
95/3/28: تاریخ  سال8-7: رده سنی 1 متر آزاد          50: ماده

مقامرکورددستهنام و نام خانوادگی

100.39.75مانی ابراهیمی

100.43.75یاشار سلیمانی

400.47.03آرمین زمانی پور

200.47.54کسری ارجمند

100.49.00کسری کریمی

200.49.02یاسین رضا زاده

400.49.98امیرعلی نعمت الهی

300.51.28سورنا صمدی زاده

300.52.94محمد امین بابایی

200.53.82سینا صمدی زاده

100.53.89علیرضا پاینده فر

100.55.96سید مجتبی مظلومی

200.57.50رادین شمس

400.57.59پارسا صادقی

300.57.71سروش جعفری

301.00.40شایان احسانی

101.01.89کسری امیری

201.02.34امیر علی علیزاده

101.02.37آراد بابایی

101.02.47پرهام نوبی

401.05.19آرمین ارسطو

301.06.10آرمین اسکندرسلطان

401.06.56آراس خردمند

401.07.13آریان عیسایی

301.08.50مهدی اعتباری

101.09.77امیر محمد مهدوی

201.10.78آرین تقوی

201.14.94محمد فرهان یوسفی

401.16.47آرتین حاجی نژاد

201.17.08آرین احمدی نژاد

101.20.91بردیا خادم قاسمی 

301.21.37محمد حسین بهرامی

401.22.15محمد حسین داعی

401.22.64ابوالفضل حاج محمدی

301.23.83حسین راسخ

301.28.34امیرعلی چمن ارا

301.33.37آرمان عباسی

201.35.31رایان نیرینی

401.46.00کیان امیر خلیلی

(جام رمضان) سال 14جشنواره شنای پسران زیر 





95/3/28: تاریخ  سال10-9":رده سنی 2 متر آزاد            50:  ماده 

مقامرکوردشهرستان/حوزه/باشگاهنام و نام خانوادگی

اول1000.34.31صدرا هاتف

دوم1000.34.56فرناد دهقان کار

سوم300.34.75رادین اصغری 

300.35.10بهزاد شکیبا مهر

1300.35.12آروین ممیز

1300.36.10امیرسجاد شکوهی

1300.36.28سهیل پرگاری

700.37.06پارسا عبداللهی 

1000.37.16امیر ارین پوردار

1300.37.97ارین احمدی

500.38.28سید علیرضا موسوی

1000.38.85پوریا قادری

500.39.46امیر صدیق مقدم

100.40.12محمد رضا رمضانی

1000.40.22سورنا ملکی

1100.40.61علیرضا نظری

700.40.78امیررضا نعیما

1000.40.78روهام جبلی

700.41.03امیر مهدی خیری

200.41.13سید مانی شمس 

100.41.30سید حامد رضایی

100.41.50امیرعلی احمدی

1200.41.67امیرحسین امیریان

1100.41.81محمدرضا رهنوردان

1100.42.38محمدرضا بیابانی

1100.42.42سید ابوالفضل مهویی

1200.42.44پارسا مهربان

100.43.06رادین فتحی

1200.43.55امین اقاجان زاده

200.43.66محمد مهدی دلگشایی

700.43.67امیرعلی نظری

300.43.75سامان رشیدیان

900.43.85پرهام فرداد

1200.44.12پرهام شیرکوند

1100.45.15علی رضایی

500.45.21میر حسین تاجیک

1100.45.21بردیا هاذلی

800.45.43پویا فرد ارجمندی

200.45.53محمد مهدی اسمعیلی

800.45.87ابوالفضل درخشانی

1200.45.88امیرحسین علیخانی

1000.45.99پارسا نصیری

900.46.15فراز دژحسینی

1100.46.28محمد مهدی عسگری

1100.46.32کیارش محمد زاده

(جام رمضان) سال 14جشنواره شنای پسران زیر 



400.47.12عرفان مندگاری

100.47.18پوریا فرمایشی

1300.47.25سید طاها نجم ابادی

700.47.34محمدرضا داداش زاده

200.48.35محمد متین جهانگیری 

200.48.42حمیدرضا مهدوی

200.48.53ایلیا امینی

100.48.69علی جعفری

500.48.72کوروش محمد علی پور

900.49.09محمد دلیری 

800.49.11بهنود دائمی میالنی

300.49.15شایان شادفر

900.49.85رادمان همتی

1200.50.05عرشیا ماهوری

400.50.22محمد مهدی تامیزی

800.50.40روزبه زمانی جاسکی

1000.50.41پدرام پور مرز

400.50.44سام احمدزاده

200.50.59امیر ماهان عباسی

800.50.69سجاد ابوالقاسمی

800.50.97آرتین کاظمی

1200.51.18مهدی قاسمی

1100.51.19امیرحسین سفیدپوش خامنه

1000.51.68متین هاشمی

600.51.78امیر اعال اعالیی فر

400.52.03امیرعلی زاللی فام

500.52.05پرهام شاهی

1200.52.22امیرحسین محمدپور

500.52.79امیر حسین مقصودی

500.52.86امیر علی بنی اسدی 

500.53.19رادین زارع سیف

400.53.40امیر صدرا چغا میرزا

400.53.53علی صمیمی

200.53.59رادین براتی

500.53.85باربد طواسی

500.53.94سام صادق نیا

300.54.06هیربد فروتن

500.54.10آراد رییسی زیارانی

800.54.10آتیال جباری

500.54.13آریا باقری 

500.54.20پارسا جهانی

900.54.81مهدی دلیلی 

1300.54.85پرهام راستگو

300.54.94محمد ایلیا میقانی

100.56.03محمد رضا کریمیان

200.56.28مهدی پور بافرانی

1100.56.47دانیال اتش مرد

900.56.87محمد میثاق ابراهیمی

700.57.35فرزاد منصوری فرقی

1200.57.78علیرضا محمدی



900.58.13محمد اعتباری

300.58.36بردیا کاتوزیان

800.58.57علیرضا ظهیری

300.58.75نیما سلمانیان

400.59.34دانیال زند استا

500.59.35محمد محمودی شاکر

1300.59.35علی افشاری

900.59.63ارسالن جعفر پور

700.59.72رادین ممیزی

400.59.72رهام رحیمی

901.00.97سید سهراب حسینی

101.01.06ایلیا سعدایی

401.01.73رادین نعمتی

501.04.90امیر عرشیا علیزاده

401.04.97امیرمحمد بلوری

1001.05.57پرهام سویزی

901.05.66محمد معین غفاری

701.06.38ماهان شنگی 

701.07.93مبین اعیانی

101.08.00دانیال قوچی

501.09.81پرهام کالکی

701.10.38علیرضا ذوالفقاری

501.12.83عرفان قریشی

801.13.16علیرضا ربانیان

501.14.75پوریا قحار

1301.17.37سید امیرحسین فقیه موسوی

201.19.06محسن پور علیان

301.24.68امیرعلی پهلوانی

101.25.74امیر عباس ملکی

3سید یزدان علوی

8پارسا زندیه 



95/3/28: تاریخ سال7-8":رده سنی 3 متر کرال پشت             50:  ماده 

مقامرکورددستهنام و نام خانوادگی

اول200.46.50مانی ابراهیمی

دوم100.49.40یاشار سلیمانی

سوم400.57.22کسری ارجمند

100.57.69کسری کریمی

300.58.33سید مجتبی مظلومی

301.01.18محمد امین بابایی

401.01.28ارمین ارسطو

101.02.00سورنا صمدی زاده

101.03.37علیرضا پاینده فر

201.04.34ارمین زمانی پور

201.04.62یاسین رضازاده

101.04.65پرهام نبوی

301.05.28ارمین اسکندرسلطان

101.05.97مهدی اعتباری

201.06.60سروش جعفری

301.07.53امیرعلی نعمت اللهی

301.07.85سینا صمدی زاده

401.09.03رادین شمس

401.09.25پارسا صادقی

201.10.06ارین احمدی نژاد

101.13.01کسری امیری

201.15.89امیرعلی علیزاده

201.17.53شایان احسانی

101.17.54ادرین تقوی

101.24.50محمدحسین داعی

301.24.56اراد بابایی

101.25.81امیر محمد مهدوی

301.27.27سید محمد مسیحی حسینی

301.28.28امیر علی چمن ارا

201.28.66محمد اریان عیسایی

401.30.03ارتین حاجی زاده

301.31.50حسین راسخ

201.32.15ارمان عباسی

401.34.37ابوالفضل حاج محمدی

401.37.10بردیا خادم قاسمی

301.39.63رایان نیرینی

4محمد حسین بهرامی

4سید کیان امیر خلیلی

(جام رمضان) سال 14جشنواره شنای پسران زیر 



95/3/28: تاریخ  سال10-9":رده سنی 4 متر کرال پشت    50:  ماده 

مقامرکورددستهنام و نام خانوادگی

اول700.40.80بهزاد شکیبا مهر

دوم1200.41.45آروین ممیز

سوم700.44.45رادین اصغری

700.45.50فرناد دهقان کار

700.45.55سورنا ملکی

1200.45.67سهیل پرگاری

1000.47.09صدرا هاتف

200.48.45پوریا قادری

200.48.78امیرآرین پوردار سرایی

600.49.31علیرضا موسوی

1200.49.79امیر سجاد شکوهی

1000.50.09سید طاها نجم آبادی

1100.50.50امیر حسین امیریان

1000.50.50پارسا عبدالهی

1100.50.61سید ابوالفضل مهدئی

1200.51.22محمد رضا رهنوردان

900.51.81امیر مهدی خیری

1200.51.99علیرضا نظری

1000.52.59بردیا هازلی

400.52.65شایان شادفر

200.52.75محمدمهدی دلگشایی

600.52.94محمد رضا رمضانی

500.53.19سید مانی شمسی

1200.53.47سامان رشیدیان

100.53.64امیرعلی احمدی

1100.53.77پرهام شیرکوند

700.53.84پدرام پور مرز

900.54.10امیر حسین تاجیک

1000.54.87امیر حسین سفید پوش خامنه 

300.54.97سیدحامد رضایی

600.55.35پویا فرد آرزومندی

400.55.44امیررضا نعیما

400.55.84متین هاشمی

200.55.87پارسا نصیری

500.56.34کوروش محمد علی پور

800.56.40محمد مهدی تعمیدی

600.56.50محمد رضا بیابانی

900.56.82ایلیا امینی

1000.57.05عرشیا کثیری ماهوری 

200.57.16فراز دژحسینی

400.57.53امید تصدیق مقدم

400.57.62محمدرضا داداش زاده

1000.57.73علی رضایی

400.57.82امیر عباس ملکی

100.58.28سیدمهدی عسگری

800.58.75عرفان علی مندگار

(جام رمضان) سال 14جشنواره شنای پسران زیر 



900.58.85رادمان همتی

900.58.86امیر علی نظری

200.59.16حمیدرضا مهدوی

200.59.35سجادابوالقاسمی

600.59.38رادین فتحی

600.59.61علی جعفری

600.59.69پرهام خردادی

900.59.81محمد دلیلی

1100.59.88پارسا مهربان

600.59.97پوریا فرمایشی

501.00.06امیر ماهان عباسی

801.00.06رادین زارع سیف

1001.00.21آرتین کاظمی

301.00.22هیربد فروتن

1001.00.62امیرصدرا چقامیرزا

101.01.00امیر علی بنی اسدی

1101.01.03امیر حسین علیخانی

701.01.22محمد متین جهانگیری

301.01.28پارسا جهانی

201.01.41ابوالفضل درخشانی

501.01.67محمد مهدی اسمعیلی

501.01.73باربد طمرایی

1101.02.32امین آقاجان زاده

401.03.56سام صادق نیا

101.03.62بردیا کاتوزیان

501.03.72فرزاد منصوری

801.04.76علی سمیعی

1201.04.81مهدی قاسمی

501.04.90امیر حسین مقصودی

701.05.18محمدرضا کریمیان

1101.05.22آتیال جباری

101.06.79محمد محمودی شاکر

1201.06.81امیر حسین محمد پور

501.07.53رادین ممیزی

801.07.63

1101.07.75علیرضا محمدی

901.07.81مهدی دلیری

801.08.23رادین نعمتی

1001.08.38پرهام راستگوی

301.09.09آریا باقری

901.09.29محمد میثاق ابراهیمی

601.09.35آراد رئیسی زیارانی

1101.09.69کیارش محمد زاده

801.09.84رهام رحیمی

301.10.53پارسا زندیه

501.10.84پرهام کالکی

101.11.46پرهام سویزی

801.12.00امیرعلی زاللی

101.13.90دانیال آتش مدد

201.14.97بهنود دائمی میالنی



801.15.47سام احمدزاده

301.16.39نیما سلمانیان

901.16.72علی افشاری

301.16.72علیرضا ظهیری

101.17.28سهراب حسینی پاک

401.19.09ارسالن جعفرپور

501.19.35ماهان شنگی

901.19.97مبین عیانی راد

701.21.72علیرضا ذوالفقار

801.22.97امیر محمد بلوری

601.23.43ایلیا سعدایی

301.25.78سیدنیروان علوی

301.28.53پوریا فخار

1201.33.13سید امیر حسین فقیه حسینی

101.38.34علیرضا ربانیان

101.57.60محسن سندعلیان

4امیر اعال اعالیی فر

4امیرعرشیا علیزاده

7آرین احمدی

3پرهام شاهی

2روزبه زمانی جاسکی

7محمد اعتباری



95/3/28: تاریخ سال14-13":رده سنی متر کرال پشت100:  ماده 

مقامرکورددستهنام و نام خانوادگیردیف

اول501.16.77محمد مهدی زیر راهی1

دوم501.20.19سپهر نهاوندی2

سوم401.20.34پوریا رسایی3

501.21.34سپهر مقدسی4

501.21.79محمد جبلی5

401.23.79دانیال پور طهماسبی6

401.24.15امیر حسین ابراهیمی7

201.24.34علی غریبی8

101.25.07امیر حسین مهدوی9

501.27.03اشکان حکیمی پور10

401.27.09شایان توکلی11

401.29.21عرفان سخایی12

301.29.41یونس احمدی13

301.29.89امیر علی جمشیدی14

301.30.75پویان توکلی15

101.32.81محمد جواد فکری16

401.33.19مهدی آدینه پور17

301.33.72سیاوش صالحی18

501.36.41علی بابایی19

501.36.94آرین شیرمحمدی20

401.38.57آیدین منصوری21

22401.41.48

201.42.15سجاد حسن بابایی23

301.42.44محمد رضا رشوند24

401.44.97حسام نبوری25

101.45.02آرین آقا محسنی26

401.45.56محمد جعفر بهرامی27

101.46.21عرفان کرمی27

101.46.53آیدین نعمتی29

101.52.28سید مهدی قائم مقام30

101.53.22محمد باقر واحدی31

301.53.62علی حاجی محمدی32

101.56.50امیر مهدی علیپور33

201.58.09ایمان رمضانی34

201.59.47کیارش وفایی35

202.00.95ایلیا تبریزی36

302.01.57محمد حسین توکلی37

102.03.32مسیح مسیح زاده38

302.03.62امیر محمد حاجی حسینی39

302.03.94امیر مطهری40

202.05.18امیر رضا قنبری41

202.05.72آرمان شعبانی42

302.38.28محمد حسن معراج محمدی43

2پارسا پرواز44

2عرفان ترابی نژاد45

5محسن فرجیان46

(جام رمضان) سال 14جشنواره شنای پسران زیر 
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95/3/28: تاریخ سال12-11سال14-13":رده سنی متر آزاد100:  ماده 

مقامرکورددستهنام و نام خانوادگیردیف

اول1401.10.31محمد امین سعدی1

دوم1401.10.85علی جبلی2

سوم1201.11.18امیر مهدی محمدی پناه3

601.12.97دانیال شفیعی4

1401.13.12محمد حسن شکری5

1101.15.56ابوالفضل نوربخش6

101.16.91محمد حسین قاسمی7

1201.17.31پارسا رسول پور8

901.17.50رامان غفاری9

201.19.00کارن خاجی اندری10

601.19.63آریا جاوید نیا11

1401.19.74پرهام قهرمانی12

1401.19.81یونس ایسوند13

301.20.16داوود هدایتی14

1001.20.22امیر حسین قالیباف15

301.20.25سید انوش هاریان16

1001.21.15علی خاکساری17

1101.21.55آرمان پاکزاد18

1401.23.13سهیل بیاتی19

701.23.53مهران حسنی20

501.23.62علی محمد اکبری21

401.24.07نیما گلزار22

701.25.40امیر باربد بارانی23

201.26.00ساالر هاشمی24

301.26.37ارشیا نصیرزاده 25

701.26.47شایان محلوجی26

1101.26.55مانی رستم نژاد27

1101.26.62مهراد اسالمی27

401.27.13پارسا جان نثاری29

701.28.33علیرضا مهندسی30

901.28.59پارسا حسن نژاد31

201.28.70پارسا کریمی32

201.28.84امیر علی ناصری33

1301.29.15آرمان شمس34

1201.29.21پارسا سعادت کیا35

501.29.55محمد رسام نوین36

1201.29.72علیرضا صراف رضایی37

601.30.34ماهان اسدپور38

1001.30.55سید رضا میرزاده39

601.31.09پارسا حبیب نژادی40

1101.31.35سید امیر هومن میر منتهایی41

401.31.78فهمیم معبودی42

1101.32.06پارسا وطنخواه43

601.32.33پارسا حامدی44

501.32.40محمد طاها بابایی45

901.32.88طاها احیائی46

(جام رمضان) سال 14جشنواره شنای پسران زیر 



1201.33.12رضا شوکتی47

101.33.75سید ایمان موسوی48

201.33.87سید آرسا میر کریمی49

801.34.35حسین انزلیچی50

1001.34.97امیر محمد ارم51

101.36.49سام پهلوان52

301.36.66آرش فیروزی53

701.36.81یوسف هاشمی سنجانی54

801.36.84آرتین حسین زاده55

601.36.85سپهر منصوری56

501.36.91آراد افتخار نوری57

101.37.40معین ابوطالبی58

401.37.59امیر علی ملک محمدی59

1101.37.63آرین جهانشاهی60

101.37.88ایلیا رفعی زاده61

1101.38.07محمد فاضل حاج امینی62

1301.39.56محمد حسن محمدپور63

201.40.40امیر سجاد امینی64

701.41.10ابوالفضل ایزدی65

1301.41.99شایان الهیار66

901.42.18پویا پاینده 67

801.42.38محمد امین بیگلر خانی68

401.42.42یوسف اشرفی69

1301.42.45هومهر پور وثوقی سرچشمه70

401.43.55علی نصیری71

801.43.56حسین فرهمند نژاد72

401.44.00داتیس رضایی73

701.44.69پارسا فرشاد74

1301.44.72محمد مهدی موسوی75

801.45.15هومن بهروز76

1001.45.68متین عبدالهی77

501.45.71آریا حسینی فر78

701.45.84محمد حسین وکیلی اجواد79

501.45.88شهراد نوشین80

701.45.94رایان حیدری81

901.46.21نیما حمیدی82

201.46.28محمد خسروفر83

601.46.38شایان سهرابی84

101.47.15علیرضا زهره85

301.47.22علیرضا بدری86

1201.48.45سام پورقهرمان87

101.48.47علی صدیقی88

901.48.62محمد معین قهری89

1201.49.50مهدی سیما90

301.49.69علی صادق زاده110

601.49.75امید سعاد شکوهی11

301.50.00امیر محمد بابایی93

801.50.19ایلیا تحویلی94

801.50.87سید ایلیا افضلی موسوی95

301.51.19مانی اتابان96



1201.51.25امیر حسین همتیار97

101.51.59پویان قنبری98

301.51.99ماهان رضوانی99

1101.52.31محمد حسین محمودی100

601.52.81نیما ملکیان101

1301.53.35مهدی استادعلی مخملباف102

901.54.22سید پارسا شوشتری103

1001.55.03علیرضا احمدی104

401.55.40امیر حسین دلشادی105

201.55.85ابوالفضل حسین پور106

901.56.49امیر افتخاری107

101.56.50سهیل آرمان مهر108

801.57.84ابوالفضل نعمتی109

1301.58.19ارشیا محمدی110

501.58.34هیراد فروتن111

1002.01.22ایمان زاهدی112

1002.01.22ایمان زاهدی113

802.01.86احسان نعمتی114

902.02.22آرین افشاری فرد115

102.04.53امیرعلی نقوی116

202.05.31ارشیا گرانچی117

1002.08.51امیر رضا حسینی118

202.09.71آرش رشیقی119

402.09.97علی شهسوار حقیقی120

402.10.37میالد جوانی121

602.10.62علیرضا مهدوی122

502.11.60آرش فرهادی123

1202.11.61سورنا نصیری124

802.13.63حسین صدر ابادی125

302.18.63محمد مهدی افشاری126

1102.20.75امیر محمد علی کراتی127

502.21.56محمد مهدی حمید زاده128

1002.23.25ابوالفضل بتایی129

502.31.59محمد مهدی یوسفی130

1002.32.78علیرضا شیرزادی131

702.50.35محمد امین سلطان محمود132

12امسیر حسین خان جانی133

9امیرعلی ابری لواسانی134



95/3/28: تاریخ سال14-13رده سنیمتر آزاد100:  ماده 

مقامرکورددستهنام و نام خانوادگیردیف

اول1001.04.16محمد محسن زیر راهی1

دوم1001.04.25سپهر مقدسی2

سوم901.05.91پوریا رسایی3

1001.06.58فرزین موسوی4

1001.06.76سجاد سرایی5

1001.07.22محمد جبلی6

1001.07.28سپهر نهاوندی7

1001.08.35ارشیا قصوری8

901.08.59علی عمادی9

401.09.81امیر حسین ابراهیمی10

901.10.87عرفان سخایی11

701.11.25آریا رزاقی12

201.11.36علی غریبی13

901.11.66آرین میرزاییان14

201.11.81محمد رضا فرشید نسب15

901.13.51حسین بهزاد16

701.13.56اشکان ایرانپور17

501.14.22امار افشاری18

1001.14.66مهدی شعبانی19

1001.14.72شهراد وزیری نیا20

401.15.00امیر علی جمشیدی21

501.15.38محمد قاسمی22

601.15.47آیدین منصوری23

901.15.48محمد علی جدیکار24

101.15.63فرید شمس25

901.15.91امیر حسین مهدوی26

801.16.61شایان توکلی27

201.16.80مهدی آدینه پور27

401.17.34مهدی عباسعلی29

901.17.35امیر ساالر زندی30

601.17.63امین امارتی31

801.17.75پویان توکلی32

301.17.94پویا سعادت33

201.18.16محمد حسین مرادخانی34

701.18.34محمد رضا دانایی35

501.18.35سیاوش صالحی36

401.18.44یونس احمدی37

601.18.59محمد جواد فکری38

701.19.73ماکان امانی39

301.20.35محمد پارسا افشار40

501.21.25احسان سرایی41

101.21.56آرشام سلطانی42

501.21.99امیر حسین بخشی43

201.22.25پارسا سیرنگ44

801.22.25سید طاها کامدار45

101.22.37آرین شیر محمدی46

(جام رمضان) سال 14جشنواره شنای پسران زیر 



601.22.41حامد رمضانی47

401.24.79امیر رضا قنبری48

501.25.87امیر محمد حاجی حسینی49

301.26.03امیر رضا شیبانی50

901.26.13شایان فیضی51

601.26.54علی حاجی محمدی52

101.26.67پارسا اشراقی53

101.26.90محمدرضا رشوند54

101.27.22پرهام پیله رودی55

601.27.29سید مهدی قائم مقام56

801.27.35آرین آقا محسنی57

301.28.06سید سبحان موسوی58

301.29.16امیر حسین داللیان59

601.29.41صانع محمد طاهری60

701.30.09نیما هاجوی61

101.30.50محسن فرچیان62

301.30.90محمد مهدی پایین پرست63

501.30.91محمد حسین توکلی64

701.31.10امیر مهدی علیپور65

501.31.45پارسا نیگ پور66

401.32.50امیر رضا میکائیلی67

201.33.47سینا بی طرف68

601.33.66آراز افشار69

701.34.38کیان قره داغی70

801.34.53امیر رضا بیرون وند71

301.35.11محمد باقر واحدی72

901.35.35آریا نیکپور73

501.35.67ساالر سعیدی زاده74

301.35.81سجاد جعفری75

301.35.82احسان تمیمی76

801.38.41محمد رضا عبدالحسینی77

401.40.41میکائیل دالور78

701.40.69حسین بیگدلی79

601.40.87امیر کاظمی80

201.41.31محمد جعفر بهرامی81

501.41.88سید امیر حسین موسوی82

601.41.99رضا صدرآبادی83

701.42.25مهدی شماع زاده84

201.42.41آرمان شعبانی85

201.43.19محمد مهدی حیدری86

801.43.69سید امیر مطهری87

101.43.90مسیح مسیح زاده88

101.45.66سجاد ارمان مهر89

401.45.97حمیدرضا مددیان90

401.47.27پارسا رضا نژاد رودی110

801.47.34علیرضا سلمان خاکسار11

801.52.10امیر رضا آدر میان93

401.56.38پارسا پرواز94

101.57.25آرین حسن ابادی95

801.58.28ایلیا سراجی96



302.00.00سید محمد حسین حسین پور97

2امیر حسین کالنتری98

7علی اباذری99

100

101

102



95/3/28: تاریخ سال12-11رده سنیمتر قورباغه50:  ماده 

مقامرکورددستهنام و نام خانوادگیردیف

اول1200.41.47محمد حسن شکری1

دوم200.42.51محمد امین سعدی2

سوم1200.43.05امیر مهدی محمدی پناه3

900.45.15رامان غفاری4

1200.46.81دانیال شفیعی5

400.47.31ماهان رضوانی6

800.47.56نیما گلزار7

300.47.66مانی رستم نژاد8

400.47.68ارشیا نصیر زاده9

800.48.05محمد حسین محمد پور10

1100.48.23اریا جاوید نیا11

1200.48.56امیر باربد بارانی12

1200.48.66پارسا رسول پور13

800.48.71امیر حسین همتیار14

1100.49.11امیر حسین قالیباف15

1200.49.25پارسا سعادت کیا16

800.49.37پارسا حسن نژاد17

200.49.43سید انوش هادیان18

800.49.60آرمان شمس19

1000.50.31علی خاکساری20

1200.50.35محمد حسین قاسمی21

1200.50.75یونس ایسوند22

700.50.79سهیل بیاتی23

300.51.19ابوالفضل نوربخش24

700.51.69پارسا حبیب نژاد25

100.52.19پارسا فرشاد26

400.52.53علیرضا زهره27

1000.52.65شایان محلوجی27

300.52.92نعیم شیخ محبدی29

1000.53.03علیرضا مهندسی30

900.53.19حسین انزلیچی31

200.53.28امیر سجاد امینی32

100.53.29ساالر هاشمی33

200.53.37محمد خسروفر34

300.53.61کارن حاجی انوری35

500.53.78مهرداد اسالمی36

500.54.03پارسا جان نثاری37

300.54.31ابوالفضل حسین پور38

700.54.56آرش فیروزی39

300.54.81سید ایمان موسوی40

1100.54.81محمد فاضل حاج امینی41

600.54.99سید امیر هومن میر منتهایی42

500.55.07آرمان پاکزاد43

1100.55.28دانیز رضایی44

200.55.50محمد رسام نوین45

900.55.53داوود هدایتی46

(جام رمضان) سال 14جشنواره شنای پسران زیر 



500.55.63طاها احیائی47

800.55.75علیرضا احمدی48

1100.56.42متین عبدالهی49

900.56.51هومن بهروز50

900.56.55حسین صدرابادی51

500.56.72آرتین حسین زاده52

300.56.96علی صدیقی53

400.57.13معین ابوطالبی54

600.57.53پارسا وطنخواه55

700.57.56نیما حمیدی56

600.57.62رضا شوکتی57

900.57.82حسین فرهمند نژاد58

500.57.93مهدی سیما59

200.57.98سپهر انصاری60

700.58.17یوسف هاشمی سنجانی61

1100.58.42علی شهسوار حقیقی62

100.58.47محمد حسین وکیلی اجود63

500.58.50آرین جهانشاهی64

600.58.75یوسف اشرفی65

400.58.77محمد علی صادق زاده66

300.58.79امیر ناصری67

1000.58.81محمد مهدی موسوی68

600.59.37امیر محمد ارم69

600.59.78علیرضا صراف70

301.00.00امیر سجاد شکوهی71

1001.00.28محمد طاها بابایی72

401.00.33ابوالفضل نعمتی73

401.00.34شایان سهرابی74

901.00.35محمد امین بیگلری75

701.00.87پرهام قهرمانی76

301.01.15امیر علی ملک محمدی77

501.01.66پارسا شوشتری78

601.01.67امیر رضا حسینی79

901.01.78نیما ملکیان80

901.01.96امیر محمد بابایی81

1101.02.15شایان الهیاری82

101.02.97آریا حسینی فرد83

701.03.37علی اکبری84

1001.03.98امیر افتخار85

201.04.03علی نصیری86

1001.04.10ایلیا تحویلی87

1001.04.11ماهان اسدپور88

401.04.65سام پورقهرمان89

501.04.66محمد مهدی افشاری90

101.05.04سید آرسا میر کریمی110

601.06.79سورنا نصیری11

801.06.98ابوالفضل بقایی93

201.07.63علیرضا بدری94

501.08.94ایلیا رفیع زاده95

701.09.06سهیل ارمان مهر96



1001.09.34ارشیا گران پی97

801.09.53محمد حسین محمودی98

101.10.01محمد معین قهری99

801.10.41علیرضا شیرزادی100

101.10.97امیر حسین دلشادی101

701.11.13محمد مهدی حمید زاده102

101.11.52امیرعلی تقوی103

101.11.59هیراد فروتن104

201.11.97شهراد نوینی105

901.12.02احسان نعمتی106

1101.12.31ارشیا محمدی107

401.12.87مانی اتابان108

801.14.16میالد جوانی109

701.14.79امیر محمد علی کراتی110

101.16.07آرش فرهادی راد111

401.17.88پارسا حامدی112

201.19.06پویا پاینده 113

601.46.00محمد مهدی یوسفی114

101.15.24پویان قنبری115

6ارش رشیقی فیروز ابادی116



95/3/28: تاریخ سال14-13رده سنیمتر قورباغه50:  ماده 

مقامرکورددستهنام و نام خانوادگیردیف

اول500.37.22اشکان حکیمی پور1

دوم900.37.83سجاد سرایی2

سوم900.38.25فرزین موسوی3

900.38.28محمد مهدی زیر راهی4

900.38.96ارشیا قدیری5

900.39.04شهراد وزیری نیا6

800.39.67محمد علی جدیکار7

500.41.95اشکان ایرانپور8

900.42.09دانیال پور طهماسبی9

600.42.12ماکان امانی10

900.42.18ارشیا قصوری11

400.42.47محمد رضا فرشید نسب12

500.42.59پارسا سیرنگ13

800.42.63آرین میرزاییان14

200.43.09محمد پارسا افشار15

400.43.78فرید شمس16

600.43.93محمد قاسمی17

200.44.31محمد حسین مرادخانی18

600.44.58آرشام سلطانی19

800.45.03علی عمادی20

200.45.59پویا سعادت21

400.45.97سید سبحان موسوی22

400.46.32مهدی عباسعلی23

200.46.37امار افشاری24

500.46.46آریا نیک بین25

500.46.50کیارش شعبانی26

600.46.84حسام نبوی27

800.46.99حسین بهزاد27

700.47.06حامد رمضانی29

400.47.15یونس کیانی30

300.48.27ایمان رمضانی31

100.49.28پارسا رضا نژاد رودی32

600.49.28محمد رضا عبدالحسینی33

600.50.35سینا بیطرف34

200.50.81ایلیا تبریزی35

100.50.85پرهام غالم زاده36

500.51.00اراز افشار 37

700.51.19امیر حسین داللیان38

400.51.29پرهام پینه رودی39

500.51.59محمد مهدی بالین پرست40

700.51.60امیر محمد عمارتی41

300.51.78محمدرضا دانایی42

400.52.22پارسا اشراقی43

700.52.22امیر رضا شیبانی44

300.52.42ساالر سعیدی زاده45

200.52.91شایان فیضی46

(جام رمضان) سال 14جشنواره شنای پسران زیر 



100.53.03سید طاها کامدار47

300.53.45عرفان کرمی48

600.53.57نیما حاجوی49

100.54.81امیر حسین موسوی50

500.54.94علی بابایی51

300.55.17صانع محمد طاهری52

300.55.35کیارش وفایی53

400.55.51امیر حسین بخشی54

100.55.90علی درزی55

700.55.94سجاد جفری56

600.56.84کیان قره داغی57

200.56.85سجاد آرمان مهر58

800.57.31محمد شماع زاده59

200.57.73پارسا نیک پور60

100.58.31محمد مهدی حیدری61

100.59.10سجاد حسن بابایی62

701.00.06علیرضا سامان خاک63

301.00.50محمد حسین توکلی64

701.01.00علی اباری65

301.01.25حمیدرضا مددیان66

701.01.41ایلیا سراجی67

701.02.35حسین بیگدلی68

301.03.12علی عابدی69

601.03.56امیر کاظمی70

401.03.62امیر رضا میکائیلی71

601.03.97سید محمد حسین حسین پور72

401.04.57عرفان ترابی نژاد73

201.05.40میکائیل دالور74

701.06.90امیر رضا آذر نیا75

101.07.04ارین حسین آبادی76

501.14.13امیر رضا مومیوند77

1ارشیا احمدی78

2امیر حسین کالنتری79

5آریا رزاقی80


