
 (رکورد ملیNational Record (متر 25 -کوتاه مسافت  رکوردهای)                                   15/11/1398 : تاريخ تا 
 

 رديف مــاده نـام و نـام خـانوادگي استـان ركـورد محـل وتـاريخ

 -پنجمین دوره بازيهای داخل سالن آسیا
2017تركمنستان  آزادمتر  50 مهدی انصاری تیم ملي 00.22.61   1 

 -پنجمین دوره بازيهای داخل سالن آسیا
2017تركمنستان  آزادمتر 100 سینا غالم پور تیم ملي 00.49.04   2 

2009زيهای داخل سالن آسیا)ويتنام(با آزادمتر 200 سعید ملکاء آشتیاني تیم ملي 01:49.19   3 

-مسابقات قهرماني مسافت كوتاه جهان
97آذرماه -هانگژو چین آزادمتر  400 امیرعباس امرالهي تیم ملي 04:05.76   4 

-مسابقات قهرماني مسافت كوتاه جهان
97آذرماه -هانگژو چین ليتیم م 16:29.26  آزادمتر  1500 امیرعباس امرالهي   5 

2009بازيهای داخل سالن آسیا)ويتنام( قورباغه  متر 50 محمد علیرضائي ديزيچه اصفهان 00.27.78   6 

 -پنجمین دوره بازيهای داخل سالن آسیا
2017تركمنستان  قورباغهمتر 100 مهدی انصاری تیم ملي 01:00.46   7 

قورباغه متر200 آريا نسیمي شاد تیم ملي 02:15.29 2016كانادا  –مسايقات قهرماني جهان   8 

2014قطر –مسايقات قهرماني جهان  پشتمتر  50 جمال چاووشي فر اصفهان 00.25.40   9 

2014قطر –مسايقات قهرماني جهان  پشتمتر  100 جمال چاووشي فر اصفهان 00.55.03   10 

2014قطر –مسايقات قهرماني جهان  پشتمتر 200 جمال چاوشي فر اصفهان 02:03.58   11 

 -پنجمین دوره بازيهای داخل سالن آسیا
2017تركمنستان   

پروانهمتر  50 مهدی انصاری تیم ملي 00.23.76  12 

 -پنجمین دوره بازيهای داخل سالن آسیا
پروانهمتر 100 مهدی انصاری تیم ملي 00.52.83   2017تركمنستان   13 

2017قطر– ي فیناجهان كاپمسايقات  پروانهمتر 200 متین بالسیني تیم ملي 02:05.60   14 

 -پنجمین دوره بازيهای داخل سالن آسیا
2017تركمنستان   

مختلط انفرادیمتر 100 مهدی انصاری تیم ملي 00.55.58  15 

2009بازيهای داخل سالن آسیا)ويتنام( مختلط  انفرادیمتر 200 سعید ملکاآشتیاني تهران 02:01.12   16 

25/9/89بي( جهاني)د مختلط  انفرادیمتر 400 سعید ملکاآشتیاني تهران 04:24.81   17 
2009بازيهای داخل سالن آسیا)ويتنام( سعیدآشتیاني -پاشا وحدتي راد -اِمین نوشادی -محمدبیداريان تیم ملّي 03:17.81  آزاد تیميمتر 4×100   18 

 -پنجمین دوره بازيهای داخل سالن آسیا
2017تركمنستان   

مختلط  تیميمتر 4×100 جمال چاوشي فر ،آريا نسیمي شاد، مهدی انصاری،سینا غالم پور تیم ملّي 03:38.38  19 

 -پنجمین دوره بازيهای داخل سالن آسیا
2017تركمنستان   

سینا غالم پور  آريا نسیمي شاد-مهدی انصاری-جمال چاوشي فر تیم ملّي 01:38.76 مختلط  تیميمتر 4×50   20 

2009خل سالن آسیا)ويتنام(بازيهای دا محمدبیداريان  -گامرديالنچیان -اِمین نوشادی -پاشا وحدتي راد تیم ملّي 01:29.90  آزاد  تیميمتر 4×50   21 
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 رديف مــاده نـام و نـام خـانوادگي استـان ركـورد محـل وتـاريخ

97اسفند -مرحله آخر لیگ شنا  00:22.90 
هاشمي نژاد 

 مشهد
متر آزاد 50 بنیامین قره حسنلو  1 

2018بازيهای آسیايي جاكارتا  متر آزاد 100 سینا غالم پور تیم ملي 00:51.06   2 

98تیر ماه  -مسابقات آزاد كرواسي انتخابي المپیک متر آزاد 200 علیرضا ياوری فروشاني تیم ملي 01:51.93   3 

2009قهرماني جهان رم )ايتالیا(  متر آزاد 400 سعید ملکاآشتیاني تهران 04:03.69   4 

2007رتا قهرماني گروه های سني آسیا جاكا متر آزاد  800 سهیل ملکا آشتیاني تهران 08:32.02   5 

98مهر  -مسابقات رده های سني آسیا بنگلور متر آزاد 1500 علي جعفری تیم ملي 16:09.72   6 

متر كرال پشت 50 جمال چاووشي فر تیم ملي 00:26.28  95فروردين  – 2016جايزه بزرگ دبي مسابقات قهرماني   7 

امارات 1/94/ 16 –بي جايزه بزرگ د متر كرال پشت 100 جمال چاووشي فر تیم ملي 00:57.74   8 

93 /4/2دبي آبي مسابقات بین المللي  متر كرال پشت 200 رهام پیرواني فارس 02:06.35   9 

 – 2017بازی های همبستگي كشورهای اسالمي باكومسابقات 
96ارديبهشت   

وانهمتر پر 50 مهدی انصاری تیم ملي 00:24.32  10 

 – 2017های همبستگي كشورهای اسالمي باكو بازیمسابقات 
96ارديبهشت  متر پروانه 100 مهدی انصاری تیم ملي 00:54.17   11 

(2009)24/2/88مسابقات ساندرلند )انگلستان(  متر پروانه 200 سیروس سعید تیم ملي 02:03.22   12 

(2010)89 /23/8بازيهای آسیايي گوانگژو )چین(  متر قورباغه 50 محمد علیرضايي ديزيچه اصفهان 00:27.95   13 

2008قهرماني كشور )كرواسي( جوالی  متر قورباغه  100 محمد علیرضايي ديزيچه اصفهان 01:02.98   14 

94مهر-2015قهرماني رده های سني آسیا تايلند  متر قورباغه  200 آريا نسیمي شاد تیم ملي 02:18:88   15 

2009)ايتالیا( قهرماني جهان رم  متر مختلط انفرادی 200 سعید ملکاآشتیاني تهران 02:05.96   16 

22/8/89بازيهای آسیايي گوانگژو چین  متر مختلط انفرادی 400 سعید ملکاآشتیاني تهران 04:36.85   17 

2018بازيهای آسیايي جاكارتا   -مهدی انصاری -علیرضا ياوری -سینا غالم پور تیم ملي 03:26.12 
امین قره حسن لوبنی  

متر آزاد تیمي 4×100  18 

2007قهرماني گروههای سني آسیا )جاكارتا(  امین  -محمد بیداريان -سهیل ملکاآشتیاني تیم ملي 07:44.93 
سعید ملکآآشتیاني -نوشادی متر آزاد تیمي 4×200   19 

(2010)89 /27/8بازيهای آسیايي گوانگژو )چین(  -محمد علیرضايي ديزيچه -فرجمال چاووشي  تیم ملي 03:48.14 
محمد بیداريان -سعید ملکاآشتیاني  

متر مختلط تیمي 4×100  20 



 


