
توضیحات مقام خط دسته باشگاه/ شهرستان  تاریخ تولد نام و نام خانوادگی

ف
دی

ر

0 1385 بهمن تبریز29استخر  محمد امین سهیلي 1

0 استخر قاضي طباطبائي 1385 امیرحسین فالح 2

سوم 00 , 35.51 0 1385 بهمن تبریز29استخر  نیما مهاجري 3

00 , 35.91 0 استخر طالقاني 1385 مهدي یوسف پور ماجد 4

00 , 38.91 0 دلفین هاي قهرمان مراغه 1385 پارسا كشاورز 5

00 , 39.71 پتروشیمی 1385 ائلیار سیاحي 6

00 , 40.90 1385 بهمن تبریز29استخر  علیرضا عرب احمدي 7

00 , 40.96 پتروشیمی 1385 رضا پاسیار 8

00 , 41.03 آكادمي المپیك آذربایجان 1385 محمدرضا فضل دوست 9

00 , 41.09 0 میانه 1385 مبین فرجي 10

00 , 41.10 0 استخر طالقاني 1385 فراز مهیني 11

00 , 41.40 1387 بهمن تبریز29استخر  مبین فكور 12

00 , 41.80 میانه 1385 متین اسدي سبزي 13

00 , 42.22 1385 بهمن تبریز29استخر  ارشان اهرابلي 14

00 , 42.39 1386 بهمن تبریز29استخر  علي فكري غازاني 15

00 , 43.53 1385 بهمن تبریز29استخر  طاها مرادي 16

00 , 43.72 پاالیشگاه 1385 علیرضا نورپور 17

00 , 43.73 استخر طالقاني 1385 پارسا صادقپور 18

00 , 43.97 1385 بهمن تبریز29استخر  علیرضا نجاري 19

00 , 43.99 دلفین هاي قهرمان مراغه 1385 علیسان بشیري 20

00 , 45.15 استخر قاضي طباطبائي 1385 نیما عبادي 21

00 , 45.19 نیروگاه حرارتی 1385 سهیل خلیل زاده 22

00 , 45.47 0 استخر قاضي طباطبائي 1385 آرمین ادهمي 23

00 , 46.22 دلفین هاي قهرمان مراغه 1386 هومن تائب 24

00 , 46.52 دلفین هاي قهرمان مراغه 1385 نیكان شهریاري فر 25

00 , 46.84 دلفین هاي قهرمان مراغه 1386 مرتضي روشنایي 26

00 , 47.03 پاالیشگاه 1385 مبین صلخایي 27

00 , 47.22 استخر طالقاني 1385 امیرحسین باقري 28

00 , 47.27 میانه 1386 امیر حسین جعفري 29

00 , 47.39 استخر قاضي طباطبائي 1385 نیما اسدي 30

00 , 47.47 دلفین هاي قهرمان مراغه 1386 فوآد محمدي 31

00 , 47.89 استخر قاضي طباطبائي 1387 پویا سعادتمند 32

00 , 48.28 1386 بهمن29مدرسه شناي  امیرمحمد بزرگي 33

00 , 48.35 1385 بهمن تبریز29استخر  سبحان واحدیان 34

00 , 48.42 استخر قاضي طباطبائي 1385 آراز امیري 35

00 , 48.62 استخر قاضي طباطبائي 1387 آرتین حمیدي 36

1

بسمه تعالی

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنای استان آذربایجان شرقی

1395نوزدهم آذرماه سال 

استخر کوثر-    تبریز 

جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی

50 M   Freestyle

:رده سنی

 سال10زیر 
نتایج نهایی

رکورد

 متر آزاد50:  ماده 

اول34.48,00



توضیحات مقام خط دسته باشگاه/ شهرستان  تاریخ تولد نام و نام خانوادگی

ف
دی

ر

00 , 48.67 استخر قاضي طباطبائي 1386 امیرمهدي حیدري 37

00 , 48.73 استخر طالقاني 1386 هادي امیرعباسي 38

00 , 49.04 دلفین هاي قهرمان مراغه 1386 عرشیا نصیري 39

00 , 49.17 آكادمي المپیك آذربایجان 1385 صدرا سلطاني مهر 40

00 , 49.51 1386 بهمن تبریز29استخر  مهدي میرزائي 41

00 , 49.65 1385 بهمن تبریز29استخر  دانیال جمل روزگار 42

00 , 50.01 1386 بهمن تبریز29استخر  آرش یار احمدي 43

00 , 50.20 دلفین هاي قهرمان مراغه 1386 ماهان عظیمي 44

00 , 50.37 استخر طالقاني 1386 امیر حسین محدودي 45

00 , 50.55 استخر طالقاني 1387 محمد صدرا قرابانزاده 46

00 , 50.66 دلفین هاي قهرمان مراغه 1385 ماني محمدي 47

استخر قاضي طباطبائي 1386 امیرعباس سخنوري 48

استخر قاضي طباطبائي 1386 عطا ماهري 49

00 , 51.31 دلفین هاي قهرمان مراغه 1385 پارسا عباسي 50

00 , 51.35 موج های آزادی 1386 علیرضا فرج زاده 51

00 , 51.77 نخبگان جوان 1386 ایلیا زین العابدین 52

00 , 53.21 میانه 1387 محمد نعیم پل پا 53

00 , 53.22 1386 بهمن تبریز29استخر  رامتین صالح یحیي زاده 54

00 , 53.27 استخر طالقاني 1386 امیرحسین رستگار 55

00 , 53.51 استخر پیام مخابرات 1387 علي ملكي 56

00 , 53.77 1385 بهمن تبریز29استخر  علیرضا آزاد گله خانه 57

00 , 54.03 1386 بهمن تبریز29استخر  امیر رضا یاسمني نیا 58

00 , 54.04 میانه 1387 حمیدرضا حاصلي 59

00 54.39 محمد نعیم پلپا 60

00 , 54.97 استخر پارالمپیك 1386 محمدرضا فتاحي 61

00 , 55.10 استخر پیام مخابرات كاوه سپهري نیا 62

00 , 55.36 میانه 1387 آراد مهدوي 63

00 , 56.10 استخر طالقاني 1385 حسین دعایي 64

00 , 56.35 دلفین هاي قهرمان مراغه 1386 متین شیري 65

00 , 56.37 1385 بهمن تبریز29استخر  فرحان صادق نژاد 66

00 , 56.42 استخر طالقاني 1386 شهریار عسگري نسب 67

00 , 56.98 آكادمي المپیك آذربایجان 1387 پرهام آبشیكون 68

00 , 57.21 نخبگان جوان 1387 محمدرضا رنجكش 69

00 , 57.25 استخر طالقاني 1386 عرفان سرمدي كیا 70

00 , 57.36 1387 بهمن تبریز29استخر  آتیال ساعدي 71

00 , 57.51 نیروگاه حرارتی محمد رضا روستایی 72

00 , 58.21 میانه 1386 مبین مشایخي 73

00 , 58.30 استخر طالقاني 1387 امیرمحمد خیري 74

00 , 58.41 دلفین هاي قهرمان مراغه 1386 محمد قرباني 75

00 , 58.89 میانه 1386 سپهر قاسمي 76

00 , 59.04 دلفین هاي قهرمان مراغه 1386 برهان بشارت 77

00 , 59.40 میانه 1386 ابوالفضل غفاري 78

دلفین هاي قهرمان مراغه 1386 پارسا امین صحرایي 79

استخر پیام مخابرات 1387 رضا عیاري ماراالني 80

01 , 00.67 میانه 1386 علیسان  اجلٌي 81

50.6700 ,

:رده سنی
نتایج نهایی

 سال10زیر 

 متر آزاد50:  ماده 
1

50 M   Freestyle

رکورد

00.28,01



توضیحات مقام خط دسته باشگاه/ شهرستان  تاریخ تولد نام و نام خانوادگی

ف
دی

ر

01 , 01.35 استخر طالقاني 1386 مجتبي وطن پرست 82

01 , 01.47 هریس- مهربان - سراب  1387 رضا گلشن 83

01 , 03.66 استخر طالقاني 1385 امیرحسین پاك نژاد 84

01 , 04.73 استخر پیام مخابرات محمد بنایي 85

01 , 04.91 استخر پارالمپیك 1388 بابك فرشباف اكبري 86

01 , 05.10 استخر طالقاني 1387 مهدي مهیني 87

01 , 05.59 1385 بهمن تبریز29استخر  ائلمان فتوحي 88

01 , 05.91 هریس- مهربان - سراب  1385 میثم نظري 89

01 , 06.48 استخر پارالمپیك 1386 صدرا محسن پور 90

01 , 06.66 استخر پارالمپیك 1388 الیلمان ارزیلی 91

01 , 07.41 آكادمي المپیك آذربایجان 1387 ابولفضل طهماسبي 92

01 , 09.66 استخر طالقاني 1386 فرحان خلیل پور 93

01 , 09.79 1387 بهمن29مدرسه شناي  علیسان حق نظري 94

01 , 10.04 مرند 1386 محمد امین نیرومند 95

01 , 10.23 اهر 1386 مبین دانشمند 96

01 , 10.30 موج های آزادی 1387 فرزام صالحي 97

01 , 10.37 موج های آزادی 1387 سامیار هامرز 98

01 , 10.61 استخر طالقاني 1389 شاپور شمایل 99

01 , 10.83 استخر طالقاني 1388 محمد امین پورمحمد 100

01 , 11.14 استخر کوثر 1386 محمد فیروزمند 101

01 , 11.29 استخر پیام مخابرات پارسا كیاني 102

01 , 12.21 میانه 1388 طاها نوري پاشائي 103

01 , 14.17 موج های آزادی 1387 آراز آرازش 104

01 , 14.27 استخر طالئیه 1387 محمد طاها بهروزي فر 105

01 , 14.47 استخر طالقاني 1386 متین ماهري 106

01 , 15.42 استخر پارالمپیك 1385 امیررضا نوري نیا 107

01 , 15.58 1386 بهمن تبریز29استخر  آریا حكیم خاني 108

01 , 15.84 آكادمي المپیك آذربایجان 1387 میرمحمدرضا رضواني 109

01 , 17.22 استخر طالئیه 1386 امیرعلي اسدي 110

01 , 18.47 دلفین هاي قهرمان مراغه 1386 پوریا عباسي 111

01 , 19.50 استخر طالقاني 1389 آراز صدقي 112

01 , 21.04 1386 بهمن تبریز29استخر  ایلیا حبیب زاده 113

01 , 21.97 استخر پارالمپیك 1387 الیار محمودي 114

01 , 22.35 1388 بهمن29مدرسه شناي  عرفان كلدامن 115

01 , 24.17 نخبگان جوان 1388 حمیدرضا محمدي 116

01 , 24.42 استخر طالئیه 1385 علیرضا انصاري 117

01 , 26.17 استخر پارالمپیك 1386 رهام گلشني 118

01 , 26.67 نخبگان جوان 1386 عطا مقیمي 119

01 , 29.41 1386 بهمن تبریز29استخر  محمدرضا زادگان 120

01 , 29.53 آكادمي المپیك آذربایجان 1388 مهدي یارعاري 121

01 , 39.03 موج های آزادی 1387 آرتا نوري 122

01 , 48.71 طاها واحد 123

02 , 48.22 آرمان ممیز 124

استخر پارالمپیك نیما یوسفی 125

منشی کل 

نیما طاهرزاده

1
M   Freestyle 50 سال10زیر 

رکورد

:رده سنی  متر آزاد50:  ماده 
نتایج نهایی

سرداور

امین سهیلی

ناتمام



توضیحات مقام خط دسته باشگاه/ شهرستان  تاریخ تولد نام و نام خانوادگی

ف
دی

ر

اول 00 , 42.14 0 1385 بهمن تبریز29استخر  محمد امین سهیلي 1

دوم 00 , 42.40 استخر طالقاني علیرضا جنوبی 2

سوم 00 , 44.45 0 1385 بهمن تبریز29استخر  نیما مهاجري 3

00 , 47.35 0 استخر طالقاني 1385 فراز مهیني 4

00 47.71 آکادمی المپیک آذربایجان محمدرضا فضل دوست 5

00 , 47.77 0 استخر قاضي طباطبائي 1385 آرمین ادهمي 6

00 , 48.61 0 دلفین هاي قهرمان مراغه 1385 پارسا كشاورز 7

00 , 50.73 1385 بهمن تبریز29استخر  علیرضا نجاري 8

00 , 51.20 1386 بهمن تبریز29استخر  علي فكري غازاني 9

00 , 51.89 1385 بهمن تبریز29استخر  ارشان اهرابلي 10

00 , 52.28 دلفین هاي قهرمان مراغه 1385 علیسان بشیري 11

00 , 52.35 پتروشیمی 1385 رضا پاسیار 12

00 , 53.41 0 میانه 1385 مبین فرجي 13

00 , 54.09 دلفین هاي قهرمان مراغه 1386 عرشیا نصیري 14

00 , 54.72 استخر طالقاني حسین دعایی 15

00 , 54.80 1386 بهمن تبریز29استخر  مهدي میرزائي 16

00 , 56.09 1385 بهمن تبریز29استخر  طاها مرادي 17

00 , 56.60 استخر قاضي طباطبائي 1387 آرتین حمیدي 18

00 , 57.01 استخر قاضي طباطبائي 1385 نیما اسدي 19

00 , 57.42 استخر قاضي طباطبائي 1385 آراز امیري 20

00 , 57.73 استخر قاضي طباطبائي 1387 پویا سعادتمند 21

00 , 58.39 دلفین هاي قهرمان مراغه 1385 نیكان شهریاري فر 22

00 , 58.91 استخر قاضي طباطبائي 1386 امیرمهدي حیدري 23

00 , 59.09 استخر قاضي طباطبائي 1385 نیما عبادي 24

00 , 59.66 1385 بهمن تبریز29استخر  سبحان واحدیان 25

00 , 59.95 استخر قاضي طباطبائي 1386 امیرعباس سخنوري 26

01 , 00.68 1386 بهمن29مدرسه شناي  امیرمحمد بزرگي 27

01 , 01.30 دلفین هاي قهرمان مراغه 1386 مرتضي روشنایي 28

01 , 01.58 استخر قاضي طباطبائي 1386 عطا ماهري 29

01 , 03.12 دلفین هاي قهرمان مراغه 1385 ماني محمدي 30

01 , 03.77 استخر طالقاني 1386 عرفان سرمدي كیا 31

01 05.29 1386 بهمن تبریز29استخر  امیر رضا یاسمني نیا 32

01 , 05.47 موج های آزادی 1387 فرزام صالحي 33

01 , 05.62 استخر طالقاني 1387 مهدي مهیني 34

01 , 06.39 استخر پیام مخابرات 1387 علي ملكي 35

01 , 08.47 دلفین هاي قهرمان مراغه 1386 هومن تائب 36

01 , 08.52 آكادمي المپیك آذربایجان 1385 صدرا سلطاني مهر 37

01 , 10.03 استخر پارالمپیك 1386 صدرا محسن پور 38

رکورد

:رده سنی
نتایج نهایی

 متر کرال پشت50:  ماده 
2

M   Backstroke 50 سال10زیر 

بسمه تعالی

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنای استان آذربایجان شرقی

جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی

1395نوزدهم آذرماه سال 

استخر کوثر-    تبریز 



01 , 10.61 استخر طالقاني 1388 محمد امین پورمحمد 39

01 , 10.97 دلفین هاي قهرمان مراغه 1386 ماهان عظیمي 40

01 , 12.06 1387 بهمن تبریز29استخر  مبین فكور 41

01 , 12.78 میانه 1387 آراد مهدوي 42

01 , 14.85 استخر طالقاني 1386 متین ماهري 43

01 , 15.14 آكادمي المپیك آذربایجان 1387 ابولفضل طهماسبي 44

01 , 15.27 1385 بهمن تبریز29استخر  علیرضا آزاد گله خانه 45

01 , 15.85 میانه 1387 محمد نعیم پل پا 46

01 , 16.71 استخر طالقاني 1385 امیرحسین پاك نژاد 47

01 , 17.11 استخر طالقاني 1386 مجتبي وطن پرست 48

01 , 19.20 اسکو 1385 آتیال رحیم زاده 49

01 , 19.97 استخر پیام مخابرات 1387 رضا عیاري ماراالني 50

01 , 20.15 موج های آزادی 1387 آراز آرازش 51

01 , 20.16 1387 بهمن29مدرسه شناي  علیسان حق نظري 52

01 , 20.81 استخر طالئیه 1386 امیرعلي اسدي 53

01 , 21.43 استخر پارالمپیك 1385 امیررضا نوري نیا 54

01 , 21.90 استخر طالقاني 1386 فرحان خلیل پور 55

01 , 23.29 استخر پارالمپیك 1387 الیار محمودي 56

01 , 27.09 استخر پارالمپیك 1386 رهام گلشني 57

01 , 29.47 موج های آزادی 1387 سامیار هامرز 58

01 , 29.53 آكادمي المپیك آذربایجان 1387 پرهام آبشیكون 59

01 , 29.78 1386 بهمن تبریز29استخر  آریا حكیم خاني 60

01 , 30.61 استخر پیام مخابرات پارسا كیاني 61

01 , 32.51 آكادمي المپیك آذربایجان 1387 میرمحمدرضا رضواني 62

01 , 32.73 استخر طالقاني 1389 شاپور شمایل 63

01 , 33.00 موج های آزادی 1387 آرتا نوري 64

01 , 33.81 1385 بهمن تبریز29استخر  ائلمان فتوحي 65

01 , 34.36 1386 بهمن تبریز29استخر  محمدرضا زادگان 66

01 , 39.61 استخر طالقاني 1389 آراز صدقي 67

01 , 43.40 1388 بهمن29مدرسه شناي  عرفان كلدامن 68

01 , 45.57 استخر پارالمپیك 1388 بابك فرشباف اكبري 69

01 , 45.59 استخر طالئیه 1387 محمد طاها بهروزي فر 70

11 , 13.73 استخر طالقاني 1387 امیرمحمد خیري 71

منشی کل 

نیما طاهرزاده

سرداور

امین سهیلی

50 M   Backstroke سال10زیر 
2

 متر کرال پشت50:  ماده 
نتایج نهایی

:رده سنی



توضیحات مقام خط دسته باشگاه/ شهرستان  تاریخ تولد نام ونام خانوادگی

ف
دی

ر

اول 00 , 43.41 استخر طالقاني 1385 مهدي یوسف پور ماجد 1

دوم 00 , 44.85 0 استخر قاضي طباطبائي 1385 امیرحسین فالح 2

سوم 00 , 48.58 استخر طالقاني 1385 علیرضا جنوبي 3

00 , 50.43 پتروشیمی 1385 ائلیار سیاحي 4

00 , 55.85 1385 بهمن تبریز29استخر  علیرضا عرب احمدي 5

00 , 58.23 میانه 1385 متین اسدي سبزي 6

00 , 59.14 نیروگاه حرارتی 1385 سهیل خلیل زاده 7

01 , 00.61 1385 بهمن تبریز29استخر  فرحان صادق نژاد 8

01 , 00.73 پاالیشگاه 1385 مبین صلخایي 9

01 , 03.35 پاالیشگاه 1385 علیرضا نورپور 10

01 , 03.74 استخر طالقاني 1385 پارسا صادقپور 11

01 , 04.91 میانه 1386 سپهر قاسمي 12

01 , 05.03 0 استخر طالقاني 1386 امیر حسین محدودي 13

01 , 06.41 استخر طالقاني 1387 محمد صدرا قرابانزاده 14

01 , 07.90 هریس- مهربان - سراب  1387 رضا گلشن 15

01 , 08.14 0 استخر طالقاني 1385 امیرحسین باقري 16

01 , 08.35 مرند 1386 محمد امین نیرومند 17

01 , 08.67 1386 بهمن تبریز29استخر  رامتین صالح یحیي زاده 18

01 , 09.48 1386 بهمن تبریز29استخر  آرش یار احمدي 19

01 , 09.54 استخر طالقاني 1386 شهریار عسگري نسب 20

01 , 11.65 میانه مبین مشایخی 21

01 12.03 محمد رضا روستایی 22

01 , 16.67 استخر پارالمپیك 1386 محمدرضا فتاحي 23

01 , 18.67 1387 بهمن تبریز29استخر  آتیال ساعدي 24

01 , 19.61 موج های آزادی 1386 علیرضا فرج زاده 25

01 , 20.03 هریس- مهربان - سراب  1385 میثم نظري 26

01 , 21.61 استخر پیام مخابرات محمد بنایي 27

01 , 27.66 میانه 1388 طاها نوري پاشائي 28

01 , 38.18 استخر طالئیه 1385 علیرضا انصاري 29

01 , 51.67 استخر پارالمپیك 1388 ایلمان ارزیلي 30

منشی کل 

نیما طاهرزاده

رکورد

سرداور

امین سهیلی

:رده سنی
نتایج نهایی

 متر قورباغه50:  ماده 
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M   Breaststroke 50 سال10زیر 

بسمه تعالی

فدراسیون شنای جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنای استان آذربایجان شرقی

جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی

1395نوزدهم آذرماه سال 

استخر کوثر-    تبریز 


