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مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان 
مازندران- یزد – فارس – خراسان رضوی – البرز 

با اهداء سالم
احتراماً؛ به استحضار می رساند این فدراسیون در نظر دارد طبق مصوبه ستاد بازیهای پاراآسیایی ، اولین مرحله اردوی آمادگی 

تیم ملی شنای جوانان آقایان نابینایان و کم بینایان ( اعزامی به مسابقات پاراآسیایی جوانان امارات ) را در شهر تهران برگزار نماید.
لذا با توجه به انتخاب فرد/ افراد مشروحه ذیل در این مرحله از اردو ،خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت موارد ذیل، نسبت به 

صدور مرخصی ورزشی ایشان همکاری و  اقدام الزم را مبذول نمایند.
۱ – ارائه معرفی نامه از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان یا هیات ورزشی و همراه داشتن بیمه وزشی معتبر سال ۱۳۹۶ هنگام 

پذیرش الزامی است . 
۲ –به همرا داشتن اصل پاسپورت (با داشتنن حداقل اعتبار تا پایان خرداد ۹۷) اصل شناسنامه  - اصل کارت ملی-  ۴ قطعه عکس زمینه 

سفید برای ورزشکاران ضروری است .  
 ۳ – ثبت نام در سامانه مبین .

۴ – داشتن برگه کالسبندی از دکتر نجفی ، ضمنا شماره تلفن مطب جناب آقای  دکتر نجفی ۰۲۱۴۴۱۶۴۱۹۰ میباشد .
۵ – عدم حضور در اردو به منزله انصراف از عضویت در تیم ملی تلقی میشود .

۶ – ورود :  بعد از ظهر روز ۶ /۹۶/۵   ،   خروج :   بعد از ظهر روز۹۶/۵/۱۴
۷- آدرس : تهران-میدان شوش - خیابان شوش – خیابان شهید هرندی – مجموعه ورزشی شهید هرندی – هتل ورزش جانبازان و 

نابینایان
استان سمت نام و نام خانوادگی ردیف
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یزد // ابوالفضل قاسمی ۲

فارس // علی خالدی ۳
فارس // علی گل پیچ زاده ۴

خراسان رضوی // امیر حسین سعادتی ۵
البرز // رادین جعفری ۶
یزد // محمد شیخ علی شاهی ۷

مازندران مربی استانی سلمان هاشمی عراقی ۸
فارس مربی استانی ۹ احمد رستاد 

خراسان رضوی مربی استانی محمد اسماعیل فرح بخش ۱۰
یزد مربی استانی کاظم باغستانی ۱۱

فارس مربی استانی احمد رستاد ۱۲
خراسان رضوی مربی استانها محمد اسماعیل فرح بخش ۱۳

تهران سرمربی حمید شریفیان ۱۴
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