
 )) اسامی ورزشکاران هیئت اسکی استان تهران ((

 آقایان
 

 رشته نام و نام خانوادگی ردیف
 آلپاین )علیداد(اسماعیل ساوه شمشکی 1

 آلپاین مهرداد کیاشمشکی 2

 آلپاین ارسام ساوه تلخابی 3

 آلپاین ارسالن ذاکری 4

 آلپاین )علیداد(بنیامین ساوه شمشکی 5

 آلپاین شاهین ساوه شمشکی 6

 آلپاین طاها کیاشمشکی 7

 آلپاین امیرمحمد ساوه شمشکی 8

 آلپاین اردالن ساوجی 9

 آلپاین اوش خرمییس 10

 آلپاین علی بلوکات 11

 آلپاین امیرحسین ذاکری 12

 صحرانوردی دانیال کیاشمشکی 13

 صحرانوردی امیرحسین بندعلی 14

 صحرانوردی محمدحسین کیاشمشکی 15

 صحرانوردی کیاشمشکیشروین  16

 صحرانوردی مبین کیاشمشکی 17

 صحرانوردی محمد کیاشمشکی 18

 صحرانوردی یعقوب کیاشمشکی)احمد( 19

 صحرانوردی رضا رجب بلوکات )قاسم( 20

 آلپاین حسین ساوه شمشکی )سعید( 21

 آلپاین محمد کیادربندسری )عبداله( 22

 صحرانوردی یاسین شمشکی 23

 صحرانوردی بندعلیمسعود  24

 صحرانوردی سپهر شمشکی 25

 صحرانوردی سامان کیاشمشکی 26

 صحرانوردی دانیال ساوه شمشکی 27

 صحرانوردی محراب میرهاشمی )مجتبی( 28

 آلپاین پوریا ساوه شمشکی 29

 آلپاین پویا ساوه شمشکی 30

 آلپاین بهنام کیاشمشکی 31

 اسنوبرد رضا ساوه درودی 32

 اسنوبرد )کرمعلی(ساوه دربندسری محمد 33

 اسنوبرد مهدی جیرودی 34

 اسنوبرد پوریا کیاشمشکی 35
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 )) اسامی ورزشکاران هیئت اسکی استان تهران ((

 آقایان
 

 رشته نام و نام خانوادگی ردیف
 اسنوبرد نیما اژدری مقدم 36

 آلپاین جهانبخش(محمد ساوه شمشکی) 37

 آلپاین امیرعلی علیزاده ساوه 38

 آلپاین دانیال خرمی 39

 آلپاین جابر ذاکری 40

 آلپاین فربد ساوه شمشکی 41

 آلپاین امیرپویا کیاشمشکی 42

 آلپاین کیان ساوجی نیا 43

 آلپاین محمدپارسا تقی بخشی 44

 آلپاین بنیامین محامی آهنگان 45

 آلپاین بارمان اسبقی خانقاه 46

 آلپاین رهام صبا 47

 آلپاین ارسالن رفوگران اصفهانی 48

 آلپاین آروین ذاکری 49

 آلپاین ابوالفضل علی آبادی 50

 آلپاین امیرعلی جعفری 51

 آلپاین علی کیاشمشکی 52

 اسنوبرد امیرعلی حیدری 53

 اسنوبرد امیرحسام جودکی 54

 اسنوبرد کورش حامدی 55

 آلپاین رادین کیاشمشکی 56

 آلپاین آراد کیاشمشکی 57

 آلپاین برسا فرامرزی 58

 آلپاین آرتین احمد پور 59

 آلپاین آتیال اسالمیه 60

 آلپاین شایا عسگری 61

 آلپاین علی کیادربندسری 62

 آلپاین ایلیا ساوه شمشکی 63

 آلپاین محمدحسین علی اکبری 64

 آلپاین دانشوردیاکو  65

 آلپاین ارسام ساوه تلخابی 66

 آلپاین کیانوش شمشکی 67

 آلپاین کیارش شمشکی 68

 آلپاین عطا کیاشمشکی 69

 آلپاین البرز خازنی 70
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 )) اسامی ورزشکاران هیئت اسکی استان تهران ((

 آقایان
 

 رشته نام و نام خانوادگی ردیف
 آلپاین امیر رضا ساوه شمشکی 71

 آلپاین جهانبخش خادمیان هاشمی 72

 آلپاین ابوالفضل ساوه شمشکی 73

 آلپاین امیرشایان مشهدی زاده 74

 آلپاین امیرحسین رجبی 75

 آلپاین کوشا مصلحی 76

 آلپاین ساسان بیهقی 77

 آلپاین فرهاد مهرآئین 78

 آلپاین محمدرضا برخداری 79

 آلپاین محسن کمائی 80

 آلپاین شاهرخ لواسانی 81

 آلپاین آلفرد کارابدیان 82

 آلپاین مبین موحدی 83

 آلپاین پدرام اخوان 84

 آلپاین محمدقلی ذوالفقاری 85

 آلپاین مازیار صالحی فشمی 86

 اسنوبرد آرمین حسن زاده 87

 اسنوبرد آریا علی مراد 88

 اسنوبرد آراد مسعودیان 89

 اسنوبرد پویان منیعی 90

 اسنوبرد شروین غالمی فر 91

 اسنوبرد آرمان قره باغی 92

 اسنوبرد محمد شهداد 93

 اسنوبرد امیر جاللی 94

 اسنوبرد محمد بختیاری 95

 آلپاین امیر علی واعظی 96

 آلپاین سیدعلیرضا طاطبائی 97

 آلپاین پندار نظر 98

 آلپاین پرهام نظر 99

 آلپاین بردیا کیمیاگر 100

 آلپاین برسام برخداری 101

 آلپاین کیا شیرازی نژاد 102

 آلپاین مانی شکرالهی 103

 آلپاین امیرحسین سجده 104

 آلپاین آریو بنزن موسی زاده 105

 آلپاین حسین میرزایی 106
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 )) اسامی ورزشکاران هیئت اسکی استان تهران ((

 آقایان
 

 رشته نام و نام خانوادگی ردیف
 آلپاین کیان معینی 107

 آلپاین عطا مرادی 108

 مربی تیم آلپاین علیداد ساوه شمشکی 109

 مربی تیم صحرانوردی حسین ساوه شمشکی 110

 صحرانوردیمربی تیم  سید مصطفی میرهاشمی 111

 مربی تیم صحرانوردی سید مجتبی میرهاشمی 112

 مربی تیم صحرانوردی احمد کاویان 113

 مربی تیم صحرانوردی محمدتقی شمشکی 114

 مربی تیم آلپاین رحیم ساوه شمشکی 115

 مربی تیم آلپاین وحید حسن خانی 116

 مربی تیم آلپاین حسن احمدی 117

 آلپاینمربی تیم  وحید ذاکری 118

 مربی تیم اسنوبرد جالل کیاشمشکی 119
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