
سمتثبت نام در سامانهنام باشگاهتاریخ تولدنام خانوادگینامردیفسمتثبت نام در سامانهنام باشگاهتاریخ تولدنام خانوادگینامردیف

بازیکن✓پادما یدک اصفهان۱۳۸۲/۱۲/۲۸رسائیانعلی1بازیکن✓پاالیش نفت آبادان۱۳۸۴/۱۱/۱۱بیگی هرچگانییاشار1

بازیکن✓پادما یدک اصفهان۱۳۸۳/۸/۳۰طغرلیانرامین2بازیکن✓پاالیش نفت آبادان۱۳۸۱/۱۱/۲۸کوه گیالنیسپهر2

بازیکن✓پادما یدک اصفهان۱۳۸۷/۳/۱۲آرضیآرتین3بازیکن✓پاالیش نفت آبادان۱۳۸۲/۰۲/۱۰بابادی وندعلیرضا3

بازیکن✓پادما یدک اصفهان۱۳۸۹/۲/۴امیریمبین4بازیکن✓پاالیش نفت آبادان۱۳۷۱/۰۹/۲۴احمدیانسعید4

بازیکن✓پادما یدک اصفهان۱۳۷۴/۲/۱۱حسینیسجاد5بازیکن✓پاالیش نفت آبادان۱۳۷۵/۰۷/۱۰لطف اهلل نسبیمتین5

بازیکن✓پادما یدک اصفهان۱۳۷۳/۳/۱پودهمهرشاد6بازیکن✓پاالیش نفت آبادان۱۳۸۱/۰۴/۰۳مهریمحمدرضا6

بازیکن✓پادما یدک اصفهان1377/02/02مجیدیهادی7بازیکن✓پاالیش نفت آبادان۱۳۷۸/۵/۲رزاق نیاامیرحسین7

بازیکن✓پادما یدک اصفهان۱۳۷۸/۳/۲۲آقاکوچکیمجتبی8بازیکن✓پاالیش نفت آبادان۱۳۷۲/۰۸/۳۰اصلمندمحمدمهدی8

بازیکن✓پادما یدک اصفهان۱۳۸۴/۲/۳۰خیرانیامیرحسین9بازیکن✓پاالیش نفت آبادان۱۳۸۲/۱۲/۱۸عنایت زاده میمندیسیدارشیا9

بازیکن✓پادما یدک اصفهان۱۳۸۰/۵/۱۲ذوالفقاریامید10بازیکن✓پاالیش نفت آبادان۱۳۸۱/۰۴/۱۰باشت باویانمحمدمهدی10

بازیکن✓پادما یدک اصفهان۱۳۸۴/۲/۳راستیعلی11بازیکن✓پاالیش نفت آبادان۱۳۸۲/۰۱/۰۴جعفری روزبهانیارسالن11

بازیکن✓پادما یدک اصفهان۱۳۸۲/۹/۱۷سهرابیمحمدجواد12بازیکن✓پاالیش نفت آبادان۱۳۷۶/۰۳/۲۵گله داریعلی12

سرمربی✓پادما یدک اصفهان1357/08/23آذرگونجواد13بازیکن✓پاالیش نفت آبادان۱۳۸۲/۱۲/۲۴حیدرپورپوریا13

مربی✓پادما یدک اصفهان1367/04/02گودرزیمحمد14سرمربی✓پاالیش نفت آبادان۱۳۴۳/۱۱/۱۵امیری نیامسعود14

سرپرست✓پادما یدک اصفهان1369/06/07دارابپورجواد15مربی✓پاالیش نفت آبادان۱۳۵۹/۰۸/۰۷پوررضاعلیرضا15

16سرپرست✓پاالیش نفت آبادان۱۳۴۵/۰۵/۱۲عنایت زاده میمندیسیدمحمدرضا16

17تدارکات✓پاالیش نفت آبادان۱۳۷۲/۰۳/۰۹شاهی پورشهاب17

سمتثبت نام در سامانهنام باشگاهتاریخ تولدنام خانوادگینامردیفسمتثبت نام در سامانهنام باشگاهتاریخ تولدنام خانوادگینامردیف

بازیکن✓دانشگاه آزاد اسالمی۱۳۸۷/۰۵/۳۱حبیبیمحمدحسن1بازیکن✓شهرداری کرج۱۳۷۰/۰۱/۱۱میرالماسیامین1

بازیکن✓دانشگاه آزاد اسالمی۱۳۸۳/۰۲/۳۰اشرفیپرهام2بازیکن✓شهرداری کرج1373/01/02روئین تنمحمدعلی2

بازیکن✓دانشگاه آزاد اسالمی۱۳۷۶/۱۱/۲۵نجاریعلیرضا3بازیکن✓شهرداری کرج1376/07/22دهستانیمهرداد3

بازیکن✓دانشگاه آزاد اسالمی۱۳۸۸/۹/۳۰فرجیبنیامین4بازیکن✓شهرداری کرج1381/12/03موسوی  طاهرمحمد4

بازیکن✓دانشگاه آزاد اسالمی۱۳۶۴/۱/۲۰احمدی فرعارف5بازیکن✓شهرداری کرج1380/04/24معدن کنمهدی5

بازیکن✓دانشگاه آزاد اسالمی۱۳۸۱/۰۲/۰۸امیریآریا6بازیکن✓شهرداری کرج۱۳۶۹/۰۳/۱۹صفاییمنوچهر6

بازیکن✓دانشگاه آزاد اسالمی۱۳۶۴/۰۲/۰۲نوروزیافشین7سرمربی✓شهرداری کرج1370/06/11بخشیامیر7

بازیکن✓دانشگاه آزاد اسالمی۱۳۸۲/۰۹/۱۴علیپورمبین8مربی✓شهرداری کرج۱۳۷۱/۱۱/۲۸بخشیامید8

بازیکن✓دانشگاه آزاد اسالمی۱۳۸۴/۵/۷شمسنوید9مربی بدنساز✓شهرداری کرج۱۳۶۵/۰۶/۲۴سلیمان فالحمیالد9

سرمربی✓دانشگاه آزاد اسالمی۱۳۵۴/۰۱/۱۰احدیمهران10سرپرست✓شهرداری کرج1340/02/20احمدیعمران10

سرپرست/بدنساز✓دانشگاه آزاد اسالمی۱۳۵۳/۰۱/۰۹بهدریرضا11مدیر فنی✓شهرداری کرج1352/03/16جوانمردامیر11

1400- لیست تیم های شرکت کننده درسی امین دوره لیگ برترتنیس روی میز آقایان باشگاههای کشور 



1400- لیست تیم های شرکت کننده درسی امین دوره لیگ برترتنیس روی میز آقایان باشگاههای کشور 

سمتثبت نام در سامانهنام باشگاهتاریخ تولدنام خانوادگینامردیفسمتثبت نام در سامانهنام باشگاهتاریخ تولدنام خانوادگینامردیف

بازیکن✓عقاب نهاجا1383/12/12سجادیانسید علی1بازیکن✓رعد پدافند هوایی اصفهان۱۳۷۴/۱۰/۱۵بیگدلیعلیرضا1

بازیکن✓عقاب نهاجا۱۳۷۵/۸/۸سهرابیعماد2بازیکن✓رعد پدافند هوایی اصفهان۱۳۸۰/۰۶/۰۹احمدیانامین2

بازیکن✓عقاب نهاجا1377/02/26زندشحسین3بازیکن✓رعد پدافند هوایی اصفهان۱۳۸۱/۰۱/۲۴عابدینیانمیالد3

بازیکن✓عقاب نهاجا1380/02/06نظامیمیالد4بازیکن✓رعد پدافند هوایی اصفهان۱۳۸۱/۰۷/۱۸غفاریآرین4

بازیکن✓عقاب نهاجا1376/02/02غفرانیوحید5بازیکن✓رعد پدافند هوایی اصفهان۱۳۷۳/۰۶/۰۹لطفیمیعاد5

بازیکن✓عقاب نهاجا۱۳۵۹/۱/۲۳سیدرضائیسیدطالب6بازیکن✓رعد پدافند هوایی اصفهان۱۳۸۰/۰۹/۲۰شعاری طهرانیعلی اکبر6

بازیکن✓عقاب نهاجا1370/10/19بنده ایمیالد7بازیکن✓رعد پدافند هوایی اصفهان۱۳۷۵/۰۷/۰۹امیری نیاسروش7

بازیکن✓عقاب نهاجا۱۳۸۲/۱۱/۶سیدرضائیسیدصادق8بازیکن✓رعد پدافند هوایی اصفهان۱۳۶۰/۶/۳۰غالمیمیثم8

بازیکن✓عقاب نهاجا1375/06/05سعیدنیامحمدامین9بازیکن✓رعد پدافند هوایی اصفهان۱۳۷۹/۰۶/۲۷شمسحمید9

بازیکن✓عقاب نهاجا۱۳۸۴/۱۰/0۱کشاورزیامیرمهدی10بازیکن✓رعد پدافند هوایی اصفهان۱۳۸۰/۰۴/۲۷عربمحمدمهدی10

بازیکن✓عقاب نهاجا1375/03/18دانشیارحسین11بازیکن✓رعد پدافند هوایی اصفهان۱۳۶۳/۱۱/۲۶اکبریمجتبی11

سرمربی✓عقاب نهاجا۱۳۷۲/۳/۲۰لطفیعلی12بازیکن✓رعد پدافند هوایی اصفهان۱۳۶۴/۱/۱۳نمازی زادهمصطفی12

مربی✓عقاب نهاجا1354/06/30علی اکبرکامرانیحمیدرضا13سرمربی✓رعد پدافند هوایی اصفهان۱۳۵۵/۰۷/۰۸رحیمیحسن13

مدیرفنی✓عقاب نهاجا۱۳۵۵/۶/۳۰داداش زادهجلیل14مربی✓رعد پدافند هوایی اصفهان۱۳۷۱/۰۹/۱۳صبحیهادی14

۱۵مربی✓رعد پدافند هوایی اصفهان۱۳۶۴/۰۳/۱۱صالحیانمهرداد۱۵

۱۶سرپرست✓رعد پدافند هوایی اصفهان۱۳۶۳/۰۱/۰۶قلیچیموسی الرضا۱۶

سمتثبت نام در سامانهنام باشگاهتاریخ تولدنام خانوادگینامردیفسمتثبت نام در سامانهنام باشگاهتاریخ تولدنام خانوادگینامردیف

بازیکن✓باشگاه مقاومت تبریز۱۳۸۳/۷/۱آدمی نژادامیرعلی1بازیکن✓فراسنج تهران۱۳۶۹/۶/۱۴طاهرخانیحمیدرضا1

بازیکن✓باشگاه مقاومت تبریز۱۳۸۳/۷/۱آدمی نژادامیرحسین2بازیکن✓فراسنج تهران۱۳۷۷/۳/۲۵هداییامیرحسین2

بازیکن✓باشگاه مقاومت تبریز۱۳۸۵/۱۲/۲۱سربخشیانعلی اصغر3بازیکن✓فراسنج تهران۱۳۷۶/۳/۶حاجی ئیآرمان3

بازیکن✓باشگاه مقاومت تبریز۱۳۸۲/۱/۱۴فتح الهیمیالد4بازیکن✓فراسنج تهران۱۳۷۷/۸/۱۲حیدریمتین4

بازیکن✓باشگاه مقاومت تبریز۱۳۹۰/0۳/0۷شکیبافراز5بازیکن✓فراسنج تهران۱۳۸۵/۱/۷صمدیسیدمحمد امین5

بازیکن✓باشگاه مقاومت تبریز۱۳۸۳/۳/۲۳یاریمیثم6بازیکن✓فراسنج تهران۱۳۸۲/۴/۱خیامرادین6

7KimTaehyun5/12/2003بازیکنعدم ثبت نامباشگاه مقاومت تبریزشایقمبین7بازیکنعدم ثبت نامفراسنج تهران

بازیکنعدم ثبت نامباشگاه مقاومت تبریزسالمیدانیال8سرمربی✓فراسنج تهران۱۳۵۹/۹/۲۵صابریمجتبی8

بازیکن✓باشگاه مقاومت تبریز۱۳۸۱/۳/۸باقرزادهجمال9مدیرعامل✓فراسنج تهران۱۳۴۸/۹/۴احسانی مهرحمید9

بازیکنعدم ثبت نامباشگاه مقاومت تبریزسپهریمعراج10سرپرست✓فراسنج تهران۱۳۵۴/۵/۵صابریحمیدرضا10

سرمربی✓باشگاه مقاومت تبریز۱۳۵۷/۵/۱سربخشیانشهرام1111

کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز


