مشخصات مسئولین هیات ورزش های ناشنوایان استان های سراسر کشور

ردیف

استان

رئیس

تلفن

دبیر

تلفن

نائب رئیس

تلفن

نیروی موظفی

تلفن

تلفن هیات

1

آذربایجان شرقی

داود فطانت خواه

04191014191

صمد عباسقلیزاده

04191191000

زهرا فرجی

04190091090

-

-

091- 19999313

9

آذربایجان غربی

محمود اشتری

04199913311

اکبر شرقی

04199904090

فاطمه آرنر

04199914010

-

-

099-11999910

1

اردبیل

سخاوتعلی خدنگی

04191949139

هاشم حایزی

04194001000

فهیمه حسام زاده

04191990049

-

-

099-11999939

9

اصفهان

دکتر سعید صادقی

04111100091

علیرضا آلویی

04111030119

آمنه میناییان

04111994090

خدیجه بیگی راد

01110919900

011-19913109

9

البرز

دکتر نادر ایزدبین

04191000949

سیاوش شاهمرادی

04191019399

فاطمه سادات بکائی

04190009094

خدیجه ثنایی فر

04149091309

090-19901914

0

ایالم

فرهاد قیصربیگی

04133919914

ایوب بهادری

04134409941

زهرا همتی

04131913110

محمدنقی گلشنی

04133914913

0391-9991303

0

بوشهر

دکتر سیدمحمدرضا بحرانی

04101019130

غالمحسین کروبی

04101011030

صدیقه قول

04101001110

-

-

0001-9901900

3

تهران

محمدرضا واشقانی فراهانی

04199999311

-

-

-

-

-

-

00909093

4

چهارمحال و بختیاری

فرزاد رحیمی

04111319401

عباس کریمی

04114031919

سمیه کریمی

04113300099

عباس کریمی

04114031919

013199901311

10

خراسان جنوبی

محمدحسن اکبری مطلق

04199011934

مصطفی ظُهَر

04191013003

مرضیه کاظمی

04190999101

-

-

0901-19999000

11

خراسان رضوی

دکتر تهمینه شکیب

04199039990

اعظم عباس نیا

04190904090

فاطمه آراسته

51301535190

فاطمه پورعلی

04194901090

091113930109

19

خراسان شمالی

پوران باقرنیا

04199390944

مهدی نامور

04191331109

نغمه عطارزاده

04191399919

فرزین حاجی زاده

04199391099

0939-9999499

11

خوزستان

غالمرضا صدیق راد

04100101010

سید غالمعلی جعفری

04100010494

مهناز عیدی وند

04100900491

داوود خندان

04100093930

0011 - 1139991

19

سمنان

مرتضی جانبکلو

04199199994

مهدی عبدوس

04199110990

سمیرا سنگسری

04141111091

-

-

091-11119010

19

سیستان و بلوچستان

عبداهلل شاهوزهی

04199919999

-

-

-

-

-

-

099-11994901

10

زنجان

داود خیری

04191911034

علی مقدم رحمانی

04144409000

پوراندخت تقیلویی

04143991903

علی احمدی

04109909399

099-11904900
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10

فارس

فاطمه زارع (سرپرست)

04101001491

محمد عجم نوازی

04100100990

-

-

زهرا علیپور

04101101119

-

13

قم

مصطفی علیزاده

04191991930

غیاسی

04144019113

دارابی

04149991303

-

-

0991-0034099

14

قزوین

فرهاد رحمانی

04141410003

عذری آبشت

04149319101

بنفشه شهیدی

04140900040

-

-

-

90

کردستان

سیدصباح قریشی

04199431099

جمال اصالنی

04134311030

نرگس بهمنی

04131309991

-

-

030-11919199

91

کرمان

محمدحسین موال

04111911001

-

-

گیتا گرامی

04110001919

اسما عیل زاده

04100430133

019-1999419-9

99

کرمانشاه

حامد دارابی (سرپرست)

-

جبار ملول

04133199109

توران قره ویسی

04109440191

-

-

031-13100101

91

کیش

عزیزاله فرضی پور(سرپرست)

04190001990

حمیدرضا محمدزاده

04191990301

فاطمه قربانی

04191001900

-

-

-

99

کهگیلویه و بویراحمد

محمد کریم آریا

04100910900

سردار پاریاد

04101910403

ساناز خلفی

04134000919

-

-

-

99

گلستان

04149039119

رستاقی

04111009301

-

-

-

-

-

90

گیالن

کریم لیاقت جو

04111114049

-

-

گلریز هوشنگی

04111190414

-

-

0111-0099900

90

لرستان

محمد خسروی

04101091319

امیر امیری

-

فرشته یوسفی

-

-

-

-

93

مازندران

دکتر سید سعید آرام

04119999034

آرش زاهدی

04143101093

دکتر سیده فاطمه پورفاطمی

04111999003

-

-

-

94

مرکزی

غالمعباس کزازی

04131019919

جواد معصومی

04133094900

دکتر اکرم مظفری

04131011019

-

-

0301 -1001090

10

هرمزگان

ادریس قریشی

04101004991

مجید قریشی

04103949019

رقیه جویا شندی

04199919004

-

-

-

11

همدان

محسن ساغرچی (سرپرست)

04131199949

-

-

031-13909943

19

یزد

علی اکبر حدادی

04111919311

-

-

0191-0930090

دکتر محمدصادق
داداشی(سرپرست)

دهقان

04111919009

-

-

