
 فروشگاه اینترنتی اسکیت بازار

تخصصی ترین فروشگاه اینترنتی اسکیت

-مرتب شده بر اساس نام استان-

افتخاراتآدرس و تلفنشهراستاندرجه مربیگرینام خانوادگی

09300081808پیست پارک جنگلی و سالن شهریار مشکین شهراردبیل3درجه نیما اربابی

ساالر معروف زاده
 فری استایل2درجه 

 سرعت3درجه 
 سال سابقه فعالیت914185354515بوکانارومیه

09132702272- پیست آبشار دوم اصفهاناصفهان2درجه فاطمه ملکی

(1393) تهران 3مقام اول مسابقات بانوان منطقه 9101713919زرین شهراصفهان3درجه زهره درگاهی

09120590745- مجموعه تندرستی و باشگاه حجاب فردیسالبرزتارا بیگی

9107354728گوهردشتالبرز3درجه مهدیه عباسیان

9182383065ایالمایالم3درجه پرستو شیرخانی

9308927180بندر ماهشهربندر ماهشهر3درجه کوکب مزرعه

9376607493تهرانتهران3درجه احسان بیطرفان
مقام اول مسابقات تهران در پیست ساسد

دو سال مربیگری در اکادمی اسکیت فرهنگ

9383555490تهرانتهران سرعت2درجه حامد کبیریان

سابقه مربیگری در آکادمی اسکیت فرهنگ9362083170تهرانتهران نمایشی و باله2درجه زینب علیزاده

تهرانتهران اگرسیو3درجه محیا عمویی
شهرک نفت، بوستان مهرگان، اسکیت پارک لیو 

09197323425

 سال سابقه مربیگری در اسکیت پارک لیو3

دارای مدرک داوری اگرسیو

09396936675 –شیان و لویزان تهرانتهران2درجه آرزو صباغ

(بانوان)مدیر کمیته اسکیت سرعت شمیرانات 

3رئیس هیئت اسکیت منطقه 

دارای مدرک ویژه بدنسازی اسکیت از آکادمی ملی المپیک

 سرعت2داور درجه 
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تخصصی ترین فروشگاه اینترنتی اسکیت

-مرتب شده بر اساس نام استان-

تهرانتهران2درجه حسن مصلحی
-سالن اسکیت اندیشه  –مجموعه ورزشی شهید رجایی 

09123899082

1370سابقه مربیگری و اسکیت از سال 

(1393)سر مربی تیم اسکیت المپیک مسابقات مصر 

(1394)سر مربی تیم اسکیت مسابقات آمریکا 

09123711146 –مجموعه ورزشی کشوری 3منطقه تهران نمایشی1درجه آذر شادلو

مربی بین المللی از ایتالیا

(2014)کسب مدال نقره آسیا 

مولف کتاب اسکیت نمایشی

09360101449 – 1منطقه تهرانتهران3درجه مینا اسالمی
مقام اول مسابقات نمایشی شهرداری استان تهران

مقام اول مسابقات استان فارس

 سال سابقه مربیگری در استان تهران0912254366515- پیست اسکیت رنگین کماننازی آبادتهران اسکیت و هاکی3درجه علیرضا شهری

09366912633 –جنوب غرب تهرانتهران اسکیت و پاتیناژ3درجه احمد گرمابی
عضو هئیت اسکیت جنوب غرب تهران

عضو تیم ملی نمایشی

09190044591-  پارک آب و آتش تهرانتهرانفری استایل – 3درجه سینا کرمی

09197337077- باشگاه انقالب تهرانتهران3درجه مریم رزاقی

اکرم صوری
 سرعت ۲مربی درجه 

 داوری فری استایل
مدرس دانشگاه علمی کاربردی- فوق لیسانس بیومکانیک ورزشی ۰۹۱۹۴۷۹۷۴۰۹- مجموعه ورزشی صاصد 1منطقه تهران

۰۹۱۲۸۱۵۱۰۲۳تهرانتهرانمربی پایهفرحناز مهرافزا
آسیب شناسی ورزشی از دانشگاه تهران-فوق لیسانس تربیت بدنی

دبیر رسمی تربیت بدنی

09122175963- اسکیت پارک لیو 1منطقه تهران اگرسیو2درجه اردشیر قوانلوپور

 سال پیاپی مقام نخست ایران10

مقام چهارم آسیا

مقام یازدهم جهان
9128443896پونکتهران3درجه آرزو اکبری

 سال سابقه مربیگری093043944997- (فردوس شرق)کلوپ اسکیت فردوس غربتهران3درجه امیر رستگار

نایب رئیس هیات اسکیت سبزوار9367502211رضویخراسان3درجه محدثه خواجه
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تخصصی ترین فروشگاه اینترنتی اسکیت

-مرتب شده بر اساس نام استان-

9354446666سبزوارخراسان رضوی داوری3درجه  – سرعت 2درجه علی امیری

(1392)دبیر هئیت اسکیت سبزوار 

(1394)رئیس هیات اسکیت  سبزوار 

(1383 و 1382)کسب مقام استان و شهرستان 

محبوبه محبی تبار

 سرعت1داوری درجه 

9367177694مشهدخراسان رضوی سرعت2مربیگری درجه 

۹۵مقام اول کشوری  اسکیت تیر 

۹۵مقام اول کشوری اسکیت آبان 

۸۶ کیلومترکشور  استقامت ۱۰مقام اول 

 ۸۵ کیلومتر کشور ۲۲مقام اول 

۸۵مقام سوم ماراتن انتخابی تیم ملی 

 ۸۳.  کیلومتر کشور ۳مقام اول 

 ۸۷مربی تیم اسکیت استان خراسان از سال 

۸۶ از سال ۷مربی تیم آموزش پرورش ناحیه 

۸۶ از ۵مربی تیم اسکیت ناحیه 

09367177694مشهدخراسان رضوی 3درجه سید امیررضا مجیدی
مسوول کمیته مربیان هیات اسکیت مشهد

مربی شرکت گاز سرخس

سعید جواهریان
2مربیگری درجه 

1داوری درجه 
9367177694مشهدخراسان رضوی

رئیس هیات اسکیت مشهد مقدس

مسوول روابط عمومی انجمن اسکیت

مسوول کمیته داوران استان خراسان رضوی

مسوول مسابقات هیات اسکیت خراسان رضوی

سر داور مسابقات استانی

قاسم محناوی
3داوری درجه 

3مربیگری درجه 
اهوازخوزستان

، پارک سالمت6شهرک نفت، فاز 

09391024756 – 09368638006

 سال قهرمان استان14

1387 متر کاپ لویجینو سال 1000مقام سوم 

کارشناس ارشد تربیت بدنی9378009501ایذهخوزستان3درجه مهناز نادری

چندین عنوان قهرمانی اسکیت استانی ۰۹۳۸۲۹۶۸۷۱۴شوشخوزستان اسکیت۳درجه جواد سرخه

۰۹۳۷۸۲۰۶۲۵۱شوشخوزستان سرعت2درجه علی لطیفی
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تخصصی ترین فروشگاه اینترنتی اسکیت

-مرتب شده بر اساس نام استان-

9396717300بهبهانخوزستان3درجه علیرضا حبیبی فرد

9365183047ابهرزنجان3درجه سید خدابنده

امیر طهرانی

 سرعت2درجه 

 هاکی3درجه 

 نمایشی3درجه 

 داوری3درجه 

مرودشتفارس

باشگاه مخابرات - سر آسیاب قوامی - 1

باشگاه علوی- کنار پاساژ انتظاری - فلکه گاز - 2

پیست بهشتی- شهرک بهشتی - 3

09128988868 - 09176000868

رئیس کمیته آلپاین، دانهیل و دربی در شیراز

رئیس کمیته سرعت شیراز

استعداد یاب هاکی در شیراز

مربی تیم نهاجا استان فارس

اولین مجری کالسهای دوزبانه در کشور9173399012مرودشتفارس سرعت3درجه ارمغان طهماسبی

09399804992 –سالن تربیت بدنی مرودشت مرودشتفارس3درجه آریا فالحی

سابقه مربیگری هاکی

 سال سابقه مربیگری اسکیت7

دبیر هئیت اسکیت مرودشت

سامان گودرزی

2مربیگری 

3 داوری درجه 

مربیگری پایه بین المللی هاکی

3مربیگری پاتیناژ درجه 

9129264067قزوینقزوین

داور لیگ برتر اسکیت هاکی

سر مربی تیم اسکیت هاکی سپنتا قزوین

موسس اسکیت بخش آقایان آبیک

موسس اسکیت محمودآباد

نائب رئیس هیات اسکیت استان قزوین

موسس تیم اسکیت هاکی قزوین

1393سر مربی هاکی قزوین تا سال 

1390سر مربی اسکیت سرعت نونهاالن قزوین سال 
مهارت آموزش حرکات اصالحی09187895176 - 09336505922کامیارانکردستان3مربیگری و داوری درجه اشکان پرویزی

09389129224 –سالن دانشگاه آزاد انار انارکرمان 3درجه محمد ضالح مالنوری

09363534983کرمانکرمان 3درجه احسان عباسی
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تخصصی ترین فروشگاه اینترنتی اسکیت

-مرتب شده بر اساس نام استان-

09358992201 –پیست اسکیت آریانپارس یاسوجکهگلویه و بویراحمد نمایشی و سرعت3درجه سام آریانفرد

87مجوزتاسیس باشگاه اسکیت آریانپارس سال 

86دارای گواهینامه مربیگری پایه سال 

85ب سال .نفراول مسابقات استان ک

سال سابقه مربیگری15

حمیدرضا نبوی
3درجه 

فری استایل
09374921378یاسوجکهگلویه و بویراحمد

09118809708 – 09101701210علی آباد کتولگلستان3درجه مصطفی قاسمی

حسین سیفی
 مربیگری3درجه 

 داوری هاکی
09125543511- همدان مالیرهمدان

نایب رئیس هیات اسکیت مالیر

بازیکن اسبق تیم هاکی پویا تهران

نایب قهرمان مسابقات هاکی اسکیت خاورمیانه

پرمون نطقی
 هاکی و سرعت3درجه 

 هاکی3  داوری درجه 
همدانهمدان

مجموعه ورزشی شهدای غواص و سالن هفت تیر

09330760112

 سال سابقه مربیگری11

داور لیگ برتر اسکیت هاکی

کارشناس ارشد تغذیه ورزشی
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