
فهرست مدرسان  غواصی براساس حروف الفبا

مدرسان یک ستاره  

تلفي ًام خاًَادگی ًام ردیف

اتَالماظوی ّذغػادل1

اتَطالثیحعیي2

احعاًیفؤاد3

تْراىاحوذی ػلی 4

احوذیاظواػیل 5

احوذیِاهیر ظجاد6

ارواى فراهیر 7

اشدریهحوذ جَاد8

آتػ فرازػلیرضا 9

آزادی احوذ آتادیتٌْام10

اظتذیؼمایك11

اظتىاًیظاًاز 12

اظذیّاًی13ِ

ویػ   اظذیهحوذرضا14

التصادػلی15

اوثریهحوذ هْذی16

اهاًیحویذ17ُ

اهیریاهیر 18

اًتظارزّرا19

تسرگَاررضا20

تْارلَهیثن21

ّرهسگاىتْثْاًی ًصادزّرا 22

تیراهیاحعاى23

تیرًگ اردّاػلی24

  09356398330ظاری  - هازًذراى تی غن والییهرتضی25

پاویسُزّرا26

09128891921تْراى ٍ ّرهسگاى  پَرثاًیاتراّین 27

پَریاى فراحعاى28

پَیافردػلیرضا 29

پَیاىصفا 30

تارنهحوذ31

تَظلیػلی34



اصفْاىتَولیاحوذ 35

  09357500038تْراى تَولیهصطفی 36

جاللیهرتضی37

جوالی یاظیي 38

09190212265- 09351839401الثرز   جوؽیذی هعؼَد 39

جسیرُ ویػچغاهِهحوذ رضا40

حاتوی خرمًَیذ41

09369540150لن   حاهذیػلی 42

حعي زادُارغَاى 43

حعي زادُرضا44

حعیي پَرحوسُ 45

09013749449گیالى  حعیٌیزّرا46

حویذی ٍثاق هجتثی 47

09121722347ویػ   حٌیفیهرضی48ِ

حیذریهحوذ اهیي 49

حیذریهیٌا50

خادمظارا 51

09122712941چاتْار  خائف هصدّیتْادر52

خذادیاىرضا 53

خراظاًی پَرحعیي54

اصفْاىدادخَاُهصگاى 55

داٍری ًصادآرغ57

دریاییتیوَر 58

دزیاًیاتَالفضل 59

تْراىدٍیالىهجیذ 60

رادهردراهیي61

رتاًیآرز62ٍ

09112319962گیالى هذرظِ غَاصی شرفای واظپیي رتیغ زادُػلی63

رتیغ ًیاتمی64

رتیؼیرتیح الِ 65

09133069551اصفْاى   رحواى زادُ هْذی66

رحیویهحعي 67

اصفْاىرحیویظیذ داٍد 68

رحیویاػظن69

رحیوی فردػلی70

لؽنرظتگار پیام 71



رظتگارغالهرضا72

09125574628ویػ  رظتن خاًی هازیار73

رؼیذیهْذی74

رضَیظیذُ لیال76

رٍزگارخؽایار 77

ویػریاحیػثذالرضا78

021-22705940ویػ    ریاحیپیام 79

رهضاًی هحوذ 80

لرظتاى رؼیذیفضل اهلل 81

09128494953- 09111348133تٌذر اًسلی   زارعهْرزاد82

09176416801لؽن    زاّذ جنهحوذرضا83

زیٌتیًعریي 84

09359583900چاتْار  ظاهی دٍظتپگاُ 85

تْراىظردارًعریي 86

ظلعلِاحوذ 87

09122263180تْراى ظلطاًیػلیرضا 88

ظلطاًیاهیر حعیي89

اصفْاىظلیواًیحعیي90

تْراىظْراتیػلیرضا 91

هازًذراىؼاّیيپرّام93

هازًذراىؼایگاىهجیذ 94

ؼة اًگیسظیذ هظفر 95

ؼریفی پرٍیي 96

ؼریفی هیر پَیا 97

ؼىَّیرضا98

ؼىَّیراهیي99

09127811055ظوٌاى -لسٍیي - تْراىؼوعیارظطَ 100

ؼْثازیظؼیذ101

ؼْرآزادآرز102ٍ

ؼْریواهثیس 103

ؼیذایی راد آًَؼا104

09159160306خراظاى رضَی ؼیروَتی هحعي 105

ؼیرٍاًیآرغ 106

صاتریظلوا108

صادلیاهیذ109

09125411072زًجاى  صذر هحوذیهحوذ هحعي110



صذر هَظَیػلیرضا 111

09190912912 - 09127101131تْراى صذلیاًیاظحاق 112

صفائی زادُهحوذ هْذی113

 09100492979- 09124815280لسٍیي صفذریاتَالفضل 114

09335041509گلپایگاى   صوذیهجیذ 115

صیاد اٍغلیفریثرز116

09175679694فارض    ضیوراىهحوذ ػلی117

طاّریهحوذرضا118

09217511305چاتْار    طیراًی رًجثر هحوذ تالر119

ػثذالرزاقگلٌاز120

ویػػلیخاًیاتراّین121

ػلی ًصادپریعا ظادات122

ػلی ًصادپریا ظادات 123

ػستیهْذی124

ػظیویظیاهه 125

گلعتاىغفاریػلی اصغر126

غفَریّیرتذ127

ّرهسگاىغالهیاىٍّاب128

غیاثیًَیذ129

غیثیظوی130ِ

خَزظتاىفتاحیپیام 131

تَؼْرفتح اهلل پَرپیواى132

فراظتهْذی133

فراٍاًیصذیم134ِ

09125931810تْراى فرج اهلل ًیافرحٌاز135

فریسًذیهاواى136

فْینًیلَفر 137

فیضیهحوذ حعیي 138

لاری ػربزّرُ 139

لاظویظویرا 140

لاظن آلاییهرین141

09172851233لؽن لاظویاحعاى 142

لاظویهؼصَه143ِ

لذیریایواى144

لرتاًیغالهؼلی145

گلعتاى لرُ لاؼیهْذی146



لْرهاى خَاُ اهیر ػلی148

ایالملْرهاًیاىفرؼت149ِ

لیاظیًًَا150

واظویفرزاد 151

واظویاىپریعا 152

09122888735تْراى  وراًیطاّرُ 153

وریویاىًمی154

وریویپرٍا155ًِ

وؽاٍرزی لاظویحاهذ157

وؽَریداًیال 159

09375191918چاتْار  گراهیهحوذرضا161

گلعتاًِتْار162ُ

گَدرزیاهیر 164

الحمیفرزا165ًِ

تْراى هحوذیاىفرؼیذ166

هحوذیاىتْرٍز167

9125410194هحوذی  جَاد 168

هحوذیحعام169

هحوذیهصدُ 170

هحوَد آتادیهْذی171

هحوَدی للؼِ ؼاّرخیظارا 172

هحوَدیؼیوا173

هحیط ورهاًیزّرا174

هختاریواظن175

09111855851گیالى هذرظِ غَاصی شرفای واظپیي هرادلَهیالد176

هرادی ًصادهٌْاز 177

هرادی ًصادػلی178

هرزتاىتٌْام179

تَؼْرهرًذیافؽیي 180

هصیریػلیرضا 181

هؼتوذیًیلَفر 182

هغاریػلیرضا 183

وردظتاىهله الىالهیاهیذ184

هٌصَرویاییآًا187

هَظَی حىویظیذ هْذی188

هَظی ًٍذظؼیذ189



هحوَدی هَهي آتادیهصطفی 190

09171029165ویػ   هْذٍیظارا 191

هْذٍی زادُهرین192

 09171750474تَؼْر هْذی زادُهْرزاد 193

09330874342ورهاًؽاُ  هیرزا تیگیدًیا194

هیرزا ػعگریظیٌا195

هیرزاییهْذی196

تَؼْرهیرزاییهحوذ رضا197

ویػهیرزاییالدى198

هیرزاییػلی199

ًاصر گیَُ چیرضا200

ًاهجَفرظْا201

ورهاًؽاًُظریآرغ202

ًصراللْیوَؼیار203

09171616049تٌذرػثاض     ًصیری ٍاثكآرغ204

ًمذیهیثن205

ًىَئیاىزّرا206

ًَر هحوذیهحوذ رضا207

ًَرٍزیرٍشاى208

ًَری  اؼىاى209

ًَری جاٍیذغسال210ِ

ًَُ اتراّینهلیح211ِ

ًٌْگیػلی212

00905534983003ترویِ  - 09125936919تْراى ٍویلیهرین213

اصفْاىٌّرهٌذ راحل214ِ

09133723301اصفْاى    ّادی چادگاًیٍحیذ215

ّادی زادُ وٌذظریهحوذ216

ّورًگ رٍیٌذزقپَریا217

تَؼْریؼمَتیهْرزاد219



مدرسان دو ستاره

تلفي ًام خاًَادگی ًام ردیف

09351950144ٍ 09122877346چاتْار  - ظیعتاى ٍ تلَچعتاى آزادی  ظؼیذ1

09122369469-  09368336506تْراى   آلاظاللَهْعا2

 09333143760الثرز احذی وَچِ لاضیتْارُ 3

احوذی ظیذ آیت الِ 4

اخاللی افضلی ػلی5

09351252334تْراى اظذی لراتاغیظارا 6

اؼتری لروی اهیر 7

09141161248آررتایجاى ؼرلی   اصغریجَاد 8

وْىیلَیِ ٍ تَیر احوذافتخاریظیذ حعیي 9

اهیٌی زادُحعي10

09177910350فارض  ایراًذٍظتهحوذ11

09191808300 - 09126822664لسٍیي   ترخَرداریحاهذ 12

ّرهسگاىتختهْرداد 13

09197555269تْراى  ترزگر زادُهحعي 14

  خَزظتاى     09308128005تْرام پَرهْرداد 15

اصفْاىتیاتػلی 16

تی تی وثادیهحوذ حعیي17

پَر ووالًَذیهحوذ 18

تاتغ تردتارتْرام 19

09191128641تْراى   تراب زادُهجیذ20

    09188142785ّوذاى  تروواى تیٌػػلی21

تروواًیهحوَد 22



تروی زادُتْساد 23

09195795216تْراى  تمی زادُزّرا24

09122877462ػعلَیِ  - تْراى جذیذیاهیي25

09335977505ویػ - هازًذراى - تْراىجلذیاهیر هعؼَد26

   09133000262اصفْاىچَپاًیاحعاى 27

9123410113چْل اهیراًیاظواػیل28

09183418449ایالم حاتویهَظی29

حاجی خَاُ زادُفرزا30ًِ

تْراىحثیالْام 31

ّرهسگاىحعیي ًٍذراهیي32

09159170601تَؼْر - خراظاى رضَیحعیي آتادیهحعي33

ّرهسگاىحعیي ًٍذراهیي34

حؽوتی فرهحعي35

خاوعارهحثَت36ِ

09012458324تْراى  - الثرز- ویػ خرظٌذ تاته37

09141832823آررتایجاى غرتی   خیریفرج38

09362818595تْراى داًاتْساد39

09143531434رؼت  - اردتیل داًػ پرٍرٍحیذ 40

09121083735تْراى  - گیالىدلذار دٍظتحیذر41

09144154419آررتایجاى ؼرلی  دلیر اوثری حاهذ 42

ّرهسگاىدّماى احوذیغالهؼلی43

راوریخلیل44

09171630366لؽن   رظتگارپذرام45

09102183741- 09192578101تْراى رحیویًاصر46

09132703903اصفْاىرظتویهجتثی 47

09121455589ویػ     رؼیذی طرلیاهیر 48

ویػ- تْراى  09121349627رؼیذی طرلیهصطفی 49  

09111519534هازًذراى  رضایی  ویاى 50

رضایی  اظذالِ 51

ریاظتیاىهحوذ ػلی52

فارضزارع زادُرظَل53

09177036576فارض  زارػیفرّاد 54

09125823248لسٍیي   زرآتادیاٍیط 55

09125512602لن  -  ٍ هذرض وَدواى  زًذاصغر56

09151197381خراظاى رضَی   ظیاراىحویذ57

خراظاى رضَیظیاراىزّر58ُ



09121329981تْراى    - تَؼْر ظرٍریفریذٍى59

09151197381خراظاى رضَی ظیاراى هجیذ 60

ّرهسگاىؼاورظارا 61

ؼریفی هیثن62

09136864143لؽن  ؼریفیاًارضَاى 63

09132118387اصفْاى  ؼىرچی زادُتْادر 64

09127023457ؼىَری پرتَی هْذی65

09188635586هروسی ؼوعی پَرهحعي 66

09128290020تْراى  ؼٌَائیاهیر حعیي67

09356406305-  09188121727ّوذاى  ؼْذٍظتیداٍد68

ؼیریي پَرآرهاى69

9126110490صفاییًگیي 70

09124108637تْراى صوصام ؼریؼتداًیال71

09381460603-   09127188023تْراى  طثاطثاییهلَدی72

09121996208تْراى ػاتذاهیي 73

ػاهریاهیر حعیي74

09123002400تْراى  ػثادیػلی اصغر75

09125658658الثرز    ػطاء اللْیهیترا76

ویػػظیویًازًیي 77

09122519012لن  غالهیاوثر78

اصفْاىغالهیهحوذ حعیي79

فتاحیؼْرتا80ًَ

09122335944تْراى   فرتذپَیا 81

09122115529تْراى  فرجیػلی82

لَظی ًصادهحوذ83

09144524995اردتیل واظوی ًعةظاجذ84

09122532717ویػ    وائیٌیاهیي85

09133291119- 09123437644تْراى   واظویترا86ًِ

وْىیلَیِ ٍ تَیر احوذورهیرٍزت87ِ

وریویهٌْاز88

وؽتىاراحعاى 89

زًجاىوالًتریحاهذ 90

09177772671    (ؼْر ظیراف )تَؼْروٌگاًی ػلیرضا 91

ویاًی  ویویا 92

09126780266تْراى گلرخ ػرتاًیاظواػیل93

گٌجؼلی خاًیحجت94



گٌذهىاراهیر 95

09347687486ویػ  هختاریهْراى96

09384501470فارض   هطلك حك ًگِ دارػثاض 97

09369911624-  09197245413تْراى  هؼواریحویذ98

09123227955تْراى همذم اوثریهصطفی99

09127791456تْراى  هحوذ دٍظتحاًی100ِ

هحوذیاىلاظن101

گیالى  09172918990 -9114662808هلىی ظحر 102

هله هحوذیػلیرضا 103

09355461001- 09194930906تْراى  ٍ لؽن  هَظَیظیذ هْذی104

09122168608تْراى  هیرزا ًصیراردالى 105

ّرهسگاىًاظرافؽیي106

09358001186تْراى   ًىَهٌػ راد فریعا107

09131001827اصفْاى  ًَر هحوذی آتادچیهحوذ108

09113548568هازًذراى    ّاؼویظیذ جوال109

یىتاپَرػلی 110

مدرسان سه ستاره 

تلفي ًام خاًَادگی ًام ردیف

09122181382تْراى  افصحیهحوذرضا1

اوثریهحوذ هْذی2

لؽناٍظپیذهْرداد 3

9123710881تْراى تْرُ هٌذ رضا4

09139828825چْار هحال ٍ تختیاری  تراتیاىظرٍغ 5

09121870082لؽن - ّرهسگاى حاجی هحوذیػلی اوثر6

   09171611193تٌذر ػثاض  داًػفرجام 7

09121934194تْراى درخؽاى للؼِ ایظیاهه 8

09128494952  - 09113392434تٌذر اًسلی   رتیغ زادُّادی 9

09131332371لؽن    رجایی ٍحیذ10

09171631053لؽن  رضَی ظیذ هحوذ11

7692009- 09121124502ویػ  ظادات الحعیٌیظْیل 12

09132880152اصفْاى ظلیواًیحعیي 13

09120580699تْراى ؼىَریهصگاى14

9125757220تْراى   صاحة السهاًی وعری 15



09124434702تْراى طثاطثایی هلیعا 16

09361124502ویػ ولَج غَاصی ًاتیلَض طریمت هٌفردطٌاز17

09122197326-  22538708تْراى ػثاظیاحوذ18

اصفْاىػذالتهحوذ رضا19

09123112140ویػ   ػؽمی هَظَیهْذی20

09121162646تْراى   ػطاراىهحعي21

  تْراى 9121972897فرٍؽاهیر حعیي22

09131336586اصفْاى   لَلِ ایهْذی23

09172918820- 09122113196تْراى  ویاًی دلیررضا 24

09155131303خراظاى رضَی   -  هذرظی وَدواى گرایلیحعیي 25

09122458324ویػ   - تْراى - الثرزگلثافیاىغٌچ26ِ

تْراى گَدرزًیاؼیریي 27

 09127612005اصفْاى  هحوذیاىلاظن 28

هحوَدی هَهي آتادیهصطفی29

هْاجر هیالًیهْرداد30

09122412407ٍ 09371992626زًجاى ، تْراى ، لؽن هَالئی ووال31

09121192025تْراى  ًایة پَر راهیي32

09121759490چاتْار - ظیعتاى ٍ تلَچعتاى ًایة پَر هحوذ رضا33

تْراىٍافریفرؼت34ِ


