
هیئت شنای استان تهران

 سال11-12 سال و 10جشنواره شنای رده سنی زیر 

 دی9استخر 

 متر آزاد150

امتیازمقامرکورددستهخطباشگاه/ استخر نام و نام خانوادگیردیف
00

اول0.32.78علیرضا رفیعیان1

دوم0.33.05آرمان ابوترابی2

سوم0.34.09صدری هاتف3

0.34.44آروین ممیز4

0.34.44بهزاد شکیبا مهر5

0.35.56پارسا عبد الهی6

0.36.03سهیل پرگاری7

0.36.09امیر حسین امیریان8

0.37.41آراد آریا نژاد9

0.37.60امیررضا نعیم آر10

0.37.91مانی ابراهیمی11

0.38.03آرین احمدی12

0.38.47محمد رمضانی13

0.38.66آرتین نفری14

0.38.69ایلیا قره گوزلو15

0.38.87پارسا مهربان16

0.38.94سید حامد رضایی17

0.39.19پرهام شیر گون18

0.39.97ارد فروغی19

0.40.28علی اصغر کریم زاده 20

0.40.69ماهان ابوالحسنی21

0.40.78بانی شکروی22

0.40.94امیرحسین مقصودی23

0.41.72کیارش عسکری24

0.41.81روزبه بابایی25
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0.41.91علی رضایی26

0.42.00سید ابوالفضل مهدئی27

0.42.15کیارش محمدزاده28

0.43.16امیر حسین علیخانی29

0.43.19رادین فتحی30

0.43.56سینا ایمانی31

0.43.69ماهان مالیری32

0.43.75محمد مهدی اسماعیلی33

0.44.25امیر حسین زندیه34

0.44.29امیر علی فالحی35

0.44.38امیر علی مهدویان36

0.44.53سپهر دادسری37

0.45.47سینا ولی زاده38

0.46.56محمد مهدی عسگری39

0.46.60هیربد فروتن40

0.46.66فرزاد تاجیک41

0.47.18دادمان همت42

0.47.18صدرا کاکایی43

0.47.31آریا جباری44

0.47.46امیر فربد برقرای45

0.47.50علیرضا ریاضی46

0.47.62مهیار موسوی47

0.48.03آرتین کاظمی48

0.48.22آتیال جباری49

0.48.31کورش رجبی50

0.48.56حمید رضا مهدوی51

0.48.62امیر محمد اسماعیلی52

0.48.72پارسا صادقی53

0.48.72عرشیا کسیری54

0.48.85ایلیا لطفی55

0.48.90محمد امین بابایی56

0.49.60عرشیا عبد الهی فر57

0.49.69فواد درودیان58



0.50.28محمد اعتباری59

0.50.56مانی فرح بخش60

0.50.56حسام نائب خسروشاهی61

0.51.22مهدی قاسمی62

0.51.34امیر رضا محمدی63

0.51.59مهیار ناظری64

0.51.79آرمین اسکندر سلطان65

0.52.00رضا فرهنگی66

0.52.94امیر رضا بیگ دلی67

0.53.16امیر علی عبدالرضا68

0.53.35سید محمد ناصر عابدی69

0.53.81محراب گلستانی70

0.53.84محمد حسین ملکوت خواه71

0.53.97نیما نیک پور72

0.54.22پرهام حسینی73

0.54.75متین هاشمی74

0.54.81دانیال آتش مرد75

0.55.09امیر واال خسروی زاده76

0.55.28امیر احمد شیخ احمدی77

0.56.22محمد سام هزمند78

0.56.44حمید رضا پیروز نیا79

0.56.66سیاوش ایمانعلی ساالری80

0.56.82سپهر سهرابی81

0.56.91متین زور بخش82

0.57.09سید سهراب حسینی83

0.57.10آرتین اعردی84

0.57.13محمد صدری هدایی85

0.59.09پارسا بابایی86

0.59.37محمد حسین دایی انارکی87

0.59.46ایلیا سروی88

0.59.47آروین آریا فرد89

0.59.69صدرا سپهری90

0.59.97سپهر قدرتی91



1.00.15رادین نوروزی92

1.00.55نیما محمدی93

1.01.34مانی صبایی94

1.01.78پوریا پویان95

1.02.54سپهر تقوایی96

1.03.28محمد حسین عرفانی97

1.03.47ایلیا کاظمی زاده98

1.03.94امیر مهدی صادقی99

1.04.06امیر حسین منیری100

1.04.65محمد متین اله مرادی101

1.04.80مانی جمشیدی102

1.05.21پرهام کشوری103

1.05.44محمد جالئیان104

1.06.06الیاس سداعی105

1.06.47سینا ولی زاده106

1.06.66رامین کریم زاد107

1.07.38آروین کبیری108

1.08.32محمد پارسا کرمی109

1.08.35محمد شریفیان110

1.08.82ایلیا تیموری111

1.09.21امیر حسین رفیعی112

1.09.75مهدی اعتمادی113

1.12.44آرشام رمضان خرم114

1.12.97علیرضا بانیان115

1.13.25دانیال ابی116

1.15.81امیر محمد مهدوی117

1.16.07حسین راسخ118

1.16.78پرهام محمدی119

1.17.31امیر رضا رئیسی120

1.20.00پارسا عبد الهی121

1.22.91امیر حسین عالیی122

1.25.00رضا لطیفیان123

1.26.53حافظ میرزاده124



1.29.50کسری حسین زاده125

1.31.54آراد پیر مرادی126

1.42.72علی ریحانی127

1.46.32محمد حسین حاج علی128

: امضای سرداورامیر بهبودیان: منشی کل



هیئت شنای استان تهران

 سال11-12 سال و 10جشنواره شنای رده سنی زیر 

 دی9استخر 

 مترآزاد250

امتیازمقامرکورددستهخطباشگاه/ استخر نام و نام خانوادگیردیف
00

اول0.30.84محمد حسن شکری1

دوم0.30.91علی جبلی2

سوم0.31.55بارمان ترک زبان3

0.32.22دانیال شفیعی4

0.32.43حسام بنی هاشمی5

0.33.59آرمان شرفی6

0.33.78علی نیکخواه7

0.33.84بردیا صالحی8

0.34.19حسین قاسمی9

0.34.31آریا جاوید نیا10

0.34.34مهران اسدی11

0.34.62سید صبحان مهدئی12

0.34.87یونس عیسوند13

0.35.00آرش سعیدی 14

0.35.00سید محمد رضا موسوی15

0.35.22پارسا صالح پور16

0.35.37علی محمد اکبری17

0.35.72مهدی عزیزی18

0.35.81پارسا فصاهت19

0.35.88آرین آقا محسنی20

0.36.16هانی مداح21

0.36.28حسین درخشی22

0.36.44پارسا پرواز23

0.36.47پارسا حبیب نژاد24

0.36.75امیر علی ناصری25
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0.36.79کوین باغومیان26

0.37.19محمد موال زاده27

0.37.28محمد معین سلیمی28

0.37.38آرمان شمس29

0.37.53پارسا حسن نژاد30

0.37.97عرفان هاشمی31

0.38.15علی شهسوار حقیقی32

0.38.28امیر علی حضوری33

0.38.35علیرضا هداوند34

0.38.69مهراد زریعی35

0.38.78محمد حسن محمد پور36

0.39.22امیر حسین همتیان37

0.39.28یوسف هاشمی38

0.39.47متین عبد الهی39

0.39.47محمد طاها بابایی40

0.39.69محمد رضا میرزاده41

0.39.87محمود اسحاقی42

0.39.90محمد ایزدی فر43

0.39.94رضا شوکتی44

0.40.78ارمیا نوریان45

0.40.78یوسف اشرفی46

0.41.10امیر علی قبری47

0.41.32عرشیا غضنفری48

0.41.34داتیس رضایی49

0.41.60دانیال ادیب50

0.41.72حسین انزل چی51

0.42.06هومن بهروز52

0.42.06هیراد فروتن53

0.42.13امی علی بیک محمدی54

0.42.21مهدی نیما55

0.42.41محمد امین بیگلر خانی56

0.42.56اشکان اقبالزاده57

0.42.81سینا سرابی58



0.42.90آریا حسینی فرد59

0.42.93پویان پاینده60

0.42.97متین فرح بخش61

0.43.19حسین فرهمند62

0.43.22محمد امین قشقایی63

0.43.40محمد معین قهری64

0.43.75علی بلند65

0.43.94دانیال رضا پور66

0.44.44سید پارسا شوشتری67

0.44.47سینا صادق زاده68

0.44.65سید مهرشاد فاطمی69

0.46.15اشکان صابری70

0.46.34عماد گلرنگ71

0.46.41امیر مسعود علی پور72

0.46.69علی اسدی73

0.46.82رومهر وثوقی74

0.46.91نیما حاجی لو75

0.47.13نیما ملکیان جبلی76

0.48.53ایلیا رضایی77

0.48.78نیما اسدی78

0.49.22دانیال محمودی79

0.49.35ابوالفضل زروقت80

0.49.78امیر رضا حسینی 81

0.50.06علیرضا مهدوی82

0.50.13مانی عباسی83

0.50.75امیر محمد علی کراتی84

0.51.53عرشیا گران پی85

0.52.56محمد مهدی افشاری86

0.53.53فرهود امامی87

0.53.62نیما صالحی88

0.53.97آرمین امیدوار89

0.55.09سرنا نصیری90

0.56.75آرین سیاوشی91



0.57.22عرفان واال وفایی92

0.57.40مانی سعید نجفی93

0.57.43امیر علی قلیانی94

0.57.69محمد مهدی حمید زاده95

1.05.22علی شجاعتی96

1.06.34امیر حسین فرخ پی97

1.09.07علی امید زاده98

خطاامیر حسین آقا کثیری99

خطاعلیرضا احمدی100

خطافربد انعام زاده101

: امضای سرداورامیر بهبودیان: منشی کل



هیئت شنای استان تهران

 سال11-12 سال و 10جشنواره شنای رده سنی زیر 

 دی9استخر 

 متر کرال پشت350

امتیازمقامرکورددستهخطباشگاه/ استخر نام و نام خانوادگیردیف
00

اول0.40.25بهزاد شکیبا مهر1

دوم0.41.40صدرا هاتف2

سوم0.43.04آروین ممیز3

0.43.72ارد فروغی4

0.43.72علیرضا رفیعی5

0.43.81مانی ابراهیمی6

0.44.34امیر حسین امریان7

0.47.44سهیل پرگاری8

0.47.72آرین احمدی9

0.48.09پارسا مهربان10

0.48.09کیارش عسگری11

0.48.34آراد الی نژاد12

0.48.37آریا خسروی13

0.49.25علی اصغر کریم زاده14

0.49.72امیر مهدی خلیلی15

0.49.81مانی شکروی16

0.50.34سید ابوالفضل مهدی17

0.50.72ایلیا قره گوزلو18

0.51.10سینا ولی زاده19

0.51.31پرهام شیر کوند20

0.51.38امیر حسین خامنه21

0.51.65ایلیا لطفی22

0.51.97ماهان ابوالحسنی23

0.53.25علی رضایی24

0.53.60سینا ایمانی25
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0.53.66امیر فربد برقه ای26

0.53.78امیر حسین زندیه27

0.54.08هیربد فروتن28

0.54.46علیرضا ریاضی29

0.54.53رادین فتحی30

0.54.56کورش رجبی31

0.55.81امیر علی جعفری32

0.56.00کیارش محمد زاده33

0.56.34امیر علیخانی34

0.56.38سپهر راد سعید35

0.56.68متین هاشمی36

0.57.32محمد رضا رمضانی37

0.57.37آرتین کاظمی38

0.57.72روزبه بابایی39

0.57.84آریا جباری40

0.58.12مهیار موسوی41

0.58.47محمد اعتباری42

0.58.57امیر علی مهدویان43

0.58.90محمد سام هنرمند44

0.59.34رادمان همتی45

0.59.37محمد عسگری46

0.59.47حسام نائب خسروشاهی47

0.59.47آرمین اسکندر سلطان48

0.59.58رامتین کریم زاده49

0.59.63امیر رضا بیگ دلی50

0.59.81محمد مهدی اسماعیلی51

1.00.62محمد صدرا هدایی52

1.00.66مهدی قاسمی53

1.00.87صدرا کاکایی54

1.01.09امین محمد اسماعیلی55

1.01.16عرشیا کثیری56

1.01.91امیر واال خسروی زاده57

1.01.97دانیال آتش مرد58



1.02.69محمد حسین رضوانی59

1.02.78مانی فرح بخش60

1.02.84عرشیا عبد الهی فرد61

1.03.22پارسا بابایی62

1.04.89سید محمد ناصر عابدی63

1.05.10مهدی عامری64

1.05.50رضا فرهنگی65

1.05.59محمد امین بابایی66

1.05.63حمید رضا مهدوی67

1.06.13سهراب حسینی68

1.06.69سیاوش ایمانعلی کریمی69

1.07.40علیرضا محمدی 70

1.07.60محمد ایلیا مروی71

1.07.81امیر علی عبد الهی72

1.07.84محمد حسین ملکوتی خواه73

1.08.04نیما نیک پور74

1.08.10فواد درودیان75

1.08.19مهیار ناصریان76

1.08.87بردیا ناصری77

1.09.82نیما محمد پور78

1.10.25آرشام رمضان عرب79

1.10.44ایلیا سداعی80

1.10.44محمد رضا جالئیان81

1.10.56آرتین علی چی82

1.10.69مهراب گلستانی83

1.10.94مانی جمشیدی84

1.11.15امیر احمد شیخ احمدی85

1.11.50صدرا سپهری86

1.12.78محمد پارسا کریمی87

1.14.53پرهام حسینی88

1.14.75متین رودبخش89

1.15.44ایلیا کاظم زاده90

1.15.66متین صمدی آذر91



1.20.87امیر مهدی صالحی92

1.21.22محمد حسین انارکی93

1.21.31محمد متین اهلل مرادی94

1.21.66ایلیا تیموری95

1.23.19رضا لطیفیان96

1.23.25امیر حسین رفیعی97

1.26.40امیر محمد مهدوی98

1.28.79امیر حسین کالیی99

1.29.66امیر ریحانی100

1.30.50علیرضا ربانیان101

1.31.19دانیال غیبی102

1.32.28امیر رضا ریست103

1.32.50حسین راسخ104

1.36.78پارسا عبد الهی105

1.46.69رادین نوروزی106

1.46.81آرشام علی 107

1.57.81پرهام محمدی108

2.07.07امیر حسین ابراهیمی109

: امضای سرداورامیر بهبودیان: منشی کل



هیئت شنای استان تهران

 سال11-12 سال و 10جشنواره شنای رده سنی زیر 

 دی9استخر 

 متر کرال پشت450

امتیازمقامرکورددستهخطباشگاه/ استخر نام و نام خانوادگیردیف
00

اول0.36.18حسام بنی هاشمی1

دوم0.36.90محمد حسن شکری2

سوم0.38.12علی جبرئیلی3

0.39.03دانیال شفیعی4

0.39.37علی نیکخواه5

0.39.38آریا جاوید نیا6

0.39.47حسین شاد مهر7

0.39.99کوین باغومیان8

0.40.06محمد ایزی فر9

0.40.32محمد حسن محمد پور10

0.41.91سید سبحان مهدیه11

0.42.18محمد حسین قاسمی12

0.42.53سید محمد حسام موسوی13

0.43.31آرش سعیدی14

0.44.01یونس عیسوند15

0.44.50متین عبد الهی16

0.44.62آرین آقا محسنی17

0.44.68آرمان شوقی18

0.45.35مهران اسدی19

0.45.50پارسا حسن نژاد20

0.45.91بردیا صالحی21

0.46.19هانی مداح22

0.46.25محمد معین سلیمی23

0.46.88امیر علی حضوری24

0.47.03محمد موالزاده25
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0.47.12مهدی عزیزی26

0.47.44یوسف هاشمی27

0.47.53پارسا پرواز28

0.48.03محمد حسین خلیلی رشید29

0.48.06امیر حسین همتیان30

0.48.41علی مجد اکبری31

0.48.50آرمان شمس32

0.49.06علیرضا هداوند33

0.49.25مهبد اسحاقی34

0.49.57رضا شوکتی35

0.49.72یوسف اشرفی36

0.49.84علی شهسوار حقیقی37

0.50.09پارسا صالح پور38

0.50.69ارمیا نوریان39

0.51.40علیرضا احمدی40

0.52.12پارسا حمید نژاد41

0.52.97محمد رضا میر زاده42

0.53.15حسین فرهمند43

0.53.62پارسا شوشتری44

0.54.22دانیال ادیب45

0.54.25علی نصیری46

0.54.44اشکان اقبال زاده47

0.54.56رضا شوکتی48

0.55.00سینا صادق زاده49

0.55.31حسین انزلیچی50

0.55.59عماد گلرنگ51

0.56.28پویا پاینده52

0.56.38مهدی سیما53

0.56.90محمد معین قهری54

0.57.06متین فرح بخش55

0.57.37محمد طاها بابایی56

0.57.50محمد امین بیگلر خانی57

0.57.53امیر مسعود علی پور58



0.57.75نیما ملکیان59

0.58.00آریا حسینی فرد60

0.58.37هومن بهروز61

0.58.37امیر علی ملک محمدی62

0.58.37حسین درخشی63

0.58.56امیر علی عبدی64

0.59.59دانیال محمودی65

00.58.53دانیال قضاوند66

1.00.13علیرضا مهدوی67

1.01.13نیما حاجی لو68

1.01.59آرش سیاوشی69

1.01.60نیما اسدی70

1.03.06فرهود امامی71

1.04.50علی اسدی72

1.04.91سید مهرشاد فاطمی73

1.05.22ایلیا رضایی74

1.06.97آرمین امیدواری75

1.07.97محمد مهدی حمید زاد76

1.10.28محمد مهدی افشاری77

1.11.37مانی سعید نجفی78

1.15.22سورنا نصیری79

1.16.72علی شجاعتی80

1.21.22علی قمی زاد81

خطافربد انعام زاده82

خطاامیر حسین فرزیمی83

خطاواال وفایی84

: امضای سرداورامیر بهبودیان: منشی کل



هیئت شنای استان تهران

 سال11-12 سال و 10جشنواره شنای رده سنی زیر 

 دی9استخر 

 متر قورباغه550

امتیازمقامرکورددستهخطباشگاه/ استخر نام و نام خانوادگیردیف
00

اول0.44.03رادین اصغری1

دوم0.46.71ابوالفضل مهدئی2

سوم0.48.34امیر حسین مقصودی3

0.48.87سهیل پرگاری4

0.48.94امیر رضا نعیما5

0.49.19آرمین ممیز 6

0.50.44ارود فروغی7

0.52.44آریا خسروی8

0.52.75امیر حسین امیریان9

0.53.16پارسا مهربان10

0.53.22آرین احمدی11

0.54.78پارسا عبدالهی12

0.55.00سید علی رضا ریاضی13

0.55.78آراد عالی نژاد14

0.55.78علی اصغر کریم زاده15

0.56.06مانی فرح بخش16

0.56.56ایلیا قرگوزلو17

0.56.65ماهان مالیری18

0.58.03رادمان همتی19

0.58.31امیر حسین خامنه20

0.59.28ماهان ابوالحسنی21

0.59.37امیر محمد اسماعیل22

0.59.47امیر مهدی خیری23

0.59.66رادین فتحی24

0.59.87سپهر راد سعید25
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0.59.88کیارش عسگری26

0.59.93صدرا سپهری27

1.00.75محمد رضا رمضانی28

1.02.00پارسا صادقی29

1.02.09سینا ایمانی30

1.02.25ایلیا لطفی31

1.02.43روزبه بابایی32

1.02.94 امیر فربد برقعی33

1.03.10آرتین کاظمی34

1.03.19علی رضایی35

1.03.22مهیار موسوی36

1.03.60متین هاشمی37

1.03.97کامیاب منصوری38

1.03.97محمد مهدی اسماعیلی39

1.04.09آریا جباری40

1.04.41امیر علی مهدویان41

1.04.56کیارش محمد زاده42

1.05.62امیر علی فالحی43

1.06.28پرهام شیر کوند44

1.06.44فرزاد تاجیک45

1.06.47حمید رضا مهدوی46

1.06.53آریا جباری47

1.06.56سینا ولی زاده48

1.06.75امیر حسین ابراهیمی49

1.06.87محمد مهدی عسگری50

1.07.72دانیال آتش مرد51

1.08.25عرشیا اکبری52

1.08.50امیر حسین علی خانی53

1.09.25مانی شکروی54

1.09.90محمد حسین رضوانی55

1.10.10امیر رضا پیروز نیا56

1.10.29مهدی قاسمی57

1.10.47آرمین اسکندر سلطانی58



1.10.57سپهر سهرابی59

1.11.90عرشیا نصیری60

1.11.97سپهر تقوایی61

1.11.97نیمامحمد پور62

1.12.00امیر واال خسروی زاده63

1.12.20عرشیا عبد الهی فر64

1.12.56محمد اعتباری65

1.13.06محمد ایلیا66

1.13.22فواد دوردیان67

1.14.53پیام کشفی68

1.14.69امیر مهدی صالحی69

1.15.07بردیا ناصری70

1.15.41حسام نائب خسروشاهی71

1.15.44کسری حسن زاده72

1.15.56امیر احمد شیخ احمدی73

1.15.97صدرا کاکائی74

1.16.28مهدی عامری75

1.16.38ایلیا تیموری76

1.16.47محمد حسین ملکوتی خواه77

1.16.60محمد امین بابایی78

1.16.69ایلیا سعدایی79

1.16.94امیر حسین منیری80

1.18.53آرتین اژدری81

1.19.19رضا لطیفی82

1.19.22امیر عباس محمد یار لو83

1.20.00مرادی... محمد متین ا84

1.20.06رضا فرهنگی85

1.20.28امیر علی عبدالرضا86

1.21.10امیر رضا بیگلری87

1.22.03آرشام رمضان عرب88

1.22.06محراب گلستانی89

1.22.19مهدی اعتباری90

1.22.38محمد حسین حاج علی91



1.23.00محمد علی شریفیان92

1.23.50رامتین کریم زاده93

1.23.69ایلیا کاظم زاده94

1.23.95مانی جمشیدی95

1.29.00امیر رضا ریست96

1.29.56سید محمد ناصر عابدی97

1.30.34امین محمد مهدوی98

1.32.19سید سهراب حسینی99

1.33.34محمد حسام هنرمند100

1.37.97پرهام محمدی101

1.43.66رادین نوروزی102

1.50.10امیر حسین کالیی103

1.58.68امیر حسین رفیعی104

: امضای سرداورامیر بهبودیان: منشی کل



هیئت شنای استان تهران

 سال11-12 سال و 10جشنواره شنای رده سنی زیر 

 دی9استخر 

 متر قورباغه650

امتیازمقامرکورددستهخطباشگاه/ استخر نام و نام خانوادگیردیف
00

اول0.39.25محمد حسن شکری1

دوم0.43.59سید سبحان مهدئی2

سوم0.44.00علی جبرئیل3

0.44.68بردیا صالحی4

0.46.03محمد موال زاده5

0.46.50حسین شادمهر6

0.46.54پارسا حسن نژاد7

0.47.03دانیال شفیعی8

0.47.53آرمان شمس9

0.47.68یونس عیسوند10

0.48.37محمد حسن محمد پور11

0.48.54امیر حسین همتیار12

0.48.59حسین قاسمی13

0.49.03سید حسام موسوی14

0.49.15آرمان شوقی15

0.49.25مهران اسدی16

0.49.31بارمان ترک زبان17

0.49.50آریا جاوید نیا18

0.49.53حسام بنی هاشمی19

0.49.90متین عبدالهی20

0.50.97حسین انزلی چی21

0.51.16ارمیا نوریان22

0.51.25علی نیکخواه23

0.51.47پارسا حبیب نژاد24

0.51.62عرفان هاشمی25
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0.51.90امیر علی حضوری26

0.51.97پارسا پرواز27

0.51.97پارسا صالح پور28

0.52.69یوسف هاشمی29

0.53.43آرین آقا محسنی30

0.53.44هومن بهروز31

0.53.97آرش سعیدی32

0.54.97کیوان باهومیان33

0.55.37داتیس رضایی34

0.55.44محمد امین اشکانی35

0.56.38رضا شوکتی36

0.56.54سینا سهرابی37

0.56.65هانی مداح38

0.56.85محمد امین بیگدل خانی39

0.57.31متین فرح بخش40

0.57.34حسین فرهمند41

0.57.57محمد ایزدی فر42

0.58.13علی شهسوار حفیفی43

0.58.31آرشا غضنفری44

0.58.44سید امیر رضا حسینی45

0.58.84محمد رضا میر زاده46

0.58.88حسین درخشی47

0.59.43امیر علی ناصری48

0.59.80مهدی سیما49

1.00.00سینا صادق زاده50

1.00.38امیر علی ملک محمدی51

1.00.81مانی عباسی52

1.02.03دانیال ادیب53

1.02.12دانیال رضا وند54

1.02.13عباد گلرنگ55

1.02.13علیرضا هداوند56

1.02.28آریا حسینی فرد57

1.02.50سید پارسا شوشدری58



1.02.69مهدی عزیزی59

1.02.90امیر محمد علی کراتی60

1.03.34نیما صالحی61

1.04.31محمد طاها بابایی62

1.04.80نیما ملکیان63

1.05.56ایلیا رضایی64

1.06.28عرشیا گران پی65

1.06.63علی بلند66

1.06.91سید مهرشاد فاطمی67

1.07.47محمد متین مهری68

1.09.12علیرضا مهدوی69

1.09.22سورنا نصیری70

1.10.22علی شجاعتی71

1.11.03محمد مهدی حمید زاده72

1.11.37امیر علی ابری73

1.11.41آرش سیاوشی74

1.14.63آروین امیدوار75

1.14.81پویا پاینده76

1.26.65امیر مسعود علی پور77

1.55.03محمد حیدر زاده78

خطااشکان صابری79

خطاامیر علی قلیانی80

خطاپارسا فصاعت81

خطاعلی محمد اکبری82

خطافرهود امامی83

خطامحمد معین سلیمی84

خطامحمد مهدی افشاری85

خطامهراد رضایی86

خطانیما حاجی لو87

خطایوسف اشرفی88

: امضای سرداورامیر بهبودیان: منشی کل



هیئت شنای استان تهران

 سال11-12 سال و 10جشنواره شنای رده سنی زیر 

 دی9استخر 

 متر پروانه750

امتیازمقامرکورددستهخطباشگاه/ استخر نام و نام خانوادگیردیف
00

اول0.35.03علیرضا رفیعی1

دوم0.38.97صدرا هاتف2

سوم0.39.16پارسا عبدالهی3

0.40.09رادین اصغری4

0.41.44آراد عالی نژاد5

0.41.56آرمان ابوترابی6

0.41.63بهزاد شکیبامهر7

0.42.88سید ابوالفضل مهدئی8

0.43.25آرتین جفری9

0.43.93آروین ممیز10

0.44.34مانی ابراهیمی11

0.47.47امیر رضا نعیما12

0.48.19سید حامد رضایی13

0.48.72امیر حسین امیریان14

0.48.84آرین احمدی15

0.48.94ماهان ابوالحسنی16

0.49.41پارسا مهربان17

0.51.00سهیل پرگاری18

0.51.56کیارش عسگری19

0.52.34آریا خسروی20

0.52.38ارود فروغی21

0.54.16سینا ولی زاده22

0.54.59سینا ایمانی23

0.54.62امیر حسین زندی24

0.55.62ایلیا لطفی25
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0.56.53علی اصغر کریم زاده26

0.56.78روزبه بابایی27

0.57.19امیر حسین خامنه28

1.00.00پرهام شیر کوند29

1.00.37امیر فربد برقه ای30

1.02.03سید علیرضا ریاضی31

1.02.53امیر علی مهدویان32

1.03.16عرشیا کثیری33

1.04.78رادین فتحی34

1.04.93فواد درودیان35

1.05.25آرتین کاظمی36

1.05.97آتیال جباری37

1.06.40امیر واال خسروی زاده38

1.08.00امیر علی جعفری39

1.08.91امیر محمد اسماعیلی40

1.12.15محمد اعتباری41

1.16.70محراب گلستانی42

1.17.50عرشیا عبدالهی فر43

1.17.87رضا فرهنگی44

1.18.00محمد حسین ملکوتی45

1.18.56صدرا کاکائی46

1.20.18صدرا سپهری47

1.21.21حمیدرضا مهدوی48

1.21.41مهدی امری49

1.21.79امیر احمد شیخ احمدی50

1.22.28ایلیا کاظم زاده51

1.23.44مانی جمشیدی52

1.23.62محمد متین اله مرادی53

1.26.40سید محمد ناصر عابدی54

1.36.09امیر رضا بیگدل55

1.40.72رامتین کریم زاده56

1.41.70امیر حسین رفیعی57

1.43.62محمد حسین رضوانی58



1.43.72پرهام محمدی59

1.58.56آرشام رمضان عرب60

: امضای سرداورامیر بهبودیان: منشی کل



هیئت شنای استان تهران

 سال11-12 سال و 10جشنواره شنای رده سنی زیر 

 دی9استخر 

 مترپروانه 850

امتیازمقامرکورددستهخطباشگاه/ استخر نام و نام خانوادگیردیف
00

اول0.30.19محمد حسن شکری1

دوم0.35.09علی جبرئیل2

سوم0.35.35دانیال شفیعی3

0.36.56حسام بنی هاشمی4

0.37.41آرمان شوقی5

0.37.84آریا جاوید نیا6

0.39.84حسین قاسمی7

0.39.85بردیا صالحی8

0.40.56هومن پور وثوقی9

0.41.44محمد حسن محمد پور10

0.42.53علی نیکخواه11

0.43.87امیر علی حضوری12

0.44.47آرین آقا محسنی13

0.44.59یونس عیسوند14

0.45.50سید محمد حسام موسوی15

0.45.53علی محمد اکبری16

0.46.03مهدی عزیزی17

0.46.09هانی مداح18

0.46.34پارسا صالح پور19

0.46.78امیر حسین همت یار20

0.48.35آرش سعیدی21

0.48.41یوسف هاشمی22

0.49.69علیرضا هداوند23

0.49.78کوین باغومیان24

0.50.60حسین انزلچی25
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0.51.12آرمان شمس26

0.51.78یوسف اشرفی27

0.52.03عرفان هاشمی28

0.52.40ارمیا نوریان29

0.52.75امیر علی ناصری30

0.52.97پارسا حبیب نژاد31

0.53.97مهبد اسحاقی32

0.55.03محمد ایزدی فرد33

0.55.62علی نصیری34

0.56.97محمد امین بیگدلخانی35

0.57.88حسین رخشی36

0.59.16پویا پاینده37

1.01.16نیما اسدی38

1.01.97مهدی سیما39

1.02.50سینا سهرابی40

1.02.68امیر علی ملک محمدی41

1.03.25هومن بهروز42

1.05.89آرشا غضنفری43

خطابهراد رضی44

خطاپارسا پرواز45

خطاپارسا شوشتری46

خطاپیراد فروتن 47

خطاسینا صادق زاده48

خطاعباد گلرنگ49

خطاعلی اسدی50

خطاعلی شجاعتی51

خطامتین عبدالهی52

خطامحمد حسین خلیلی رشید53

خطانیما ملکیان54

: امضای سرداورامیر بهبودیان: منشی کل


