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1

امتیاز ممام ركورد دسته خط رده سنی نام و نام خانوادگي ف
دی

ر

0 0 0

اول 41.85 سال7 سپهر صفری 1

دوم 42.02 سال7 علیرضا رفیعی 2

سوم 43.07 سال7 رادین اصغری 3

44.44 سال7 صدرا هاتف 4

44.47 سال7 سینا ولی زاده 5

44.70 سال7 متین شیر افکن 6

46.72 سال7 آرتین جعفری 7

47.19 سال7 عرشیا شهرآبادی 8

48.60 سال7 آراد ساهویه 9

48.62 سال7 ماهان ابوالحسنی 10

51.15 سال7 امیر حسین ریاحی 11

51.69 سال7 پرهام یوسفی 12

55.50 سال7 سام واژیر 13

55.69 سال7 آرمین حسینی 14

56.09 سال7 پویان عبداله پور فاتف 15

58.34 سال7 امیر مهدی خیری 16

58.55 سال7 امیر رضا زمانی 17

58.75 سال7 امیر علی مهدوی 18

1.00.00 سال7 علی ترکانی 19

1.00.37 سال7 دمحم علی دیداری 20

1.00.53 سال7 آریان حاجی نژاد 21

1.01.16 سال7 میالد دمحم خانی 22

1.01.20 سال7 هوشا بابازاده 23

1.03.78 سال7 امیر کسری کیانی 24

1.03.94 سال7 روزبه پایان 25

1.03.97 سال7 آرتین شمس آبادی 26

1.04.09 سال7 آرمان فرخی 27

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

 متر کرال سینه50:    ماده 

سومین جشنواره شنا و سالمت

10:00      93/10/19تاریخ  



1.04.72 سال7 آرمین آسترکی 28

1.04.94 سال7 امیر علی کاظمی 29

1.07.00 سال7 پارسا حك شناس 30

1.08.03 سال7 پرهام سعیدی 31

1.09.90 سال7 سام صادق نیا 32

1.10.03 سال7 کسری گرشابی 33

1.11.22 سال7 یاشار سلیمانی 34

1.12.97 سال7 کسری غفاری 35

1.13.90 سال7 کیا بافمی نیا 36

1.17.91 سال7 دمحم حسن غیاثوند 37

1.18.72 سال7 مانی خدایی 38

1.19.66 سال7 امیر دمحم اسماعیلی 39

1.20.03 سال7 مانی فرح بخشی 40

1.22.03 سال7 امید کیانفر 41

1.22.56 سال7 علی حیدری 42

1.25.72 سال7 علی افشاری 43

1.26.57 سال7 متین هاشمی 44

1.28.28 سال7 بردیا شهری 45

1.31.25 سال7 ایلیا پذیرا 46

1.32.52 سال7 دمحم حسام سبز علی 47

1.42.12 سال7 کوشا صادلیان 48

1.48.00 سال7 کوشا صادلیان 49

1.49.53 سال7 عرشیا کثیری 50

انصراف سال7 مهبد میرزایی 51

2

امتیاز ممام ركورد دسته خط رده سنی نام و نام خانوادگي ف
دی

ر

0 0 0

اول 37.56 سال8 علی ابوالماسمی 1

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

سومین جشنواره شنا و سالمت

10:00      93/10/19تاریخ    متر کرال سینه50:    ماده 



دوم 39.93 سال8 بنیامین سلیمان آبادی 2

سوم 42.22 سال8 ارد فروغی 3

43.53 سال8 ماهان شکری 4

44.23 سال8 بردیا دوستی 5

45.16 سال8 سرنا ملکی 6

45.23 سال8 آرین احمدی 7

46.62 سال8 پارسا عبدالهی 8

47.19 سال8 امیر سجاد شکوهی 9

47.50 سال8 سامان رشیدیان 10

48.32 سال8 سام جهانبخش 11

48.65 سال8 دمحم امین علی فر 12

49.06 سال8 ابوالفضل درخشانی 13

49.09 سال8 امیر حسین تاجیک 14

50.03 سال8 آرمین ابوترابی 15

51.53 سال8 امیررضا سهرابی 16

52.00 سال8 پوریا یوسفی نژاد 17

53.41 سال8 امیر علی احمدی 18

53.75 سال8 دمحمرضا رهنوردان 19

54.35 سال8 مانی شکرویی 20

54.44 سال8 ایلیا یغمایی 21

55.35 سال8 امیررضا رنجبر 22

55.44 سال8 پویا فرد آرزونمدی 23

55.66 سال8 پارسا ابراهیمی 24

55.91 سال8 دادمان همتی 25

56.24 سال8 یوسف رمضانزاده 26

56.41 سال8 پرهام فرداد 27

57.18 سال8 سید حامد رضایی 28

58.33 سال8 دمحم صدرا سعیدی نژاد 29

1.00.35 سال8 عبدالرضا ذوالفماری 30

1.01.37 سال8 امیر علی جعفری 31

1.01.37 سال8 مهیار ایرج پور 32

1.04.00 سال8 حمیدرضا محدوی 33

1.04.41 سال8 سمیم فرید مهر 34

1.05.31 سال8 دمحم مهدی اسماعیلی  35

1.06.53 سال8 سید مانی شمس 36



1.07.59 سال8 امیر علی شکوری 37

1.08.73 سال8 ایلیا لره لزلو 38

1.09.69 سال8 پوریا اصغری 39

1.10.10 سال8 کسری حمیدی 40

1.10.87 سال8 محسن حاجی زاده 41

1.12.73 سال8 مهدی اسدیان 42

1.13.91 سال8 اونیار دوهندو 43

1.14.03 سال8 عرفان مصحف 44

1.14.47 سال8 پوریا فراهانی 45

1.15.20 سال8 ماهان مجری 46

1.15.62 سال8 آرتین زرندی 47

1.15.69 سال8 سروش عدالتی 48

1.17.41 سال8 الیار عارزی 49

1.18.21 سال8 دمحم صمدی 50

1.21.56 سال8 باربد عباسی 51

1.25.40 سال8 متین امیری 52

1.33.65 سال8 سام احمدی 53

1.41.50 سال8 امیر حسین بهارلو 54

1.44.19 سال8 آرسام شعرایی راد 55

1.49.50 سال8 سیدرضا ضرغامی 56

1.49.65 سال8 امیر علی عرفانی 57

2.09.68 سال8 عرفان گل اعظمی 58

3

امتیاز ممام ركورد دسته خط رده سنی نام و نام خانوادگي ف
دی

ر

0 0 0

اول 34.28 سال9 دانیال شفیعی 1

دوم 36.19 سال9 دمحم حسین لاسمی 2

سوم 37.00 سال9 سید کیان حسینی 3

37.13 سال9 پرهام لهرمانی 4

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

سومین جشنواره شنا و سالمت

10:00      93/10/19تاریخ    متر کرال سینه50:    ماده 



37.41 سال9 تکارن حاج انوری 5

38.00 سال9 ایلیا پیری 6

38.09 سال9 پارسا صالح پور 7

38.25 سال9 پارسا رسول پور 8

38.34 سال9 آریتا جاوید نیا 9

38.67 سال9 مهدی تاروردی زاده 10

38.75 سال9 آرتین خلج  11

39.43 سال9 عرشیا جعفری 12

39.44 سال9 علیرضا بهزادی 13

39.63 سال9 یونس عیسوند 14

40.18 سال9 آرتا کرد 15

40.25 سال9 آریا عباسیان 16

40.82 سال9 مانی ایزی 17

40.92 سال9 سام ارشدی 18

41.90 سال9 سامان شجاعی 19

42.19 سال9 آرمان امیریان 20

42.28 سال9 کامیار حاجی بیگی 21

42.37 سال9 ماهان اسد پور 22

42.59 سال9 آرمین حاج عمو 23

42.60 سال9 مانی داوطلب 24

43.00 سال9 پارسا جان نثاری 25

43.15 سال9 حسین بختیار 26

43.35 سال9 دمحم طاها یوسف نژاد 27

43.53 سال9 سید امیر هومن میر منهایی 28

43.75 سال9 دمحمرضا میرزاده 29

43.77 سال9 پار جوراستین 30

43.81 سال9 مهران حسنی 31

44.14 سال9 پارسا کریمی 32

44.22 سال9 دمحم امین ترک 33

44.53 سال9 امیر دمحم دباغی 34

45.47 سال9 علیرضا خوانساری 35

45.53 سال9 ارمند سامانی پور 36

45.54 سال9 مارتین آلا نیانس 37

45.59 سال9 مهدیار اسالمی 38

45.63 سال9 امیرعلی ناصری 39



45.91 سال9 علیرضا صراف رضایی 40

46.26 سال9 ایمان توکلی 41

46.41 سال9 پارسا لهرمانی 42

46.84 سال9 دمحم ایزدی فر 43

46.84 سال9 کریس زادوریان 44

46.90 سال9 سپهر منصوری 45

47.06 سال9 امیر علی صالحی 46

47.16 سال9 سهیل حسینپور 47

47.34 سال9 آرین حسینی 48

47.78 سال9 دمحم هادی شادپوریان 49

47.95 سال9 امیر دمحم باهنر 50

48.15 سال9 رضا شوکتی 51

48.19 سال9 دمحمحسین نژاد 52

48.25 سال9 پارسیا بهمنی 53

48.41 سال9 علیرضا حکمت یار 54

48.94 سال9 امیر علی دمحمی 55

48.97 سال9 امیر عباس حسین زاده 56

49.16 سال9 علیرضا مهدوی 57

49.66 سال9 آریا اسداله زاده 58

49.81 سال9 اشکان دمحمی 59

50.10 سال9 امیر علی حضوری 60

50.15 سال9 امیر حسین عربی 61

50.38 سال9 علیرضا اژدری 62

50.63 سال9 علی نصیری 63

51.09 سال9 فرید کیا ماری 64

51.22 سال9 امیرعلی ملک دمحمی 65

51.42 سال9 امیر حسین لائمی 66

51.47 سال9 دمحمرضا لبافی 67

51.50 سال9 نعیم شیخ محبوبی 68

51.50 سال9 علی سپنتا 69

51.75 سال9 مهدیار رضا زاده 70

52.28 سال9 امیر حسین همت یار 71

52.37 سال9 پرهام خندآبادی 72

52.81 سال9 مهدی خسروی 73

52.81 سال9 رادین عظیم زاده 74



52.95 سال9 علیرضا شایگانی 75

53.00 سال9 پارسا معینی 76

53.47 سال9 امیر مهدی شعبانی 77

53.84 سال9 متین فرح بخش 78

53.87 سال9 آریا مهر ذوالفماری 79

54.09 سال9 دمحم حسن دمحم پور 80

54.90 سال9 الیار احمدی اصل 81

55.26 سال9 آرشام للی پور 82

55.44 سال9 مانی رحیم 83

55.72 سال9 بردیا شافعی 84

55.79 سال9 دمحم علی جعفری نژاد 85

56.09 سال9 آبتین احمدی 86

56.90 سال9 رامتین خوش نای 87

57.29 سال9 علی صدیمی 88

57.31 سال9 مهرشادعلی نوری 89

57.41 سال9 دمحم ابرسان 90

57.44 سال9 عرشیا بزال راد 91

58.65 سال9 علی علیان 92

58.66 سال9 آراد افتخارنوری 93

58.84 سال9 حسین باذوق 94

59.22 سال9 امیرحسین تورانی 95

1.00.00 سال9 ایلیا تحویلی 96

1.01.97 سال9 امیر علی سهرابی 97

1.02.69 سال9 علی اصغر رحیم پور 98

1.03.09 سال9 آرین لطع زن 99

1.04.00 سال9 رادمهر شریفی 100

1.04.10 سال9 سیاوش سپهداش 101

1.04.47 سال9 علیرضا هداوند 102

1.08.78 سال9 آرشاک خوش نویس 103

1.15.31 سال9 امیر حسین خداوردی 104

1.17.75 سال9 تکین فتحی زاده 105

1.18.12 سال9 عرشیا رحیم پور 106

1.23.20 سال9 صدرا مرتضوی 107

1.33.03 سال9 پدرام آرین فر 108



4

امتیاز ممام ركورد دسته خط رده سنی نام و نام خانوادگي ف
دی

ر

0 0 0

اول 33.50 سال10 امیر عطا خزایی 1

دوم 34.66 سال10 دمحم امین درخشانیان 2

سوم 35.25 سال10 دمحم مهدی بالری 3

35.43 سال10 دمحم حسن شکری 4

35.43 سال10 امیر مهدی یوسفی 5

36.00 سال10 علی رئیسیان زاده 6

36.00 سال10 دمحم امین سعدی 7

36.13 سال10 حسام رضا مطیعی 8

36.58 سال10 امیر مهدی دمحمی 9

36.67 سال10 مهی کریمی 10

36.85 سال10 هیراد محبی 11

37.59 سال10 دمحم صالح ولدخانی 12

37.69 سال10 مهراسب لنایان 13

37.91 سال10 حسام بنی هاشمی 14

38.15 سال10 آرش سعیدی 15

38.18 سال10 کیارش پیرو احمدی 16

38.19 سال10 آروین اکبری 17

38.21 سال10 دمحمرضا رضایی 18

39.16 سال10 سید انوش هادیان 19

39.20 سال10 علی نیکخواه 20

39.47 سال10 اشکان حبیبی 21

39.59 سال10 پارسا للی زاده 22

39.70 سال10 سید امیر علی میری 23

40.16 سال10 عرشیا پیری 24

40.25 سال10 دمحمرضا تاجیک 25

40.65 سال10 علی مرتضوی 26

41.53 سال10 دمحم سام سمیعی 27

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

سومین جشنواره شنا و سالمت

10:00      93/10/19تاریخ    متر کرال سینه50:    ماده 



41.72 سال10 احسان شکری 28

41.81 سال10 دمحم رضا اسماعیل پور 29

42.06 سال10 امیرعباس غفاری 30

42.09 سال10 شایان جندی 31

42.66 سال10 داود هدایتی 32

42.68 سال10 کسری لاسمی 33

43.25 سال10 سامر شریعت زاده 34

43.32 سال10 حسام ابوفاضلی 35

44.25 سال10 امیر مهدی حدادی 36

44.31 سال10 حسین مهرابی 37

44.42 سال10 امیر علی صفایی 38

44.53 سال10 امیر علی نیک نام 39

44.63 سال10 سید عرفان سادات هاشمی 40

44.65 سال10 علی خاکساری 41

45.39 سال10 ایال دانایی 42

45.97 سال10 کیارش ایوبی نژاد 43

46.03 سال10 پارسا دماوندی 44

46.50 سال10 علیرضا پهلوانی 45

46.56 سال10 علیرضا دمحم بیگی 46

46.59 سال10 پارسا امیری 47

47.34 سال10 آروین عالیی 48

47.53 سال10 کیان عطاردی 49

47.56 سال10 سروش لربانی فراز 50

47.63 سال10 پوریا صادلی 51

47.94 سال10 عرفان ابراهیم زاد 52

48.27 سال10 آریا اعتزالی 53

48.56 سال10 امیر حسین کالنتری 54

48.66 سال10 هومهر پور وثولی 55

48.85 سال10 دمحمرضا لربانی 56

49.28 سال10 سهند بخشی 57

49.41 سال10 متین سروری 58

49.75 سال10 رضا بابایی 59

49.92 سال10 امیر ابوالفضل شافع 60

49.94 سال10 امیررضا نیک حك 61

50.12 سال10 نیما عمو هاشم 62



50.50 سال10 آرین جهانشاهی 63

50.85 سال10 آرتین ستوده 64

50.91 سال10 آترین حبیبی 65

51.19 سال10 شایان سهرابی 66

51.31 سال10 سامان فدوی نیا 67

51.81 سال10 علیرضا موسوی 68

52.34 سال10 دمحم صدرا سلیمانی 69

52.47 سال10 دمحم یوسف جنتی نژادی 70

53.09 سال10 پرهام صوطی 71

53.12 سال10 آرمین نظرلو 72

53.97 سال10 اشکان البال زاده 73

54.09 سال10 بنیامین موالیی 74

54.65 سال10 فرید عشروی 75

55.56 سال10 دمحم حسندی 76

56.03 سال10 علی ضیامنش 77

57.32 سال10 پارسا عدی 78

57.94 سال10 سید عرشیا طلوعی 79

58.03 سال10 ایلیا مرادی 80

58.60 سال10 ماهان سیوندی 81

59.03 سال10 علی زرین طالبی 82

59.96 سال10 علی دمحمرضا  83

1.03.16 سال10 پرهام اسکندریان 84

1.03.43 سال10 مهدی صادلی 85

1.05.19 سال10 بارهان ترک زبان 86

1.05.20 سال10 دمحم حسین خلیلی 87

1.06.06 سال10 امیر آرسام باللی 88

1.08.78 سال10 علیرضا عابدی 89

1.09.03 سال10 سپهر شیرازی 90

1.09.59 سال10 پارسا کمالی 91

1.11.40 سال10 حسین جدیدی 92

1.17.44 سال10 علی حصیرباف 93

1.25.44 سال10 نیما سالیانه 94

خطا سال10 سید رضا ضرغامی 95



5

امتیاز ممام ركورد دسته خط رده سنی نام و نام خانوادگي ف
دی

ر

0 0 0

اول 1.09.53 سال11-12 سامیار عبدلی 1

دوم 1.09.94 سال11-12 سجاد سرایی 2

سوم 1.11.09 سال11-12 دمحم مهدی کریم خانی 3

1.11.31 سال11-12 آرمان لطف الهی 4

1.12.03 سال11-12 مهران لاسم زاده 5

1.12.84 سال11-12 امیررضا خالمی 6

1.13.65 سال11-12 شهداد وزیری نیا 7

1.13.94 سال11-12 دمحم حسین عبدی 8

1.14.16 سال11-12 امیررضا عباسی 9

1.14.31 سال11-12 سید علی اجالی 10

1.14.69 سال11-12 دمحم مهدی زیرراهی 11

1.15.10 سال11-12 سپهر نهاوندی 12

1.15.75 سال11-12 دانیال شیرمرادی 13

1.16.15 سال11-12 عرشیا لصوری 14

1.16.19 سال11-12 مهدی کریمی 15

1.16.40 سال11-12 علی دادرس ممدم 16

1.16.56 سال11-12 نوید سرنی 17

1.16.69 سال11-12 کیارش حاجی بیگی 18

1.17.04 سال11-12 سید دمحم هندی 19

1.17.22 سال11-12 عرفان جودی 20

1.17.34 سال11-12 عرشیا یغمایی 21

1.17.91 سال11-12 علی عمادی 22

1.17.97 سال11-12 امیر علی خالدی 23

1.18.16 سال11-12 پوریا رضایی 24

1.18.59 سال11-12 فرزین موسوی 25

1.18.84 سال11-12 آیدین منصوری 26

1.18.90 سال11-12 پوریا عبداله پور 27

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

سومین جشنواره شنا و سالمت

10:00      93/10/19تاریخ    متر کرال سینه100:    ماده 



1.19.06 سال11-12 سیینا حسین زاده 28

1.19.40 سال11-12 دمحم صادق آجرلو 29

1.19.41 سال11-12 عرفان سخایی 30

1.19.63 سال11-12 آرین علی شمس آبادی 31

1.19.69 سال11-12 حسین بهزاد 32

1.19.76 سال11-12 مکائیل علی عباس زاده 33

1.19.82 سال11-12 نیما کشاورزی 34

1.19.93 سال11-12 یوسف دولت آبادی 35

1.20.22 سال11-12 امیر حسین اعرابی 36

1.20.93 سال11-12 سهیل نجفی 37

1.21.12 سال11-12 پوریا کاکاوند 38

1.21.65 سال11-12 دمحم جبلی 39

1.21.75 سال11-12 آرین رضایی 40

1.21.85 سال11-12 کوروش جاللی زند 41

1.22.00 سال11-12 دمحم مهدی برهان راد 42

1.22.03 سال11-12 سینا بهارلو 43

1.22.07 سال11-12 دمحم علی جدیکار 44

1.22.12 سال11-12 علی غربی 45

1.22.21 سال11-12 امیر ساالر زندی 46

1.22.91 سال11-12 دمحم امین سالم  47

1.22.96 سال11-12 مهراد ولوفی 48

1.23.06 سال11-12 سید سامان اندرزی نیا 49

1.23.10 سال11-12 دمحم مهدی اسد زاده 50

1.23.15 سال11-12 دمحم صدرا واالزاده 51

1.23.52 سال11-12 امیر سپهر غفاری 52

1.23.66 سال11-12 عمار افشار 53

1.23.75 سال11-12 نیما ولی زاده 54

1.23.92 سال11-12 پویا سعادت مخبر 55

1.24.16 سال11-12 کارن هنرمندی 56

1.24.34 سال11-12 سبحان طالیان 57

1.24.43 سال11-12 عرفان جهانبخش 58

1.25.25 سال11-12 کیارش گلی 59

1.25.75 سال11-12 نیما یحیی پور 60

1.25.82 سال11-12 علی بابایی 61

1.25.94 سال11-12 پرهام بهزاد صبوری 62



1.26.84 سال11-12 امیر حسین نادری 63

1.27.09 سال11-12 عرشیا رضا للی 64

1.27.25 سال11-12 مهرشاد کریمی 65

1.27.65 سال11-12 شروین دهمان 66

1.27.84 سال11-12 رضا مظفری 67

1.27.91 سال11-12 پویان توکلی 68

1.28.84 سال11-12 دمحمرضا فرشید نصب 69

1.29.09 سال11-12 دمحم امین فتحی 70

1.29.19 سال11-12 علیرضا غفرانی 71

1.29.69 سال11-12 دمحم رضا نبات زاده 72

1.29.72 سال11-12 سجاد محب الهی 73

1.29.94 سال11-12 علی سیف الهی 74

1.30.12 سال11-12 آرین شیر دمحمی 75

1.30.19 سال11-12 آروین منش کریمی 76

1.30.47 سال11-12 یونس احمدی 77

1.30.47 سال11-12 سجاد حسن بابایی 78

1.30.66 سال11-12 شایان توکلی 79

1.31.12 سال11-12 رامین وحیدی 80

1.31.25 سال11-12 امیر حسین بابایی 81

1.31.35 سال11-12 علی موالئیان 82

1.31.72 سال11-12 یاسین عبدی 83

1.31.88 سال11-12 دمحم امین حسن زاده 84

1.32.22 سال11-12 دمحم مهدی موسی زاده 85

1.32.72 سال11-12 دمحم آرمین رجبی 86

1.32.82 سال11-12 عرفان شاه کرمی 87

1.32.90 سال11-12 آرین آلا محسنی 88

1.32.93 سال11-12 شهاب الدین عالمه 89

1.32.94 سال11-12 یاسین لربانی 90

1.33.06 سال11-12 آرشام سلطانی 91

1.33.09 سال11-12 دمحم صالح سالمی 92

1.33.13 سال11-12 کیان آریا 93

1.33.20 سال11-12 پارسا نوروزی 94

1.33.72 سال11-12 متین نودهمان 95

1.34.62 سال11-12 رادین ابراهیمی 96

1.35.13 سال11-12 امیررضا بیروند 97

1.35.20 سال11-12 مهراد زیدی 98



1.35.44 سال11-12 ارشیا موالیی 99

1.35.47 سال11-12 دمحم علی میرزاده 100

1.35.62 سال11-12 علیرضا فراهانی 101

1.36.06 سال11-12 دمحم جعفر بهرامی 102

1.36.50 سال11-12 پوریا فتاحی 103

1.36.52 سال11-12 سید امیر حسین موسوی 104

1.36.76 سال11-12 میثم عباس زاده 105

1.36.93 سال11-12 رضا لاسمی 106

1.36.94 سال11-12 سعید کاظمی 107

1.37.21 سال11-12 آرتین حسینی 108

1.37.43 سال11-12 دمحم حسین توکلی 109

1.37.87 سال11-12 نوید رضایی 110

1.38.25 سال11-12 علیرضا انصاری 111

1.38.38 سال11-12 پارسا صفی زاده 112

1.38.47 سال11-12 امیر حسین حسین زاده 113

1.38.48 سال11-12 پوریا دمحمی 114

1.39.88 سال11-12 آیدین نعمتی 115

1.39.89 سال11-12 پویا داودی 116

1.39.91 سال11-12 نیما کشاورزی 117

1.40.00 سال11-12 علیرضا پور کاظمی 118

1.40.72 سال11-12 پارسا صادلی 119

1.40.81 سال11-12 سپهرداد رشیدی  120

1.40.88 سال11-12 علی آهنگر کانی 121

1.41.81 سال11-12 نیما حاجوی 122

1.41.89 سال11-12 امیر علی سمیع زاده 123

1.42.09 سال11-12 علی لطمیر 124

1.42.10 سال11-12 امیر پارسا لدیانی 125

1.42.47 سال11-12 پارسا نیک پور 126

1.42.72 سال11-12 سهیل دمحم علی پور 127

1.42.85 سال11-12 امیر حسین لره حسنلو 128

1.43.00 سال11-12 امیرعباس سرلک 129

1.43.06 سال11-12 مهدی آدینه پور 130

1.43.57 سال11-12 مهدی بلوری 131

1.44.53 سال11-12 مهدی صمدی آذر 132

1.44.81 سال11-12 پوریا حسن زاده 133

1.44.84 سال11-12 سید سبحان موسوی 134

1.45.10 سال11-12 امیر حسین مهدوی 135

1.45.22 سال11-12 سید ابوالفضل میربالری 136



1.45.37 سال11-12 مهدی داود آبادی 137

1.45.75 سال11-12 امیر دمحم حاجی حسینی 138

1.47.10 سال11-12 محسن عسگری 139

1.47.22 سال11-12 یونس کیانی 140

1.47.28 سال11-12 آرین شهامتی 141

1.47.46 سال11-12 اتابک دمشمی 142

1.47.54 سال11-12 پوریا فتاحی 143

1.48.31 سال11-12 ساالر سیدجعفری 144

1.49.25 سال11-12 دمحم عرفان مالمیر 145

1.49.50 سال11-12 علی اکبر سره جهانی 146

1.50.37 سال11-12 سیاوش عدالتی 147

1.50.75 سال11-12 شایان فیضی 148

1.50.82 سال11-12 کوروش فخاری 149

1.51.40 سال11-12 عرشیا نصیر زاده 150

1.51.46 سال11-12 دانیال لطفی 151

1.52.56 سال11-12 احسان سهرابی 152

1.53.18 سال11-12 سید نوید سیادتی 153

1.55.00 سال11-12 آرمین ال ابراهیم 154

1.55.03 سال11-12 ارشیا غالمی 155

1.55.39 سال11-12 امیر پویا فرخ سیر 156

1.56.47 سال11-12 دمحم عرفان ابراهیمی 157

1.57.19 سال11-12 امیردمحم بشیری 158

1.57.60 سال11-12 مهبد متدین 159

1.58.16 سال11-12 امیررضا اشرالی 160

1.58.31 سال11-12 شایان ثمفی 161

2.02.56 سال11-12 آروین رحمان پور 162

2.03.57 سال11-12 هادی سپهری 163

2.05.18 سال11-12 دانیال شهرستانی 164

2.07.34 سال11-12 آرمین نظرلو 165

2.07.91 سال11-12 دانیال جبرئیلی 166

2.08.72 سال11-12 امیر ساالر شیدایی 167

2.08.78 سال11-12 سید مهدی لائم ممام 168

2.08.81 سال11-12 آرش سهرابی 169

2.09.03 سال11-12 علی حیدری 170

2.10.06 سال11-12 دمحم فتحی 171

2.10.34 سال11-12 صدرا سیفی 172

2.10.41 سال11-12 فربد رفیعی 173

2.10.82 سال11-12 امیر مهدی علی پور 174



2.16.06 سال11-12 امیر حسین خسروی 175

2.19.4 سال11-12 کیارش  غفاری 176

2.22.91 سال11-12 دمحم امین سالم  177

2.25.41 سال11-12 عرفان صلواتی 178

2.26.50 سال11-12 کیارش  لصدیان 179

2.31.50 سال11-12 امیر حسین دامغانیان 180

2.40.81 سال11-12 عرفان علیزادگان 181

انصراف سال11-12 نیما عالیپور 182

انصراف سال11-12 بردیا آلاجانی 183

انصراف سال11-12 امین اسالمی 184

انصراف سال11-12 کیارش اصالنی 185

انصراف سال11-12 عرفان صلواتی 186

خطا سال11-12 سروش ابراهیم زاده 187

خطا سال11-12 سید دمحم متین مصباح 188

خطا سال11-12 مبین مصباح 189

6

امتیاز ممام ركورد دسته خط رده سنی نام و نام خانوادگي ف
دی

ر

0 0 0

اول 57.72 سال7 رادین اصغری 1

دوم 1.00.59 سال7 سپهر صفری 2

سوم 1.01.32 سال7 پرهام یوسفی 3

1.01.66 سال7 آرتین جعفری 4

1.02.60 سال7 آراد ساهویه 5

1.03.97 سال7 متین شیر افکن 6

1.05.35 سال7 فرید کیاماری 7

1.05/75 سال7 ماهان ابوالحسنی 8

1.06.13 سال7 سینا ولی زاده 9

1.07.50 سال7 صدرا هاتف 10

1.09.04 سال7 ابوالفضل درخشانی 11

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

سومین جشنواره شنا و سالمت

10:00      93/10/19تاریخ    متر لورباغه50:    ماده 



1.12.22 سال7 امیر مهدی خیری 12

1.12.38 سال7 پارسا حك شناس 13

1.13.72 سال7 عرشیا شهرآبادی 14

1.14.78 سال7 کسری گرشابی 15

1.15.62 سال7 آرمین آسترکی 16

1.16.10 سال7 میالد دمحم خانی 17

1.16.66 سال7 علی ترکانی 18

1.17.15 سال7 پویان عبداله پور فاتف 19

1.18.94 سال7 ماهان ابوالحسنی 20

1.19.12 سال7 روزبه بابایی 21

1.19.25 سال7 کوشا بابازاده 22

1.20.41 سال7 آریان حاجی نژاد 23

1.20.47 سال7 کسری غفاری 24

1.25.16 سال7 آرمان فرخی 25

1.29.40 سال7 پرهام سعیدی 26

1.34.65 سال7 سروش عدالتی 27

1.35.72 سال7 علی حیدری 28

1.37.03 سال7 دمحم حسن غیاثوند 29

1.46.41 سال7 آرتین زرندی 30

1.49.47 سال7 امیر رضا زرین 31

1.58.03 سال7 بردیا شهری 32

2.01.37 سال7 سام احمدی 33

2.22.63 سال7 دمحم حسام سبز علی 34

7

امتیاز ممام ركورد دسته خط رده سنی نام و نام خانوادگي ف
دی

ر

0 0 0

اول 53.31 سال8 علی ابوالماسمی 1

دوم 54.82 سال8 ارد فروغی 2

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

سومین جشنواره شنا و سالمت

10:00      93/10/19تاریخ    متر لورباغه50:    ماده 



سوم 59.10 سال8 امیر سجاد شکوهی 3

59.25 سال8 آرمین حسینی 4

1.00.72 سال8 بنیامین سلیمان آبادی 5

1.00.78 سال8 سام جهانبخش 6

1.00.94 سال8 دمحم صدرا سعیدی نژاد 7

1.01.60 سال8 امیر علی احمدی 8

1.02.50 سال8 پارسا عبدالهی 9

1.02.65 سال8 ماهان شکری 10

1.02.75 سال8 سامان رشیدیان 11

1.03.34 سال8 پارسا ابراهیمی 12

1.03.37 سال8 آرین احمدی 13

1.03.41 سال8 امیر حسین تاجیک 14

1.03.87 سال8 رادمان همتی 15

1.04.00 سال8 بردیا دوستی 16

1.04.18 سال8 علیرضا رفیعی 17

1.05.34 سال8 سید مانی شمس 18

1.05.97 سال8 پوریا یوسفی نژاد 19

1.07.69 سال8 هومهر پور آشوری 20

1.08.16 سال8 سرنا ملکی 21

1.10.43 سال8 آرمین ابوترابی 22

1.11.32 سال8 امیررضا رنجبر 23

1.11.44 سال8 پویا فرد آرزونمدی 24

1.11.91 سال8 علیرضا شایگانی 25

1.12.81 سال8 دمحمرضا رهنوردان 26

1.14.66 سال8 سید حامد رضایی 27

1.17.10 سال8 ایمان توکلی 28

1.17.72 سال8 امیر حسین عربی 29

1.18.15 سال8 علی اصغر رحیم پور 30

1.21.56 سال8 پرهام فرداد 31

1.21.97 سال8 مهدی طاهری 32

1.22.00 سال8 اونیار دوهندو 33

1.22.31 سال8 دمحم مهدی اسماعیلی  34

1.22.71 سال8 حمیدرضا محدوی 35

1.23.25 سال8 پوریا فراهانی 36

1.23.68 سال8 سمیع صمیم مهر 37



1.23.78 سال8 مهدی اسدیان 38

1.26.16 سال8 عرفان مصحف 39

1.26.43 سال8 پوریا نیاز خوانی 40

1.26.53 سال8 باربد عباسی 41

1.27.06 سال8 ایلیا یغمایی 42

1.30.13 سال8 مانی شکرویی 43

1.36.53 سال8 سینا اسماعیلی 44

1.44.89 سال8 ماهان مجری 45

1.52.00 سال8 امیر علی عرفانی 46

1.58.69 سال8 الیار عارزی 47

2.25.51 سال8 متین امیری 48

انصراف سال8 آرین یوسفی 49

8

امتیاز ممام ركورد دسته خط رده سنی نام و نام خانوادگي ف
دی

ر

0 0 0

اول 40.97 سال9 دانیال شفیعی 1

دوم 42.88 سال9 پرهام لهرمانی 2

سوم 44.69 سال9 سید کیان حسینی 3

45.53 سال9 ایلیا پیری 4

46.04 سال9 عرشیا جعفری 5

46.13 سال9 کارن حاجی انوری 6

46.31 سال9 دمحم حسین لاسمی 7

46.71 سال9 یونس عیسوند 8

48.40 سال9 پارسا رسول پور 9

48.50 سال9 آریا عباس پور 10

48.62 سال9 آرتین خلج  11

49.03 سال9 ماهان اسد پور 12

49.11 سال9 مهدی تاروردی زاده 13

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

سومین جشنواره شنا و سالمت

10:00      93/10/19تاریخ    متر کرال پشت50:    ماده 



49.53 سال9 سام ارشدی 14

50.10 سال9 پارسا لهرمانی 15

50.50 سال9 آرتا کرد 16

50.57 سال9 امیر علی صالحی 17

50.65 سال9 مانی ایزی 18

51.38 سال9 علیرضا بهزادی 19

52.12 سال9 مهران حسنی 20

52.41 سال9 آریتا جاوید نیا 21

52.60 سال9 پار جوراستین 22

52.62 سال9 سامان شجاعی 23

52.96 سال9 پارسا صالح پور 24

53.13 سال9 آرمین حاج عمو 25

53.59 سال9 سید امیر هومن میر منهایی 26

54.28 سال9 علیرضا صراف رضایی 27

54.87 سال9 دمحم طاها یوسف نژاد 28

54.96 سال9 سپهر منصوری 29

55.06 سال9 رادین اصغری 30

55.31 سال9 دمحم امین ترک 31

56.03 سال9 پارسا جان نثاری 32

56.03 سال9 دمحم علی جعفری نژاد 33

57.32 سال9 امیرعلی ناصری 34

57.38 سال9 مهدیار اسالمی 35

57.41 سال9 سهند بخشی 36

57.53 سال9 دمحم ایزدی فر 37

57.56 سال9 پارسا معینی 38

58.51 سال9 رضا شوکتی 39

58.78 سال9 دمحم ابرسان 40

58.81 سال9 مانی داوطلب 41

58.84 سال9 دمحمرضا میرزاده 42

59.91 سال9 علیرضا حکمت یار 43

59.93 سال9 امیرعلی ملک دمحمی 44

1.00.06 سال9 مهدی خسروی 45

1.00.15 سال9 کریس زادوریان 46

1.00.19 سال9 اشکان دمحمی 47

1.00.44 سال9 علیرضا مهدوی 48



1.00.53 سال9 امیر عباس حسین زاده 49

1.01.40 سال9 مهرشادعلی نوری 50

1.01.46 سال9 علیرضا خوانساری 51

1.01.50 سال9 امیر علی حضوری 52

1.01.53 سال9 امیر حسین همت یار 53

1.01.91 سال9 امیر علی دمحمی 54

1.02.00 سال9 مهدیار رضا زاده 55

1.02.50 سال9 پارسیا بهمنی 56

1.02.75 سال9 نعیم شیخ محبوبی 57

1.02.91 سال9 علی سپنتا 58

1.04.25 سال9 علی صدیمی 59

1.05.09 سال9 ایمان توکلی 60

1.05.47 سال9 امیر علی سهرابی 61

1.06.50 سال9 علی نصیری 62

1.07.15 سال9 رادین عظیم زاده 63

1.07.31 سال9 رامتین خوش نای 64

1.09.49 سال9 امیر حسین عربی 65

1.12.75 سال9 آبتین احمدی 66

1.16.36 سال9 ایلیا تمی پور 67

1.19.07 سال9 ایلیا تمی پور 68

1.20.09 سال9 کیان سعیدی 69

1.21.75 سال9 صدرا مرتضوی 70

1.22.05 سال9 آرشیا دمحم رحیم پور 71

1.25.44 سال9 سیاوش سپهداش 72

9

امتیاز ممام ركورد دسته خط رده سنی نام و نام خانوادگي ف
دی

ر

0 0 0

اول 40.06 سال10 علی جبلی 1

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

سومین جشنواره شنا و سالمت

10:00      93/10/19تاریخ    متر کرال پشت50:    ماده 



دوم 42.44 سال10 دمحم مهدی بالری 2

سوم 42.93 سال10 هیراد محبی 3

43.09 سال10 دمحم امین درخشانیان 4

43.40 سال10 دمحم حسن شکری 5

43.50 سال10 دمحم صالح ولدخانی 6

45.10 سال10 حسام بنی هاشمی 7

45.13 سال10 دمحم امین سعدی 8

45.19 سال10 علی رئیسیان زاده 9

45.20 سال10 مهراسب لناثیان 10

45.28 سال10 مهی الدین کریمی 11

45.41 سال10 اشکان حبیبی 12

46.34 سال10 کیارش پیرو احمدی 13

46.50 سال10 آروین اکبری 14

46.91 سال10 آرش سعیدی 15

47.11 سال10 علی نیکخواه 16

47.59 سال10 امیر مهدی یوسفی 17

49.41 سال10 سید امیر علی میری 18

50.19 سال10 پارسا للی زاده 19

51.04 سال10 حسام رضا مطیعی 20

51.34 سال10 آترین حبیبی 21

51.97 سال10 علی مرتضوی 22

53.06 سال10 دمحمرضا تاجیک 23

53.31 سال10 حمیدرضا اسماعیل پور 24

53.56 سال10 داود هدایتی 25

54.18 سال10 امیر علی صفایی 26

54.41 سال10 پارسا دماوندی 27

54.47 سال10 علیرضا دمحم بیگی 28

54.56 سال10 احسان شکری 29

55.25 سال10 امیر مهدی حدادی 30

56.19 سال10 عرشیا پیری 31

56.63 سال10 متین سروری 32

56.97 سال10 امیرعباس غفاری 33

57.31 سال10 نیما عمو هاشم 34

57.72 سال10 امیر ابوالفضل شافع 35

58.15 سال10 دمحم حسام صفایی 36



59.37 سال10 رضا بابایی 37

59.88 سال10 امیر علی نیک نام 38

1.00.60 سال10 عرفان ابراهیم زاد 39

1.01.00 سال10 بارهان ترک زبان 40

1.01.01 سال10 سامان فدوی نیا 41

1.01.88 سال10 دمحمرضا لربانی 42

1.02.38 سال10 حسین جدیدی 43

1.03.63 سال10 حسین مهرابی 44

1.03.97 سال10 علی زرین طالبی 45

1.04.22 سال10 دمحم صدرا سلیمانی 46

1.04.83 سال10 ماهان سیوندی 47

1.05.69 سال10 آرتین ستوده 48

1.06.35 سال10 علیرضا پهلوانی 49

1.07.12 سال10 دمحم یوسف جنتی نژادی 50

1.10.65 سال10 دمحم حسندی 51

1.11.34 سال10 اشکان البال زاده 52

1.13.46 سال10 مهدی صادلی 53

1.14.12 سال10 پارسا ادیبی 54

10

امتیاز ممام ركورد دسته خط رده سنی نام و نام خانوادگي ف
دی

ر

0 0 0

اول 1.20.84 سال11-12 سامیار عبدلی 1

دوم 1.23.93 سال11-12 دمحم مهدی کریم خانی 2

سوم 1.23.97 سال11-12 امیررضا خالمی 3

1.24.94 سال11-12 آرمان لطف الهی 4

1.25.19 سال11-12 نوید سرنی 5

1.25.32 سال11-12 دمحم حسین عبدی 6

1.25.59 سال11-12 سید علی اجالی 7

فدراسیون شنا،شیرجه و واترپلو

سومین جشنواره شنا و سالمت
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1.25.78 سال11-12 امیر علی خالمی 8

1.27.13 سال11-12 شهداد وزیری نیا 9

1.28.66 سال11-12 دانیال شیرمرادی 10

1.28.72 سال11-12 مهران لاسم زاده 11

1.28.91 سال11-12 دمحم جبلی 12

1.29.03 سال11-12 دمحم صدرا واالزاده 13

1.29.88 سال11-12 پوریا عبداله پور 14

1.30.22 سال11-12 سید دمحم هندی 15

1.30.34 سال11-12 علی دادرس ممدم 16

1.30.50 سال11-12 علی عمادی 17

1.32.19 سال11-12 دمحم مهدی اسد زاده 18

1.32.54 سال11-12 سپهر نهاوندی 19

1.33.21 سال11-12 مهدی کریمی 20

1.33.60 سال11-12 دمحم صادق آجرلو 21

1.34.16 سال11-12 حسین بهزاد 22

1.34.46 سال11-12 نیما یحیی پور 23

1.34.91 سال11-12 مکائیل علی عباس زاده 24

1.35.53 سال11-12 عرفان سخایی 25

1.35.97 سال11-12 سجاد سرایی 26

1.36.28 سال11-12 سید سامان اندرزی نیا 27

1.36.53 سال11-12 فرزین موسوی 28

1.36.94 سال11-12 علی بابایی 29

1.37.15 سال11-12 ارشیا یغمایی 30

1.37.31 سال11-12 پوریا رضایی 31

1.37.37 سال11-12 پوریا کاکاوند 32

1.38.31 سال11-12 سینا حسین زاده 33

1.38.94 سال11-12 یونس احمدی 34

1.39.78 سال11-12 آرین رضایی 35

1.39.87 سال11-12 مهدی صمدی آذر 36

1.40.41 سال11-12 دمحم جعفر بهرامی 37

1.41.37 سال11-12 نوید رضایی 38

1.41.60 سال11-12 پویا سعادت مخبر 39

1.42.50 سال11-12 عمار افشار 40

1.42.68 سال11-12 عرشیا لصوری 41

1.42.69 سال11-12 دمحم علی جدیکار 42



1.42.75 سال11-12 نیما ولی زاده 43

1.42.84 سال11-12 امیر ساالر زندی 44

1.43.19 سال11-12 نیما عالیپور 45

1.43.64 سال11-12 علی غریبی 46

1.43.75 سال11-12 شهاب الدین عالمه 47

1.44.06 سال11-12 امیر حسین نادری 48

1.44.12 سال11-12 پویا داودی 49

1.44.19 سال11-12 سینا بهارلو 50

1.44.22 سال11-12 حسین اسالمی 51

1.44.25 سال11-12 دمحم مهدی برهان راد 52

1.44.35 سال11-12 سجاد حسن بابایی 53

1.45.90 سال11-12 آرین شیر دمحمی 54

1.46.22 سال11-12 کوروش جاللی زند 55

1.46.22 سال11-12 آیدین منصوری 56

1.46.30 سال11-12 عرفان جهانبخش 57

1.47.06 سال11-12 پویان توکلی 58

1.47.69 سال11-12 دمحم امین حسن زاده 59

1.47.97 سال11-12 علیرضا پور کاظمی 60

1.49.34 سال11-12 علی زکاپی 61

1.49.66 سال11-12 رامین وحیدی 62

1.50.54 سال11-12 امیر سپهر غفاری 63

1.51.10 سال11-12 شایان توکلی 64

1.52.25 سال11-12 آرین آلا محسنی 65

1.52.85 سال11-12 عرفان شاه کرمی 66

1.53.22 سال11-12 پارسا صیف کار 67

1.53.72 سال11-12 دمحم مهدی زیرراهی 68

1.53.78 سال11-12 آرشام سلطانی 69

1.54.53 سال11-12 دمحم علی میرزاده 70

1.55.93 سال11-12 علیرضا غفرانی 71

1.56.70 سال11-12 مهدی آدینه پور 72

1.57.20 سال11-12 علی اردکانی 73

1.57.22 سال11-12 آیدین نعمتی 74

1.58.56 سال11-12 آرین شهامتی 75

1.59.13 سال11-12 نیما کشاورزی 76

2.00.11 سال11-12 علیرضا انصاری 77



2.00.56 سال11-12 پارسا حسن زاده 78

2.00.81 سال11-12 کوروش فخاری 79

2.01.43 سال11-12 کیان آریا 80

2.01.69 سال11-12 شروین دهمان 81

2.03.12 سال11-12 علی سیف الهی 82

2.03.13 سال11-12 امیرعباس سرلک 83

2.03.81 سال11-12 یاسین لربانی 84

2.05.72 سال11-12 مهدی داود آبادی 85

2.05.90 سال11-12 دمحم حسین توکلی 86

2.06.75 سال11-12 امیر حسین حسین زاده 87

2.06.91 سال11-12 امیررضا بیروند 88

2.09.16 سال11-12 دانیال لطفی 89

2.09.78 سال11-12 پارسا صادلی 90

2.10.69 سال11-12 پوریا حسن زاده 91

2.11.00 سال11-12 پوریا دمحمی 92

2.11.51 سال11-12 علی لطمیر 93

2.11.75 سال11-12 مهراد زیدی 94

2.14.06 سال11-12 امیر پویا فرخ سیر 95

2.14.28 سال11-12 اتابک دمشمی 96

2.16.78 سال11-12 امیر حسین خسروی 97

2.19.65 سال11-12 دمحم آرمین رجبی 98

2.20.62 سال11-12 پارسا نیک پور 99

2.21.09 سال11-12 محسن عسگری 100

2.22.56 سال11-12 آرش سهرابی 101

2.25.56 سال11-12 امیردمحم بشیری 102

2.29.16 سال11-12 هادی سپهری 103

2.30.58 سال11-12 دمحم فتحی 104

2.30.69 سال11-12 آروین رحمان پور 105

2.36.27 سال11-12 سید مهدی لائم ممام 106

2.38.03 سال11-12 دمحم عرفان ابراهیمی 107

2.38.52 سال11-12 مهبد متدین 108

2.41.44 سال11-12 آرمین نظرلو 109

2.47.15 سال11-12 سید نوید سیادتی 110

2.50.28 سال11-12 امیر مهدی علی پور 111

2.57.41 سال11-12 امیررضا اشرالی 112

انصراف سال11-12 شایان ثمفی 113


