
ه7/7/1393:تاریختا) متر25-کوتاهمسافترکوردهاي(نوجوانان-سال15زیر :سنیرد

محـل وتـاریخ رکـورد استـان نـام و نـام خـانوادگی مــاده ردیف
26/6/92)آذر شهر(قهرمان کشوري 00.25.79 خراسان رضوي امیر محمد سرابی آزادمتر 50 1

28/4/89)نجانز(المپیاددانش آموزي  00.56.93 تهران محمدرضا  مسعودي آزادمتر 100 2
27/4/89)زنجان(المپیاددانش آموزي  02:05.31 فارس آرین  علیایی آزادمتر 200 3

51/6/92)شهرآذر(قهرمان کشور  00.32.39 خراسان رضوي آریا نسیمی شاد قورباغهمتر 50 4
15/6/92)شهرآذر(قهرمان کشور  01:11.52 خراسان رضوي آریا نسیمی شاد قورباغهمتر 100 5
16/6/92)آذرشهر (قهرمان کشور  02:37.72 خراسان رضوي ا نسیمی شادآری قورباغهمتر 200 6
2/2/93قونیه ترکیه –فستیوال رومی  00.30.26 هرمزگان علیرضا امین زمردي پشتمتر 50 7

28/4/89)زنجان(المپیاددانش آموزي  01:04.68 فارس رهام  پیروانی پشتمتر100 8
1386اردیبهشت)رشت(قهرمان کشور  02:24.62 تهران پوریا مالدار قصري پشتمتر 200 9

2/2/93قونیه ترکیه –فستیوال رومی  00.28.37 فارس پارسا حکمت اردکانی پروانهمتر 50 10
16/6/92)آذر شهر(قهرمان کشور 01:04.91 نگیال مهدي رمضانی راد پروانهمتر 100 11
16/6/92)    آذر شهر (قهرمان کشور  02:28.37 خراسان رضوي امیر رضا علی اصغر زاده پروانهمتر 200 12

16/6/92)رشهآذر(قهرمان کشور  01:06.66 خراسان رضوي امیر محمد سرابی انفراديمختلطمتر100 13
26/4/89)زنجان(المپیاددانش آموزي  02:23.03 فارس آرین علیایی متر مختلط انفرادي200 14

15/6/92)آذرشهر(قهرمان کشور  04:02.97 خراسان رضوي
- صحافیمحمد- امیر محمد سرابی

علی تاجیک–امیر رضا علی اصغر زاده تیمیآزادمتر 4×100 15

16/6/92)شهرآذر(قهرمان کشور 04:24.03 خراسان رضوي
آریا نسیمی شاد- صحافی مقدممحد 

امیر محمد سرابی- امیر رضا اصغر زاده تیمیمختلطمتر 4×100 16



ه7/7/1393:تاریختا)متر25- کوتاهمسافترکوردهاي(باالبهوسال15:سنیرد



محـل وتـاریخ رکـورد استـان نـام و نـام خـانوادگی ادهمــ ردیف
مسابقات سرعتی کرواسی 00.22.64 تهران محمد بیداریان آزادمتر50 1

2009)ویتنام(داخل سالن آسیابازیهاي  00.49.10 تهران محمد بیداریان آزادمتر100 2
2009)ویتنام(داخل سالن آسیابازیهاي  01:49.19 تهران سعید ملکاآشتیانی آزادمتر200 3

86هشت اردیب)رشت(رکوردگیري 04:11.99 تهران سعید ملکاآشتیانی آزادمتر400 4
1997)سوئد(جهانی گوتنبرگ 17:10.60 تهران حامد رضاخانی آزادمتر1500 5

2009)ویتنام(داخل سالن آسیابازیهاي  00.27.78 اصفهان محمد علیرضائی دیزیچه قورباغهمتر50 6
2009)ویتنام(داخل سالن آسیابازیهاي  01:01.35 اصفهان محمد علیرضائی دیزیچه قورباغهمتر100 7

2006) چین(جهانی 02:25.65 اصفهان محمد علیرضائی دیزیچه قورباغهمتر200 8
2013بازیهاي داخل سالن آسیا کره جنوبی  00.25.93 اصفهان جمال چاووشی فر پشتمتر 50 9
2013بازیهاي داخل سالن آسیا کره جنوبی  00.56.06 تهران جمال چاووشی فر پشتمتر100 10

84تیرماه)زنجان(کشورقهرمانی  02:13.60 تهران شاهین  برادران پشتمتر200 11
14/12/2012) استانبول(جهانی 00.24.79 البرز افشین عسگري پروانهمتر50 12

24/9/89) دبی(جهانیمسابقات  00.54.96 تهران سعید ملکاآشتیانی پروانهمتر100 13
3/2/89) شهرکرد(کشورهرمانی ق 02:09.88 فارس احمدرضا جاللی پروانهمتر200 14

2009)ویتنام(داخل سالن آسیابازیهاي  00.56.33 تهران سعید ملکاآشتیانی انفراديمختلطمتر100 15
2009)ویتنام(داخل سالن آسیابازیهاي  02:01.12 تهران سعید ملکاآشتیانی انفراديمختلطمتر200 16

25/9/89) دبی(جهانی 04:24.81 تهران سعید ملکاآشتیانی انفراديمختلطمتر400 17
2009)ویتنام(داخل سالن آسیابازیهاي  03:17.81 تیم ملّی سعیدآشتیانی- پاشا وحدتی راد- امین نوشادي - محمدبیداریان تیمیآزادمتر4×100 18
2009)ویتنام(داخل سالن آسیابازیهاي  03:43.93 تیم ملّی محمدبیداریان- امین نوشادي-محمدعلیرضایی- سعیدآشتیانی تیمیمختلطمتر4×100 19
2009)ویتنام(داخل سالن آسیابازیهاي  01:40.02 تیم ملّی - محمدعلیرضایی    گامردیالنچیان- سعیدآشتیانی

محمدبیداریان تیمیمختلطمتر4×50 20
2009)ویتنام(داخل سالن آسیابازیهاي  01:29.90 تیم ملّی محمدبیداریان-گامردیالنچیان- امین نوشادي- پاشا وحدتی راد تیمیآزادمتر4×50 21



7/7/1393:تاریختا)متر50: طول استخر- مسافت بلند(عموم: رده سنی 

محـل وتـاریخ رکـورد استـان نـام و نـام خـانوادگی مــاده ردیف
2009) ایتالیا(رم قهرمانی جهان  00:23.21 خراسان  پاشا وحدتی راد متر آزاد50 1

2009) ایتالیا(قهرمانی جهان رم  00:51.31 تهران محمد بیداریان متر آزاد100 2
2009) ایتالیا(قهرمانی جهان رم  01:53.32 تهران سعید ملکاآشتیانی متر آزاد200 3
2009) ایتالیا(قهرمانی جهان رم  04:03.69 تهران سعید ملکاآشتیانی متر آزاد400 4

) جاکارتا(قهرمانی گروههاي سنی آسیا 
28/08/07 08:32.02 تهران سهیل ملکاآشتیانی متر آزاد800 5

31/2/89) مالزي(مسابقات اوپن  16:29.30 تهران سامان ساالري متر آزاد1500 6
31/6/93–2014بازیهاي آسیایی اینچئون  00:26.77 تیم ملی جمال چاووشی فر متر کرال پشت50 7
4/7/93–2014بازیهاي آسیایی اینچئون  00:57.78 تیم ملی جمال چاووشی فر متر کرال پشت100 8

4/2/93دبی آبی مسابقات بین المللی  02:06.35 فارس رهام پیروانی متر کرال پشت200 9
91کاپ آزاد مالزي اردیبهشت  00:25.09 البرز افشین عسگري متر پروانه50 10

مسابقات بین المللی 
25/4/93)دبرسن(مجارستان 00:55.67 شرقی.آ مهدي انصاري متر پروانه100 11

24/2/88) انگلستان(مسابقات ساندرلند  02:03.22 تیم ملی سیروس سعید متر پروانه200 12
23/8/89) چین(بازیهاي آسیایی گوانگژو  00:27.95 اصفهان حمد علیرضایی دیزیچهم متر قورباغه50 13

2008جوالي ) کرواسی(قهرمانی کشور  01:02.98 اصفهان محمد علیرضایی دیزیچه متر قورباغه100 14
01/7/93–2014بازیهاي آسیایی اینچئون  02:20:02 تیم ملی ریا نسیمی شادآ متر قورباغه200 15

208809) ایتالیا(قهرمانی جهان رم  02:05.96 تهران سعید ملکاآشتیانی متر مختلط انفرادي200 16
22/8/89بازیهاي آسیایی گوانگژو چین  04:36.85 تهران سعید ملکاآشتیانی متر مختلط انفرادي400 17

2009) ایتالیا(قهرمانی جهان رم  03:26.38 تیم ملی امین - محمد بیداریان- پاشا وحدتی راد- سعید ملکاآشتیانی
ينوشاد متر آزاد تیمی4×100 18

) جاکارتا(قهرمانی گروههاي سنی آسیا 
30/08/07 07:44.93 تیم ملی سعید -امین نوشادي- محمد بیداریان-سهیل ملکاآشتیانی

ملکآآشتیانی متر آزاد تیمی4×200 19
27/8/89)چین(بازیهاي آسیایی گوانگژو  03:48.14 تیم ملی سعید -دیزیچهمحمد علیرضایی-جمال چاووشی فر

محمد بیداریان-ملکاآشتیانی متر مختلط تیمی4×100 20



 7/7/1393:تاریختا)متر50: طول استخر- مسافت بلند(سال15-17: رده سنی

محـل وتـاریخ رکـورد استـان نـام و نـام خـانوادگی مــاده ردیف
11/8/09-15) سنگاپور(بازیهاي آسیایی جوانان  00:24.27 تیم ملی احمدرضا جاللی متر آزاد50 1

84قهرمانی کشور شهریور  00:53.69 خراسان پاشا وحدتی راد متر آزاد100 2
27/08/07) جاکارتا(قهرمانی گروههاي سنی آسیا  01:56.45 تیم ملی سامان ساالري متر آزاد200 3
30/08/07) جاکارتا(قهرمانی گروههاي سنی آسیا  04:08.42 تیم ملی سامان ساالري متر آزاد400 4
27/08/07) جاکارتا(قهرمانی گروههاي سنی آسیا  08:39.32 تیم ملی سامان ساالري متر آزاد800 5
29/08/07) جاکارتا(قهرمانی گروههاي سنی آسیا  16:34.71 تیم ملی سامان ساالري متر آزاد1500 6

93مسابقات بین المللی دبی اردیبهشت  00:27.93 فارس رهام پیروانی متر کرال پشت50 7
2014المپیک نوجوانان نانجینگ  00:58.96 فارس رهام پیروانی متر کرال پشت100 8

93مسابقات بین المللی دبی اردیبهشت  02:06.35 فارس رهام پیروانی متر کرال پشت200 9
11/10/11) جاکارتا(قهرمانی گروههاي سنی آسیا  00:25.89 تیم ملی محمد ابوالرشید اژدري متر پروانه50 10
2/10/88) تهران(مرحله دوم لیگ شناي کشور  00:57.44 فارس احمدرضا جاللی متر پروانه100 11

2007آگوست ) انگلستان(مسابقات کاپ  02:07.37 تیم ملی سیروس سعید متر پروانه200 12
92رکوردگیري مرحله چهارم لیگ شنا اسفند  00:30.60 تهران شایان عظیمی متر قورباغه50 13

93دبی اردیبهشت آبی مسابقات بین المللی  01:06.56 خراسان 
رضوي آریا نسیمی شاد متر قورباغه100 14

01/7/93–2014بازیهاي آسیایی اینچئون  02:20:02 تیم ملی ریا نسیمی شادآ متر قورباغه200 15
20/12/88) تهران(ر مرحله چهارم لیگ شناي کشو 02:12.13 فارس احمدرضا جاللی متر مختلط انفرادي200 16

01/10/88) تهران(مرحله دوم لیگ شناي کشور  04:45.69 فارس احمدرضا جاللی متر مختلط انفرادي400 17
11/8/09-15) سنگاپور(بازیهاي آسیایی جوانان  03:38.32 تیم ملی پوریا -پویا جدیدي- آروین مرادي-احمدرضا جاللی

مالدارقصري متر آزاد تیمی4×100 18
21/12/88) تهران(رکوردگیري  08:11.13 منتخب 

کشور
پوریا - همایون حقیقی-امیراصالن صالحیان-احمدرضا جاللی

مالدارقصري متر آزاد تیمی4×200 19
20/11/89) تهران(مرحله دوم لیگ شناي کشور  04:07.30 منتخب 

کشور
-محمد ابوالرشید اژدري-امیرمحمد شجاعی فر-نیعارف چگی پوریا مالدارقصري متر مختلط تیمی4×100 20



 7/7/1393:تاریختا)متر50: طول استخر- مسافت بلند(سال13- 14: رده سنی

محـل وتـاریخ رکـورد استـان نـام و نـام خـانوادگی مــاده ردیف
24/12/89) تهران(مرحله چهارم لیگ شناي کشور 00:26.14 تهران محمدرضا مسعودي متر آزاد50 1

83اسفند) تهران(مرحله چهارم لیگ شناي کشور  00:57.34 خراسان امید صادقی اردکانی متر آزاد100 2
29/9/89) تهران(مرحله اول لیگ شناي کشور  02:07.47 فارس آرین علیایی متر آزاد200 3

28/9/89) تهران(کشور مرحله اول لیگ شناي 04:28.38 فارس آرین علیایی متر آزاد400 4
3/12/89) تهران(مرحله سوم لیگ شناي کشور  09:18.88 فارس آرین علیایی متر آزاد800 5
29/9/89) تهران(مرحله اول لیگ شناي کشور  17:46.90 فارس آرین علیایی متر آزاد1500 6

92مرحله چهارم لیگ شنا بهمن  00:29.52 خراسان 
رضوي محمد صحافی متر کرال پشت50 7

18/12/90) تهران(م لیگ شناي کشور چهارمرحله  01:03.53 فارس رهام پیروانی متر کرال پشت100 8
12/10/11) جاکارتا(قهرمانی گروههاي سنی آسیا  02:16.23 تیم ملی رهام پیروانی متر کرال پشت200 9

14/12/87) تهران(رکوردگیري  00:27.70 گیالن ابوالرشید اژدريمحمد  متر پروانه50 10
21/12/88) تهران(رکوردگیري  01:02.11 گیالن سینا رجبی مقدم متر پروانه100 11

92مرحله سوم لیگ شنا بهمن  02:22.82 خراسان امیررضا علی اصغرزاده متر پروانه200 12
92مرحله دوم لیگ شنا بهمن  00:31.86 راسانخ آریا نسیمی شاد متر قورباغه50 13
92مرحله سوم لیگ شنا بهمن  01:08.12 خراسان شادی میانسیآر متر قورباغه100 14

92شنابهمنگیلسوم مرحله 02:27.61 خراسان شادیمیانسیآر متر قورباغه200 15
11/10/11) جاکارتا(قهرمانی گروههاي سنی آسیا  02:22.51 تیم ملی ام پیروانیره متر مختلط انفرادي200 16

14/12/86) تهران(مرحله چهارم لیگ شناي کشور  05:01.88 تهران پوریا مالدارقصري متر مختلط انفرادي400 17
24/12/89) تهران(رکوردگیري  03:56.10 منتخب 

کشور
آرین -کیان دولتشاهی-رهام پیروانی- محمدرضا مسعودي

علیایی تیمیمتر آزاد4×100 18
20/12/88) تهران(رکوردگیري  08:50.01 خراسان - امیرعلی همتیان-حسن رضائی دشتی-مشاهیر قاسمی

امیرسامان خواجگی متر آزاد تیمی4×200 19
92مرحله چهارم لیگ شنا بهمن  04:19.92 خراسان 

رضوي
-امیرمحمد سرابی-آریا نسیمی شاد-محمد صحافی مقدم امیررضا علی اصغرزاده متر مختلط تیمی4×100 20



 7/7/1393:تاریختا)متر50: طول استخر- مسافت بلند(سال11- 12: رده سنی

محـل وتـاریخ رکـورد استـان نـام و نـام خـانوادگی مــاده ردیف
)شیراز(91مسابقات قهرمانی کشور بهمن  00:27.97 خراسان علی تاجیک متر آزاد50 1

20/12/88) تهران(ارم لیگ شناي کشور مرحله چه 01:02.14 اصفهان محمدعلی بهادري مطلق متر آزاد100 2
5/7/89) شیراز(قهرمانی کشور  02:19.00 فارس آرین زارع متر آزاد200 3

23/11/87) تهران(مرحله چهارم لیگ شناي کشور  04:53.12 فارس آرین علیایی متر آزاد400 4
)تهران(91رکوردگیري اسفند  00:32.73 فارس پارسا حکمت متر کرال پشت50 5

9/7/88) شیراز(قهرمانی کشور  00:33.15 فارس رهام پیروانی متر کرال پشت50 6
20/12/88) تهران(مرحله چهارم لیگ شناي کشور  01:09.42 فارس رهام پیروانی متر کرال پشت100 7

21/12/88) تهران(رکوردگیري  02:29.16 ارسف رهام پیروانی متر کرال پشت200 8
)تهران(91رکوردگیري اسفند  00:30.06 فارس پارسا حکمت متر پروانه50 9

19/12/88) تهران(مرحله چهارم لیگ شناي کشور  01:08.11 فارس رهام پیروانی متر پروانه100 10
91مسابقات قهرمانی کشور شیراز بهمن  00:34.39 خراسان علی تاجیک متر قورباغه50 11
91مسابقات قهرمانی کشور شیراز بهمن  1:17.58 خراسان علی تاجیک متر قورباغه100 12

16/11/90قهرمانی کشور تهران  02:49.32 خراسان آریا نسیمی شاد متر قورباغه200 13
5/7/89) شیراز(قهرمانی کشور  02:35.47 فارس علی محمد کرمی ابوالوردي تلط تیمیمتر مخ200 14

)تهران(91رکوردگیري اسفند 04:20.95 منتخب 
کشور

علی تاجیک- پارسا حکمت- محمدمهدي مالزم
امیرمحمد عزیزي مقدم متر آزاد تیمی4×100 15

)شیراز(91مسابقات قهرمانی کشور بهمن  04:53.80 منتخب 
کشور

علیرضا امین - پارسا حکمت- علی تاجیک-امیرمحمد عزیزي مقدم
رديزم متر مختلط تیمی4×100 16


