرداری اسماعیل احمد نیا 

حسن علی    الهیجان خ قیام

 خانی

 فوتبال پایه پایه مرد فراز حسن علی خانی 09118427190

بندر انزلی خ ش مصطفی 

 خمینی

بنادر  آقای نعمتی  09111813959   

 دریانوردی

 فوتبال پایه پایه مرد
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فرامرز    الهیجان خ مهرگان

 رضائی

سرخ پوشان  فرامرز رضائی  09111435971

 ابریشم 

 فوتبال پایه پایه مرد

رشت بلوار آیت اهلل 

 ضیابری

بهزاد داداش  09193721636 33260844

 زاده

پرسپولیس  فرزاد داداش زاده 09385704888

 رشت

 فوتبال پایه استانی  مرد

فرامرز   33461629 رشت م انتظام

 جمشید پور 

 افشین ناظمی 09111311796

 ثابت صومعه سرائی

شهرداری 

 رشت 

 فوتبال پایه کشوری مرد

 فوتبال پایه استانی  مرد گیالنمهر  کرفمی  09371489171    

 فوتبال پایه شهرستان  مرد پارسه حسینی 09015315031    رشت

 فوتبال پایه شهرستان مرد صنعت  دیبایی 09112367370    رشت

 فوتبال پایه استان مرد مقاومت شاد 09118956275    رشت

 فوتبال پایه شهرستان مرد سامان  صفایی  09111489585   33766006 رشت

 فوتبال پایه شهرستان مرد کندو رضایی     رشت

 فوتبال پایه شهرستان مرد وارش  صفری 09113369244   34462616 رشت

 فوتبال پایه شهرستان مرد زرین زرین 09113300862    رشت

 فوتبال جوانان شهرستان مرد فجر گیالن زارعتکار 09395581992    رشت

 فوتبال جوانان شهرستان مرد جام آوران مژدهی 09116537383    رشت
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  فوتبال پایه شهرستان مرد کاردوست کاردوست 09119319216    رشت
 فوتبال پایه شهرستان مرد شهاب  اعتمادی 09119280458    رشت

 فوتبال پایه شهرستان مرد فجر طوسی 09118386625    رشت

 فوتبال پایه شهرستان مرد مسگر حبیب مسگر 09111325833    رشت

 فوتبال پایه لیگ رشت  مرد امید ایرانیان دیوبار 0911929890   33533798 

بندر انزلی م ش کریم 

 بخش

جعفر باقری  09118815009 

 نویر

 فوتبال پایه پایه  مرد شهدا نویر رضا گلرنگ 

رشت پیر بازار روستای 

 مبارک آباد 

عسگر   33221149

 حسین پور

شهید حسین  عسگر حسین پور 09111488385

 پور

 فوتبال پایه استانی  مرد

 فوتبال پایه لیگ رشت  مرد شهر باران  راحت طلب  09114286897    رشت

 فوتبال پایه لیگ رشت مرد سرخابی شکری 09193780700    رشت

 فوتبال پایه لیگ گیالن مرد نوین گیالن شبان  09118300399    رشت

 فوتبال پایه لیگ رشت مرد یاران  افالکی 09112359769    رشت

 فوتبال پایه لیگ رشت مرد گیالن جوان  دوستدار 09111387758    رشت

 فوتبال پایه شهرستان مرد اوژن عاشوری 09111313801   34495588 رشت
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 فوتبال پایه شهرستان مرد پارس  شیرازی 09117992500    رشت

 فوتبال پایه شهرستان مرد آروین محمدی 09112315754    رشت

 فوتبال پایه شهرستان مرد هالل معصومی 09113385011   33255061 رشت

 فوتبال پایه شهرستان مرد کشاورز حسینی 09118353242   24360991 رشت

 فوتبال پایه شهرستان مرد نوید  بهرامیان 09118168756    رشت

  فوتبال جوانان لیگ شهرستان مرد میثاق صحرانورد 09118342361    رشت
 فوتبال پایه شهرستان مرد آّبی پوشان  یاری 09192040401    رشت

 فوتبال پایه شهرستان مرد بهاران  جواد زاده 09113368871    رشت

 فوتبال پایه استان مرد کوثر رحمانی 09113337348    رشت

 فوتبال پایه شهرستان مرد آینده سازان رسولی 09113324454    رشت

الهیجان خ سردار جنگل 

 بلوار دیلمان 

بهزاد   

زاد اسماعیل 

 آهندانی

بهزاد اسماعیل زاد  09113411559

 آهندانی

 فوتبال پایه پایه مرد شاهین  جوان

رضا حاجی    تن  72رودسر خ 

خانی 

 رودسری

رضا حاجی خانی  09113310184

 رودسری

 فوتبال پایه پایه مرد سیمرغ رودسر
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تالش خلیفه آباد اسالم خ 

 وحدت 

اسماعیل  09117048587 

 سعادتی نیا

امید خلیفه  سعید تقی نیا 

 آباد

 فوتبال پایه پایه مرد

مقاومت  هادی دولتی  09113832202    مسال خ امام خمینی

 ماسال

 فوتبال پایه پایه مرد

سید جالل  09111345592  رشت م انتظام

 خوشکالم

محمد حسین  

 کریمی

شاهین 

 سلیمانداراب

 فوتبال پایه پایه مرد

الهیجان روستای بیجار 

 باغ 

صنعت چای  نادر پور رضا 09113453142 نادر پور رضا  

 نوین

 فوتبال پایه پایه مرد

بخش خمام شهرداری 

 خمام 

شهرداری  شهرداری خمام    34422491

 خمام

 فوتبال پایه لیگ استان مرد

جاده  12رشت کیلومتر 

 رشت به فومن

مرتضی   

 غمناک

 فوتبال پایه پایه مرد سپاهان گیالن غمناکمرتضی  09111369479

بختیار    رودسر خ امام خمینی

قنبری 

 کالنکالیه

بختیار قنبری  09111456392

 کالنکالیه

 فوتبال پایه پایه مرد صنعت چای

لنگرود ابتدای جاده لیال 

 کوه

مهران   

 شریعت

همیاری  مهران شریعت  09113425703

 لنگرود 

 فوتبال پایه پایه مرد

مبین    تالش جو کندان خ شهدا

رحیمی جو 

 کندان

مبین رحیمی جو  09377735337

 کندان

نیل رود جو 

 کندان

 فوتبال پایه پایه مرد

مبین    ماسال خ ولی عصر 

رحیمی 

 جوکندان

شهرداری  عبداهلل اگبری 09118447882

 ماسال

 فوتبال پایه پایه مرد

تولم شهر جنب نیروی 

 انتظامی

عبداهلل   

 اگبری

شهرداری تولم  سید کلمیر موسوی 09112327458

 شهر 

 فوتبال پایه پایه مرد

  فوتبال پایه استانی  مرد سرخپوشان احمد صومی 09116480167 احمد صومی   رشت خ امام خمینی



رده ) لیگ برتر  جنسیت نام باشگاه نام مدیر عامل تلفن همراه نام مالک تلفن همراه تلفن و نمابر باشگاه آدرس

(3،2،1دسته  

 نام استان رشته ورزشی رده سنی

  
 

98 
 

جاده رشت به تهران جنب 

 جرثقیل صدقی

جواد باقر   33667365

 پور

 فوتبال پایه استانی مرد ایران مهر ساسان باقر پور 09111394424

سید محمد  09360344502  کل خ امام خمینی سیاه

 خلیلی

 فوتبال پایه پایه مرد آینده سازان  محمد مهدی زاده 09113440089

 09119865776  ماسال خ فلسطین

 

شهرام 

 صفری

  فوتبال پایه پایه مرد وحدت ولی امجدی 
رشت پیر بازار روستای 

 کفترود

علی نصر   33323265

 پاک

  فوتبال پایه استانی مرد نصر علی نصر پاک  09111395626
بندر انزلی غازیان م امام 

 هادی

علی اصغر   

 شاماسبی

  فوتبال پایه پایه مرد شاهین سهیل میرزاجانی 09111333683
کوروش    آستارا خ فارابی

 شرق زاد

استقالل  کوروش شرق زاد 09111825112

 آستارا

  فوتبال پایه استانی مرد
حسین  09122384998  لنگرود خ امام خمینی

 داودی

  فوتبال پایه پایه مرد کشاورز حسین داودی 09122384998
  فوتبال پایه پایه مرد افتخار مهدی نظری 09371450246 مهدی نظری   فومن سنگ بیجار 

آستانه اشرفیه خ سردار 

 جنگل

  فوتبال پایه پایه مرد آستان جالل محمد رئوف 09355435158 محمد رئوف  
صومعه سرا تولم شهر 

 روستای بریران 

سینا قبادی   

 بریران

  فوتبال پایه پایه مرد مهر گیالن سینا قبادی بریران 09353160793
صومعه سرا گورابزرمیخ خ 

 امام خمینی

امین  09112827894 

رنجکش 

کورابزر 

 میخی

امین رنجکش  09112827894

 کورابزر میخی 

  فوتبال پایه پایه مرد سردار جنگل

مهدی زاهد    آبشار آستارا لوندویل خ 

 نیا

  فوتبال پایه پایه مرد آبشار التون مهدی زاهد نیا 09117496558
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نقی    رودبار روستای گنجه

 ابراهیمی

  فوتبال پایه پایه مرد مارلیک رودبار نقی ابراهیمی 09119398641
آستارا خ امام بلوار 

 جانبازان

  فوتبال و فوتسال پایه استانی مرد آراز کاظم داوری 09395154264 کاظم داوری  
فریدون    آستارا باغچه سرا

 فکریان

  فوتبال پایه شهرستان مرد کادوس فریدون فکریان 09111831219
محمود    آستارا خ امام

 نصیری

  فوتبال پایه شهرستان مرد فرهنگ محمود نصیری 09112819484
فریدون    آستارا خ امام

 ارژنگی

  فوتبال پایه استانی مرد صداقت  فریدون ارژنگی 09115455263
سهیل    آستارا لوندویل

 سلخی

  فوتبال پایه شهرستان مرد سرخپوشان سهیل سلخی 09112822957
داریوش کرم    آستارا لوندویل

 زاده

شهرداری  داریوش کرم زاده 09113858664

 لوندویل

  فوتبال پایه استانی مرد
امید باقری    آستارا خ فارابی

 فخر

  فوتبال پایه شهرستان مرد ستارگان خزر امید باقری فخر 09111845721
  فوتبال پایه شهرستان مرد خزر سیفی 09111832640  09112389397  

عسکر    آستارا خ مطهری

 اجرائی

  فوتبال پایه شهرستان مرد پویا عسکر اجرائی 09111831076
منصور    آستارا خ امام

 خاصی

  فوتبال پایه شهرستان مرد و زن امید منصور خاصی 09111852589
جهان    آستارا بلوار سفیر امید

 ساسانیان

  فوتبال پایه شهرستان مرد آستارا جوان جهان ساسانیان 09016108252
پایه و   مرد کادوس غالمرضا یاری 09113850815    

 بزرگساالن

  فوتبال
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مصعب  09111363984 42621005 رودسر خ انقالب

 زالفی

شاهین خزر  مصعب زالفی 09111363984

 رودسر

  فوتبال ساحلی بزرگساالن لیگ برتر  مرد
  فوتسال وفوتبال بزرگساالن 1لیگ دسته  مرد کیان انزلی رضا فضائلی 09111813708 رضا فضائلی   شهدای جزیره

آستارا خ ش حاجی 

 عباسی

آرمین   

 رضایی

  فوتسال تمام رده  شهرستان مرد آرمین آرمین رضایی 09116046091
صابر فاطمی    آستارا بلوار بسیج

 راد

  فوتسال پایه شهرستان مرد آذرخش صابر فاطمی راد  09360117008
شهرداری  محمد رضا نارویی     

 کرمان

  فوتبال بزرگساالن لیگ برتر مرد

 

 

 کرمان

شهرداری  عبالرضا کرم علی پور     

 بروات

 فوتبال بزرگساالن لیگ برتر مرد

شهرداری  جواد نجف آبادی     

 نجف شهر

 فوتبال بزرگساالن لیگ برتر مرد

شادروان  سید احمد طباطبایی     

میرزایی 

 رفسنجان

 فوتبال بزرگساالن لیگ برتر مرد

شقایق شهر  محمد محمدیان     

 بابک 

 فوتبال بزرگساالن لیگ برتر مرد

شهرداری  حسین دهگان     

 ریگان

 فوتبال بزرگساالن لیگ برتر مرد

آبی پوشان  وحید ساالری     

 کهنوج

 فوتبال بزرگساالن لیگ برتر مرد

کشاورز عنبر  اکبر پورشنبه     

 آباد 

 فوتبال بزرگساالن لیگ برتر مرد
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 علی محمد     

 زحمتکشان

شهید 

زحمتکشان 

 جیرفت

 فوتبال بزرگساالن لیگ برتر مرد

فجر کویر  جواد خوشحالی     

 رفسنجان

 فوتبال بزرگساالن لیگ برتر مرد

دقیانوس  جواد موحدی     

 جیرفت 

 فوتبال بزرگساالن لیگ برتر مرد

شهدا سی ریز  حسین عباس زاده     

 زرند

 فوتبال بزرگساالن لیگ برتر مرد

شهرداری  عباس عطاپور وزیری     

 کهنوج

 فوتبال بزرگساالن لیگ یک مرد

نگین شرق  مهدی محمد زاده     

 فهرج

 فوتبال بزرگساالن لیگ یک مرد

شهدا قلعه  محمد حاج حسینی     

 گنج

 فوتبال بزرگساالن لیگ یک مرد

شهرداری  عبدالرضا فالح     

 فاریاب

 فوتبال بزرگساالن لیگ یک مرد

 فوتبال بزرگساالن لیگ یک مرد هالل راور غفاری     

محمد رضا صادقی      

 نژاد

خیریه مشیز 

 کرمان

 فوتبال بزرگساالن لیگ یک مرد

نخل جنوب  عبالرسول کدخدایی     

 کرمان

 فوتبال بزرگساالن لیگ یک مرد

  فوتبال بزرگساالن لیگ یک مرد پیشرو انار حسین محمد نیا     

گل گهر  محمد جواهری     

 سیرجان

 فوتبال بزرگساالن لیگ برتر مرد
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 فوتبال بزرگساالن 1دسته  مرد مس کرمان پرویز ابراهیمی     

 فوتبال بزرگساالن 1دسته  مرد مس رفسنجان مجید زین الدینی     

آرمان گهر  جواد هندیزی     

 سیرجان

 فوتبال بزرگساالن 1دسته  مرد

 فوتبال بزرگساالن 2دسته  مرد شهرداری بم علیرضا پیشتیبان     

مس نوین  پرویز ابراهیمی     

 کرمان

 فوتبال بزرگساالن 2دسته  مرد

مس شهر  علی هاشمیان     

 بابک

 فوتبال بزرگساالن 3دسته  مرد

فوالد بردسیر  حسین عکاف زاده     

 کرمان

 فوتبال بزرگساالن 3دسته  مرد

شهرداری  حسین پورزاد     

 منوجان

 فوتبال بزرگساالن 3دسته  مرد

 فوتبال امید  لیگ برتر مرد مس کرمان  پرویز ابراهیمی     

 فوتبال جوانان لیگ برتر مرد مس کرمان پرویز ابراهیمی     

  فوتبال نوجوانان لیگ قهرمانی مرد مس کرمان پرویز ابراهیمی     

 فوتبال نونهاالن لیگ قهرمانی مرد مس کرمان پرویز ابراهیمی     

گل گهر  محمد جواهری     

 سیرجان

 فوتبال جوانان لیگ برتر مرد
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 فوتبال امید  لیگ برتر مرد مس رفسنجان مجید زین الدینی     

گل گهر  محمد جواهری     

 سیرجان

 فوتبال نوجوانان  لیگ قهرمانی مرد

گل گهر  محمد جواهری     

 سیرجان

 فوتبال امید  1دسته  مرد

 فوتبال جوانان 1دسته  مرد مس رفسنجان مجید زین الدینی     

 فوتبال نوجوانان 3لیگ  مرد مس رفسنجان مجید زین الدینی     

 فوتبال نونهاالن لیگ قهرمانی مرد مس رفسنجان مجید زین الدینی     

مس شهر  هاشمیانعلی      

 بابک

 فوتبال نوجوانان 3لیگ  مرد

 فوتبال جوانان 3لیگ  مرد شهرداری بم  علیرضا پشتیبان     

چهارراه بهار شاهزاده 

 محمد

  فوتبال ساحلی جوانان لیگ برتر مرد سهند کرمان امیر عابدی    

چهارراه بهار شاهزاده 

 محمد

 فوتبال ساحلی امید برترلیگ  مرد سهند کرمان امیر عابدی    

چهارراه بهار شاهزاده 

 محمد

 فوتبال ساحلی بزرگساالن 2لیگ  مرد سهند کرمان امیر عابدی    

شهرداری  کدخدا حسین آبادی 09136674757    

 شهداد

 فوتسال بزرگساالن برتر مرد

 فوتسال بزرگساالن برتر مرد مهداب هلیل علیمرادی 09132489968    
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  فوتسال بزرگساالن برتر مرد کرمان فراراه کاربخش 09133430525    

هتل سجاد  نجارزاده 09015558676    

 برسیر

  فوتسال بزرگساالن برتر مرد

شهید عربی  عربی 09132453627    

 سیرجان 

  فوتسال بزرگساالن برتر مرد

  فوتسال بزرگساالن برتر مرد بتن سازان حیدرزاده 09131975359    

  فوتسال بزرگساالن برتر مرد ایثار جیرفت افشار 09136330022    

  فوتسال بزرگساالن برتر مرد پارادیس حیدری 09139954705    

شهدا دانش  ابراهیمی 09139937970    

 آموز

  فوتسال بزرگساالن برتر مرد

  فوتسال بزرگساالن برتر مرد کمیل کریمان هابیلی 09131402307    

  فوتسال بزرگساالن برتر مرد شهدا بدرآباد شاهمرادی 09103699497    

هیات فوتبال  سیف الدینی 09138400669    

 کوهبتان

  فوتسال بزرگساالن برتر مرد

فوالدسیرجان  حمید نشر 09133010698    

 ایرانیان

 ) بردسیر(

  فوتسال بزرگساالن 1لیگ  مرد

فوالد زرند  باصره 09132972781    

 ایرانیان

  فوتسال بزرگساالن 2لیگ  مرد

  فوتسال امید 1لیگ مرد کیان سیرجان صادقی 09139454014    
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  فوتسال امید 1لیگ مرد راستین سوله طهماسبی 09139427330    

تالر سامان  حاتمی  09139450280    

 ارزوئیه

  فوتسال نونهاالن 1لیگ مرد

  فوتسال جوانان لیگ برتر مرد کریمانکمیل  هابیلی 09131402307    

  فوتسال نوجوانان 3لیگ مناطق  مرد المهدی انار احمدی 09139915047    

  فوتسال نوجوانان 3لیگ مناطق  مرد کمیل کریمان هابیلی 09131402307    

شهید چمران  امیری 09137630086    

 جیرفت

  فوتسال جوانان 3لیگ مناطق  مرد

گل گهر  محمد جواهری 09133792289    

 سیرجان

  فوتسال نوجوانان لیگ استانی زن

  فوتسال نوجوانان لیگ استانی زن پیام بردسیر رسول قاسم پور 09139428254    

هیات فوتبال  علی جاللی 09131481319    

 جیرفت

  فوتسال نوجوانان لیگ استانی زن

دانش  آقای میرشکاری 09139966525    

آموختگان 

 عنبر آباد

  فوتسال نوجوانان لیگ استانی زن

  فوتسال نوجوانان لیگ استانی زن شهرداری بم علی رضا پشتیبان 09132495529    

شهرداری  مهدی جهانشاهی 09133457345    

 سیرجان

  فوتبال بزرگساالن لیگ برتر زن

  فوتبال بزرگساالن لیگ برتر زن شهرداری بم علی رضا پشتیبان 09133495529    
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دختران کویر  پرویز ابراهیمی 09123051198    

 مس کرمان

  فوتسال بزرگساالن لیگ برتر زن

  فوتسال بزرگساالن لیگ برتر زن مس رفسنجان مجید زین الدینی 09133920005    

مس شهر  علی هاشمیان 09131931728    

 بابک

  فوتسال بزرگساالن 1لیگ  زن

روبه روی شهرک والیت 

 مهدیه

  فوتسال بزرگساالن 1لیگ  زن پارسه کرمان طاهره حسینخانی 09361285737  09135065915 

پردیس  مهدی جهاندیده 09137358587    

 سیرجان

  فوتسال بزرگساالن لیگ برتر زن

هیات فوتبال  عباس جعفری 09132972276    

 زرند

  فوتسال بزرگساالن 1لیگ  زن

یوهان  عباس عطاپور 03443203015    

شهرداری 

 کهنوج

  فوتسال بزرگساالن لیگ استانی زن

  فوتسال بزرگساالن لیگ استانی زن پرند کرمان آنیتا جواندل 09369469544    

  فوتسال بزرگساالن لیگ استانی زن شهرداری بم علیرضا پشتیبان 09132495529    

  فوتسال امید لیگ استانی زن کرمان پرند پرند کرمان 09369489544    

  فوتسال امید لیگ استانی زن مس رفسنجان مجید زین الدینی 09133920005    

دختران آفتاب  مهدی زاده 09130462909    

 کرمان

  فوتسال امید لیگ استانی زن

هیات فوتبال  آقای رنجبر 09133402285    

 بردسیر

  فوتسال امید لیگ استانی زن
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شهرداری  جالل تقی پور 09393491395    

 کهنوج

  فوتسال امید لیگ استانی زن

مجتمع امام  منصور جعفری 09136348488    

 علی کوهبنان

  فوتسال امید لیگ استانی زن

شهید صادقی  آسیه صادقی 09135030580    

 زرند

  فوتسال امید لیگ استانی زن

مسلم    چهارراه خواجو

خواجه 

 حسنی

  مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد شهدا خواجو مسلم خواجه حسنی 09132425988

بلوار جمهوری ورزشگاه 

 امام علی 

  مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد محراب مهدی نامچو 09363009381 مهدی نامچو  

  فوتبالمدرسه  نونهاالن  مرد شاهین  صالح رجایی 09361509647 صالح رجایی   خ کار ورزشگاه کار

احمد    بزرگراه یادگار امام 

 شفیعی

مدرسه فوتبال و  نونهاالن  مرد کرمان جوان احمد شفیعی 09132431532

 فوتسال
 

  مدرسه فوتسال نونهاالن  مرد پاشا خلیلی 09131998814 جعفری   ورزشگاه کیانی

 فوتبالمدرسه  نونهاالن  مرد علم و ادب مهرجو 09137308190    چهارراه خواجو

  مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد تکنیک کاردوست 09131417807 کاردوست   خ سرباز 

  مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد محمدی رضا محمدی 09133428577 محمدی   خ سرباز

  مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد سرخابی صالح جوشابی 09139971050 جوشابی   شهرک مطهری

  مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد فردوسی داود تقی زاده 09137064297 زادهتقی    چهارراه خواجو
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  مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد و زن کوروش مسعود بهرامپور 09131433686 بهرامپور   زمین برق منطقه ای

  مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد بوستان شفیعی 09130440050 شفیعی   

  مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد آینده سازان ارچنگی 09194067973 جیالیازی   زمین استانداری

  مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد پیام  امیر زمانی 09305504261    

  مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد عبدالرشیدی رضا عبدالرشیدی 09131402147 عبدالرشیدی   خواجو

حمید حاج  09103401254    برق منطقه ای 

 اسماعیلی

  مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد وحدت

  مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد امیران محمد رضا عسگری 09133420519 موال   سلیمی کیا

  مدرسه فوتسال نونهاالن  مرد کمیل کریمان حسن هابیلی 0913402307    خ خرمشهر سالن امام 

 فوتسالمدرسه  نونهاالن  مرد کاووش  طهماسبی 09139477330    

ستارگان  تاج الدینی 09138350098    ماهان

 ماهان 

 مدرسه فوتسال نونهاالن  مرد

 مدرسه فوتسال نونهاالن  مرد جوپار گوهری 09137555581    جوپار

 مدرسه فوتسال نونهاالن  مرد سهند جعفری 09138402876    

  مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد آریا حسین بیک مرادی 09132971288    بردسیر
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 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد پویا روح اهلل خوش جان 09136683224    بردسیر

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد پیام قاسم پور 09139428254    بردسیر

 مدرسه فوتسال نونهاالن  مرد بهراد خالقی 09133960070    بردسیر

استعدادهای  فاریابی            09131480940    جیرفت

 جنوب

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد

علی محمد  09133480875    جیرفت

 زحمتکش

شهید 

 زحمتکش

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد

زحمتکش  رامین محمدی 09138432268    جیرفت

 نوین 

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد

 زنده یاد رضا بالشی 09367953059    جیرفت

 بالشی وحدت

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد پیام سبزوران یداهلل توکلی 09364515159    جیرفت

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد کشاورز حسن ساالری 09212732660    جیرفت

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد نوین فاضل کرامت بالشی 09138359201    جیرفت

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد امیران حسین احمد یوسفی 09135051962    جیرفت

 مدرسه فوتسال نونهاالن  مرد شهید چمران عادل امیری 09139401083    جیرفت

 مدرسه فوتسال نونهاالن  مرد هلیل ایمان رشیدی 09136394088    جیرفت
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 مدرسه فوتسال نونهاالن  مرد رهام اسپرت حمید امیری 09132491678    جیرفت

 مدرسه فوتسال نونهاالن  مرد ایثار ولی افشار 09131483049    جیرفت

 مدرسه فوتسال نونهاالن  مرد مهداب هلیل علیمرادی 09133489968    جیرفت

 مدرسه فوتسال نونهاالن  مرد ثامن رشیدی 09139178297    جیرفت

سادات مستوره  09130407126    سیرجان

 یزدانی

ستارگان 

 فوتبال

  مدرسه فوتبال نونهاالن  زن

 مدرسه فوتبال نونهاالن  زن پردیس عفت جهاندیده 09132795856    سیرجان

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد پاسارگاد حامد اندام  09357602909    سیرجان

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد ایثار شهبا 09133474207    سیرجان

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد سرخ پوشان فتحی 09130442795    سیرجان

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد ملی پوشان حیدری 09132785118    سیرجان

ستارگان  فتح آبادی 09132782401    سیرجان

 سیرگان

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد کهکشانی ها محمود آبادی 09132789064    سیرجان

آکادمی دروازه  نکونام 09205512868    سیرجان

 بانی نکونام

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد
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 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد نگار شهبا 09131453394    سیرجان

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد نود  جواهری 09137677556    سیرجان

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد مرصاد پور فریدونی 09136365962    سیرجان

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد گام اول دانشمند 09132783404    سیرجان

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد آبی پوشان حسن پور 09132784538    سیرجان

 فوتبالمدرسه  نونهاالن  مرد جهاد نصر رضایی 09133790561    سیرجان

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد پارسه حاج ابراهیمی 09132452056    سیرجان

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد پسران طالیی صادقی 09353995411    سیرجان

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد آراد محسنی 09137685112    بافت

  مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد آریایی سلطانی 09132489006    بافت

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد سرداران بدر مفلحی 0937060735    بافت

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد میالد پژمان 09133783098    بافت

 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد فجر نوین عزیزی 09136658790    بافت
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 مدرسه فوتبال نونهاالن  مرد عاشقان علی ذوالعلی 09130476733    بافت

مدرسه فوتبال  و  نونهاالن  مرد نشاط جعفری 09136348488 سیف الهی 09138400669  کوهبنان

 فوتسال

 مدرسه فوتسال نونهاالن  مرد خلیج فارس موسی زاده 09132417572    ارزوئیه

 مدرسه فوتسال نونهاالن  مرد سامان حاتمی 09139450280    ارزوئیه

 مدرسه فوتسال نونهاالن  مرد شهرداری رمضانی 09140148671    ارزوئیه

 مدرسه فوتسال نونهاالن  مرد نخل دولتی 09360862566    ارزوئیه

 مدرسه فوتسال نونهاالن  مرد شبستری مسعودی 09176539160    ارزوئیه

 فوتسالمدرسه  نونهاالن  مرد وکیل آباد  فوالدی 09177617535    ارزوئیه

 


