
 بروزرساني رکوردهای رده های سني  بانوان سال12-11:سني ردِه- ( مسافت بلندLong course                  )1394اسفند  : تاريخ تا 

 رديف مــاده نـام و نـام خـانوادگي /باشگاهاستـان ركـورد محـل وتـاريخ 

 1 آزادمتر   50 مريم شیخ زاده تهرانپیشتاز   00:29.93 94جام زرين تهران اسفند 

 2 آزادمتر   100 مريم شیخ زاده تهرانپیشتاز 01:06.28 94جام زرين تهران اسفند 

 3 آزادمتر   200 مژده رمضانعلي تهرانستارگان دلفین  02:25.17  94جام زرين تهران اسفند 

 4 متر آزاد400 دنیا امیر اسدی ستارگان دلفین تهران 05:03.60 94جام زرين تهران اسفند 

 5 متر پشت50 عطیه قپانوری تهران 00.34.99 92قهرمان كشوری

 6 متر پشت100 مژده رمضانعلي ستارگان دلفین تهران 01:14.87 94جام زرين تهران اسفند 

 7 پشتمتر 200 مژده رمضانعلي ستارگان دلفین 93.38.02 94اسفند

 8 مترقورباغه50 ژينا گرجي ستارگان دلفین 00.36.61 94اسفند

 9 متر قورباغه100 ژينا گرجي ستارگان دلفین 95.20.01 94اسفند

 10 متر قورباغه200 ژينا گرجي ستارگان دلفین تهران 02:57.90 94جام زرين تهران اسفند 

 11 متر پروانه50 ادهمريم شیخ علیز تهرانپیشتاز 00:32.92 94جام زرين تهران اسفند 

 12 پروانه متر   100 مژده رمضانعلي ستارگان دلفین تهران 01:12.35 94جام زرين تهران اسفند 

 13 متر مختلط انفرادی 200 ژينا گرجي ستارگان دلفین تهران 02:40.12 94جام زرين تهران اسفند 

 ملي 02.17.94 80آبان
-فرناز نیکو فريد-نیکدخت قدملي

 راحله محمد میرزائي-ميسپیده هما
 14 متر آزاد تیمي  4×50

 15 متر آزاد تیمي  4×100  ستارگان دلفین 05.39.04 94اسفند 

 ملي  02.29.07 80آبان
سارا -هدی حبیبي-فرناز نیکوفريد

 راحله محمد میرزائي-شیرزادی
 16 متر مختلط تیمي  4×50

 17 مترمختلط  تیمي  4×100  تهرانستارگان دلفین  05:06.11 94 جام زرين تهران اسفند



 بروزرساني رکوردهای رده های سني       سال بانوان14-13 سني: ردِه- ( مسافت بلندLong course )                         1394اسفند : تا تاريخ 

 

 

 ديفر مــاده نـام و نـام خـانوادگي استـان ركـورد محـل وتـاريخ

94جام زرين تهران اسفند  رانستارگان دلفین ته 00:29.38  آزادمتر  50 مريم تركستاني   1 

94جام زرين تهران اسفند  آزادمتر 100 ريحانه نوروزی غدير رودهن 01:04.08   2 

94جام زرين تهران اسفند  رانستارگان دلفین ته 02:18.74  آزادمتر 200 مريم تركستاني   3 

94اسفند  جام زرين تهران رانستارگان دلفین ته 04:53.40  آزادمتر  400 مريم تركستاني   4 

94اسفند  متر آزاد800 مريم تاكستاني ستارگان دلفین 10.02.21   5 

)لیگ(88اسفند متر آزاد1500 مهر دخت اكبری  داماش ايرانیان 20.12.04   6 

/استخر آزادی93جام فجر ری اسفند 1پیشتاز  00.33.88  اماميبهار   متر پشت50   7 

94جام زرين تهران اسفند مترپشت100 فاطمه زهرا تجدد قزوين 01:13.67   8 

)لیگ (88ذرآ متر پشت200 سارينا اشتیاقي داماش ايرانیان 02.38.73   9 

)لیگ (88آذر متر قورباغه50 دنیا حسیني فوالد مباركه سپاهان 00.36.45   10 

)لیگ (88آذر  15.101:2 پاهانفوالد مباركه س  متر قورباغه100 دنیا حسیني   11 

)لیگ (88آذر متر قورباغه200 دنیا حسیني فوالد مباركه سپاهان 02.55.04   12 

94جام زرين تهران اسفند متر پروانه50 زهرا ملکي زندی خراسان رضوی 00:30.32   13 

94اسفند  متر پروانه100 مريم تاكستاني ستارگان دلفین 01.08.72   14 

94جام زرين تهران اسفند رانستارگان دلفین ته 02:33.68  متر پروانه200 مريم تركستاني   15 

94اسفند  مختلط  انفرادیمتر 200 مريم تاكستاني ستارگان دلفین 02.38.98   16 

90اسفند  مختلط  انفرادیمتر 400 مهديه شباني تهران 05.43.50   17 
94تهران اسفندجام زرين  رانستارگان دلفین ته 04:30.05  آزاد تیميمتر 4×100    18 

94جام زرين تهران اسفند رانستارگان دلفین ته 09:42.02  انيمريم تركست-روژين عظیمي-عسل نويدی-پريا حسیني  آزاد  تیميمتر 4×200   19 
94اسفند  مختلط  تیميمتر 4×100  ستارگان دلفین 04.59.58   20 



 بروزرساني رکوردهای رده های سني       سال بانوان17-15 سني: ردِه- ( مسافت بلندLong course                    )      1394اسفند : تا تاريخ 

 

 رديف مــاده نـام و نـام خـانوادگي استـان ركـورد محـل وتـاريخ

تهران- 89لیگ شنا مهر  آزادمتر  50 زهرا حسین زاده نمیني فوالد مباركه سپاهان 00:28.24   1 

تهران- 89 آبانلیگ شنا  آزادمتر 100 زهرا حسین زاده نمیني فوالد مباركه سپاهان 01:02.62   2 

تهران- 89لیگ شنا مهر  آزادمتر 020 زهرا حسین زاده نمیني فوالد مباركه سپاهان 02:17.71   3 

تهران-88دی ماه لیگ شنا  آزادمتر  400 زهرا حسین زاده نمیني فوالد مباركه سپاهان 04:55.09   4 

تهران- 89لیگ شنا اسفند  اسالمي آزاد دانشگاه 10:22.97  متر آزاد800 مهردخت اكبری   5 

تهران- 89 آبانلیگ شنا  اسالمي آزاددانشگاه  19:55.22  آزاد متر1500 مهردخت اكبری   6 

تهران- 89لیگ شنا اسفند  رمیتا پیروانیآ داماش ايرانیان 00:32.52  متر پشت50   7 

91مسابقات قهرماني كشورشهريور مترپشت100 سارينا اشتیاقي ستارگان دلفین تهران 01:10.15   8 

)جام خلیج فارس(90اسفند  متر پشت200 سارينا اشتیاقي ستارگان دلفین تهران 02:32.36   9 

تهران- 89شنا اسفند  لیگ متر قورباغه50 دنیا حسیني فوالد مباركه اصفهان 00:35.23   10 

تهران- 89لیگ شنا اسفند  متر قورباغه100 دنیا حسیني فوالد مباركه اصفهان 01:17.57   11 

تهران- 89 آذرلیگ شنا  متر قورباغه200 دنیا حسیني فوالد مباركه  اصفهان 02:49.31   12 

خلیج فارس()جام  90آذر  متر پروانه50 زهرا حسین زاده نمیني هیات شنای تهران) الف( 00:30.80   13 

)جام خلیج فارس( 90آذر  متر پروانه100 زهرا حسین زاده نمیني هیات شنای تهران) الف( 01:08.01   14 

تهران- 89 آبانلیگ شنا  انهمتر پرو200 زهرا حسین زاده نمیني فوالد مباركه سپاهان 02:34.59   15 

تهران- 89 آبانلیگ شنا  مختلط  انفرادیمتر 200 دنیا حسیني فوالد مباركه اصفهان 02:36.15   16 

تهران- 89لیگ شنا مهر  مختلط  انفرادیمتر 400 زهرا حسین زاده نمیني فوالد مباركه اصفهان 05:36.89   17 

تهران- 88لیگ شنا اسفند  سیما -دنیا حسیني-ن زاده نمینيزهرا حسی فوالد مباركه اصفهان 04:19.51 
پیمانه عمرو-عبدشنطیايي  

آزاد تیميمتر 4×100  18 

تهران- 88لیگ شنا دی  سیما -دنیا حسیني-زهرا حسین زاده نمیني فوالد مباركه اصفهان 09:39.26 
پیمانه عمرو-عبدشنطیايي آزاد  تیميمتر 4×200   19 

تهران- 89 آبانلیگ شنا  فهانفوالد مباركه اص 04:55.60   
ا زهر -ناديا احمدی-دنیا حسیني -نازآفرين حسن پور

 حسین زاده نمیني 
مختلط  تیميمتر 4×100  20 


