ردیف

مدرسه فوتبال

نام مدیر

شماره تماس

آدرس محل تمرین

1

تراکتور سازی

محمد تقی سعادتپور

09144137745

باشگاه تراکتور سازی

2

کارگران

مصطفی فتح الهی

04132841423

شهرک امام باشگاه کارگران

3

دبیری

شهرام دبیری

09147771597

استادیوم مرزداران

4

شهرداری

علیرضا رحیمی

04134449193

سازمان ورزش شهرداری تبریز

5

عقاب

سیروس فرج زا ده

09141005071

پایگاه دوم شکاری تبریز

6

قائم نجفی

یوسف قلی پور

0914006603

ارم –آکادمی ارم

7

یاران ایران

محرم کریمپور

09149171683

نصف راه چمن مصنوعی امیر کبیر

8

سبزپوشان

فرهاد داداش ضیائی

09147334353

سالن کوثر شهرک سهند

9

شهریمیز

سید طاهر اسحقی

09148050080

سالن  27خرداد امامیه

10

کالسیک

رضا حدادی مقدم

09145022003

نصف راه چمن مصنوعی امیر کبیر

11

نخبگان

محمد اولیائی

09145001191

آسمان پرواز – ارتش جنوبی پست خانه

12

کمال

کمال سالمی

09144121198

ولیعصر پروین اعتصامی جنب مسجد ولیعصر
زمین منجم

13

آراز

مسعود پیری

 09197091727ماراالن چمن مصنوعی شهید پاشایی

14

نام آوران

محمدعلی عمودی

09143035619

شهرک باغمیشه جنب فروشگاه ماهی

15

کاوه

کاوه سالمی

09141144812

طالقانی روبروی دانشگاه فرهنگیان

16

برتر

سید محمد سید
حسینی

09143033386

سالن فرهنگ مرزداران

17

پاس جهانبخش

اصغر جهانبخش

09144033717

چمن مصنوعی پرواز

18

آوای تبریز

فرهاد اسدی

09148364648

ماراالن چمن مصنوعی شهید پاشایی

19

دانش و ورزش

عباس حسین زاده

09143143045

چمن طبیعی لشکر ارتش جنوبی

20

بهبود

عباس بهبودی

09141048288

شهرک باغمیشه جنب فروشگاه ماهی

21

کسری

روزبه صدری آذر

09142196676

پرواز آسمان تبریز

22

تبریز پویا

ایوب نیک خرد

09145810610

خیابان ورزش ورزشگاه مشعل

23

شهید فهمیده

جعفر کامرانی

09149080792

سالن ورزشی میر داماد

24

بنیاد

نادر منیعی

09144190652

چمن مصنوعی استادیوم تختی

25

صنعت و ورزش

علیرضا عیوضی

09143016949

استادیوم جام و جم خیابان ارتش

26

ایپک پاالس

بهرام زرشناس

09144088950

چمن مصنوعی پارک والیت شهرک اندیشه

27

ولی عصر

مهرداد ممی پور

09143147847

چمن مصنوعی سرپوشیده آذرآّب

28

زیست سبز

جاوید نوری

09338805691

شهرک امام  -پشت کالنتری -18چمن مصنوعی
اختصاصی کارگران

29

محمد زاده

یونس محمد زاده

09143082271

استادیوم جام و جم خیابان ارتش

30

ایمان

مهدی محمد پور

09141194144

استادیوم مرزداران

31

نوین تبریز

ناصر صالحی

09144022927

میر داماد -سالن چمن مصنوعی

32

ستارگان تبریز

علی فرضی

09148659531

چمن مصنوعی توانیر

33

ساالر خسرو شهر

توحید چاپاری

09143085807

ورزشگاه شهر خسروشهر

34

بازرگانی نوین

ناصر رنجبر

09144155343

نصف راه سالن بازرگانی

35

الغدیر

حسین نقی یان

09141152836

گشتارگاه چمن مصنوعی الغدیر

36

رشاد

یونس معینی

09143145492

جاده ائل گلی زمین چمن ایدم  2ولیعصر پارک
پروین اعتصامی زمین چمن شهدای منجم

37

کوچ

سید صادق بقائی

09145064232

میدان ستارخان مجموعه ورزشی کوچ سالن
ورزشی و ورزشگاه شهید موسی زاده

38

تکنیک

علی پوررحیم

09143016711

امامیه چمن مصنوعی مشروطه

39

فجر

محمود ریسمانچی

09372634474

سالن ورزشی خانه گارکر تبریز

40

نود

حسن بانظم

09372634474

خیابان ورزش ورزشگاه مشعل

41

شهاب

رسول شاکر

09149213077

اتوبان پاسداران جنب پارک عینالی چمن
مصنوعی علم و ادب

42

مهارتهای فوتبال

نادر باداد

09195368493

شهرک مرزداران چمن مصنوعی آفتاب

آذربایجان چمن مصنوعی بعثت

43

آلتین گل

علیرضا داداش زاده

09146000616

44

استار

امیرعلی احمد زاده

خیابان بهار خانه سازی جنب میدان سبزی چمن
09141034391
مصنوعی شهدای حکم آباد

45

ایده آل

عدالت دخت باقر

 09143059576کوی فیروز امیر کبیر ج چمن مصنوعی امیر کبیر

46

ایدمان

علی اکبر چوپانی

09144171791

تبریز-فلکه خیام -ایدم

47

یگانه

مهردادیگانه

09331778385

استادیوم  5هزارنفری مرزداران

48

سفید پوشان

محمد ذریه

09144064726

گشتارگاه چمن مصنوعی الغدیر

49

ارگ تبریز

سعید غالمحسنی

09141146004

سالن دانشگاه علوم پزشکی تبریز

50

حاتمی

مهدی حاتمی

09148886545

تبریز-فلکه خیام -ایدم

51

ایرانیان

جعفر اکبرپور

09144032895

چمن مصنوعی کوی الله

52

شاهد

غالمرضا دشن

09143144690

منجم چمن طبیعی فنی و حرفه ای

53

سپهر ماشین سازی

علی عباسی

09149160116

پرواز چمن مصنوعی آسمان

54

نبرد

مجتبی ذاکری

09141005262

زمین شماره  3فرودگاه – سالن میالد پل قاری

55

سرخپوشان تبریز

میرمعصوم حسینی

09144022814

چمن مصنوعی آکادمی ارم

56

آرمان سهند

امیر اسدی

09141066090

سالن ورزشی ساالر شهرک سهند

57

فرهنگ گستر
باسمنج

اسماعیل جوانی

09149126104

باسمنج سالن فجر

58

نام آوران مهدیه

مهدی فتح اله زاده

09146168944

ولی امر ربع رشیدی

59

حسن دخت

حسین محمد حسن
دخت

09143177010

ورزشگاه توحید عباسی

60

ستارخان

منوچهر صالحی

09143029193

ورزشگاه مشعل خیابان ورزش

61

آتا

علی عالی

09147606218

آبرسان سالن ورزشی شهید نوری – میدان
آذربایجان چمن مصنوعی بعثت

62

شهدای مایان

صمد آزموده

09149114127

مایان سفلی

63

پدیده

داور آقایی

09141032607

باغمیشه زمین چمن مصنوعی مکث

64

تربیت گستر

علی رجبی

09141002719

سالن ورزشی طباطبایی

65

آوای نشاط

فائز رضوی

09142218060

چمن مصنوعی ورزشگاه تختی (باغشمال ) –
سالن های شقایق کوی الله

66

علمی کاربردی
ماشین سازی تبریز

مصطفی شمسعلی

09143153215

قراملک چمن کارخانه ماشین سازی

67

محالت تبریز

محمد علی وزیرآبادی

04137460288

چمن مصنوعی های محالت تبریز

68

علم و ادب تبریز

اسماعیل بابازاده

09149139741

اتوبان پاسداران پارک ربع رشیدی

69

آذرخش تبریز

رسول طریقت

 09148310623شهرک پرواز پارک پلیس – مجموعه ورزشی ایدم

70

دانشگاه تبریز

حبیب محمد پور

09144138660

چمن مصنوعی بعثت میدان آذربایجان

71

پرورش گستر سهند

علی ربوی

09144050599

شهرک پرواز چمن مصنوعی

72

دین محمدی

غالمحسین دین
محمدی

09143011323

باغمیشه الله پارک

73

پسران آبی

صمد قنبریان

09359735585

چمن مصنوعی راه آهن

74

سرخ آبی

کریم افخم

09141145424

چمن مصنوعی استادیوم باغشمال

75

شفق

آرش زارعی

09149068867

آزادی پشت جهاد کشاورزی –امیر کبیر

76

شهید پناهی

محمد حسین پناهی

09144176909

خیابان ورزش –شهرداری تبریز

77

قهرمانان

خلیل صادقی

09143130628

ولی امر چمن مصنوعی

شهرستان

1

کلوانق هریس

بهزاد مجردی

09141188094

هریس سالن ورزشی کلوانق

2

آذرآبادگان ملکان

محمد رضا ملکی

09144228199

ملکان خیابان جانبازان استادیوم تختی

3

مرادزاده مرند

یاسر مراد زاده

09148273072

استادیوم تختی مرند

4

البرز مرند

مجتبی رسولی

09144917318

چمن اداره آب و فاضالب مرند

5

سهند مراغه

اصغر عبدی

09146148102

چمن ورزشی شهید ماهری و سالن حجاب

6

ماراویا مراغه

غالمرضا مهربان فام

09143217428

استادیوم ورزشی تختی مراغه

7

عبدی مراغه

غالمرضا عبدی

09149893383

استادیوم ورزشی تختی مراغه

8

پاس اهر

بهبود سعادتی

09141283160

سالن والیت سپاه اهر جاده مشکین شهر

9

فوالد میانه

داود صفاجو

09143230788

چمن مصنوعی شهید سرانجام میانه

10

سرخ جامگان مرند

حامد منافی

09367371800

چمن مصنوعی پارک جانبازان مرند

11

هیات فوتبال بستان
آباد

عظیم رضایی

09144315033

ورزشگاه بستان آباد

12

طالیی پوشان
شبستر

ابوالفضل خلیل زاده

09148653045

استادیوم تختی شبستر

13

معلم آذرشهر

مرتضی سرخونلوی

09143051664

سالن ورزشی انقالب آذرشهر

14

ترابی مرند

علی نباتی

09148272762

استادیوم تختی مرند

15

هیات فوتبال
آذرشهر

رحیم نقی زاده

09144100579

استادیوم تختی آذرشهر

16

سامان بناب

مجید نریمان جهان

09127336332

استادیوم شهید بهشتی بناب

17

نوآوران بناب

مهرداد معبودی

09149894456

استادیوم شهید بهشتی بناب

18

ملی پوشان مرند

بختیار حسین زاده

09143914991

استادیوم تختی مرند

19

ستارگان میانه

حسین مرسلی

09141251787

استادیوم تختی میانه

20

آذربایجان میانه

علی فرجی

09144233550

استادیوم تختی میانه

21

دنیز هشترود

یاسین اصدقی

09143234314

استادیوم آزادی هشترود

22

پیشگامان بناب

سعید شفاهی

09143084600

استادیوم شهید بهشتی بناب

استادیوم تختی اهر

23

هیات فوتبال اهر

ابولفضل کارگر

09141288236

24

آلپ مراغه

صالح معظم

09124754896

استادیوم چمن طبیعی مراغه

25

طسوج

قاسم غیاث بیگی

0914713179

سالن ورزشی طسوج

26

هیات فوتبال جلفا

محمد خیری شجاعی

09144922524

چمن طبیعی جلفا

27

معلم مرند

سید محسن منتظر ظهور

09143916733

چمن طبیعی مرند

28
29
30
31
32
33
34
35

بانوان
1

بانوان شهریار تبریز

الناز دواتگر

09360610026

ارتش جنوبی سالن پست خانه

2

بانوان آقایی مراغه

آقایی

09389528282

سالن ورزشی مراغه

3
4
5
6
7
8
9
10

