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 محـل وتـاريخ  ركـورد  استـان  نـام و نـام خـانوادگي  مــاده رديف
 -پنجمين دوره بازيهاي داخل سالن آسيا

2017تركمنستان   100,22,6    تيم ملي  مهدي انصاري آزادمتر  50   1 
 -پنجمين دوره بازيهاي داخل سالن آسيا

2017تركمنستان   0400,49,    تيم ملي  سينا غالم پور آزادمتر 100   2 
2009زيهاي داخل سالن آسيا(ويتنام)با   49,19:01    تهران شتيانيآسعيد ملكا آزادمتر 200    3 

10,88:04  2016كانادا  –مسايقات قهرماني جهان     تيم ملي  اميرعباس امرالهي آزادمتر  400   4 
37,69:16  2016كانادا  –مسايقات قهرماني جهان     تيم ملي  اميرعباس امرالهي آزادمتر  1500   5 

2009يهاي داخل سالن آسيا(ويتنام)باز  00,27,78   اصفهان  محمد عليرضائي ديزيچه قورباغه  متر 50   6 
 -پنجمين دوره بازيهاي داخل سالن آسيا

2017تركمنستان   00,46:01    تيم ملي  مهدي انصاري قورباغهمتر 100   7 
 2016كانادا  –مسايقات قهرماني جهان  15,29:02    تيم ملي  آريا نسيمي شاد قورباغه متر200   8 

2014قطر –مسايقات قهرماني جهان   00,25,40   اصفهان  جمال چاووشي فر پشتمتر  50   9 
2014قطر –مسايقات قهرماني جهان   00,55.03   اصفهان  جمال چاووشي فر پشتمتر  100   10 
2014قطر –مسايقات قهرماني جهان   03,58:02    اصفهان  جمال چاوشي فر پشتمتر 200   11 

 -بازيهاي داخل سالن آسيا پنجمين دوره
2017تركمنستان    300,2.76    تيم ملي پروانهمتر  50 مهدي انصاري   12 

 -پنجمين دوره بازيهاي داخل سالن آسيا
83,200,5   2017تركمنستان     تيم ملي پروانهمتر 100 مهدي انصاري   13 

7201قطر– ي فيناجهان كاپمسايقات    06,50:02    تيم ملي  متين بالسيني پروانهمتر 200   14 
 -پنجمين دوره بازيهاي داخل سالن آسيا

2017تركمنستان    500,5.58    تيم ملي مختلط انفراديمتر 100 مهدي انصاري   15 

2009بازيهاي داخل سالن آسيا(ويتنام)   01,12:02    تهران  سعيد ملكاآشتياني مختلط  انفراديمتر 200   16 
25/9/89جهاني(دبي)   24,81:04    تهران انيسعيد ملكاآشتي   مختلط  انفراديمتر 400  17  

2009بازيهاي داخل سالن آسيا(ويتنام)   17,81:03    تيم ملّي سعيدآشتياني -پاشا وحدتي راد -اِمين نوشادي -محمدبيداريان   آزاد تيميمتر 4×100  18  
 -پنجمين دوره بازيهاي داخل سالن آسيا

2017تركمنستان    38,38:03    تيم ملّي شاد، مهدي انصاري،سينا غالم پور جمال چاوشي فر ،آريا نسيمي   مختلط  تيميمتر 4×100  19  
 -پنجمين دوره بازيهاي داخل سالن آسيا

2017تركمنستان    76,38:01    تيم ملّي سينا غالم پور  آريا نسيمي شاد-مهدي انصاري-جمال چاوشي فر   مختلط  تيميمتر 4×50  20  
2009بازيهاي داخل سالن آسيا(ويتنام)   29,90:01   يتيم ملّ   محمدبيداريان  -گامرديالنچيان -اِمين نوشادي -پاشا وحدتي راد   آزاد  تيميمتر 4×50  21  
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 محـل وتـاريخ  ركـورد  استـان  نـام و نـام خـانوادگي  مــاده  رديف
2009قهرماني جهان رم (ايتاليا)   23,21:00    خراسان   پاشا وحدتي راد متر آزاد 50   1 
2009قهرماني جهان رم (ايتاليا)   51,31:00    تهران بيداريانمحمد    متر آزاد 100   2 
2009قهرماني جهان رم (ايتاليا)   53,32:01    تهران متر آزاد 200 سعيد ملكاآشتياني   3 
2009قهرماني جهان رم (ايتاليا)   03,69:04    تهران متر آزاد 400 سعيد ملكاآشتياني   4 

2007قهرماني گروههاي سني آسيا (جاكارتا)   32,02:08    تهران متر آزاد  008 سهيل ملكاآشتياني   5 
31/2/89مسابقات اوپن (مالزي)   29,30:16    تهران  سامان ساالري متر آزاد 1500   6 

62:00.28  95فروردين  – 2016جايزه بزرگ دبي مسابقات قهرماني   تيم ملي   جمال چاووشي فر متر كرال پشت 50   7 
امارات 1/94/ 16 –جايزه بزرگ دبي    47,75:00  تيم ملي   جمال چاووشي فر متر كرال پشت 100   8 

93 /4/2دبي آبي مسابقات بين المللي   53,60:02    فارس  رهام پيرواني متر كرال پشت 200   9 
 – 2017بازي هاي همبستگي كشورهاي اسالمي باكومسابقات 

96ارديبهشت    42:00.32    تيم ملي  مهدي انصاري متر پروانه 50   10 

 – 2017هاي همبستگي كشورهاي اسالمي باكو بازيمسابقات 
96ارديبهشت   17,45:00    تيم ملي  مهدي انصاري متر پروانه 100   11 

)2009(24/2/88مسابقات ساندرلند (انگلستان)    03,22:02    تيم ملي متر پروانه 200 سيروس سعيد   12 
)2010(89 /23/8بازيهاي آسيايي گوانگژو (چين)   27,95:00    اصفهان متر قورباغه 50 محمد عليرضايي ديزيچه   13 

2008قهرماني كشور (كرواسي) جوالي    02,98:01    اصفهان متر قورباغه  100 محمد عليرضايي ديزيچه   14 
94مهر-2015قهرماني رده هاي سني آسيا تايلند    88:81:02    تيم ملي متر قورباغه  200 آريا نسيمي شاد   15 
2009قهرماني جهان رم (ايتاليا)   05,96:02    تهران  سعيد ملكاآشتياني ر مختلط انفراديمت 200   16 
22/8/89بازيهاي آسيايي گوانگژو چين   36,85:04    تهران  سعيد ملكاآشتياني متر مختلط انفرادي 400  17  
2009قهرماني جهان رم (ايتاليا)   26,38:03    تيم ملي محمد  - پاشا وحدتي راد -سعيد ملكاآشتياني

امين نوشادي - بيداريان   متر آزاد تيمي 4×100  18  
2007وههاي سني آسيا (جاكارتا) قهرماني گر   44,93:07    تيم ملي امين  -محمد بيداريان -سهيل ملكاآشتياني

سعيد ملكĤآشتياني -نوشادي   متر آزاد تيمي 4×200  19  
)2010(89 /27/8بازيهاي آسيايي گوانگژو (چين)   48,14:03    تيم ملي  -محمد عليرضايي ديزيچه -جمال چاووشي فر

يداريانمحمد ب -سعيد ملكاآشتياني   متر مختلط تيمي 4×100  20  


