
 

بندی دوره های مربیگری و سمینارهای آموزشی   برنامه  زمان
  پرورش اندامفدراسیون بدنسازی و 

 1394فروردین و اردیبهشت 
 

 هذیش دّسٍ هکاى تاسیخ ًام دّسٍ سدیف

1 
بذًساصی  3هشبیگشی دسجَ

 (باًْاى)

الی  20/1/94

27/1/94 
 خْصستاى

خاًن خائف 

09366233693 

2 
 بذًساصی 3هشبیگشی دسجَ

 (باًْاى )

الی  13/02/94

18/02/94 

داًطگاٍ 

 ضشیعتی

 خاًن عباسی

09307723643 

3 

سویٌاس طشاحی توشیي با 

تْاًبخطی با "سّیکشد 

 "دستگاٍ

18/02/94 
پیام 

 تِشاىًْس

 خاًن هقیوی

09337727473 

4 

سویٌاس آضٌایی با آسیب ُای 

سایج دس توشیٌات هقاّهتی ّ 

ساُکاسُایی جِت پیطگیشی ّ 

 دسهاى

 صًجاى 27/1/94
 آقای اسذی

09127404324 

5 

طشاحی بشًاهَ ُای "سویٌاس  

کاُص تغزیَ ای با سّیکشد 

"ّصى  
 ّصاست کاس 25/02/94

 خاًن حسیي هشدی

09376889931 

6 
عْاهل هْثش بش " سویٌاس 

"ُایپشتشّفی   
01/03/94 

پیام 

 تِشاىًْس

 خاًن هقیوی

09337727473 

7 

سویٌاس آًتی دّپیٌگ ّ هکول 

ُای ّسصضی با ساُبشدُای 

 کاُص عْاسض جاًبی

28/1/94 
داًطگاٍ 

 تِشاى

 خلیلیآقای 

09191131711 

8 
بذًساصی  3هشبیگشی دسجَ 

 (باًْاى)
 لشستاى 94اسدیبِطت 

 آقای تْکلی

09169640327 

9 
پشّسش  3کالط هشبیگشی دسجَ 

 (آقایاى)اًذام

الی  24/02/94

28/02/94 
 ّصاست کاس

 آقای اسذی

09331018983 

10 
پشّسش  3کالط هشبیگشی دسجَ 

 (آقایاى)اًذام
 7/2/94الی3/2/94

استاى 

آرسبایجاى 

 ضشقی

 آقای داًایی

09143118304 

11 
سویٌاس آضٌایی با توشیٌات 

TRX 
11/2/94 

داًطگاٍ 

 تِشاى

 آقای خلیلی

09191131711 

12 
پشّسش  3کالط هشبیگشی دسجَ 

 (آقایاى)اًذام

/4/2الی31/1/94

94 
 استاى هشکضی

 آقای عسکشی

09183620600 

13 
بذًساصی  3هشبیگشی دسجَ 

 (باًْاى)
 94اسدیبِطت 

کِکیلْیَ ّ 

 بْیش احوذ

 آقای اسجوٌذ

09173418810 

14 
 بذًساصی 3هشبیگشی دسجَ 

 (باًْاى )
 خشاساى سضْی 94اسدیبِطت 

 خاًن تبشیضی

09155109603 
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15 
 بذًساصی 3هشبیگشی دسجَ 

 (باًْاى )
 خشاساى جٌْبی 94اسدیبِطت

 خاًن ًْسّصی

09151613082 

16 

پشّسش  3کالط هشبیگشی دسجَ 

 (آقایاى)اًذام 
 

/14/2الی10/2/93

93 
 خشاساى سضْی

 آقای هحوذصادٍ

09365994571 

17 
 3کالط هشبیگشی دسجَ 

 (آقایاى)گلستاى
 استاى گلستاى 7/2/94الی3/2/94

 آقای حسیٌی

09113755061 

18 
 3کالط هشبیگشی دسجَ 

 (آقایاى)گیالى

/28/2الی24/2/94

94 
 استاى گیالى

 آقای بابایی

09112422619 

19 

سویٌاس طشاحی بشًاهَ ُای 

تغزیَ ای دس ّسصضکاساى با 

 سّیکشد کاُص ّ افضایص ّصى

 صًجاى 28/1/94
 آقای اسذی

09127404324 


