
 5931و باشگاههای غواصی دارای پروانه فعالیت در سال  مدارس

  
 

  

  قشم 

o  (دیمبه مدیریت آقای علی اکبر حاج مح) باشگاه غواصی قشم  

o (به مدیریت آقای پدرام رستگار) آبی  باشگاه غواصی دلفین 

o  و آقای پدرام رستگار   ( خانم سحر رحمت محمد زاده)  دلفین مرجان قشم 

o  منطقه سوزا (به مدیریت آقای سیامک درخشان قلعه ای ) دلفین طالیی مهر قشم 

o  (به مدیریت آقای سید محمد رضوی )نگین ساحل قشم 

 هنگام 

o  (و آقای آقا خانی ایروانی به مدیریت خانم) انستیتوی بین المللی غواصی فناوری دریایی 

o  ( آقای حسین پور)  ( هنگامجزیره  - پرشیا بان هرمزگان) کلوپ دایو پرشیا 

  چابهار

 

o باشگاه غواصی IN DIVERS  (پور به مدیریت آقای نایب) چابهار  

 کیش 

o  ( به مدیریت علی اقتصاد) باشگاه غواصی مارینا  

o (آقای امیر رشیدی ) غواصی مؤسسه ورزشی کیش باشگاه 

o باشگاه غواصی Sea Masterبه مدیریت آقای دایی پور 

  ( آقای پیام ریاحی) من کیش  شرکت سی -

o (قای هاشمی مقدم آ) کیش  کلوپ مرجان 

o  (به مدیریت آقای سهیل سادات الحسینی ) کلوپ غواصی ناتیلوس 

o  (به مدیریت آقای امین کائینی ) کلوپ داریوش 

o  (به مدیریت کسری صاحب الزمانی  –محمدرضا صاحب الزمانی ) مدرسه غواصی طنین سالمت آریایی  

 02295252990 تلفن

 

 

  عسلویه 

o (فریدون سروری به مدیریت آقای ) کوش  باشگاه غواصی دریا 

o  (به مدیریت آقای علیرضا کنگانی )کلوب غواصی سیراف  

  تهران 

o ( آقای امیر حسین فروغ –افصحی محمدرضا آقای  ) مدرسه دلفین آبی پرشین  

o  سیامک درخشان : مدرسان  ( درخشان قلعه ای آقای سیامک به مدیریت) مدرسه غواصی دلفین طالیی– 

 اسماعیل گلرخ  –مهدی عشقی 

o  (آقای محسن عطاران) 92مدرسه غواصی قرن 

o  (آقای مصطفی رشیدی طرقی)مدرسه دلفین طالیی آداک  

o  (اصغر عبادی آقای)مدرسه غواصی آتش نشان 

o  99822822(  دمرد به مدیریت آای رامین را)شرکت توسعه تجهیزات غواصی ایرانیان 

o  (آقای حمید معماری )مدرسه غواصی دلفین خاکستری خلیج فارس 

 

  

  البرز 

o  (خانم غنچه گل بافیان)مدرسه غواصی جزیره سفید آرامش 

o  (مدیریت باشگاه ) آقای دشتی آقای فریدون سروری ،:تجهیزات غواصان آبهای نوشین  

o  ( آقای مسعود دوست) مدرسه غواصی دریا دوست  

o  (خانم مژگان شکوری ) مدرسه غواصی ستاره آبی هامون 

  گیالن 

o  (آقای هادی ریبع زاده) ژرفای کاسپینمدرسه غواصی  

  فارس 

o  ( آقای رسول زارع زاده) مدرسه غواصی میالد  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندر عباس

o (آقای فرجام دانش) غواصی آتش نشانی  کلوپ  

  بوشهر 

o  ( خانم میترا زنگوئی) مدرسه غواصی بوشهر  

 

  اصفهان 

 

o آقای مهدی قوقه ای) آبی نصف جهان  مدرسه غواصی دلفین (  

o   ( به مدیریت آقای وحید هادی ) مدرسه غواصی کاوشگران ساحل ژرف چادگان 

o  (آقای مهدی رحمن زاده )مدرسه غواصی خانه صنایع دریایی 

o  ( آقای حسین سلیمانی ) مدرسۀ  غواصی امداد و نجات ایثار 

 

 

 مازندران

o (رضایی  کیانآقای ) بیکران یمدرسه غواصی آب 

o (آقای سید جمال هاشمی ) ت دنیای آبی ذل 

 

 (کوشکنار )پارسیان –هرمزگان 

o  (آقای عباس مطلق حق نگه دار ) مدرسه غواصی اکتشافی خلیج فارس 
 

 


