
 الفبا حروف براساس غواصی  مدرسان فهرست

  1 
 

 

 مدرسان یک ستاره
 

 تلفن نام خانوادگی نام ردیف

  ابوالقاسمی هدش عادل 1

  ابوطالبی حسین 2

 81933393190                                                          اصفهان احسانی فؤاد 3

 تهران احمدی علی 4

  احمدی اسماعیل 5

  احمدی ایمان 6

  احمدیه امیر سجاد 7

  ارکان فر امیر 8

  اژدری محمد جواد 9

  آتش فراز علیرضا 11

  آزادی احمد آبادی بهنام 11

  استدی شقایق 12

 81909818101                                               خراسان رضوی  استکانی ساناز 13

  اسدی هانیه 14

 کیش اسدی محمدرضا 15

  اقتصاد علی 16

  اکبری محمد مهدی 17

 81901338031                                               کیش اکبری دانیال 18

  امانی حمیده 19

  امیری امیر 21

  امین الدوله احسان 21

 81900101001                                              تهران و قشم  امینی دایانا 22

  بابایی حیدر 23

  زرگوارب رضا 24

  بهارلو میثم 25

 هرمزگان بهبهانی نژاد زهرا 26

  بیرامی امین 27

  بیرنگ اردها علی 28
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 مدرسان یک ستاره
 

 تلفن نام خانوادگی نام ردیف

 تهران پالیزبان مجید 29

 81309310338                                        ساری –مازندران  بی غم کالیی مرتضی 31

 81900019109                                           تهران و هرمزگان پورثانی ابراهیم 31

  پوریان فر احسان 32

  پویافرد علیرضا 33

 81999900383                                        عسلویه –هرمزگان  پویان صفا 34

  پیامی سید محمد جواد 35

  تارک محمد 36

 81313900130                                        کیش –هرمزگان  ترکمانی محمود 37

  تفرشی نیا داریوش 38

  توسلی علی 39

 اصفهان توکلی احمد 41

 81303088830                                                           تهران توکلی مصطفی 41

 81900011301 - 81301990009           لیخراسان شما جاللی مرتضی 42

  جمالی یاسین 43

 81918090090 - 81301031911                                البرز  جمشیدی مسعود 44

 جزیره کیش چغامه محمد رضا 45

  حاتمی خرم نوید 46

  حسن زاده ارغوان 47

  حسن زاده رضا 48

  مقدس حسین زاده محمد 49

 81893311111      غواصی ژرفای کاسپینمدرسه  -گیالن حسینی رازه 51

  حمیدی وثاق مجتبی 51

 81909300313                                                           کیش حنیفی مرضیه 52

  حیدری محمد امین 53

  حیدری مینا 54

  خادم سارا 55

 81900390119                                                          چابهار  خائف مژدهی بهادر 56
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 مدرسان یک ستاره
 

 تلفن نام خانوادگی نام ردیف

  خدادیان رضا 57

  خراسانی پور حسین 58

  خسروی مهیار 59

 اصفهان دادخواه مژگان 61

  داوری نژاد آرش 61

  دریایی تیمور 62

  دزیانی ابوالفضل 63

 تهران دویالن جیدم 64

  رادمرد رامین 65

       81939003309فارس                                                             ربانی آرزو 66

 81990391190        غواصی ژرفای کاسپینمدرسه  – گیالن ربیع زاده علی 67

  ربیع نیا تقی 68

  ربیعی ذبیح اله 69

  رجبعلی زهرا 71

 81933891009                                                       اصفهان  رحمان زاده مهدی 71

  رحیمی محسن 72

 اصفهان رحیمی سید داود 73

  رحیمی اعظم 74

  رحیمی فرد علی 75

 81903839190                                                             تهران رستگار غالمرضا 76

 81900031900                                                           کیش رستم خانی مازیار 77

  رستمی مهدی 78

  رشیدی مهدی 79

  رنجبر محمد شریف 81

  روزگار خشایار 81

 کیش ریاحی عبدالرضا 82

 809-00380118                                                       کیش ریاحی پیام 83

  رمضانی محمد 84
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 مدرسان یک ستاره
 

 تلفن نام خانوادگی نام ردیف

 لرستان رشیدی فضل اهلل 85

 81900111103 - 81999310933                         بندر انزلی  زارع مهرزاد 86

 81939199089                                                            قشم    زاهد جم محمدرضا 87

  زینتی نسیم 88

 81301003188                                                         چابهار   سامی دوست پگاه 89

 تهران سردار نسرین 91

  سلسله احمد 91

 81900093908                                                             تهران سلطانی علیرضا 92

  سلطانی امیر حسین 93

 اصفهان سلیمانی حسین 94

 تهران سهرابی علیرضا 95

 مازندران شاهین پرهام 96

 مازندران شایگان مجید 97

  شب انگیز سید مظفر 98

  شریفی پروین 99

  شریفی میر پویا 111

  شکوهی رضا 111

  شکوهی رامین 112

 81903099800                                  سمنان -قزوین -تهران شمسی طوارس 113

 81903380910                                                            قشم  شهبازی سعید 114

  شهرآزاد آرزو 115

  شهری کامبیز 116

  شیدایی راد آنوشا 117

  81901998389                                               خراسان رضوی شیرکوبی محسن 118

  شیروانی آرش 119

  صابری سلما 111

  صادقی امید 111

 81900199830                                                             زنجان صدر محمدی محمد محسن 112
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 مدرسان یک ستاره
 

 تلفن نام خانوادگی نام ردیف

  صدر موسوی علیرضا 113

 81918190190 - 81903989939                                     تهران صدقیانی اسحاق 114

 81999109391                                                        خوزستان  صفائی زاده محمد مهدی 115

 81988110131 - 81901090008                                 قزوین صفدری ابوالفضل 116

 81330819081                                                      گلپایگان  صمدی مجید 117

  صیاد اوغلی فریبرز 118

 81930931911                                                          فارس  ضیمران محمد علی 119

  طاهری محمدرضا 121

 81093099380                                                          چابهار   طیرانی رنجبر محمد باقر 121

  عادلی نیا سالومه 122

 کیش علیخانی ابراهیم 123

  علی نژاد پریسا سادات 124

  علی نژاد پریا سادات 125

  عزتی مهدی 126

  میعظی سیامک 127

 گلستان غفاری علی اصغر 128

  غفاری مهدی 129

  غفوری هیربد 131

  غیاثی نوید 131

 خوزستان فتاحی پیام 132

 بوشهر فتح اهلل پور پیمان 133

  فراست مهدی 134

  فراوانی صدیقه 135

 81900139098                                                            تهران فرج اهلل نیا فرحناز 136

  فریزندی ماکان 137

 81933930130                                                          کیش  فیضی محمد حسین 138

  قاری عرب زهره 139

  قاسمی سمیرا 141
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 مدرسان یک ستاره
 

 تلفن نام خانوادگی نام ردیف

  قاسم آقایی مریم 141

   81930009033                                                            قشم یقاسم احسان 142

  قاسمی معصومه 143

  قدیری ایمان 144

 81189083831 - 81939993831                                  اصفهان  قربانی غالمعلی 145

 گلستان قره قاشی مهدی 146

  قشقایی صمد 147

 ایالم قهرمانیان فرشته 148

  قیاسی نونا 149

  کاظمی فرزاد 151

 81380998001                                                          اصفهان کاظمیان پریسا 151

 81900000330                                                          تهران کرانی طاهره 152

  کرمی مرتضی 153

  کریمیان نقی 154

  کریمی پروانه 155

  کشاورزی قاسمی حامد 156

  کشوری دانیال 157

 81301139009                                      بندر انزلی -گیالن  کهن قنبریان ندا 158

 81330919190                                                          چابهار  گرامی محمدرضا 159

  گلستانه بهاره 161

  گلعباسی محمد صادق 161

  گل مکانی بهاره 162

  گودرزی امیر 163

  الحقی فرزانه 164

  محبی عاطفه 165

  محمدیان بهروز 166

                                                       81900198911 محمدی جواد 167

  محمدی حسام 168
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 یک ستاره مدرسان
 

 تلفن نام خانوادگی نام ردیف

  محمدی مژده 169

  محمود آبادی مهدی 171

  شاهرخی قلعه محمودی سارا 171

  محمودی شیما 172

  محیط کرمانی زهرا 173

  مختاری کاظم 174

 81999000009              گیالن مدرسه غواصی ژرفای کاسپین مرادلو میالد 175

  دی نژادمرا مهناز 176

  مرادی نژاد علی 177

                                                     81903991300 مرزبان بهنام 178

 بوشهر مرندی افشین 179

  مژیری علیرضا 181

  مسعودی حمیده 181

  معتمدی نیلوفر 182

  مغاری علیرضا 183

  مقدس حسین زاده محمد 184

  بریمقدم اک افشین 185

 81909391810                                                        کردستان ملک الکالمی امید 186

  منصورکیایی آنا 187

  موسوی حکمی سید مهدی 188

  موسی وند سعید 189

  مومن آبادیمحمودی  مصطفی 191

 81939801990                                                             کیش  مهدوی سارا 191

  مهدوی زاده مریم 192

 81939308131                                                           بوشهر مهدی زاده مهرزاد 193

 81338031310                                                    کرمانشاه  میرزا بیگی دنیا 194

  میرزا عسگری یناس 195

  میرزایی مهدی 196
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 مدرسان یک ستاره
 

 تلفن نام خانوادگی نام ردیف

 بوشهر میرزایی محمد رضا 197

 کیش میرزایی الدن 198

 81903199080                                                              ایالم  میرزایی محمد حسن 199

  میرزایی علی 211

  ناصر گیوه چی رضا 211

  نامجوفر سها 212

 81183910911                                                         کرمانشاه نظری آرش 213

  نصراللهی کوشیار 214

 81939999811                                                       بندرعباس نصیری واثق آرش 215

 81938331188                                               کیش –اصفهان  نقدی میثم 216

  نکوئیان زهرا 217

  نور محمدی محمد رضا 218

  نوروزی روژان 219

  نوری اشکان 211

  نوری جاوید غزاله 211

  نهنگی علی 212

  نیکوئی امیر اتابک 213

 88180031103883ترکیه                   81900139191تهران  وکیلی مریم 214

 اصفهان هنرمند راحله 215

 81933303389                                                       اصفهان  هادی چادگانی وحید 216

  هادی زاده کندسری محمد 217

  هاشمی نسب سید آرمین 218

 81938901819                                                           بوشهر یعقوبی مهرزاد 219
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 ستاره دومدرسان 
 

 تلفن نام خانوادگی نام ردیف

 81309108911 - 81900033319 چابهار -سیستان و بلوچستان  آزادی سعید 1

 81900391191 - 81390339089                                تهران  آقاساقلو مهسا 2

 81333913398                                                            البرز احدی کوچه قاضی بهاره 3

 8                                                     1930099010 احمدی سید آیت اله 4

  احمدی بلوطکی اسماعیل 5

  اخالقی افضلی علی 6

 81309000331                                                          هرانت اسدی قراباغی سارا 7

  اشتری لرکی امیر 8

 81919999010                                            آذربایجان شرقی اصغری جواد 9

 81301301338                                کهکیلویه و بویر احمد  افتخاری سید حسین 11

  امینی زاده حسن 11

 81913908101                                                           تهران  انتظار زهرا 12

 81933198308                                                             فارس ایراندوست محمد 13

 81919080388 - 81909000991                                قزوین برخورداری حامد 14

 هرمزگان بخت مهرداد 15

 81913000091                                                          تهران  برزگر زاده محسن 16

 81380900880                                                     خوزستان بهرام پور مهرداد 17

                                                      81910319999 بی بی کبادی محمد حسین 18

  پاکیزه زهرا 19

  پور کمالوندی محمد 21

  تابع بردبار بهرام 21

 81919900919                                                           تهران  تراب زاده مجید 22

 81900910300                                                       همدان  ترکمان بینش علی 23

  ترکمانی محمود 24

  ترکی زاده بهزاد 25

 81910310099                                                          تهران  تقی زاده زهرا 26

 81900033190                                         عسلویه  -تهران  جدیدی امین 27

  جاللی مرتضی 28
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 ستاره دو مدرسان
 

 تلفن نام خانوادگی نام ردیف

 81330133080                           کیش –مازندران  -تهران جلدی امیر مسعود 29

      81933888090               ن                                          اصفها چوپانی احسان 31

 81903198993 چهل امیرانی اسماعیل 31

 81903190111                                                            ایالم حاتمی موسی 32

 81903010800                                             خراسان رضوی حاجی خواه زاده فرزانه 33

 81391018908                                                               قم   حامدی علی 34

 تهران حبی الهام 35

 81931090090ن                                                       هرمزگا حسین وند رامین 36

 81901938989                                  بوشهر -خراسان رضوی حسین آبادی محسن 37

 هرمزگان حسین وند رامین 38

 81381000810                                            آذربایجان غربی حشمتی فر محسن 39

  خاکسار محبوبه 41

 81890100301                                    تهران -البرز -کیش  خرسند بابک 41

 81919030003                                         آذربایجان غربی   یریخ فرج 42

 81390090010                                                          تهران دانا بهزاد 43

 81913039131                                  قشم  -رشت -اردبیل دانش پرور وحید 44

 81909803330                                              تهران -گیالن دار دوستدل حیدر 45

 81911901191                                          آذربایجان شرقی  دلیر اکبری حامد 46

 هرمزگان دهقان احمدی غالمعلی 47

 81980903319 - 81910030989                                 تهران رحیمی ناصر 48

 قشم رستگار پیام 49

 81903839190                                                            تهران رستگار غالمرضا 51

  81930383183ن                                                        اصفها رستمی مجتبی 51

 81909311903                                               کیش – تهران رشیدی طرقی مصطفی 52

 81999091031                                                       مازندران  رضایی کیان 53

  رضایی اسداله 54

  ریاستیان محمد علی 55

 فارس زارع زاده رسول 56
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 ستاره دومدرسان 
 

 تلفن نوادگینام خا نام ردیف

 81933839039                                                          فارس  زارعی فرهاد 57

 81913010301                                                         قزوین  زرآبادی اویس 58

 81900090980                                  قم  -و مدرس کودکان  زند اصغر 59

 81909913309                                             خراسان رضوی سیاران حمید 61

 خراسان رضوی سیاران زهره 61

 81909301109                                            تهران   -بوشهر  سروری فریدون 62

 81909913309                                              خراسان رضوی سیاران مجید 63

 هرمزگان شاکر سارا 64

  شریفی میثم 65

 81939091913                                                           قشم  شریفیانا رضوان 66

 81930990303                                                        اصفهان  شکرچی زاده بهادر 67

 81903803103 شکوری پرتوی مهدی 68

  81900930009                                                        مرکزی شمسی پور محسن 69

 81900018808                                                            تهران  شنوائی امیر حسین 71

 81309189380 - 81900909303                            همدان  تیشهدوس داود 71

  شیرین پور آرمان 72

 81901980933                                                           تهران صمصام شریعت دانیال 73

 81309198983 - 81903900803                                   تهران طباطبایی ملودی 74

 81909119080                                                            تهران عابد امین 75

  عامری امیر حسین 76

 81903880188                                                             تهران عبادی علی اصغر 77

 81900900900                                                           البرز  عطاء اللهی میترا 78

 کیش عظیمی نازنین 79

 81900091890                                                                  قم غالمی اکبر 81

 اصفهان غالمی محمد حسین 81

 81930018801                                                       هرمزگان غالمیان وهاب 82

  فتاحی شهربانو 83

 81900330111                                                        تهران   فربد پویا 84
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 ستاره دومدرسان 
 

 تلفن نام خانوادگی نام ردیف

 81900990001                                                             تهران فرجی علی 85

  81900199980-81300101319  فهیم نیلوفر 86

 81900339930                                   گیالن -کیش -تهران قهرمان خواه امیر علی 87

  قوسی نژاد محمد 88

 81911001110                                                         اردبیل کاظمی نسب ساجد 89

 81900030393                                                         کیش    کائینی امین 91

 81933019991 - 81903133911                              تهران  کاظمی ترانه 91

 کهکیلویه و بویر احمد کرمی روزبه 92

  کریمی مهناز 93

  ارکشتک احسان 94

 زنجان کالنتری حامد 95

 81933330939                                 بوشهر)شهر سیراف(    کنگانی علیرضا 96

 81909308099                                                           تهران  گلرخ عربانی اسماعیل 97

  گنجعلی خانی حجت 98

  گندمکار امیر 99

 81313903109                                                         کیش  مختاری رانمه 111

 81301089138                                                            فارس مطلق حق نگه دار عباس 111

 81903003100                                                           تهران مقدم اکبری مصطفی 112

 81903319109                                                           تهران محمد دوست حانیه 113

 81903990880                                        گلپایگان –اصفهان  محمدیان قاسم 114

  81930190118 – 81991990080                              گیالن ملکی سحر 115

  ملک محمدی علیرضا 116

 81300199889 - 81911138189                     تهران  و قشم موسوی سید مهدی 117

 81900990980                                                           تهران  میرزا نصیر اردالن 118

 نهرمزگا ناظر افشین 119

 81300889909                                                           تهران نکومنش راد فریسا 111

 81939889003                                                         اصفهان  نور محمدی آبادچی محمد 111

 81903919901                                                           تهران  نوه ابراهیم ملیحه 112
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 ستاره دومدرسان 
 

 تلفن نام خانوادگی نام ردیف

 81993010090                                                   مازندران   هاشمی سید جمال 113

  یکتاپور علی 114
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 ستاره سهمدرسان 
 

 تلفن نام خانوادگی نام ردیف

 81900909300                                                           تهران  افصحی محمدرضا 1

  اکبری محمد مهدی 2

 81933980101                                                              قشم اوسپید مهرداد 3

 81903398009                                                            تهران بهره مند رضا 4

 81939909113                                                              قشم بیات علی 5

 81931000000                   چهار محال و بختیاری  -تهران  ترابیان سروش 6

 81909038800                                            قشم  -هرمزگان حاجی محمدی علی اکبر 7

 81919900018                                                  تهران و قشم حافظی محسن 8

 81939999913                                                     بندر عباس دانش فرجام 9

 81909131911                                    تهران –مدرس کودکان  درخشان قلعه ای سیامک 11

 81933931008                                          قشم –هرمزگان  ذاکری خلیل 11

 ربیع زاده هادی 12
 مدرسه غواصی ژرفای کاسپین   -بندر انزلی

81993310131-81900111100 

 81939330339                                                          قشم   رجایی وحید 13

 81909099311                                                 تهران و قشم  رحمانی محمد 14

 81939938399                                                           قشم   رستگار پدرام 15

 81909100001                                                         کیش   رشیدی طرقی امیر 16

 81939939803                                                            قشم  رضوی سید محمد 17

 3910881 - 81909901080                                         کیش  سادات الحسینی سهیل 18

 81930008900                                                        اصفهان سلیمانی حسین 19

 81930990303                                                           اصفهان شکرچی زاده بهادر 21

21 
 مدرسه غواصی ستاره آبی هامون -مدرس کودکان -تهران  شکوری مژگان

81900983903 

 81900303008                                تهران –مدرس کودکان  صاحب الزمانی کسری 22

 19099981188 صفایی نگین 23

 81901131380                                                           تهران طباطبایی ملیسا 24

 81399901080                         کیش کلوپ غواصی ناتیلوس طریقت منفرد طناز 25

 81900913309 - 00030380                                   تهران عباسی احمد 26

 81930000988                                                         اصفهان عدالت محمد رضا 27



 الفبا حروف براساس غواصی  مدرسان فهرست

  15 
 

 

 ستاره سهمدرسان 
 

 تلفن نام خانوادگی نام ردیف

 81903990918                                                              کیش  عشقی موسوی مهدی 28

 81909990919                                                            تهران عطاران محسن 29

 81900990001                                                تهران و قشم فرجی علی 31

 81909130013                                                           تهران فروغ امیر حسین 31

 81939339009                                                        اصفهان ایقوقه  مهدی 32

 81930190008 - 81900993919                                تهران  کیانی دلیر رضا 33

 81900939383                  خراسان رضوی -مدرس کودکان  گرایلی حسین 34

 81900100301            البرز، تهران ، کیش -دکان مدرس کو گلبافیان غنچه 35

 تهران گودرزنیا شیرین 36

 81903990880                                                         اصفهان  محمدیان قاسم 37

  محمودی مومن آبادی مصطفی 38

 81391199901 - 81913010193                              تهران   معماری حمید 39

 81900900993                                                           تهران موحدی احمد 41

  مهاجر میالنی مهرداد 41

 81900190183 - 81339110909            زنجان ، تهران ، قشم موالئی کمال 42

 81909910800                                                            تهران  نایب پور رامین 43

 81909301118                      چابهار –سیستان و بلوچستان  نایب پور محمد رضا 44

 تهران وافری فرشته 45

    

    

    

    

    

    

    

    

 


