
 مربیان تخصصی رشته جاده                                                                          

                                                                                 

 

 نوع مدرک مربی گری شماره تماس آخرین مدرک تحصیلی وضعیت اشتغال سابقه تدریس کد ملی نام پدر نام ونام خانوادگی ردیف

 سازمان امداد 95272312197 لیسانس عمران داوطلب سال 7 1915599252 احمد حکمت جاوید نژاد 1

 سازمان امداد 95273917151 لیسانس مدیریت دولتی کارمند سال 3 1935592532 نصراله ابراهیم آقاشیری 2

 سازمان امداد 95273927599 لیسانس مکانیک داوطلب سال 5 1299999595 عزیزاله سجاد هادی 3

 سازمان امداد 95277913215 لیسانس مدیریت داوطلب سال 3 1299992552 محمد عرب شیبانیحمید  4

 سازمان امداد 95277927229 زبان وادبیات فارسی فوق لیسانس داوطلب سال 29 329123951 سید اسماعیل سید سجادفالی 5

 سازمان امداد 95373552752 فرماندهی عملیات مدیریتکارشناس  داوطلب سال 1 1229295195 نوروز علی علیرضا ناصری فرد 6

 سازمان امداد 95273315755 لیسانس امداد وسوانح کارمند سال 29 1157575299 علی مهدی عبادی 7

 سازمان امداد 95355321299 فوق لیسانس مدیریت آموزشی کارمند سال 1 1972525915 سید محمد سید علی صادق 8

 سازمان امداد 95272525732 لیسانس کارمند سال 3 9295559599 حمزه محمود قادری 9

 سازمان امداد 95275515159 فوق دیپلم داوطلب سال 9 9295729725 سید محمد سید مهدی احمدی 11

 سازمان امداد 95277522212 لیسانس امداد ونجات داوطلب سال 29 1922395351 محمد علی امید رایگان 11

 سازمان امداد 95273512259 لیسانس حسابداری داوطلب سال 1 1999111952 ناظم حامد شمسی زاده 12

 سازمان امداد 95297992933 لیسانس حرفه وفن داوطلب سال 2 1292599353 اسداله مهدی حق پرست 13

 سازمان امداد 95272599315 فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی کارمند سال 5 5955573321 اصغر محمد شکاری 14

 سازمان امداد 95273933395 لیسانس امداد وسوانح کارمند سال 7 1929259552 مراد قلی مهدی خورشیدی 15

 سازمان امداد 95272913595 لیسانس مدیریت بازرگانی داوطلب سال 5 1925512552 حسین محمد حسن طاهری 16

 امدادسازمان  19171121767 فوق دیپلم نرم افزارکامپیوتر داوطلب سال 9 2298561889 علی امیر فربود 17



 

 مربیان تخصصی رشته جاده

 نوع مدرک مربیگری شماره تماس آخرین مدرک تحصیلی وضعیت اشتغال سابقه تدریس کد ملی نام پدر نام ونام خانوادگی دیفر

 سازمان 95277922291 دیپلم ریاضی فیزیک داوطلب ندارد 11555595552 یوسف علی محمد علی غنیمتی 18

 سازمان 95277991295 لیسانس حسابداری داوطلب سال 21 1399355529 اله کرم محمد هادی قانع 19

 سازمان 95275223155 لیسانس مدیریت عملیات امداد ونجات داوطلب سال 1 13995555221 خداداد امین رضا کشاورز 21

 سازمان 95275279559 لیسانس شیمی صنایع معدنی داوطلب سال 1 1351295529 اله رحم رئوف پارسایی 21

 سازمان 95272325973 لیسانس مدیریت امداد ونجات داوطلب سال 22 1979119539 سرتیپ مهدی پور اکبر 22

 سازمان 19171134312 فوق لیسانس روانشناسی رسمی سال 11 2311998991 محمد علی محمد حسین روحیان  23

 سازمان 19373165992 لیسانس عمران داوطلب سال  3 242163311 حبیب اله محمد رضا نجفی 24

 سازمان 19382687241 لیسانس امداد و سوانح داوطلب سال1 2361311238 بمانعلی عزیز اله رحمتیان نیا 25

 سازمان 19171239518 لیسانس امداد و سوانح داوطلب سال14 2373118761 ابراهیم مصطفی صانعی 26

 سازمان 19177211179 دیپلم علوم انسانی داوطلب سال 12 2372156662  حیدر عابدیان  27

28         

29         

31         

31         

32         

33         

34         



 

 تغذیه در بحرانمربیان تخصصی رشته 

 نوع مدرک مربیگری شماره تماس آخرین مدرک تحصیلی وضعیت اشتغال سابقه تدریس کد ملی نام پدر خانوادگینام ونام  ردیف

 دانشگاهی 95277925599 فوق لیسانس آموزش پزشکی داوطلب سال 1 1935592575 جمشید محمد علی نعمت اللهی 1

 استانی 95231952377 فوق لیسانس بهداشت کارمند سال 5 9235791952 کرامت صادق کاظمی 2

 سازمان امداد ونجات 95277937527 لیسانس میکروبیولوژی کارمند سال 29 1915559271 علی اصغر مهدی فیروزه 3
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 کوهستان و کوه پیماییمربیان تخصصی رشته 

 نوع مدرک مربیگری شماره تماس آخرین مدرک تحصیلی وضعیت اشتغال سابقه تدریس کد ملی نام پدر نام ونام خانوادگی ردیف

 سازمان 95273399552 وسوانحلیسانس امداد  داوطلب سال 7 1915513533 احمد علی محمد نبی خریدار 2

 سازمان 95275395755 نقشه کشی -لیسانس عمران داوطلب سال 7 1919995293 محمد خلیل علی اکبر فرزانه 1

 امداد ونجات  –سازمان  95297932935 (2نجاتگر )لیسانس امداد وسوانح  کارمند سال 9 1915555355 عباس محمد جواد خیرات 3

 فدراسیون 95277353971 دکترای مدیریت ورزشی داوطلب سال 3 1399993157 اکبر ایمان زارعی 2

 3فدراسیون درجه  95272997791 (1نجاتگر )لیسانس عمران  داوطلب سال 9 1935725355 سید عظیم سید رحیم میر قادری 9

 سازمان -فدراسیون  95277195552 لیسانس زبان انگلیسی داوطلب سال 7 1299997255 رسول ناصر جعفری زاده 5

 فدراسیون -سازمان  95273515257 دیپلم داوطلب سال 9 9295192592 غالم عباس حسین محمدی 7

 فدراسیون-سازمان  95272522329 لیسانس مکانیک کارمند سال 29 1922397225 محمود عبدالرسول احیایی 5

 فدراسیون-سازمان  95272532527 دیپلم داوطلب سال 5 1999352527 یعقوب مسلم عیب جو 5

 فدراسیون-سازمان  9572529959 لیسانس مدیریت داوطلب سال 5 1999913559 یونس محمد جواد بهشت رو 29

 فدراسیون-سازمان  95272591251 دیپلم ناقص داوطلب سال 5 5955595159 ابوالحسن مهدی جعفری 22

 فدراسیون 95277215113 لیسانس برق قدرت داوطلب سال 22 1155571555 امام داد سعید زندیان 21

 فدراسیون 95277297292 لیسانس تربیت بدنی داوطلب سال 31 1159299759 حاجی حمید اخگر 23

 فدراسیون 95273292995 فوق دیپلم فنی حرفه ای داوطلب سال 29 1155292559 کریم نصراله کشاورز 22

 فدراسیون 95273351572 فوق دیپلم دامپزشکی داوطلب سال 2 1155251539 امیر قلی فاضل بورکی 29

 فدراسیون 95273255172 لیسانس عمران داوطلب سال 2 1157252239 احمد علی شاکری 25

 فدراسیون 19173172522 ونجات امداد مدیریت لیسانس داوطلب سال 8 2292158588 ایاز قاسمی علی 17

 

 



 

 پیماییکوهستان و کوه مربیان تخصصی رشته 

 نوع مدرک مربیگری شماره تماس آخرین مدرک تحصیلی وضعیت اشتغال سابقه تدریس کد ملی نام پدر نام ونام خانوادگی ردیف

 فدراسیون 95273959195 فوق دیپلم الکترونیک داوطلب سال 29 139915799 احمد ابوذر آسیابانی 18

 فدراسیون 97237399995 دیپلم داوطلب سال 29 1155222959 فتحعلی خسرو حمیدی 19

 فدراسیون 95273959757 لیسانس برق قدرت داوطلب سال 23 1155255229 خسرو آذران حمیدی 21

 فدراسیون 95272933112 لیسانس تعمیر و نگهداری هواپیما داوطلب سال 23 1399255229 محمد مهدی امیر حسین نوری بد 21

 فدراسیون 95277295919 فوق لیسانس داوطلب سال 25 1155529517 مصطفی محمد حسین جاللی 22

 فدراسیون 95211255592 دیپلم  داوطلب سال 27 1151973155 غالمحسن علی محمد کاظمی 23

 فدراسیون 9527293157 دیپلم داوطلب سال 25 1159151917 امین بهزاد سبوکی 24

 فدراسیون 95272135179 فوق دیپلم  داوطلب سال 19 1157353552 غالمعلی غالمرضا حق بین 25
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 طراریضاسکان امربیان تخصصی رشته 

 نوع مدرک مربیگری شماره تماس آخرین مدرک تحصیلی وضعیت اشتغال سابقه تدریس کد ملی نام پدر نام ونام خانوادگی ردیف

 سازمان 95352559133 لیسانس عمران داوطلب سال 3 1219271253 علی اکبر جواد خادمیان 1

 سازمان 95373957595 لیسانس امداد وسوانح داوطلب سال 3 2119997293 رهام اشکان رستمی 2

 سازمان امداد 95297932935 وسوانح امداد لیسانس کارمند سال 3 1915555355 عباس خیرات جواد محمد 3

 سازمان 95272991925 دیپلم داوطلب سال 29 1229957772 بهرام امیر حسین دانا 4

 سازمان 95373512357 لیسانس فیزیک کارمند سال 3 1299922212 پرویز میثم اسماعیلی 5

 استان 95273929235 ونجاتلیسانس مدیریت امداد  داوطلب سال 1 1222252199 قربانعلی محمد رضا کاظمی 6

 استان 95372919799 لیسانس مدیریت داوطلب سال 1 1152223595 علیرضا میالد صادقی 7

 استان 95231952377 فوق لیسانس بهداشت کارمند سال 5 9235791952 کرامت اله صادق کاظمی 8

 استان 95275177599 لیسانس امداد وسوانح کارمند سال 9 1231571597 محمود محمد رفیعی 9

 استان 95275155932 لیسانس مدیریت آموزشی داوطلب سال 3 1219129233 کمر محمد دهقانیان 11

 امداد سازمان 95277927229 فارسی وادبیات زبان لیسانس فوق داوطلب سال 29 329123951 سیداسماعیل سجادفالی سید 11

 استان 95277195552 لیسانس زبان انگلیسی داوطلب سال 7 1299997255 رسول ناصر جعفری زاده 12

 استان 95272573529 فوق دیپلم معماری داوطلب سال 2 1229252559 معصومعلی ابوالفضل صادقی 13

 ونجات امداد سازمان 95277937527 میکروبیولوژی لیسانس کارمند سال 29 1915559271 اصغر علی فیروزه مهدی 14

 استان 95273395525 لیسانس معماری داوطلب سال 1 1979222921 محمود محمد رضا بردبار 15

 استان 95275315259 فوق دیپلم امداد وسوانح داوطلب سال 1 1252533232 احمد مهدی طهرانی 16

 استان 95355293929 لیسانس حقوق قضایی داوطلب سال 3 1252957225 احمد امین حیدری 17

 

                                                                   



 طراریضاسکان امربیان تخصصی رشته                                                                

 نوع مدرک مربیگری شماره تماس  آخرین مدرک تحصیلی وضعیت اشتغال سابقه تدریس کد ملی نام پدر  نام ونام خانوادگی ردیف

 استان 95279235559 لیسانس شیمی داوطلب سال 3 1259277933 سید حجت سید محمد سادات حسینی 18

لیسانس مدیریت امداد  داوطلب سال 3 1999233959 فتح اله محمد شیروان 19

 ونجات

 استان 95272595972

 استان it 95359525771لیسانس  داوطلب سال 3 1999279212 اصغر باقر شکاری 21

 استان 95275952555 لیسانس ارتباطات داوطلب سال 2 1929925199 جعفر بهنام ملک نصب 21

 استان 95272932321 فوق لیسانس روانشناسی کارمند سال29 1399555559 محمد علی محمد حسین روحیان  22

 سازمان امداد 19396669812 لیسانس عمران داوطلب سال  3 2311616914 علی سعید علیزاده  23

 استان 19176174951 لیسانس مهندسی نرم افزار داوطلب سال  3 2311126737 محمد حسین احسان هژبر  24
 

 

 استان 19361815121 دیپلم تجربی داوطلب سال  3 1271615232 محمد حسین  محمد علی ظرافت فرد 25

 استان 19177113924 لیسانس برق قدرت داوطلب سال 3 2281819341 علی اکبر محمد هادی قاسمی  26

27         

28         

29         

31         

31         

 

 



 آوارمربیان تخصصی رشته 

 نوع مدرک مربیگری شماره تماس  آخرین مدرک تحصیلی وضعیت اشتغال سابقه تدریس کد ملی نام پدر  نام ونام خانوادگی ردیف

 سازمان 95275399312 لیسانس امداد وسوانح داوطلب سال 5 1915599525 محمد مهدی صدقعلی 1

 سازمان 95231952377 فوق لیسانس بهداشت کارمند سال 5 9235791952 کرامت اله صادق کاظمی 2

 سازمان 95273921732 لیسانس مدیریت امدادو سوانح کارمند سال29 1222955755 علی یار مهدی رنجبر 3

 سازمان 95273159253 لیسانس مدیریت آموزشی کارمند سال 29 1231912392 کرامت ظهرابی محمد رضا 4

 سازمان 95272355773 فوق دیپلم اداری ومالی داوطلب سال 5 1292255225 کریم مجید رضایی 5

 سازمان 95273315215 لیسانس امداد وسوانح کارمند سال 5 1995551597 مسعود حمید رضا احمدی 6

 سازمان 95272337752 لیسانس مکانیک داوطلب سال 5 1995553752 ابوالقاسم محمد جواد زالپور 7

  95272395973 لیسانس حقوق داوطلب سال 21 1972725197 محمد اسماعیل بردبار 8

  95275527795 لیسانس کارمند سال 9 9295529957 محمد محسن بینوا 9

  95272522551 لیسانس حقوق داوطلب سال 2 2713225577 محمود یوسف نوروزی 11

  95272535553 لیسانس تربیت بدنی داوطلب سال 7 1922325152 احمد مسعود عباس زاده 11

  95277329552 لیسانس مدیریت صنعتی کارمند سال 29 1252252975 احمد علی حسین احمدی 12

  95272991927 وسوانحفوق دیپلم امداد  داوطلب سال 9 1929995123 رجب علی سلیمی 13

  95275233252 فوق دیپلم معماری داوطلب سال 3 1392929255 غالمحسین حسین شفاعتیان 14

  95375295227 فوق دیپلم مکانیک خودرو داوطلب سال 2 1219195755 اسداله محمود مهندسی 15

  95297993973 لیسانس عمران داوطلب سال 3 1925555571 خلیل علی زارع خفری 16

  95275221593 فوق لیسانس روانشناسی داوطلب سال 29 1157999212 ولی حسن زاده دمحم 17

  



 پیش بیمارستانیمربیان تخصصی رشته  

 نوع مدرک مربیگری شماره تماس  آخرین مدرک تحصیلی وضعیت اشتغال سابقه تدریس کد ملی نام پدر  نام ونام خانوادگی ردیف

 سازمان 95273919122 لیسانس علوم تربیتی داوطلب سال 5 1935525599 علی اکبر زهرا رهنما 1

 دانشگاه 952279237155 فوق لیسانس سم شناسی دارو داوطلب سال 1 1935925959 محمد حسن زهرا رحیمی 2

 دانشگاه 95277925292 لیسانس پرستاری داوطلب سال 2 1935559575 ابراهیم علیرضا قره خانی 3

 دانشگاه 95277929979 لیسانس پرستاری داوطلب سال 5 1935592253 محمد آقا جلیلیمحمد حسین  4
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 روانیرشته حمایت های مربیان تخصصی 

 نوع مدرک مربیگری شماره تماس آخرین مدرک تحصیلی وضعیت اشتغال سابقه تدریس کد ملی نام پدر نام ونام خانوادگی ردیف

 دانشگاهی 95272915272 فوق لیسانس روانشناسی عمومی کارمند سال 1 1935552599 قدرت اله محمد حسین شمس 1

 دانشگاهی 95273212592 لیسانس روانشناسی عمومی داوطلب سال 9 9255795323 علی رمضان زارعی 2

 دانشگاهی 95271513155 لیسانس روانشناسی عمومی داوطلب سال 1 9255225151 امان اله سینا مظفری 3

 دانشگاهی 95272229119 لیسانس روانشناسی عمومی داوطلب سال 2 9255555315 علی فاطمه زراعت 4

 دانشگاهی 95272559352 فوق لیسانس روانشناسی  داوطلب سال 9 1299212272 حسین نجمه زنگنه 5

 دانشگاهی 95275555551 فوق لیسانس روانشناسی  داوطلب سال 9 1299972925 فضل اله شاهرخ حکیمی 6

 دانشگاهی 95355255575 لیسانس روانشناسی بالینی داوطلب سال 3 9255591292 موسی ازاده عباسی 7

 دانشگاهی 95277319975 لیسانس روانشناسی  کارمند سال 9 1252929292 محمد  حبیب صادقی 8

 دانشگاهی 95279559722 فوق لیسانس روانشناسی سازمانی کارمند سال 29 1157922577 رحیم مژگان صارم پور 9

 دانشگاهی 95279999972 فوق لیسانس روانشناسی بالینی داوطلب سال 9/2 1291231531 علی بابک طیبیان 11
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 رشته سیالبمربیان تخصصی 

 نوع مدرک مربیگری شماره تماس آخرین مدرک تحصیلی وضعیت اشتغال سابقه تدریس کد ملی نام پدر نام ونام خانوادگی ردیف

 سازمان امداد 95275392519 لیسانس ریاضی فیزیک داوطلب سال 5 1159991979 اسماعیل سعید خوش نیت 1

 سازمان امداد 95275115729  95272592559لیسانس برق  داوطلب سال 2 1151253555 عبدالحسین میالد مرادی 2

 سازمان 95277315997 دیپلم داوطلب سال 9 1995991179 زین العابدین حمید رضا رفعتی 3

 فدراسیون 95273315925 لیسانس تربیت بدنی داوطلب سال 9 1995971571 ایرج ابراهیم مختاری 4

 فدراسیون 95272527195 فوق لیسانس مدیریت داوطلب سال 7 5955555355 عبدالمهدی ناصر دلخوش 5

 سازمان 95275979925 فوق دیپلم تربیت بدنی داوطلب سال 7 1929995123 رجب محمد حسین سلیمی 6

 سازمان 952772195735 فوق دیپلم مدیریت داوطلب سال 1 1925529522 حمداله لطف اله اسعدیان 7

 سازمان 95279575552 لیسانس فیزیک داوطلب سال 2 1155599257 جمال محمد علی ضمیران 8

 فدراسیون 95273929397 فوق دیپلم امداد ونجات آتش نشانی داوطلب سال21 2525537332 هاشم عبدالحمید قاجاری 9

 سازمان- فدراسیون 95277577929 لیسانس ایمنی صنعتی محیط کار داوطلب سال 2 1159225231 سید محمد علی سید محمد صالح طاهری 11

 فدراسیون 95277295579 لیسانس تربیت بدنی داوطلب سال21 1155721779 عبدالحمید علی اختر 11

 فدراسیون 95275991935 دیپلم فنی داوطلب سال 29 1155132322 محمد رضا علی اصغر معصومی 12
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