
 درباره استاد ابراهیم صنوبر

 

 ابراهیم صنوبر نام و نام خانوادگی

 اسالم دین

 شیعه بمذه

 متاهل وضعیت تاهل

 تهران محل سکونت

 

 

 

آغاز  را با رشته کاراته یرزم یها ورزش یاز سن پنج سالگ رانیصنوبر ملقب به پدر صلح ا میاستاد ابراه

کج  یبوکس و کشت ،یتکواندو، کونگ فو، کشت یها سبک یرزم یها کرد و با توجه به عالقه به ورزش

 یرزم یاه ورزش یاعرصه حرفه بهپا  نگیبوکس کیبا سبک ک ییآشنا پس از تیرا تجربه کرد و در نها

 یدارنده استاد شانیا .کسب کرده است یمختلف یمقام ها یالملل نیو ب یگذاشت و در مسابقات مل

صنوبر  میابراه .دنباشیم شکسوتیپ انیو از ورزشکاران و مرب یرزم یها و قهرمان ورزش یاعظم، مرب

و  یستصلح و دو نهیزم هاست که درکه فعال در حوزه مسائل نوع دوستانه و حقوق بشر است سال

 ،ییافراط گرا سم،ی، تروراعتیادجمله  از یمبارزه با مشکالت معظم جوامع بشرزمینه در  یفرهنگساز

اعی، اجتم یهاتیمسئول ، سوابق وهاتیاز فعال یبرخ .دارد تیفعال رهیو غ یاجتماع یو از خودباختگ دزیا

 .است لیا به امروز به قرار ذسنوات گذشته ت یط شانیا یو ورزش ی، هنریفرهنگعلمی، 

 

 



 صلح رانیسف یالملل نیموسسه ب عامل ریمد

 رضوی قدس آستان خادمیار

 جهانی صلح ائتالف کل دبیر

 شناسی غدیر موسسه اجرایی معاون 

 یکوکارین ریسف

  ادیاعت از یریشگیپ ریسف

 رانیا یتوسعه گردشگر ریسف

 سفیر مهربانی

 سفیر همدلی

 سفیر صلح و حسن نیت

 یدوست انسان ریسف

 و ورزش سالمت ریسف

 تیهپات ریسف

 سندهینو

 کشور نیو عضو انجمن مخترع مخترع محقق،

 یعلم و فن آور انیحام یمل ادیبن یاستگذاریس یعال یعضو شورا

 کننده هیته

 خواننده



 خبرنگار

 ستیز طیفعال مح

 واناتیح یحام

 یاسالم یکشورها یرزم یانجمن ورزشها ریدب

 انیرانیا یانجمن ورزش عامل ریمد

 یورزش یروابط فرهنگ میو موسس کانون تحک رهیمد اتیه سیرئ

 صلح رانیسف یورزش یموسسه فرهنگ رهیمد ئتیه سیرئ

 صلح رانیسف یالملل نیموسسه ب یمسکن اعضا یتعاون رهیمد ئتیه عضو

 کشور صلح و عدالت در انیمسئول ستاد رهپو

 نگیبوکس کیکنتاکت ک ویسبک ن سیو رئ انگذاریبن

 ایآس نگیبوکس کیسازمان واسکو ک سیرئ

 AMDیگاردیباد یسازمان جهان سهیرئ ئتیعضو ه

 مارویا یرزم یثبت رکورد هنرها یسازمان جهان سهیرئ ئتیه یعال یشورا عضو

 جیتسا شخصی دفاع جهانی فدراسیون رئیسه هیئت عضو

 ونسی یابیموسسه کار داخلی ریمد

 مبارزه با مواد مخدر استان البرز یهماهنگ یشورا ادیاز اعت یریشگیپ رانیسف عضو

 ایپر نیمهرآفر هیریموسسه خ یامنا ئتیه سیرئ

 یسالمت و زندگ یمل یشهایسالمت هما ریسف



 ونیزیتلو و نمایعضو انجمن خانه هنرمندان س

 استان تهران یروزینامه پ ژهیمسئول و

 نامه کائنات استان تهران ژهیمسئول و

 کائنات یروزنامه سراسر ییراجرایمد

 پرواز لمیف یالملل نیدوره جشنواره ب نیچهارم ییاجرا ریمد

 پرواز لمیف یالملل نیدوره جشنواره ب نیچهارم یاستگذاریو س یراهبرد یمسئول شورا

 هیترک نگیبوکس کیک یتمام سبکها یسازمان جهان سهیرئ ئتیعضو ه

 هیکاراته ترک نیوکوشیک ونیفدراس ندهیعضو و نما

 هانموندو ترکمنستان ونیفدراس یرزم یاستاد بزرگ هنرها

 رانیدر ا جانیآذربا یجمهور یجهان نگیبوکس کیسازمان ک ندهینما

 کونگ فو استان تهران ئتیه سیرئ بینا

 رانیا دویسبک هاپک سهیرئ اتیعضو ه

 یرزم یورزشها ونیفدراس نگیبوکس کیسبک اسپرت مدرن ک یو مسئول هماهنگ سهیرئ ئتیه عضو

 استان البرز یورزش کارگر یآماتور ونیفدراس سهیرئ ئتیو عضو ه یکارشناس خبره ورزش

 استان تهران یرزم ئتیالملل ه نیروابط ب تهیکم سیرئ

 استان تهران یرزم یورزشها ئتیه یاستگذاریو س یراهبرد یعضو شورا

 کنتاکت لسبک تاپ فو یمرکز یعضو شورا

 رانیسبک کن دو ا سهیرئ ئتیسخنگو و عضو ه



 رانیسبک کن دو ا سیرئ بینا

 نگیبوکس کیسبک رنجر ک سهیرئ ئتیعضو ه

 تاکنون ۷۱از سال  یو کمربند واحکام ورزش یدارنده مدارک قهرمان

 رانیدر ا نیوکوشیک یسبک تاتاکا یعال یشورا عضو

 تریفا تیسبک استر سهیرئ ئتیه یعال یشورا عضو

 رانیدر ا نیآهن یببرها یجهان ونیفدراس سهیرئ ئتیعضو ه

 یرزم یورزشها ونیاز فدراس یگریمرب یدارا

 یالملل نیو ب یمل یو سازمان وسبکها ونیفدراس نیازچند یالملل نیمتعدد ب یگریدارنده مدارک مرب

 یلالمل نیو ب یسازمان مل و ونیفدراس نیچند از یمرز یو ورزشها نگیبوکس کیدان هفت ک یدارنده کمربند مشک

 مختلف در سطح کشور یرزم یدوره ورزشها نیقهرمان چند

 یالملل نیو ب یمل یو سازمان و سبکها ونیفدراس نیمتعدد از چند یدارنده مدارک داور

 نیب یو جهان و تورنمنتها ایدرسطح آس یرزم یورزشها و نگیبوکس کیدوره مسابقات ک نیقهرمان چند

 یالملل

 ییایو آس ییاروپا یکشورها یرزم یدر انجمن ورزشها تیعضو

 یالملل نیب یسازمان، سبک و دانشگاهها ون،یفدراس نیاز چند تیو مسئول تیعضو یدارنده مدارکها

 یالملل نیو ب یمل یورزش سازمان نیچند سهیرئ اتیدر ه تیعضو مجمع فعاالن و عضو

 

 



و ارائه راهکارها و  یزنیجهان داشت و با را یاز کشورها یکه به برخ یمتعدد یبعد از سفرها ۱۳۸۷در سال 

 یفرهنگ، هنر و ورزش و دغدغه او برا موضوعاتاز نقش  یصلح و دوست امیخاص در حوزه ارسال پ یهاروش

 ایه کردن آن در عرصه نهیو نهاد یو منسجم در حوزه صلح و دوست یتخصص ،یالتیتشک انسازم کی سیتاس

ت که موسسه توانسته اس نیا .نمود سیتاس و یانگذاریصلح را بن رانیسف یالملل نیموسسه ب ،یالملل نیب

 .ها برداردملت نیب یرا در حوزه مسائل حقوق بشر دوستانه و صلح و دوست یمثمر ثمر یگامها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


