
 )) اسامی ورزشکاران هیئت اسکی استان تهران ((

 بانوان
 

 رشته نام و نام خانوادگی ردیف
 آلپاین آتنا کیاشمشکی 1

 آلپاین دربندسریاشقایق کی 2

 آلپاین رکسانا ساوه شمشکی 3

 آلپاین مهرناز کیاشمشکی 4

 آلپاین عاطفه احمدی 5

 آلپاین نغمه کیادربندسری 6

 آلپاین ساوهزهرا علیزاده  7

 آلپاین مریم کیاشمشکی 8

 آلپاین مرجان کلهر 9

 آلپاین صدف ساوه شمشکی 10

 آلپاین عسل میرهاشمی 11

 آلپاین ساحل ساوه شمشکی 12

 صحرانوردی فرنوش شمشکی 13

 صحرانوردی مهسا ساوه شمشکی 14

 صحرانوردی زهرا ساوه شمشکی 15

 صحرانوردی گلبانو ساوجی اصل 16

 صحرانوردی فاطمه شمشکی )ذکریا( 17

 صحرانوردی مهیا شمشکی 18

 صحرانوردی سمانه کیاشمشکی 19

 صحرانوردی نغمه بندعلی شمشکی 20

 صحرانوردی فرزانه رضا سلطانی 21

 اسنوبرد شقایق یزدانی 22

 اسنوبرد ستاره یزدانی 23

 آلپاین ساینا ساوجی 24

 آلپاین حدیث احمدی 25

 آلپاین کیادربندسریشکوفه  26

 آلپاین کژال سادات هندی 27

 آلپاین یاس ابریشمی 28

 آلپاین پارمیس فاتحی منش 29

 آلپاین آیالر مهرآئین 30

 آلپاین مهشید ساوه شمشکی 31

 آلپاین ستایش درویشی 32

 آلپاین سوگل اسدی 33

 صحرانوردی هلیا کیاشمشکی 34

 صحرانوردی سمانه بیرامی باهر 35
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 )) اسامی ورزشکاران هیئت اسکی استان تهران ((

 بانوان
 

 رشته نام و نام خانوادگی ردیف
 اسنوبرد دالرام نبوی 36

 اسنوبرد نیاز رزاقی 37

 اسنوبرد پارمیس خلعتی 38

 اسنوبرد پرنیا بابازاده 39

 اسنوبرد جودکیتینا  40

 آلپاین برنا آوایی 41

 آلپاین سارینا احمدپور 42

 آلپاین ساینا محبعلی 43

 آلپاین رزا کیادربندسری 44

 آلپاین شایا عسگری 45

 آلپاین منور ساوجی 46

 آلپاین نازگل خازنی 47

 آلپاین سارینا مسعودی 48

 آلپاین نیوشا مصلحی 49

 آلپاین زیبا بیهقی 50

 آلپاین سمن نم نبات 51

 آلپاین مونا نوریان 52

 آلپاین هانا فرشچی 53

 آلپاین ویانا ارجمندی 54

 آلپاین شایل یمحبی زنگنه 55

 آلپاین گلرخ سوهانی 56

 آلپاین آرام بخشش 57

 اسنوبرد ثمین بحرینیان 58

 اسنوبرد زرین احمدی 59

 اسنوبرد شیده قنبرزاده 60

 اسنوبرد سحر زلقی 61

 اسنوبرد نسیم حسنوند 62

 اسنوبرد شیدا میثاقی 63

 مربی تیم آلپاین سمیرا زرگری 64

 مربی تیم آلپاین مهین ساوه شمشکی 65

 مربی تیم صحرانوردی گلناز ساوجی  66
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