مشخصات مسئولین هیات ورزش های ناشنوایان استان های سراسر کشور

استان

رئیس

تلفن

دبیر

تلفن

نائب رئیس

تلفن

نیروی موظفی

تلفن

تلفن هیات

1

آذربایجان شرقی

داود فطانت خواه

09143019121

صمد عباسقلیزاده

09141143077

زهرا فرجی

09147753050

-

-

041- 35545838

2

آذربایجان غربی

محمود اشتری

09144418831

اکبر شرقی

09144409646

فاطمه آرنر

09145219016

-

-

33454510-044

3

اردبیل

سخاوتعلی خدنگی

09141592384

هاشم حایزی

09149661060

فهیمه حسام زاده

09141557095

-

-

33254484-045

4

اصفهان

دکتر سعید صادقی

09133160621

علیرضا آلویی

09131087134

آمنه میناییان

09131259727

خدیجه بیگی راد

03136412260

32218305-031

5

البرز

دکتر نادر ایزدبین

09123600492

سیاوش شاهمرادی

09123615824

فاطمه سادات بکائی

09126605659

خدیجه ثنایی فر

09192721864

34463439-026

6

ایالم

فرهاد قیصربیگی

09188414539

ایوب بهادری

09189902293

زهرا همتی

09183418136

محمدنقی گلشنی

09188419238

2221868-0841

7

بوشهر

منصور گرگی پور  /س

09171719913

غالمحسین کروبی

09171711687

صدیقه قول

09173701336

-

-

5561500-0771

8

تهران

محمدرضا واشقانی فراهانی

09125544811

-

-

سکینه احمدی

09125544816

-

-

77575728

9

چهارمحال و بختیاری

معصومه محمدی

09139835731

عباس کریمی

09139783412

سمیه کریمی

09138870754

عباس کریمی

09139783412

03832241640

10

خراسان جنوبی

محمدحسن اکبری مطلق

09155613589

مصطفی ظُهَر

09153638078

فاطمه جانفدا

09359138964

-

-

32252070-0561

11

خراسان رضوی

دکتر تهمینه شکیب

09151567764

اعظم عباس نیا

09150269640

فاطمه آراسته

09153010962

فاطمه پورعلی

09159571727

051338486165

12

خراسان شمالی

پوران باقرنیا

09155840599

مهدی نامور

09151881165

مرضیه فیروزجنگ

09151883217

فرزین حاجی

09155843754

2255922-0584

13

خوزستان

غالمرضا صدیق راد

09177363010

سید غالمعلی جعفری

09166030959

مهناز عیدی وند

09167407943

زاده
داوود خندان

09166048587

0611 - 3382253

14

سمنان

مهدی عبدوس

09125310540

-

-

سمیرا سنگسری

09191313743

-

-

33335636-023

15

سیستان و بلوچستان

عبداهلل شاهوزهی

09155415254

-

-

-

-

-

-

33449503-054

16

زنجان

داود خیری

09121413689

علی مقدم رحمانی

09199972070

پوراندخت تقیلویی

09198423478

علی احمدی

09372475855

024-33469566

ردیف

مشخصات مسئولین هیات ورزش های ناشنوایان استان های سراسر کشور

ردیف

استان

رئیس

تلفن

دبیر

تلفن

نائب رئیس

تلفن

نیروی موظفی

تلفن

تلفن هیات

17

فارس

حسین محمدی  /س

09175566558

-

-

فاطمه زارع

09173071943

زهرا علیپور

09173363112

-

18

قم

مصطفی علیزاده

09121521586

غیاسی

09199712138

دارابی

09192521868

-

-

0253-7789745

19

قزوین

فرهاد رحمانی

09191936008

عذری آبشت

09192812371

مریم پویا

09127811634

-

-

-

20

کردستان

تیمور جعفری  /س

09183710960

-

-

نرگس بهمنی

09183802241

-

-

087-33235325

21

کرمان

محمدحسین موال

09131411773

-

-

گیتا گرامی

09137663415

اسما عیل زاده

09366987388

034-3222914-5

22

کرمانشاه

دکتر گیتی آزادی  /س

09188315180

-

-

توران قره ویسی

09364997153

-

-

083-38376103

23

کیش

عزیزاله فرضی پور  /س

09126073540

حمیدرضا محمدزاده

09123540861

فاطمه قربانی

09123703567

-

-

-

24

کهگیلویه و بویراحمد

شاهین ظهرابی  /س

09177417633

سردار پاریاد

09171436978

شاناز خلفی

09389707214

-

-

-

25

گلستان

دکتر محمدصادق داداشی /س

09395785135

امید رستاقی

09111775861

رحیمی

09039637298

-

-

-

26

گیالن

کریم لیاقت جو

09113339092

-

-

گلریز هوشنگی

09111356919

-

-

0131-7724400

27

لرستان

محمد خسروی

09163621814

شهریار رحمانی

09125120631

افسانه هدایت

09166670315

-

-

-

28

مازندران

دکتر سید سعید آرام

09112544089

آرش زاهدی

09198103648

دکتر سیده فاطمه پورفاطمی

09111554708

-

-

-

29

مرکزی

غالمعباس کزازی

09183612515

جواد معصومی

09188629507

دکتر اکرم مظفری

09183631712

-

-

0861 -3671756

30

هرمزگان

ادریس قریشی

09173679551

مجید قریشی

09178592015

ناهید رزمی پور

09179016298

-

-

-

31

همدان

محسن ساغرچی

09183142295

-

-

صادقی

-

-

-

081-38262498

32

یزد

علی اکبر حدادی

09133535813

دهقان

09133534702

دکتر فخرالسادات خامسی

09132736416

-

-

0351-6286640

