
16/12/1399استان فارس  مربیگریگانه  5لیست اسامی افراد شرکت کننده در کلینیک های   

تماس شماره پیگیری  ردیف نام ونام خانوادگی  استان 

 1 علی اصغر نیک بخت فارس 09171014878 

 2 حسین مهرپور فارس 09174128653 

 3 سلمان زارع قشالقی فارس 09173284608 

 4 عبدالرسول مدرسی فارس 09367189381 

 5 محد نوروزی فارس 09384259003 

 6 سولماز سلیمانی فارس 09173838438 

 7 سهیال حیدریان فارس 09178860608 

 8 داود شهرزاد فارس 09173921527 

 9 مهیاد فالح زاده فارس 09178500169 

 10 علی اصغر نرگس فارس 09173306034 

بالغی اینالومحمدرضا  فارس 09029024110   11 

 12 محمد سامعی فارس 09178580300 

 13 رضوان چنگیزی فارس 09178581089 

 14 رضا خسروانی فارس 09170905119 

 15 زهره خلیلی حقیقی فارس 09172809002 

 16 مهسا گودرزی فارس 09334184273 

 17 رامین شیروانی فرد  فارس 09393912012 

 18 علیرضا رفیعی فارس 09170048800 

 19 عطاءاهلل یاحقی فارس 09173818784 

 20 علیرضا فتوحی الری فارس 09171814635 

 21 هارف شرفی فارس 09174803467 

 22 علی جعفری فارس 09171176036 

 23 محبوبه کوچک دزفولی فارس 09173085249 

 24 زهرا اکبری آبادنی فارس 09171503706 

 25 شهاب الدین زارع فارس 09178701698 

 26 ابراهیم خسروانی  فارس 09173120618 



 27 مهران فیروزی فارس 09177379516 

 28 حمید ابوالحسنی فارس 09173515908 

 29 حسین قنبری فارس 09178370065 

 30 محسن ظهرابی  فارس 09177312771 

 31 مجتبی فرهادیانفرد فارس 09388558543 

 32 محمد هوشمندی فارس 09177118298 

 33 سمیراحسینیان فارس 09164152939 

 34 ا لهام ستودگان فارس 09178860608 

 35 احسان دهقانی فارس 09171345231 

 36 داریوش محمدی فارس 09176003848 

 37 فاطمه جلیلی فارس 09176513152 

 38 محمدحسن جلیلی فارس 09170449244 

شعبانی محمد فارس 09336926070   39 

 40 محمد مهدی جوانمردی فارس 09173066092 

 41 فرهاد باقری پور فارس 09175065480 

 42 علی خلیلیان اصفهان 09130188151 

 43 روز به جامعی فارس 09177048288 

 44 شهرام رفیعی فارس 09175271198 

 45 سعید رضایی فارس 09382247120 

زارعیمرضیه  فارس 0174551692   46 

 47 رضا حیدریان فارس 09133258871 

 48 مهرداد مایلی فریدنی فارس 09173151060 

 49 پیمان دانشمندی فارس 09369375551 

 50 مسعود رائین خواه اصفهان 09133081232 

 51 حمید شکوهی فارس 09170616171 

 52 مجید مطهری اصفهان 09135681404 

 53 میالد برنا اصفهان 09167874699 

 54 مصطفی شمس فارس 09173044397 

 55 امیر جنتی فارس 09377643039 



 56 محمد حیدری اصل فارس 09176876993 

 57 رضا محمدی فارس 09171177919 

 58 علی امیری فرد فارس 09351533098 

 59 سید احمد محمدی فارس 09171383959 

سعادت جومحمدرضا  فارس 09178194599   60 

 61 یوسف عزیزی فارس 09173367455 

 62 زینب حبیبی فارس 09178831355 

 63 عصمت کافه زاده یزدی یزد 09134512400 

 64 سکینه سپهر یزد 09134514578 

 65 بابک خسروانی فارس 09177390131 

 66 زمان ظریفی فارس 09173310642 

 67 مهدی برومندی فارس 09179555952 

 68 احمدرضا شاه علی فارس 09173151426 

 69 فاطمه اقبالپور فارس 09170447486 

 70 مهرزاد محتشمیان فارس 09128943580 

 71 محمد حسین ملک لو فارس 09128597807 

 72 علی اصغر نیک بخت فارس 09171014878 

 73 امیر مسعود جهانبانی فارس 09171128708 

گالبعلی  تهران 09123726053   74 

 75 فواد یزدان پناه فارس 09133648536 

 76 رضا فقیهی فارس 09139152050 

 77 سعید روستایی فارس 09375024371 

 78 مهتاب بابا حیدری کرمانشاه 09188550293 

 79 کیمیا ستوده فارس 09171159217 

 80 کسری ستوده فارس 09120084707 

خوشرونژادوحیدرضا  فارس 09172166610   81 

 82 ساجده عبدیان فارس 09103888874 

 83 مریم شهسوای فارس 09177130260 

 84 نازنین باغوئی فارس 09370982441 



 85 محمد مهدی باغوئی فارس 09397501720 

 86 رضا عزیزی مرکزی 09184323381 

 86 دل آرام عارف نعمتی تهران 09198283530 

 89 معصومه پورشمسی فارس 09398597162 

 90 مهدی زمانی فارس  

 91 نعمت اهلل نعمتی فارس  

 92 طیبه مژده پور فارس  

 93 عباس حسامی فارس 09177117001 

 94 احمد دانشور فارس  

 95 ملیحه خدامی فارس  

 96 مهرداد مهرپور فارس 09173144471 

 97 ناهید بانی فارس 09178844612 

 98 علیرضا مهرپور فارس 09173144471 

     

     

     

  

 


