
فهرست مدرسان  غواصی براساس حروف الفبا

مدرسان یک ستاره  

تلفي ًام خاًَادگی ًام ردیف

تْراىاحوذی ػلی 1

ارکاى فراهیر 2

آزادی احوذ آتادیتٌْام3

استکاًیساًاز 4

اسذیّاًی5ِ

کیص   اسذیهحوذرضا6

اهاًیحویذ7ُ

اهیریاهیر 8

09177910350فارس  ایراًذٍستهحوذ 9

ّرهسگاىتْثْاًی ًژادزّرا 10

09308128005تْرام پَرهْرداد 11

تی تی کثادیهحوذ حسیي12

تیراهیاحساى13

  09356398330ساری  - هازًذراى تی غن کالییهرتضی14

09128891921تْراى ٍ ّرهسگاى  پَرثاًیاتراّین 15

پَر کوالًَذیهحوذ16

پَیاىصفا 17

ترکواًیهحوَد 18

ترکی زادُتْساد 19

09195795216تْراى  تمی زادُزّرا20

اصفْاىتَکلیاحوذ 21

  09357500038تْراى تَکلیهصطفی 22

09122877462ػسلَیِ  - تْراى جذیذیاهیي23

جوالی یاسیي 24

09190212265- 09351839401الثرز   جوطیذی هسؼَد 25

جسیرُ کیصچغاهِهحوذ رضا26

9123410113چْل اهیراًیاسواػیل 27

09369540150لن   حاهذیػلی 28

حسي زادُارغَاى 29

حسي زادُرضا30

حویذی ٍثاق هجتثی 31

09121722347کیص   حٌیفیهرضی32ِ



حیذریهحوذ اهیي 33

خذادیاىرضا 34

خراساًی پَرحسیي35

اصفْاىدادخَاُهژگاى 36

داًص پرٍرٍحیذ 37

تْراىدٍیالىهجیذ 38

رادهردراهیي39

رتیغ زادُػلی40

09133069551اصفْاى   رحواى زادُ هْذی41

رحیویهحسي 42

اصفْاىرحیویسیذ داٍد 43

لطنرستگار پیام 44

رستگارغالهرضا45

09125574628کیص  رستن خاًی هازیار46

رضایی ترٍجٌیاسذاهلل47

رٍزگارخطایار 48

کیصریاحیػثذالرضا49

021-22705940کیص    ریاحیپیام 50

ریاستیاىهحوذ ػلی51

رهضاًی هحوذ 52

لرستاى رضیذیفضل اهلل 53

09128494953- 09111348133تٌذر اًسلی   زارعهْرزاد54

زارػیفرّاد55

09176416801لطن    زاّذ جنهحوذرضا56

تْراىسردارًسریي 57

09122263180تْراى سلطاًیػلیرضا 58

اصفْاىسلیواًیحسیي59

تْراىسْراتیػلیرضا 60

خراساى رضَیسیاراىزّرُ 61

ّرهسگاىضاکرسارا 62

هازًذراىضاّیيپرّام63

هازًذراىضایگاىهجیذ 64

ضة اًگیسسیذ هظفر 65

ضریفی پرٍیي 66

ضریفی هیثن67

ضریفی هیر پَیا 68



ضکَّیرضا69

ضکَّیراهیي70

ضْریکاهثیس 71

ضیذایی راد آًَضا72

09159160306خراساى رضَی ضیرکَتی هحسي 73

ضیرٍاًیآرش 74

صادلیاهیذ75

09190912912 - 09127101131تْراى صذلیاًیاسحاق 76

 09100492979- 09124815280لسٍیي صفذریاتَالفضل 77

صاتریسلوا78

09175679694فارس    ضیوراىهحوذ ػلی79

طریمتطٌاز 80

کیصػلیخاًیاتراّین81

ػستیهْذی82

گلستاىغفاریػلی اصغر83

غفَریّیرتذ84

ّرهسگاىغالهیاىٍّاب85

غیاثیًَیذ86

خَزستاىفتاحیپیام 87

تَضْرفتح اهلل پَرپیواى88

09125931810تْراى فرج اهلل ًیافرحٌاز89

فریسًذیهاکاى90

فْینًیلَفر 91

لاری ػربزّرُ 92

لاسویسویرا 93

لاسن آلاییهرین94

09172851233لطن لاسویاحساى 95

لاسویهؼصَه96ِ

لذیریایواى97

ایالملْرهاًیاىفرضت98ِ

گلستاى لرُ لاضیهْذی99

09144524995اردتیل کاظوی ًسةساجذ100

کاظویاىپریسا 101

09122888735تْراى  کراًیطاّرُ 102

کریویاىًمی103

کریویپرٍا104ًِ



کریویهٌْاز 105

کطاٍرزی لاسویحاهذ106

گلستاًِتْار107ُ

گَدرزیاهیر 108

تْراى هحوذیاىفرضیذ109

هحوذیاىتْرٍز110

9125410194هحوذی  جَاد 111

هحوذیهژدُ 112

هحوَدی هَهي آتادیهصطفی 113

هختاریهْراى114

هختاریکاظن115

هرادلَهیالد116

هرادی ًژادهٌْاز 117

تَضْرهرًذیافطیي 118

هژیریػلیرضا 119

هغاریػلیرضا 120

کردستاىهلک الکالهیاهیذ121

گیالى  09172918990 -9114662808هلکیسحر122

هٌصَرکیاییآًا123

09355461001- 09194930906تْراى  ٍ لطن  هَسَی  سیذ هْذی124

هَسَی حکویسیذ هْذی125

هَسی ًٍذسؼیذ126

09171029165کیص   هْذٍیسارا 127

 09171750474تَضْر هْذی زادُهْرزاد 128

هیرزا تیگیدًیا129

هیرزاییهْذی130

تَضْرهیرزاییهحوذ رضا131

کیصهیرزاییالدى132

ّرهسگاىًاظر افطیي 133

کرهاًطاًُظریآرش134

ًصراللْیکَضیار135

09171616049تٌذرػثاس     ًصیری ٍاثكآرش136

ًَر هحوذیهحوذ رضا137

ًَری جاٍیذغسال138ِ

00905534983003ترکیِ  - 09125936919تْراى ٍکیلیهرین139

اصفْاىٌّرهٌذ راحل140ِ



09133723301اصفْاى    ّادی چادگاًیٍحیذ141

تَضْریؼمَتیهْرزاد142

مدرسان دو ستاره

تلفي ًام خاًَادگی ًام ردیف

آزادی  سؼیذ1

09122369469-  09368336506تْراى   آلاساللَهْسا2

 09333143760الثرز احذی کَچِ لاضیتْارُ 3

اخاللی افضلی ػلی4

09351252334تْراى اسذی لراتاغیسارا 5

اضتری لرکی اهیر 6

09141161248آررتایجاى ضرلی   اصغریجَاد 7

کْکیلَیِ ٍ تَیر احوذافتخاریسیذ حسیي 8

اهیٌی زادُحسي9

لطناٍسپیذهْرداد 10

09191808300 - 09126822664لسٍیي   ترخَرداریحاهذ 11

ّرهسگاىتختهْرداد 12

09197555269تْراى  ترزگر زادُهحسي 13

اصفْاىتیاتػلی 14

تی تی کثادیهحوذ حسیي15

پَر کوالًَذهحوذ 16

تاتغ تردتارتْرام 17

09191128641تْراى   تراب زادُهجیذ18

09139828825چْار هحال ٍ تختیاری  تراتیاىسرٍش 19

    09188142785ّوذاى  ترکواى تیٌصػلی20

جذیذیاهیي21

09335977505کیص - هازًذراى - تْراىجلذیاهیر هسؼَد22

   09133000262اصفْاىچَپاًیاحساى 23

09183418449ایالم حاتویهَسی24

ّرهسگاىحسیي ًٍذراهیي25

تْراىحثیالْام 26

09159170601تَضْر - خراساى رضَیحسیي آتادیهحسي27

ّرهسگاىحسیي ًٍذراهیي28

حطوتی فرهحسي29

خاکسارهحثَت30ِ

09141832823آررتایجاى غرتی   خیریفرج31



09362818595تْراى داًاتْساد32

09171611193ّرهسگاى   داًصفرجام 33

دلذار دٍستحیذر34

09144154419آررتایجاى ضرلی  دلیر اکثری حاهذ 35

ّرهسگاىدّماى احوذیغالهؼلی36

راکریخلیل37

09171630366لطن   رستگارپذرام38

09102183741- 09192578101تْراى رحیویًاصر39

09128494952  - 09113392434تٌذر اًسلی   رتیغ زادُّادی 40

09132703903اصفْاىرستویهجتثی 41

09121455589کیص     رضیذی طرلیاهیر 42

کیص- تْراى  09121349627رضیذی طرلیهصطفی 43  

09111519534هازًذراى  رضایی  کیاى 44

ریاستیاىهحوذ ػلی45

فارسزارع زادُرسَل46

09125823248لسٍیي   زرآتادیاٍیس 47

 ٍ هذرس کَدکاىزًذاصغر48

09151197381خراساى رضَی   سیاراىحویذ49

09121329981تَضْر    سرٍریفریذٍى50

09132880152اصفْاى سلیواًیحسیي 51

09151197381خراساى رضَی سیاراى هجیذ 52

ضریفی هیثن53

09136864143لطن  ضریفیاًارضَاى 54

09132118387اصفْاى  ضکرچی زادُتْادر 55

09120580699تْراى ضکَریهژگاى56

09127023457ضکَری پرتَی هْذی57

09188635586هرکسی ضوسی پَرهحسي 58

09356406305-  09188121727ّوذاى  ضْذٍستیداٍد59

09125757220تْراى   صاحة السهاًیکسری60

9126110490صفاییًگیي 61

09124108637تْراى صوصام ضریؼتداًیال62

09381460603-   09127188023تْراى  طثاطثاییهلَدی63

09123112140کیص   ػطمیهْذی64

ػاتذاهیي 65

09123002400تْراى  ػثادیػلی اصغر66

09122197326- 22538708تْراى  ػثاسیاحوذ 67



09125658658الثرز    ػطاء اللْیهیترا68

09121162646تْراى   ػطاراىهحسي69

کیصػظیویًازًیي 70

اصفْاىػذالتهحوذ رضا71

09122519012لن  غالهیاکثر72

اصفْاىغالهیهحوذ حسیي73

فتاحیضْرتا74ًَ

09122335944تْراى   فرتذپَیا 75

09122115529تْراى  فرجیػلی76

09122532717کیص    کائیٌیاهیي77

09133291119- 09123437644تْراى   کاظویترا78ًِ

زًجاىکالًتریحاهذ 79

کْکیلَیِ ٍ تَیر احوذکرهیرٍزت80ِ

09177772671    (ضْر سیراف )تَضْرکٌگاًی ػلیرضا 81

09172918820- 09122113196تْراى  کیاًی دلیررضا82

تْراىگلرخ ػرتاًیاسواػیل83

گٌذهکاراهیر 84

09384501470فارس   هطلك حك ًگِ دارػثاس 85

09369911624-  09197245413تْراى  هؼواریحویذ86

تْراىهمذم اکثریهصطفی87

09127791456تْراى  هحوذ دٍستحاًی88ِ

هحوذیاىلاسن89

09122168608تْراى  هیرزا ًصیراردالى 90

09358001186تْراى   ًکَهٌص راد فریسا91

09131001827اصفْاى  ًَر هحوذی آتادچیهحوذ92

ٍافری فرضتِ 93

09113548568هازًذراى    ّاضویسیذ جوال94

مدرسان سه ستاره 

تلفي ًام خاًَادگی ًام ردیف

09122181382تْراى  افصحیهحوذرضا1

9123710881تْراى تْرُ هٌذ رضا2

09121870082لطن - ّرهسگاى حاجی هحوذیػلی اکثر3

09121934194تْراى درخطاى للؼِ ایسیاهک 4

   09171611193تٌذر ػثاس  داًصفرجام 5



09131332371لطن    رجایی ٍحیذ6

09171631053لطن  رضَی سیذ هحوذ7

7692009- 09121124502کیص  سادات الحسیٌیسْیل 8

9125757220تْراى   صاحة السهاًی کسری 9

09124434702تْراى طثاطثایی هلیسا 10

09122197326تْراى  ػثاسیاحوذ11

  تْراى 9121972897فرٍؽاهیر حسیي12

09131336586اصفْاى   لَلِ ایهْذی13

09155131303خراساى رضَی   -  هذرسی کَدکاى گرایلیحسیي 14

09122458324الثرز گلثافیاىغٌچ15ِ

تْراى گَدرزًیاضیریي 16

09122412407ٍ 09371992626زًجاى ، تْراى ، لطن هَالئی کوال17

ًایة پَر راهیي18

09121759490چاتْار - سیستاى ٍ تلَچستاى ًایة پَر هحوذ رضا19

تْراىٍافریفرضت20ِ


