
 

ه مادیانهای خالص ایرانیکر  

                                  کره مادیان های    

                                          آیندگان  

(1)کالس              
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

  اول

 یاردخت ترابی

  خالد خانپدر:

  دالل بنوارمادر :

   کهررنگ:  

 تیره: 

  اصغر ترابیتولیدکننده:

  اضغر ترابیمالک :

 

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

  دوم

 یاسا اهورا

اسد پدر:  

  کمند مادر :

  کهررنگ:  

 تیره: 

  زندیانتولیدکننده:

  منصور علیپورمالک :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کره مادیانهای خالص ایرانی

                   کره مادیان های                   

                               الف      گروه  ساله 1

(2)کالس                  
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 اول
268 

 وانیا

  فریدونپدر:

  دیبا رخ مادر :

   کهررنگ:  

  حمدانیتیره:

سعید نادی تولیدکننده:

  خلف

  سعید نادی خلف مالک :

 سوم چمپیون  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 266.5 دوم

 وانیا میرزایی

  اسدپدر:

  قاصدک پارسیامادر :

  کهررنگ:  

  خرسانتیره:

پرورش اسب تولیدکننده:

  علیا

  پرورش اسب علیا مالک :

  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 266 سوم

 ورتاج ترابی

  خالد خانپدر:

  دالل بنوارمادر :

   کهررنگ:  

 تیره: 

اصغر ترابی تولیدکننده:

  

  رابیاصغر تمالک :

  

 

 

 
 کره مادیانهای خالص ایرانی



                   کره مادیان های                   

                               گروه ب       ساله 1  

(2)کالس                  
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 270.5 اول

 وسوسه علیا

  الشجاعپدر:

  پارماخزلمادر :

   کهررنگ:  

  جلفانه:تیر

پرورش اسب  تولیدکننده:

  علیا

  پرورش اسب علیا مالک :

  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 266 دوم

 ونوس حسینی

  خالد خانپدر:

  فروزان میرمادر :

  کهررنگ:  

  خرسانتیره:

حاج اکبر تولیدکننده:

  رفیعی

  حمید حسینیمالک :

 

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 260.5 سوم

اوسوسه ضی  

  ذوالقدر پارسیاپدر:

  شکیبا کمتالمادر :

   کهررنگ:  

  حمدانیتیره:

  پورضیاتولیدکننده:

  پور ضیامالک :

  

 

 

 
 کره مادیانهای خالص ایرانی



                   کره مادیان های                   

                                           ساله3و2  

(3)کالس             
قامم  مشخصات مجموع امتیاز 

 اول
273.5 

 نهال رخ

  پاسارگاردپدر:

  هالل رخمادر :

   کهررنگ:  

  حمدانیتیره:

  شهابیتولیدکننده:

  نادی خلفمالک :

 

 اول چمپیون

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 دوم
269.5 

 نویده ضیا

  قاهره سزارپدر:

  چیترا سوسنگردمادر :

  کهررنگ:  

  کهیله تیره:

محمد پور تولیدکننده:

  محمد ضیا

محمد پور محمد  مالک :

  ضیا

 
 دوم چمپیون

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 266 سوم

 نرمینه

  زکریاپدر:

  سرسرانمادر :

   کرنگرنگ:  

  جلفانتیره:

  کاظم محسنهتولیدکننده:

  کاظم محسنهمالک :

 

 

 
یانهای خالص ایرانیماد  



                       مادیان های               

                                            ساله6تا4

(4)کالس   

 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 268.5 اول

 کتایون ترابی

  خالد خانپدر:

  سوسومادر :

   کهررنگ:  

  نسمانتیره:

  ترابیتولیدکننده:

  ترابیمالک :

 

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 267.5 دوم

ه علیامرو  

  پازنپدر:

  پارمامادر :

   کهررنگ:  

 تیره: 

مرکز پرورش تولیدکننده:

  اسب علیا

مرکز پرورش اسب  مالک :

  علیا

 

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 267.5 سوم

 گلشیفته ترابی

  خالد خانپدر:

  سوسومادر :

   کهررنگ:  

  نسمانتیره:

  ترابیتولیدکننده:

  ترابیمالک :

 

 

 

 

 
های خالص ایرانیمادیان   



 11                     مادیان های                   

                                        به باالساله 

(5)کالس               
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 اول
273.5 

 رعنا مشیر

  یوزپلنگپدر:

  یک رانمادر :

   کهررنگ:  

  حمدانیتیره:

والفضل سیدابتولیدکننده:

  موسوی

  علی سبحانمالک :

  

 اول چمپیون

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 دوم
268 

 جهنم

  زیل ام صخرهپدر:

  بنت زیلهمادر :

  مشکیرنگ:  

  وذنه هزارهتیره:

عبدااله میر تولیدکننده:

  سالمی

  مهندس ضرابیهمالک :

 سوم چمپیون  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 265.5 سوم

ل بنواردال  

  حزباب پدر:

  کم بنوارمادر :

   کهررنگ:  

 تیره: 

مهدی تولیدکننده:

  البوغبیش

  اضغر ترابیمالک :

  

 

 

نهای خالص ایرانینریاکره   



                    یان های                نرکره    

                                           آیندگان 

(6)کالس            
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

  اول

 یورش رفیعی

  قانا تفتپدر:

  گلشیفته ترابیمادر :

   کهررنگ:  

  نسمانتیره:

  اکبر رفیعیتولیدکننده:

  اکبر رفیعیمالک :

  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

  دوم

 یادگار اسد

  اسدپدر:

  جهنممادر :

  مشکیرنگ:  

  وذنه هزارهتیره:

مهندس تولیدکننده:

  ضرابیه

  مهدس ضرابیهمالک :

  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

  سوم

 یل پهلوان

  الهورپدر:

  کتایون ترابیمادر :

   مشکیرنگ:  

  نسمانتیره:

  اکبر رفیعیتولیدکننده:

  حمید حسنیمالک :

  

 

 
یانهای خالص ایرانینرکره   

                    یان های                نرکره    

                             لف         گروه ا ساله1

           (7)کالس     
 مشخصات مجموع امتیاز مقام



 274 اول

 والی خان غرب

  خان عربپدر:

  قلندر پارسیامادر :

   کرنگرنگ:  

  عبیان شراکتیره:

سیاوش تولیدکننده:

  رضائیان

  سیاوش رضائیانمالک :

  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 268.5 دوم

 واال مقام

  دجله کردانپدر:

  فریده بختیاریمادر :

  کهررنگ:  

 تیره: 

  بامیانتولیدکننده:

  بامیانمالک :

  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 264 سوم

 والی

  اسدپدر:

  گلپونهمادر :

   مشکیرنگ:  

  خرسانتیره:

  مهدی زادهتولیدکننده:

  مهدی زادهمالک :

  

 

 

 
ایرانییانهای خالص نرکره   

                    یان های                نرکره   

                             گروه ب          ساله1

              (7)کالس 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام



 اول
270.5 

 ودوده ضیا

  قاهره سزارپدر:

  گلنارمادر :

   کهررنگ:  

  حمدانیتیره:

محمد پور تولیدکننده:

  یامحمد ض

محمد پور محمد مالک :

  ضیا

 دوم چمپیون  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 266.5 دوم

 والی خان ترابی

  خالد خانپدر:

  سوسومادر :

  مشکیرنگ:  

  نسمانتیره:

  اضغر ترابیتولیدکننده:

  اضغر ترابیمالک :

  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 264 سوم

 ویشکا رفیعی

  اسدپدر:

  حلیلهمادر :

   کهررنگ:  

 تیره: 

  اکبر رفیعیتولیدکننده:

  اکبر رفیعیمالک :

  

 

 

یانهای خالص ایرانینرکره   

                                 یان هاینرکره    

                          گروه الف             ساله2

               (8)کالس   
 مشخصات مجموع امتیاز مقام



 270.5 اول

 نامدار ضیا

  قاهره سزارپدر:

  کحیالنمادر :

   کهررنگ:  

  کحیالنتیره:

محمد پور تولیدکننده:

  محمد ضیا

 مالک : 

  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 269 دوم

 نینوا ضیا

  ذوالقدر پارسیاپدر:

  کمتالمادر :

  کرنگرنگ:  

  حمدانیتیره:

محمد پور تولیدکننده:

  محمد ضیا

  د ضیاپور محممالک :

  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 269 سوم

 ناب شاپور خواست

  کهکشانپدر:

  فردهمادر :

   مشکیرنگ:  

  خرسانتیره:

شهاب شهاب تولیدکننده:

  پور

  شهاب شهاب پورمالک :

  

 

 
یانهای خالص ایرانینرکره   

                                 یان هاینرکره    

                                گروه ب         ساله2

   (8)کالس 

 مشخصات مجموع امتیاز مقام



 اول
275 

 نخجوان اسد

  اسدپدر:

  جهنممادر :

   کهررنگ:  

  وذنه هزارهتیره:

  مهندس ضرابیتولیدکننده:

  مهندس ضرابیمالک :

  

 اول چمپیون

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 دوم
273.5 

 نیزه ابراهیمی

  شانکهکپدر:

  معمارهمادر :

  کرنگرنگ:  

  هتلیتیره:

حاج عبدل تولیدکننده:

  کریمی

  حاج عبدل کریمیمالک :

 سوم چمپیون  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 269 سوم

 نهیب پارسیا

  خورپدر:

  طوطیامادر :

   کرنگرنگ:  

  خرسانتیره:

مزرعه پرورش تولیدکننده:

  اسب پارسیا

  انغالمحسین بامیمالک :

  

 

 

         یانهای خالص ایرانینر

                        یان های                نر   

                                         ساله  3    

                (9)کالس    
 مشخصات مجموع امتیاز مقام



 269.5 اول

 

 پدر: 

 مادر : 

 رنگ:    

 تیره: 

 تولیدکننده: 

 مالک : 

 استان: 

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 265.5 دوم

 

 پدر: 

 مادر : 

 رنگ:   

 تیره: 

 تولیدکننده: 

 مالک : 

 استان: 

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 265 سوم

 

 پدر: 

 مادر : 

 رنگ:    

 تیره: 

 تولیدکننده: 

 مالک : 

 استان: 

 

 
         یانهای خالص ایرانینر

                              یان های          نر   

ساله                                           4    

    (11)کالس    

 مشخصات مجموع امتیاز مقام



 274.5 اول

 لوءلوء حیات

  پازن لرستانپدر:

  چلچله حسنیمادر :

   کهررنگ:  

 تیره: 

سید حسین تولیدکننده:

  حسینی

  چاکرا محسنیمالک :

 

 
موع امتیازمج مقام  مشخصات 

 266.5 دوم

 لون لرستان

  بدخشانپدر:

  روبینا پارسیامادر :

  مشکیرنگ:  

  خرسانتیره:

کاترینا تولیدکننده:

  قالوند

  دکتر قاسمیمالک :

  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 260.5 سوم

 لشکر خان

  رستم میر یزدپدر:

  روشنکمادر :

   کرنگرنگ:  

 تیره: 

  وارغمختولیدکننده:

  حمزه افراشمالک :

 استان: 

 

 

 
         یانهای خالص ایرانینر

                        یان های                نر   

ساله                                        6و5     

    (11)کالس       

 مشخصات مجموع امتیاز مقام



 اول
275 

 گردان بردبار

  دماوند دزفولپدر:

  جاسمینه: مادر

   نیلهرنگ:  

  صگالویتیره:

  عباس شیرزادتولیدکننده:

  حمید رضا واقعیمالک :

  

 سوم چمپیون

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 270.5 دوم

 گیو بردبار

  الشجاعپدر:

  زیتونمادر :

  کهررنگ:  

  ملیحیهتیره:

  رازی بردبارتولیدکننده:

  حسن موالییمالک :

  

 
تیازمجموع ام مقام  مشخصات 

 266 سوم

 گنج عبد

  یاسوتایپدر:

  دشتی عبدمادر :

   مشکیرنگ:  

  وذنه خرسانتیره:

عبدهللا خان  تولیدکننده:

  ابراهیمی

  مرتضی حسنیمالک :

 

 

 

 
         یانهای خالص ایرانینر

                        یان های                نر   

                      ساله                 9تا7     

    (12)کالس        

 مشخصات مجموع امتیاز مقام



 اول
278 

 فارس سزار

  سزارپدر:

  چیترا سوسنگردمادر :

   کهررنگ:  

  کحیالنتیره:

پور محمد تولیدکننده:

  ضیا

  پور محمد ضیامالک :

  

 اول چمپیون

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 دوم
277.5 

 قانا تفت

  رختاپدر:

  پارما خزلمادر :

  کهررنگ:  

  جلفانتیره:

  عنافچهتولیدکننده:

باشگاه سواری مالک :

  حداد

 دوم چمپیون  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 274.5 سوم

 قاهره سزار

  سزارپدر:

  صلویهمادر :

   کهررنگ:  

  حمدانیتیره:

پور محمد تولیدکننده:

  ضیا

  پور محمد ضیامالک :

  

 

 

 
         نهای خالص ایرانییانر

                        یان های                نر   

ساله                                      14تا11    

    (13)کالس         

 مشخصات مجموع امتیاز مقام



 272 اول

 رشید سلطان

  پازنپدر:

  عاصفهمادر :

   کهررنگ:  

  خرسانتیره:

علی  حاجتولیدکننده:

  رفیعی

  حاج علی رفیعیمالک :

  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 269.5 دوم

 دل دل حسنی

  سپهرپدر:

  سلجوقهمادر :

  نیلهرنگ:  

  وذنه خرسانتیره:

  حسنیتولیدکننده:

  رنجبرمالک :

  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 267 سوم

 رامبد جلفان

  تارخپدر:

  چابکمادر :

   کهررنگ:  

  تیره:

مهندس پور تولیدکننده:

  حیدری

  مصطفی مسافریمالک :

  

 

 

 
         یانهای خالص ایرانینر

                                نریان های           

ساله به باال                                      15 

    (41)کالس        

 مشخصات مجموع امتیاز مقام



 271.5 اول

 بهادر

  معنگی گوش بریدهپدر:

  شویمیه زنگنهمادر :

   مشکیرنگ:  

  شویمانتیره:

  زندیانتولیدکننده:

  حسین فریدونیمالک :

  

 
 مشخصات مجموع امتیاز مقام

 270 دوم

 فرعون

  ملیحهپدر:

  شرمنمادر :

  نیلهرنگ:  

  ملیحیهتیره:

  حسینیتولیدکننده:

  روضاتیمالک :

 استان: 

 
خصاتمش مجموع امتیاز مقام  

 267 سوم

 سردار ملی

  حدادپدر:

  زرافهمادر :

   کرنگرنگ:  

  نسمانتیره:

  :تولیدکننده

  سامان سلیمانیمالک :

  

 


