
 50/50/5931 : تاریخ تا       ( متر 51 -کوتاه مسافت رکوردهای) نوجوانان-سال 51زیر  :سني ردِه 

 رديف مــاده نـام و نـام خـانوادگي باشگاه/استـان ركـورد محـل وتـاريخ 

 1 متر آزاد  95 متین سُهران اصفهانايثار 69.52 59جام سرداران شهیدآذربايجان شهريور 

 6 متر آزاد  155 متین سُهران اصفهانايثار 55.95.55 59هیدآذربايجان شهريور جام سرداران ش

 0 متر آزاد  655 علیرضا ملکي موج تهران 56.55.20 59جام سرداران شهیدآذربايجان شهريور 

 5 متر قورباغه   95 علي سراوند كرمانشاه 01.69 55ركوردگیری درجام واليت مشهد مهر 

65/7/50(مشهد )مسابقات جام واليت   9 متر قورباغه  155 آرمان صیدی كرمانشاه 1.55.19 

65/7/50(مشهد )مسابقات جام واليت   2 متر قورباغه  655 آرمان صیدی كرمانشاه 56.05.55 

 7 متر پشت 95 علي فتحي خراسان رضوی 55.62.26 55ركوردگیری درجام واليت مشهد مهر 

 2 مترپشت 155 علي فتحي خراسان رضوی 51.56.22 55ركوردگیری درجام واليت مشهد مهر 

 5 متر پشت  655 علي فتحي خراسان رضوی 56.12.12 55ركوردگیری درجام واليت مشهد مهر 

 15 متر  پروانه  95 متین سُهران ايثاراصفهان 55.67.72 59جام سرداران شهیدآذربايجان شهريور 

59جام سرداران شهیدآذربايجان شهريور   11 متر پروانه   155 متین سُهران ايثاراصفهان 51.51.92 

59جام سرداران شهیدآذربايجان شهريور   16 متر  پروانه  655 متین فتحي موج تهران 56.61.19 

 10 متر مختلط انفرادی 155 متین سُهران ايثاراصفهان 51.50.02 59جام سرداران شهیدآذربايجان شهريور 

 15 متر مختلط انفرادی 655 متین سُهران ايثاراصفهان 56.65.29 59ريور جام سرداران شهیدآذربايجان شه

 ايثاراصفهان 50.95.75 59جام سرداران شهیدآذربايجان شهريور 
-امیرمهدی مرادی-متین سُهران

 شايان كريمي-علیرضا صادقي
 19 متر آزاد تیمي  5×155

 منتخب 55.65.69 55جام آذربايجان شهريور 
 وندعلي سرا-علي فتحي

 امیرمحمد عزيزی مقدم -امیرسینا حسین لو
 12 متر مختلط تیمي  5×155



  50/50/5931 : تاریخ تا          (متر 10: طول استخر -مسافت بلند) سال 51-51: رده سني 

 رديف مــاده نـام و نـام خـانوادگي باشگاه/استـان ركـورد محـل وتـاريخ

تهران 59دی ماه  3و2–مرحله دوم لیگ شنا  متر آزاد 95 بنیامین قره حسنلو سرزمین موج های آبي 55.60.72   1 

نفراول تیمي(آذر9و5)59مرحله اول لیگ شنا  متر آزاد 155 سینا غالم پور سرزمین موج های آبي 55.96.07   6 

67/52/57( جاكارتا)قهرماني گروههای سني آسیا  متر آزاد 655 سامان ساالری تیم ملي 51.92.59   0 

05/52/57( جاكارتا)قهرماني گروههای سني آسیا  متر آزاد 555 سامان ساالری تیم ملي 55.52.56   5 

67/52/57( جاكارتا)قهرماني گروههای سني آسیا  متر آزاد  255 سامان ساالری تیم ملي 52.05.06   9 

65/52/57( جاكارتا)قهرماني گروههای سني آسیا  متر آزاد 1955 سامان ساالری تیم ملي 12.05.71   2 

تهران 59دی ماه 0و6 –مرحله دوم لیگ شنا  متر كرال پشت 95 سینا غالم پور سرزمین موج های آبي 55.67.25   7 

متر كرال پشت 155 رهام پیرواني فارس 55.92.52  6515المپیک نوجوانان نانجینگ   2 

50مسابقات بین المللي دبي ارديبهشت  متر كرال پشت 655 رهام پیرواني فارس 56.52.09   5 

تهران 59دی ماه 0و6 –مرحله دوم لیگ شنا  متر پروانه 95 سینا غالم پور سرزمین موج های آبي 55.69.97   15 

6/15/22( تهران)مرحله دوم لیگ شنای كشور  متر پروانه 155 احمدرضا جاللي فارس 55.97.55   11 

6557آگوست ( انگلستان)مسابقات كاپ  متر پروانه 655 سیروس سعید تیم ملي 56.57.07   16 

فروردين  -6512مسابقات قهرماني جايزه بزرگ دبي 
متر قورباغه 95 آريا نسیمي شاد تیم ملي 65.65 59  10 

فروردين  -6512مسابقات قهرماني جايزه بزرگ دبي 
متر قورباغه  155 آريا نسیمي شاد تیم ملي 51.55.16 59  15 

55مهر-6519ند قهرماني رده های سني آسیا تايل متر قورباغه  655 آريا نسیمي شاد تیم ملي 56.12.22   19 

65/16/22( تهران)مرحله چهارم لیگ شنای كشور  متر مختلط انفرادی 655 احمدرضا جاللي فارس 56.16.10   12 

51/15/22( تهران)مرحله دوم لیگ شنای كشور  متر مختلط انفرادی 555 احمدرضا جاللي فارس 55.59.25   17 

11/2/55-19( سنگاپور)بازيهای آسیايي جوانان   -پويا جديدی -آروين مرادی -احمدرضا جاللي تیم ملي 50.02.06 
متر آزاد تیمي 5×155 پوريا مالدارقصری  12 

61/16/22( تهران)ركوردگیری   منتخب كشور 52.11.10 
همايون -امیراصالن صالحیان -احمدرضا جاللي

پوريا مالدارقصری-حقیقي  
متر آزاد تیمي 5×655  15 

55مهر-6519قهرماني رده های سني آسیا تايلند  -فرازاكبری–آريا نسیمي شاد -سینا غالم پور تیم ملي 55.51.19 
متر مختلط تیمي 5×155 بنیامین قره حسنلو  65 



  50/50/5931 : تاریخ تا         (متر 10: طول استخر -مسافت بلند) سال 59-51: رده سني 

 

 رديف مــاده نـام و نـام خـانوادگي باشگاه/استـان ركـورد محـل وتـاريخ

تهران 59ديماه 0و6 –مرحله دوم لیگ شنا  هرانمتین سُ نفت تهران 55.69.57  متر آزاد 95   1 

55بان آ (تهران)كشور مرحله اول لیگ شنای متر آزاد 155 امیرمحمد عزيزی مقدم البرز 55.92.05   6 

55مهر-6519ای سني آسیا تايلند قهرماني رده ه متر آزاد 655 امیرمحمد عزيزی مقدم تیم ملي 56.50.02   0 

(آذر9و5)59مرحله اول لیگ شنا  متر آزاد 555 علیرضا ملکي موج تهران 55.67.00   5 

(آذر9و5)59مرحله اول لیگ شنا  متر آزاد  255 علیرضا ملکي موج تهران 55.16.57   9 

65/5/25( تهران)شور مرحله اول لیگ شنای ك متر آزاد 1955 آرين علیايي فارس 17.52.55   2 

55اسفند  –مرحله چهارم لیگ شنای كشور  متر كرال پشت 95 علي فتحي خراسان رضوی 55.62.52   7 

55اسفند  –مرحله چهارم لیگ شنای كشور  متر كرال پشت 155 علي فتحي خراسان رضوی 51.56.05   2 

16/15/11( جاكارتا)آسیا قهرماني گروههای سني  متر كرال پشت 655 رهام پیرواني تیم ملي 56.12.60   5 

55ركوردگیری در استخر آزادی تهران اسفند  متر پروانه 95 مهرشاد افقری اصفهان 55.62.55   15 

55ركوردگیری در استخر آزادی تهران اسفند  متر پروانه 155 مهرشاد افقری اصفهان 51.55.65   11 

56بهمن  ی كشوروم لیگ شنامرحله س متر پروانه 655 امیررضا علي اصغرزاده خراسان 56.66.26   16 

56بهمن  ی كشورمرحله دوم لیگ شنا متر قورباغه 95 آريا نسیمي شاد خراسان 55.01.22   10 

56بهمن ی كشورمرحله سوم لیگ شنا  شادي میانسيآر خراسان 51.52.16  متر قورباغه  155   15 

56 بهمنی كشورشنا گیلسوم  مرحله شاد يمیانسيآر خراسان 56.67.21  متر قورباغه  655   19 

11/15/11( جاكارتا)قهرماني گروههای سني آسیا  متر مختلط انفرادی 655 رهام پیرواني تیم ملي 56.66.91   12 

15/16/22( تهران)مرحله چهارم لیگ شنای كشور  ختلط انفرادیمتر م 555 پوريا مالدارقصری تهران 59.51.22   17 

60/11/50( جام فجرپارسیان شیراز)ركوردگیری   منتخب كشور 50.95.55 
پارسا حکمت،علیرضا امیني زمردی،علي تاجیک،علیرضا 

متر آزاد تیمي 5×155 ياوری  12 

65/11/50( جام فجرپارسیان شیراز)ركوردگیری  سا حکمتعلیرضا ياوری،صابرمعتمدی،علي تاجیک ،پار منتخب كشور 52.57.21  متر آزاد تیمي 5×655   15 

60/11/50( جام فجرپارسیان شیراز)ركوردگیری  امیرمحمد عزيزی مقدم ،آرمان  منتخب كشور 55.12.95 
متر مختلط تیمي 5×155 صیدی،پارساحکمت،علیرضاياوری  65 



  50/50/5931 : تاریخ تا         (متر 10: طول استخر -مسافت بلند) سال 55-55: رده سني 

 

 

 رديف مــاده نـام و نـام خـانوادگي استـان ركـورد محـل وتـاريخ

(شیراز) 51مسابقات قهرماني كشور بهمن  متر آزاد 95 علي تاجیک خراسان 55.67.57   1 

65/16/22( تهران)مرحله چهارم لیگ شنای كشور  متر آزاد 155 محمدعلي بهادری مطلق اصفهان 51.56.15   6 

9/7/25( شیراز)قهرماني كشور  متر آزاد 655 آرين زارع فارس 56.15.55   0 

60/11/27( تهران)مرحله چهارم لیگ شنای كشور  متر آزاد 555 آرين علیايي فارس 55.90.16   5 

(تهران) 51ركوردگیری اسفند  متر كرال پشت 95 پارسا حکمت فارس 55.06.70   9 

65/16/22( تهران)مرحله چهارم لیگ شنای كشور  متر كرال پشت 155 رهام پیرواني فارس 51.55.56   2 

61/16/22( تهران)ركوردگیری  متر كرال پشت 655 رهام پیرواني فارس 56.65.12   7 

(تهران) 51ركوردگیری اسفند  متر پروانه 95 پارسا حکمت فارس 55.05.52   2 

15/16/22( تهران)مرحله چهارم لیگ شنای كشور  متر پروانه 155 رهام پیرواني فارس 51.52.11   5 

51مسابقات قهرماني كشور شیراز بهمن  متر قورباغه 95 علي تاجیک خراسان 55.05.05   15 

51مسابقات قهرماني كشور شیراز بهمن  متر قورباغه  155 علي تاجیک خراسان 1.17.92   11 

12/11/55قهرماني كشور تهران  متر قورباغه  655 آريا نسیمي شاد خراسان 56.55.06   16 

9/7/25( شیراز)هرماني كشور ق متر مختلط 655 علي محمد كرمي ابوالوردی فارس 56.09.57   10 

65/11/50( جام فجرپارسیان شیراز)ركوردگیری   منتخب كشور 55.12.02 
سهند غالمي،امیرحسین سمنگاني،علیرضا ملکي ،متین 

متر آزاد تیمي 5×155 سهران  15 

(شیراز) 51مسابقات قهرماني كشور بهمن   منتخب كشور 55.52.50 
 -پارسا حکمت -علي تاجیک -امیرمحمد عزيزی مقدم

متر مختلط تیمي 5×155 علیرضا امین زمردی  19 


