








خانم کونیکو یامامورا

مادر شهید سرافراز

محمد بابایی 





P2-P4 ساره جوانمردي 1

R2-R3 رقیه شجاعی 2

P2-P4 ارم سمیرا 3



کیلو80 رستمیروح اهللا  1

کیلو97 سید حامد صلحی پور 2

کیلو+ 107 منصور پور میرزایی 3

کیلو107 سامان رضی 4

کیلو65 امیر جعفري 5



اسامی ورزشکاران ر

حسین گلستانی 1

داود علی پوریان 2

رمضان صالحی حاجیکالئی 3

سید محمد حسین حسینی جد 4

صادق بیگدلی 5

مجید لشکري صنمی 6

محمد نعمتی 7

مرتضی رمضانی گراکوئی 8

مرتضی مهرزاد سالکجانی 9

مهدي بابادي 10

مهرزاد مهروان 11

میثم علی پور 12



ایمان بک زاده 1

حسن عبدي 2

عبدالجلیل قرنجیک 3

محمد محمدنژاد 4

دانیال ذاکري 5

امیررضا احمدي 6

محمدحسن سیاري 7

محسن طلوعی 8

مرتضی عابدي 9

وحید سعادت 10

مجتبی کمالی 11

فالح عیاشی 12



F11 وزنه  ، دیسک مهدي اوالد  1

F34 نیزه سعید افروز 2

F57 نیزه امان اله پاپی 3

F41 نیزه صادق بیت سیاح 4

F13 نیزه علی پیروج 5

F34 وزنه سیامک صالح فرج زاده 6

F35 وزنه علی اصغرجوانمردي 7

F42 وزنه سجاد محمدیان 8

T12 پرش طول امیر خسروانی 9

F56 نیزه هاشمیه متقیان معاوي 10

F11 وزنه  ، دیسک نورمحمد آرخی 11

F54 نیزه امیري حامد 12

F12 وزنه  سامان پاکباز 13

T13 متر400 علی نجیمی وحید 14

F53 وزنه علیرضا مختاري 15

F53 دیسک دارابیان الناز 16



کیلو-90 نوري وحید 1

کیلو+100 محمد رضا خیراله زاده 2



کیلو -75 مهدي پور رهنما 1

کیلو+75 اصغر عزیزي اقدم 2

کیلو+58 رایحه شهاب 3



ریکرو انفرادي
زهرا نعمتی 1

ریکرو میکس

کامپوند  علی سینا منشا زاده 2

W1 محمدرضا زندي 3

کامپوند میکس-کامپوند رمضان بیابانی 4

کامپوند میکس-کامپوند فرزانه عسگري 5

ریکرو انفرادي
غالمرضا رحیمی 6

ریکرو میکس



KL3 شهال بهروزي راد 1

VL2 اسالم جاهدي 2



جاده -  پیست مهدي محمدي 1



2020تعداد ورزشکاران و کادر فنی اعزامی به بازي هاي پارالمپیک توکیو 

7 2 5 پاراوزنه برداري 1

21 5 16 پارادو و میدانی 2

8 2 6 پارا تیراندازي با کمان 3

13 1 12 والیبال نشسته آقایان 4

4 2 2 پارا جودو 5

5 2 3 پارا تیراندازي 6

6 3 3 پارا تکواندو 7

2 1 2 پارا کانو 8

14 2 12 بسکتبال با ویلچر آقایان 9

2 1 1 پارادوچرخه سواري 10

83 21 62 جمع کل



2020هاي پارالمپیک توکیو  لیست کادر همراهان اعزامی به بازي

اسامیتعدادعنوانردیف

خسروي وفا ، تابع: آقایان2دبیر -رئیس 1

آقاي دکتر نوروزي  1پزشکی2

آقاي  هادي رضایی1سرپرست کاروان3

آقاي علی  فرجی1کاروان  معاون4

نفر 5جمع نفرات



با توجه به اولویت  لیست همراهان اعزامی
اسامیتعدادعنوانردیف

خانم لیموچی1رییس نواب1

آقاي اسبقیان1  رئیس فدراسیون جانبازان2

آقاي مظلومی1رئیس فدراسیون نابینایان3

آقاي شعبانی بهار1رئیس فدراسیون تیروکمان4

آقاي فرهنگ شاد نیا1سرپرست فدراسیون دوچرخه سواري5

و ) مادر شهید محمد بابایی(خانم کونیکو یامامورا بابایی 2و همراه سرپرست نمادین6
)همراه(بلقیس بابایی 

سید مجتبی قاسمیآقاي 1نماینده وزارت7

آقاي لقمانی1نماینده سفارت8

کادر پزشکی  9
)پزشک، فیزیو تراپ،روانشناس، پرستار(

دکتر براتیدکتر رفیعی پور ، دکتر سخنگویی،  : آقایان4
)پرستار( اعظم صالحی :خانم

آقاي محمود خانی1)ناظر رشته هاي ورزشی( رئیس آکادمی و10

حجت االسالم سرلک 1فرهنگی 11

وکیل -شکوهی : خانمها  -عبدالمالکی:  آقاي3مترجم12

...آقاي اسماعیلی و 2پشتیبانی  13

آقایان علی کشفیا و امیر ماندگار فرد2هیئت اجرایی کمیته14

خانم نوري1دفتر ستاد15

نفر 23نفرات جمع



اصحاب رسانه
نام و نام خانوادگیتعدادعنوان رسانهردیف

محمدرحمن نظام االسالمی 1) صدا و سیما(پارالمپیک1

طاهره عالیشوندي 1)خبرگزاري صدا و  سیما(پارالمپیک2

سید محمدسعید مدنی 1کیهان ورزشی 3

یوسف اکبري 1ایسنا   خبرگزاري4

محمد سبزعلی جماعت1خبرگزاري فارس5

غفار میرزایی 1خبرگزاري ایرنا6

محسن وظیفه1روزنامه ایران ورزشی 7

محمد خاوري1پایگاه خبري وزارت ورزش8

مسعود حسین  1روزنامه تهران تایمز 9

احسان محمدیان  1خبرگزاري میزان10

حسین پورمحمد یوسفده1خبرگزاري تسنیم11

مرتضی احمدي1خبرگزاري مهر12

مهدي زارع اردستانی 1)عکاس(روزنامه خبرورزشی13

امیررضا استواري  1)عکاس(خبرآنالین14

فاطمه سادات هاشمی1)عکاس(پارالمپیک15

سجاد آورند 1مستند ساز16

فرهاد طلوع کیان1پارالمپیک17

نفر 17نفرات جمع



اسامیتعدادعنوانردیف

آقاي رحمانی-سفیر1

قاسم قاسمی -فرامرزیان  خانم2ویژه  مهمانان2

نفر 2جمع نفرات



تعداد عنوان ر

2 رئیس و دبیر 1

26 کادر اجرایی 2

62 ورزشکاران 3

21 کادر فنی    4

17 اصحاب رسانه 5

2 همراهان 6

130 جمع کل



سرپرستان رشته هاي ورزشی

سرپرست رشته ورزشی ر
آقاي امیر ماندگار فر پاراوزنه برداري 1

آقاي احمد عبدالمالکی پارادو و میدانی 2

آقاي غالمرضا شعبانی بهار پارا تیراندازي با کمان 3

آقاي علی کشفیا والیبال نشسته آقایان 4

آقاي محمد مظلومی پارا جودو 5

خانم میترا وکیل پارا تیراندازي 6

آقاي سید محمد پوالدگر پارا تکواندو 7

آقاي محمد رضا محمودخانی قایقرانی 8

آقاي عباس آقاکوچکی بسکتبال با ویلچر آقایان 9

آقاي فرهنگ شادنیا پارادوچرخه سواري 10
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