
تلفن نام خانوادگی نام ردیف

ابوالقاسمی هدشعادل1

ابوطالبیحسین2

09133317418اصفهان                                                                                                           احسانیفؤاد3

تهران                                                                                                                                      احمدی علی 4

احمدیایمان5

احمدیهامیر سجاد6

اژدریمحمد جواد7

آتش فرازعلیرضا 8

آزادی احمد آبادیبهنام9

استدیشقایق10

09151040984خراسان رضوی                                                                                              استکانیساناز 11

اسدیهانیه12

کیش                                                                                                                                        اسدیمحمدرضا13

اقتصادعلی14

اکبریمحمد مهدی15

09129330534کیش                                                                                                               اکبریدانیال 16

امانیحمیده17

09128603059هرمزگان    - تهران امیدزادهسعید18

امیریامیر 19

امین الدولهاحسان 20

09128984829تهران و قشم                                                                                                امینی دایانا 21

باباییحیدر22

بزرگواررضا23

مدرسان یک ستاره  

فهرست مدرسان  غواصی براساس حروف الفبا



بهارلومیثم24

هرمزگان                                                                                                                                  بهبهانی نژادزهرا 25

بهمئیعبدالرضا26

بیرامیامین27

بیرنگ اردهاعلی28

تهران                                                                                                                                      پالیزبانمجید 29

  09356398330ساری                                                                                       - مازندران بی غم کالییمرتضی30

09128891921تهران و هرمزگان                                                                                         پورثانیابراهیم 31

پورجهانشاهیاسفندیار32

پوریان فراحسان33

پویافردعلیرضا 34

 09111128303عسلویه                                                                                         - هرمزگان پویانصفا 35

پیامیسید محمد جواد36

تارکمحمد37

09347688432کیش                                                                                        - هرمزگان ترکمانیمحمود38

تفرشی نیاداریوش39

توسلیعلی40

09133317418اصفهان                                                                                                           توکلیاحمد 41

09357500038تهران                                                                                                            توکلیمصطفی 42

جمالی یاسین 43

09190212265- 09359834699البرز                                             جمشیدی مسعود 44

جزیره کیش                                                 جوالییسارا 45

جزیره کیش                                                 چغامهمحمد رضا46

حاتمی خرمنوید47

حاجی نوروز علیرامتین 48

حسن زادهارغوان 49

حسن زادهرضا50

حسین شاهیمریم السادات51



09129364690هرمزگان                                                                                            - تهران خواجه پورحمیدرضا52

حسین شاهیمریم السادات53

09013749449مدرسه غواصی ژرفای کاسپین                                                          - گیالنحسینیزهرا54

حمیدی وثاق مجتبی 55

09121722347کیش                                                                                                               حنیفیمرضیه56

حیدریمحمد امین 57

حیدریمینا58

خادمسارا 59

09122712941چابهار                                                                                                                خائف مژدهیبهادر60

خدادیانرضا 61

خراسانی پورحسین62

خسرویمهیار63

اصفهان دادخواهمژگان 64

داوری نژادآرش65

دریاییتیمور 66

دزیانیابوالفضل 67

تهراندویالنمجید 68

  فارس                                                                                                             09171887751ربانیآرزو69

09112319962مدرسه غواصی ژرفای کاسپین                                                           - گیالن ربیع زادهعلی70

ربیع نیاتقی71

ربیعیذبیح اله 72

رجبعلیزهرا73

09133069551اصفهان                                                                                                             رحمان زاده مهدی74

رحیمیمحسن 75

رحیمیاعظم76

رحیمی فردعلی77

09125574628کیش                                                                                                               رستم خانی مازیار78

رستمیمهدی79



رشیدیمهدی80

رفعت طالبیالناز81

رنجبرمحمد شریف82

روزگارخشایار 83

کیشریاحیعبدالرضا84

021-22705940کیش                                                                                                               ریاحیپیام 85

رمضانی محمد 86

لرستان رشیدیفضل اهلل 87

09176416801قشم                                                                                                                  زاهد جممحمدرضا88

زینتینسیم89

09359583900چابهار                                                                                                              سامی دوستپگاه 90

09121090494تهران                                                                                                                 ساتوریانمارا91

تهرانسردارنسرین 92

سلسلهاحمد 93

09122263180تهران                                                                                                                سلطانیعلیرضا 94

سلطانیامیر حسین95

تهرانسهرابیعلیرضا 96

09121907889البرز                                                                                - هرمزگان - تهران سیاهپوشسید امیر حسین97

مازندرانشاهینپرهام98

مازندرانشایگانمجید 99

شب انگیزسید مظفر 100

شریفی پروین 101

شریفی میر پویا 102

شکوهیرضا103

شکوهیرامین104

09127811055سمنان                                                                                    -قزوین - تهرانشمسیارسطو 105

09123308142قشم   شهبازیسعید106

شهرآزادآرزو107



شهریکامبیز 108

شیدایی راد آنوشا109

09159160306خراسان رضوی                                                                                                   شیرکوبی محسن 110

صابریسلما111

صادقیامید112

صدر موسویعلیرضا 113

09190912912 - 09127101131تهران                                                                                        صدقیانیاسحاق 114

09166451319خوزستان                                                                                                           صفائی زادهمحمد مهدی115

 09100492979- 09124815280قزوین                                                      - مدرس کودکان صفدریابوالفضل 116

09335041509گلپایگان                                                                             - مدرس کودکان صمدیمجید 117

صیاد اوغلیفریبرز118

09175679694فارس                                                                                                               ضیمرانمحمد علی119

طاهریمحمدرضا120

09217511305چابهار                                                                                                               طیرانی رنجبر محمد باقر121

عادلی نیاسالومه 122

کیشعلیخانیابراهیم123

علی نژادپریسا سادات124

علی نژادپریا سادات 125

عزتیمهدی126

عظیمیسیامک 127

گلستانغفاریعلی اصغر128

غفاریمهدی129

غفوریهیربد130

غیاثینوید131

خوزستانفتاحیپیام 132

بوشهرفتح اهلل پورپیمان133

فراستمهدی134

فراوانیصدیقه135



09125931810تهران                                                                                                                 فرج اهلل نیافرحناز136

فریزندیماکان137

فهیمی رودپشتیسعید138

قاری عربزهره 139

قاسمیسمیرا 140

قاسم آقاییمریم141

 09172851233قشم                                                                                                                قاسمیاحسان 142

قاسمیمعصومه143

قدیریایمان144

09901807074و 09131117074اصفهان                                                                                  قربانیغالمعلی145

قربانیمحمد علی146

گلستان قره قاشیمهدی147

قشقاییصمد148

قلمیامیر149

ایالمقهرمانیانفرشته150

قیاسینونا151

کازرونی سعدیظهیر152

کاظمیفرزاد 153

09308610529اصفهان                                                                                                            کاظمیانپریسا 154

کاویانیامیر حسین155

09122888735تهران                                                                                                            کرانیطاهره 156

کرمیمرتضی157

کریمیاننقی158

کریمیپروانه159

کشاورزی قاسمیحامد160

کشوریدانیال 161

09359936886بندر انزلی                                                                                         - گیالن کهن قنبریانندا162

 09375191918چابهار                                                                                                               گرامیمحمدرضا163



گلستانهبهاره164

گلعباسیمحمد صادق165

گل مکانیبهاره 166

گودرزیامیر 167

الحقیفرزانه168

محبیعاطفه169

محمدیانبهروز170

9125410194محمدی  جواد 171

محمدیمژده 172

محمود آبادیمهدی173

محمودی قلعه شاهرخیسارا 174

محمودیشیما175

محیط کرمانیزهرا176

مختاریکاظم177

09111855851گیالن مدرسه غواصی ژرفای کاسپین                                                            مرادلومیالد178

مرادی نژادمهناز 179

مرادی نژادعلی180

                                                                                                                         09183619352مرزبانبهنام181

مژیریعلیرضا 182

جزیره قشم9302609008مسعودیحمیده 183                                                 

معتمدینیلوفر 184

معصوم باباییرامین 185

مغاریعلیرضا 186

09120363778تهران                                                                                                              مقدس حسین زادهمحمد187

مقدم اکبریافشین 188

09181719042کردستان                                                                                                           ملک الکالمیامید189

ملکی  علی حسین190

منصورکیاییآنا191



موسوی حکمیسید مهدی192

موسی زادهروح اهلل 193

موسی وندسعید194

محمودی مومن آبادیمصطفی 195

09171029165کیش                                                                                                                  مهدویسارا 196

مهدوی زادهمریم197

 09171750474بوشهر                                                                                                             مهدی زادهمهرزاد 198

09330874342کرمانشاه                                                                                                       میرزا بیگیدنیا199

میرزا عسگریسینا200

میرزاییمهدی201

بوشهرمیرزاییمحمد رضا202

کیشمیرزاییالدن203

09183411502ایالم                                                                                      - مدرس کودکان میرزاییمحمد حسن 204

میرزاییعلی205

میرنوریمعصومه206

ناصر گیوه چیرضا207

نامجوفرسها208

نصراللهیکوشیار209

09171616049بندرعباس                                                                                                          نصیری واثقآرش210

نظری مالئیمحمد امین 211

09130339400کیش                                                                                                 - اصفهان نقدیمیثم212

نکوئیانزهرا213

نور محمدیمحمد رضا214

نوروزیروژان215

نوری  اشکان216

نوری جاویدغزاله217

نهنگیعلی218

نیکوئیامیر اتابک219



00905534983003                                                                   ترکیه 09125936919تهران وکیلیمریم220

اصفهانهنرمند راحله221

09133723301اصفهان                                                                                                             هادی چادگانیوحید222

هادی زاده کندسریمحمد223

مدرس کودکان هاشمی نسبسید آرمین224

09170124046بوشهر                                                                                                                یعقوبیمهرزاد225

تلفن نام خانوادگی نام ردیف

9351950144 و 09122877346چابهار                                         - سیستان و بلوچستان آزادی  سعید1

09122369469-  09368336506تهران                                                                               آقاساقلومهسا2

 09333143760البرز                                                                                                                احدی کوچه قاضیبهاره 3

احمدیاسماعیل4

اخالقی افضلی علی5

09128603059جزیره کیش                                   ارکان فرامیر6

09351252334تهران                                                                                                            اسدی قراباغیسارا 7

اشتری لرکی امیر 8

09141161248آذربایجان شرقی   اصغریجواد 9

09389389370کهکیلویه و بویر احمد    افتخاریسید حسین 10

اکبریعلیرضا 11

امینی زادهحسن12

09193150454مدرسه غواصی آبکاوان                                        - مدرس کودکان-  تهرانانتظارزهرا13

09177910350فارس  - مدرس کودکان ایراندوستمحمد14

09191808300 - 09126822664قزوین   برخورداریحامد 15

هرمزگانبختمهرداد 16

09197555269تهران  برزگر زادهمحسن 17

9195391611بی بی کبادیمحمد حسین18

مدرسان دو ستاره



پاکیزهزهرا19

پورثانیابراهیم20

پور کمالوندیمحمد 21

تابع بردباربهرام 22

09191128641تهران   تراب زادهمجید23

    09188142785همدان  ترکمان بینشعلی24

ترکمانیمحمود 25

ترکی زادهبهزاد 26

09195795216و  09197159062تهران تقی زادهزهرا27

09122877462عسلویه  - تهران جدیدیامین28

09155894324و 09384662886خراسان شمالی  جاللیمرتضی29

09335977505کیش - مازندران - تهرانجلدیامیر مسعود30

   09133000262اصفهانچوپانیاحسان 31

9123410113چهل امیرانیاسماعیل32

09183418449ایالم حاتمیموسی33

09153242025خراسان رضوی  حاجی خواه زادهفرزانه34

09369540150قم   حامدیعلی 35

تهرانحبیالهام 36

   09179562212هرمزگانحسین وندرامین37

09159170601بوشهر - خراسان رضویحسین آبادیمحسن38

هرمزگانحسین وندرامین39

09309222092آذربایجان غربی حشمتی فرمحسن40

خاکسارمحبوبه41

09012458324تهران  - البرز- کیش خرسند بابک42

09141832823آذربایجان غربی   خیریفرج43

09362818595تهران - مدرس کودکان دانابهزاد44

09143531434قشم  - رشت- اردبیل دانش پروروحید 45

09144154419آذربایجان شرقی  دلیر اکبری حامد 46



هرمزگاندهقان احمدیغالمعلی47

رادمردرامین48

09102183741- 09192578101تهران رحیمیناصر49

اصفهان- مدرس کودکان رحیمیسید داود 50

قشمرستگارپیام 51

09127031412تهران رستگارغالمرضا52

09132703903اصفهانرستمیمجتبی 53

کیش- تهران  09121349627رشیدی طرقیمصطفی 54  

09111519534مازندران  رضایی  کیان 55

رضایی  اسداله 56

ریاستیانمحمد علی57

09128494953- 09111348133بندر انزلی   زارعمهرزاد58

09171062831فارس  زارع زادهرسول59

09177036576فارس  زارعیفرهاد 60

09193842759قزوین   زرآبادیاویس 61

09151197381خراسان رضوی   - مدرس کودکان سیارانحمید62

خراسان رضوی- مدرس کودکان سیارانزهره63

09121329981تهران    - بوشهر سروریفریدون64

09151197381خراسان رضوی -  مدرس کودکان سیاران مجید 65

هرمزگانشاکرسارا 66

شریفی میثم67

09136864143قشم  - مدرس کودکان شریفیانارضوان 68

09127023457شکوری پرتوی مهدی69

09188635586مرکزی شمسی پورمحسن 70

09128290020تهران  شنوائیامیر حسین71

09353406305-  09188121727همدان  شهدوستیداود72

شیروانی آرش73

شیرین پورآرمان74



09125411072زنجان  صدر محمدیمحمد محسن75

09124108637تهران صمصام شریعتدانیال76

09381460603-   09127188023تهران  طباطباییملودی77

09121996208تهران عابدامین 78

عامریامیر حسین79

09123002400تهران  عبادیعلی اصغر80

عزیزیطاهره81

09125658658البرز    عطاء اللهیمیترا82

کیشعظیمینازنین 83

09122519012قم  غالمیاکبر84

اصفهانغالمیمحمد حسین85

09178590089هرمزگان غالمیانوهاب86

فتاحیشهربانو87

فراستمهدی88

09122335944تهران   فربدپویا 89

09122115529تهران  فرجیعلی90

09122466602-09358989796فهیمنیلوفر91

09173175975- شیراز و کیش فیضیمحمد حسین 92

09122336638گیالن - کیش - تهران قهرمان خواهامیر علی93

قوسی نژادمحمد94

09144524995اردبیل کاظمی نسبساجد95

09122532717کیش    کائینیامین96

09133291119- 09123437644تهران   کاظمیترانه97

کهکیلویه و بویر احمدکرمیروزبه98

کریمیمهناز99

کشتکاراحسان 100

زنجانکالنتریحامد 101

09177772671                                                                                     (شهر سیراف )بوشهرکنگانی علیرضا 102



گندمکارامیر 103

09347687486کیش                                                                                                            مختاریمهران104

مختاریسیامک105

09145667210آذربایجان شرقی   مرندیافشین106

09384501470فارس                                                                                                              مطلق حق نگه دارعباس 107

09123227955تهران                                                                                                             مقدم اکبریمصطفی108

09127791456تهران                                                                                                               محمد دوستحانیه109

محمدی  حسام 110

09127612005گلپایگان                                                              / اصفهان -مدرس کودکان محمدیانقاسم111

بوشهرمرندیافشین 112

     گیالن                                                                                 09172918990 -9114662808ملکی سحر 113

ملک محمدیعلیرضا 114

09355461001- 09194930906تهران  و قشم                                                                           موسویسید مهدی115

09122168608تهران                                                                                                              میرزا نصیراردالن 116

09178590089هرمزگان                                                                                                           ناظرافشین117

09903692194کرمانشاه                                                                                                           نظریآرش118

09358001186تهران                                                                                                                نکومنش راد فریسا119

09131001827اصفهان                                                                                                                نور محمدی آبادچیمحمد120

09123141629مدرسه غواصی آبکاوان                                          - مدرس کودکان-  تهراننوه ابراهیمملیحه121

09113548568مازندران                                                                                                         هاشمیسید جمال122

یکتاپورعلی 123

تلفن نام خانوادگی نام ردیف

9132266898احمدی شیخ شبانیسید آیت اله1

09122181382تهران  افصحیمحمدرضا2

مدرسان سه ستاره 



اکبریمحمد مهدی3

09177602924قشم اوسپیدمهرداد 4

  خوزستان     09308128005بهرام پورمهرداد 5

9123710881تهران بهره مند رضا6

09131121493قشم  بیاتعلی  7

09139828825چهار محال و بختیاری  - تهران ترابیانسروش 8

09121870082قشم - هرمزگان حاجی محمدیعلی اکبر9

 09191682240تهران و قشم  حافظیمحسن10

   09171611193بندر عباس  دانشفرجام 11

09121934194تهران - مدرس کودکان درخشان قلعه ایسیامک 12

09121083735تهران  - گیالندلدار دوستحیدر13

دلیر آذرعلیرضا14

09173639250قشم - هرمزگان ذاکریخلیل15

09128494952  - 09113392434مدرسه غواصی ژرفای کاسپین  - بندر انزلی ربیع زادههادی 16

09131332371قشم    رجایی وحید17

09121211744تهران و قشم  رحمانیمحمد18

09171630366قشم   رستگارپدرام19

09121455589کیش     رشیدی طرقیامیر 20

09171631053قشم                                                                                                                   رضوی سید محمد21

09125512602قم                                                                                         -  مدرس کودکان  زنداصغر22

7692009- 09121124502کیش  سادات الحسینیسهیل 23

09132880152اصفهان سلیمانیحسین 24

09132118387مدرسه غواصی آبکاوان                                                                       - قشمشکرچی زادهبهادر 25

مدرسه غواصی ستاره آبی هامون- مدرس کودکان - 09122603683تهران شکوریمژگان26

9125757220تهران   - مدرس کودکان صاحب الزمانی کسری 27

9126110490صفایینگین28

09124434702تهران طباطبایی ملیسا 29

09361124502کیش کلوپ غواصی ناتیلوس طریقت منفردطناز30



09122197326-  22538708تهران عباسیاحمد31

09132222600اصفهان  - مدرس کودکان عدالتمحمد رضا32

09123112140کیش   عشقی موسویمهدی33

09121162646تهران   عطارانمحسن34

09122115529تهران و قشم فرجیعلی35

  تهران 9121972897فروغامیر حسین36

09131336586اصفهان   قوقه ایمهدی37

09172918820- 09122113196تهران  کیانی دلیررضا 38

09155131303خراسان رضوی   -  مدرس کودکان گرایلیحسین 39

09122458324البرز، تهران ، کیش   - مدرس کودکان گلبافیانغنچه40

09126780266تهران گلرخ عربانیاسماعیل41

گنجعلیخانیحجت42

تهران گودرزنیاشیرین 43

 09127612005اصفهان  محمدیانقاسم 44

محمودی مومن آبادیمصطفی45

09369911624-  09197245413تهران  معماریحمید46

09125152613تهران  موحدیاحمد47

مهاجر میالنیمهرداد48

09122412407و 09371992626زنجان ، تهران ، قشم موالئی کمال49

09121192025تهران  نایب پور رامین50

09121759490چابهار - سیستان و بلوچستان نایب پور محمد رضا51

تهرانوافریفرشته52




