
 5931در سال کشوری ثبت رکورد جدید رده های سنی و ملی آمار و لیست 

   (متر 15: طول استخر -مسافت بلند()National Record)رکورد ملی( الف

 محل و تاریخ ثبت رکورد استان نام و نام خانوادگی ماده ردیف

 متر کرال پشت 05 5
 55:00.02 تیم ملی جمال چاووشی فر

 – 0500مسابقات قهرمانی جایزه بزرگ دبی 

 50فروردین 

متر پروانه 05 2  55:00.50 تیم ملی مهدی انصاری 
 – 0500مسابقات قهرمانی جایزه بزرگ دبی 

50فروردین   

متر پروانه 055 9  55:00.52 تیم ملی مهدی انصاری 
 – 0500مسابقات قهرمانی جایزه بزرگ دبی 

50فروردین   

متر پروانه 05 4 50اسفند02 ،رکوردگیری فدراسیون،تهران 55:04.00 تیم ملی مهدی انصاری   

 (متر 15: طول استخر -مسافت بلند)سال 51-51: رده  های سنی (ب

 محل و تاریخ ثبت رکورد باشگاه/ملی/استان نام و نام خانوادگی ماده ردیف

 55:02.50 تیم ملی بنیامین قره حسنلو مترآزاد05 5
مسابقات قهرمانی جایزه بزرگ دبی 

50فروردین  – 0500  

متر قورباغه 05 2  55:05.05 تیم ملی آریا نسیمی شاد 
مسابقات قهرمانی جایزه بزرگ دبی 

50فروردین  – 0500  

متر   055 9
 قورباغه

 50:54.00 تیم ملی آریا نسیمی شاد
مسابقات قهرمانی جایزه بزرگ دبی 

50فروردین  – 0500  

 55:02.22 البرز بنیامین قره حسنلو مترآزاد 055 4
-00مسابقات قهرمانی شنای کشور 

(نفراول تیمی)50مرداد  05و02سال 01  

رضوی.خ سینا غالم پور متر پروانه 05 1  55:00.02 
-00مسابقات قهرمانی شنای کشور 

50مرداد 05و02سال 01  

 55:02.00 تیم ملی بنیامین قره حسنلو مترآزاد 055 6
ژاپن -آسیامسابقات قهرمانی شنای 

0500 

 55:00.00 تیم ملی سینا غالم پور متر پروانه 05 1
ژاپن -آسیامسابقات قهرمانی شنای 

0500 

متر کرال  05 8

 پشت
 سینا غالم پور

 تیم ملی
55:01.20 

ژاپن -آسیامسابقات قهرمانی شنای 

0500 

 مترآزاد 055 3
 بنیامین قره حسنلو

سرزمین موج های 

 آبی مشهد
55:00.51 

-پنجشنبه عصر-مرحله اول لیگ شنا  

50آذر  

 مترآزاد 055 55
 سینا غالم پور

سرزمین موج های 

 آبی مشهد
55:00.21 

نفراول تیمی -مرحله اول لیگ شنا

50آذر-جمعه عصر   

 متر پشت   05 55
 سینا غالم پور  

سرزمین موج های 

 آبی مشهد
96.72  

 50دی ماه –مرحله دوم لیگ شنا 



52 
مترآزاد05  بنیامین قره حسنلو   

سرزمین موج های 

 آبی مشهد
97.62 

50دی ماه -مرحله دوم لیگ شنا   

59 
متر پروانه05  سینا غالم پور   

سرزمین موج های 

 آبی مشهد
90.06 

50دی ماه –مرحله دوم لیگ شنا   

 مترآزاد05 54
 بنیامین قره حسنلو

سرزمین موج های 

 آبی مشهد
55:02.15 

استخر آزادی -مرحله سوم لیگ شنای 

0250تهران بهمن   

 55:01.00 شقایق عطر امیرعباس امراللهی متر پروانه055 51
-0250مرحله سوم لیگ شنای بهمن 

 استخر آزادی تهران

متر آزاد 05 56 های  سرزمین موج بنیامین قره حسنلو 
 55:02.00 آبی مشهد

اسفند  –مرحله چهارم لیگ شنا 
تهران 0250  

متر آزاد 055 51 سرزمین موجهای  سینا غالم پور 
 آبی مشهد

55:00.02 
اسفند  –مرحله چهارم لیگ شنا 

تهران 0250  

متر کرال  05 58
 پشت

سرزمین موجهای  سینا غالم پور
 آبی مشهد

55:01.00 
اسفند  –مرحله چهارم لیگ شنا 

تهران 0250  

متر پروانه 055 53  55:01.00 نفت تهران علیرضا امین زمردی 
اسفند  –مرحله چهارم لیگ شنا 

تهران 0250  

متر آزاد  4×055 25
 تیمی

-سینا غالم پور
   -امیرعباس امراللهی

علیرضا امین زمردی    
بنیامین قره حسنلو –  

منتخب تیم   52:20.22 
اسفند  –مرحله چهارم لیگ شنا 

تهران 0250  

متر  4×055 25
 مختلط تیمی

آریا  -علی فتحی
سینا  –نسیمی شاد 
 ر        غالم پو

 بنیامین قره حسنلو

سرزمین موجهای 
 آبی مشهد

52:02.20 
اسفند  –مرحله چهارم لیگ شنا 

تهران 0250  

 (متر 15: طول استخر -مسافت بلند)سال 59-54: رده سنی ( ج

 محل و تاریخ ثبت رکورد ملی/استان نام و نام خانوادگی ماده ردیف

اصفهان 50المپیاد دانش آموزی مرداد 55:00.41 اصفهان متین سهران مترآزاد 05 5  

50آذر  –مرحله اول لیگ شنا  54:04.05 موج تهران متین بالسینی مترآزاد 455 2  

50آذر  –مرحله اول لیگ شنا  55:00.51 موج تهران علیرضا ملکی متر آزاد255 9  

متر آزاد05 4 50 دی ماه -مرحله دوم لیگ شنا 55.90.06 نفت تهران متین سهران     

1 
 55:21:59 اصفهان متین سُهران متر آزاد 05

مسابقات بین المللی جام زنده رود 

 0250اصفهان بهمن 

6 
متر آزاد 055  55:16:25 اصفهان متین  سُهران 

مسابقات بین المللی جام زنده رود 

 0250اصفهان بهمن 

1 
 55:26:15 اصفهان متین سُهران متر پروانه 05

مسابقات بین المللی جام زنده رود 

 0250اصفهان بهمن 

8 
 55:13:52 اصفهان متین سُهران متر پروانه 055

مسابقات بین المللی جام زنده رود 

 0250اصفهان بهمن 



3 
 52:53:31 موج تهران متین فتحی متر پروانه 055

مسابقات بین المللی جام زنده رود 

 0250اصفهان بهمن 

 

متر آزاد  4×055 55
 تیمی

–کریمی  -صادقی
سهران -پریشانی   

پیدکو 
 59:19:35 اصفهان

مسابقات بین المللی جام زنده رود 

 0250اصفهان بهمن 

0250مرحله سوم لیگ شنا بهمن   55:00.50 نفت تهران متین سُهران مترآزاد 055 55  

متر مختلط 055 52

 انفرادی
 50:05.02 موج تهران علیرضا ملکی

0250همن ی-مرحله سوم لیگ شنا  

مترپروانه05 59 0250بهمن  -مرحله سوم لیگ شنا 55:00.00 نفت تهران متین سُهران     

متر آزاد 05 54  55:04.10 نفت تهران متین سُهران 
اسفند  –مرحله چهارم لیگ شنا 

تهران 0250  

متر آزاد 055 51  55:00.20 نفت تهران متین سُهران 
اسفند  –مرحله چهارم لیگ شنا 

تهران 0250  

متر آزاد 055 56  50:50.44 نفت تهران متین سُهران 
اسفند  –مرحله چهارم لیگ شنا 

تهران 0250  

متر پروانه 05 51  55:00.55 نفت تهران متین سُهران 
اسفند  –مرحله چهارم لیگ شنا 

تهران 0250  

متر پروانه 055 58  50:01.54 موج تهران متین فتحی 
اسفند  –مرحله چهارم لیگ شنا 

تهران 0250  

متر مختلط  055 53
 انفرادی

 50:02.01 نفت تهران متین سُهران
اسفند  –مرحله چهارم لیگ شنا 

تهران 0250  

 (متر 15: طول استخر -مسافت بلند)سال 55-52: رده سنی ( د

 محل و تاریخ ثبت رکورد ملی/استان نام و نام خانوادگی ماده ردیف

متر آزاد 055 5  عرفان عاقل رفتار 
پیدکو 
 55:55:82 اصفهان

مسابقات بین المللی جام زنده رود 
0250اصفهان بهمن   

متر آزاد 055 2  52:51:11 خوزستان علی حمیدی 
مسابقات بین المللی جام زنده رود 

0250اصفهان بهمن   

متر آزاد055 9  52:56:22 مرکزی علی جعفری 
ازشناگران برگزاری رکورد گیری 

50اسفند02،تهراناستان های کشور  

4 
مترآزاد05  5:21:63 تهران امیرعطاء خزایی 

برگزاری رکورد گیری ازشناگران 

50اسفند02،تهراناستان های کشور  

مترآزاد 4×055 1
 تیمی

علی -عرفان عاقل رفتار
دانیال خورده -جعفری
علی حمیدی–بین   

 54:56:12 منتخب
ازشناگران برگزاری رکورد گیری 

50اسفند02،تهراناستان های کشور  

 (متر 21 -کوتاه مسافت رکوردهای) نوجوانان-سال 51زیر  :سنی ردِه(  هـ

 محل و تاریخ ثبت رکورد ملی/استان نام و نام خانوادگی ماده ردیف

 50جام سرداران شهیدآذربایجان شهریور  55:00.50 ایثاراصفهان متین سُهران متر آزاد  05 5

 50جام سرداران شهیدآذربایجان شهریور  55:04.55 ایثاراصفهان متین سُهران متر آزاد  055 2

 50جام سرداران شهیدآذربایجان شهریور  50:54.02 موج تهران علیرضا ملکی متر آزاد  055 9



 50جام سرداران شهیدآذربایجان شهریور  55.01.12 ایثاراصفهان متین سُهران متر  پروانه  05 4

 50جام سرداران شهیدآذربایجان شهریور  50:50.00 ایثاراصفهان متین سُهران متر پروانه   055 1

 50جام سرداران شهیدآذربایجان شهریور  50:00.00 موج تهران متین فتحی متر  پروانه  055 6

متر مختلط  055 1

 انفرادی
 50شهریور  جام سرداران شهیدآذربایجان 50:52:20 ایثاراصفهان متین سُهران

متر مختلط  055 8

 انفرادی
 50جام سرداران شهیدآذربایجان شهریور  50:05.00 ایثاراصفهان متین سُهران

3 

متر آزاد   4×055 

 تیمی

-متین سُهران

-امیرمهدی مرادی

-علیرضا صادقی

 شایان کریمی

 50جام سرداران شهیدآذربایجان شهریور  52:05.15 ایثاراصفهان

   (متر 21: طول استخر -کوتاهمسافت ()National Record)رکورد ملی(و

 محل و تاریخ ثبت رکورد استان نام و نام خانوادگی ماده ردیف

مترپروانه055 5  
 50:50.55 تیم ملی امیرعباس امراللهی

-مسابقات قهرمانی شنای جهان

 0500کانادا 

2 
متر آزاد455  

 امیرعباس امراللهی
 54:05.22 تیم ملی

-قهرمانی شنای جهانمسابقات 

کانادا 50آذر  

9 
متر آزاد0055  

 امیرعباس امراللهی
 00:21.05 تیم ملی

-مسابقات قهرمانی شنای جهان

50کانادا آذر  

4 
متر قورباغه 055  50:00.05 تیم ملی آریا نسیمی شاد 

-مسابقات قهرمانی شنای جهان

کانادا 50آذر  

 رکوردثبت  62              31سال  اسفند 29تا روز جابجایی رکورد    جمع کل                               

 ثبت رکورد 8:  رکورد ملی  

 ثبت رکورد 25:  سال 51-51رکورد 

 ثبت رکورد 28: سال54-59رکورد 

 ثبت رکورد 1: سال  52-55رکورد 

                                                                                                                                                                         

 کمیته فنی شنا       


