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اسماعیل افشانسوار کاری تبریزآذربایجان شرقی1
جاده قدیم اهر نرسیده به ارپا دره -تبریز

سی
9148619067

جاده ارپا دره سی- تبریزبابک اثنی عشرسوار کاری سهندآذربایجان شرقی2
36334447-

9141166664

غالم رضا مو سالنیشهید باکریآذربایجان شرقی3
اتوبان شهید کسایی اول جاده -تبریز

مخصوص پتروشیمی سمت راست

091449042398-

09387287878

بیوک اسدی تازه کندسوار کاری ستارخانآذربایجان شرقی4
جنب -اول جاده هروی–باسمنج –تبریز 

منبع اب
9143168895

اصغر مهمازیکمتالآذربایجان شرقی5
جاده ارپا دره سی روبروی جاده - تبریز

اصلی روستای ارپادره سی

محمد قنبریسردار ملیآذربایجان شرقی6
جاده قدیم ارپا درهسی ایستگاه –تبریز 

اخر اتوبوس

احمد جوانبختسوارکاری شمال غربآذربایجان شرقی7
روستای ارپادره –جاده قدیم اهر -تبریز

سی

09141158425-

33312814

حمید رضا رنجبرسوار کاری درخشانآذربایجان شرقی8
ارپا دره سی خیابان امام خمینی - تبریز

2انتهای کوچه سهند پالک 
9104122894

بهزاد سرانی اذراسب سواری ارازآذربایجان شرقی9
جاده قدیم اهر نرسیده به روستای -تبریز

ارپا دره سی

9144073167   

33355482

9121789592جاده قدیم اهر روستای ارپادره سی–تبریز رضا پورشاداموزش سوارکاری المپیکآذربایجان شرقی10

بهرام شاهد آناخاتونسوارکاری شاهدآذربایجان شرقی11
- آزادراه تبریز تهران : تبریز 

هزارمترباالتراز ورودی شهرک خاوران 
09141006619

محمدساکن نهرسوارکاری شبدیزآذربایجان شرقی12
کیلومترمانده به 7جاده قدیم اهر : تبریز 

روستای آرپادرسی

09144111398-

33844094

سوارکاری ارسآذربایجان شرقی13
محمدصادق نجیبی 

باهر

جاده قدیم اهر روستای آرپادرسی : تبریز 

باشگاه ارس

09143144530-

35257298

سوارکاری اصالنآذربایجان شرقی14
صمد قهرمانی  

بهنازقهرمانی

سه راهی اهرداخل روستای : تبریز 

آرپادرسی اول کوی شبنم

09143091642-

34797760

سوارکاری تاوریژخیرنقشآذربایجان شرقی15
مهدی یوسف زاده 

لیال حضرتیان

روستای آرپادرسی خیابان امام - تبریز 

2کوی سهند 

09144156509-

33294768

1159141932060باالتر ازامداد- سه راهی زنوز- مرندعلیرضا علیاریاحداث-خیبر اذربایجانآذربایجان شرقی16

حسین خدادادیسوارکاری امید احداثآذربایجان شرقی17
شهرکشکسرای روبروی پمپ بنزین : مرند 

طیاری
09144925763

ابراهیم فرهودیسوارکاری چاپارآذربایجان شرقی18
روبروی دادگستری پشت –بستان اباد 

ستاد نیروی انتظامی باالتر از مرغداری

04143338434-

09149320348

سوار کاری پایدار ساواالنآذربایجان شرقی19
-توحید سلمان زاده 

پروین پایداری
9199031609هادیشهر روستای امیر اباد–جلفا 

آذربایجان شرقی20
سوارکاری آذربایجان 

ملکان
حجت درخشان

اتوبان ملکان میاندواب ورودی –ملکان 

روستای مهماندار
9144200288
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سوار کاری محشرآذربایجان شرقی21
عبداهلل معینی شبنم 

شایسته

جاده شانجان روبروی پارک –شبستر 

میشو
9145051185

آذربایجان شرقی22
-سوارکاری دریان 

احداث

میر جواد سید 

حسینی

شبستر دریان میدان شهرداری بعد از 

فلکه شهرداری
9141702601

سوارکاری آذردرخششآذربایجان شرقی23
وحیدموسی زاده 

مریم شاهی

جاده ملکان به میاندوآب جنب : ملکان 

پاسگاه شهیدفرشباف
9149286966

هزارنفری5قوری چای استادیوم : میانهمحمدانگوتیسوارکاری رخش میانهآذربایجان شرقی24
09143230275-

52272912

سوارکاری آذرخشآذربایجان شرقی25
کریم شیله باف 

مریم کاغذ چی–
کوی دیزل آباد بعد از پل راه آهن: مراغه

3250351-

09141210724

9143202551جنب اب درمانی شورسو-مراغهمحمد رضا قیروانیسوار کاری کو هستانآذربایجان شرقی26

9149220661جاده علویان پادگان ایلخی–مراغه مهدی اسماعیلیسوارکاری ایلخیآذربایجان شرقی27

امین دشتبانیسوارکاری کوثرآذربایجان شرقی28
 کیلومتری ترسیده 14مرند جاده بازرگان 

به شهر کشکسرای

09141913383-

42236686

پاشا خانآذربایجان شرقی29
منوچهر فرهنگ  

ساناز فرهنگ

روستای کندلج میشاب شمالی : مرند 

مابین روستای مالیوسف و کندلج
09141157451

رشید خلیلیخلیلیآذربایجان شرقی30
جاده نظامی خواجو مرکز :  عجب شیر 

پرورش اسب
9141211699

حاجی زاد منصور احداثآذربایجان شرقی31
نصرت حاجی زاد 

منصور

جاده تبریز صوفیان اول جاده : شبستر 

امند پشت کارخانه مرسدس بنز به 
9144002373

رضا باالئی آبریزسوارکاری اسب اصیل عرشیاآذربایجان شرقی32
جاده اصلی روستای اندبیل - شبستر 

نرسیده به ورودی روستا

09141147717-

42555530

بهروز فیروز فر اقاییآذررخش امندآذربایجان شرقی33
 کیلو 6تبریز  –جاده صوفیان : شبستر 

متری بعداز پلیس راه تبریز پشت انبار 
9141144458

ارومیهآرین شادمانآریاسبآذربایجان غربی34

ارومیهساسان کریمیاسب سفیدآذربایجان غربی35

بوکانآژوانآذربایجان غربی36

آریاآذربایجان غربی37

آلتایآذربایجان غربی38

آتاآذربایجان غربی39

آراز اسب ارومیهآذربایجان غربی40

فرحانآذربایجان غربی41

اردبیل42

اصفهاناصفهان43

پارادایساصفهان44

ایران زمیناصفهان45

پردیساناصفهان46

هیات ارسال نکردهالبرز47

33
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09188402275منطقه چغاسبزمریم قدمی-علی غیاثیحریر48

09181411866انتهای دیوار فرودگاه- روستای چشمه کبودسارا عالئی نژاد-علی سلیمان نژادآریا پست49

09188412529میدان قرآن روبروی درب فرودگاهبهاره جمالوندیسیروان50

09181411007پارک جنگلی چغاسبزسارا امامدوست رخش51

091777717371گناوه بعد از پلیس راه گناوهزهرا ابراهیمیشبدیز52

09171725306 جاده گناوه برازجان5کیلومتر مجتبی عشایریمسیحا53

09172677106گناوه جاده محمد صالحینیلوفر جوهریتاجدینی54

09171782497گناوه روستای چشمهمحمود شهبازیارشیا55

09173772860دشتستان کمربندی برازجان به بوشهر روستای دهقائدسیدمصیب جعفریدشستان بزرگ56

09171711564بوشهر عالیشهر به سمت گورک مزار حسینی کوچه آهن فروشی غرابهعباس موحدفرآریا توسن57

309171712174بوشهر سه راهی دلوار بطرف عالیشهر کیلومتریداله جوکارخلیج فارس58

09171702515بوشهر تنگک اول بعد از پالک گذاریعبدالمجید دوراهکیجوالن59

09188591301بوشهر نیروگاه اتمی کمپ مرواریدشهرام مولوی بیستونینیروگاه اتمی60

09173710822بوشهر سه راه خیراندیش کوچه تاالر عیسی فرعی دوم سمت راستخلیل حسینیحسینی61

09171765359بوشهر شرق روستای گورک خیش اشکن اتوبان عالیشهرمحبوبه عباسیپارکور62

09173713565بوشهر قریه بندرگاهفریبا گیالنیدلیران تنگستان63

09177719965بوشهر چاهکوتاه ابتدای جاده پیر آرش بیرانوندابرش64

09398428865دشتی روستای زایر عباسیسعید باغبانیامیر صدرا65

09179928738دیلم روستای بنه خاطرمحمدعلی ادیبیادیبی66

09178735456تنگستان بخش دلوار روستای علی آبادسیدعبداله صفویصفوی66

9121393618خیابان بهاران - احمد آباد مستوفی بهنام میرزامحمدی(نمک آبرود)آذر فراز تهران67

44904011 - 44904010انتهای بلوار دستواره- درب دوم و سوم پارک چیتگر هادی ساعیآریاسبتهران68

44739008 - 44739094بعد از پارکینگ شرکت واحد - بلوار ضلع شرقی ورزشگاه آزادی منوچهر غرویآزمونتهران69

9123018313خیابان بوستان - 3درب شماره - فاز غربی پارک چیتگر آرش اردالنابرشتهران70

9121017736نگارستان یکم - 5یاس - منطقه ترقیان - انتهای اتوبان بابایی محمد ولی الهاسب ایرانتهران71

9126836396 غربی16- انتهای الله - خادم آباد مهسا سرلکاسبیرانتهران72

79121213492پالک - خیابان الوند - خیابان آزادگان - سعید آباد هما خاتمی قزوینیالوندتهران73

بوشهر

باشگاه4ایالم
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9122770065 - 26543038خیابان شکوفه- بعد از پل فلزی - لواسان مهران کشانی(ره)امام خمینی تهران74

9121053897قبل از عوارضی- به سمت اتوبان ساوه - آزادگان مجید مقصودیایران نوینتهران75

22887766جنب باشگاه ابرش- پارک چیتگر مهدی کاوسیبامتهران76

9123231406دانشگاه علوم انتظامی- بعد از پل آزادگان - انتهای اتوبان همت فرزاد کیانیان(نیروی انتظامی)براق تهران77

9197263009 متری 10کوی - بعد از قارچ بیتا - خیابان شهر آباد - حصارسانی - شهریار میالد عطارنیاریبیور اسبتهران78

9121166941سعید آباد- جاده شهریار - اتوبان فتح بهرام سرشارپائیزانتهران79

9121072982 کیلومتر بعد از روستای قشالق جیتو به سمت چپ2- خیابان مسجد جامع به سمت پاکدشت - قرچک سعید عزتیتوسنتهران80

379191037298 پالک 3چناربن - کمربندی - لواسان سلمان ثقفیثقفیتهران81

55243040بعد از کانال- شمس آباد - روبروی خلیج فارس - اتوبان آزادگان مهدی جمشیدخانیجمتهران82

9194923361انتهای بلوار دستواره- پارک چیتگر حسین امدادچیتگرتهران83

9125340023بن بست نسیم- فیروز بهرام حمید حبیبیحبیبیتهران84

9121003148اولین کوچه سمت راست- بعد از پمپ بنزین - بعد از میدان نماز - شهریار احمد احمدیحیات سبزتهران85

9121192010خروجی احمد آباد جنب مسجد (ع)کمربندی امام رضا - به سمت شورآباد - کهریزک مجید حاجی احمدیدانا و دانیالتهران86

65949040 - 9123265388جنب ششم غربی- بلوار شهید مطهری - محمد شهر علی هژبردشت بهشتتهران87

249121137996پالک - شمس آباد - قبل از اتوبان ساوه - اتوبان آزادگان داریوش رحمانی پویارامتهران88

9122026615کوچه الماس درب اول- کوچه چمران - سعید آباد شهرام روانبخشسازندگان فجرتهران89

3726542984 پالک 3چناربن - کمربندی - لواسان سنجر سیاهپوشسیاهپوشتهران90

289122219343 و 26پالک - خیابان حافظ - رودهن شاهین زینلوندشاهین شانتتهران91

9191401277پانصد متر به پمپ بنزین کوثر- کمربندی پردیس به بومهن علی کالنترنیکشایان شرقتهران92

9122497125خیابان علی آباد - فیروز بهرام عباس جاللی فرهانیشبنمتهران93

9122171552نرسیده به زیرگذر اتوبان ساوه- رضی آباد - احمد آباد مستوفی چنگیز شکوریشکوریتهران94

3522402991پالک - کوچه یاس - دشت بهشت - اوین بابک شکیشکیتهران95

9122201277به سمت شرق شهرک صنعتی احمد آباد (ع)جاده امام رضا - به سمت شورآباد - کهریزک محمدشهاب حاجی احمدیشهابتهران96

77171125 - 77171120جنب نیروی دریایی سپاه - روبروی تره بار پیروزی -  اتوبان شهید دوران اصغر ناظریشهداتهران97

9121166262انتهای خیابان سوارکاری- خیابان جهانبخش - خیابان سلمان - انتهای بلوار ارتش مسیب علی محمدیشهدای سوهانکتهران98

9121721950جنب هایپر لوکس ستاره مقوایی- بعد از تقاطع غیر همسطح صیاد شیرازی - شهریار سیدمحسن مروجمروجتهران99

9121790119 - 46838174سعید آباد- جاده شهریار - اتوبان فتح شاهرخ مقدممقدمتهران100

9122768710بلوار دستواره-  پارک چیتگر 3 و 2ورودی قنبرعلی پوررضاییمیالد صدرتهران101

22938939جاده لشگرک بنانیه- بلوار ارتش سرهنگ مهدی دریانی(ذوالجناح)نزاجا تهران102

9123258795 - 66270070خیابان خلیج- جاده قدیم کرج داوود قربان پورنوروزآبادتهران103

59122010399پالک - کوچه صداقت - روبروی شرکت گاز - نرسیده به جلیل آباد - پیشوا عباس شورانیوارناتهران104
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شهرکردربیعی مقدمباالتین کالرچهارمحال بختیاری105

شهرکردآرش نیکبختاسمزیچهارمحال بختیاری106

فرخشهرپوریا کریمی نژادکوپال فرخشهرچهارمحال بختیاری107

بروجنفیضیرخش سفیدچهارمحال بختیاری108

شهرکردعلیرضا بنی طالبیگلستانچهارمحال بختیاری109

فرخشهرآرزو شکوهیکوه سفید فرخشهرچهارمحال بختیاری110

شهرکرداصغر قندمینیپرورش اسب یموت امینچهارمحال بختیاری111

شهرکردغالمعلی نجارهمارالچهارمحال بختیاری112

خراسان جنوبی113

ارشادخراسان رضوی114

سورانخراسان رضوی115

حسامخراسان رضوی116

09151157080 17مشهد انتهای بلوار وکیل آباد اول جاده طرقبه امام رضا مهران کاظمیانمدرسه سوارکاری کاظمیانخراسان رضوی117

ساالر خراسانخراسان رضوی118

آکادمی ملی توسخراسان رضوی119

فردوسیخراسان رضوی120

فاقد مجوزکیوانخراسان شمالی121

فاقد مجوزآرادخراسان شمالی122

فاقد مجوزآذرخشخراسان شمالی123

فاقد مجوزکارگرانخراسان شمالی118

فاقد مجوزآرتانخراسان شمالی119

مجوز داردابوالفضل صمدیصمدیخراسان شمالی120

فاقد مجوزناهیدیخراسان شمالی121

فاقد مجوزرحیمیخراسان شمالی122

فاقد مجوزحکت اله شیردلکیمرخراسان شمالی123

09166166739علی گلجوییگلجوییخوزستان124

09127391764عبداالمیر کماییهیروخوزستان125
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8

7

باشگاه2



تلفن باشگاهآدرسمدیر باشگاهنام باشگاهتعداد باشگاه استانردیف

        لیست باشگاه های سوارکاری کشور

33

زنجاناسوارانزنجان126

زنجانالمپیکزنجان127

زنجانمیثمزنجان128

زنجانجوادیانزنجان129

زنجانمینازنجان130

زنجانرادمانزنجان131

زنجانچاپارزنجان132

زنجانکالسکه طالییزنجان133

زنجانآسیازنجان134

ابهربهار ابهرزنجان135

خرمدرهکامران کالنتریستاره خرم درهزنجان136

زنجانآذرخشزنجان137

ابهرآرمادازنجان138

خرمدرهالهامزنجان139

خرمدرهخرمزنجان140

سلطانیهفارههزنجان141

 09368835615جاده بنه کوه_گرمسار حمیدرضا حیدریشباهنگسمنان142

09122212447روبروی شهرک صنعتی _روستای یاتری علیا  _آرادان افشین اشرفیچوگانسمنان14

09122311077 دامغان4کیلومتر جاده _سمنان محمدعلی دادورشبدیزسمنان144

 09301034134جاده امیریه احمد کیانپارتیانسمنان145

 09123321298 جاده ارمغان سمنان3دامغان کیلومتر ابراهیم کاوهکاوهسمنان146

09124739287نرسیده با کارخانخ سیمان _شاهرود جاده امیریه سپیده قزوینیانمهرسمنان147

نداردسیستان و بلوچستان148

09173125926زرقان-شیرازآرشام زرقانیملل زرقانفارس149

09177191487زرقان-شیرازعلیرضا محمدیدشت بهشتفارس150

09173112423زرقان-شیرازمحسن ارعیابرش فارسفارس151

09179178392زرقان-شیرازامیرحسین یزدان پناهیامیر به پارسهفارس152

09173011614شیراز جاده صدراندا زارعآنرافارس153

09173114250شیراز کوچه کابل سازیعبدالعلی مسجدیسمندفارس154

09177810486الرستانمجتبی شهرآشوبشهرآشوبفارس155

09363346698شیراز جاده بوشهرمرضیه نوروزیاصایلفارس156

09179628961شیراز جاده بوشهرشهاب حیدریشهابفارس157

09171170122شیراز دهنوندلریامید ابراهیمیپارسیان امیدفارس158

09177117001شیراز جاده علی آبادعباس حسامیپارسه شیرازفارس159

09200808266شیراز خانونکآفتاب شیرازمهدی حاصلیفارس160

2شیراز پشتیبانی منطقه محمدصادقیشهدای ارتشفارس161

09171050188شیراز شهرک آرینبهزاد اسدیمهالفارس162

باشگاه16

 باشگاه6
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09171119424شیراز هفت برممحمدعلی ضرغامی ضرغامیفارس163

09121758891شیراز جاده کوارعلیرضا وطن ایمانسلطانفارس164

09177062331بزین خیابان علوی نبشحیدر عباسیآرشفارس165

09122855611شیراز کودبانمهوش کریمیطالقوشفارس166

09172206021استهبانعلی اصغر نرگسنرگس استهبانفارس167

09177054245شیراز کیان آبادامیدرضا حسن پورنخلفارس168

09173812500گراشفضل اهلل فتحیفاضل گرانیفارس169

09173210642دارابزمان ظریفیشهید عمران ظریفیفارس170

09177822609المردیونس زمانیزمانیفارس171

09375502423اقلیدمحمدرضا اسالمیاسالمیفارس172

09171235312ممسنیمحمدرضاییشولستانفارس173

09171111319کوارقلعه نومحمدرضا جعفریپارسه کوارفارس174

09173160008کوارکوروش دشتی پوردشتی پورفارس175

09177901288سپیدانابوذربیش بینبهارستانفارس176

09173923742جهرمعلی اصغر شهاب پورشهاب پورفارس177

09173822004الرستانپروانه مولوینبی اکرمفارس178

09173112422الرستانمحسن محبیبرادران محبیفارس179

09171322267نی ریزاسماعیل رحمانیبختگانفارس180

09177026232خرامهرضا عربنسیم بختگانفارس181

09171180615شیراز کویهآرمان فرهادیفرهادیفارس182
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09121818185بویین زهرامجید سامهطالئیه دارانقزوین183

09123814151بویین زهرامصطفی رحیمیرایمونقزوین184

09122814151قزوینبهرام رضی/ احمدعلی رضیذوالجناح قزوین185

09123811220قزوینمجید عظیمیآرمانقزوین186

09121813374قزوینسهیل خضرحیدریاسپریسقزوین187

09121823189قزوینعلی کریمیانسروشقزوین188

09192820308اقبالیهآغاسیمیالنقزوین189

قزوینحسین احمدیآریاناقزوین190

09123826080قزوینجواد ژالهژالهقزوین191

علیرضا رمضانیرمضانیقزوین192

09126109989قزوینحسین احسانی فاخرمهرآریاقزوین193

09127447331قزوین زرهی16لشگر (رخش)شهید عابدینیقزوین194

البرززهرا السادات موسویپرتوقزوین195

09121824569الوندامیرحسین باقرآبادیالبرزقزوین196

09127889989تاکستانسعید جلیلوند/نوروز جلیلوندطوفانقزوین197

09125826539تاکستانکیومرث طاهرنیاقره باغقزوین198

09125523161تلفن .  جاده قنواتجنب امامزاده طیب و طاهر7قم کیلومتر امیر طیبیچابکقم199

0۹۳۰۳۳۶۰۶۰۳ متر بعد از تاالر تشریفات ۵۰۰ قم سر پردیسان حمید وفاییرادقم200

۰۹۱۲۵۵۲۸۳۲۹ قم انتهای بلوار غدیر جنب تاالر تشریفاتهادی غفاریرخش کویرقم201

۰۹۱۹۲۵۱۲۸۹۰ قم جاده قدیم تهران اداره کل کار و رفاه اجتماعیابوییاداره کارقم202

زرتشتکردستان203

شاسوارکردستان204

مادکردستان205

سروش-اسپانیزکردستان206

صادق وزیریکردستان207

صدفکردستان208

کردانکردستان209

سهندکردستان210

ساپارتاکردستان211

اورازکردستان212

 باشگاه10

 باشگاه16

باشگاه5 
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09133953580کرمان هفت باغ علویحامد نقویالماس کویرکرمان213

09133983989کرمان جاده تهرانعلی محمد ایرانمنشکرمان بیسکرمان214

09373665700کرمان هفت باغ علویمهبد توکلیشبدیزکرمان215

09131452002کرمان دانشگاه شهید باهنرداریوش وثوقدانشگاه باهنرکرمان216

09132984755کرمان جاده زرندمحسن کرباسیچنارانکرمان217

09131911692کرمان جاده چوپار ماهانعلی سیفیمردان فارسکرمان218

09192251572کرمان جاده چوپار مجتبی جباریذوالجناح کرمان219

کرمان جاده چوپار افاضاتیچابکسوارانکرمان220

09132406646کرمان زنگی آبادرحمان زنگی آبادیزنگی آبادکرمان221

09131439827کرمان قائم آبادمحسن امیرماهانیقائمکرمان222

09139382303بم ارگ جدیدامیر ساالر بهزادیارگ جدیدکرمان223

جاده سیرجان بافت-سیرجانصالحیپارسه تنبورکرمان224

رفسنجانشهرداری رفسنجانکرمان225

رفسنجان جاده نوقشریفشریف سیرجانکرمان226

رفسنجان جاده نوقحسینیحسینی رفسنجانکرمان227

09133917723رفسنجان جاده بهرمانمسلمیانمزرعه مسلمیانکرمان228

زرندایزدیرخش زرندکرمان229

09171303188فرجامکرمانشاه230

و بویراحمدکهکیلویه 231

09111715080گرگان هاشم آباددکتر قطب عمادیشکوه طبیعتگلستان232

09113765495کالله آنا قلیچییاسین یاسرگلستان233

09111718681گرگان هزار پیچمجتبی ساداتمهرآذینگلستان234

09111761259روستای قویتمیعبدالناصر مشرقیمشرقیگلستان235

سعدی شیخیسعدی شیخیگلستان236

بندر ترکمن میدان اسبدوانیقره دوالقبندر ترکمنگلستان237

09380192798گنبداسالم قره قولپاقیزرین گنبدگلستان238

پیربازار- رشت یورتمهگیالن239

پیربازار- رشت فرشتگان نجیبگیالن240

پیربازار- رشت یالگیالن241

صومعه سراقویدلگیالن242

الهیجاننادریگیالن243

مرکز تحقیقات جاده تهرانکاسپینگیالن244

طالشرخشگیالن245

فومنخوارزمیگیالن246

در دست اقدامخمام-رشت-همایگیالن247

 باشگاه17

 باشگاه7

باشگاه9
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09166674960روستای سراب یاس- خرم آبادفاطمه حسینییکه تاز لرستانلرستان248

09166630141هوکی. خرم آبادانتهای روستای تجره ساداتمچتبی پاکزادکاسیتلرستان249

09358151557خرم آباد گرم درهامین بیرانوندابرشلرستان250

09169763624روستای چم انجیر- خرم آبادبهارک عزیزالهیرضالرستان251

09166610803روستای کهریز- خرم آبادحمید رخشانرخشانلرستان252

09199808591برجردبابک بیرانوندبابکلرستان253

09163979239خرم آباد روستای رباط نمکیبهنام کرمیکاسپین هورسلرستان254

09166296494خرم آباد روستای رباط نمکیمسعود پورمانیاندژشاپورخواستلرستان255

09166630799خرم آباد روستای تجره ساداتمحی الدین نورالدینیمیالد نورلرستان256

09358902003خرم آباد روستای تجره ساداتعلی آذریانآذریانلرستان257

09166616035خرم آباد روستای تجره ساداتمحمد رشنوآراسبلرستان258

09191121503تک درخت-بروجردامین نیک نژادامین لرستان259

09165461069اشترینان جاده کارخانه نوشابهماهان حسنیحسنیلرستان260

09166622022 جاده ازنا5کیلومتر - دورودمحمدلکمهرگانلرستان261

09169665837روستای تجره سادات- خرم آبادعابدینی نورالدینیعابدینی نورالدینیلرستان262

09901322139 اراک5بروجرد کیلومتر علی صادقیشبدیزلرستان263

144825663نبش یاس-محمودآباد روستای سیاه کالسامان آذریمزرعه سامانمازندران264

09115763536محمودآباد روستای ترسیابجواد لزوریمدرن شمالمازندران265

8409114153616قائمشهر روستای کوتنا کوهساران رضا قربانی کوتناییسمند کوهسارانمازندران266

09111132032 روستای مهدی خیل5آمل جاده قدیم آمل به بابل کیلومترعلی اصغر محمودی و پریسا عفتیچابکسوارانمازندران267

09113258061-09371210315آمل روستای چائوسرمحلهمهدی عمرانی و سیده زهرا رضویکاسپینمازندران268

509112160027بابل بیمارستان روحانی پارک بانوان الله حسین عالمیان و ناهید غیاثیجستانمازندران269

09125420071نور مجتمع تفریحی توریستی دشت نورامید دهقاندشت نورمازندران270

اراکمهارتمرکزی271

اراکبارمانمرکزی272

اراکشهرداری مهاجرانمرکزی273

اراکآذینمرکزی274

ساوهتندرمرکزی275

ساوهرازینمرکزی276

ساوهیونیکمرکزی277

زرندیهرام دختمرکزی278

محالتصحرامرکزی279

محالتآیالرمرکزی280

دلیجانآریا دلیجانمرکزی281

تفرشنعل طالییمرکزی282

شازندفجمرکزی283

فراهانآهومرکزی284

 باشگاه14

 باشگاه16

باشگاه7
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بندرعباسباشگاه عقابهرمزگان285

بندرعباسباشگاه پرش هرمزگان هرمزگان286

بندر لنگهباشگاه الالهرمزگان287

9188177034انتهای بلوار ارم- همدان مهدی صمدیایثارهمدان288

9121241972کوچه گمرک- بلوار فرودگاه - همدان علیرضا بختیاریابن سیناهمدان289

9182097345کوچه چشمه ساران- بلوار ارم - همدان حسین بختیاریچشمه سارانهمدان290

9193110200جنب فرودگاه- بلوار فرودگاه - همدان مجید فتحی مهراکباتانهمدان291

9358353636انتهای شهرک فرهنگیان- همدان مهدی نوروزیشبدیزهمدان292

9183134503 جاده کرمانشاه5کیلومتر - همدان نادر معصومیان1آذرخش همدان293

9183155004کمربندی بهار به اللجین- شهرستان بهار محسن حدادیان2آذرخش همدان294

9189133649 جاده مالیر7کیلومتر - همدان ابراهیم آقاجانیپروازهمدان295

9188120429 جاده کرمانشاه5کیلومتر - شهرستان اسدآباد رحیم کریمی تباررونیاهمدان296

9189540060 جاده برزول2کیلومتر - شهرستان نهاوند حسین ابراهیمیکوهیارهمدان297

9126650476روستای دمق- شهرستان رزن رضا اشرفیدیمورهمدان298

_جنب پادگاه قدس-  جاده کرمانشاه 5کیلومتر - همدان مهدی جعفریدریاهمدان299

9181519253 جاده فیروزان5کیلومتر - شهرستان نهاوند رضا سوریهمسایههمدان300

پازن یزد301

صفائیهیزد301

شبدیزیزد303

آراسب آسیایزد305

کویریزد307

باغشهریزد309

رخش آرایزد311

صدراردکانیزد313

ملییزد315

ساالر تفتیزد317

ونوسیزد319

حسین آبادیزد320

 باشگاه13

 باشگاه12
























