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 رديف مــاده نـام و نـام خـانوادگي استـان ركـورد محـل وتـاريخ

 -پنجمین دوره بازيهای داخل سالن آسیا
7102تركمنستان  آزادمتر  01 مهدی انصاری تیم ملي 11077000   0 

 -پنجمین دوره بازيهای داخل سالن آسیا
7102تركمنستان  آزادمتر 011 سینا غالم پور تیم ملي 11000010   7 

7110زيهای داخل سالن آسیا)ويتنام(با شتیانيآسعید ملكا تهران 10.00000  آزادمتر 711   3 

آزادمتر  011 امیرعباس امرالهي تیم ملي 10.01000  7100كانادا  –مسايقات قهرماني جهان   0 

آزادمتر  0011 امیرعباس امرالهي تیم ملي 00.32000  7100كانادا  –مسايقات قهرماني جهان   0 

7110يهای داخل سالن آسیا)ويتنام(باز قورباغه  متر 01 محمد علیرضائي ديزيچه اصفهان 11072020   0 

 -پنجمین دوره بازيهای داخل سالن آسیا
7102تركمنستان  قورباغهمتر 011 مهدی انصاری تیم ملي 10.11000   2 

قورباغه متر711 آريا نسیمي شاد تیم ملي 17.00070 7100كانادا  –مسايقات قهرماني جهان   0 

7100قطر –مسايقات قهرماني جهان  پشتمتر  01 جمال چاووشي فر اصفهان 11070001   0 

7100قطر –مسايقات قهرماني جهان  پشتمتر  011 جمال چاووشي فر اصفهان 11000.13   01 

7100قطر –مسايقات قهرماني جهان  پشتمتر 711 جمال چاوشي فر اصفهان 17.13000   00 

 -بازيهای داخل سالن آسیا پنجمین دوره
7102تركمنستان   

پروانهمتر  01 مهدی انصاری تیم ملي 11073020  07 

 -پنجمین دوره بازيهای داخل سالن آسیا
پروانهمتر 011 مهدی انصاری تیم ملي 11007003   7102تركمنستان   03 

7102قطر– ي فیناجهان كاپمسايقات  پروانهمتر 711 متین بالسیني تیم ملي 17.10001   00 

 -پنجمین دوره بازيهای داخل سالن آسیا
7102تركمنستان   

مختلط انفرادیمتر 011 مهدی انصاری تیم ملي 11000000  00 

7110بازيهای داخل سالن آسیا)ويتنام( مختلط  انفرادیمتر 711 سعید ملكاآشتیاني تهران 17.10007   00 

70/0/00جهاني)دبي(  انيسعید ملكاآشتی تهران 10.70000  مختلط  انفرادیمتر 011   02 
7110بازيهای داخل سالن آسیا)ويتنام( سعیدآشتیاني -پاشا وحدتي راد -اِمین نوشادی -محمدبیداريان تیم ملّي 13.02000  آزاد تیميمتر 0×011   00 

 -پنجمین دوره بازيهای داخل سالن آسیا
7102تركمنستان   

شاد، مهدی انصاری،سینا غالم پور جمال چاوشي فر ،آريا نسیمي تیم ملّي 13.30030 مختلط  تیميمتر 0×011   00 

 -پنجمین دوره بازيهای داخل سالن آسیا
7102تركمنستان   

سینا غالم پور  آريا نسیمي شاد-مهدی انصاری-جمال چاوشي فر تیم ملّي 10.30020 مختلط  تیميمتر 0×01   71 

7110بازيهای داخل سالن آسیا)ويتنام( يتیم ملّ 10.70001  محمدبیداريان  -گامرديالنچیان -اِمین نوشادی -پاشا وحدتي راد  آزاد  تیميمتر 0×01   70 
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7110قهرماني جهان رم )ايتالیا(  متر آزاد 01 پاشا وحدتي راد خراسان  11.73070   0 

7110قهرماني جهان رم )ايتالیا(  بیداريانمحمد  تهران 11.00030  متر آزاد 011   7 

7110قهرماني جهان رم )ايتالیا(  متر آزاد 711 سعید ملكاآشتیاني تهران 10.03037   3 

7110قهرماني جهان رم )ايتالیا(  متر آزاد 011 سعید ملكاآشتیاني تهران 10.13000   0 

7112قهرماني گروههای سني آسیا )جاكارتا(  متر آزاد  011 سهیل ملكاآشتیاني تهران 10.37017   0 

30/7/00مسابقات اوپن )مالزی(  متر آزاد 0011 سامان ساالری تهران 00.70031   0 

متر كرال پشت 01 جمال چاووشي فر تیم ملي 11.70070  00فروردين  – 7100جايزه بزرگ دبي مسابقات قهرماني   2 

امارات 0/00/ 00 –جايزه بزرگ دبي  متر كرال پشت 011 جمال چاووشي فر تیم ملي 11.02020   0 

03 /0/7دبي آبي مسابقات بین المللي  متر كرال پشت 711 رهام پیرواني فارس 17.10030   0 

 – 7102بازی های همبستگي كشورهای اسالمي باكومسابقات 
00ارديبهشت   

متر پروانه 01 مهدی انصاری تیم ملي 11.70037  01 

 – 7102های همبستگي كشورهای اسالمي باكو بازیمسابقات 

00ارديبهشت  متر پروانه 011 مهدی انصاری تیم ملي 11.00002   00 

(7110)70/7/00مسابقات ساندرلند )انگلستان(  متر پروانه 711 سیروس سعید تیم ملي 17.13077   07 

(7101)00 /73/0بازيهای آسیايي گوانگژو )چین(  متر قورباغه 01 محمد علیرضايي ديزيچه اصفهان 11.72000   03 

7110قهرماني كشور )كرواسي( جوالی  متر قورباغه  011 محمد علیرضايي ديزيچه اصفهان 10.17000   00 

00مهر-7100قهرماني رده های سني آسیا تايلند  متر قورباغه  711 آريا نسیمي شاد تیم ملي 17.00.00   00 

7110قهرماني جهان رم )ايتالیا(  ر مختلط انفرادیمت 711 سعید ملكاآشتیاني تهران 17.10000   00 

77/0/00بازيهای آسیايي گوانگژو چین  متر مختلط انفرادی 011 سعید ملكاآشتیاني تهران 10.30000   02 

7110قهرماني جهان رم )ايتالیا(  محمد  -پاشا وحدتي راد -سعید ملكاآشتیاني تیم ملي 13.70030 
امین نوشادی -بیداريان  

متر آزاد تیمي 0×011  00 

7112وههای سني آسیا )جاكارتا( قهرماني گر امین  -محمد بیداريان -سهیل ملكاآشتیاني تیم ملي 12.00003 
سعید ملكآآشتیاني -نوشادی متر آزاد تیمي 0×711   00 

(7101)00 /72/0بازيهای آسیايي گوانگژو )چین(  -محمد علیرضايي ديزيچه -جمال چاووشي فر تیم ملي 13.00000 
یداريانمحمد ب -سعید ملكاآشتیاني  

متر مختلط تیمي 0×011  71 


