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 9002سال  : شروع غواصی 

  متر  29رکورد ملیCWTBF  در مسابقات جهانیCMAS ترکیه 

 

 

  9002مدرس بین المللی غواصی آزاد سال 

 د:امدرس دوره های غواصی آز

 
 Freediving Instructor Trainer :03-2019 تایلند

 Freediving Instructor Level III :12-2018 ترکیه

 2018-03: Platinum 1000 Instructor 

 Freediving Instructor Level II :11-2017 ترکیه

 Freediving Specialist Instructor :11-2017 ترکیه

 Freediving Specialty Instructor Basic :11-2017 ترکیه

Spearfishing 

 Freediving Specialty Instructor Variable :11-2017 ترکیه

Weight 

 Freediving Specialty Instructor Spearfishing :11-2017 ترکیه

Safety & Training 

 Freediving Specialty Instructor No Fin Pool :11-2017 ترکیه

 Freediving Specialty Instructor No Fin :11-2017 ترکیه

 & Freediving Specialty Instructor Stress :08-2017 ایتالیا

Rescue 

 Freediving Specialty Instructor Night and :08-2017 ایتالیا

limited visibility 

 Freediving Specialty Instructor Free :08-2017 ایتالیا

immersion 

 Freediving Specialty Instructor Training table :08-2017 ایتالیا

 Freediving Instructor Level I :08-2017 ایتالیا

 2017-05: Gold 500 Instructor 

 Basic Freediving Instructor :05-2017 ترکیه

  
  

 

 

 

  

        

    
 



 

  9002سال  مدرس بین المللی غواصی اسکوبا

 مدرس دوره های غواصی اسکوبا:

 

 

  اولینINSTRUCTOR TRAINER  غواصی آزاد در ایران 

  مدرس سه ستارهCMAS APNEA 

  رشته ایران در رکورد دار عمقCONSTANT WEIGHT  FREEDIVING  20 متر 

 0911-0011کمیته ی غواصی آزاد فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور  ریاست 

  عسلویه( –)صنایع پتروشیمی  29الی  20سرپرست غواصی بندر بین المللی پایانه ها و مخازن از سال 

  عسلویه (  -) صنایع پتروشیمی  22الی  29از سال مدیر کلوپ غواصی پازارگاد 

  عسلویه( –نفت )صنایع پتروشیمی هفت سال سابقه بیمه غواصی در شرکت 

 ترجمه، ادیت، گرداوری و چاپ کتاب اسنورکلینگ 

 ترجمه، ادیت، گرداوری و چاپ کتاب سطح یک و دو فری دایوینگ 

   ترجمه و ادیت کتاب غواصی در شب 

 ترجمه و ادیت کتاب غواص آبهای آزاد 

  ترجمه و ادیت کتاب استرس و نجات 

  نفر  0200غواصی برای بیش از آموزش دوره های عمومی و تخصصی 

  نفر  20برگزاری دوره مدرسی فری دایوینگ برای 

  تجهیز و راه  مرودشت و –برگزاری دوره های عمومی و تخصصی غواصی و امداد و نجات برای آتش نشانی استان فارس

 اندازی تیم امداد و نجات آبی در مرودشت

  تجهیز و راه و نجات برای پرسنل آتش نشانی صنایع پتروشیمی وبرگزاری دوره های عمومی و تخصصی غواصی و امداد 

 دریای عسلویه فاز پتروشیمی اندازی تیم امداد و نجات 

 
2017-03: Scuba Ranger Instructor 

 2017-03: Specialty Instructor Full Face Mask 

2017-02: React Right - Course Combination (FA, CPR, O2) 

2016-11: Silver 300 Instructor 

2016-10: Specialty Instructor Altitude Diving 

2016-08: Specialty Instructor Science Of Diving 

2016-08: Specialty Instructor Search & Recovery 

2016-08: Specialty Instructor Navigation 

2016-08: Specialty Instructor Night Diving and Limited Visibility 

2016-08: Specialty Instructor Dive Guide 

2016-08: Specialty Instructor Deep Diving 

2016-08: Divemaster Instructor 

2016-04: Century 100 Instructor 

2015-05: Specialty Instructor Stress&Rescue 

2015-05: Specialty Instructor Perfect Buoyancy 

2015-05: Specialty Instructor Boat Diving  



 برگزاری دوره های غواصی آزاد و اسکوبا برای روسا و کارمندان سازمان محیط زیست  عسلویه، کنگان، بوشهر 

 دریابانی عسلویه و گناوه برگزاری دوره های غواصی آزاد و اسکوبا برای فرماندهان 

  ،نمایندگی انحصاری برندهای پیکاسو، لابراکس، هایدرا، فری سابC4 و اختاپوس در ایران 

 

 


