
1395/6/4خيراــت رتم200 دازآ

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
یزکرم 618یياخود یدهم دمحم 02/42/151 12
یزکرم 616یسابع حلاص دمحم 02/43/722 28

ب ناجنز رايهم هاگشاب 415یيالوم اضر ريما 02/44/813 37
فلا( نارهت جوم هاگشاب 414یرغصا نيدار 02/45/424 44

نارهت حالفون ديهش 513یمساقلاوبا یلع 02/46/415 55
زيربت یانش نازاس هدنيآ 512تسود بدوم حالف نيسحريما 02/49/416 68

نامرک 511رالاسويد رايشوک 02/50/547 71
هاشنامرک 510روپ یدهم نيسح ريما 02/51/238 83

فلا ناهفصا 68یداد اقآ اسراپ 02/51/429 96
فلا ناهفصا 67یهايگ یلع 02/55/0410 105

نامرک 56یدهم فسوي ديس 02/59/3711 117
رهشوب 45ءاول نيديآ 02/59/7712 126

زربلا دشرم ريما 54یهلادبع اسراپ 03/02/0413 134
دهشم یبآ نيفلد 23ملعا شوروک 03/03/2114 145

هناگي یانش هسردم 22یيارس رادروپ نيرآريما 03/06/1315 157
ناتسدرک نيش 31یسگرن اکيترآ 03/06/2516 167

نارهت حالفون ديهش 50یهوکش داجس ريما 03/06/5317 172
نارهت یدازآ یانش هسردم 30یدحوم ايشرا 03/06/8118 182

ايلارتسا ناريا هاگشاب 30یرکذت ناحبس 03/07/9719 195
ايلارتسا ناريا هاگشاب 30انمآ ايوپ ريما 03/08/4320 204

تمالسو تکرح 20یقالخا اسراپ دمحم 03/08/4721 216
دهشم یبآ نيفلد 20ینيما نالسرا 03/09/5922 222

ناتسدرک نيش 30قلطم یدنز ايشرا 03/10/2223 238
زربلا دشرم ريما 50یميلس اسراپ 03/11/8024 246

ب ناهفصا 60فاکع داوف 03/12/1525 251
فلا( نارهت جوم هاگشاب 40یناميلس راشاي 03/13/8726 262

ب ناجنز رايهم هاگشاب 40یرفعج دمحم ريما 03/16/2527 278
ید 9 10نايريما نيسح ريما 03/21/7028 283

ناليگ 60هداز یسيع نيترآ 03/22/4329 294
هناگي یانش هسردم 20یياشگلد یدهمدمحم 03/24/3830 301

تمالسو تکرح 20نايچ نيرز مانرف 03/26/2131 313
ناتسدرک 20یدمحا اترآ 03/32/0632 324

نارهت یدازآ یانش هسردم 30شخب جات نامرآ 03/32/6333 331

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



1395/6/4خيراــت رتم200 دازآ

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
یبرغ ناجيابرذآ 10یديس ماسح 03/36/4334 342

ب ناهفصا 60یردان نيتم 03/36/6935 357
فلا ناجنز رايهم هاگشاب 30یريزو نيمرآ 03/38/1436 363

ناليگ 60هانپرواد اهاط دمحم 03/38/5537 373
ید 9 10دنوکريش ماهرپ 03/39/7638 386

فلا ناجنز رايهم هاگشاب 30یدسا دمحم ريما 03/45/3039 396
ب( نارهت جوم هاگشاب 40یناهج اسراپ 03/47/8540 405

سرگاز نايسراپ 10یبدا ناکشا 03/53/7541 414
سرگاز نايسراپ 20یرظن ايليا 03/58/2842 428
یبرغ ناجيابرذآ 10هداز مساق دوهرف 04/06/0343 437

ارهز نييوب یانش تئيه 10یحاتف ماهرپ 04/06/2544 445
ب( نارهت جوم هاگشاب 40عراز نيدار 04/24/4645 453

هاشنامرک 40یزرد نيسحريما اطخ77/77/77 461

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



1395/6/4خيراــت رتم100تشپ لارک

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
یزکرم 618یردان حلاص 01/19/601 14

فلا( نارهت جوم هاگشاب 616ابيکش دازهب 01/24/022 26
زربلا دشرم ريما 615یدابآ ناميلس نيماينب 01/24/603 35
دهشم یبآ نيفلد 514یتمالس یلعريما 01/25/314 45

رهشوب 513یقيقح یناسح ماشرآ 01/26/575 53
فلا ناهفصا 512هاوخ یتوکلم داوج دمحم 01/31/686 62

زربلا دشرم ريما 611یرفص رهپس 01/32/907 73
هاشنامرک 610یناتسرل ايک دمحم 01/32/938 87

نامرک 68ینابرق اسراپ 01/33/479 98
ب ناجنز رايهم هاگشاب 47یيالوم اضر ريما 01/34/0610 105
فلا( نارهت جوم هاگشاب 56یريگناهج نيتم دمحم 01/36/0211 116

ید 9 15فتاه اردص 01/37/2712 126
هاشنامرک 24یفجن انيس 01/37/6613 136

نامرک 53یياضر یدهمريما 01/38/1514 144
فلا ناهفصا 52روپناکيپ اضريلع 01/38/3515 158

نارهت حالفون ديهش 31یراگرپ ليهس 01/38/7816 168
دهشم یبآ نيفلد 40ملعا شوروک 01/39/2717 176

ب ناجنز رايهم هاگشاب 30یلوسر یدهم ريما 01/39/4718 186
ايلارتسا ناريا هاگشاب 30یرکذت ناحبس 01/39/5419 191

هناگي یانش هسردم 40یيارس رادروپ نيرآريما 01/41/0620 201
ب ناهفصا 40فاکع داوف 01/41/1221 212

نارهت یدازآ یانش هسردم 30یغورف درأ ديس 01/41/6222 224
نارهت حالفون ديهش 20ینسحلاوبا ناهام 01/42/9123 237

ناتسدرک نيش 30یدابآريخ نايک 01/43/2224 247
نارهت یدازآ یانش هسردم 30یدحوم ايشرا 01/44/9325 252

ناليگ 40یمشاه ايشرا ديس 01/45/1526 263
هناگي یانش هسردم 30یياشگلد یدهمدمحم 01/45/7027 273

ناتسدرک نيش 30قلطم یدنز ايشرا 01/45/7528 285
ب ناهفصا 40داژن کين اضر دمحم 01/46/0529 294

یزکرم 50یريهظ یدهم 01/46/6230 301
تمالسو تکرح 20هاوخ تقيقح یلعريما 01/46/7531 314

ناليگ 40ینموم یدهم 01/47/9732 327
یبرغ ناجيابرذآ 10یديس ماسح 01/48/5633 337

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



1395/6/4خيراــت رتم100تشپ لارک

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
ايلارتسا ناريا هاگشاب 10روپ هتشرف اضرريما 01/50/3734 345

یبرغ ناجيابرذآ 10هداز مساق دوهرف 01/54/6435 351
ناتسدرک 10یرصن ینام 01/57/7436 364

فلا ناجنز رايهم هاگشاب 20یموصعم نايک 01/59/3037 373
زيربت یانش نازاس هدنيآ 20یديمح نيترآ 02/00/6638 388
فلا ناجنز رايهم هاگشاب 20اينداوج اردص 02/04/2539 395

ب( نارهت جوم هاگشاب 50یدسا ینب یلعريما 02/12/7240 407
ناريا یرافح یلم 40یرجاقآ اضردمحم فارصنا88/88/88 418

ید 9 10هداز یلو انيس اطخ77/77/77 422
ب( نارهت جوم هاگشاب 60یهاش ماهرپ اطخ77/77/77 431
ج( نارهت جوم هاگشاب 60روپ یلع دمحم شوروک اطخ77/77/77 442

سرگاز نايسراپ 10یديشر ماشرآ اطخ77/77/77 453
تمالسو تکرح 20یيالع نيتم اطخ77/77/77 462

ناتسدرک 20هداز ینامحر ناوژير اطخ77/77/77 471

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



1395/6/4خيراــت رتم50هغابروق

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
نامرک 718یدهم فسوي ديس 00/43/791 16

فلا( نارهت جوم هاگشاب 616یرغصا نيدار 00/44/352 24
دهشم یبآ نيفلد 715یدهشم نايناميلس ینام 00/44/363 34

یزکرم 714یسابع حلاص دمحم 00/44/374 45
زيربت یانش نازاس هدنيآ 713تسود بدوم حالف نيسحريما 00/44/385 51

نامرک 712رالاسويد رايشوک 00/44/406 62
ناتسدرک 411یرمک هايس اضريما 00/44/667 75

زيربت یانش نازاس هدنيآ 710روپ فسوي یدهم 00/45/378 87
ناتسدرک نيش 68کيپ راسوک 00/45/519 96

دهشم یبآ نيفلد 57یتمالس یلعريما 00/45/8210 106
فلا( نارهت جوم هاگشاب 66یريگناهج نيتم دمحم 00/46/9411 118

فلا ناهفصا 55تسمرس یرسک 00/47/9012 125
ب ناجنز رايهم هاگشاب 44نايدروادخ نافرع 00/49/1013 134

زربلا دشرم ريما 73ناقهد ربهر نيورش 00/49/1614 148
ب( نارهت جوم هاگشاب 52یئرهم لضفلاوبا 00/49/4315 152

هاشنامرک 61یداجس دمحم ديس 00/49/8016 163
تمالسو تکرح 60یدهشم نايناملس فسويدمحم 00/50/2817 177

یزکرم 60یناتفه دازرف 00/50/2918 182
ید 9 30نابرهم اسراپ 00/50/9119 191

نارهت یدازآ یانش هسردم 40یغورف درأ ديس 00/51/0620 207
ناليگ 40روپ یشخب ايشرع 00/51/1121 216
ناليگ 40اين کاپروپ داوج دمحم 00/51/4622 222

ايلارتسا ناريا هاگشاب 30یناوضر ینام 00/51/5323 232
نارهت حالفون ديهش 50یهوکش داجس ريما 00/51/8124 247

ب ناهفصا 60یرکسع ليهس 00/51/8725 251
هناگي یانش هسردم 30روپ یفسوي ماهرپ 00/52/7226 265

یبرغ ناجيابرذآ 10ولنايدابع ليعامسا 00/53/4427 275
ايلارتسا ناريا هاگشاب 40روپ هتشرف اضرريما 00/54/0328 283

فلا ناهفصا 50یبارت نيمرآ 00/54/5229 293
ناتسدرک نيش 30یچ باروج ايدرب 00/55/4130 306

زربلا دشرم ريما 50یرفص رهپس 00/55/4431 318
ید 9 20هداز ميرک رغصا یلع 00/55/6232 322

تمالسو تکرح 40ريقح شرايک 00/56/0033 338

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



1395/6/4خيراــت رتم50هغابروق

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
زربلا 10یدابآرهم یرادرس نموه 00/56/2034 343

هناگي یانش هسردم 30یفرشت تنايشوس 00/56/5935 358
ب ناهفصا 50نايقوجلس ماهر 00/56/9136 361

مق 20هداز یدهم دارآ 00/56/9337 373
نارهت یدازآ یانش هسردم 20یرکسع شرايک 00/58/3138 385

فلا ناجنز رايهم هاگشاب 30ینسح ايشرع 00/58/5039 397
ارهز نييوب یانش تئيه 20یحاتف ماهرپ 00/59/0640 401

نارهت حالفون ديهش 40نادرون هر اضر دمحم 00/59/5641 411
هاشنامرک 20یياضر اسراپ 01/01/6942 426

ج( نارهت جوم هاگشاب 60روپ یلع دمحم شوروک 01/03/5043 435
سرگاز نايسراپ 20یربکا ماس دمحم 01/05/3844 447

ب( نارهت جوم هاگشاب 50یديشر اضر فارصنا88/88/88 454
ناريا یرافح یلم 70یرجاقآ اضردمحم فارصنا88/88/88 463
یبرغ ناجيابرذآ 10عراز نيسحريما اطخ77/77/77 474

ارهز نييوب یانش تئيه 20روپ نسح خرهاش اطخ77/77/77 488
ناتسدرک 30هداز ینامحر ناوژير اطخ77/77/77 493

فلا ناجنز رايهم هاگشاب 20یوسوم لضفلاوبا ديس اطخ77/77/77 504
ب ناجنز رايهم هاگشاب 30یدمحم تسود ليهس اطخ77/77/77 514

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



متر6×25 آزاد تیمی "بزرگداشت دهه کرامت" (مسافت کوتاه  )دومین جشنواره کشوری زير ده سال 

زنجان__ويژه پسران _ 95 شهريور 6 لغايت 3 _

مقامرکورددسته(خط)الیننام استاننام ونام خانوادگیردیف

اول6201.37.43دلفین آبی مشهددلفین آبی مشهد1

دوم4301.37.94اصفهان الفاصفهان الف2

سوم3201.38.90شین کردستانشین کردستان3

چهار4101.41.57 (الف) باشگاه موج تهران  (الف)باشگاه موج تهران 4

پنج1301.41.91امیر مرشد البرزامیر مرشد البرز5

ششم5201.45.29کرمانشاهکرمانشاه6

هفت3301.46.43اصفهان باصفهان ب7

هشت8301.46.63رانھید نوفالح تھششهید نوفالح تهران8

نه4201.47.97گیالنگیالن9

ده1201.47.98باشگاه ایران استرالیاباشگاه ایران استرالیا10

یازده3101.49.38دی 9دی 119

دوازده5301.50.75باشگاه مهیار زنجان بباشگاه مهیار زنجان ب12

سیزده6301.51.77مدرسه شنای یگانه مدرسه شنای یگانه 13

چهارده7301.53.06مدرسه شنای آزادی تهرانمدرسه شنای آزادی تهران14

پانزده5101.58.97آذربایجان غربیآذربایجان غربی15

شانزده8202.11.00(ب)باشگاه موج تهران  (ب)باشگاه موج تهران 16

هفده7202.18.50پارسیان زاگرسپارسیان زاگرس17

خطا2277.77.77حرکت وسالمتحرکت وسالمت18

خطا2377.77.77باشگاه مهیار زنجان الفباشگاه مهیار زنجان الف19



متر4×50 پروانه تیمی "بزرگداشت دهه کرامت" (مسافت کوتاه  )دومین جشنواره کشوری زير ده سال 

زنجان__ويژه پسران _ 95 شهريور 6 لغايت 3 _

مقامرکورددسته(خط)الیننام استاننام ونام خانوادگیردیف

اول1202.42.85شین کردستانشین کردستان1

دوم3302.43.17کرمانکرمان2

سوم2202.45.75دلفین آبی مشهددلفین آبی مشهد3

چهار4302.46.47اصفهان الفاصفهان الف4

پنج1302.48.34امیر مرشد البرزامیر مرشد البرز5

ششم5202.54.75 (الف) باشگاه موج تهران  (الف)باشگاه موج تهران 6

هفت8203.02.44کرمانشاهکرمانشاه7

هشت7203.04.57رانھید نوفالح تھششهید نوفالح تهران8

نه6303.08.24باشگاه مهیار زنجان بباشگاه مهیار زنجان ب9

ده5303.13.72اصفهان باصفهان ب10

یازده7303.25.85مدرسه شنای یگانه مدرسه شنای یگانه 11

دوازده5103.34.68مدرسه شنای آزادی تهرانمدرسه شنای آزادی تهران12

سیزده6203.41.44حرکت وسالمتحرکت وسالمت13

چهارده8304.16.75آذربایجان غربیآذربایجان غربی14

پانزده2304.25.12باشگاه مهیار زنجان الفباشگاه مهیار زنجان الف15

خطا3177.77.77مرکزیمرکزی16

خطا4177.77.77گیالنگیالن17

خطا3277.77.77(ب)باشگاه موج تهران  (ب)باشگاه موج تهران 18

خطا4277.77.77باشگاه ایران استرالیاباشگاه ایران استرالیا19



1395/6/4خيراــت رتم100 یدارفنا طلتخم

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
دهشم یبآ نيفلد 718هاوخ تقيقح نايکريما 01/22/751 16

فلا( نارهت جوم هاگشاب 716راک ناقهد دانرف 01/23/432 28
یزکرم 715یردان حلاص 01/24/763 34

دهشم یبآ نيفلد 514یتمالس یلعريما 01/26/064 43
زيربت یانش نازاس هدنيآ 613تسود بدوم حالف نيسحريما 01/28/055 56

زربلا دشرم ريما 612یدابآ ناميلس نيماينب 01/28/166 62
نارهت حالفون ديهش 411یمساقلاوبا یلع 01/28/827 73
یبرغ ناجيابرذآ 110یديس ماسح 01/29/638 84

یزکرم 78یياخود یدهم دمحم 01/31/529 95
نامرک 57یفيرش ايرآ 01/31/9710 106
رهشوب 56یقيقح یناسح ماشرآ 01/32/3011 115

ب ناجنز رايهم هاگشاب 45یيالوم اضر ريما 01/32/4712 121
فلا ناهفصا 74هاوخ یتوکلم داوج دمحم 01/32/7513 133

هاشنامرک 53روپ یدهم نيسح ريما 01/34/0014 141
فلا ناهفصا 72یهايگ یلع 01/34/0215 152

هاشنامرک 51یناتسرل ايک دمحم 01/34/5916 162
نامرک 50یياضر یدهمريما 01/35/5317 178

هناگي یانش هسردم 40یيارس رادروپ نيرآريما 01/36/5018 187
نارهت یدازآ یانش هسردم 30یغورف درأ ديس 01/37/0019 195

زربلا دشرم ريما 60یهلادبع اسراپ 01/37/2520 208
ب ناجنز رايهم هاگشاب 30یرفعج دمحم ريما 01/37/5421 212

رهشوب 50ءاول نيديآ 01/38/4622 227
ناتسدرک نيش 40یقداص نايک 01/39/0123 236

ايلارتسا ناريا هاگشاب 40یرکذت ناحبس 01/39/4424 245
ايلارتسا ناريا هاگشاب 40انمآ ايوپ ريما 01/40/2225 254

نارهت یدازآ یانش هسردم 30یدحوم ايشرا 01/40/6826 267
نارهت حالفون ديهش 30ینسحلاوبا ناهام 01/41/6927 276
هناگي یانش هسردم 30یياشگلد یدهمدمحم 01/42/3528 283

ید 9 10نابرهم اسراپ 01/44/8529 293
ناليگ 50هانپرواد اهاط دمحم 01/46/5530 304

تمالسو تکرح 40هاوخ تقيقح یلعريما 01/46/6531 318
ناليگ 60یمشاه ايشرا ديس 01/46/9632 321

ب ناهفصا 70یردان نيتم 01/49/0033 337

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



1395/6/4خيراــت رتم100 یدارفنا طلتخم

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
ناتسدرک 20یدمحا اترآ 01/51/2234 346
ناتسدرک 20هداز ینامحر ناوژير 01/53/3135 353

فلا ناجنز رايهم هاگشاب 20یدسا دمحم ريما 01/53/5036 365
فلا( نارهت جوم هاگشاب 60زرمروپ ماردپ 01/53/7337 374

ب ناهفصا 70نايقوجلس ماهر 01/53/8438 381
ارهز نييوب یانش تئيه 20یحاتف ماهرپ 01/58/4839 392
ج( نارهت جوم هاگشاب 60روپ یلع دمحم شوروک 01/58/5040 403

تمالسو تکرح 30یيالع نيتم 01/58/5040 411
زيربت یانش نازاس هدنيآ 30یديمح نيترآ 02/03/9042 428

ب( نارهت جوم هاگشاب 60یهاش ماهرپ 02/06/9943 435
یبرغ ناجيابرذآ 10یمليد نيدار 02/07/6544 445
ناريا یرافح یلم 40یرجاقآ اضردمحم فارصنا88/88/88 452

ید 9 20نايريما نيسح ريما اطخ77/77/77 467
ب( نارهت جوم هاگشاب 60عراز نيدار اطخ77/77/77 477

ناتسدرک نيش 30تدحو یدارم ینام اطخ77/77/77 484
فلا ناجنز رايهم هاگشاب 20یريزو نيمرآ اطخ77/77/77 494

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



1395/6/4خيراــت رتم100هغابروق

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
دهشم یبآ نيفلد 718یدهشم نايناميلس ینام 01/34/821 14

فلا( نارهت جوم هاگشاب 716یرغصا نيدار 01/35/282 22
نامرک 715رالاسويد رايشوک 01/35/453 36
نامرک 714یدهم فسوي ديس 01/37/124 43
یزکرم 713یسابع حلاص دمحم 01/38/635 55

زيربت یانش نازاس هدنيآ 712روپ فسوي یدهم 01/40/236 67
ناتسدرک نيش 511کيپ راسوک 01/41/207 74

فلا( نارهت جوم هاگشاب 610یريگناهج نيتم دمحم 01/43/368 87
فلا ناهفصا 58تسمرس یرسک 01/43/589 97

نارهت یدازآ یانش هسردم 47یغورف درأ ديس 01/48/5610 107
ايلارتسا ناريا هاگشاب 46یتکوش یلع 01/49/6811 114

نارهت حالفون ديهش 45یراگرپ ليهس 01/49/7612 122
زربلا دشرم ريما 74ناقهد ربهر نيورش 01/51/1213 138

ب ناهفصا 43یرکسع ليهس 01/51/5414 143
دهشم یبآ نيفلد 52یزيورپ ماهرپ 01/52/3615 153

ب ناجنز رايهم هاگشاب 61نايدروادخ نافرع 01/52/4416 166
ناليگ 70روپ یشخب ايشرع 01/52/6617 171

زربلا دشرم ريما 60یرفص رهپس 01/52/6718 185
یزکرم 60یناتفه دازرف 01/52/8019 193

نارهت حالفون ديهش 40یهوکش داجس ريما 01/53/6820 208
ناليگ 60اين کاپروپ داوج دمحم 01/54/2221 214

هناگي یانش هسردم 30روپ یفسوي ماهرپ 01/54/5222 224
ايلارتسا ناريا هاگشاب 50یناوضر ینام 01/54/9623 238

ناتسدرک 30یرمک هايس اضريما 01/54/9623 243
فلا ناهفصا 50یبارت نيمرآ 01/55/1925 251
تمالسو تکرح 30ینايعا اضر دمحا 01/59/5326 265

نارهت یدازآ یانش هسردم 30یدحوم ايشرا 02/00/5727 272
تمالسو تکرح 40ريقح شرايک 02/00/9828 286

هناگي یانش هسردم 30یفرشت تنايشوس 02/01/6129 297
مق 30هداز یدهم دارآ 02/04/0730 308

ناتسدرک نيش 30یچ باروج ايدرب 02/06/2831 311
ب ناهفصا 40نايقوجلس ماهر 02/06/4732 325

فلا ناجنز رايهم هاگشاب 40یريزو نيمرآ 02/07/5933 331

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



1395/6/4خيراــت رتم100هغابروق

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
ارهز نييوب یانش تئيه 20یحاتف ماهرپ 02/09/4434 345

یبرغ ناجيابرذآ 10ولنايدابع ليعامسا 02/10/1635 355
ناتسدرک 30یفسوي مهرب 02/10/4536 366

فلا ناجنز رايهم هاگشاب 50ینسح ايشرع 02/13/4237 372
ارهز نييوب یانش تئيه 20روپ نسح خرهاش 02/13/6138 386
ب ناجنز رايهم هاگشاب 50یدمحم تسود ليهس 02/15/3839 396
ج( نارهت جوم هاگشاب 60روپ یلع دمحم شوروک 02/16/4640 408

هاشنامرک 20یياضر اسراپ 02/17/5241 414
ید 9 20دنوکريش ماهرپ 02/17/5342 427
ید 9 20هداز یلو انيس 02/19/0243 432

ب( نارهت جوم هاگشاب 50یهاش ماهرپ 02/19/8044 445
سرگاز نايسراپ 20یربکا ماس دمحم 02/24/2545 453
یبرغ ناجيابرذآ 10یمليد نيدار 02/31/0546 463

ب( نارهت جوم هاگشاب 60یديشر اضر فارصنا88/88/88 471
زربلا 10یدابآرهم یرادرس نموه فارصنا88/88/88 484

هاشنامرک 60یداجس دمحم ديس اطخ77/77/77 492

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



1395/6/4خيراــت رتم50 دازآ

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
ناتسدرک نيش 718هزاخ نيرآ 00/31/191 12

دهشم یبآ نيفلد 716هاوخ تقيقح نايکريما 00/32/242 24
یزکرم 715یردان حلاص 00/32/753 35

دهشم یبآ نيفلد 614یتمالس یلعريما 00/33/124 45
فلا( نارهت جوم هاگشاب 713راک ناقهد دانرف 00/33/165 51

ید 9 512فتاه اردص 00/33/536 64
یزکرم 711یسابع حلاص دمحم 00/33/827 73

نارهت حالفون ديهش 710یمساقلاوبا یلع 00/34/428 87
ب ناجنز رايهم هاگشاب 48یيالوم اضر ريما 00/34/839 94

هاشنامرک 67روپ یدهم نيسح ريما 00/34/9510 106
زيربت یانش نازاس هدنيآ 76تسود بدوم حالف نيسحريما 00/34/9811 116

زربلا دشرم ريما 55یهلادبع اسراپ 00/35/5612 127
رهشوب 44ءاول نيديآ 00/35/5713 133

فلا ناهفصا 63یناخ نيما دمحم 00/35/9514 143
زربلا دشرم ريما 52یميلس اسراپ 00/36/0115 152

فلا ناهفصا 61تسمرس یرسک 00/36/2016 164
ايلارتسا ناريا هاگشاب 50انمآ ايوپ ريما 00/36/3817 171

ناتسدرک نيش 60کيپ راسوک 00/36/6618 181
رهشوب 30یقيقح یناسح ماشرآ 00/36/6618 194

ب ناهفصا 50یورسخ نيرآ 00/37/3120 206
فلا( نارهت جوم هاگشاب 70یرکش ناهام 00/37/8921 218

ناليگ 40هنازرف دارآ 00/37/9022 225
زيربت یانش نازاس هدنيآ 50روپ فسوي یدهم 00/37/9123 233

ب ناجنز رايهم هاگشاب 30یفيرشدارآ 00/38/6424 247
ب ناهفصا 60فاکع داوف 00/39/0425 258
تمالسو تکرح 30یدهشم نايناملس فسويدمحم 00/39/4426 262

ناتسدرک 20یرمک هايس اضريما 00/39/5227 274
نامرک 40تخبوکين امين 00/40/2028 286

یبرغ ناجيابرذآ 10عراز نيسحريما 00/40/2729 292
نارهت یدازآ یانش هسردم 40یغورف درأ ديس 00/40/3230 301

ناليگ 40هداز یسيع نيترآ 00/40/4131 317
هناگي یانش هسردم 50یياشگلد یدهمدمحم 00/41/0332 328
نارهت حالفون ديهش 40یرظن اضريلع 00/41/2033 338

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



1395/6/4خيراــت رتم50 دازآ

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
ید 9 10هداز دمحم شرايک 00/41/2334 343

نارهت یدازآ یانش هسردم 30یدحوم ايشرا 00/41/4435 355
ناتسدرک 20یدمحا اترآ 00/42/1436 363
هاشنامرک 30یهلا مرک یلع ريما 00/42/5137 376

مق 30هداز یدهم دارآ 00/43/8738 388
ج( نارهت جوم هاگشاب 60روپ یلع دمحم شوروک 00/44/6439 397
ب( نارهت جوم هاگشاب 60یناهج اسراپ 00/45/4840 402

فلا ناجنز رايهم هاگشاب 20اينداوج اردص 00/45/6041 416
هناگي یانش هسردم 20یريالم ناهام 00/45/8342 422

تمالسو تکرح 20نيدلا جات نيتبآ 00/46/6043 435
ايلارتسا ناريا هاگشاب 30یمئاق نويامه 00/46/7544 441
ارهز نييوب یانش تئيه 10روپ نسح خرهاش 00/46/8045 454

فلا ناجنز رايهم هاگشاب 20یوسوم لضفلاوبا ديس 00/49/6746 467
سرگاز نايسراپ 20یرظن ايليا 00/49/7847 471
یبرغ ناجيابرذآ 10ديشرروپ لايناد 00/50/9048 486

ارهز نييوب یانش تئيه 10یحاتف ماهرپ 00/50/9349 495
سرگاز نايسراپ 20نايريما دبمار 00/51/8450 508

ب( نارهت جوم هاگشاب 50یدابآ سمش نيترآ 00/53/5951 515
نامرک 40ینابرق اسراپ فارصنا88/88/88 522

ناريا یرافح یلم 30یرجاقآ اضردمحم فارصنا88/88/88 533

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



متر4×50کرال پشت تیمی "بزرگداشت دهه کرامت" (مسافت کوتاه  )دومین جشنواره کشوری زير ده سال 

زنجان__ويژه پسران _ 95 شهريور 6 لغايت 3 _

مقامرکورددسته(خط)الیننام استاننام ونام خانوادگیردیف

اول2202.49.99دلفین آبی مشهددلفین آبی مشهد1

دوم8202.51.87کرمانشاهکرمانشاه2

سوم1302.51.88امیر مرشد البرزامیر مرشد البرز3

چهار3102.52.83مرکزیمرکزی4

پنج4302.53.35اصفهان الفاصفهان الف5

ششم5202.58.17 (الف) باشگاه موج تهران  (الف)باشگاه موج تهران 6

هفت7203.00.39رانھید نوفالح تھششهید نوفالح تهران7

هشت4203.07.64باشگاه ایران استرالیاباشگاه ایران استرالیا8

نه5103.11.97مدرسه شنای آزادی تهرانمدرسه شنای آزادی تهران9

ده4103.12.13گیالنگیالن10

یازده5303.12.19اصفهان باصفهان ب11

دوازده7303.15.36دی 9دی 129

سیزده3303.16.21باشگاه مهیار زنجان بباشگاه مهیار زنجان ب13

چهارده6203.19.42حرکت وسالمتحرکت وسالمت14

پانزده2303.21.52مدرسه شنای یگانه مدرسه شنای یگانه 15

شانزده1203.25.87کردستانکردستان16

هفده8303.37.20آذربایجان غربیآذربایجان غربی17

هجده6303.37.93باشگاه مهیار زنجان الفباشگاه مهیار زنجان الف18

نوزده3203.44.45(ب)باشگاه موج تهران  (ب)باشگاه موج تهران 19



متر4×50مختلط تیمی "بزرگداشت دهه کرامت" (مسافت کوتاه  )دومین جشنواره کشوری زير ده سال 

زنجان__ويژه پسران _ 95 شهريور 6 لغايت 3 _

مقامرکورددسته(خط)الیننام استاننام ونام خانوادگیردیف

3202.37.62 (الف) باشگاه موج تهران  (الف)باشگاه موج تهران 1

1202.40.94دلفین آبی مشهددلفین آبی مشهد2

6302.41.76کرمانکرمان3

7102.41.78مرکزیمرکزی4

67..4102.43شین کردستانشین کردستان5

1302.43.00اصفهان الفاصفهان الف6

8302.47.00امیر مرشد البرزامیر مرشد البرز7

3102.49.92کرمانشاهکرمانشاه8

5302.58.52باشگاه مهیار زنجان بباشگاه مهیار زنجان ب9

8202.59.44رانھید نوفالح تھششهید نوفالح تهران10

5203.04.89باشگاه ایران استرالیاباشگاه ایران استرالیا11

7303.08.17دی 9دی 129

4303.10.39اصفهان باصفهان ب13

6103.10.40گیالنگیالن14

2303.16.45مدرسه شنای یگانه مدرسه شنای یگانه 15

2103.20.80مدرسه شنای آزادی تهرانمدرسه شنای آزادی تهران16

5103.23.32کردستانکردستان17

7203.25.35حرکت وسالمتحرکت وسالمت18

4203.40.21آذربایجان غربیآذربایجان غربی19

6203.44.09(ب)باشگاه موج تهران  (ب)باشگاه موج تهران 20

3303.44.34باشگاه مهیار زنجان الفباشگاه مهیار زنجان الف21

2203.54.62پارسیان زاگرسپارسیان زاگرس22



 

 مختلط انفرادی 200

 

 



1395/6/5خيراــت رتم50هناورپ

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
زربلا دشرم ريما 618یدابآ ناميلس نيماينب 00/35/591 17

فلا( نارهت جوم هاگشاب 616راک ناقهد دانرف 00/35/602 23
ناتسدرک نيش 615هزاخ نيرآ 00/36/443 35

نامرک 514یفيرش ايرآ 00/37/094 46
زيربت یانش نازاس هدنيآ 613تسود بدوم حالف نيسحريما 00/37/865 52

فلا ناهفصا 512یناخ نيما دمحم 00/37/966 63
یزکرم 611یردان حلاص 00/38/077 74

زربلا دشرم ريما 610یهلادبع اسراپ 00/38/688 81
یزکرم 48یياخود یدهم دمحم 00/40/369 95

ايلارتسا ناريا هاگشاب 37یرکذت ناحبس 00/41/1710 103
ید 9 26فتاه اردص 00/41/2511 113

هاشنامرک 35روپ یدهم نيسح ريما 00/41/6912 124
دهشم یبآ نيفلد 44یيافص اسراپ دمحم 00/41/7013 137
دهشم یبآ نيفلد 43هدازرفص ناحبس 00/41/7714 143

ناتسدرک نيش 32یسگرن اکيترآ 00/42/2815 155
فلا ناهفصا 51هاوخ یتوکلم داوج دمحم 00/42/8316 162

هاشنامرک 40ناک هار شوايک 00/43/1217 171
ايلارتسا ناريا هاگشاب 40انمآ ايوپ ريما 00/44/4918 182

فلا( نارهت جوم هاگشاب 60یرکش ناهام 00/45/2719 196
هناگي یانش هسردم 30یيارس رادروپ نيرآريما 00/45/5620 201

نامرک 30تخبوکين امين 00/46/0221 216
تمالسو تکرح 30یقالخا اسراپ دمحم 00/46/0322 227

نارهت حالفون ديهش 20ینسحلاوبا ناهام 00/46/6223 234
نارهت یدازآ یانش هسردم 20یدحوم ايشرا 00/47/0524 247

ناليگ 50هنازرف دارآ 00/47/1825 251
ب ناهفصا 40یمرک دوعسم 00/48/0926 266

ب ناجنز رايهم هاگشاب 20یرفعج دمحم ريما 00/49/8127 275
نارهت یدازآ یانش هسردم 30یغورف درأ ديس 00/50/0628 288

ناريا یرافح یلم 50یرجاقآ اضردمحم 00/51/1729 297
ب ناهفصا 40یردان نيتم 00/51/3730 304

ناتسدرک 10یدمحا اترآ 00/51/6731 315
ید 9 10هداز یلو انيس 00/52/0532 327

تمالسو تکرح 30یدهشم نايناملس فسويدمحم 00/52/0633 332

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



1395/6/5خيراــت رتم50هناورپ

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
نارهت حالفون ديهش 20دادرخ ماهرپ 00/52/2134 342

ب ناجنز رايهم هاگشاب 40یيالوم اضر ريما 00/53/3435 358
ناليگ 50یمشاه ايشرا ديس 00/53/6636 368

هناگي یانش هسردم 20یياشگلد یدهمدمحم 00/55/6737 376
ارهز نييوب یانش تئيه 10یحاتف ماهرپ 00/56/3338 386

ناتسدرک 10هداز ینامحر ناوژير 00/57/5639 393
یبرغ ناجيابرذآ 10یمليد نيدار 00/59/4640 401

ج( نارهت جوم هاگشاب 60روپ یلع دمحم شوروک 00/59/7841 418
ب( نارهت جوم هاگشاب 50یحيبذ دمحا ريما 01/00/7142 425
زيربت یانش نازاس هدنيآ 10یديمح نيترآ 01/02/0543 434

سرگاز نايسراپ 10یبدا ناکشا 01/03/3344 442
یبرغ ناجيابرذآ 10ديشرروپ لايناد 01/03/6145 458

فلا ناجنز رايهم هاگشاب 20یريزو نيمرآ 01/04/5946 461
ب( نارهت جوم هاگشاب 50یناهج اسراپ 01/06/3747 474

فلا ناجنز رايهم هاگشاب 20یدسا دمحم ريما 01/11/9748 488

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



1395/6/5خيراــت رتم100 دازآ

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
دهشم یبآ نيفلد 718هاوخ تقيقح نايکريما 01/09/391 15

ناتسدرک نيش 716هزاخ نيرآ 01/09/832 26
یزکرم 715یردان حلاص 01/14/073 34

ب ناجنز رايهم هاگشاب 614یيالوم اضر ريما 01/15/364 43
یزکرم 713یياخود یدهم دمحم 01/16/345 51

دهشم یبآ نيفلد 412یتمالس یلعريما 01/17/086 65
ناتسدرک نيش 511کيپ راسوک 01/18/307 75
فلا ناهفصا 610تسمرس یرسک 01/18/888 84
فلا ناهفصا 68یهايگ یلع 01/18/949 95

هاشنامرک 77روپ یدهم نيسح ريما 01/22/1610 102
زيربت یانش نازاس هدنيآ 76تسود بدوم حالف نيسحريما 01/22/2111 113

زربلا دشرم ريما 75یهلادبع اسراپ 01/22/3112 128
زيربت یانش نازاس هدنيآ 54روپ فسوي یدهم 01/22/8813 136

رهشوب 43ءاول نيديآ 01/24/7314 143
ب ناهفصا 52یورسخ نيرآ 01/24/8615 157

زربلا دشرم ريما 51یميلس اسراپ 01/24/9816 162
ناليگ 60یمشاه ايشرا ديس 01/25/1217 171

تمالسو تکرح 30یقالخا اسراپ دمحم 01/26/1518 185
نامرک 40ینابرق اسراپ 01/26/2519 194

ید 9 20نايريما نيسح ريما 01/26/7220 208
نامرک 50یياضر یدهمريما 01/26/8221 218

هناگي یانش هسردم 40یيارس رادروپ نيرآريما 01/26/9422 226
فلا( نارهت جوم هاگشاب 70یرکش ناهام 01/26/9723 237

ب ناهفصا 60فاکع داوف 01/28/5024 247
ايلارتسا ناريا هاگشاب 30اينرقاب ايرآ 01/28/6825 254

ناليگ 50هداز یسيع نيترآ 01/31/1426 263
ايلارتسا ناريا هاگشاب 40انمآ ايوپ ريما 01/32/0327 271

نارهت یدازآ یانش هسردم 40یدحوم ايشرا 01/33/5028 288
هناگي یانش هسردم 30گنروا اضردمحم 01/34/3729 293

یبرغ ناجيابرذآ 10عراز نيسحريما 01/35/3830 303
ید 9 10هداز ميرک رغصا یلع 01/36/4431 314

نارهت حالفون ديهش 30نادرون هر اضر دمحم 01/36/7132 327
یبرغ ناجيابرذآ 10یديس ماسح 01/37/8633 335

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



1395/6/5خيراــت رتم100 دازآ

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
نارهت یدازآ یانش هسردم 50یغورف درأ ديس 01/38/2534 341

فلا( نارهت جوم هاگشاب 60زرمروپ ماردپ 01/40/9735 358
ج( نارهت جوم هاگشاب 60روپ یلع دمحم شوروک 01/41/1736 362

سرگاز نايسراپ 20یديشر ماشرآ 01/44/7837 376
تمالسو تکرح 30نيدلا جات نيتبآ 01/45/2238 388

ارهز نييوب یانش تئيه 20روپ نسح خرهاش 01/47/0339 391
مق 30هداز یدهم دارآ 01/48/1540 402

فلا ناجنز رايهم هاگشاب 30یموصعم نايک 01/49/8441 416
سرگاز نايسراپ 20یدابآ تمحر اضر دمحم 01/50/8442 422

هاشنامرک 40یزرد نيسحريما 01/51/7943 437
فلا ناجنز رايهم هاگشاب 20ولنابرق ماسح دمحم 01/53/5944 444

ارهز نييوب یانش تئيه 20یحاتف ماهرپ 01/56/0345 457
ب ناجنز رايهم هاگشاب 40یدمحم تسود ليهس 01/56/8646 462

ناتسدرک 20یفسوي مهرب 01/57/5847 475
ب( نارهت جوم هاگشاب 60عراز نيدار 01/59/8548 486

ناتسدرک 20یرصن ینام 02/01/6849 493
ب( نارهت جوم هاگشاب 50یدابآ سمش نيترآ 02/03/3550 504

نارهت حالفون ديهش 30یليعمسا دمحم ريما 02/05/2151 511

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



مترپای فین25 "بزرگداشت دهه کرامت" (مسافت کوتاه  )دومین جشنواره کشوری زير ده سال 

زنجان__ويژه پسران _ 95 شهريور 6 لغايت 3 _

مقامرکورددسته(خط)الیننام استاننام ونام خانوادگیردیف

اول8500.17.78کرمانآریا شریفی1

دوم5100.18.71 (الف) باشگاه موج تهران بهزاد شکیبا2

سوم2600.19.00اصفهان الفمحمد جواد ملکوتی3

چهار8600.19.38شین کردستانآرین خازه4

پنج7100.20.11دی 9صدرا هاتف5

ششم3400.20.4بوشهرآرشام حسانی حقیقی6

هفت4100.21.12 (الف) باشگاه موج تهران رادین اصغری7

هشت2500.21.31شین کردستانکوهسار پیک8

نه3600.21.34امیر مرشد البرزپارسا عبدالهی9

ده7400.21.76دلفین آبی مشهدمحمد پارسا صفایی10

یازده1600.21.87کرمانشاهکیاوش راه کان11

دوازده4500.22.03مرکزیمحمد مهدی دوخایی12

سیزده5600.22.05امیر مرشد البرزپارسا سلیمی13

چهارده6600.22.23اصفهان الفمحمد امین خانی14

پانزده1500.22.75مدرسه شنای آزادی تهرانارشیا موحدی15

شانزده2400.22.81رانھید نوفالح تھشعلی ابوالقاسمی16

هفده7500.23.34باشگاه مهیار زنجان بآراد شریفی17

هجده6500.23.45مدرسه شنای آزادی تهرانسهند دادخواه18

نوزده4300.23.53آینده سازان شنای تبریزامیرحسین فالح مودب دوست19

بیستم1300.23.59گیالنآراد فرزانه20

بیست و یک2300.24.16گیالنآرتین عیسی زاده21

بیست و دو7600.24.82اصفهان بمتین نادری22

بیست و سه8200.25.06باشگاه ایران استرالیاسبحان تذکری23

بیست و چهار8400.25.15بوشهرآیدین لواء24

بیست و پنج4600.25.22باشگاه مهیار زنجان بامیررضا موالیی25

بیست و شش2100.26.13دی 9پارسا مهربان26

بیست و هفت3500.26.33مرکزیمحمد صالح عباسی27

بیست و هشت6200.26.70پارسیان زاگرساشکان ادبی28

بیست و نه1400.26.71دلفین آبی مشهدسبحان صفرزاده29

سی ام3200.27.28حرکت وسالمتاحمد رضا اعیانی30



مترپای فین25 "بزرگداشت دهه کرامت" (مسافت کوتاه  )دومین جشنواره کشوری زير ده سال 

زنجان__ويژه پسران _ 95 شهريور 6 لغايت 3 _

سی و یک8300.27.28کردستانریژوان رحمانی زاده31

سی و دو4200.27.67مدرسه شنای یگانه ماهان مالیری32

سی  و سه6300.27.80رانھید نوفالح تھشپرهام خرداد33

سی  و چهار5300.27.88کرماننیما نیکوبخت34

سی  و پنج5200.27.90حرکت وسالمتفرنام زرین چیان35

سی  و شش4400.28.58(ب)باشگاه موج تهران امیر احمد ذبیحی36

سی  و هفت5500.29.66اصفهان برهام سلجوقیان37

سی  و هشت6400.30.20کرمانشاهپارسا رضایی38

سی  و نه1200.31.53باشگاه ایران استرالیاهمایون قائمی39

چهل3300.31.88باشگاه مهیار زنجان الفآرمین وزیری40

چهل و یک7200.34.26البرزهومن سرداری مهرآبادی41

چهل  و دو3100.36.33آذربایجان غربیعلیرضا اسکندری42

چهل و سه2200.37.25مدرسه شنای یگانه صدرا زمانی پور43

خطا6177.77.77آذربایجان غربیرادین دیلمی44

خطا7377.77.77باشگاه مهیار زنجان الفمحمد حسام قربانلو45

خطا5477.77.77(ب)باشگاه موج تهران امیر علی بنی اسدی46



متر 4×50قورباغه تیمی "بزرگداشت دهه کرامت" (مسافت کوتاه  )دومین جشنواره کشوری زير ده سال 

زنجان__ويژه پسران _ 95 شهريور 6 لغايت 3 _

مقامرکورددسته(خط)الیننام استاننام ونام خانوادگیردیف

اول7203.07.74دلفین آبی مشهددلفین آبی مشهد1

دوم4303.15.30کرمانکرمان2

سوم1303.16.56مرکزیمرکزی3

چهار6203.23.23کرمانشاهکرمانشاه4

پنج4103.23.47باشگاه ایران استرالیاباشگاه ایران استرالیا5

ششم5203.25.97رانھید نوفالح تھششهید نوفالح تهران6

هفت7303.26.20اصفهان الفاصفهان الف7

هشت4203.27.64امیر مرشد البرزامیر مرشد البرز8

نه3203.29.01گیالنگیالن9

ده2303.33.97مدرسه شنای یگانه مدرسه شنای یگانه 10

یازده1203.35.31حرکت وسالمتحرکت وسالمت11

دوازده3303.39.95اصفهان باصفهان ب12

سیزده5303.42.99باشگاه مهیار زنجان بباشگاه مهیار زنجان ب13

چهارده2203.50.85کردستانکردستان14

پانزده8303.52.69مدرسه شنای آزادی تهرانمدرسه شنای آزادی تهران15

شانزده6103.54.42آذربایجان غربیآذربایجان غربی16

هفده5103.55.22(ب)باشگاه موج تهران  (ب)باشگاه موج تهران 17

هجده6304.00.83باشگاه مهیار زنجان الفباشگاه مهیار زنجان الف18

نوزده8204.49.78پارسیان زاگرسپارسیان زاگرس19

بیستم2177.77.77دی 9دی 209

بیست و یك3177.77.77 (الف) باشگاه موج تهران  (الف)باشگاه موج تهران 21



1395/6/5خيراــت رتم50تشپ لارک

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
یزکرم 718یردان حلاص 00/36/571 14

دهشم یبآ نيفلد 716یتمالس یلعريما 00/37/532 21
فلا( نارهت جوم هاگشاب 715ابيکش دازهب 00/37/943 38

زربلا دشرم ريما 614یدابآ ناميلس نيماينب 00/38/554 43
هاشنامرک 713یناتسرل ايک دمحم 00/39/645 52

رهشوب 612یقيقح یناسح ماشرآ 00/40/036 67
فلا ناهفصا 611هاوخ یتوکلم داوج دمحم 00/40/227 71

ید 9 210فتاه اردص 00/42/098 81
هاشنامرک 58یفجن انيس 00/43/679 92

فلا( نارهت جوم هاگشاب 67یرکش ناهام 00/44/1910 104
ايلارتسا ناريا هاگشاب 46اينرقاب ايرآ 00/44/3511 112

زيربت یانش نازاس هدنيآ 75تسود بدوم حالف نيسحريما 00/44/4312 123
نامرک 64یياضر یدهمريما 00/44/4413 132
نامرک 73یدهم فسوي ديس 00/44/4814 146

زربلا دشرم ريما 62ناقهد ربهر نيورش 00/44/6215 156
ناتسدرک نيش 51یدابآريخ نايک 00/44/7816 166
فلا ناهفصا 50یناراب نيتم 00/45/3317 173

نارهت یدازآ یانش هسردم 40یغورف درأ ديس 00/45/4718 188
دهشم یبآ نيفلد 60ینيما نالسرا 00/45/5719 198

تمالسو تکرح 40هاوخ تقيقح یلعريما 00/46/4220 207
ب ناهفصا 50یبارت هواک 00/46/9421 211

ناليگ 50ینموم یدهم 00/47/5322 228
ناتسدرک نيش 50قلطم یدنز ايشرا 00/47/8623 234
ب ناهفصا 40داژن کين اضر دمحم 00/47/9124 243

ناتسدرک 20یرمک هايس اضريما 00/47/9425 255
ناريا یرافح یلم 70یرجاقآ اضردمحم 00/48/1326 267
هناگي یانش هسردم 30یيارس رادروپ نيرآريما 00/48/3127 274

ب ناجنز رايهم هاگشاب 40یلوسر یدهم ريما 00/48/6328 281
نارهت حالفون ديهش 30یرظن اضريلع 00/48/8429 292

نارهت یدازآ یانش هسردم 30یناضمر اضر دمحم 00/49/8130 303
ايلارتسا ناريا هاگشاب 30روپ هتشرف اضرريما 00/50/0631 317

یبرغ ناجيابرذآ 10هداز مساق دوهرف 00/50/9732 324
یزکرم 70یناتفه دازرف 00/51/0033 335

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



1395/6/5خيراــت رتم50تشپ لارک

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
ناليگ 50یمشاه ايشرا ديس 00/51/7234 347

تمالسو تکرح 20یيالع نيتم 00/52/4235 354
فلا ناجنز رايهم هاگشاب 20اينداوج اردص 00/54/7236 363

ب( نارهت جوم هاگشاب 40یهاش ماهرپ 00/55/1937 375
ید 9 10یناخيلع نيسحريما 00/55/8438 383

ب( نارهت جوم هاگشاب 40یدسا ینب یلعريما 00/56/3639 396
ناتسدرک 30یرصن ینام 00/56/6240 401

فلا ناجنز رايهم هاگشاب 30یموصعم نايک 00/56/9541 416
یبرغ ناجيابرذآ 10یردنکسا اضريلع 01/08/6842 425

ب ناجنز رايهم هاگشاب 60یيالوم اضر ريما 01/43/9743 435
زيربت یانش نازاس هدنيآ 50روپ فسوي یدهم 01/45/1744 445

هناگي یانش هسردم 30یياشگلد یدهمدمحم 01/49/4645 455
ج( نارهت جوم هاگشاب 40روپ یلع دمحم شوروک فارصنا88/88/88 464

سرگاز نايسراپ 20یرظن ايليا فارصنا88/88/88 477
سرگاز نايسراپ 20یديشر ماشرآ فارصنا88/88/88 482

مق 30هداز یدهم دارآ فارصنا88/88/88 498
نارهت حالفون ديهش 20یليعمسا دمحم ريما اطخ77/77/77 506

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



1395/6/5خيراــت رتم100هناورپ

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
فلا( نارهت جوم هاگشاب 618راک ناقهد دانرف 01/20/051 17

یزکرم 616یياخود یدهم دمحم 01/25/112 23
دهشم یبآ نيفلد 615هاوخ تقيقح نايکريما 01/25/923 34
زربلا دشرم ريما 514یدابآ ناميلس نيماينب 01/26/944 42

نامرک 613رالاسويد رايشوک 01/28/975 51
فلا ناهفصا 412یناخ نيما دمحم 01/31/506 65

فلا( نارهت جوم هاگشاب 511یرغصا نيدار 01/32/427 74
فلا ناهفصا 410تسمرس یرسک 01/33/418 83
ناتسدرک نيش 58هزاخ نيرآ 01/34/069 93

نامرک 67یفيرش ايرآ 01/35/3710 108
نارهت حالفون ديهش 36یمساقلاوبا یلع 01/36/5711 114

ناتسدرک نيش 35یسگرن اکيترآ 01/38/1212 127
هاشنامرک 54ناک هار شوايک 01/40/0413 135

زربلا دشرم ريما 53یهلادبع اسراپ 01/40/1114 146
هناگي یانش هسردم 32یيارس رادروپ نيرآريما 01/41/8115 156

زيربت یانش نازاس هدنيآ 41تسود بدوم حالف نيسحريما 01/42/1016 162
ايلارتسا ناريا هاگشاب 20یرکذت ناحبس 01/44/4317 176

هاشنامرک 60روپ یدهم نيسح ريما 01/44/9718 182
نارهت یدازآ یانش هسردم 20یدحوم ايشرا 01/48/8419 195

رهشوب 30ءاول نيديآ 01/49/0620 205
نارهت حالفون ديهش 30ینسحلاوبا ناهام 01/49/3721 218

ب ناجنز رايهم هاگشاب 50یيالوم اضر ريما 01/50/6522 228
ب( نارهت جوم هاگشاب 40یئرهم لضفلاوبا 01/53/4523 234

دهشم یبآ نيفلد 40ملعا شوروک 01/54/5824 247
ناليگ 60یمشاه ايشرا ديس 01/54/6625 255

ناريا یرافح یلم 20یرجاقآ اضردمحم 01/55/1226 263
یزکرم 50یسابع حلاص دمحم 01/56/7327 271

ايلارتسا ناريا هاگشاب 30انمآ ايوپ ريما 01/57/3028 281
ید 9 10نابرهم اسراپ 01/57/4829 294

ناليگ 60هداز یسيع نيترآ 02/03/4230 306
هناگي یانش هسردم 20گنروا اضردمحم 02/05/9431 314

نارهت یدازآ یانش هسردم 20شخب جات نامرآ 02/06/1532 322
یبرغ ناجيابرذآ 10یديس ماسح 02/11/4733 335

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



1395/6/5خيراــت رتم100هناورپ

 ناجنز__ نارسپ هژيو_ 95 رويرهش6 تياغل3_"تمارک هد تشادگرزب" ) هاتوک تفاسم( لاس هد ريز یروشک هراونشج نيمود

انش هدامینس هدر لاس10 زا رتمک و10

یگداوناخ مان و مان زايتماهتسدطخميت مانفيدر ماقم ديدج دروکر
ب ناهفصا 40یورسخ نيرآ 02/12/5034 348

ب ناجنز رايهم هاگشاب 40یرفعج دمحم ريما 02/16/0235 356
فلا ناجنز رايهم هاگشاب 30یريزو نيمرآ 02/17/7536 363

یبرغ ناجيابرذآ 10ديشرروپ لايناد 02/20/3037 373
ب( نارهت جوم هاگشاب 50یناهج اسراپ 02/29/9238 387
زيربت یانش نازاس هدنيآ 20یديمح نيترآ اطخ77/77/77 397
فلا ناجنز رايهم هاگشاب 30یدسا دمحم ريما اطخ77/77/77 402

ب ناهفصا 40یردان نيتم اطخ77/77/77 411

NAME&SIGNATURE OF REFEREE
رواد رس ءاضما و یگداوناخ مان و مان

NAME&SIGNATURE OF JUDGE
رواد ءاضما و یگداوناخ مان و مان

09189842466:سامت هرامش                                                      یندب تيبرت سانشراک هداز ینامحر مالسلادبع :رازفا مرن ميظنت و هيهت



متر6×50آزاد تیمی  "بزرگداشت دهه کرامت" (مسافت کوتاه  )دومین جشنواره کشوری زير ده سال 

زنجان__ويژه پسران _ 95 شهريور 6 لغايت 3 _

مقامرکورددسته(خط)الیننام استاننام ونام خانوادگیردیف

اول2203.33.32دلفین آبی مشهددلفین آبی مشهد1

دوم6203.39.23شین کردستانشین کردستان2

سوم7303.39.34اصفهان الفاصفهان الف3

چهار8303.47.82امیر مرشد البرزامیر مرشد البرز4

پنج5103.47.83 (الف) باشگاه موج تهران  (الف)باشگاه موج تهران 5

ششم3303.49.08کرمانکرمان6

هفت4203.55.11رانھید نوفالح تھششهید نوفالح تهران7

هشت4304.03.45اصفهان باصفهان ب8

نه6104.03.50دی 9دی 99

ده5204.06.83گیالنگیالن10

یازده5304.11.16باشگاه مهیار زنجان بباشگاه مهیار زنجان ب11

دوازده8204.11.72باشگاه ایران استرالیاباشگاه ایران استرالیا12

سیزده1304.14.60مدرسه شنای آزادی تهرانمدرسه شنای آزادی تهران13

چهارده2304.16.24مدرسه شنای یگانه مدرسه شنای یگانه 14

پانزده7204.17.06حرکت وسالمتحرکت وسالمت15

شانزده3104.35.36آذربایجان غربیآذربایجان غربی16

هفده4104.54.58(ب)باشگاه موج تهران  (ب)باشگاه موج تهران 17

هجده6305.07.61باشگاه مهیار زنجان الفباشگاه مهیار زنجان الف18

نوزده3277.77.77کرمانشاهکرمانشاه19

بیستم1288.88.88پارسیان زاگرسپارسیان زاگرس20



متر 4×25پای دلفین تیمی "بزرگداشت دهه کرامت "(مسافت کوتاه  )دومین جشنواره کشوری زیر ده سال 

زنجان__ویژه پسران  _95 شهریور 6 لغایت 3_ 

مقامرکورددسته(خط)الیننام استاننام ونام خانوادگیردیف

اول5101.23.16 (الف) باشگاه موج تهران  (الف)باشگاه موج تهران 1

دوم2201.23.42دلفین آبی مشهددلفین آبی مشهد2

سوم1301.24.13اصفهان الفاصفهان الف3

چهار6301.24.33کرمانکرمان4

پنج4201.30.24امیر مرشد البرزامیر مرشد البرز5

ششم8301.31.12مرکزیمرکزی6

هفت6201.37.31کرمانشاهکرمانشاه7

هشت1201.40.47باشگاه ایران استرالیاباشگاه ایران استرالیا8

نه5201.43.05شهید نوفالح تهرانشهید نوفالح تهران9

ده3301.43.73باشگاه مهیار زنجان بباشگاه مهیار زنجان ب10

یازده5301.44.82اصفهان باصفهان ب11

دوازده4301.45.14آزادی تهرانآزادی تهران12

سیزده3201.47.31گیالنگیالن13

چهارده7301.51.03مدرسه شنای یگانه مدرسه شنای یگانه 14

پانزده7201.55.36حرکت وسالمتحرکت وسالمت15

شانزده4101.57.93آذربایجان غربیآذربایجان غربی16

هفده8202.02.00(ب)باشگاه موج تهران  (ب)باشگاه موج تهران 17

خطا3177.77.77دی 9دی 189

خطا2377.77.77باشگاه مهیار زنجان الفباشگاه مهیار زنجان الف19


