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)چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶))
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای دلفین آبی مشهد

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

01 آبان 09271۶19151383 1413-سالکیارش دین پناه1

01 آبان 092718۶۶591383 1413-سالپارسا آستانه2

02 آبان 092۶۶883241382 1413-سالایمان مهدیزاده3

01 فروردین 09271958281383 1413-سالسید مهدی فرید مهر4

08 فروردین 09280045۶21385 1211-سالامیر کیان حقیقت خواه5

17 خرداد 09275753451384 1211-سالمیالد میرشاهی۶

23 آذر 092840۶2291385 1211-سالمعید نامداری7

13 اردیبهشت 09280575011385 1211-سالمانی سلمانیان8

08 تیر 09277253391384 1211-سالارمیا وحیدی نیا9

20 مهر 09283057751385 1211-سالامیرعلی سالمتی10

29 آبان 092۶8311۶11382 1413-سالمعراج توروه11

03 آبان 0923۶080281370 15سال به باالمحسن مهمان نواز12

03 آبان 092۶1۶77821381 15سال به باالمحمد مهمان نواز13

11 مرداد 092490791۶1378 15سال به باالبنیامین نوفل14

02 تیر 03119930871378 15سال به باالبنیامین قره حسنلو15

03 فروردین 10509540511380 15سال به باالفرشید قناعتی1۶

17 آبان 10509705431380 15سال به باالعلی فتحی17

12 دی 00230133541378 15سال به باالامیر عباس امرالهی18

1۶ آبان 0020۶910511370 15سال به باالشایان عظیمی19
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای موج تهران

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

25 شهریور 00255121451378 15سال به باالسامان سپیددست1

18 مرداد 0020424825137۶ 15سال به باالسپهر دعوتی2

1۶ مهر 0023۶005511379 15سال به باالعلی حصاری3

27 شهریور 01502119451381 15سال به باالعلیرضا ملکی4

07 فروردین 4۶108447291381 15سال به باالمتین فتحی5

04 دی 0312۶19۶2۶1381 15سال به باالسامیار عبدلی۶

13 خرداد 01503813791382 1413-سالعرشیا قدیری7

31 اردیبهشت 0312918۶311383 1413-سالاهورا دمنابی8

12 مهر 01504819771382 1413-سالمهران قاسم زاده اصل9

30 شهریور 0025۶808701383 1413-سالعلی جبلی10

18 خرداد 01511۶31111385 1211-سالفرناد دهقان کار11

17 بهمن 01510795871384 1211-سالپرهام قهرمانی12
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای تیم شهید شوشتری نیشابور (الف)

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

03 مهر 10512257791384 1211-سالابولفضل سام1

15 اردیبهشت 10511987551384 1211-سالکیان شریعتمداری2

04 خرداد 09275930251384 1211-سالعلی حیدری3

18 شهریور 10512449511384 1211-سالمهرزاد سپهران4

09 فروردین 10512۶18211385 1211-سالکوروش جعفری5

25 فروردین 10512۶41701385 1211-سالرامین علیزاده۶

19 اسفند 10511241581382 1413-سالحسین صدیقی7

31 تیر 105108480۶1382 1413-سالعلی صادقی ثمرجان8

17 شهریور 092۶7805221382 1413-سالسید علی سجادی9

10 تیر 0927134311383 1413-سالکوروش روحی10

29 اردیبهشت 10511388251383 1413-سالآرمان محروقی11

17 آبان 10510505291381 15سال به باالمحمد قائمی12

03 مرداد 10509۶85۶51380 15سال به باالبابک بهمنش13

08 اردیبهشت 10508995471379 15سال به باالکیوان امینیان مقدم14

15 آذر 10510435731381 15سال به باالعلی درودگر15

04 آبان 10509820711380 15سال به باالجواد صدوقی1۶

02 فروردین 10510۶41201382 1413-سالابولفضل قبادی17
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای هیات شنای فارس

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

03 شهریور 2283۶۶21921382 1413-سالسینا ایوب زاده1

21 فروردین 22838038021383 1413-سالپارسا فالمکی2

11 فروردین 228379579۶1383 1413-سالآرین صادقی3

15 مرداد 2283۶۶24001382 1413-سالرادین نوشاد4

03 مهر 2283۶02۶91382 1413-سالغالمرضا سیادت پور5

02 اردیبهشت 2282103۶۶11375 15سال به باالآرین علیایی۶

01 آذر 22832942411380 15سال به باالآروین صارمی7

09 مهر 22832599751380 15سال به باالعلی دهقانی سعدی8

25 دی 2283539371381 15سال به باالسید محمد حسینی9

19 دی 22833240331380 15سال به باالارسالن زارعی10

29 شهریور 22833087551380 15سال به باالآرش آستانه11
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای تیم استخر 9 دی تهران

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

2۶ آذر 048138۶421384 1211-سالیونس عیسی وند1

28 فروردین 01508۶0۶251384 1211-سالهومن بهروز2

04 بهمن 02507054۶11385 1211-سالامیر حسین امیریان3

20 تیر 02505937۶91385 1211-سالکیارش محمدزاده4

21 فروردین 001107۶0191385 1211-سالپارسا مهربان5

21 بهمن 02004102711383 1413-سالعلی محمد اکبری۶

02 فروردین 015058981۶1383 1413-سالزکریا حسن نژاد7

29 اردیبهشت 04411217481382 1413-سالکسرا زنگنه شهرکی8

1۶ اردیبهشت 0110258511382 1413-سالحسین بهزاد دولق9

24 اردیبهشت 55۶07۶53331382 1413-سالسجاد سرایی10

20 مرداد 04411457011382 1413-سالسید امیر مطهری11

19 آذر 04412۶90۶01383 1413-سالسید حسام الدین بنی هاشمیان12

19 تیر 00214021241378 15سال به باالاشکان نوحی13

30 شهریور 0025124۶171381 15سال به باالعرفان هنرپرور14

25 آذر 00237448201379 15سال به باالامیرحسین صداقت15

20 اردیبهشت 00210925751378 15سال به باالفراز اکبری برومند1۶

02 تیر 127242۶297137۶ 15سال به باالآرمان صانعی17

07 دی 03113808۶71374 15سال به باالحسین ترابی18

01 شهریور 00234702321379 15سال به باالسامان قپانوری19

02 آذر 015010۶9121380 15سال به باالکیارش خالقی20
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

25 مرداد 3242448۶421380 15سال به باالعلی سراوند1

22 بهمن 33305575321384 1211-سالعلی رشید پور2

1۶ شهریور 32430904311384 1211-سالسید علیرضا ذوالنوری3

07 اردیبهشت 49۶02358021381 15سال به باالمهرشاد سالک4

07 فروردین 3242۶907371382 1413-سالکیا افضلی5

20 آبان 32428021521382 1413-سالسعید فتحی۶

05 خرداد 32428775511383 1413-سالمحمد فائز فعله گری7

23 تیر 49۶02۶۶0311383 1413-سالآروین اسدی عزیز آبادی8
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای فوالد آذرباییجان میانه

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

15 مهر ۶0200474741375 15سال به باالعباس جهانگیری1

12 خرداد 15204954۶31379 15سال به باالعماد میرزایی2

10 مهر 152053134۶1380 15سال به باالمهرداد احتسابی3

07 آبان 15203222081373 15سال به باالمهدی انصاری4

03 مهر 15203779321375 15سال به باالسروش قندچی5
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای استخر هاشمی نژاد مشهد

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

01 فروردین 001053212913۶0 15سال به باالحمید ایزدی1

02 آبان 09273987291383 1413-سالمازیار بکیان2

22 خرداد 3۶۶1108۶541383 1413-سالامیر عباس شهرکی3

01 آبان 09272180541383 1413-سالسید صدرا صابر حسینی4

02 آبان 09272353821383 1413-سالکیارش خندان5

08 آبان 09270505871383 1413-سالامید امینی۶

31 تیر 09281782851385 1211-سالکوروش اعلم زینلی7

0۶ آبان 09277088171384 1211-سالمحمد امین صفاریان8

01 آبان 0927۶۶54331384 1211-سالالیاس بهشتی9

09 آذر 09283859491385 1211-سالارسالن امینی نقندر10

0۶ آذر 09259047911380 15سال به باالشکیب ضیائی11

03 آبان 092۶2153451381 15سال به باالامین مهدیزاده12

03 آبان 092۶0913281381 15سال به باالیاسین قنبرزاده13

03 آبان 092۶4۶87581381 15سال به باالمرتضی حسینی14

0۶ دی 09234171091374 15سال به باالبرانوش نوفل15
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای تیم قهرمانی دلفین زنجان

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

31 فروردین 4271۶72۶881383 1413-سالعلی محمدی1

18 شهریور 4271۶301521382 1413-سالامیر عطا عسگری2

21 اردیبهشت 42714519911380 15سال به باالمحمدرضا محمدی3

10 خرداد 0150۶2۶0371383 1413-سالمحمدپارسا مسلمی4

05 اسفند 4271۶۶33951382 1413-سالامیرحسین بابایی5

30 مرداد 0441240۶741383 1413-سالبهراد حدادیان۶

22 دی 4271۶543881382 1413-سالسهند جوادنیا7

20 اردیبهشت 4271۶7۶3141383 1413-سالامیرحسین دست نشان8
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای هیات شنای مرکزی

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

08 مرداد 05217324091385 1211-سالمحمد مهدی دوخایی1

10 اردیبهشت 05217114011385 1211-سالصالح نادری2

31 فروردین 05217092021385 1211-سالمهدی ظهیری3

30 خرداد 05217181121385 1211-سالفرزاد هفتانی4

30 فروردین 05217111011385 1211-سالمحمد رضا اورنگ5

01 مرداد 0521۶4۶4131384 1211-سالمهدی محمدی۶

08 شهریور 05215730921383 1413-سالعلی جعفری7

24 آذر 052159۶3۶11383 1413-سالعلیرضا وروانی فرهانی8

14 مهر 0521502۶081382 1413-سالامیر رضا نوروزی9

19 تیر 05215۶21121383 1413-سالمصطفی حاجیان10

17 مهر 05214213491381 15سال به باالسپهر حیدری11

11 تیر 0521399۶711381 15سال به باالحسین رئوفی12

11 دی 05212002291378 15سال به باالحسین محمد طالبی13

10 آبان 05213454481380 15سال به باالعلی میرزائی14

28 شهریور 052141۶7۶01381 15سال به باالمحمد مهدی دلشاد15



12

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای هیات شنای کرمان

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

1۶ فروردین 29814397151382 1413-سالدانیال عبدالرحمانی1

23 تیر 29814۶42311382 1413-سالامیر محمد سماواتی2

27 مهر 3040۶۶00041382 1413-سالکوروش واحدی3

05 اسفند 29815235891382 1413-سالسید حسام مهدوی4

25 مهر 29811899801379 15سال به باالعلی رشیدی5

28 مرداد 30۶057۶7011380 15سال به باالعلی نجاتی پور۶

02 فروردین 29813273211381 15سال به باالعلی نقوی7

0۶ آبان 29811945851379 15سال به باالاحمد دوروزی8

22 مهر 0۶407893071381 15سال به باالسینا سیدآبادی9
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای هیات شنای گلستان

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

04 اردیبهشت 21110815071383 1413-سالرضا صادقی1

25 مرداد 21111003071383 1413-سالعارف قربان پور2

05 تیر 21110287701382 1413-سالهومر عباسی3

15 آذر 21111191481383 1413-سالعلی اصغر مسعودی4

05 آذر 00254572841381 15سال به باالامیر علی بابائی پناه5

02 آبان 21112449711385 1211-سالعلیرضا جعفری ملک۶

24 خرداد 21111521371384 1211-سالمحمد سجاد دامغانی7

01 اسفند 20211433841384 1211-سالفرنام چنگیزی8

14 آذر 21112528081385 1211-سالپرهام کاردل9

28 دی 2110888۶۶01379 15سال به باالمحمد حسین عرب صباحی10
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای استخر نور منطقه ۶ تهران

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

12 مرداد 3720۶974۶0137۶ 15سال به باالیاشار یوسفی نژاد1

03 دی 01502752421381 15سال به باالپوریا رسائی2

0۶ تیر 00250207911381 15سال به باالامیرحسین اقابزرگ3

09 تیر 0200538۶241384 1211-سالحسین قاسمی مینو4

04 مرداد 00257895211384 1211-سالمحمد پارسا نورآئین5

19 شهریور 0250۶379011385 1211-سالمحمدرضا بیابانی اردکانی۶

2۶ تیر 02504085541384 1211-سالمهداد اسالمی7

27 آبان 0250۶734011385 1211-سالامیرعلی قربان خان8

04 آذر 02502914۶01383 1413-سالآرمان پاکزاد9

25 تیر 0200291۶371383 1413-سالسیدعرفان سادات هاشمی10

30 مهر 02501012381382 1413-سالامیرمهدی علی پور عموقین11
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای هیات شنای رودهن

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

12 آبان 0430200۶۶81383 1413-سالمحمد طاها بابائی1

0۶ مهر 01103309781382 1413-سالمحمد مهدی حیدری2

1۶ فروردین 02004757971384 1211-سالدانیال شفیعی3

21 مهر 04413543۶11384 1211-سالآریا جاویدنیا4

07 خرداد 02503847951384 1211-سالمهران حسنی قوام آباد5

1۶ تیر 02005389۶91384 1211-سالماهان مهری پاشاکی۶
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای استخر هاشمی نژاد مشهد د

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

19 اسفند 092۶4818431381 15سال به باالسید پارسا خورسند1

04 شهریور ۶4400495771373 15سال به باالمحمد صادق دهنوخلجی2

04 دی 09251152741378 15سال به باالعارف رحیمی اغ چشمه3

14 مهر 092501۶89۶1378 15سال به باالامیر رضا علی نژاد4

22 آذر 092۶8823251382 1413-سالراشین زنگنه5

09 فروردین 09270021401383 1413-سالمهدیار برات پور۶

12 خرداد 09275753711384 1211-سالامیر محمد سوری7

02 آبان 092833۶0501385 1211-سالامیر پویا امنا8

04 اردیبهشت 09280493531385 1211-سالسبحان تذکری9

11 شهریور 0927۶۶9۶921384 1211-سالپوریا سید جعفری10

02 اسفند 09279874141384 1211-سالپارسا حلیمی11



17

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای موج تهران( الف)

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

18 تیر 01504327121382 1413-سالفرزین موسوی1

08 آذر 015050۶3411382 1413-سالعلی دادرس مقدم2

14 اردیبهشت 01503۶14591382 1413-سالپوریا کاکاوند3

2۶ مهر 0024۶418471380 15سال به باالروزبه حاجی حسنی4

01 آبان 0024۶۶۶1221380 15سال به باالعلی ملکی5

28 اسفند 01503508131381 15سال به باالعرشیا مرادی۶

03 فروردین 01501093931381 15سال به باالسپهر نهاوندی7

27 دی 01500545211380 15سال به باالمحمدحسین طیبی8

24 دی 01502902091381 15سال به باالسید طاها کامدار9

21 آبان 38۶14280401382 1413-سالعلیرضا پورکاظمیان10
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای یزد پولیکا

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

17 بهمن 442140۶2281384 1211-سالابوالفضل حق پرست1

27 فروردین 44213274411384 1211-سالمحمد حسین رضایی2

14 خرداد 44213408551384 1211-سالمحمد معین رحمانی3

17 آذر 44213898541384 1211-سالعرفان زارع4

13 مهر 44213733541384 1211-سالسبحان کاظمی5
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای استخر میرداماد تبریز

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

28 آبان 13۶35740941382 1413-سالمهدی روحی خطیبی1

19 فروردین 13۶341581۶1382 1413-سالپویا رضاپسند2

20 مرداد 152058۶3711382 1413-سالعرفان محمدی3

21 خرداد 15205814591382 1413-سالمحمد قاسمی4

14 بهمن 13۶3۶257311382 1413-سالمهدی قاسمی5



20

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای هیات شنای مازندران

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

1۶ آبان 20807۶۶7751370 15سال به باالامیر محمد کاظمی1

2۶ اردیبهشت 498033۶9911380 15سال به باالاحمد علی ذبیحی2

29 مهر 22201277371377 15سال به باالدانیال شجاعی3

31 فروردین 50001938301382 1413-سالامیر علی دریاپور4

29 مرداد 2150715۶351382 1413-سالعرفان رهبر5

11 آبان 48302044351383 1413-سالعلی محمدی۶

0۶ شهریور 215079۶2521384 1211-سالابوالغضل نوربخش قادی7

20 مرداد 2130955451384 1211-سالمعین خانی8

27 تیر 50002191711384 1211-سالهمایون نصیری9



21

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای مدافعان حرم استان خوزستان

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

18 خرداد ۶8500514821383 1413-سالعلی حمیدی1

21 اردیبهشت 18107522801383 1413-سالدانیال خورده بین2

21 فروردین 19409091041384 1211-سالکوشا شعبانی3

11 تیر 17445152711384 1211-سالرضا قنواتی4

07 مهر 17414۶19791372 15سال به باالپدرام مرمضی5

09 تیر 40002۶0243137۶ 15سال به باالحسین سیفی۶

01 بهمن 1810۶9098۶1381 15سال به باالعلی حسونی7



22

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای استخر هاشمی نژآد مشهد ب

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

02 آبان 092۶709۶151382 1413-سالکسری کبیری1

02 آبان 092۶۶883321382 1413-سالاحسان مهدیزاده2

01 آبان 092714349۶1383 1413-سالامیر حسین یزدی نژاد3

22 آذر 092749294۶1383 1413-سالپویا بیدستانی4



23

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای مدرسه شنای قهرمانی آزادی تهران

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

23 آبان 004412۶2۶51383 1413-سالبارمان ترک زبان1

17 تیر 01504091921382 1413-سالامیر حسین نادری2

03 بهمن 015054۶0۶81382 1413-سالمیکائیل علی عباس زاده3

1۶ مهر 01504777401382 1413-سالمحمد ارمین رجبی4

15 آبان 04411۶7۶241382 1413-سالمحمد امین حسن زاده یزدی5

01 دی 0025559۶481382 1413-سالامیرحسین جدیدزاده۶

15 اسفند 02004507001383 1413-سالمهدی عزیزی7

24 دی 00255۶77721382 1413-سالسینا واعظی8

12 اردیبهشت 01508751341384 1211-سالارمان شوقی9

31 تیر 0110۶330241384 1211-سالمحسن ابرسان10

24 تیر 02008009301385 1211-سالمحمد صدرا پدیدار11

21 مهر 015099۶8371384 1211-سالاراد جراح زاده12

04 خرداد 02503849491384 1211-سالمهدی زینل زاده13

02 تیر 00242۶54701380 15سال به باالسامان سحابی14

09 بهمن 01502971141381 15سال به باالمحمد مهدی برهان راد15



24

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای تیم شهید شوشتری نیشابور (ب)

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

14 آبان 10511۶45401383 1413-سالپوریا رحمانی1

0۶ تیر 02502257۶11383 1413-سالپوریا توحیدیان مهر2

20 فروردین 10511288381383 1413-سالآریان بیاترک3

05 تیر 105114327۶1383 1413-سالآرمین دولتخواه4

14 اسفند 10511817551383 1413-سالشهریار خرمی5

18 خرداد 10510101521381 15سال به باالآراد ابراهیم زاده۶

0۶ تیر 10512814411385 1211-سالعل صداقت7

03 خرداد 10512733311385 1211-سالایلیا فتحی8

02 فروردین 10511890471384 1211-سالسهیل شمس آبادی9

25 خرداد 105127۶9771385 1211-سالطاها بیدختی10

13 بهمن 10513248071385 1211-سالمتین بازوبندی11

05 آذر 10512407001384 1211-سالکوروش کاکاوند12

01 آبان 1384 1211-سالامیر محمد سجادی13



25

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای موج تهران(ب)

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

18 تیر 0025۶389471383 1413-سالمحمدمهدی باقری1

01 شهریور 0150۶928701383 1413-سالمحمدامین سعدی2

02 فروردین 01104492311383 1413-سالسام بالود3

24 آبان 01507495031383 1413-سالمحمدامین درخشانیان4

17 آذر 01507۶88851383 1413-سالمحمدصالح ولدخانی5

01 فروردین 01104149851383 1413-سالآروین اکبری۶



26

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوار

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

08 تیر 07809755291380 15سال به باالامیرعلی مسعودیفر1

17 اسفند 078125۶49۶1384 1211-سالسید موسی الرضا ساجدی2

05 دی 0785۶31581373 15سال به باالمهدی بالش آبادی3



27

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای استخر 9 دی تهران (ب)

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

0۶ شهریور 04414417۶91385 1211-سالامیر ارین پوردارسرایی1

19 فروردین 02004723721384 1211-سالمحمد امین بیگلرخانی2

15 اردیبهشت 0025757۶011384 1211-سالحسین انزلچی3

23 خرداد 02504039191384 1211-سالمحمد معین قهری4

27 آذر 02504897911384 1211-سالایلیا تحویلی5

10 تیر 03131720131384 1211-سالامیر پارسا خاکسار۶



28

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای امید قم

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

13 فروردین 037275۶3۶01384 1211-سالعلی مظفری1



29

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای اورکا مشهد

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

10 خرداد 092۶5929551382 1413-سالعلی محمدی1

24 آبان 09278432421384 1211-سالسپهر سرابی2

05 خرداد 0927573۶441384 1211-سالامیرعلی مینویی3

05 آذر 09278489451384 1211-سالبامداد دانشور4

30 شهریور 09272479۶81383 1413-سالحسین قدیری یزدی5

14 دی 092۶8855531382 1413-سالامیررضا محمدی فرهنگی۶

02 آبان 092۶8005581382 1413-سالپوریا بذرگرگلستانی7

08 دی 09279042۶81384 1211-سالرادین زمانی8



30

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای استخرانقالب شیراز

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

18 فروردین 228357۶401382 1413-سالمحمد جواد ظریف خواه1

19 دی 22839734301383 1413-سالآروین بهبود2



31

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای استخر یگانه تهران

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

29 مرداد 4۶108153541380 15سال به باالعلیرضا صفری1

14 دی 00238573۶۶1379 15سال به باالسپهر معماری2

27 فروردین 01501037351381 15سال به باالآرش جامه بزرگ3

19 تیر 002434577۶1380 15سال به باالپارسا قاسمی4



32

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای نور قم

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

20 بهمن 03717801011377 15سال به باالمحمد داداش زاده حیدرباغی1

01 فروردین 03724198011382 1413-سالامیرعلی براتی2

2۶ خرداد 0372۶2932۶1383 1413-سالپویا فالح3



33

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای علم و تمرین قم

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

22 فروردین 03724297421382 1413-سالمحمد پارسا پرواز1



34

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای آکادمی طالقانی شهر ری

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

2۶ آبان 04814440251385 1211-سالصادق سماعی1

24 تیر 04812894531383 1413-سالآرمین نصراللهی2

31 خرداد 04814135881385 1211-سالامیر محمد فرامرزی3

25 مهر 01108458111385 1211-سالامیرعلی جعفری4

14 دی 01107190501384 1211-سالامیر محمد باقری5

28 خرداد 04811519901381 15سال به باالمهدی شکیب مهر۶

21 تیر 04812202911382 1413-سالمحمد صالح میرزا7

25 مهر 01101۶20991381 15سال به باالمحمد حسین مرادی8

2۶ اسفند 04811994111381 15سال به باالمحمد حسین شیرازی9

03 فروردین 00209247391377 15سال به باالفرزین احدی10

31 شهریور 0200088۶371382 1413-سالایلیا قربانی پور11



35

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

27 آبان 0250۶734011385 1211-سالامیرعلی قربان خان1

08 آبان 10513044821385 1211-سالپرهام خرداد2

14 شهریور 00259۶83271385 1211-سالعلیرضا نظری3

07 دی 0250۶927911385 1211-سالمحمدرضا رهنوردان چاالک4

23 خرداد 00258012521384 1211-سالمحمدبهراد احمدمرویلی5

21 فروردین 0312۶822981382 1413-سالمهدی آدینه پور۶

18 آبان 01504929791382 1413-سالآرین آقامحسنی7



36

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای هدف قم

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

21 اردیبهشت 02002848271383 1413-سالپوریا بهرامی1

10 فروردین 03722997171381 15سال به باالارسالن قائم مقامی2

28 آذر 03727112271383 1413-سالمحمد حسین معینی فر3

28 آذر 03727112191383 1413-سالمحمد حسن معینی فر4



37

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
اعضای آبی بیکران تهران

رده سنیتاریخ تولدکد ملینام و نام خانوادگیردیف

29 بهمن 04412881031383 1413-سالایلیا رفیع زاده فراهانی1

02 اردیبهشت 044130۶2331384 1211-سالعلی شهسوار حقیقی2

09 مرداد 0250۶131411385 1211-سالمحمد اعتباری جیرسرائی3

1۶ اسفند 04414978۶11385 1211-سالکوروش مفید4





۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

15سال به باال400متر آزاد1

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول۶2 . 12 : 5204 دلفین آبی مشهد78امیر عباس امرالهی1

1۶دوم۶0 . 15 : 5304 هیات شنای مازندران70امیر محمد کاظمی2

15سوم۶9 . 1۶ : 5504 موج تهران81علیرضا ملکی3

14چهارم37 . 18 : 5104 موج تهران81متین فتحی4

13پنجم40 . 21 : 4404 دلفین آبی مشهد81محمد مهمان نواز5

12ششم22 . 24 : 1204 هیات شنای کرمان79علی رشیدی۶

11هفتم53 . 24 : 4504 استخر هاشمی نژاد مشهد د81سید پارسا خورسند7

10هشتم72 . 30 : 5۶04 هیات شنای فارس75آرین علیایی8

8نهم90 . 30 : 4304 هیات شنای فارس80آروین صارمی9

7دهم98 . 31 : 4۶04 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی10

۶یازدهم29 . 34 : 4204 تیم استخر 9 دی تهران79سامان قپانوری11

5دوازدهم23 . 41 : 2404 هیات شنای مرکزی78حسین محمد طالبی12

4سیزدهم80 . 43 : 3204 فوالد آذرباییجان میانه79عماد میرزایی13

3چهاردهم0۶ . 44 : 3404 موج تهران( الف)80علی ملکی14

2پانزدهم40 . 44 : 3304 فوالد آذرباییجان میانه75عباس جهانگیری15

1شانزدهم25 . 49 : 3504 هیات شنای کرمان81علی نقوی1۶

2304 : 51 . 550 موج تهران( الف)81عرشیا مرادی17

3۶05 : 03 . 810 تیم استخر 9 دی تهران79امیرحسین صداقت18

2205 : 07 . 940 80جواد صدوقی19
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

4105 : 15 . 270 81محمد مهدی برهان راد20
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

3105 : 15 . ۶80 استخر هاشمی نژاد مشهد74برانوش نوفل21

5405 : 23 . 300 81علی درودگر22
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

1405 : 25 . 920 استخر هاشمی نژاد مشهد د78عارف رحیمی اغ چشمه23

1305 : 32 . 140 آکادمی طالقانی شهر ری81محمد حسین شیرازی24

2105 : 40 . 300 استخر یگانه تهران80پارسا قاسمی25

2505 : 45 . 200 هیات شنای مرکزی81محمد مهدی دلشاد2۶

00غایب2۶ آکادمی طالقانی شهر ری77فرزین احدی27



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1211-سال50متر آزاد2

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول47 . 28 : 7300 هیات شنای رودهن84دانیال شفیعی1

1۶دوم۶1 . 28 : 7400 دلفین آبی مشهد85امیر کیان حقیقت خواه2

15سوم10 . 30 : ۶300 یزد پولیکا84محمد معین رحمانی3

14چهارم37 . 30 : 7500 موج تهران85فرناد دهقان کار4

14چهارم37 . 30 : 7100 دلفین آبی مشهد84میالد میرشاهی5

12ششم79 . 30 : 4۶00 امید قم84علی مظفری۶

11هفتم8۶ . 30 : 7۶00 84علی رشید پور7
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

10هشتم93 . 30 : 5۶00 مدافعان حرم استان خوزستان84رضا قنواتی8

8نهم18 . 31 : 4300 هیات شنای مازندران84ابوالغضل نوربخش قادی9

7دهم29 . 31 : ۶400 هیات شنای گلستان84فرنام چنگیزی10

۶یازدهم44 . 31 : 4200 استخر نور منطقه ۶ تهران84حسین قاسمی مینو11

5دوازدهم۶8 . 31 : 5300 تیم استخر 9 دی تهران85امیر حسین امیریان12

4سیزدهم88 . 31 : 5200 84ارمان شوقی13
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

3چهاردهم18 . 32 : 3400 84سید موسی الرضا ساجدی14
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2پانزدهم38 . 32 : ۶۶00 هیات شنای مرکزی85محمد رضا اورنگ15

1شانزدهم58 . 32 : 5400 هیات شنای مرکزی85محمد مهدی دوخایی1۶

5500 : 32 . ۶00 استخر نور منطقه ۶ تهران84مهداد اسالمی17

7200 : 32 . 900 85رامین علیزاده18
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

3۶00 : 33 . 150 یزد پولیکا84ابوالفضل حق پرست19

2300 : 33 . 250 استخر هاشمی نژاد مشهد85کوروش اعلم زینلی20

3100 : 33 . 250 استخر هاشمی نژاد مشهد د84امیر محمد سوری21

2200 : 33 . ۶20 استخر هاشمی نژاد مشهد د85امیر پویا امنا22

4400 : 33 . 720 تیم استخر 9 دی تهران84هومن بهروز23

۶100 : 34 . 020 هیات شنای رودهن84مهران حسنی قوام آباد24

3200 : 34 . 150 هیات شنای گلستان85پرهام کاردل25

۶500 : 34 . 250 85عل صداقت2۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

4100 : 34 . 900 اورکا مشهد84امیرعلی مینویی27

5100 : 34 . 970 استخر هاشمی نژاد مشهد84محمد امین صفاریان28

3300 : 35 . 400 استخر 9 دی تهران (ب)84محمد معین قهری29

۶200 : 35 . 490 85کوروش جعفری30
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

2400 : 35 . ۶40 استخر 9 دی تهران (ب)84محمد امین بیگلرخانی31



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

2500 : 35 . 750 84اراد جراح زاده32
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

3500 : 3۶ . 190 اورکا مشهد84بامداد دانشور33

2۶00 : 3۶ . 2۶0 آبی بیکران تهران84علی شهسوار حقیقی34

2100 : 37 . 050 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)85امیرعلی قربان خان35

4500 : 37 . 850 85متین بازوبندی3۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

1300 : 38 . 830 آکادمی طالقانی شهر ری85امیرعلی جعفری37

1200 : 44 . ۶00 آبی بیکران تهران85محمد اعتباری جیرسرائی38

00خطا14 آکادمی طالقانی شهر ری85صادق سماعی39



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1413-سال50متر آزاد3

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول03 . 27 : 10300 دلفین آبی مشهد83کیارش دین پناه1

1۶دوم0۶ . 27 : 9100 مدافعان حرم استان خوزستان83علی حمیدی2

15سوم15 . 27 : 10500 موج تهران83علی جبلی3

14چهارم29 . 27 : 10۶00 هیات شنای فارس82سینا ایوب زاده4

13پنجم37 . 27 : 9400 82کیا افضلی5
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

13پنجم37 . 27 : 9500 تیم قهرمانی دلفین زنجان82امیرحسین بابایی۶

11هفتم54 . 27 : 10100 هیات شنای مازندران82امیر علی دریاپور7

10هشتم55 . 27 : 10400 موج تهران82عرشیا قدیری8

10هشتم55 . 27 : 10200 82علی صادقی ثمرجان9
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

10هشتم55 . 27 : ۶100 هیات شنای مرکزی82امیر رضا نوروزی10

۶یازدهم۶1 . 27 : 7100 هیات شنای مرکزی83علی جعفری11

5دوازدهم۶۶ . 27 : 9300 هیات شنای فارس83پارسا فالمکی12

4سیزدهم74 . 27 : ۶300 موج تهران( الف)82علی دادرس مقدم13

3چهاردهم94 . 27 : 9200 82میکائیل علی عباس زاده14
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2پانزدهم01 . 28 : 8200 دلفین آبی مشهد83پارسا آستانه15

1شانزدهم4۶ . 28 : ۶200 هیات شنای مازندران82عرفان رهبر1۶

7300 : 28 . 540 هیات شنای کرمان82کوروش واحدی17

8400 : 28 . ۶30 استخر میرداماد تبریز82مهدی قاسمی18

5400 : 28 . 730 استخرانقالب شیراز82محمد جواد ظریف خواه19

8300 : 29 . 120 استخر میرداماد تبریز82پویا رضاپسند20

8۶00 : 29 . 290 تیم قهرمانی دلفین زنجان82سهند جوادنیا21

۶۶00 : 29 . 430 استخر هاشمی نژآد مشهد ب82کسری کبیری22

8500 : 29 . 540 82حسین صدیقی23
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

7400 : 29 . 5۶0 استخر هاشمی نژآد مشهد ب83پویا بیدستانی24

5300 : 29 . ۶40 هیات شنای کرمان82دانیال عبدالرحمانی25

7200 : 29 . ۶50 83بارمان ترک زبان2۶
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

1200 : 29 . 850 آکادمی طالقانی شهر ری82ایلیا قربانی پور27

5100 : 30 . 190 استخر هاشمی نژاد مشهد د82راشین زنگنه28

5200 : 30 . 300 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)82مهدی آدینه پور29

9۶00 : 30 . 540 استخر هاشمی نژاد مشهد83سید صدرا صابر حسینی30

2300 : 30 . ۶۶0 موج تهران(ب)83محمدصالح ولدخانی31



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

8100 : 30 . 700 83آروین اسدی عزیز آبادی32
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

3300 : 30 . 720 هیات شنای گلستان83عارف قربان پور33

7۶00 : 30 . 770 83پوریا توحیدیان مهر34
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

3200 : 30 . 920 هدف قم83پوریا بهرامی35

7500 : 30 . 940 83آرمین دولتخواه3۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

۶500 : 30 . 980 اورکا مشهد82پوریا بذرگرگلستانی37

3500 : 31 . 100 علم و تمرین قم82محمد پارسا پرواز38

5500 : 31 . 150 تیم استخر 9 دی تهران82کسرا زنگنه شهرکی39

5۶00 : 31 . 250 اورکا مشهد83حسین قدیری یزدی40

۶400 : 31 . 2۶0 استخر هاشمی نژاد مشهد83کیارش خندان41

3۶00 : 31 . 490 موج تهران(ب)83سام بالود42

1400 : 31 . 530 آبی بیکران تهران83ایلیا رفیع زاده فراهانی43

2400 : 31 . ۶20 تیم استخر 9 دی تهران83علی محمد اکبری44

4200 : 31 . 930 استخر نور منطقه ۶ تهران82امیرمهدی علی پور عموقین45

2۶00 : 31 . 930 موج تهران( الف)82علیرضا پورکاظمیان4۶

4300 : 32 . 310 نور قم82امیرعلی براتی47

4500 : 32 . 420 هیات شنای گلستان83علی اصغر مسعودی48

1300 : 32 . 580 آکادمی طالقانی شهر ری82محمد صالح میرزا49

4۶00 : 32 . 810 استخر هاشمی نژاد مشهد د83مهدیار برات پور50

4400 : 32 . 890 استخرانقالب شیراز83آروین بهبود51

3400 : 32 . 940 هیات شنای رودهن82محمد مهدی حیدری52

4100 : 33 . 900 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)82آرین آقامحسنی53

2200 : 33 . 970 استخر نور منطقه ۶ تهران83سیدعرفان سادات هاشمی54

2500 : 35 . 190 نور قم83پویا فالح55

2100 : 35 . 450 هدف قم83محمد حسین معینی فر5۶

3100 : 3۶ . 000 هیات شنای رودهن83محمد طاها بابائی57



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

15سال به باال50متر آزاد4

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول10 . 24 : 8200 فوالد آذرباییجان میانه73مهدی انصاری1

1۶دوم29 . 24 : 7100 تیم استخر 9 دی تهران7۶آرمان صانعی2

15سوم43 . 24 : 8300 هیات شنای مازندران70امیر محمد کاظمی3

14چهارم58 . 24 : 8۶00 دلفین آبی مشهد78بنیامین نوفل4

13پنجم۶3 . 24 : 5500 هیات شنای کرمان79علی رشیدی5

12ششم83 . 24 : 8400 دلفین آبی مشهد78بنیامین قره حسنلو۶

11هفتم88 . 24 : 8500 موج تهران7۶سپهر دعوتی7

10هشتم21 . 25 : ۶400 استخر نور منطقه ۶ تهران81پوریا رسائی8

8نهم57 . 25 : 8100 موج تهران78سامان سپیددست9

7دهم83 . 25 : 7400 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی10

۶یازدهم85 . 25 : 7۶00 هیات شنای مرکزی81سپهر حیدری11

5دوازدهم8۶ . 25 : 5۶00 موج تهران( الف)80روزبه حاجی حسنی12

4سیزدهم94 . 25 : 7300 هیات شنای فارس80آروین صارمی13

3چهاردهم04 . 2۶ : ۶300 هیات شنای فارس81سید محمد حسینی14

2پانزدهم05 . 2۶ : 7200 79کیوان امینیان مقدم15
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

1شانزدهم15 . 2۶ : 5300 فوالد آذرباییجان میانه80مهرداد احتسابی1۶

۶100 : 2۶ . 180 80علی سراوند17
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

5200 : 2۶ . 300 هیات شنای مازندران80احمد علی ذبیحی18

۶200 : 2۶ . 400 تیم استخر 9 دی تهران74حسین ترابی19

۶500 : 2۶ . 570 استخر هاشمی نژاد مشهد د78امیر رضا علی نژاد20

4400 : 2۶ . ۶30 استخر هاشمی نژاد مشهد د73محمد صادق دهنوخلجی21

7500 : 2۶ . ۶40 80بابک بهمنش22
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

2400 : 2۶ . 970 73مهدی بالش آبادی23
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

4۶00 : 27 . 340 هیات شنای مرکزی81حسین رئوفی24

5100 : 27 . ۶30 81آراد ابراهیم زاده25
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

3400 : 27 . 7۶0 استخر هاشمی نژاد مشهد81امین مهدیزاده2۶

3100 : 27 . 790 مدافعان حرم استان خوزستان72پدرام مرمضی27

4300 : 28 . 210 تیم قهرمانی دلفین زنجان80محمدرضا محمدی28

4100 : 28 . 240 هیات شنای گلستان79محمد حسین عرب صباحی29

۶۶00 : 28 . 300 استخر نور منطقه ۶ تهران7۶یاشار یوسفی نژاد30

4500 : 28 . 310 هیات شنای گلستان81امیر علی بابائی پناه31

3200 : 28 . 570 هیات شنای کرمان79احمد دوروزی32



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

4200 : 28 . ۶00 81محمد مهدی برهان راد33
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

1300 : 28 . 720 هدف قم81ارسالن قائم مقامی34

2200 : 28 . 820 موج تهران( الف)81سید طاها کامدار35

2300 : 30 . 040 80امیرعلی مسعودیفر3۶
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3500 : 30 . 220 استخر یگانه تهران81آرش جامه بزرگ37

3300 : 30 . ۶50 80سامان سحابی38
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

3۶00 : 30 . 8۶0 مدافعان حرم استان خوزستان7۶حسین سیفی39

2500 : 31 . 380 استخر یگانه تهران79سپهر معماری40

1200 : 32 . 280 آکادمی طالقانی شهر ری81مهدی شکیب مهر41

1400 : 33 . ۶50 آکادمی طالقانی شهر ری81محمد حسین مرادی42

00غایب54 81مهرشاد سالک43
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1211-سال200متر کرال پشت5

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول00 . 39 : 4302 84سید علیرضا ذوالنوری1
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

1۶دوم10 . 41 : 4202 84کیان شریعتمداری2
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

15سوم31 . 41 : 4402 84ابولفضل سام3
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

14چهارم37 . 51 : 3202 دلفین آبی مشهد85معید نامداری4

13پنجم14 . 55 : 3502 هیات شنای گلستان84محمد سجاد دامغانی5

12ششم۶۶ . 55 : 3۶02 تیم استخر 9 دی تهران85پارسا مهربان۶

11هفتم58 . 01 : 2503 استخر هاشمی نژاد مشهد84الیاس بهشتی7

10هشتم50 . 04 : 4۶03 یزد پولیکا84محمد حسین رضایی8

8نهم21 . 09 : 4503 85ایلیا فتحی9
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

7دهم85 . 09 : 1303 استخر 9 دی تهران (ب)84حسین انزلچی10

۶یازدهم95 . 09 : 1403 هیات شنای مازندران84همایون نصیری11

5دوازدهم74 . 15 : 2۶03 استخر هاشمی نژاد مشهد85ارسالن امینی نقندر12

4سیزدهم35 . 1۶ : 2203 هیات شنای گلستان85علیرضا جعفری ملک13

3چهاردهم58 . 22 : 3303 یزد پولیکا84ابوالفضل حق پرست14

2پانزدهم00 . 2۶ : 1503 استخر هاشمی نژاد مشهد د85سبحان تذکری15

1شانزدهم0۶ . 33 : 1۶03 اورکا مشهد84بامداد دانشور1۶

1103 : 34 . 700 استخر هاشمی نژاد مشهد د84پارسا حلیمی17

2403 : 37 . 500 آبی بیکران تهران84علی شهسوار حقیقی18

3103 : 44 . 840 هیات شنای مرکزی84مهدی محمدی19

00خطا34 84محسن ابرسان20
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

00خطا23 آبی بیکران تهران85محمد اعتباری جیرسرائی21

00خطا21 تیم استخر 9 دی تهران85کیارش محمدزاده22

00خطا41 هیات شنای مرکزی85صالح نادری23

00خطا12 استخر 9 دی تهران (ب)84محمد معین قهری24



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1413-سال200متر کرال پشت۶

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول94 . 24 : ۶402 تیم قهرمانی دلفین زنجان82امیرحسین بابایی1

1۶دوم2۶ . 2۶ : 7102 استخر میرداماد تبریز82مهدی روحی خطیبی2

15سوم79 . 28 : 5۶02 مدافعان حرم استان خوزستان83دانیال خورده بین3

14چهارم11 . 30 : ۶۶02 موج تهران83اهورا دمنابی4

13پنجم10 . 31 : 7302 دلفین آبی مشهد83پارسا آستانه5

12ششم۶8 . 34 : 7۶02 82کیا افضلی۶
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

11هفتم44 . 3۶ : 7202 استخر هاشمی نژاد مشهد83مازیار بکیان7

10هشتم59 . 3۶ : ۶102 هیات شنای مازندران82امیر علی دریاپور8

8نهم5۶ . 37 : 7502 82ابولفضل قبادی9
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

7دهم49 . 38 : 3302 هیات شنای گلستان82هومر عباسی10

۶یازدهم5۶ . 38 : ۶302 موج تهران(ب)83سام بالود11

5دوازدهم۶7 . 39 : 7402 دلفین آبی مشهد83سید مهدی فرید مهر12

4سیزدهم93 . 40 : 4202 هیات شنای فارس83پارسا فالمکی13

3چهاردهم34 . 41 : 4402 هیات شنای فارس82رادین نوشاد14

2پانزدهم44 . 42 : 3502 استخر هاشمی نژاد مشهد د82راشین زنگنه15

1شانزدهم51 . 42 : ۶502 استخر هاشمی نژاد مشهد83کیارش خندان1۶

5202 : 43 . 400 موج تهران( الف)82پوریا کاکاوند17

4۶02 : 44 . 530 هیات شنای مرکزی82امیر رضا نوروزی18

2302 : 47 . ۶20 هیات شنای مرکزی83علیرضا وروانی فرهانی19

5302 : 51 . 210 83محمد فائز فعله گری20
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

5402 : 52 . 200 82محمد ارمین رجبی21
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

1302 : 52 . 840 اورکا مشهد82امیررضا محمدی فرهنگی22

۶202 : 57 . 090 موج تهران(ب)83محمدامین درخشانیان23

3402 : 57 . 200 استخر هاشمی نژآد مشهد ب82احسان مهدیزاده24

2402 : 58 . 0۶0 هیات شنای گلستان83عارف قربان پور25

2102 : 58 . 330 استخر نور منطقه ۶ تهران83آرمان پاکزاد2۶

3۶03 : 01 . 800 استخر هاشمی نژآد مشهد ب83امیر حسین یزدی نژاد27

3203 : 02 . 820 82سینا واعظی28
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

4103 : 04 . 490 تیم قهرمانی دلفین زنجان83بهراد حدادیان29

4503 : 09 . 130 83آرمان محروقی30
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

1403 : 11 . 930 اورکا مشهد83حسین قدیری یزدی31



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

2203 : 14 . 1۶0 تیم استخر 9 دی تهران83علی محمد اکبری32

2503 : 29 . 240 هیات شنای کرمان82سید حسام مهدوی33

00خطا55 علم و تمرین قم82محمد پارسا پرواز34

00خطا12 آبی بیکران تهران83ایلیا رفیع زاده فراهانی35

00غایب31 تیم استخر 9 دی تهران83سید حسام الدین بنی هاشمیان3۶

00خطا51 استخر میرداماد تبریز82مهدی قاسمی37

00خطا43 موج تهران( الف)82علیرضا پورکاظمیان38



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

15سال به باال200متر کرال پشت7

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول82 . 09 : 4202 دلفین آبی مشهد80علی فتحی1

1۶دوم33 . 12 : 4502 فوالد آذرباییجان میانه75سروش قندچی2

15سوم70 . 13 : 4402 دلفین آبی مشهد70محسن مهمان نواز3

14چهارم00 . 14 : 4302 موج تهران79علی حصاری4

13پنجم۶4 . 1۶ : 3302 81محمد قائمی5
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

12ششم20 . 17 : 3402 هیات شنای مرکزی81حسین رئوفی۶

11هفتم57 . 18 : 3202 هیات شنای فارس80ارسالن زارعی7

10هشتم97 . 25 : 3۶02 استخر هاشمی نژاد مشهد81یاسین قنبرزاده8

8نهم20 . 28 : 2302 استخر نور منطقه ۶ تهران81پوریا رسائی9

7دهم44 . 34 : 3502 هیات شنای فارس81سید محمد حسینی10

۶یازدهم03 . 35 : 1402 81محمد مهدی برهان راد11
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

5دوازدهم42 . 3۶ : 2202 استخر هاشمی نژاد مشهد74برانوش نوفل12

4سیزدهم50 . 42 : 1302 مدافعان حرم استان خوزستان81علی حسونی13

3چهاردهم5۶ . 47 : 2402 هیات شنای کرمان80علی نجاتی پور14

2پانزدهم93 . 58 : 2502 استخر یگانه تهران80پارسا قاسمی15

1شانزدهم80 . 04 : 1203 استخر نور منطقه ۶ تهران81امیرحسین اقابزرگ1۶

00خطا31 فوالد آذرباییجان میانه75عباس جهانگیری17

00خطا4۶ موج تهران81سامیار عبدلی18

00خطا41 تیم استخر 9 دی تهران80کیارش خالقی19



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1211-سال100متر پروانه8

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول38 . 09 : 5۶01 دلفین آبی مشهد85امیر کیان حقیقت خواه1

1۶دوم43 . 10 : ۶301 84سید علیرضا ذوالنوری2
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

15سوم49 . 10 : ۶201 هیات شنای رودهن84دانیال شفیعی3

14چهارم22 . 13 : ۶501 موج تهران85فرناد دهقان کار4

13پنجم7۶ . 14 : ۶101 یزد پولیکا84محمد معین رحمانی5

12ششم02 . 1۶ : 5401 84علی رشید پور۶
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

11هفتم28 . 17 : 5101 هیات شنای مرکزی85محمد مهدی دوخایی7

10هشتم57 . 17 : 4201 مدافعان حرم استان خوزستان84رضا قنواتی8

8نهم41 . 18 : 4101 استخر نور منطقه ۶ تهران84حسین قاسمی مینو9

7دهم۶4 . 19 : 3301 اورکا مشهد84امیرعلی مینویی10

۶یازدهم53 . 20 : 5201 هیات شنای مازندران84ابوالغضل نوربخش قادی11

5دوازدهم27 . 21 : 3401 دلفین آبی مشهد84ارمیا وحیدی نیا12

4سیزدهم49 . 21 : 5301 موج تهران84پرهام قهرمانی13

3چهاردهم0۶ . 22 : 5501 هیات شنای مرکزی85صالح نادری14

2پانزدهم۶2 . 22 : ۶۶01 84ارمان شوقی15
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

1شانزدهم81 . 22 : 3101 84سید موسی الرضا ساجدی1۶
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3501 : 22 . 8۶0 تیم استخر 9 دی تهران85امیر حسین امیریان17

4۶01 : 23 . 0۶0 مدافعان حرم استان خوزستان84کوشا شعبانی18

3201 : 25 . 570 تیم استخر 9 دی تهران84هومن بهروز19

۶401 : 27 . 170 84ابولفضل سام20
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

2۶01 : 29 . ۶50 استخر هاشمی نژاد مشهد85ارسالن امینی نقندر21

2501 : 29 . 7۶0 استخر 9 دی تهران (ب)85امیر ارین پوردارسرایی22

1301 : 30 . 510 استخر هاشمی نژاد مشهد84محمد امین صفاریان23

4501 : 33 . 090 هیات شنای گلستان84فرنام چنگیزی24

2101 : 33 . 170 اورکا مشهد84سپهر سرابی25

3۶01 : 34 . 120 هیات شنای گلستان85پرهام کاردل2۶

4301 : 37 . 090 84مهرزاد سپهران27
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

1201 : 39 . 400 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)85پرهام خرداد28

1101 : 39 . 970 استخر هاشمی نژاد مشهد د85سبحان تذکری29

2201 : 43 . 710 آبی بیکران تهران84علی شهسوار حقیقی30



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

4401 : 43 . 910 84کوروش کاکاوند31
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

2401 : 44 . 000 یزد پولیکا84محمد حسین رضایی32

2301 : 44 . 200 84محسن ابرسان33
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

1401 : 4۶ . 480 استخر هاشمی نژاد مشهد د85امیر پویا امنا34

1502 : 11 . 130 آبی بیکران تهران85محمد اعتباری جیرسرائی35



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1413-سال100متر پروانه9

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول43 . 04 : 7101 دلفین آبی مشهد82معراج توروه1

1۶دوم80 . 05 : ۶۶01 مدافعان حرم استان خوزستان83علی حمیدی2

15سوم۶9 . 0۶ : 7301 هیات شنای فارس82غالمرضا سیادت پور3

14چهارم09 . 07 : 5۶01 تیم قهرمانی دلفین زنجان83امیرحسین دست نشان4

13پنجم27 . 07 : 7۶01 تیم قهرمانی دلفین زنجان82امیر عطا عسگری5

12ششم95 . 08 : 7201 هیات شنای کرمان82امیر محمد سماواتی۶

11هفتم45 . 09 : 7501 82حسین صدیقی7
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

10هشتم8۶ . 09 : 7401 هیات شنای فارس83پارسا فالمکی8

8نهم34 . 10 : ۶401 82امیر حسین نادری9
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

7دهم۶4 . 10 : 5401 هیات شنای گلستان83رضا صادقی10

۶یازدهم91 . 10 : ۶201 دلفین آبی مشهد83سید مهدی فرید مهر11

5دوازدهم53 . 11 : 5101 استخر هاشمی نژاد مشهد83مازیار بکیان12

4سیزدهم54 . 11 : 5201 هیات شنای مرکزی83علی جعفری13

3چهاردهم37 . 12 : ۶501 موج تهران(ب)83محمدمهدی باقری14

2پانزدهم88 . 12 : ۶301 استخرانقالب شیراز82محمد جواد ظریف خواه15

1شانزدهم52 . 15 : 5501 هیات شنای مرکزی82امیر رضا نوروزی1۶

4501 : 15 . 720 اورکا مشهد82پوریا بذرگرگلستانی17

4۶01 : 1۶ . 550 تیم استخر 9 دی تهران82حسین بهزاد دولق18

3101 : 19 . 230 استخر میرداماد تبریز82مهدی روحی خطیبی19

2201 : 20 . 270 استخر هاشمی نژآد مشهد ب83پویا بیدستانی20

2401 : 20 . 390 استخر هاشمی نژاد مشهد83امید امینی21

5301 : 21 . 210 83آروین اسدی عزیز آبادی22
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

3۶01 : 21 . 280 تیم استخر 9 دی تهران83سید حسام الدین بنی هاشمیان23

3301 : 21 . 470 استخر هاشمی نژآد مشهد ب83امیر حسین یزدی نژاد24

2101 : 21 . 510 استخر هاشمی نژاد مشهد د83مهدیار برات پور25

4201 : 21 . 850 82سید علی سجادی2۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

۶101 : 23 . 100 موج تهران(ب)83سام بالود27

3501 : 23 . 180 استخر میرداماد تبریز82عرفان محمدی28

3401 : 23 . 290 موج تهران( الف)82پوریا کاکاوند29

1401 : 24 . 780 علم و تمرین قم82محمد پارسا پرواز30

4301 : 25 . 390 83بارمان ترک زبان31
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

1201 : 31 . 430 استخر نور منطقه ۶ تهران82امیرمهدی علی پور عموقین32

4101 : 32 . 850 استخرانقالب شیراز83آروین بهبود33



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

3201 : 33 . 9۶0 83پوریا توحیدیان مهر34
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

2501 : 34 . 190 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)82آرین آقامحسنی35

2301 : 38 . 050 83شهریار خرمی3۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

00خطا44 83محمد فائز فعله گری37
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

00غایب13 آبی بیکران تهران83ایلیا رفیع زاده فراهانی38



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

15سال به باال100متر پروانه10

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول۶3 . 5۶ : ۶300 فوالد آذرباییجان میانه73مهدی انصاری1

1۶دوم82 . 57 : ۶500 دلفین آبی مشهد78امیر عباس امرالهی2

15سوم49 . 58 : ۶100 تیم استخر 9 دی تهران78فراز اکبری برومند3

14چهارم00 . 59 : ۶400 هیات شنای مازندران70امیر محمد کاظمی4

14چهارم00 . 59 : ۶200 موج تهران78سامان سپیددست5

12ششم45 . 00 : 4101 هیات شنای کرمان79علی رشیدی۶

11هفتم۶1 . 00 : 5301 موج تهران81متین فتحی7

10هشتم۶5 . 00 : 5201 هیات شنای فارس75آرین علیایی8

8نهم27 . 01 : 5401 80علی سراوند9
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

7دهم83 . 01 : 4301 دلفین آبی مشهد81محمد مهمان نواز10

۶یازدهم1۶ . 02 : 3301 فوالد آذرباییجان میانه79عماد میرزایی11

5دوازدهم5۶ . 03 : 5101 هیات شنای مرکزی78حسین محمد طالبی12

4سیزدهم7۶ . 03 : 4501 استخر هاشمی نژاد مشهد د81سید پارسا خورسند13

3چهاردهم14 . 04 : ۶۶01 موج تهران( الف)80علی ملکی14

2پانزدهم43 . 04 : 4201 هیات شنای کرمان81علی نقوی15

1شانزدهم80 . 05 : 4401 هیات شنای فارس80علی دهقانی سعدی1۶

5۶01 : 0۶ . 080 موج تهران( الف)81عرشیا مرادی17

2301 : 0۶ . ۶00 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی18

3۶01 : 08 . 110 79کیوان امینیان مقدم19
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

3201 : 08 . 140 هیات شنای گلستان81امیر علی بابائی پناه20

2201 : 08 . 850 مدافعان حرم استان خوزستان72پدرام مرمضی21

5501 : 09 . 4۶0 تیم استخر 9 دی تهران74حسین ترابی22

2101 : 10 . 430 73مهدی بالش آبادی23
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2501 : 11 . 080 هیات شنای مازندران77دانیال شجاعی24

3101 : 14 . 110 81محمد مهدی برهان راد25
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

3501 : 14 . ۶90 استخر هاشمی نژاد مشهد81یاسین قنبرزاده2۶

2401 : 1۶ . 330 استخر یگانه تهران80علیرضا صفری27

1401 : 17 . 180 هدف قم81ارسالن قائم مقامی28

3401 : 18 . 300 80بابک بهمنش29
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

1201 : 21 . 850 استخر هاشمی نژاد مشهد د78عارف رحیمی اغ چشمه30

1301 : 22 . 840 80امیرعلی مسعودیفر31
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

4۶01 : 24 . ۶00 هیات شنای مرکزی81سپهر حیدری32



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1211-سال200متر قورباغه11

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول22 . 43 : 5302 84سید علیرضا ذوالنوری1
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

1۶دوم82 . 59 : 5102 دلفین آبی مشهد84میالد میرشاهی2

15سوم3۶ . 05 : 4403 دلفین آبی مشهد85مانی سلمانیان3

14چهارم92 . 10 : 5403 استخر هاشمی نژاد مشهد د84پوریا سید جعفری4

13پنجم14 . 12 : 5203 84کیان شریعتمداری5
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

12ششم89 . 12 : 4۶03 هیات شنای مازندران84معین خانی۶

11هفتم19 . 1۶ : 2203 استخر 9 دی تهران (ب)84امیر پارسا خاکسار7

10هشتم42 . 1۶ : 4103 تیم استخر 9 دی تهران85پارسا مهربان8

8نهم05 . 17 : 2303 تیم استخر 9 دی تهران84یونس عیسی وند9

7دهم۶۶ . 21 : 5503 84علی حیدری10
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

۶یازدهم45 . 22 : 4503 84سید موسی الرضا ساجدی11
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

5دوازدهم25 . 24 : 1503 85عل صداقت12
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

4سیزدهم4۶ . 27 : 3۶03 استخر نور منطقه ۶ تهران84مهداد اسالمی13

3چهاردهم87 . 30 : 3403 استخر هاشمی نژاد مشهد د84امیر محمد سوری14

2پانزدهم21 . 31 : 3303 یزد پولیکا84سبحان کاظمی15

1شانزدهم5۶ . 32 : 1203 85طاها بیدختی1۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

1303 : 33 . 3۶0 هیات شنای مرکزی85مهدی ظهیری17

2103 : 34 . 440 استخر نور منطقه ۶ تهران85محمدرضا بیابانی اردکانی18

2۶03 : 34 . 950 هیات شنای مرکزی84مهدی محمدی19

3203 : 4۶ . ۶00 یزد پولیکا84عرفان زارع20

2403 : 48 . 000 اورکا مشهد84سپهر سرابی21

2503 : 48 . ۶10 استخر 9 دی تهران (ب)84ایلیا تحویلی22

3103 : 52 . 500 هیات شنای گلستان85علیرضا جعفری ملک23

4303 : 55 . 080 84مهدی زینل زاده24
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

4204 : 01 . 870 84اراد جراح زاده25
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

5۶04 : 13 . 230 آبی بیکران تهران84علی شهسوار حقیقی2۶

1404 : 14 . 250 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)85محمدرضا رهنوردان چاالک27

3504 : 33 . 450 آبی بیکران تهران85کوروش مفید28



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1413-سال200متر قورباغه12

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول38 . 32 : ۶302 موج تهران82مهران قاسم زاده اصل1

1۶دوم04 . 38 : ۶402 دلفین آبی مشهد82معراج توروه2

15سوم39 . 41 : 5302 دلفین آبی مشهد82ایمان مهدیزاده3

14چهارم27 . 42 : 5502 82علی صادقی ثمرجان4
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

13پنجم04 . 45 : ۶۶02 استخر هاشمی نژآد مشهد ب82کسری کبیری5

12ششم30 . 45 : ۶202 موج تهران82عرشیا قدیری۶

11هفتم۶7 . 45 : 5402 استخر هاشمی نژاد مشهد83امیر عباس شهرکی7

10هشتم۶8 . 45 : ۶502 موج تهران(ب)83محمدامین سعدی8

8نهم55 . 51 : 5102 82سعید فتحی9
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

7دهم54 . 52 : 4302 تیم قهرمانی دلفین زنجان83علی محمدی10

۶یازدهم03 . 53 : 5202 موج تهران( الف)82فرزین موسوی11

5دوازدهم78 . 55 : 3502 هیات شنای فارس82غالمرضا سیادت پور12

4سیزدهم71 . 5۶ : 3102 استخر میرداماد تبریز82محمد قاسمی13

3چهاردهم55 . 57 : 4502 تیم استخر 9 دی تهران82سجاد سرایی14

2پانزدهم72 . 58 : 3202 هیات شنای فارس83آرین صادقی15

1شانزدهم3۶ . 01 : 5۶03 استخر هاشمی نژآد مشهد ب83امیر حسین یزدی نژاد1۶

2203 : 02 . 200 استخر هاشمی نژاد مشهد د82راشین زنگنه17

۶103 : 03 . 090 موج تهران(ب)83محمدمهدی باقری18

2303 : 03 . 410 هیات شنای کرمان82دانیال عبدالرحمانی19

3۶03 : 03 . 4۶0 استخر میرداماد تبریز82پویا رضاپسند20

2403 : 03 . ۶20 هیات شنای گلستان83علی اصغر مسعودی21

4203 : 07 . 040 استخر هاشمی نژاد مشهد83امید امینی22

2503 : 10 . 240 هیات شنای گلستان83عارف قربان پور23

2103 : 11 . 380 تیم قهرمانی دلفین زنجان83محمدپارسا مسلمی24

3303 : 15 . 820 82محمد ارمین رجبی25
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

1303 : 15 . 910 اورکا مشهد82امیررضا محمدی فرهنگی2۶

4۶03 : 18 . 770 83آرمین دولتخواه27
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

2۶03 : 19 . 450 هیات شنای مرکزی83علیرضا وروانی فرهانی28

4103 : 19 . 4۶0 82سینا واعظی29
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

3403 : 24 . 920 83آریان بیاترک30
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

1503 : 31 . 080 اورکا مشهد82علی محمدی31

1103 : 31 . 720 استخر نور منطقه ۶ تهران83آرمان پاکزاد32

1403 : 3۶ . 0۶0 تیم استخر 9 دی تهران82سید امیر مطهری33



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1203 : 3۶ . 150 هیات شنای مرکزی83مصطفی حاجیان34

00خطا44 83کوروش روحی35
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

15سال به باال200متر قورباغه13

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول05 . 27 : 5302 فوالد آذرباییجان میانه73مهدی انصاری1

1۶دوم05 . 30 : 5102 تیم استخر 9 دی تهران79سامان قپانوری2

15سوم49 . 31 : 5202 موج تهران81سامیار عبدلی3

14چهارم25 . 33 : 5402 موج تهران81علیرضا ملکی4

13پنجم07 . 34 : 3402 هیات شنای فارس75آرین علیایی5

12ششم15 . 34 : 4402 80جواد صدوقی۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

11هفتم42 . 34 : 5۶02 دلفین آبی مشهد80فرشید قناعتی7

10هشتم95 . 34 : 4202 استخر هاشمی نژاد مشهد د73محمد صادق دهنوخلجی8

8نهم00 . 37 : 3202 موج تهران( الف)80روزبه حاجی حسنی9

7دهم73 . 37 : 5502 81مهرشاد سالک10
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

۶یازدهم19 . 40 : 2402 هیات شنای کرمان79احمد دوروزی11

5دوازدهم02 . 41 : 3۶02 81علی درودگر12
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

4سیزدهم05 . 41 : 4102 دلفین آبی مشهد81محمد مهمان نواز13

3چهاردهم75 . 43 : 4302 فوالد آذرباییجان میانه75عباس جهانگیری14

2پانزدهم01 . 45 : 4502 استخر هاشمی نژاد مشهد81امین مهدیزاده15

1شانزدهم5۶ . 45 : 3502 هیات شنای فارس80آرش آستانه1۶

4۶02 : 50 . 5۶0 تیم استخر 9 دی تهران74حسین ترابی17

2302 : 51 . 430 موج تهران( الف)80محمدحسین طیبی18

2202 : 51 . ۶20 هیات شنای مرکزی80علی میرزائی19

2102 : 53 . 120 هیات شنای کرمان81سینا سیدآبادی20

2۶02 : 58 . 920 هیات شنای گلستان79محمد حسین عرب صباحی21

2502 : 59 . 400 81محمد مهدی برهان راد22
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

3303 : 00 . 720 استخر هاشمی نژاد مشهد80شکیب ضیائی23

1403 : 07 . 910 آکادمی طالقانی شهر ری81محمد حسین شیرازی24

1303 : 08 . 7۶0 هیات شنای مرکزی81محمد مهدی دلشاد25

3103 : 11 . 430 81آراد ابراهیم زاده2۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

1203 : 15 . 030 80امیرعلی مسعودیفر27
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

1503 : 20 . 200 استخر نور منطقه ۶ تهران81امیرحسین اقابزرگ28



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1211-سال450*متر آزاد تیمی14

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

3۶اول90 . 05 : 3402 1
میالد میرشاهی-معید نامداری-امیرعلی

سالمتی-امیر کیان حقیقت خواه
دلفین آبی مشهد-

32دوم17 . 09 : 3202 2
کیان شریعتمداری-رامین علیزاده-علی

حیدری-ابولفضل سام
-

تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

30سوم27 . 11 : 1202 3
دانیال شفیعی-ماهان مهری پاشاکی-مهران

حسنی قوام آباد-آریا جاویدنیا
هیات شنای رودهن-

28چهارم74 . 12 : 2302 4
پارسا مهربان-هومن بهروز-کیارش محمد

زاده-امیر حسین امیریان
تیم استخر 9 دی تهران-

2۶پنجم8۶ . 12 : 3302 5
صالح نادری-فرزاد هفتانی-محمد رضا

اورنگ-محمد مهدی دوخایی
هیات شنای مرکزی-

24ششم91 . 14 : 3۶02 ۶

حسین قاسمی مینو-محمد پارسا

نورآئین-محمدرضا بیابانی اردکانی-مهداد

اسالمی

استخر نور منطقه ۶ تهران-

22هفتم78 . 15 : 2402 7
علیرضا جعفری ملک-محمد سجاد دامغا

نی-فرنام چنگیزی-پرهام کاردل
هیات شنای گلستان-

20هشتم2۶ . 1۶ : 3102 8
محمد امین صفاریان-ارسالن امینی

نقندر-کوروش اعلم زینلی-الیاس بهشتی
استخر هاشمی نژاد مشهد-

1302 : 17 . 200 9
محمد حسین رضایی-سبحان کاظمی-اب

والفضل حق پرست-محمد معین رحمانی
یزد پولیکا-

2502 : 20 . 270 10

محمد معین قهری-محمد امین بیگل

رخانی-امیر پارسا خاکسار-امیر ارین

پوردارسرایی

استخر 9 دی تهران (ب)-

1402 : 21 . 030 11
ارمان شوقی-محسن ابرسان-محمد صدرا

پدیدار-مهدی زینل زاده
-

مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2202 : 21 . 040 12
امیر پویا امنا-امیر محمد سوری-سبحان

تذکری-پارسا حلیمی
استخر هاشمی نژاد مشهد د-

3502 : 2۶ . 050 13
سهیل شمس آبادی-متین بازوبندی-عل

صداقت-طاها بیدختی
-

تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

2102 : 30 . 140 14
بامداد دانشور-سپهر سرابی-رادین زمانی-ا

میرعلی مینویی
اورکا مشهد-

1502 : 33 . 720 15

امیرعلی قربان خان-علیرضا نظری-مح

مدرضا رهنوردان چاالک-محمدبهراد

احمدمرویلی

استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)-

2۶02 : 58 . 300 1۶
امیرعلی جعفری-امیر محمد باقری-صادق

سماعی-امیر محمد فرامرزی
آکادمی طالقانی شهر ری-



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1413-سال450*متر آزاد تیمی15

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

3۶اول39 . 52 : 3301 1
غالمرضا سیادت پور-پارسا فالمکی-رادین

نوشاد-سینا ایوب زاده
هیات شنای فارس-

32دوم52 . 52 : 3501 2
کیارش دین پناه-معراج توروه-ایمان مهدیز

اده-پارسا آستانه
دلفین آبی مشهد-

30سوم۶5 . 53 : 1101 3
امیرحسین بابایی-امیر عطا عسگری-ام

یرحسین دست نشان-سهند جوادنیا
تیم قهرمانی دلفین زنجان-

28چهارم0۶ . 5۶ : 3401 4
کیا افضلی-آروین اسدی عزیز آبادی-محمد

فائز فعله گری-سعید فتحی
-

هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

2۶پنجم۶2 . 5۶ : 2201 5
پویا رضاپسند-مهدی روحی خطیبی-عرفان

محمدی
استخر میرداماد تبریز-

24ششم39 . 57 : 1501 ۶
علی دادرس مقدم-پوریا کاکاوند-علیرضا

پورکاظمیان-فرزین موسوی
موج تهران( الف)-

22هفتم51 . 57 : 2301 7
کسری کبیری-امیر حسین یزدی نژاد-

احسان مهدیزاده-پویا بیدستانی
استخر هاشمی نژآد مشهد ب-

20هشتم40 . 59 : 3101 8
علی صادقی ثمرجان-سید علی سجادی

کوروش روحی-حسین صدیقی-
-

تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

1۶01 : 59 . 440 9
بارمان ترک زبان-امیر حسین نادر

ی-مهدی عزیزی-میکائیل علی عباس زاده
-

مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2402 : 00 . 480 10
سید صدرا صابر حسینی-امیر عباس شهرک

ی-امید امینی-مازیار بکیان
استخر هاشمی نژاد مشهد-

3202 : 00 . 580 11
امیر رضا نوروزی-مصطفی حاجیان-علیرضا

وروانی فرهانی-علی جعفری
هیات شنای مرکزی-

2102 : 01 . 500 12

کسرا زنگنه شهرکی-حسین بهزاد دول

ق-سید حسام الدین بنی هاشمیان-سجاد

سرایی

تیم استخر 9 دی تهران-

2502 : 03 . 730 13
دانیال عبدالرحمانی-امیر محمد سما

واتی-سید حسام مهدوی-کوروش واحدی
هیات شنای کرمان-

2۶02 : 03 . 900 14
رضا صادقی-عارف قربان پور-هومر عبا

سی-علی اصغر مسعودی
هیات شنای گلستان-

1402 : 04 . 450 15
محمدمهدی باقری-محمدامین در

شانیان-سام بالود-محمدامین سعدی
موج تهران(ب)-

3۶02 : 0۶ . 880 1۶
پوریا توحیدیان مهر-شهریار خرمی-آرمین

دولتخواه-پوریا رحمانی
-

تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

1202 : 09 . ۶30 17

امیررضا محمدی فرهنگی-علی محمد

ی-حسین قدیری یزدی-پوریا

بذرگرگلستانی

اورکا مشهد-

00غایب13 18
علی جبلی-اهورا دمنابی-عرشیا قدیری

مهران قاسم زاده اصل-
موج تهران-

2200 : 00 . 000 استخر میرداماد تبریز-مهدی قاسمی19



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

15سال به باال450*متر آزاد تیمی1۶

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

3۶اول87 . 3۶ : 3401 1
علی فتحی-بنیامین نوفل-محسن مهمان

نواز-بنیامین قره حسنلو
دلفین آبی مشهد-

32دوم98 . 37 : 3501 2
مهدی انصاری-سروش قندچی-مهرداد

احتسابی-عماد میرزایی
فوالد آذرباییجان میانه-

30سوم57 . 40 : 3۶01 3
حسین ترابی-فراز اکبری برومند-سامان

قپانوری-آرمان صانعی
تیم استخر 9 دی تهران-

28چهارم10 . 41 : 3201 4
سامان سپیددست-علیرضا ملکی-علی

حصاری-سپهر دعوتی
موج تهران-

2۶پنجم73 . 43 : 3301 5
آرین علیایی-سید محمد حسینی-علی

دهقانی سعدی-آروین صارمی
هیات شنای فارس-

24ششم1۶ . 44 : 2101 تیم استخر 9 دی تهران-اشکان نوحی۶

24ششم1۶ . 44 : 2301 شوشتری نیشابور ب-علی صادقی ثمرجان7

24ششم1۶ . 44 : 3101 تیم استخر 9 دی تهران-حسین قاسمی مینو8

24ششم1۶ . 44 : 3101 9
کیوان امینیان مقدم-بابک بهمنش-محمد

قائمی-جواد صدوقی
-

تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

24ششم1۶ . 44 : 3401 استخر هاشمی نژاد مشهد-امیر عباس شهرکی10

22هفتم95 . 47 : 1301 تیم استخر 9 دی تهران-علیرضا حیاتی11

22هفتم95 . 47 : 1401 12
مرتضی حسینی-یاسین قنبرزاده-امین

مهدیزاده-برانوش نوفل
استخر هاشمی نژاد مشهد-

22هفتم95 . 47 : 2101 تیم استخر 9 دی تهران-شایان سنگری13

22هفتم95 . 47 : 2401 14
علی نقوی-علی نجاتی پور-احمد دور

وزی-علی رشیدی
هیات شنای کرمان-

22هفتم95 . 47 : 3301 تیم آذرباییجان شرقی-مانی مددی15

22هفتم95 . 47 : 5501 دلفین آبی مشهد-سید مهدی فرید مهر1۶

22هفتم95 . 47 : 5۶01 باشگاه شین کردستان-آرین صلواتی17

2301 : 49 . 240 18

امیر رضا علی نژاد-محمد صادق دهن

وخلجی-سید پارسا خورسند-عارف رحیمی

اغ چشمه

استخر هاشمی نژاد مشهد د-

1201 : 50 . 480 19
روزبه حاجی حسنی-محمدحسین طیبی-

عرشیا مرادی-علی ملکی
موج تهران( الف)-

2201 : 52 . 950 20
حسین رئوفی-علی میرزائی-حسین محمد

طالبی-سپهر حیدری
هیات شنای مرکزی-

2501 : 58 . 540 21
پارسا قاسمی-سپهر معماری-آرش جامه

بزرگ-علیرضا صفری
استخر یگانه تهران-

1302 : 04 . 490 22
محمد حسین شیرازی-مهدی شکیب

مهر-فرزین احدی-محمد حسین مرادی
آکادمی طالقانی شهر ری-



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1211-سال50متر پروانه17

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول10 . 31 : ۶۶00 دلفین آبی مشهد85امیر کیان حقیقت خواه1

1۶دوم23 . 31 : 7400 هیات شنای رودهن84دانیال شفیعی2

15سوم28 . 31 : 7300 84سید علیرضا ذوالنوری3
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

14چهارم50 . 32 : ۶400 یزد پولیکا84محمد معین رحمانی4

13پنجم53 . 32 : 7500 موج تهران85فرناد دهقان کار5

12ششم09 . 33 : 5200 مدافعان حرم استان خوزستان84رضا قنواتی۶

11هفتم20 . 33 : ۶200 84علی رشید پور7
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

10هشتم19 . 34 : ۶300 هیات شنای مازندران84ابوالغضل نوربخش قادی8

8نهم37 . 34 : 4200 امید قم84علی مظفری9

7دهم44 . 34 : 7100 84ابولفضل سام10
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

۶یازدهم50 . 34 : 5300 84ارمان شوقی11
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

5دوازدهم51 . 34 : 4100 دلفین آبی مشهد84ارمیا وحیدی نیا12

4سیزدهم83 . 34 : 5400 هیات شنای مرکزی85محمد مهدی دوخایی13

3چهاردهم97 . 34 : 5100 84سید موسی الرضا ساجدی14
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2پانزدهم29 . 35 : 5۶00 مدافعان حرم استان خوزستان84کوشا شعبانی15

1شانزدهم33 . 35 : ۶500 موج تهران84پرهام قهرمانی1۶

4300 : 35 . 510 هیات شنای گلستان84فرنام چنگیزی17

5500 : 35 . 580 اورکا مشهد84امیرعلی مینویی18

7200 : 35 . 970 هیات شنای رودهن84آریا جاویدنیا19

4500 : 3۶ . 100 استخر نور منطقه ۶ تهران84حسین قاسمی مینو20

3100 : 3۶ . 840 تیم استخر 9 دی تهران84هومن بهروز21

7۶00 : 38 . 070 85کوروش جعفری22
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

1300 : 38 . 240 تیم استخر 9 دی تهران85پارسا مهربان23

3300 : 38 . 720 استخر هاشمی نژاد مشهد85ارسالن امینی نقندر24

3400 : 39 . 050 هیات شنای مرکزی85مهدی ظهیری25

4۶00 : 39 . 410 استخر هاشمی نژاد مشهد د84امیر محمد سوری2۶

3500 : 39 . 570 استخر هاشمی نژاد مشهد84الیاس بهشتی27

4400 : 40 . 000 هیات شنای گلستان85پرهام کاردل28

3200 : 40 . 190 استخر هاشمی نژاد مشهد د85امیر پویا امنا29

3۶00 : 40 . 770 اورکا مشهد84سپهر سرابی30

2300 : 40 . 880 استخر 9 دی تهران (ب)85امیر ارین پوردارسرایی31



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

2100 : 41 . 390 استخر نور منطقه ۶ تهران84محمد پارسا نورآئین32

1200 : 43 . 150 استخر 9 دی تهران (ب)84محمد امین بیگلرخانی33

2200 : 43 . 340 یزد پولیکا84ابوالفضل حق پرست34

2۶00 : 43 . 350 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)85پرهام خرداد35

1100 : 44 . 900 آبی بیکران تهران84علی شهسوار حقیقی3۶

۶100 : 47 . 080 85ایلیا فتحی37
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

2500 : 51 . 140 85محمد صدرا پدیدار38
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2400 : 51 . 530 آکادمی طالقانی شهر ری85امیر محمد فرامرزی39

1401 : 01 . 000 آکادمی طالقانی شهر ری85امیرعلی جعفری40

1501 : 09 . 490 آبی بیکران تهران85کوروش مفید41



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1413-سال50متر پروانه18

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول13 . 29 : 8300 82کیا افضلی1
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

1۶دوم38 . 29 : 8۶00 مدافعان حرم استان خوزستان83علی حمیدی2

15سوم4۶ . 29 : 8400 دلفین آبی مشهد82معراج توروه3

14چهارم۶۶ . 29 : 8500 هیات شنای فارس82غالمرضا سیادت پور4

13پنجم75 . 29 : 7200 موج تهران83علی جبلی5

12ششم43 . 30 : 7500 موج تهران( الف)82علی دادرس مقدم۶

11هفتم55 . 30 : ۶400 82امیر حسین نادری7
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

10هشتم5۶ . 30 : 7300 82حسین صدیقی8
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

8نهم72 . 30 : 8100 هیات شنای فارس83پارسا فالمکی9

7دهم83 . 30 : 7۶00 تیم قهرمانی دلفین زنجان83امیرحسین دست نشان10

۶یازدهم85 . 30 : 8200 دلفین آبی مشهد83کیارش دین پناه11

5دوازدهم00 . 31 : 5500 هیات شنای مرکزی82امیر رضا نوروزی12

4سیزدهم30 . 31 : 3100 موج تهران(ب)83محمدمهدی باقری13

3چهاردهم31 . 31 : 4500 هیات شنای گلستان83رضا صادقی14

2پانزدهم50 . 31 : 7400 هیات شنای کرمان82امیر محمد سماواتی15

1شانزدهم83 . 31 : 5200 استخر میرداماد تبریز82مهدی قاسمی1۶

۶۶00 : 31 . 850 استخر هاشمی نژآد مشهد ب82احسان مهدیزاده17

۶300 : 32 . 120 83محمد فائز فعله گری18
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

۶100 : 32 . 470 تیم استخر 9 دی تهران82حسین بهزاد دولق19

5۶00 : 32 . 470 اورکا مشهد82پوریا بذرگرگلستانی20

5300 : 32 . ۶۶0 82میکائیل علی عباس زاده21
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

5400 : 32 . ۶70 استخرانقالب شیراز82محمد جواد ظریف خواه22

2200 : 33 . 430 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)82مهدی آدینه پور23

5100 : 33 . ۶00 علم و تمرین قم82محمد پارسا پرواز24

4200 : 33 . ۶50 تیم استخر 9 دی تهران83سید حسام الدین بنی هاشمیان25

۶500 : 33 . 800 83پوریا رحمانی2۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

2300 : 34 . 030 موج تهران(ب)83محمدصالح ولدخانی27

4۶00 : 34 . 400 استخر هاشمی نژاد مشهد83امید امینی28

4400 : 35 . 170 استخر میرداماد تبریز82عرفان محمدی29

۶200 : 35 . 170 استخر هاشمی نژاد مشهد83سید صدرا صابر حسینی30

1300 : 35 . 220 آکادمی طالقانی شهر ری82ایلیا قربانی پور31



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

4300 : 35 . 470 استخر هاشمی نژآد مشهد ب83امیر حسین یزدی نژاد32

3۶00 : 35 . 830 استخر هاشمی نژاد مشهد د83مهدیار برات پور33

3200 : 35 . 880 هیات شنای مرکزی83مصطفی حاجیان34

2100 : 35 . 920 استخر نور منطقه ۶ تهران82امیرمهدی علی پور عموقین35

3300 : 3۶ . 530 نور قم82امیرعلی براتی3۶

7100 : 37 . 050 83پوریا توحیدیان مهر37
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

3500 : 37 . 210 استخرانقالب شیراز83آروین بهبود38

4100 : 37 . ۶90 هیات شنای گلستان83علی اصغر مسعودی39

1200 : 37 . 920 موج تهران( الف)82علیرضا پورکاظمیان40

3400 : 38 . 250 83کوروش روحی41
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

1400 : 39 . 090 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)82آرین آقامحسنی42

1500 : 39 . 570 آبی بیکران تهران83ایلیا رفیع زاده فراهانی43

2500 : 40 . 3۶0 آکادمی طالقانی شهر ری82محمد صالح میرزا44

1100 : 41 . 500 هدف قم83محمد حسن معینی فر45

2۶00 : 41 . 850 هیات شنای مازندران83علی محمدی4۶

2400 : 4۶ . ۶80 هیات شنای کرمان82سید حسام مهدوی47

1۶00 : 50 . 050 اورکا مشهد82علی محمدی48



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

15سال به باال50متر پروانه19

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول53 . 25 : 7300 فوالد آذرباییجان میانه73مهدی انصاری1

1۶دوم35 . 2۶ : 7400 فوالد آذرباییجان میانه75سروش قندچی2

15سوم40 . 2۶ : 7200 هیات شنای مازندران70امیر محمد کاظمی3

14چهارم42 . 2۶ : ۶100 تیم استخر 9 دی تهران78فراز اکبری برومند4

13پنجم90 . 2۶ : 4200 هیات شنای کرمان79علی رشیدی5

12ششم04 . 27 : 5400 استخر نور منطقه ۶ تهران81پوریا رسائی۶

11هفتم21 . 27 : ۶300 دلفین آبی مشهد78بنیامین قره حسنلو7

10هشتم3۶ . 27 : 7500 موج تهران7۶سپهر دعوتی8

8نهم53 . 27 : ۶500 80علی سراوند9
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

8نهم53 . 27 : ۶200 هیات شنای فارس75آرین علیایی10

۶یازدهم54 . 27 : 7100 موج تهران81متین فتحی11

5دوازدهم59 . 27 : 7۶00 79کیوان امینیان مقدم12
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

4سیزدهم83 . 27 : 5500 تیم استخر 9 دی تهران74حسین ترابی13

3چهاردهم70 . 28 : 5100 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی14

2پانزدهم88 . 28 : 5200 استخر هاشمی نژاد مشهد د81سید پارسا خورسند15

1شانزدهم99 . 28 : ۶400 80بابک بهمنش1۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

4۶00 : 29 . 000 هیات شنای مرکزی78حسین محمد طالبی17

5300 : 29 . 190 هیات شنای فارس80علی دهقانی سعدی18

۶۶00 : 29 . 410 هیات شنای مرکزی81سپهر حیدری19

3400 : 29 . ۶50 موج تهران( الف)80علی ملکی20

2300 : 30 . 000 73مهدی بالش آبادی21
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

5۶00 : 30 . 280 مدافعان حرم استان خوزستان72پدرام مرمضی22

2400 : 30 . ۶00 استخر هاشمی نژاد مشهد د78امیر رضا علی نژاد23

3300 : 30 . ۶90 استخر نور منطقه ۶ تهران7۶یاشار یوسفی نژاد24

3100 : 31 . 100 هیات شنای گلستان81امیر علی بابائی پناه25

4500 : 31 . 500 هیات شنای کرمان80علی نجاتی پور2۶

3200 : 31 . 590 81محمد مهدی برهان راد27
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

4300 : 31 . 870 استخر یگانه تهران80علیرضا صفری28

2100 : 33 . 0۶0 هیات شنای گلستان79محمد حسین عرب صباحی29

2۶00 : 33 . 140 مدافعان حرم استان خوزستان81علی حسونی30

3۶00 : 33 . 480 استخر هاشمی نژاد مشهد81یاسین قنبرزاده31



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1200 : 34 . 220 هدف قم81ارسالن قائم مقامی32

2200 : 34 . 940 80امیرعلی مسعودیفر33
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2500 : 35 . 8۶0 استخر یگانه تهران81آرش جامه بزرگ34

3500 : 3۶ . 130 آکادمی طالقانی شهر ری77فرزین احدی35

1300 : 38 . ۶10 80سامان سحابی3۶
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

00غایب14 آکادمی طالقانی شهر ری81محمد حسین مرادی37

00غایب44 هیات شنای مازندران80احمد علی ذبیحی38

00خطا41 81آراد ابراهیم زاده39
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1211-سال100متر کرال پشت20

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول75 . 12 : ۶301 84سید علیرضا ذوالنوری1
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

1۶دوم75 . 14 : ۶401 84ابولفضل سام2
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

15سوم37 . 15 : ۶201 84کیان شریعتمداری3
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

14چهارم۶2 . 15 : ۶101 هیات شنای مرکزی85صالح نادری4

13پنجم97 . 1۶ : 5401 دلفین آبی مشهد84میالد میرشاهی5

12ششم02 . 19 : ۶501 هیات شنای رودهن84آریا جاویدنیا۶

11هفتم25 . 19 : 5301 موج تهران84پرهام قهرمانی7

10هشتم58 . 20 : 5101 تیم استخر 9 دی تهران85امیر حسین امیریان8

8نهم70 . 20 : 5201 84ارمان شوقی9
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

7دهم75 . 20 : 5501 هیات شنای گلستان84محمد سجاد دامغانی10

۶یازدهم78 . 21 : 2301 استخر 9 دی تهران (ب)84امیر پارسا خاکسار11

5دوازدهم5۶ . 25 : 5۶01 یزد پولیکا84محمد حسین رضایی12

4سیزدهم70 . 25 : 4201 هیات شنای گلستان85علیرضا جعفری ملک13

3چهاردهم79 . 25 : 4501 هیات شنای رودهن84ماهان مهری پاشاکی14

2پانزدهم85 . 27 : ۶۶01 85ایلیا فتحی15
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

1شانزدهم85 . 30 : 3101 هیات شنای مازندران84همایون نصیری1۶

3۶01 : 31 . 220 استخر هاشمی نژاد مشهد د85سبحان تذکری17

2401 : 32 . 020 استخر هاشمی نژاد مشهد85کوروش اعلم زینلی18

3401 : 32 . 190 استخر 9 دی تهران (ب)85امیر ارین پوردارسرایی19

4401 : 33 . 590 یزد پولیکا84ابوالفضل حق پرست20

4۶01 : 33 . ۶50 تیم استخر 9 دی تهران85کیارش محمدزاده21

2101 : 35 . 200 استخر هاشمی نژاد مشهد85ارسالن امینی نقندر22

3201 : 3۶ . 440 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)85علیرضا نظری23

3301 : 38 . 530 هیات شنای مرکزی84مهدی محمدی24

4101 : 40 . 820 آبی بیکران تهران84علی شهسوار حقیقی25

2501 : 40 . 910 اورکا مشهد84بامداد دانشور2۶

1301 : 41 . 380 استخر هاشمی نژاد مشهد د84پارسا حلیمی27

2201 : 42 . 890 84اراد جراح زاده28
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

3501 : 43 . ۶00 85متین بازوبندی29
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

1201 : 45 . 900 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)85امیرعلی قربان خان30



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1401 : 49 . 700 آبی بیکران تهران85محمد اعتباری جیرسرائی31

00غایب43 دلفین آبی مشهد85معید نامداری32



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1413-سال100متر کرال پشت21

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول03 . 05 : 8301 استخر میرداماد تبریز82مهدی روحی خطیبی1

1۶دوم25 . 05 : 8101 تیم قهرمانی دلفین زنجان82امیرحسین بابایی2

15سوم۶9 . 07 : 8201 82کیا افضلی3
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

14چهارم47 . 08 : 7401 دلفین آبی مشهد83پارسا آستانه4

13پنجم52 . 08 : ۶501 مدافعان حرم استان خوزستان83دانیال خورده بین5

12ششم52 . 09 : 7301 هیات شنای مازندران82امیر علی دریاپور۶

11هفتم۶5 . 09 : 7۶01 موج تهران83اهورا دمنابی7

10هشتم۶۶ . 09 : 7101 هیات شنای فارس82سینا ایوب زاده8

8نهم00 . 11 : ۶401 هیات شنای کرمان82امیر محمد سماواتی9

7دهم44 . 11 : ۶201 هیات شنای گلستان82هومر عباسی10

۶یازدهم87 . 11 : ۶301 موج تهران( الف)82علی دادرس مقدم11

5دوازدهم21 . 12 : 7501 هیات شنای فارس82رادین نوشاد12

4سیزدهم27 . 12 : 5501 هیات شنای مرکزی82امیر رضا نوروزی13

3چهاردهم۶0 . 12 : 8۶01 استخر هاشمی نژاد مشهد83مازیار بکیان14

2پانزدهم75 . 12 : 4501 تیم قهرمانی دلفین زنجان82امیر عطا عسگری15

1شانزدهم88 . 12 : 5301 موج تهران( الف)82پوریا کاکاوند1۶

7201 : 12 . 990 دلفین آبی مشهد83سید مهدی فرید مهر17

8401 : 13 . 330 82ابولفضل قبادی18
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

8501 : 13 . 850 موج تهران83علی جبلی19

4201 : 1۶ . 230 اورکا مشهد82پوریا بذرگرگلستانی20

4۶01 : 1۶ . 340 استخر هاشمی نژاد مشهد د82راشین زنگنه21

5101 : 1۶ . 370 استخر هاشمی نژاد مشهد83کیارش خندان22

5۶01 : 1۶ . ۶40 موج تهران(ب)83سام بالود23

3301 : 17 . 120 83محمد فائز فعله گری24
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

5201 : 17 . ۶20 هیات شنای مرکزی83علیرضا وروانی فرهانی25

۶۶01 : 18 . 000 استخر میرداماد تبریز82مهدی قاسمی2۶

4401 : 18 . 800 هیات شنای کرمان82کوروش واحدی27

۶101 : 19 . 250 82میکائیل علی عباس زاده28
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2301 : 19 . 720 تیم استخر 9 دی تهران83سید حسام الدین بنی هاشمیان29

3401 : 20 . 820 83بارمان ترک زبان30
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

3101 : 21 . 480 هیات شنای گلستان83عارف قربان پور31

3۶01 : 22 . 150 اورکا مشهد82امیررضا محمدی فرهنگی32

4301 : 22 . 980 آکادمی طالقانی شهر ری82ایلیا قربانی پور33



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

2201 : 24 . 140 استخر نور منطقه ۶ تهران83آرمان پاکزاد34

2501 : 24 . 750 هدف قم83پوریا بهرامی35

2101 : 25 . ۶10 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)82مهدی آدینه پور3۶

1201 : 2۶ . ۶40 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)82آرین آقامحسنی37

3501 : 28 . ۶10 83شهریار خرمی38
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

5401 : 30 . 000 آکادمی طالقانی شهر ری82محمد صالح میرزا39

3201 : 30 . ۶40 استخرانقالب شیراز83آروین بهبود40

1401 : 32 . 410 استخر نور منطقه ۶ تهران83سیدعرفان سادات هاشمی41

2401 : 34 . 430 هیات شنای رودهن83محمد طاها بابائی42

4101 : 34 . 570 83آرمان محروقی43
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

1101 : 37 . 250 هیات شنای رودهن82محمد مهدی حیدری44

2۶01 : 39 . 020 آبی بیکران تهران83ایلیا رفیع زاده فراهانی45

00خطا15 هدف قم83محمد حسین معینی فر4۶

00غایب13 تیم استخر 9 دی تهران82کسرا زنگنه شهرکی47



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

15سال به باال100متر کرال پشت22

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول۶4 . 57 : 5400 دلفین آبی مشهد70محسن مهمان نواز1

1۶دوم14 . 58 : 5200 دلفین آبی مشهد80علی فتحی2

15سوم27 . 58 : 5۶00 فوالد آذرباییجان میانه75سروش قندچی3

14چهارم13 . 01 : 5501 فوالد آذرباییجان میانه73مهدی انصاری4

13پنجم14 . 01 : 5101 موج تهران79علی حصاری5

12ششم35 . 02 : 4301 81محمد قائمی۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

11هفتم53 . 02 : 4501 استخر نور منطقه ۶ تهران81پوریا رسائی7

10هشتم9۶ . 02 : 4101 هیات شنای فارس80ارسالن زارعی8

8نهم21 . 03 : 3301 هیات شنای مرکزی81حسین رئوفی9

7دهم41 . 0۶ : 3401 استخر هاشمی نژاد مشهد81یاسین قنبرزاده10

۶یازدهم22 . 08 : 3201 تیم قهرمانی دلفین زنجان80محمدرضا محمدی11

5دوازدهم89 . 08 : 4401 موج تهران81سامیار عبدلی12

4سیزدهم۶1 . 09 : 3501 هیات شنای فارس81سید محمد حسینی13

3چهاردهم49 . 10 : 3۶01 هیات شنای کرمان80علی نجاتی پور14

2پانزدهم28 . 11 : 3101 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی15

1شانزدهم79 . 11 : 4201 79کیوان امینیان مقدم1۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

2101 : 13 . 410 مدافعان حرم استان خوزستان81علی حسونی17

2301 : 13 . ۶50 هیات شنای کرمان81سینا سیدآبادی18

2401 : 14 . 920 81محمد مهدی برهان راد19
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2۶01 : 17 . ۶70 موج تهران( الف)80محمدحسین طیبی20

1401 : 19 . 820 استخر هاشمی نژاد مشهد د78امیر رضا علی نژاد21

1501 : 19 . 890 تیم استخر 9 دی تهران78اشکان نوحی22

1201 : 20 . 220 هدف قم81ارسالن قائم مقامی23

5301 : 22 . 530 81آراد ابراهیم زاده24
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

4۶01 : 2۶ . 210 تیم استخر 9 دی تهران80کیارش خالقی25

2501 : 27 . 000 استخر یگانه تهران79سپهر معماری2۶

2201 : 27 . 010 آکادمی طالقانی شهر ری81محمد حسین مرادی27

00خطا13 آکادمی طالقانی شهر ری81مهدی شکیب مهر28



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1211-سال200مترآزاد23

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول28 . 17 : ۶402 دلفین آبی مشهد85امیر کیان حقیقت خواه1

1۶دوم54 . 2۶ : ۶202 موج تهران85فرناد دهقان کار2

15سوم۶9 . 27 : 4302 استخر نور منطقه ۶ تهران84حسین قاسمی مینو3

14چهارم۶9 . 31 : 5402 یزد پولیکا84محمد معین رحمانی4

13پنجم۶9 . 32 : 2302 هیات شنای مازندران84ابوالغضل نوربخش قادی5

12ششم92 . 33 : 5202 84علی رشید پور۶
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

11هفتم97 . 33 : 3402 84ارمان شوقی7
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

10هشتم۶1 . 34 : ۶502 تیم استخر 9 دی تهران85امیر حسین امیریان8

8نهم۶5 . 34 : ۶102 هیات شنای مرکزی85محمد مهدی دوخایی9

7دهم51 . 35 : 4102 استخر نور منطقه ۶ تهران84مهداد اسالمی10

۶یازدهم92 . 3۶ : 3202 هیات شنای گلستان84فرنام چنگیزی11

5دوازدهم0۶ . 38 : 2۶02 امید قم84علی مظفری12

4سیزدهم12 . 40 : ۶۶02 موج تهران84پرهام قهرمانی13

3چهاردهم35 . 42 : 3۶02 تیم استخر 9 دی تهران84هومن بهروز14

2پانزدهم57 . 42 : 1302 مدافعان حرم استان خوزستان84کوشا شعبانی15

1شانزدهم0۶ . 45 : 2402 استخر هاشمی نژاد مشهد د84پوریا سید جعفری1۶

5302 : 4۶ . 500 یزد پولیکا84محمد حسین رضایی17

3302 : 47 . 220 استخر هاشمی نژاد مشهد84الیاس بهشتی18

5102 : 47 . 490 هیات شنای مرکزی85فرزاد هفتانی19

3502 : 47 . 500 اورکا مشهد84امیرعلی مینویی20

4۶02 : 47 . 520 استخر هاشمی نژاد مشهد84محمد امین صفاریان21

4202 : 49 . 140 84سهیل شمس آبادی22
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

5۶02 : 51 . 800 دلفین آبی مشهد85معید نامداری23

5502 : 52 . 210 84مهرزاد سپهران24
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

۶302 : 53 . 0۶0 84ابولفضل سام25
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

2202 : 53 . 850 استخر 9 دی تهران (ب)84محمد امین بیگلرخانی2۶

4402 : 55 . 280 85عل صداقت27
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

4502 : 55 . ۶90 هیات شنای رودهن84مهران حسنی قوام آباد28

2102 : 57 . 7۶0 84محسن ابرسان29
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

3103 : 01 . ۶90 استخر 9 دی تهران (ب)84محمد معین قهری30

1403 : 05 . 140 استخر هاشمی نژاد مشهد د85سبحان تذکری31



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

2503 : 10 . 240 آبی بیکران تهران84علی شهسوار حقیقی32

1203 : 13 . 480 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)85علیرضا نظری33

1503 : 41 . 290 آبی بیکران تهران85محمد اعتباری جیرسرائی34



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1413-سال200مترآزاد24

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول44 . 07 : 8302 هیات شنای مرکزی83علی جعفری1

1۶دوم۶۶ . 09 : 8۶02 تیم قهرمانی دلفین زنجان82امیرحسین بابایی2

15سوم73 . 11 : 7202 موج تهران83علی جبلی3

14چهارم78 . 11 : 7402 موج تهران( الف)82فرزین موسوی4

13پنجم20 . 14 : ۶402 موج تهران83اهورا دمنابی5

12ششم1۶ . 1۶ : 8402 دلفین آبی مشهد83سید مهدی فرید مهر۶

11هفتم20 . 1۶ : 7502 موج تهران(ب)83محمدامین سعدی7

10هشتم31 . 1۶ : 8502 هیات شنای فارس83پارسا فالمکی8

8نهم41 . 18 : 7302 هیات شنای فارس82غالمرضا سیادت پور9

7دهم25 . 19 : 8202 تیم استخر 9 دی تهران82سجاد سرایی10

۶یازدهم28 . 19 : 7102 دلفین آبی مشهد83کیارش دین پناه11

5دوازدهم33 . 19 : ۶302 تیم قهرمانی دلفین زنجان82سهند جوادنیا12

4سیزدهم۶3 . 19 : 4402 استخر هاشمی نژآد مشهد ب83پویا بیدستانی13

3چهاردهم78 . 19 : 4202 82میکائیل علی عباس زاده14
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2پانزدهم33 . 23 : 5102 استخرانقالب شیراز82محمد جواد ظریف خواه15

1شانزدهم75 . 23 : 5402 هیات شنای مازندران82عرفان رهبر1۶

7۶02 : 24 . 100 استخر هاشمی نژاد مشهد83مازیار بکیان17

4502 : 25 . 720 استخر میرداماد تبریز82پویا رضاپسند18

5502 : 25 . 880 موج تهران( الف)82پوریا کاکاوند19

۶102 : 2۶ . 440 هیات شنای مرکزی82امیر رضا نوروزی20

5202 : 27 . 720 هیات شنای کرمان82دانیال عبدالرحمانی21

3۶02 : 27 . 930 استخر هاشمی نژاد مشهد د82راشین زنگنه22

8102 : 28 . 240 82سید علی سجادی23
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

4102 : 28 . 500 استخر میرداماد تبریز82محمد قاسمی24

5302 : 29 . 120 82محمد ارمین رجبی25
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

5۶02 : 30 . 210 83آروین اسدی عزیز آبادی2۶
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

4302 : 30 . 940 83محمد فائز فعله گری27
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

3102 : 32 . 320 اورکا مشهد83حسین قدیری یزدی28

3202 : 32 . 780 استخر هاشمی نژاد مشهد د83مهدیار برات پور29

۶502 : 33 . ۶50 موج تهران(ب)83محمدامین درخشانیان30

۶202 : 34 . 540 تیم استخر 9 دی تهران83سید حسام الدین بنی هاشمیان31

1402 : 35 . 870 آکادمی طالقانی شهر ری82ایلیا قربانی پور32

3302 : 3۶ . 000 83پوریا رحمانی33
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

4۶02 : 38 . 200 استخر هاشمی نژاد مشهد83امیر عباس شهرکی34

2202 : 40 . 190 استخر نور منطقه ۶ تهران83آرمان پاکزاد35

2402 : 43 . 800 آکادمی طالقانی شهر ری82محمد صالح میرزا3۶

3402 : 44 . 120 استخرانقالب شیراز83آروین بهبود37

2102 : 44 . 480 استخر نور منطقه ۶ تهران82امیرمهدی علی پور عموقین38

۶۶02 : 47 . 9۶0 استخر هاشمی نژآد مشهد ب82کسری کبیری39

1502 : 53 . 280 آبی بیکران تهران83ایلیا رفیع زاده فراهانی40

2302 : 53 . 980 83شهریار خرمی41
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

2۶02 : 57 . 590 83آرمان محروقی42
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

3503 : 00 . 420 هیات شنای رودهن83محمد طاها بابائی43

1303 : 01 . 030 هیات شنای کرمان82سید حسام مهدوی44

1203 : 12 . ۶30 اورکا مشهد82علی محمدی45

2503 : 18 . 210 هیات شنای مازندران83علی محمدی4۶



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

15سال به باال200مترآزاد25

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول3۶ . 5۶ : 5401 دلفین آبی مشهد78امیر عباس امرالهی1

1۶دوم47 . 59 : 5501 موج تهران81متین فتحی2

15سوم80 . 59 : 3201 هیات شنای کرمان79علی رشیدی3

14چهارم00 . 00 : 4302 تیم استخر 9 دی تهران7۶آرمان صانعی4

13پنجم1۶ . 00 : 5302 هیات شنای مازندران70امیر محمد کاظمی5

12ششم44 . 01 : 4202 تیم استخر 9 دی تهران78فراز اکبری برومند۶

11هفتم79 . 01 : 5202 موج تهران81علیرضا ملکی7

10هشتم80 . 03 : 5102 هیات شنای فارس75آرین علیایی8

8نهم44 . 04 : 4402 دلفین آبی مشهد81محمد مهمان نواز9

7دهم8۶ . 04 : 5۶02 هیات شنای فارس80آروین صارمی10

۶یازدهم04 . 05 : 4102 استخر هاشمی نژاد مشهد د81سید پارسا خورسند11

5دوازدهم5۶ . 0۶ : 3502 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی12

4سیزدهم15 . 12 : 2302 هیات شنای کرمان81علی نقوی13

3چهاردهم47 . 13 : 3402 فوالد آذرباییجان میانه75عباس جهانگیری14

2پانزدهم47 . 1۶ : 3302 81محمد قائمی15
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

1شانزدهم90 . 1۶ : 4502 79کیوان امینیان مقدم1۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

3102 : 17 . 210 هیات شنای مرکزی78حسین محمد طالبی17

2402 : 18 . 050 فوالد آذرباییجان میانه80مهرداد احتسابی18

4۶02 : 18 . 050 موج تهران( الف)81عرشیا مرادی19

1402 : 20 . 840 73مهدی بالش آبادی20
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3۶02 : 21 . 900 استخر هاشمی نژاد مشهد74برانوش نوفل21

2۶02 : 23 . 020 مدافعان حرم استان خوزستان72پدرام مرمضی22

2502 : 24 . 490 استخر یگانه تهران80پارسا قاسمی23

1302 : 2۶ . 880 هیات شنای مازندران77دانیال شجاعی24

2202 : 29 . 9۶0 81محمد مهدی برهان راد25
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2102 : 30 . 1۶0 هیات شنای مرکزی81محمد مهدی دلشاد2۶

1502 : 31 . 440 استخر یگانه تهران80علیرضا صفری27

1۶02 : 35 . 900 آکادمی طالقانی شهر ری81محمد حسین شیرازی28

1102 : 37 . ۶90 آکادمی طالقانی شهر ری77فرزین احدی29

00غایب12 استخر هاشمی نژاد مشهد د78عارف رحیمی اغ چشمه30



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1211-سال50متر قورباغه2۶

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول84 . 35 : ۶300 84سید علیرضا ذوالنوری1
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

1۶دوم۶3 . 38 : ۶100 دلفین آبی مشهد84میالد میرشاهی2

15سوم39 . 39 : ۶400 84کیان شریعتمداری3
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

14چهارم58 . 39 : 5100 دلفین آبی مشهد85مانی سلمانیان4

13پنجم37 . 40 : ۶۶00 استخر هاشمی نژاد مشهد د84پوریا سید جعفری5

12ششم50 . 40 : 5400 هیات شنای مازندران84معین خانی۶

11هفتم81 . 40 : ۶200 84علی حیدری7
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

10هشتم55 . 41 : 5200 84سید موسی الرضا ساجدی8
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

8نهم32 . 42 : 4300 مدافعان حرم استان خوزستان84رضا قنواتی9

7دهم89 . 42 : 4200 هیات شنای رودهن84آریا جاویدنیا10

۶یازدهم31 . 43 : 2300 تیم استخر 9 دی تهران84هومن بهروز11

5دوازدهم70 . 43 : 2۶00 تیم استخر 9 دی تهران84یونس عیسی وند12

4سیزدهم93 . 43 : 5۶00 یزد پولیکا84سبحان کاظمی13

3چهاردهم94 . 43 : 2500 استخر 9 دی تهران (ب)84حسین انزلچی14

2پانزدهم72 . 44 : 4100 هیات شنای مرکزی84مهدی محمدی15

1شانزدهم74 . 44 : 5500 85عل صداقت1۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

۶500 : 44 . 920 85طاها بیدختی17
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

2200 : 45 . 250 استخر نور منطقه ۶ تهران85محمدرضا بیابانی اردکانی18

1400 : 45 . 420 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)84محمدبهراد احمدمرویلی19

3۶00 : 4۶ . 580 هیات شنای مرکزی85محمد رضا اورنگ20

1300 : 4۶ . ۶90 استخر نور منطقه ۶ تهران84محمد پارسا نورآئین21

4500 : 49 . 150 هیات شنای گلستان84فرنام چنگیزی22

2100 : 49 . 2۶0 85محمد صدرا پدیدار23
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

3400 : 49 . 450 هیات شنای رودهن84مهران حسنی قوام آباد24

5300 : 49 . 540 84مهدی زینل زاده25
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

4400 : 49 . ۶30 یزد پولیکا84عرفان زارع2۶

1200 : 49 . 810 استخر 9 دی تهران (ب)84ایلیا تحویلی27

3300 : 53 . 000 آکادمی طالقانی شهر ری84امیر محمد باقری28

3200 : 53 . 390 آبی بیکران تهران84علی شهسوار حقیقی29

3500 : 5۶ . 190 آکادمی طالقانی شهر ری85صادق سماعی30



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

2400 : 59 . ۶40 آبی بیکران تهران85کوروش مفید31

00خطا31 هیات شنای گلستان85پرهام کاردل32

00خطا4۶ استخر هاشمی نژاد مشهد د84امیر محمد سوری33



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1413-سال50متر قورباغه27

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول25 . 32 : 8300 موج تهران82مهران قاسم زاده اصل1

1۶دوم12 . 33 : 8200 دلفین آبی مشهد82معراج توروه2

15سوم80 . 33 : 1200 مدافعان حرم استان خوزستان83علی حمیدی3

14چهارم12 . 34 : ۶400 تیم قهرمانی دلفین زنجان83علی محمدی4

13پنجم52 . 34 : 8400 موج تهران82عرشیا قدیری5

12ششم19 . 35 : 7300 82علی صادقی ثمرجان۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

11هفتم27 . 35 : 8500 دلفین آبی مشهد82ایمان مهدیزاده7

10هشتم34 . 35 : 8100 استخر هاشمی نژاد مشهد83امیر عباس شهرکی8

8نهم۶0 . 35 : 8۶00 استخر هاشمی نژآد مشهد ب82کسری کبیری9

7دهم۶2 . 35 : 7400 82سعید فتحی10
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

۶یازدهم80 . 35 : ۶200 موج تهران( الف)82فرزین موسوی11

5دوازدهم19 . 3۶ : 5400 هیات شنای فارس83آرین صادقی12

4سیزدهم33 . 3۶ : 5200 موج تهران(ب)83محمدامین سعدی13

3چهاردهم75 . 3۶ : ۶300 82امیر حسین نادری14
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2پانزدهم83 . 3۶ : 7۶00 استخر هاشمی نژآد مشهد ب82احسان مهدیزاده15

1شانزدهم31 . 37 : 5300 استخر میرداماد تبریز82پویا رضاپسند1۶

4۶00 : 37 . 380 تیم قهرمانی دلفین زنجان83امیرحسین دست نشان17

۶۶00 : 37 . 510 استخر میرداماد تبریز82محمد قاسمی18

4500 : 38 . 020 هیات شنای گلستان83علی اصغر مسعودی19

5500 : 38 . 130 هیات شنای فارس82غالمرضا سیادت پور20

3200 : 38 . 440 هیات شنای گلستان83عارف قربان پور21

4400 : 39 . 280 هیات شنای کرمان82دانیال عبدالرحمانی22

7500 : 39 . 430 83کوروش روحی23
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

7100 : 39 . 700 استخر هاشمی نژاد مشهد83امید امینی24

4200 : 39 . 780 هیات شنای کرمان82کوروش واحدی25

5۶00 : 40 . 200 استخر هاشمی نژاد مشهد د82راشین زنگنه2۶

3400 : 40 . 580 هدف قم83پوریا بهرامی27

4300 : 40 . 700 82سینا واعظی28
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

7200 : 41 . 480 83آروین اسدی عزیز آبادی29
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

2200 : 42 . 500 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)82مهدی آدینه پور30

۶100 : 42 . 700 83آرمین دولتخواه31
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

۶500 : 43 . 270 83آریان بیاترک32
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

3100 : 43 . 3۶0 اورکا مشهد82امیررضا محمدی فرهنگی33

5100 : 43 . 820 هیات شنای مرکزی83علیرضا وروانی فرهانی34

2300 : 44 . 030 آکادمی طالقانی شهر ری82ایلیا قربانی پور35

2400 : 44 . 070 موج تهران( الف)82علیرضا پورکاظمیان3۶

3۶00 : 44 . 340 هیات شنای رودهن82محمد مهدی حیدری37

1400 : 44 . 580 تیم استخر 9 دی تهران83زکریا حسن نژاد38

4100 : 44 . 900 هیات شنای مرکزی83مصطفی حاجیان39

1300 : 45 . 780 تیم استخر 9 دی تهران82سید امیر مطهری40

2100 : 45 . 800 اورکا مشهد82علی محمدی41

3500 : 4۶ . 140 آکادمی طالقانی شهر ری83آرمین نصراللهی42

2۶00 : 47 . 110 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)82آرین آقامحسنی43

3300 : 55 . 750 هیات شنای مازندران83علی محمدی44

00غایب15 علم و تمرین قم82محمد پارسا پرواز45

00غایب25 هدف قم83محمد حسن معینی فر4۶



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

15سال به باال50متر قورباغه28

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول11 . 29 : 7400 فوالد آذرباییجان میانه73مهدی انصاری1

1۶دوم۶0 . 30 : 5200 دلفین آبی مشهد80فرشید قناعتی2

15سوم13 . 31 : ۶300 فوالد آذرباییجان میانه75سروش قندچی3

14چهارم4۶ . 31 : ۶۶00 استخر هاشمی نژاد مشهد د73محمد صادق دهنوخلجی4

13پنجم49 . 31 : 7500 80علی سراوند5
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

12ششم95 . 31 : 5400 دلفین آبی مشهد70شایان عظیمی۶

11هفتم37 . 32 : 7100 81مهرشاد سالک7
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

10هشتم41 . 32 : 7300 موج تهران7۶سپهر دعوتی8

8نهم54 . 32 : 5300 موج تهران( الف)80روزبه حاجی حسنی9

7دهم74 . 32 : ۶400 81علی درودگر10
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

۶یازدهم88 . 32 : 5500 استخر هاشمی نژاد مشهد81امین مهدیزاده11

5دوازدهم03 . 33 : 7200 موج تهران81سامیار عبدلی12

4سیزدهم15 . 33 : 7۶00 80جواد صدوقی13
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

3چهاردهم3۶ . 33 : 4500 استخر نور منطقه ۶ تهران81پوریا رسائی14

2پانزدهم0۶ . 34 : 4300 هیات شنای فارس80علی دهقانی سعدی15

2پانزدهم0۶ . 34 : 3۶00 تیم استخر 9 دی تهران78اشکان نوحی1۶

۶500 : 34 . 110 81آراد ابراهیم زاده17
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

۶200 : 34 . 150 هیات شنای کرمان79احمد دوروزی18

4400 : 34 . 180 هیات شنای فارس80آرش آستانه19

5۶00 : 34 . 180 موج تهران( الف)80محمدحسین طیبی20

4200 : 34 . 750 استخر هاشمی نژاد مشهد80شکیب ضیائی21

۶100 : 34 . 840 هیات شنای مرکزی80علی میرزائی22

4۶00 : 35 . ۶90 استخر نور منطقه ۶ تهران7۶یاشار یوسفی نژاد23

1200 : 3۶ . 040 تیم استخر 9 دی تهران81عرفان هنرپرور24

3100 : 3۶ . 330 هیات شنای گلستان79محمد حسین عرب صباحی25

3200 : 3۶ . 490 هیات شنای کرمان81سینا سیدآبادی2۶

2200 : 3۶ . 570 هدف قم81ارسالن قائم مقامی27

3400 : 37 . 230 81محمد مهدی برهان راد28
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2300 : 37 . 340 مدافعان حرم استان خوزستان7۶حسین سیفی29

3500 : 39 . 500 80امیرعلی مسعودیفر30
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2400 : 39 . 800 استخر یگانه تهران81آرش جامه بزرگ31



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

2100 : 40 . 380 آکادمی طالقانی شهر ری81محمد حسین شیرازی32

1300 : 40 . 810 استخر هاشمی نژاد مشهد د78عارف رحیمی اغ چشمه33

3300 : 41 . 250 80سامان سحابی34
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

5100 : 41 . ۶10 هیات شنای مرکزی81محمد مهدی دلشاد35

1400 : 41 . ۶30 آکادمی طالقانی شهر ری81محمد حسین مرادی3۶

2500 : 43 . 550 استخر یگانه تهران79سپهر معماری37

00غایب41 هیات شنای مازندران80احمد علی ذبیحی38



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1211-سال200متر مختلط انفرادی29

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول۶5 . 34 : ۶102 دلفین آبی مشهد85امیر کیان حقیقت خواه1

1۶دوم71 . 34 : ۶302 84سید علیرضا ذوالنوری2
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

15سوم29 . 44 : ۶۶02 هیات شنای رودهن84دانیال شفیعی3

14چهارم00 . 50 : 5302 84علی رشید پور4
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

13پنجم۶۶ . 51 : ۶502 یزد پولیکا84محمد معین رحمانی5

12ششم12 . 52 : 2202 استخر نور منطقه ۶ تهران84حسین قاسمی مینو۶

11هفتم22 . 54 : 3۶02 تیم استخر 9 دی تهران85امیر حسین امیریان7

10هشتم42 . 54 : ۶402 موج تهران85فرناد دهقان کار8

8نهم8۶ . 57 : 5102 84ارمان شوقی9
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

7دهم48 . 59 : 5502 دلفین آبی مشهد85معید نامداری10

۶یازدهم70 . 59 : 4402 84سید موسی الرضا ساجدی11
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

5دوازدهم78 . 00 : 1۶03 استخر 9 دی تهران (ب)84امیر پارسا خاکسار12

4سیزدهم13 . 01 : 3103 استخر هاشمی نژاد مشهد د84پوریا سید جعفری13

3چهاردهم58 . 01 : 2503 استخر نور منطقه ۶ تهران84مهداد اسالمی14

2پانزدهم87 . 01 : 5203 هیات شنای رودهن84آریا جاویدنیا15

1شانزدهم00 . 03 : 4203 هیات شنای گلستان84محمد سجاد دامغانی1۶

5403 : 04 . 8۶0 84ابولفضل سام17
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

4303 : 07 . 290 هیات شنای مازندران84معین خانی18

3303 : 07 . 530 تیم استخر 9 دی تهران85پارسا مهربان19

5۶03 : 07 . 8۶0 هیات شنای مرکزی85محمد مهدی دوخایی20

1103 : 11 . ۶80 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)84محمدبهراد احمدمرویلی21

1403 : 13 . 000 اورکا مشهد84امیرعلی مینویی22

3203 : 13 . 1۶0 84مهرزاد سپهران23
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

2103 : 13 . 370 استخر هاشمی نژاد مشهد د84امیر محمد سوری24

2403 : 14 . 8۶0 هیات شنای گلستان85علیرضا جعفری ملک25

4103 : 15 . 420 استخر هاشمی نژاد مشهد84محمد امین صفاریان2۶

4503 : 1۶ . 300 84سهیل شمس آبادی27
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

1203 : 22 . 030 اورکا مشهد84بامداد دانشور28

4۶03 : 22 . 7۶0 استخر هاشمی نژاد مشهد85کوروش اعلم زینلی29

2۶03 : 25 . 880 هیات شنای مرکزی85فرزاد هفتانی30

3503 : 30 . 4۶0 84کوروش کاکاوند31
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

3403 : 39 . 520 84اراد جراح زاده32
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2303 : 43 . 250 آبی بیکران تهران84علی شهسوار حقیقی33

00غایب15 آبی بیکران تهران85محمد اعتباری جیرسرائی34

00خطا۶2 موج تهران84پرهام قهرمانی35

00غایب13 مدافعان حرم استان خوزستان84رضا قنواتی3۶



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1413-سال200متر مختلط انفرادی30

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول00 . 20 : 7302 موج تهران82مهران قاسم زاده اصل1

1۶دوم95 . 23 : ۶202 دلفین آبی مشهد82معراج توروه2

15سوم2۶ . 30 : 3۶02 مدافعان حرم استان خوزستان83علی حمیدی3

14چهارم12 . 31 : 7202 هیات شنای فارس82غالمرضا سیادت پور4

13پنجم3۶ . 32 : 2402 مدافعان حرم استان خوزستان83دانیال خورده بین5

12ششم۶7 . 32 : 7402 هیات شنای مرکزی83علی جعفری۶

11هفتم78 . 32 : 7502 موج تهران83علی جبلی7

10هشتم۶4 . 34 : 4402 تیم قهرمانی دلفین زنجان82امیرحسین بابایی8

8نهم59 . 35 : ۶302 82کیا افضلی9
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

7دهم21 . 3۶ : ۶402 موج تهران(ب)83محمدمهدی باقری10

۶یازدهم11 . 37 : 5402 تیم استخر 9 دی تهران82سجاد سرایی11

5دوازدهم5۶ . 39 : 4202 هیات شنای کرمان82امیر محمد سماواتی12

4سیزدهم89 . 39 : ۶502 موج تهران( الف)82فرزین موسوی13

3چهاردهم38 . 40 : 5502 دلفین آبی مشهد83پارسا آستانه14

2پانزدهم95 . 41 : 5۶02 تیم قهرمانی دلفین زنجان82سهند جوادنیا15

1شانزدهم10 . 42 : ۶102 موج تهران( الف)82علی دادرس مقدم1۶

4302 : 42 . 220 هیات شنای گلستان83رضا صادقی17

5202 : 42 . 890 هیات شنای مرکزی82امیر رضا نوروزی18

3302 : 44 . 190 استخر هاشمی نژآد مشهد ب83پویا بیدستانی19

3202 : 48 . 020 استخر هاشمی نژآد مشهد ب83امیر حسین یزدی نژاد20

7102 : 48 . 080 هیات شنای فارس83پارسا فالمکی21

4۶02 : 50 . 270 هیات شنای گلستان82هومر عباسی22

3102 : 51 . 320 استخر هاشمی نژاد مشهد83امید امینی23

2202 : 51 . 450 اورکا مشهد82پوریا بذرگرگلستانی24

7۶02 : 52 . ۶10 82حسین صدیقی25
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

5102 : 52 . 990 استخر هاشمی نژاد مشهد83سید صدرا صابر حسینی2۶

5302 : 55 . 030 موج تهران(ب)83محمدامین درخشانیان27

1403 : 00 . 390 استخر نور منطقه ۶ تهران83آرمان پاکزاد28

3503 : 05 . ۶10 83کوروش روحی29
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

3403 : 10 . 340 تیم استخر 9 دی تهران83سید حسام الدین بنی هاشمیان30

2503 : 11 . 710 82امیرحسین جدیدزاده31
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2303 : 14 . 340 82محمد امین حسن زاده یزدی32
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1303 : 20 . ۶80 آکادمی طالقانی شهر ری83آرمین نصراللهی33

1203 : 31 . 000 آبی بیکران تهران83ایلیا رفیع زاده فراهانی34

00خطا۶۶ 83آروین اسدی عزیز آبادی35
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

00غایب45 استخر میرداماد تبریز82مهدی روحی خطیبی3۶

00غایب41 استخر میرداماد تبریز82عرفان محمدی37

00خطا21 اورکا مشهد82امیررضا محمدی فرهنگی38



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

15سال به باال200متر مختلط انفرادی31

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول10 . 12 : ۶502 فوالد آذرباییجان میانه75سروش قندچی1

1۶دوم1۶ . 12 : ۶۶02 دلفین آبی مشهد78امیر عباس امرالهی2

15سوم90 . 13 : ۶202 فوالد آذرباییجان میانه73مهدی انصاری3

14چهارم35 . 15 : ۶102 هیات شنای فارس75آرین علیایی4

13پنجم78 . 15 : 5302 تیم استخر 9 دی تهران78فراز اکبری برومند5

12ششم53 . 1۶ : ۶302 موج تهران81علیرضا ملکی۶

11هفتم54 . 22 : 4302 دلفین آبی مشهد81محمد مهمان نواز7

10هشتم75 . 24 : 5۶02 موج تهران( الف)80روزبه حاجی حسنی8

8نهم3۶ . 25 : ۶402 موج تهران81متین فتحی9

7دهم95 . 27 : 4402 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی10

۶یازدهم15 . 28 : 5202 هیات شنای فارس80آروین صارمی11

5دوازدهم0۶ . 29 : 4۶02 استخر هاشمی نژاد مشهد د73محمد صادق دهنوخلجی12

4سیزدهم10 . 30 : 3102 استخر هاشمی نژاد مشهد د81سید پارسا خورسند13

3چهاردهم۶۶ . 30 : 5502 81محمد قائمی14
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

2پانزدهم79 . 31 : 3302 هیات شنای کرمان81علی نقوی15

1شانزدهم55 . 32 : 4202 هیات شنای مرکزی78حسین محمد طالبی1۶

2202 : 37 . 890 تیم استخر 9 دی تهران79امیرحسین صداقت17

3۶02 : 38 . 270 هیات شنای کرمان81سینا سیدآبادی18

5102 : 38 . 9۶0 استخر هاشمی نژاد مشهد74برانوش نوفل19

5402 : 39 . 050 81محمد مهدی برهان راد20
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

4102 : 40 . 200 81علی درودگر21
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

3202 : 40 . 250 هیات شنای گلستان81امیر علی بابائی پناه22

4502 : 40 . 850 موج تهران( الف)81عرشیا مرادی23

2۶02 : 41 . ۶20 73مهدی بالش آبادی24
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2502 : 4۶ . 520 هیات شنای گلستان79محمد حسین عرب صباحی25

2302 : 48 . 470 هیات شنای مازندران77دانیال شجاعی2۶

2402 : 51 . 110 استخر یگانه تهران80پارسا قاسمی27

3502 : 51 . 970 هیات شنای مرکزی81محمد مهدی دلشاد28

2102 : 5۶ . 910 80امیرعلی مسعودیفر29
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

1202 : 57 . 900 استخر نور منطقه ۶ تهران81امیرحسین اقابزرگ30

1402 : 58 . ۶80 آکادمی طالقانی شهر ری81محمد حسین شیرازی31

1303 : 05 . 500 آکادمی طالقانی شهر ری77فرزین احدی32

00غایب34 هیات شنای مازندران80احمد علی ذبیحی33



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1211-سال450*متر مختلط تیمی32

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

3۶اول27 . 20 : 3402 1
میالد میرشاهی-مانی سلمانیان-امیر کیان

حقیقت خواه-ارمیا وحیدی نیا
دلفین آبی مشهد-

32دوم00 . 21 : 3302 2
ابولفضل سام-کیان شریعتمداری-کوروش

جعفری-علی حیدری
-

تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

30سوم۶1 . 29 : 2402 3
امیر حسین امیریان-یونس عیسی وند-

هومن بهروز-پارسا مهربان
تیم استخر 9 دی تهران-

28چهارم83 . 29 : 2502 4

محمد حسین رضایی-سبحان کاظم

ی-محمد معین رحمانی-ابوالفضل حق

پرست

یزد پولیکا-

2۶پنجم23 . 34 : 1202 5
سبحان تذکری-پوریا سید جعفری-امیر

پویا امنا-امیر محمد سوری
استخر هاشمی نژاد مشهد د-

24ششم12 . 37 : 2302 ۶
محمد سجاد دامغانی-علیرضا جعفری

ملک-پرهام کاردل-فرنام چنگیزی
هیات شنای گلستان-

22هفتم47 . 39 : 3102 7
امیر محمد سجادی-عل صداقت-کوروش

کاکاوند-طاها بیدختی
-

تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

20هشتم15 . 41 : 3502 8
الیاس بهشتی-ارسالن امینی نقندر-محمد

امین صفاریان-کوروش اعلم زینلی
استخر هاشمی نژاد مشهد-

2202 : 43 . 230 9
حسین انزلچی-امیر پارسا خاکسار-امیر

ارین پوردارسرایی-محمد معین قهری
استخر 9 دی تهران (ب)-

1402 : 44 . 400 10
مهدی زینل زاده-ارمان شوقی-محمد صدرا

پدیدار-محسن ابرسان
-

مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2102 : 45 . 340 11

محمد پارسا نورآئین-محمدرضا بیابانی

اردکانی-حسین قاسمی مینو-مهداد

اسالمی

استخر نور منطقه ۶ تهران-

1303 : 02 . 280 12

امیرعلی قربان خان-محمدرضا رهنوردان

چاالک-پرهام خرداد-محمدبهراد

احمدمرویلی

استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)-

2۶03 : 19 . 230 13
امیرعلی جعفری-امیر محمد باقری-صادق

سماعی-امیر محمد فرامرزی
آکادمی طالقانی شهر ری-

00غایب32 14
صالح نادری-مهدی محمدی-محمد مهدی

دوخایی-محمد رضا اورنگ
هیات شنای مرکزی-

00غایب3۶ 15
آریا جاویدنیا-مهران حسنی قوام آباد-د

انیال شفیعی-ماهان مهری پاشاکی
هیات شنای رودهن-



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1413-سال450*متر مختلط تیمی33

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

3۶اول13 . 03 : 2۶02 1
اهورا دمنابی-عرشیا قدیری-مهران قاسم

زاده اصل-علی جبلی
موج تهران-

32دوم22 . 04 : 2502 2
امیرحسین بابایی-علی محمدی-امیر عطا

عسگری-امیرحسین دست نشان
تیم قهرمانی دلفین زنجان-

30سوم49 . 04 : 3202 3
پارسا آستانه-معراج توروه-سید مهدی فرید

مهر-کیارش دین پناه
دلفین آبی مشهد-

28چهارم75 . 04 : 3302 4
رادین نوشاد-آرین صادقی-غالمرضا سیادت

پور-سینا ایوب زاده
هیات شنای فارس-

2۶پنجم15 . 08 : 3402 5
ابولفضل قبادی-علی صادقی ثمرج

ان-حسین صدیقی-سید علی سجادی
-

تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

24ششم30 . 08 : 2202 ۶
مهدی روحی خطیبی-محمد قاسم

ی-مهدی قاسمی-پویا رضاپسند
استخر میرداماد تبریز-

22هفتم13 . 09 : 3502 7
کیا افضلی-سعید فتحی-آروین اسدی عزیز

آبادی-محمد فائز فعله گری
-

هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

20هشتم77 . 11 : 3۶02 8
کیارش خندان-امیر عباس شهرکی-مازیار

بکیان-سید صدرا صابر حسینی
استخر هاشمی نژاد مشهد-

1102 : 14 . 830 9
سام بالود-محمدامین سعدی-محمدمهدی

باقری-محمدصالح ولدخانی
موج تهران(ب)-

1502 : 14 . 8۶0 10
پوریا کاکاوند-فرزین موسوی-علی دادرس

مقدم-علیرضا پورکاظمیان
موج تهران( الف)-

1302 : 15 . 310 11
هومر عباسی-علی اصغر مسعودی-رضا

صادقی-عارف قربان پور
هیات شنای گلستان-

2102 : 20 . 020 12

سید حسام الدین بنی هاشمیان-سجاد

سرایی-حسین بهزاد دولق-کسرا زنگنه

شهرکی

تیم استخر 9 دی تهران-

1۶02 : 20 . 110 13

میکائیل علی عباس زاده-امیر حسین

نادری-محمد ارمین رجبی-بارمان ترک

زبان

-
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2402 : 20 . 440 14
کسری کبیری-احسان مهدیزاده-امیر

حسین یزدی نژاد-پویا بیدستانی
استخر هاشمی نژآد مشهد ب-

3102 : 21 . 830 15
علیرضا وروانی فرهانی-مصطفی حاجی

ان-امیر رضا نوروزی-علی جعفری
هیات شنای مرکزی-

1402 : 24 . 120 1۶
کوروش واحدی-دانیال عبدالرحمانی-امیر

محمد سماواتی-سید حسام مهدوی
هیات شنای کرمان-

1202 : 24 . 580 17
امیررضا محمدی فرهنگی-علی محمدی

پوریا بذرگرگلستانی-حسین قدیری یزدی-
اورکا مشهد-

00غایب23 18
پوریا رحمانی-پوریا توحیدیان مهر-شهریار

خرمی-آرمین دولتخواه
-

تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

15سال به باال450*متر مختلط تیمی34

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

3۶اول10 . 47 : 2301 1
محسن مهمان نواز-فرشید قناعتی-امیر

عباس امرالهی-بنیامین قره حسنلو
دلفین آبی مشهد-

32دوم1۶ . 48 : 2501 2
سروش قندچی-مهدی انصاری-عماد

میرزایی-مهرداد احتسابی
فوالد آذرباییجان میانه-

30سوم53 . 53 : 2101 3
علی حصاری-علیرضا ملکی-متین فتحی

سپهر دعوتی-
موج تهران-

28چهارم۶4 . 54 : 2401 4
محمد قائمی-علی درودگر-جواد صدوقی

کیوان امینیان مقدم-
-

تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

2۶پنجم15 . 55 : 2201 5
ارسالن زارعی-علی دهقانی سعدی-آرین

علیایی-آروین صارمی
هیات شنای فارس-

24ششم5۶ . 57 : 1301 ۶
علی نجاتی پور-احمد دوروزی-علی نقو

ی-علی رشیدی
هیات شنای کرمان-

22هفتم85 . 58 : 2۶01 7
حسین رئوفی-علی میرزائی-حسین محمد

طالبی-سپهر حیدری
هیات شنای مرکزی-

20هشتم75 . 01 : 1202 8
یاسین قنبرزاده-شکیب ضیائی-مرتضی

حسینی-امین مهدیزاده
استخر هاشمی نژاد مشهد-

1402 : 02 . 700 9

سید پارسا خورسند-محمد صادق دهنو

خلجی-امیر رضا علی نژاد-عارف رحیمی اغ

چشمه

استخر هاشمی نژاد مشهد د-

1۶02 : 07 . 450 10
روزبه حاجی حسنی-محمدحسین طیبی-

عرشیا مرادی-علی ملکی
موج تهران( الف)-

1102 : 24 . 810 11
مهدی شکیب مهر-فرزین احدی-محمد

حسین مرادی-محمد حسین شیرازی
آکادمی طالقانی شهر ری-

00غایب15 12
کیارش خالقی-سامان قپانوری-فراز اکبری

برومند-آرمان صانعی
تیم استخر 9 دی تهران-



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1211-سال100 متر آزاد35

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول19 . 03 : 7301 دلفین آبی مشهد85امیر کیان حقیقت خواه1

1۶دوم44 . 08 : 7401 یزد پولیکا84محمد معین رحمانی2

15سوم47 . 08 : ۶301 84علی رشید پور3
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

14چهارم31 . 09 : ۶501 هیات شنای مازندران84ابوالغضل نوربخش قادی4

13پنجم32 . 09 : 5401 تیم استخر 9 دی تهران85امیر حسین امیریان5

12ششم44 . 09 : 5501 استخر نور منطقه ۶ تهران84حسین قاسمی مینو۶

11هفتم5۶ . 09 : 3301 امید قم84علی مظفری7

10هشتم50 . 10 : 7501 هیات شنای گلستان84فرنام چنگیزی8

8نهم28 . 11 : 4301 استخر نور منطقه ۶ تهران84مهداد اسالمی9

7دهم73 . 11 : 5۶01 دلفین آبی مشهد85امیرعلی سالمتی10

۶یازدهم84 . 11 : 4401 مدافعان حرم استان خوزستان84رضا قنواتی11

5دوازدهم۶4 . 12 : 7201 84علی حیدری12
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

4سیزدهم83 . 14 : ۶۶01 85رامین علیزاده13
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

3چهاردهم42 . 15 : 4501 تیم استخر 9 دی تهران84هومن بهروز14

2پانزدهم7۶ . 15 : 5201 استخر هاشمی نژاد مشهد84الیاس بهشتی15

1شانزدهم93 . 15 : 3201 استخر هاشمی نژاد مشهد د84امیر محمد سوری1۶

4۶01 : 1۶ . 490 یزد پولیکا84ابوالفضل حق پرست17

3401 : 17 . 110 اورکا مشهد84امیرعلی مینویی18

5101 : 17 . ۶50 استخر هاشمی نژاد مشهد84محمد امین صفاریان19

1201 : 17 . 720 هیات شنای رودهن84ماهان مهری پاشاکی20

3۶01 : 17 . 800 استخر هاشمی نژاد مشهد د85امیر پویا امنا21

7101 : 18 . 140 84سهیل شمس آبادی22
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

4201 : 18 . 330 هیات شنای مرکزی85فرزاد هفتانی23

4101 : 18 . 390 هیات شنای رودهن84مهران حسنی قوام آباد24

۶101 : 18 . 390 هیات شنای مرکزی85محمد مهدی دوخایی25

2301 : 19 . 120 استخر 9 دی تهران (ب)84محمد امین بیگلرخانی2۶

2501 : 20 . 050 اورکا مشهد84بامداد دانشور27

7۶01 : 20 . 310 85طاها بیدختی28
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

3501 : 22 . 070 استخر 9 دی تهران (ب)84محمد معین قهری29

2401 : 2۶ . 1۶0 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)85محمدرضا رهنوردان چاالک30

1401 : 44 . 270 آبی بیکران تهران85محمد اعتباری جیرسرائی31



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

3101 : 4۶ . ۶50 آکادمی طالقانی شهر ری85امیر محمد فرامرزی32

2201 : 49 . 970 آکادمی طالقانی شهر ری84امیر محمد باقری33

1301 : 55 . 410 آبی بیکران تهران85کوروش مفید34

00غایب۶4 84ارمان شوقی35
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

00غایب۶2 84محسن ابرسان3۶
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

00غایب53 موج تهران84پرهام قهرمانی37



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1413-سال100 متر آزاد3۶

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول00 . 59 : 8300 تیم قهرمانی دلفین زنجان82امیرحسین بابایی1

1۶دوم38 . 59 : 7200 موج تهران( الف)82فرزین موسوی2

15سوم54 . 59 : 9500 هیات شنای فارس82سینا ایوب زاده3

14چهارم87 . 59 : 9300 هیات شنای مرکزی83علی جعفری4

13پنجم42 . 00 : 8101 مدافعان حرم استان خوزستان83علی حمیدی5

12ششم11 . 01 : 9401 82علی صادقی ثمرجان۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

11هفتم25 . 01 : 8501 دلفین آبی مشهد83کیارش دین پناه7

10هشتم57 . 01 : 5201 82میکائیل علی عباس زاده8
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

8نهم79 . 01 : 9101 هیات شنای فارس83پارسا فالمکی9

7دهم8۶ . 01 : 9201 موج تهران83علی جبلی10

۶یازدهم87 . 01 : 9۶01 هیات شنای مرکزی82امیر رضا نوروزی11

5دوازدهم58 . 02 : 8401 موج تهران83اهورا دمنابی12

4سیزدهم73 . 02 : ۶401 هیات شنای مازندران82عرفان رهبر13

3چهاردهم74 . 02 : 7301 تیم استخر 9 دی تهران82سجاد سرایی14

2پانزدهم57 . 03 : 5۶01 موج تهران(ب)83محمدامین سعدی15

1شانزدهم82 . 03 : 7۶01 استخر هاشمی نژاد مشهد83مازیار بکیان1۶

۶501 : 03 . 8۶0 استخرانقالب شیراز82محمد جواد ظریف خواه17

۶۶01 : 04 . 000 استخر هاشمی نژآد مشهد ب83پویا بیدستانی18

7401 : 04 . 020 تیم قهرمانی دلفین زنجان82سهند جوادنیا19

5301 : 04 . 120 موج تهران( الف)82علی دادرس مقدم20

7101 : 04 . 400 دلفین آبی مشهد83سید مهدی فرید مهر21

4201 : 04 . 780 استخر میرداماد تبریز82مهدی قاسمی22

۶101 : 05 . 3۶0 استخر هاشمی نژآد مشهد ب82احسان مهدیزاده23

۶201 : 05 . 520 استخر میرداماد تبریز82پویا رضاپسند24

۶301 : 0۶ . 010 82سعید فتحی25
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

7501 : 0۶ . 700 هیات شنای کرمان82دانیال عبدالرحمانی2۶

4501 : 0۶ . 790 اورکا مشهد82پوریا بذرگرگلستانی27

3401 : 0۶ . 900 اورکا مشهد83حسین قدیری یزدی28

3301 : 0۶ . 940 تیم استخر 9 دی تهران83سید حسام الدین بنی هاشمیان29

4301 : 07 . 030 موج تهران(ب)83سام بالود30

8۶01 : 07 . 080 هیات شنای کرمان82کوروش واحدی31

5401 : 07 . 190 83بارمان ترک زبان32
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

8201 : 07 . 290 82سید علی سجادی33
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

4401 : 07 . 580 83آروین اسدی عزیز آبادی34
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

3۶01 : 07 . 720 استخر هاشمی نژاد مشهد د82راشین زنگنه35

3501 : 08 . ۶90 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)82مهدی آدینه پور3۶

5501 : 09 . 140 83پوریا رحمانی37
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

4۶01 : 10 . 180 استخر هاشمی نژاد مشهد83امیر عباس شهرکی38

2101 : 10 . 850 استخر هاشمی نژاد مشهد د83مهدیار برات پور39

2501 : 11 . 1۶0 آکادمی طالقانی شهر ری82محمد صالح میرزا40

2401 : 11 . ۶۶0 هدف قم83پوریا بهرامی41

2301 : 11 . ۶۶0 استخر نور منطقه ۶ تهران82امیرمهدی علی پور عموقین42

3201 : 12 . ۶50 استخر نور منطقه ۶ تهران83آرمان پاکزاد43

4101 : 14 . 170 هیات شنای گلستان83علی اصغر مسعودی44

3101 : 14 . 230 استخرانقالب شیراز83آروین بهبود45

5101 : 14 . 520 83آرمین دولتخواه4۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

2۶01 : 1۶ . 080 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)82آرین آقامحسنی47

1201 : 18 . 4۶0 هیات شنای رودهن82محمد مهدی حیدری48

1301 : 18 . 720 آکادمی طالقانی شهر ری83آرمین نصراللهی49

1401 : 19 . 700 هیات شنای رودهن83محمد طاها بابائی50

2201 : 20 . 510 نور قم82امیرعلی براتی51

1501 : 21 . 300 نور قم83پویا فالح52

1101 : 33 . 310 هیات شنای مازندران83علی محمدی53



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

15سال به باال100 متر آزاد37

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول00 . 53 : ۶200 تیم استخر 9 دی تهران7۶آرمان صانعی1

1۶دوم23 . 53 : 7300 فوالد آذرباییجان میانه73مهدی انصاری2

15سوم24 . 53 : 7100 دلفین آبی مشهد78بنیامین قره حسنلو3

14چهارم42 . 53 : 5200 هیات شنای کرمان79علی رشیدی4

13پنجم0۶ . 54 : 7400 هیات شنای مازندران70امیر محمد کاظمی5

12ششم20 . 54 : 7200 موج تهران7۶سپهر دعوتی۶

11هفتم90 . 54 : ۶300 دلفین آبی مشهد78بنیامین نوفل7

10هشتم19 . 55 : 7500 موج تهران78سامان سپیددست8

8نهم00 . 5۶ : 4100 فوالد آذرباییجان میانه79عماد میرزایی9

7دهم4۶ . 5۶ : 7۶00 هیات شنای فارس80آروین صارمی10

۶یازدهم9۶ . 5۶ : 5100 استخر هاشمی نژاد مشهد د81سید پارسا خورسند11

5دوازدهم52 . 57 : ۶500 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی12

4سیزدهم32 . 58 : 4300 استخر هاشمی نژاد مشهد د78امیر رضا علی نژاد13

3چهاردهم۶8 . 58 : 5300 هیات شنای مرکزی81سپهر حیدری14

2پانزدهم18 . 59 : ۶100 81محمد قائمی15
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

1شانزدهم39 . 59 : ۶400 80بابک بهمنش1۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

۶۶01 : 00 . 140 هیات شنای فارس81سید محمد حسینی17

3201 : 01 . 190 73مهدی بالش آبادی18
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3۶01 : 02 . 130 مدافعان حرم استان خوزستان72پدرام مرمضی19

3501 : 02 . 490 تیم قهرمانی دلفین زنجان80محمدرضا محمدی20

3401 : 02 . ۶30 استخر نور منطقه ۶ تهران7۶یاشار یوسفی نژاد21

2301 : 03 . 770 81محمد مهدی برهان راد22
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

4401 : 04 . 340 موج تهران( الف)81عرشیا مرادی23

3301 : 04 . 350 هیات شنای کرمان79احمد دوروزی24

4۶01 : 04 . 350 هیات شنای مرکزی78حسین محمد طالبی25

4501 : 04 . 390 موج تهران( الف)81سید طاها کامدار2۶

1301 : 04 . ۶۶0 هدف قم81ارسالن قائم مقامی27

4201 : 05 . 1۶0 81مهرشاد سالک28
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

3101 : 05 . 310 تیم استخر 9 دی تهران81عرفان هنرپرور29

5501 : 0۶ . 500 81آراد ابراهیم زاده30
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

2401 : 09 . 0۶0 80امیرعلی مسعودیفر31
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

2501 : 09 . 250 استخر یگانه تهران81آرش جامه بزرگ32

2201 : 10 . 010 80سامان سحابی33
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

1401 : 11 . 530 مدافعان حرم استان خوزستان7۶حسین سیفی34

1201 : 13 . ۶80 استخر یگانه تهران79سپهر معماری35

00غایب54 هیات شنای مازندران80احمد علی ذبیحی3۶

00غایب5۶ استخر هاشمی نژاد مشهد74برانوش نوفل37



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1211-سال50متر کرال پشت38

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول3۶ . 33 : ۶300 هیات شنای رودهن84دانیال شفیعی1

1۶دوم78 . 33 : ۶500 84ابولفضل سام2
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

15سوم13 . 35 : ۶400 هیات شنای رودهن84آریا جاویدنیا3

14چهارم20 . 35 : ۶100 84کیان شریعتمداری4
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

13پنجم21 . 35 : ۶200 هیات شنای مرکزی85صالح نادری5

12ششم31 . 3۶ : 4200 84ارمان شوقی۶
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

11هفتم72 . 3۶ : 5300 دلفین آبی مشهد84میالد میرشاهی7

10هشتم94 . 3۶ : 4300 موج تهران84پرهام قهرمانی8

8نهم20 . 37 : 3300 استخر نور منطقه ۶ تهران84حسین قاسمی مینو9

7دهم42 . 37 : 5200 یزد پولیکا84محمد حسین رضایی10

۶یازدهم74 . 37 : 4400 تیم استخر 9 دی تهران85امیر حسین امیریان11

5دوازدهم12 . 38 : 4100 هیات شنای گلستان84محمد سجاد دامغانی12

4سیزدهم97 . 38 : 5400 دلفین آبی مشهد85معید نامداری13

3چهاردهم74 . 39 : ۶۶00 85ایلیا فتحی14
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

2پانزدهم84 . 39 : 3400 استخر هاشمی نژاد مشهد د84پوریا سید جعفری15

1شانزدهم03 . 40 : 4۶00 استخر هاشمی نژاد مشهد84الیاس بهشتی1۶

3500 : 40 . 130 هیات شنای مازندران84همایون نصیری17

4500 : 40 . ۶90 هیات شنای گلستان85علیرضا جعفری ملک18

2500 : 41 . 700 استخر 9 دی تهران (ب)85امیر ارین پوردارسرایی19

3100 : 42 . 190 استخر نور منطقه ۶ تهران84محمد پارسا نورآئین20

2400 : 42 . 410 استخر 9 دی تهران (ب)84حسین انزلچی21

3200 : 43 . 220 استخر هاشمی نژاد مشهد85کوروش اعلم زینلی22

5500 : 43 . 230 یزد پولیکا84ابوالفضل حق پرست23

2300 : 43 . 720 تیم استخر 9 دی تهران85کیارش محمدزاده24

5۶00 : 43 . 7۶0 هیات شنای مرکزی84مهدی محمدی25

5100 : 43 . 980 84مهدی زینل زاده2۶
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

1400 : 44 . 410 اورکا مشهد84سپهر سرابی27

2۶00 : 44 . 490 آبی بیکران تهران84علی شهسوار حقیقی28

1300 : 44 . 9۶0 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)85علیرضا نظری29

3۶00 : 45 . 020 آکادمی طالقانی شهر ری85امیرعلی جعفری30

2100 : 4۶ . 1۶0 استخر هاشمی نژاد مشهد د84پارسا حلیمی31

1500 : 4۶ . 420 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)85امیرعلی قربان خان32



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1200 : 51 . 5۶0 آبی بیکران تهران85محمد اعتباری جیرسرائی33

2200 : 58 . 110 آکادمی طالقانی شهر ری85صادق سماعی34



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1413-سال50متر کرال پشت39

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول42 . 29 : 9300 استخر میرداماد تبریز82مهدی روحی خطیبی1

1۶دوم81 . 29 : 8300 هیات شنای مازندران82امیر علی دریاپور2

15سوم38 . 30 : 9400 82کیا افضلی3
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

14چهارم7۶ . 30 : 9200 تیم قهرمانی دلفین زنجان82امیرحسین بابایی4

13پنجم73 . 31 : 8۶00 دلفین آبی مشهد83پارسا آستانه5

12ششم98 . 31 : ۶500 مدافعان حرم استان خوزستان83دانیال خورده بین۶

11هفتم08 . 32 : 7100 هیات شنای فارس82سینا ایوب زاده7

10هشتم19 . 32 : 9100 استخر میرداماد تبریز82مهدی قاسمی8

8نهم83 . 32 : 7300 هیات شنای فارس82رادین نوشاد9

7دهم00 . 33 : 8200 موج تهران83اهورا دمنابی10

۶یازدهم15 . 33 : 5500 موج تهران( الف)82پوریا کاکاوند11

5دوازدهم17 . 33 : 8500 هیات شنای گلستان82هومر عباسی12

4سیزدهم25 . 33 : 9۶00 هیات شنای مرکزی83علی جعفری13

3چهاردهم3۶ . 33 : 5400 موج تهران( الف)82علی دادرس مقدم14

2پانزدهم59 . 33 : 9500 82ابولفضل قبادی15
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

1شانزدهم73 . 33 : 8100 هیات شنای مرکزی82امیر رضا نوروزی1۶

5100 : 33 . 880 هیات شنای کرمان82امیر محمد سماواتی17

7500 : 34 . 350 83محمد فائز فعله گری18
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

۶200 : 34 . 390 استخر هاشمی نژاد مشهد83کیارش خندان19

8400 : 34 . ۶10 موج تهران83علی جبلی20

۶100 : 34 . ۶50 استخر هاشمی نژاد مشهد د82راشین زنگنه21

۶400 : 34 . 970 82میکائیل علی عباس زاده22
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

7۶00 : 35 . 1۶0 دلفین آبی مشهد83کیارش دین پناه23

7200 : 35 . 170 اورکا مشهد82پوریا بذرگرگلستانی24

3400 : 35 . 380 علم و تمرین قم82محمد پارسا پرواز25

۶300 : 35 . 490 83بارمان ترک زبان2۶
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

5200 : 35 . ۶50 موج تهران(ب)83محمدصالح ولدخانی27

۶۶00 : 35 . ۶70 استخر هاشمی نژاد مشهد83سید صدرا صابر حسینی28

5300 : 3۶ . 230 هیات شنای کرمان82کوروش واحدی29

4100 : 37 . 380 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)82مهدی آدینه پور30

5۶00 : 37 . 420 استخر هاشمی نژآد مشهد ب83امیر حسین یزدی نژاد31



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

3100 : 38 . 320 هدف قم83پوریا بهرامی32

3200 : 38 . 390 تیم قهرمانی دلفین زنجان83بهراد حدادیان33

4۶00 : 38 . 390 اورکا مشهد82امیررضا محمدی فرهنگی34

3۶00 : 39 . 250 استخر نور منطقه ۶ تهران83آرمان پاکزاد35

1300 : 39 . 740 تیم استخر 9 دی تهران83علی محمد اکبری3۶

2400 : 40 . 020 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)82آرین آقامحسنی37

3300 : 40 . 170 آکادمی طالقانی شهر ری82محمد صالح میرزا38

7400 : 40 . 280 83شهریار خرمی39
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

3500 : 40 . ۶40 آکادمی طالقانی شهر ری83آرمین نصراللهی40

2200 : 40 . 740 هیات شنای رودهن82محمد مهدی حیدری41

4200 : 41 . 090 استخرانقالب شیراز83آروین بهبود42

4300 : 41 . ۶20 83آرمان محروقی43
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

2300 : 41 . 790 هیات شنای رودهن83محمد طاها بابائی44

1400 : 41 . 9۶0 هدف قم83محمد حسین معینی فر45

1200 : 42 . 900 تیم استخر 9 دی تهران83زکریا حسن نژاد4۶

2100 : 43 . 530 نور قم83پویا فالح47

00غایب45 هیات شنای گلستان83عارف قربان پور48

00خطا25 استخر نور منطقه ۶ تهران83سیدعرفان سادات هاشمی49

00غایب44 استخر هاشمی نژآد مشهد ب82احسان مهدیزاده50



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

15سال به باال50متر کرال پشت40

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول59 . 2۶ : ۶200 دلفین آبی مشهد80علی فتحی1

1۶دوم۶8 . 2۶ : ۶400 دلفین آبی مشهد70محسن مهمان نواز2

15سوم85 . 2۶ : ۶300 فوالد آذرباییجان میانه75سروش قندچی3

14چهارم94 . 2۶ : ۶500 فوالد آذرباییجان میانه73مهدی انصاری4

13پنجم47 . 27 : 5200 استخر نور منطقه ۶ تهران81پوریا رسائی5

12ششم90 . 27 : ۶100 موج تهران79علی حصاری۶

11هفتم72 . 28 : 5400 81محمد قائمی7
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

10هشتم75 . 28 : ۶۶00 هیات شنای مرکزی81حسین رئوفی8

8نهم83 . 28 : 4400 هیات شنای فارس80ارسالن زارعی9

7دهم84 . 28 : 5300 موج تهران78سامان سپیددست10

۶یازدهم04 . 30 : 4100 80علی سراوند11
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

5دوازدهم29 . 30 : 3400 استخر هاشمی نژاد مشهد د81سید پارسا خورسند12

4سیزدهم9۶ . 30 : 5100 استخر هاشمی نژاد مشهد81یاسین قنبرزاده13

3چهاردهم14 . 31 : 5500 79کیوان امینیان مقدم14
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

2پانزدهم83 . 31 : 4200 هیات شنای کرمان80علی نجاتی پور15

1شانزدهم90 . 31 : 4۶00 استخر هاشمی نژاد مشهد د73محمد صادق دهنوخلجی1۶

3500 : 31 . 950 تیم قهرمانی دلفین زنجان80محمدرضا محمدی17

3200 : 32 . 190 هیات شنای فارس81سید محمد حسینی18

4500 : 32 . 500 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی19

3100 : 32 . ۶20 81محمد مهدی برهان راد20
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2300 : 33 . 020 مدافعان حرم استان خوزستان81علی حسونی21

5۶00 : 33 . ۶30 81آراد ابراهیم زاده22
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

2200 : 33 . 730 هیات شنای کرمان81سینا سیدآبادی23

4300 : 34 . 390 استخر یگانه تهران80پارسا قاسمی24

1200 : 35 . ۶40 تیم استخر 9 دی تهران81عرفان هنرپرور25

3۶00 : 35 . 940 هیات شنای مازندران77دانیال شجاعی2۶

2500 : 3۶ . 380 هدف قم81ارسالن قائم مقامی27

3300 : 37 . 880 تیم استخر 9 دی تهران80کیارش خالقی28

1400 : 38 . 550 آکادمی طالقانی شهر ری81مهدی شکیب مهر29

1300 : 40 . 750 80سامان سحابی30
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

00غایب24 موج تهران( الف)81سید طاها کامدار31



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1211-سال200متر پروانه41

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول83 . 41 : 4402 دلفین آبی مشهد85امیر کیان حقیقت خواه1

1۶دوم25 . 43 : 5502 84سید علیرضا ذوالنوری2
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

15سوم۶1 . 48 : 5402 موج تهران85فرناد دهقان کار3

14چهارم21 . 53 : 5102 هیات شنای مرکزی85محمد مهدی دوخایی4

13پنجم43 . 57 : 4302 84علی رشید پور5
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

12ششم44 . 57 : 4502 استخر نور منطقه ۶ تهران84حسین قاسمی مینو۶

11هفتم2۶ . 58 : 5202 یزد پولیکا84محمد معین رحمانی7

10هشتم۶5 . 0۶ : 3۶03 مدافعان حرم استان خوزستان84کوشا شعبانی8

8نهم52 . 07 : 2503 مدافعان حرم استان خوزستان84رضا قنواتی9

7دهم73 . 07 : 3303 تیم استخر 9 دی تهران84هومن بهروز10

۶یازدهم8۶ . 08 : 3203 اورکا مشهد84امیرعلی مینویی11

5دوازدهم22 . 15 : 5303 85کوروش جعفری12
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

4سیزدهم۶۶ . 21 : 2303 هیات شنای گلستان85پرهام کاردل13

3چهاردهم۶7 . 21 : 3503 استخر 9 دی تهران (ب)85امیر ارین پوردارسرایی14

2پانزدهم50 . 23 : 2203 استخر هاشمی نژاد مشهد84محمد امین صفاریان15

1شانزدهم20 . 25 : 3103 دلفین آبی مشهد85معید نامداری1۶

1203 : 31 . 530 اورکا مشهد84بامداد دانشور17

2403 : 32 . 330 هیات شنای مرکزی85مهدی ظهیری18

3403 : 34 . 810 هیات شنای گلستان84فرنام چنگیزی19

4۶03 : 4۶ . 530 84مهرزاد سپهران20
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

1403 : 47 . 470 استخر 9 دی تهران (ب)84ایلیا تحویلی21

4203 : 53 . 980 یزد پولیکا84محمد حسین رضایی22

2۶03 : 54 . 0۶0 استخر هاشمی نژاد مشهد د85سبحان تذکری23

4103 : 57 . 100 آبی بیکران تهران84علی شهسوار حقیقی24

1504 : 05 . 300 تیم استخر 9 دی تهران85کیارش محمدزاده25

2104 : 05 . 750 استخر هاشمی نژاد مشهد د85امیر پویا امنا2۶

1304 : 53 . 730 آبی بیکران تهران85محمد اعتباری جیرسرائی27

00غایب5۶ 84کوروش کاکاوند28
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1413-سال200متر پروانه42

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول۶۶ . 18 : 5302 موج تهران82مهران قاسم زاده اصل1

1۶دوم7۶ . 27 : 5202 دلفین آبی مشهد82معراج توروه2

15سوم75 . 35 : 3302 تیم قهرمانی دلفین زنجان82امیر عطا عسگری3

14چهارم24 . 37 : 4402 هیات شنای فارس82غالمرضا سیادت پور4

13پنجم42 . 37 : 5502 82حسین صدیقی5
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

12ششم27 . 40 : 5۶02 دلفین آبی مشهد83سید مهدی فرید مهر۶

11هفتم37 . 44 : 4102 هیات شنای گلستان83رضا صادقی7

10هشتم82 . 4۶ : 4302 موج تهران(ب)83محمدمهدی باقری8

8نهم32 . 47 : 4202 هیات شنای فارس83پارسا فالمکی9

7دهم83 . 50 : 3202 استخرانقالب شیراز82محمد جواد ظریف خواه10

۶یازدهم17 . 53 : 5102 82امیر حسین نادری11
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

5دوازدهم42 . 54 : 4502 استخر هاشمی نژاد مشهد83مازیار بکیان12

4سیزدهم53 . 55 : 2302 تیم قهرمانی دلفین زنجان83امیرحسین دست نشان13

3چهاردهم47 . 00 : 3۶03 تیم استخر 9 دی تهران82حسین بهزاد دولق14

2پانزدهم75 . 00 : 2۶03 82ابولفضل قبادی15
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

1شانزدهم91 . 00 : 2503 استخر هاشمی نژاد مشهد83امید امینی1۶

3403 : 01 . 920 استخر هاشمی نژآد مشهد ب83امیر حسین یزدی نژاد17

1203 : 09 . 150 هیات شنای مرکزی83علیرضا وروانی فرهانی18

1403 : 12 . 770 هیات شنای مرکزی83مصطفی حاجیان19

1303 : 13 . 910 استخر هاشمی نژاد مشهد د83مهدیار برات پور20

4۶03 : 13 . 970 موج تهران(ب)83محمدامین درخشانیان21

2203 : 20 . 700 استخر میرداماد تبریز82عرفان محمدی22

3103 : 23 . 840 استخر هاشمی نژآد مشهد ب83پویا بیدستانی23

3503 : 30 . ۶20 83پوریا رحمانی24
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

1103 : 3۶ . 950 83شهریار خرمی25
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

1503 : 38 . 1۶0 تیم استخر 9 دی تهران82کسرا زنگنه شهرکی2۶

2403 : 39 . 3۶0 استخرانقالب شیراز83آروین بهبود27

00خطا54 83آروین اسدی عزیز آبادی28
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

00خطا21 83مهدی عزیزی29
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

15سال به باال200متر پروانه43

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول۶4 . 08 : 4102 دلفین آبی مشهد78امیر عباس امرالهی1

1۶دوم72 . 10 : 4302 فوالد آذرباییجان میانه73مهدی انصاری2

15سوم82 . 10 : 4۶02 موج تهران78سامان سپیددست3

14چهارم20 . 12 : 4202 موج تهران81متین فتحی4

13پنجم03 . 18 : 4402 هیات شنای فارس75آرین علیایی5

12ششم۶7 . 22 : 3102 دلفین آبی مشهد81محمد مهمان نواز۶

11هفتم4۶ . 24 : 3502 موج تهران( الف)80علی ملکی7

10هشتم28 . 2۶ : 4502 هیات شنای مرکزی78حسین محمد طالبی8

8نهم89 . 27 : 2202 هیات شنای کرمان81علی نقوی9

7دهم25 . 29 : 3302 فوالد آذرباییجان میانه79عماد میرزایی10

۶یازدهم31 . 33 : 2102 تیم استخر 9 دی تهران79امیرحسین صداقت11

5دوازدهم3۶ . 35 : 3402 هیات شنای فارس80علی دهقانی سعدی12

4سیزدهم۶8 . 35 : 2402 موج تهران( الف)81عرشیا مرادی13

3چهاردهم11 . 44 : 1402 هیات شنای گلستان81امیر علی بابائی پناه14

2پانزدهم33 . 48 : 3۶02 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی15

1شانزدهم3۶ . 50 : 1202 هیات شنای مازندران77دانیال شجاعی1۶

2۶02 : 51 . 440 هیات شنای کرمان80علی نجاتی پور17

2502 : 52 . 130 80بابک بهمنش18
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

2302 : 54 . 400 هیات شنای مرکزی81محمد مهدی دلشاد19

1302 : 59 . 220 استخر یگانه تهران80علیرضا صفری20

00غایب32 استخر هاشمی نژاد مشهد74برانوش نوفل21



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1211-سال100 متر قورباغه44

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول91 . 1۶ : 5301 84سید علیرضا ذوالنوری1
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

1۶دوم01 . 25 : 4401 دلفین آبی مشهد85مانی سلمانیان2

15سوم80 . 25 : 5101 دلفین آبی مشهد84میالد میرشاهی3

14چهارم23 . 27 : 5401 استخر هاشمی نژاد مشهد د84پوریا سید جعفری4

13پنجم39 . 28 : 5201 84کیان شریعتمداری5
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

12ششم5۶ . 28 : 4101 هیات شنای مازندران84معین خانی۶

11هفتم۶1 . 29 : 4201 84سید موسی الرضا ساجدی7
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

10هشتم77 . 29 : 4501 تیم استخر 9 دی تهران85پارسا مهربان8

8نهم25 . 32 : 3۶01 استخر هاشمی نژاد مشهد د84امیر محمد سوری9

7دهم51 . 32 : 2201 استخر 9 دی تهران (ب)84امیر پارسا خاکسار10

۶یازدهم53 . 33 : 2301 استخر 9 دی تهران (ب)84حسین انزلچی11

5دوازدهم22 . 34 : 3401 تیم استخر 9 دی تهران84یونس عیسی وند12

4سیزدهم03 . 37 : 5501 84علی حیدری13
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

3چهاردهم98 . 38 : 3201 یزد پولیکا84سبحان کاظمی14

2پانزدهم۶4 . 40 : 3501 84محسن ابرسان15
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

1شانزدهم12 . 41 : 3301 هیات شنای گلستان84محمد سجاد دامغانی1۶

5۶01 : 41 . 770 85طاها بیدختی17
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

4۶01 : 42 . 170 هیات شنای مرکزی84مهدی محمدی18

1201 : 43 . ۶40 استخر نور منطقه ۶ تهران84محمد پارسا نورآئین19

3101 : 44 . 9۶0 هیات شنای مرکزی85مهدی ظهیری20

2۶01 : 4۶ . 470 اورکا مشهد84سپهر سرابی21

2501 : 47 . 130 85محمد صدرا پدیدار22
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2401 : 47 . 300 یزد پولیکا84عرفان زارع23

2101 : 49 . 350 استخر نور منطقه ۶ تهران85محمدرضا بیابانی اردکانی24

1301 : 53 . 970 استخر هاشمی نژاد مشهد85کوروش اعلم زینلی25

1501 : 59 . 720 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)85محمدرضا رهنوردان چاالک2۶

1402 : 04 . 050 آبی بیکران تهران85کوروش مفید27

1102 : 14 . 280 آبی بیکران تهران85محمد اعتباری جیرسرائی28

00غایب43 85عل صداقت29
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1413-سال100 متر قورباغه45

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول57 . 09 : 7301 موج تهران82مهران قاسم زاده اصل1

1۶دوم99 . 10 : 7401 دلفین آبی مشهد82معراج توروه2

15سوم47 . 13 : 7201 موج تهران82عرشیا قدیری3

14چهارم58 . 15 : 5401 استخر هاشمی نژآد مشهد ب82کسری کبیری4

13پنجم15 . 1۶ : ۶401 استخر هاشمی نژاد مشهد83امیر عباس شهرکی5

12ششم39 . 1۶ : ۶501 تیم قهرمانی دلفین زنجان83علی محمدی۶

11هفتم51 . 1۶ : 7101 82علی صادقی ثمرجان7
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

10هشتم۶3 . 1۶ : ۶301 دلفین آبی مشهد82ایمان مهدیزاده8

8نهم52 . 18 : ۶101 موج تهران(ب)83محمدامین سعدی9

7دهم۶5 . 18 : ۶201 82سعید فتحی10
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

۶یازدهم70 . 19 : 5101 هیات شنای فارس83آرین صادقی11

5دوازدهم14 . 21 : 4501 استخر هاشمی نژآد مشهد ب82احسان مهدیزاده12

4سیزدهم9۶ . 21 : 3401 82امیر حسین نادری13
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

3چهاردهم0۶ . 22 : 7۶01 موج تهران( الف)82فرزین موسوی14

2پانزدهم37 . 22 : 5۶01 استخر میرداماد تبریز82محمد قاسمی15

1شانزدهم78 . 23 : 4301 استخر میرداماد تبریز82پویا رضاپسند1۶

4۶01 : 24 . 030 هیات شنای فارس82غالمرضا سیادت پور17

4401 : 25 . 130 هیات شنای گلستان83علی اصغر مسعودی18

3501 : 2۶ . 720 استخر هاشمی نژاد مشهد د82راشین زنگنه19

4201 : 27 . 470 استخر هاشمی نژاد مشهد83امید امینی20

3301 : 27 . 720 تیم قهرمانی دلفین زنجان83محمدپارسا مسلمی21

2401 : 27 . 770 هدف قم83پوریا بهرامی22

3101 : 27 . 810 هیات شنای گلستان83عارف قربان پور23

4101 : 28 . 120 موج تهران(ب)83محمدصالح ولدخانی24

3201 : 28 . 180 هیات شنای کرمان82دانیال عبدالرحمانی25

2301 : 28 . 530 82سینا واعظی2۶
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

5201 : 30 . 5۶0 83آرمین دولتخواه27
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

5301 : 30 . ۶۶0 83کوروش روحی28
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

2501 : 31 . 970 اورکا مشهد82امیررضا محمدی فرهنگی29

3۶01 : 32 . 090 هیات شنای مرکزی83علیرضا وروانی فرهانی30

۶۶01 : 32 . 800 83آروین اسدی عزیز آبادی31
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

5501 : 33 . 580 83آریان بیاترک32
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

1201 : 35 . 400 هدف قم83محمد حسن معینی فر33

1401 : 37 . 440 تیم استخر 9 دی تهران83زکریا حسن نژاد34

1301 : 38 . 250 اورکا مشهد82علی محمدی35

2۶01 : 38 . 520 تیم استخر 9 دی تهران82سید امیر مطهری3۶

2201 : 39 . 710 هیات شنای رودهن82محمد مهدی حیدری37

7501 : 42 . 940 آکادمی طالقانی شهر ری83آرمین نصراللهی38

2101 : 50 . 590 هیات شنای مرکزی83مصطفی حاجیان39



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

15سال به باال100 متر قورباغه4۶

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول25 . 07 : ۶301 فوالد آذرباییجان میانه73مهدی انصاری1

1۶دوم55 . 07 : 5۶01 تیم استخر 9 دی تهران79سامان قپانوری2

15سوم70 . 07 : ۶۶01 دلفین آبی مشهد80فرشید قناعتی3

14چهارم18 . 08 : 5301 80علی سراوند4
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

13پنجم۶0 . 09 : 4401 استخر هاشمی نژاد مشهد د73محمد صادق دهنوخلجی5

12ششم77 . 09 : 5501 هیات شنای فارس75آرین علیایی۶

11هفتم37 . 10 : 5401 دلفین آبی مشهد70شایان عظیمی7

10هشتم47 . 10 : ۶501 81مهرشاد سالک8
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

8نهم73 . 10 : 5201 80جواد صدوقی9
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

7دهم09 . 11 : ۶201 موج تهران78سامان سپیددست10

۶یازدهم37 . 11 : ۶401 موج تهران81سامیار عبدلی11

5دوازدهم8۶ . 11 : 5101 موج تهران( الف)80روزبه حاجی حسنی12

4سیزدهم58 . 12 : 4501 فوالد آذرباییجان میانه75عباس جهانگیری13

3چهاردهم78 . 12 : ۶101 81علی درودگر14
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

2پانزدهم40 . 13 : 3301 استخر هاشمی نژاد مشهد81امین مهدیزاده15

1شانزدهم15 . 14 : 3401 هیات شنای فارس80آرش آستانه1۶

4201 : 14 . 440 هیات شنای کرمان79احمد دوروزی17

4101 : 14 . 870 موج تهران( الف)80محمدحسین طیبی18

3۶01 : 17 . 080 تیم استخر 9 دی تهران78اشکان نوحی19

4۶01 : 17 . ۶90 81آراد ابراهیم زاده20
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

4301 : 18 . 070 هیات شنای مرکزی80علی میرزائی21

2301 : 20 . 720 هیات شنای کرمان81سینا سیدآبادی22

3201 : 21 . 190 استخر هاشمی نژاد مشهد80شکیب ضیائی23

3101 : 22 . 450 هیات شنای گلستان79محمد حسین عرب صباحی24

1401 : 23 . 050 هدف قم81ارسالن قائم مقامی25

2401 : 24 . 020 81محمد مهدی برهان راد2۶
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2101 : 2۶ . 140 80امیرعلی مسعودیفر27
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

3501 : 28 . ۶10 آکادمی طالقانی شهر ری77فرزین احدی28

1501 : 29 . ۶70 استخر هاشمی نژاد مشهد د78عارف رحیمی اغ چشمه29

1301 : 30 . 030 80سامان سحابی30
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

2201 : 31 . 800 هیات شنای مرکزی81محمد مهدی دلشاد31



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1201 : 34 . 580 استخر نور منطقه ۶ تهران81امیرحسین اقابزرگ32

2۶01 : 44 . ۶70 استخر یگانه تهران79سپهر معماری33

00غایب25 آکادمی طالقانی شهر ری81مهدی شکیب مهر34



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1211-سال100متر مختلط انفرادی47

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول47 . 10 : 7201 84سید علیرضا ذوالنوری1
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

1۶دوم84 . 11 : 7۶01 دلفین آبی مشهد85امیر کیان حقیقت خواه2

15سوم85 . 12 : ۶301 هیات شنای رودهن84دانیال شفیعی3

14چهارم1۶ . 18 : 5۶01 یزد پولیکا84محمد معین رحمانی4

13پنجم۶1 . 18 : 7501 موج تهران85فرناد دهقان کار5

12ششم1۶ . 20 : 3301 84سید موسی الرضا ساجدی۶
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

11هفتم17 . 20 : 7101 84کیان شریعتمداری7
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

10هشتم30 . 20 : 3۶01 تیم استخر 9 دی تهران85امیر حسین امیریان8

8نهم53 . 20 : 5301 84ارمان شوقی9
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

7دهم55 . 20 : ۶201 84علی رشید پور10
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

۶یازدهم۶0 . 20 : 5201 استخر نور منطقه ۶ تهران84حسین قاسمی مینو11

5دوازدهم19 . 21 : 3501 تیم استخر 9 دی تهران85پارسا مهربان12

4سیزدهم53 . 21 : ۶401 هیات شنای رودهن84آریا جاویدنیا13

3چهاردهم08 . 24 : 5501 استخر هاشمی نژاد مشهد د84پوریا سید جعفری14

2پانزدهم00 . 25 : ۶۶01 دلفین آبی مشهد85امیرعلی سالمتی15

1شانزدهم۶۶ . 25 : ۶101 موج تهران84پرهام قهرمانی1۶

4401 : 27 . 3۶0 هیات شنای گلستان85علیرضا جعفری ملک17

۶501 : 27 . 380 استخر نور منطقه ۶ تهران84مهداد اسالمی18

4۶01 : 27 . 420 استخر هاشمی نژاد مشهد د84امیر محمد سوری19

2401 : 28 . 800 استخر 9 دی تهران (ب)85امیر ارین پوردارسرایی20

4201 : 29 . 1۶0 هیات شنای گلستان85پرهام کاردل21

5401 : 30 . 3۶0 85رامین علیزاده22
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

5101 : 30 . 400 استخر هاشمی نژاد مشهد84الیاس بهشتی23

1201 : 30 . 5۶0 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)84محمدبهراد احمدمرویلی24

2301 : 31 . 340 اورکا مشهد84امیرعلی مینویی25

4501 : 31 . 520 85طاها بیدختی2۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

3101 : 32 . 5۶0 هیات شنای مرکزی85محمد مهدی دوخایی27

2501 : 32 . ۶10 استخر 9 دی تهران (ب)84محمد معین قهری28

4101 : 32 . 930 استخر هاشمی نژاد مشهد85کوروش اعلم زینلی29

4301 : 33 . 280 84مهدی زینل زاده30
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

2۶01 : 34 . 190 اورکا مشهد84بامداد دانشور31

2201 : 39 . 040 یزد پولیکا84سبحان کاظمی32

1401 : 41 . 530 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)85پرهام خرداد33

7301 : 53 . 470 آکادمی طالقانی شهر ری85امیرعلی جعفری34

1301 : 5۶ . 000 آبی بیکران تهران85محمد اعتباری جیرسرائی35

7402 : 00 . 830 آکادمی طالقانی شهر ری85امیر محمد فرامرزی3۶

00غایب32 امید قم84علی مظفری37

00خطا21 آبی بیکران تهران85کوروش مفید38

00خطا34 هیات شنای مرکزی85صالح نادری39



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

1413-سال100متر مختلط انفرادی48

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول97 . 05 : 8501 موج تهران82مهران قاسم زاده اصل1

1۶دوم11 . 08 : 8401 82کیا افضلی2
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

15سوم27 . 08 : 7501 مدافعان حرم استان خوزستان83علی حمیدی3

14چهارم50 . 09 : 5301 مدافعان حرم استان خوزستان83دانیال خورده بین4

13پنجم25 . 10 : ۶401 موج تهران( الف)82فرزین موسوی5

12ششم28 . 10 : 4401 هیات شنای مرکزی83علی جعفری۶

11هفتم57 . 10 : 8۶01 موج تهران83علی جبلی7

10هشتم10 . 11 : ۶301 موج تهران( الف)82علی دادرس مقدم8

8نهم40 . 11 : 7101 هیات شنای فارس82غالمرضا سیادت پور9

7دهم79 . 11 : 8101 دلفین آبی مشهد83پارسا آستانه10

۶یازدهم0۶ . 12 : 5201 استخر میرداماد تبریز82مهدی روحی خطیبی11

5دوازدهم5۶ . 13 : 5401 موج تهران(ب)83محمدمهدی باقری12

4سیزدهم3۶ . 14 : 7201 دلفین آبی مشهد83کیارش دین پناه13

3چهاردهم39 . 14 : 3101 استخر هاشمی نژاد مشهد83امیر عباس شهرکی14

2پانزدهم47 . 14 : 4301 تیم استخر 9 دی تهران82سجاد سرایی15

2پانزدهم47 . 14 : ۶101 82ابولفضل قبادی1۶
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

3201 : 14 . ۶80 هیات شنای کرمان82امیر محمد سماواتی17

3501 : 14 . 740 هیات شنای کرمان82کوروش واحدی18

1401 : 15 . 070 هیات شنای مرکزی82امیر رضا نوروزی19

4501 : 15 . 380 تیم قهرمانی دلفین زنجان82سهند جوادنیا20

4۶01 : 15 . 870 استخر هاشمی نژآد مشهد ب82احسان مهدیزاده21

۶۶01 : 15 . 900 موج تهران(ب)83سام بالود22

۶201 : 15 . 940 هیات شنای گلستان83رضا صادقی23

5۶01 : 1۶ . 030 استخرانقالب شیراز82محمد جواد ظریف خواه24

2501 : 1۶ . 370 اورکا مشهد82پوریا بذرگرگلستانی25

2۶01 : 1۶ . 520 تیم استخر 9 دی تهران82حسین بهزاد دولق2۶

7301 : 1۶ . 5۶0 83محمد فائز فعله گری27
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

7۶01 : 17 . 130 هیات شنای فارس83پارسا فالمکی28

۶501 : 17 . 500 هیات شنای گلستان82هومر عباسی29

5501 : 17 . 750 82امیر حسین نادری30
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

4101 : 17 . 750 استخر هاشمی نژآد مشهد ب83امیر حسین یزدی نژاد31

4201 : 17 . 8۶0 استخر هاشمی نژاد مشهد83سید صدرا صابر حسینی32



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

3401 : 18 . 050 83بارمان ترک زبان33
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

5101 : 18 . 250 استخر هاشمی نژاد مشهد د82راشین زنگنه34

3301 : 19 . 190 استخر میرداماد تبریز82عرفان محمدی35

2301 : 19 . ۶50 استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)82مهدی آدینه پور3۶

3۶01 : 19 . 840 83پوریا توحیدیان مهر37
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

2401 : 21 . 130 83پوریا رحمانی38
تیم شهید شوشتری نیشابور (

ب)

2101 : 21 . 1۶0 علم و تمرین قم82محمد پارسا پرواز39

8201 : 21 . 370 آکادمی طالقانی شهر ری82ایلیا قربانی پور40

7401 : 21 . 930 82سید علی سجادی41
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

1501 : 21 . 9۶0 استخر نور منطقه ۶ تهران82امیرمهدی علی پور عموقین42

1201 : 24 . 000 اورکا مشهد82امیررضا محمدی فرهنگی43

1301 : 24 . 250 استخر نور منطقه ۶ تهران83آرمان پاکزاد44

2201 : 29 . 570 استخرانقالب شیراز83آروین بهبود45

8301 : 31 . 430 آکادمی طالقانی شهر ری82محمد صالح میرزا4۶



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

15سال به باال100متر مختلط انفرادی49

امتیازمقامرکوردخطدستهباشگاهسال تولدنام و نام خانوادگیردیف

18اول89 . 58 : 7200 فوالد آذرباییجان میانه75سروش قندچی1

1۶دوم25 . 59 : 7300 فوالد آذرباییجان میانه73مهدی انصاری2

15سوم79 . 00 : 5101 تیم استخر 9 دی تهران78فراز اکبری برومند3

14چهارم13 . 02 : 7401 هیات شنای مازندران70امیر محمد کاظمی4

13پنجم۶7 . 02 : ۶501 80علی سراوند5
هتل آپارتمان کوروش

کرمانشاه

12ششم۶9 . 02 : 5301 تیم استخر 9 دی تهران79سامان قپانوری۶

11هفتم72 . 02 : 7501 هیات شنای فارس75آرین علیایی7

10هشتم47 . 03 : ۶301 موج تهران81علیرضا ملکی8

8نهم59 . 03 : ۶201 80جواد صدوقی9
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

7دهم۶۶ . 03 : 4401 استخر نور منطقه ۶ تهران81پوریا رسائی10

۶یازدهم99 . 04 : ۶۶01 دلفین آبی مشهد78امیر عباس امرالهی11

5دوازدهم21 . 05 : ۶401 موج تهران81متین فتحی12

4سیزدهم49 . 0۶ : 5501 دلفین آبی مشهد81محمد مهمان نواز13

3چهاردهم۶3 . 0۶ : 5401 81محمد قائمی14
تیم شهید شوشتری نیشابور (

الف)

2پانزدهم۶۶ . 0۶ : 7101 استخر هاشمی نژاد مشهد د73محمد صادق دهنوخلجی15

1شانزدهم42 . 07 : 5۶01 استخر هاشمی نژاد مشهد81مرتضی حسینی1۶

5201 : 07 . 480 هیات شنای فارس80آرش آستانه17

3301 : 08 . ۶۶0 هیات شنای کرمان81علی نقوی18

7۶01 : 09 . 520 استخر هاشمی نژاد مشهد د81سید پارسا خورسند19

2401 : 11 . 180 استخر نور منطقه ۶ تهران7۶یاشار یوسفی نژاد20

2101 : 11 . 810 هیات شنای مرکزی81حسین رئوفی21

4۶01 : 12 . ۶20 هیات شنای گلستان81امیر علی بابائی پناه22

4501 : 13 . 020 موج تهران( الف)80علی ملکی23

3101 : 14 . ۶۶0 مدافعان حرم استان خوزستان72پدرام مرمضی24

3۶01 : 14 . 910 هیات شنای مرکزی81سپهر حیدری25

1301 : 15 . 340 81محمد مهدی برهان راد2۶
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

4201 : 15 . 780 هیات شنای گلستان79محمد حسین عرب صباحی27

2301 : 1۶ . 710 استخر یگانه تهران80پارسا قاسمی28

2201 : 18 . ۶70 80امیرعلی مسعودیفر29
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

2501 : 20 . 810 استخر یگانه تهران81آرش جامه بزرگ30

1401 : 21 . 390 مدافعان حرم استان خوزستان7۶حسین سیفی31



۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :
نتیجه مسابقه

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی شنا ، جام والیت( مشهد آبان9۶)

4301 : 22 . 030 آکادمی طالقانی شهر ری81محمد حسین مرادی32

1201 : 25 . 110 80سامان سحابی33
مدرسه شنای قهرمانی آزادی

تهران

۶101 : 29 . 4۶0 آکادمی طالقانی شهر ری81مهدی شکیب مهر34

00غایب32 هیات شنای مازندران80احمد علی ذبیحی35

00غایب41 هیات شنای کرمان79علی رشیدی3۶

00غایب34 73مهدی بالش آبادی37
استخرشهید چمران آموزش

وپرورش سبزوار

00غایب35 استخر هاشمی نژاد مشهد81یاسین قنبرزاده38





118

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ : نتیجه دلفین آبی مشهد

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

13پنجم4001متر آزاد15سال به باالمحمد مهمان نواز1 04 : 21 . 40

18اول4001متر آزاد15سال به باالامیر عباس امرالهی2 04 : 12 . ۶2

14چهارم502متر آزاد1211-سالمیالد میرشاهی3 00 : 30 . 37

1۶دوم502متر آزاد1211-سالامیر کیان حقیقت خواه4 00 : 28 . ۶1

2پانزدهم503متر آزاد1413-سالپارسا آستانه5 00 : 28 . 01

18اول503متر آزاد1413-سالکیارش دین پناه۶ 00 : 27 . 03

14چهارم504متر آزاد15سال به باالبنیامین نوفل7 00 : 24 . 58

12ششم504متر آزاد15سال به باالبنیامین قره حسنلو8 00 : 24 . 83

14چهارم2005متر کرال پشت1211-سالمعید نامداری9 02 : 51 . 37

5دوازدهم200۶متر کرال پشت1413-سالسید مهدی فرید مهر10 02 : 39 . ۶7

13پنجم200۶متر کرال پشت1413-سالپارسا آستانه11 02 : 31 . 10

18اول2007متر کرال پشت15سال به باالعلی فتحی12 02 : 09 . 82

15سوم2007متر کرال پشت15سال به باالمحسن مهمان نواز13 02 : 13 . 70

18اول1008متر پروانه1211-سالامیر کیان حقیقت خواه14 01 : 09 . 38

5دوازدهم1008متر پروانه1211-سالارمیا وحیدی نیا15 01 : 21 . 27

18اول1009متر پروانه1413-سالمعراج توروه1۶ 01 : 04 . 43

۶یازدهم1009متر پروانه1413-سالسید مهدی فرید مهر17 01 : 10 . 91

7دهم10010متر پروانه15سال به باالمحمد مهمان نواز18 01 : 01 . 83

1۶دوم10010متر پروانه15سال به باالامیر عباس امرالهی19 00 : 57 . 82

1۶دوم20011متر قورباغه1211-سالمیالد میرشاهی20 02 : 59 . 82

15سوم20011متر قورباغه1211-سالمانی سلمانیان21 03 : 05 . 3۶

1۶دوم20012متر قورباغه1413-سالمعراج توروه22 02 : 38 . 04

15سوم20012متر قورباغه1413-سالایمان مهدیزاده23 02 : 41 . 39

11هفتم20013متر قورباغه15سال به باالفرشید قناعتی24 02 : 34 . 42

4سیزدهم20013متر قورباغه15سال به باالمحمد مهمان نواز25 02 : 41 . 05

2۶
امیر کیان حقیقت خواه-میالد میرش

اهی-معید نامداری-امیرعلی سالمتی
3۶اول45014*متر آزاد تیمی1211-سال 02 : 05 . 90

27
کیارش دین پناه-پارسا آستانه-ایمان مهدیز

اده-معراج توروه
32دوم45015*متر آزاد تیمی1413-سال 01 : 52 . 52

28
محسن مهمان نواز-بنیامین نوفل-بنیامین

قره حسنلو-علی فتحی
3۶اول4501۶*متر آزاد تیمی15سال به باال 01 : 3۶ . 87

18اول5017متر پروانه1211-سالامیر کیان حقیقت خواه29 00 : 31 . 10

5دوازدهم5017متر پروانه1211-سالارمیا وحیدی نیا30 00 : 34 . 51

15سوم5018متر پروانه1413-سالمعراج توروه31 00 : 29 . 4۶

۶یازدهم5018متر پروانه1413-سالکیارش دین پناه32 00 : 30 . 85

11هفتم5019متر پروانه15سال به باالبنیامین قره حسنلو33 00 : 27 . 21
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13پنجم10020متر کرال پشت1211-سالمیالد میرشاهی34 01 : 1۶ . 97

100200متر کرال پشت1211-سالمعید نامداری35 00 : 00 . 00

14چهارم10021متر کرال پشت1413-سالپارسا آستانه3۶ 01 : 08 . 47

100210متر کرال پشت1413-سالسید مهدی فرید مهر37 01 : 12 . 99

1۶دوم10022متر کرال پشت15سال به باالعلی فتحی38 00 : 58 . 14

18اول10022متر کرال پشت15سال به باالمحسن مهمان نواز39 00 : 57 . ۶4

200230مترآزاد1211-سالمعید نامداری40 02 : 51 . 80

18اول20023مترآزاد1211-سالامیر کیان حقیقت خواه41 02 : 17 . 28

12ششم20024مترآزاد1413-سالسید مهدی فرید مهر42 02 : 1۶ . 1۶

۶یازدهم20024مترآزاد1413-سالکیارش دین پناه43 02 : 19 . 28

18اول20025مترآزاد15سال به باالامیر عباس امرالهی44 01 : 5۶ . 3۶

8نهم20025مترآزاد15سال به باالمحمد مهمان نواز45 02 : 04 . 44

14چهارم502۶متر قورباغه1211-سالمانی سلمانیان4۶ 00 : 39 . 58

1۶دوم502۶متر قورباغه1211-سالمیالد میرشاهی47 00 : 38 . ۶3

11هفتم5027متر قورباغه1413-سالایمان مهدیزاده48 00 : 35 . 27

1۶دوم5027متر قورباغه1413-سالمعراج توروه49 00 : 33 . 12

1۶دوم5028متر قورباغه15سال به باالفرشید قناعتی50 00 : 30 . ۶0

12ششم5028متر قورباغه15سال به باالشایان عظیمی51 00 : 31 . 95

7دهم20029متر مختلط انفرادی1211-سالمعید نامداری52 02 : 59 . 48

18اول20029متر مختلط انفرادی1211-سالامیر کیان حقیقت خواه53 02 : 34 . ۶5

1۶دوم20030متر مختلط انفرادی1413-سالمعراج توروه54 02 : 23 . 95

3چهاردهم20030متر مختلط انفرادی1413-سالپارسا آستانه55 02 : 40 . 38

1۶دوم20031متر مختلط انفرادی15سال به باالامیر عباس امرالهی5۶ 02 : 12 . 1۶

11هفتم20031متر مختلط انفرادی15سال به باالمحمد مهمان نواز57 02 : 22 . 54

58
امیر کیان حقیقت خواه-میالد میرش

اهی-مانی سلمانیان-ارمیا وحیدی نیا
3۶اول45032*متر مختلط تیمی1211-سال 02 : 20 . 27

59
کیارش دین پناه-پارسا آستانه-سید مهدی

فرید مهر-معراج توروه
30سوم45033*متر مختلط تیمی1413-سال 02 : 04 . 49

۶0
محسن مهمان نواز-بنیامین قره حسنلو

-فرشید قناعتی-امیر عباس امرالهی
3۶اول45034*متر مختلط تیمی15سال به باال 01 : 47 . 10

7دهم10035 متر آزاد1211-سالامیرعلی سالمتی۶1 01 : 11 . 73

18اول10035 متر آزاد1211-سالامیر کیان حقیقت خواه۶2 01 : 03 . 19

11هفتم1003۶ متر آزاد1413-سالکیارش دین پناه۶3 01 : 01 . 25

1003۶0 متر آزاد1413-سالسید مهدی فرید مهر۶4 01 : 04 . 40

11هفتم10037 متر آزاد15سال به باالبنیامین نوفل۶5 00 : 54 . 90

15سوم10037 متر آزاد15سال به باالبنیامین قره حسنلو۶۶ 00 : 53 . 24

4سیزدهم5038متر کرال پشت1211-سالمعید نامداری۶7 00 : 38 . 97

11هفتم5038متر کرال پشت1211-سالمیالد میرشاهی۶8 00 : 3۶ . 72

50390متر کرال پشت1413-سالکیارش دین پناه۶9 00 : 35 . 1۶

13پنجم5039متر کرال پشت1413-سالپارسا آستانه70 00 : 31 . 73
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1۶دوم5040متر کرال پشت15سال به باالمحسن مهمان نواز71 00 : 2۶ . ۶8

18اول5040متر کرال پشت15سال به باالعلی فتحی72 00 : 2۶ . 59

1شانزدهم20041متر پروانه1211-سالمعید نامداری73 03 : 25 . 20

18اول20041متر پروانه1211-سالامیر کیان حقیقت خواه74 02 : 41 . 83

1۶دوم20042متر پروانه1413-سالمعراج توروه75 02 : 27 . 7۶

12ششم20042متر پروانه1413-سالسید مهدی فرید مهر7۶ 02 : 40 . 27

12ششم20043متر پروانه15سال به باالمحمد مهمان نواز77 02 : 22 . ۶7

18اول20043متر پروانه15سال به باالامیر عباس امرالهی78 02 : 08 . ۶4

1۶دوم10044 متر قورباغه1211-سالمانی سلمانیان79 01 : 25 . 01

15سوم10044 متر قورباغه1211-سالمیالد میرشاهی80 01 : 25 . 80

1۶دوم10045 متر قورباغه1413-سالمعراج توروه81 01 : 10 . 99

10هشتم10045 متر قورباغه1413-سالایمان مهدیزاده82 01 : 1۶ . ۶3

11هفتم1004۶ متر قورباغه15سال به باالشایان عظیمی83 01 : 10 . 37

15سوم1004۶ متر قورباغه15سال به باالفرشید قناعتی84 01 : 07 . 70

2پانزدهم10047متر مختلط انفرادی1211-سالامیرعلی سالمتی85 01 : 25 . 00

1۶دوم10047متر مختلط انفرادی1211-سالامیر کیان حقیقت خواه8۶ 01 : 11 . 84

7دهم10048متر مختلط انفرادی1413-سالپارسا آستانه87 01 : 11 . 79

4سیزدهم10048متر مختلط انفرادی1413-سالکیارش دین پناه88 01 : 14 . 3۶

۶یازدهم10049متر مختلط انفرادی15سال به باالامیر عباس امرالهی89 01 : 04 . 99

4سیزدهم10049متر مختلط انفرادی15سال به باالمحمد مهمان نواز90 01 : 0۶ . 49
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15سوم4001متر آزاد15سال به باالعلیرضا ملکی1 04 : 1۶ . ۶9

14چهارم4001متر آزاد15سال به باالمتین فتحی2 04 : 18 . 37

14چهارم502متر آزاد1211-سالفرناد دهقان کار3 00 : 30 . 37

10هشتم503متر آزاد1413-سالعرشیا قدیری4 00 : 27 . 55

15سوم503متر آزاد1413-سالعلی جبلی5 00 : 27 . 15

8نهم504متر آزاد15سال به باالسامان سپیددست۶ 00 : 25 . 57

11هفتم504متر آزاد15سال به باالسپهر دعوتی7 00 : 24 . 88

14چهارم200۶متر کرال پشت1413-سالاهورا دمنابی8 02 : 30 . 11

14چهارم2007متر کرال پشت15سال به باالعلی حصاری9 02 : 14 . 00

20070متر کرال پشت15سال به باالسامیار عبدلی10 00 : 00 . 00

14چهارم1008متر پروانه1211-سالفرناد دهقان کار11 01 : 13 . 22

4سیزدهم1008متر پروانه1211-سالپرهام قهرمانی12 01 : 21 . 49

11هفتم10010متر پروانه15سال به باالمتین فتحی13 01 : 00 . ۶1

14چهارم10010متر پروانه15سال به باالسامان سپیددست14 00 : 59 . 00

12ششم20012متر قورباغه1413-سالعرشیا قدیری15 02 : 45 . 30

18اول20012متر قورباغه1413-سالمهران قاسم زاده اصل1۶ 02 : 32 . 38

14چهارم20013متر قورباغه15سال به باالعلیرضا ملکی17 02 : 33 . 25

15سوم20013متر قورباغه15سال به باالسامیار عبدلی18 02 : 31 . 49

19
عرشیا قدیری-اهورا دمنابی-مهران قاسم

زاده اصل-علی جبلی
450150*متر آزاد تیمی1413-سال 00 : 00 . 00

20
سامان سپیددست-سپهر دعوتی-علی

حصاری-علیرضا ملکی
28چهارم4501۶*متر آزاد تیمی15سال به باال 01 : 41 . 10

13پنجم5017متر پروانه1211-سالفرناد دهقان کار21 00 : 32 . 53

1شانزدهم5017متر پروانه1211-سالپرهام قهرمانی22 00 : 35 . 33

13پنجم5018متر پروانه1413-سالعلی جبلی23 00 : 29 . 75

۶یازدهم5019متر پروانه15سال به باالمتین فتحی24 00 : 27 . 54

10هشتم5019متر پروانه15سال به باالسپهر دعوتی25 00 : 27 . 3۶

11هفتم10020متر کرال پشت1211-سالپرهام قهرمانی2۶ 01 : 19 . 25

11هفتم10021متر کرال پشت1413-سالاهورا دمنابی27 01 : 09 . ۶5

100210متر کرال پشت1413-سالعلی جبلی28 01 : 13 . 85

5دوازدهم10022متر کرال پشت15سال به باالسامیار عبدلی29 01 : 08 . 89

13پنجم10022متر کرال پشت15سال به باالعلی حصاری30 01 : 01 . 14

4سیزدهم20023مترآزاد1211-سالپرهام قهرمانی31 02 : 40 . 12

1۶دوم20023مترآزاد1211-سالفرناد دهقان کار32 02 : 2۶ . 54

15سوم20024مترآزاد1413-سالعلی جبلی33 02 : 11 . 73

13پنجم20024مترآزاد1413-سالاهورا دمنابی34 02 : 14 . 20

11هفتم20025مترآزاد15سال به باالعلیرضا ملکی35 02 : 01 . 79
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1۶دوم20025مترآزاد15سال به باالمتین فتحی3۶ 01 : 59 . 47

13پنجم5027متر قورباغه1413-سالعرشیا قدیری37 00 : 34 . 52

18اول5027متر قورباغه1413-سالمهران قاسم زاده اصل38 00 : 32 . 25

5دوازدهم5028متر قورباغه15سال به باالسامیار عبدلی39 00 : 33 . 03

10هشتم5028متر قورباغه15سال به باالسپهر دعوتی40 00 : 32 . 41

200290متر مختلط انفرادی1211-سالپرهام قهرمانی41 00 : 00 . 00

10هشتم20029متر مختلط انفرادی1211-سالفرناد دهقان کار42 02 : 54 . 42

11هفتم20030متر مختلط انفرادی1413-سالعلی جبلی43 02 : 32 . 78

18اول20030متر مختلط انفرادی1413-سالمهران قاسم زاده اصل44 02 : 20 . 00

8نهم20031متر مختلط انفرادی15سال به باالمتین فتحی45 02 : 25 . 3۶

12ششم20031متر مختلط انفرادی15سال به باالعلیرضا ملکی4۶ 02 : 1۶ . 53

47
عرشیا قدیری-اهورا دمنابی-مهران قاسم

زاده اصل-علی جبلی
3۶اول45033*متر مختلط تیمی1413-سال 02 : 03 . 13

48
سپهر دعوتی-علی حصاری-علیرضا ملکی

-متین فتحی
30سوم45034*متر مختلط تیمی15سال به باال 01 : 53 . 53

100350 متر آزاد1211-سالپرهام قهرمانی49 00 : 00 . 00

5دوازدهم1003۶ متر آزاد1413-سالاهورا دمنابی50 01 : 02 . 58

7دهم1003۶ متر آزاد1413-سالعلی جبلی51 01 : 01 . 8۶

10هشتم10037 متر آزاد15سال به باالسامان سپیددست52 00 : 55 . 19

12ششم10037 متر آزاد15سال به باالسپهر دعوتی53 00 : 54 . 20

10هشتم5038متر کرال پشت1211-سالپرهام قهرمانی54 00 : 3۶ . 94

7دهم5039متر کرال پشت1413-سالاهورا دمنابی55 00 : 33 . 00

50390متر کرال پشت1413-سالعلی جبلی5۶ 00 : 34 . ۶1

12ششم5040متر کرال پشت15سال به باالعلی حصاری57 00 : 27 . 90

7دهم5040متر کرال پشت15سال به باالسامان سپیددست58 00 : 28 . 84

15سوم20041متر پروانه1211-سالفرناد دهقان کار59 02 : 48 . ۶1

18اول20042متر پروانه1413-سالمهران قاسم زاده اصل۶0 02 : 18 . ۶۶

14چهارم20043متر پروانه15سال به باالمتین فتحی۶1 02 : 12 . 20

15سوم20043متر پروانه15سال به باالسامان سپیددست۶2 02 : 10 . 82

15سوم10045 متر قورباغه1413-سالعرشیا قدیری۶3 01 : 13 . 47

18اول10045 متر قورباغه1413-سالمهران قاسم زاده اصل۶4 01 : 09 . 57

۶یازدهم1004۶ متر قورباغه15سال به باالسامیار عبدلی۶5 01 : 11 . 37

7دهم1004۶ متر قورباغه15سال به باالسامان سپیددست۶۶ 01 : 11 . 09

13پنجم10047متر مختلط انفرادی1211-سالفرناد دهقان کار۶7 01 : 18 . ۶1

1شانزدهم10047متر مختلط انفرادی1211-سالپرهام قهرمانی۶8 01 : 25 . ۶۶

11هفتم10048متر مختلط انفرادی1413-سالعلی جبلی۶9 01 : 10 . 57

18اول10048متر مختلط انفرادی1413-سالمهران قاسم زاده اصل70 01 : 05 . 97

5دوازدهم10049متر مختلط انفرادی15سال به باالمتین فتحی71 01 : 05 . 21
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10هشتم10049متر مختلط انفرادی15سال به باالعلیرضا ملکی72 01 : 03 . 47
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40010متر آزاد15سال به باالعلی درودگر1 05 : 23 . 30

40010متر آزاد15سال به باالجواد صدوقی2 05 : 07 . 94

5020متر آزاد1211-سالرامین علیزاده3 00 : 32 . 90

5020متر آزاد1211-سالکوروش جعفری4 00 : 35 . 49

10هشتم503متر آزاد1413-سالعلی صادقی ثمرجان5 00 : 27 . 55

5030متر آزاد1413-سالحسین صدیقی۶ 00 : 29 . 54

5040متر آزاد15سال به باالبابک بهمنش7 00 : 2۶ . ۶4

2پانزدهم504متر آزاد15سال به باالکیوان امینیان مقدم8 00 : 2۶ . 05

1۶دوم2005متر کرال پشت1211-سالکیان شریعتمداری9 02 : 41 . 10

15سوم2005متر کرال پشت1211-سالابولفضل سام10 02 : 41 . 31

8نهم200۶متر کرال پشت1413-سالابولفضل قبادی11 02 : 37 . 5۶

200۶0متر کرال پشت1413-سالآرمان محروقی12 03 : 09 . 13

13پنجم2007متر کرال پشت15سال به باالمحمد قائمی13 02 : 1۶ . ۶4

10080متر پروانه1211-سالمهرزاد سپهران14 01 : 37 . 09

10080متر پروانه1211-سالابولفضل سام15 01 : 27 . 17

10090متر پروانه1413-سالسید علی سجادی1۶ 01 : 21 . 85

11هفتم1009متر پروانه1413-سالحسین صدیقی17 01 : 09 . 45

100100متر پروانه15سال به باالبابک بهمنش18 01 : 18 . 30

100100متر پروانه15سال به باالکیوان امینیان مقدم19 01 : 08 . 11

13پنجم20011متر قورباغه1211-سالکیان شریعتمداری20 03 : 12 . 14

7دهم20011متر قورباغه1211-سالعلی حیدری21 03 : 21 . ۶۶

14چهارم20012متر قورباغه1413-سالعلی صادقی ثمرجان22 02 : 42 . 27

200120متر قورباغه1413-سالکوروش روحی23 00 : 00 . 00

5دوازدهم20013متر قورباغه15سال به باالعلی درودگر24 02 : 41 . 02

12ششم20013متر قورباغه15سال به باالجواد صدوقی25 02 : 34 . 15

2۶
ابولفضل سام-کیان شریعتمداری-علی

حیدری-رامین علیزاده
32دوم45014*متر آزاد تیمی1211-سال 02 : 09 . 17

27
حسین صدیقی-علی صادقی ثمرجا

ن-کوروش روحی-سید علی سجادی
20هشتم45015*متر آزاد تیمی1413-سال 01 : 59 . 40

28
محمد قائمی-بابک بهمنش-کیوان امینیان

مقدم-جواد صدوقی
24ششم4501۶*متر آزاد تیمی15سال به باال 01 : 44 . 1۶

50170متر پروانه1211-سالکوروش جعفری29 00 : 38 . 07

7دهم5017متر پروانه1211-سالابولفضل سام30 00 : 34 . 44

10هشتم5018متر پروانه1413-سالحسین صدیقی31 00 : 30 . 5۶

50180متر پروانه1413-سالکوروش روحی32 00 : 38 . 25

5دوازدهم5019متر پروانه15سال به باالکیوان امینیان مقدم33 00 : 27 . 59

1شانزدهم5019متر پروانه15سال به باالبابک بهمنش34 00 : 28 . 99

15سوم10020متر کرال پشت1211-سالکیان شریعتمداری35 01 : 15 . 37
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1۶دوم10020متر کرال پشت1211-سالابولفضل سام3۶ 01 : 14 . 75

100210متر کرال پشت1413-سالآرمان محروقی37 01 : 34 . 57

100210متر کرال پشت1413-سالابولفضل قبادی38 01 : 13 . 33

12ششم10022متر کرال پشت15سال به باالمحمد قائمی39 01 : 02 . 35

1شانزدهم10022متر کرال پشت15سال به باالکیوان امینیان مقدم40 01 : 11 . 79

200230مترآزاد1211-سالمهرزاد سپهران41 02 : 52 . 21

200230مترآزاد1211-سالابولفضل سام42 02 : 53 . 0۶

200240مترآزاد1413-سالآرمان محروقی43 02 : 57 . 59

200240مترآزاد1413-سالسید علی سجادی44 02 : 28 . 24

1شانزدهم20025مترآزاد15سال به باالکیوان امینیان مقدم45 02 : 1۶ . 90

2پانزدهم20025مترآزاد15سال به باالمحمد قائمی4۶ 02 : 1۶ . 47

15سوم502۶متر قورباغه1211-سالکیان شریعتمداری47 00 : 39 . 39

11هفتم502۶متر قورباغه1211-سالعلی حیدری48 00 : 40 . 81

50270متر قورباغه1413-سالکوروش روحی49 00 : 39 . 43

12ششم5027متر قورباغه1413-سالعلی صادقی ثمرجان50 00 : 35 . 19

7دهم5028متر قورباغه15سال به باالعلی درودگر51 00 : 32 . 74

4سیزدهم5028متر قورباغه15سال به باالجواد صدوقی52 00 : 33 . 15

200290متر مختلط انفرادی1211-سالمهرزاد سپهران53 03 : 13 . 1۶

200290متر مختلط انفرادی1211-سالابولفضل سام54 03 : 04 . 8۶

200300متر مختلط انفرادی1413-سالحسین صدیقی55 02 : 52 . ۶1

200300متر مختلط انفرادی1413-سالکوروش روحی5۶ 03 : 05 . ۶1

3چهاردهم20031متر مختلط انفرادی15سال به باالمحمد قائمی57 02 : 30 . ۶۶

200310متر مختلط انفرادی15سال به باالعلی درودگر58 02 : 40 . 20

59
ابولفضل سام-کیان شریعتمداری-علی

حیدری-کوروش جعفری
32دوم45032*متر مختلط تیمی1211-سال 02 : 21 . 00

۶0
حسین صدیقی-علی صادقی ثمرجان-سید

علی سجادی-ابولفضل قبادی
2۶پنجم45033*متر مختلط تیمی1413-سال 02 : 08 . 15

۶1
محمد قائمی-کیوان امینیان مقدم-علی

درودگر-جواد صدوقی
28چهارم45034*متر مختلط تیمی15سال به باال 01 : 54 . ۶4

4سیزدهم10035 متر آزاد1211-سالرامین علیزاده۶2 01 : 14 . 83

5دوازدهم10035 متر آزاد1211-سالعلی حیدری۶3 01 : 12 . ۶4

12ششم1003۶ متر آزاد1413-سالعلی صادقی ثمرجان۶4 01 : 01 . 11

1003۶0 متر آزاد1413-سالسید علی سجادی۶5 01 : 07 . 29

2پانزدهم10037 متر آزاد15سال به باالمحمد قائمی۶۶ 00 : 59 . 18

1شانزدهم10037 متر آزاد15سال به باالبابک بهمنش۶7 00 : 59 . 39

1۶دوم5038متر کرال پشت1211-سالابولفضل سام۶8 00 : 33 . 78
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14چهارم5038متر کرال پشت1211-سالکیان شریعتمداری۶9 00 : 35 . 20

2پانزدهم5039متر کرال پشت1413-سالابولفضل قبادی70 00 : 33 . 59

50390متر کرال پشت1413-سالآرمان محروقی71 00 : 41 . ۶2

3چهاردهم5040متر کرال پشت15سال به باالکیوان امینیان مقدم72 00 : 31 . 14

11هفتم5040متر کرال پشت15سال به باالمحمد قائمی73 00 : 28 . 72

5دوازدهم20041متر پروانه1211-سالکوروش جعفری74 03 : 15 . 22

200410متر پروانه1211-سالمهرزاد سپهران75 03 : 4۶ . 53

2پانزدهم20042متر پروانه1413-سالابولفضل قبادی7۶ 03 : 00 . 75

13پنجم20042متر پروانه1413-سالحسین صدیقی77 02 : 37 . 42

200430متر پروانه15سال به باالبابک بهمنش78 02 : 52 . 13

4سیزدهم10044 متر قورباغه1211-سالعلی حیدری79 01 : 37 . 03

13پنجم10044 متر قورباغه1211-سالکیان شریعتمداری80 01 : 28 . 39

100450 متر قورباغه1413-سالکوروش روحی81 01 : 30 . ۶۶

11هفتم10045 متر قورباغه1413-سالعلی صادقی ثمرجان82 01 : 1۶ . 51

3چهاردهم1004۶ متر قورباغه15سال به باالعلی درودگر83 01 : 12 . 78

8نهم1004۶ متر قورباغه15سال به باالجواد صدوقی84 01 : 10 . 73

100470متر مختلط انفرادی1211-سالرامین علیزاده85 01 : 30 . 3۶

11هفتم10047متر مختلط انفرادی1211-سالکیان شریعتمداری8۶ 01 : 20 . 17

100480متر مختلط انفرادی1413-سالسید علی سجادی87 01 : 21 . 93

2پانزدهم10048متر مختلط انفرادی1413-سالابولفضل قبادی88 01 : 14 . 47

8نهم10049متر مختلط انفرادی15سال به باالجواد صدوقی89 01 : 03 . 59

3چهاردهم10049متر مختلط انفرادی15سال به باالمحمد قائمی90 01 : 0۶ . ۶3
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8نهم4001متر آزاد15سال به باالآروین صارمی1 04 : 30 . 90

10هشتم4001متر آزاد15سال به باالآرین علیایی2 04 : 30 . 72

5دوازدهم503متر آزاد1413-سالپارسا فالمکی3 00 : 27 . ۶۶

14چهارم503متر آزاد1413-سالسینا ایوب زاده4 00 : 27 . 29

3چهاردهم504متر آزاد15سال به باالسید محمد حسینی5 00 : 2۶ . 04

4سیزدهم504متر آزاد15سال به باالآروین صارمی۶ 00 : 25 . 94

3چهاردهم200۶متر کرال پشت1413-سالرادین نوشاد7 02 : 41 . 34

4سیزدهم200۶متر کرال پشت1413-سالپارسا فالمکی8 02 : 40 . 93

11هفتم2007متر کرال پشت15سال به باالارسالن زارعی9 02 : 18 . 57

7دهم2007متر کرال پشت15سال به باالسید محمد حسینی10 02 : 34 . 44

15سوم1009متر پروانه1413-سالغالمرضا سیادت پور11 01 : 0۶ . ۶9

10هشتم1009متر پروانه1413-سالپارسا فالمکی12 01 : 09 . 8۶

10هشتم10010متر پروانه15سال به باالآرین علیایی13 01 : 00 . ۶5

1شانزدهم10010متر پروانه15سال به باالعلی دهقانی سعدی14 01 : 05 . 80

2پانزدهم20012متر قورباغه1413-سالآرین صادقی15 02 : 58 . 72

5دوازدهم20012متر قورباغه1413-سالغالمرضا سیادت پور1۶ 02 : 55 . 78

13پنجم20013متر قورباغه15سال به باالآرین علیایی17 02 : 34 . 07

1شانزدهم20013متر قورباغه15سال به باالآرش آستانه18 02 : 45 . 5۶

19
سینا ایوب زاده-پارسا فالمکی-رادین

نوشاد-غالمرضا سیادت پور
3۶اول45015*متر آزاد تیمی1413-سال 01 : 52 . 39

20
آرین علیایی-آروین صارمی-علی دهقانی

سعدی-سید محمد حسینی
2۶پنجم4501۶*متر آزاد تیمی15سال به باال 01 : 43 . 73

8نهم5018متر پروانه1413-سالپارسا فالمکی21 00 : 30 . 72

14چهارم5018متر پروانه1413-سالغالمرضا سیادت پور22 00 : 29 . ۶۶

50190متر پروانه15سال به باالعلی دهقانی سعدی23 00 : 29 . 19

8نهم5019متر پروانه15سال به باالآرین علیایی24 00 : 27 . 53

5دوازدهم10021متر کرال پشت1413-سالرادین نوشاد25 01 : 12 . 21

10هشتم10021متر کرال پشت1413-سالسینا ایوب زاده2۶ 01 : 09 . ۶۶

10هشتم10022متر کرال پشت15سال به باالارسالن زارعی27 01 : 02 . 9۶

4سیزدهم10022متر کرال پشت15سال به باالسید محمد حسینی28 01 : 09 . ۶1

10هشتم20024مترآزاد1413-سالپارسا فالمکی29 02 : 1۶ . 31

8نهم20024مترآزاد1413-سالغالمرضا سیادت پور30 02 : 18 . 41
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7دهم20025مترآزاد15سال به باالآروین صارمی31 02 : 04 . 8۶

10هشتم20025مترآزاد15سال به باالآرین علیایی32 02 : 03 . 80

50270متر قورباغه1413-سالغالمرضا سیادت پور33 00 : 38 . 13

5دوازدهم5027متر قورباغه1413-سالآرین صادقی34 00 : 3۶ . 19

2پانزدهم5028متر قورباغه15سال به باالعلی دهقانی سعدی35 00 : 34 . 0۶

50280متر قورباغه15سال به باالآرش آستانه3۶ 00 : 34 . 18

14چهارم20030متر مختلط انفرادی1413-سالغالمرضا سیادت پور37 02 : 31 . 12

200300متر مختلط انفرادی1413-سالپارسا فالمکی38 02 : 48 . 08

۶یازدهم20031متر مختلط انفرادی15سال به باالآروین صارمی39 02 : 28 . 15

14چهارم20031متر مختلط انفرادی15سال به باالآرین علیایی40 02 : 15 . 35

41
سینا ایوب زاده-آرین صادقی-رادین

نوشاد-غالمرضا سیادت پور
28چهارم45033*متر مختلط تیمی1413-سال 02 : 04 . 75

42
آرین علیایی-آروین صارمی-علی دهقانی

سعدی-ارسالن زارعی
2۶پنجم45034*متر مختلط تیمی15سال به باال 01 : 55 . 15

8نهم1003۶ متر آزاد1413-سالپارسا فالمکی43 01 : 01 . 79

15سوم1003۶ متر آزاد1413-سالسینا ایوب زاده44 00 : 59 . 54

7دهم10037 متر آزاد15سال به باالآروین صارمی45 00 : 5۶ . 4۶

100370 متر آزاد15سال به باالسید محمد حسینی4۶ 01 : 00 . 14

11هفتم5039متر کرال پشت1413-سالسینا ایوب زاده47 00 : 32 . 08

8نهم5039متر کرال پشت1413-سالرادین نوشاد48 00 : 32 . 83

8نهم5040متر کرال پشت15سال به باالارسالن زارعی49 00 : 28 . 83

50400متر کرال پشت15سال به باالسید محمد حسینی50 00 : 32 . 19

8نهم20042متر پروانه1413-سالپارسا فالمکی51 02 : 47 . 32

14چهارم20042متر پروانه1413-سالغالمرضا سیادت پور52 02 : 37 . 24

13پنجم20043متر پروانه15سال به باالآرین علیایی53 02 : 18 . 03

5دوازدهم20043متر پروانه15سال به باالعلی دهقانی سعدی54 02 : 35 . 3۶

100450 متر قورباغه1413-سالغالمرضا سیادت پور55 01 : 24 . 03

۶یازدهم10045 متر قورباغه1413-سالآرین صادقی5۶ 01 : 19 . 70

1شانزدهم1004۶ متر قورباغه15سال به باالآرش آستانه57 01 : 14 . 15

12ششم1004۶ متر قورباغه15سال به باالآرین علیایی58 01 : 09 . 77

8نهم10048متر مختلط انفرادی1413-سالغالمرضا سیادت پور59 01 : 11 . 40

100480متر مختلط انفرادی1413-سالپارسا فالمکی۶0 01 : 17 . 13

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالآرش آستانه۶1 01 : 07 . 48

11هفتم10049متر مختلط انفرادی15سال به باالآرین علیایی۶2 01 : 02 . 72
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40010متر آزاد15سال به باالامیرحسین صداقت1 05 : 03 . 81

۶یازدهم4001متر آزاد15سال به باالسامان قپانوری2 04 : 34 . 29

5دوازدهم502متر آزاد1211-سالامیر حسین امیریان3 00 : 31 . ۶8

5020متر آزاد1211-سالهومن بهروز4 00 : 33 . 72

5030متر آزاد1413-سالکسرا زنگنه شهرکی5 00 : 31 . 15

5030متر آزاد1413-سالعلی محمد اکبری۶ 00 : 31 . ۶2

1۶دوم504متر آزاد15سال به باالآرمان صانعی7 00 : 24 . 29

5040متر آزاد15سال به باالحسین ترابی8 00 : 2۶ . 40

12ششم2005متر کرال پشت1211-سالپارسا مهربان9 02 : 55 . ۶۶

20050متر کرال پشت1211-سالکیارش محمدزاده10 00 : 00 . 00

200۶0متر کرال پشت1413-سالسید حسام الدین بنی هاشمیان11 00 : 00 . 00

200۶0متر کرال پشت1413-سالعلی محمد اکبری12 03 : 14 . 1۶

20070متر کرال پشت15سال به باالکیارش خالقی13 00 : 00 . 00

10080متر پروانه1211-سالامیر حسین امیریان14 01 : 22 . 8۶

10080متر پروانه1211-سالهومن بهروز15 01 : 25 . 57

10090متر پروانه1413-سالسید حسام الدین بنی هاشمیان1۶ 01 : 21 . 28

10090متر پروانه1413-سالحسین بهزاد دولق17 01 : 1۶ . 55

15سوم10010متر پروانه15سال به باالفراز اکبری برومند18 00 : 58 . 49

100100متر پروانه15سال به باالحسین ترابی19 01 : 09 . 4۶

8نهم20011متر قورباغه1211-سالیونس عیسی وند20 03 : 17 . 05

10هشتم20011متر قورباغه1211-سالپارسا مهربان21 03 : 1۶ . 42

3چهاردهم20012متر قورباغه1413-سالسجاد سرایی22 02 : 57 . 55

200120متر قورباغه1413-سالسید امیر مطهری23 03 : 3۶ . 0۶

200130متر قورباغه15سال به باالحسین ترابی24 02 : 50 . 5۶

1۶دوم20013متر قورباغه15سال به باالسامان قپانوری25 02 : 30 . 05

2۶
هومن بهروز-امیر حسین امیریان-کیارش

محمدزاده-پارسا مهربان
28چهارم45014*متر آزاد تیمی1211-سال 02 : 12 . 74

27

کسرا زنگنه شهرکی-حسین بهزاد دولق

-سجاد سرایی-سید حسام الدین بنی

هاشمیان

450150*متر آزاد تیمی1413-سال 02 : 01 . 50

28
فراز اکبری برومند-آرمان صانعی-حسین

ترابی-سامان قپانوری
30سوم4501۶*متر آزاد تیمی15سال به باال 01 : 40 . 57

50170متر پروانه1211-سالپارسا مهربان29 00 : 38 . 24

50170متر پروانه1211-سالهومن بهروز30 00 : 3۶ . 84

50180متر پروانه1413-سالحسین بهزاد دولق31 00 : 32 . 47

50180متر پروانه1413-سالسید حسام الدین بنی هاشمیان32 00 : 33 . ۶5

4سیزدهم5019متر پروانه15سال به باالحسین ترابی33 00 : 27 . 83
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14چهارم5019متر پروانه15سال به باالفراز اکبری برومند34 00 : 2۶ . 42

100200متر کرال پشت1211-سالکیارش محمدزاده35 01 : 33 . ۶5

10هشتم10020متر کرال پشت1211-سالامیر حسین امیریان3۶ 01 : 20 . 58

100210متر کرال پشت1413-سالکسرا زنگنه شهرکی37 00 : 00 . 00

100210متر کرال پشت1413-سالسید حسام الدین بنی هاشمیان38 01 : 19 . 72

100220متر کرال پشت15سال به باالاشکان نوحی39 01 : 19 . 89

100220متر کرال پشت15سال به باالکیارش خالقی40 01 : 2۶ . 21

10هشتم20023مترآزاد1211-سالامیر حسین امیریان41 02 : 34 . ۶1

3چهاردهم20023مترآزاد1211-سالهومن بهروز42 02 : 42 . 35

200240مترآزاد1413-سالسید حسام الدین بنی هاشمیان43 02 : 34 . 54

7دهم20024مترآزاد1413-سالسجاد سرایی44 02 : 19 . 25

14چهارم20025مترآزاد15سال به باالآرمان صانعی45 02 : 00 . 00

12ششم20025مترآزاد15سال به باالفراز اکبری برومند4۶ 02 : 01 . 44

5دوازدهم502۶متر قورباغه1211-سالیونس عیسی وند47 00 : 43 . 70

۶یازدهم502۶متر قورباغه1211-سالهومن بهروز48 00 : 43 . 31

50270متر قورباغه1413-سالسید امیر مطهری49 00 : 45 . 78

50270متر قورباغه1413-سالزکریا حسن نژاد50 00 : 44 . 58

2پانزدهم5028متر قورباغه15سال به باالاشکان نوحی51 00 : 34 . 0۶

50280متر قورباغه15سال به باالعرفان هنرپرور52 00 : 3۶ . 04

200290متر مختلط انفرادی1211-سالپارسا مهربان53 03 : 07 . 53

11هفتم20029متر مختلط انفرادی1211-سالامیر حسین امیریان54 02 : 54 . 22

۶یازدهم20030متر مختلط انفرادی1413-سالسجاد سرایی55 02 : 37 . 11

200300متر مختلط انفرادی1413-سالسید حسام الدین بنی هاشمیان5۶ 03 : 10 . 34

200310متر مختلط انفرادی15سال به باالامیرحسین صداقت57 02 : 37 . 89

13پنجم20031متر مختلط انفرادی15سال به باالفراز اکبری برومند58 02 : 15 . 78

59
یونس عیسی وند-هومن بهروز-امیر حسین

امیریان-پارسا مهربان
30سوم45032*متر مختلط تیمی1211-سال 02 : 29 . ۶1

۶0

کسرا زنگنه شهرکی-حسین بهزاد دولق

-سجاد سرایی-سید حسام الدین بنی

هاشمیان

450330*متر مختلط تیمی1413-سال 02 : 20 . 02

۶1
فراز اکبری برومند-آرمان صانعی-سامان

قپانوری-کیارش خالقی
450340*متر مختلط تیمی15سال به باال 00 : 00 . 00

13پنجم10035 متر آزاد1211-سالامیر حسین امیریان۶2 01 : 09 . 32

3چهاردهم10035 متر آزاد1211-سالهومن بهروز۶3 01 : 15 . 42

3چهاردهم1003۶ متر آزاد1413-سالسجاد سرایی۶4 01 : 02 . 74

1003۶0 متر آزاد1413-سالسید حسام الدین بنی هاشمیان۶5 01 : 0۶ . 94

100370 متر آزاد15سال به باالعرفان هنرپرور۶۶ 01 : 05 . 31

18اول10037 متر آزاد15سال به باالآرمان صانعی۶7 00 : 53 . 00
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۶یازدهم5038متر کرال پشت1211-سالامیر حسین امیریان۶8 00 : 37 . 74

50380متر کرال پشت1211-سالکیارش محمدزاده۶9 00 : 43 . 72

50390متر کرال پشت1413-سالزکریا حسن نژاد70 00 : 42 . 90

50390متر کرال پشت1413-سالعلی محمد اکبری71 00 : 39 . 74

50400متر کرال پشت15سال به باالکیارش خالقی72 00 : 37 . 88

50400متر کرال پشت15سال به باالعرفان هنرپرور73 00 : 35 . ۶4

200410متر پروانه1211-سالکیارش محمدزاده74 04 : 05 . 30

7دهم20041متر پروانه1211-سالهومن بهروز75 03 : 07 . 73

3چهاردهم20042متر پروانه1413-سالحسین بهزاد دولق7۶ 03 : 00 . 47

200420متر پروانه1413-سالکسرا زنگنه شهرکی77 03 : 38 . 1۶

۶یازدهم20043متر پروانه15سال به باالامیرحسین صداقت78 02 : 33 . 31

10هشتم10044 متر قورباغه1211-سالپارسا مهربان79 01 : 29 . 77

5دوازدهم10044 متر قورباغه1211-سالیونس عیسی وند80 01 : 34 . 22

100450 متر قورباغه1413-سالسید امیر مطهری81 01 : 38 . 52

100450 متر قورباغه1413-سالزکریا حسن نژاد82 01 : 37 . 44

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالاشکان نوحی83 01 : 17 . 08

1۶دوم1004۶ متر قورباغه15سال به باالسامان قپانوری84 01 : 07 . 55

5دوازدهم10047متر مختلط انفرادی1211-سالپارسا مهربان85 01 : 21 . 19

10هشتم10047متر مختلط انفرادی1211-سالامیر حسین امیریان8۶ 01 : 20 . 30

100480متر مختلط انفرادی1413-سالحسین بهزاد دولق87 01 : 1۶ . 52

2پانزدهم10048متر مختلط انفرادی1413-سالسجاد سرایی88 01 : 14 . 47

12ششم10049متر مختلط انفرادی15سال به باالسامان قپانوری89 01 : 02 . ۶9

15سوم10049متر مختلط انفرادی15سال به باالفراز اکبری برومند90 01 : 00 . 79
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

11هفتم502متر آزاد1211-سالعلی رشید پور1 00 : 30 . 8۶

13پنجم503متر آزاد1413-سالکیا افضلی2 00 : 27 . 37

5030متر آزاد1413-سالآروین اسدی عزیز آبادی3 00 : 30 . 70

5040متر آزاد15سال به باالعلی سراوند4 00 : 2۶ . 18

5040متر آزاد15سال به باالمهرشاد سالک5 00 : 00 . 00

18اول2005متر کرال پشت1211-سالسید علیرضا ذوالنوری۶ 02 : 39 . 00

200۶0متر کرال پشت1413-سالمحمد فائز فعله گری7 02 : 51 . 21

12ششم200۶متر کرال پشت1413-سالکیا افضلی8 02 : 34 . ۶8

1۶دوم1008متر پروانه1211-سالسید علیرضا ذوالنوری9 01 : 10 . 43

12ششم1008متر پروانه1211-سالعلی رشید پور10 01 : 1۶ . 02

10090متر پروانه1413-سالآروین اسدی عزیز آبادی11 01 : 21 . 21

10090متر پروانه1413-سالمحمد فائز فعله گری12 00 : 00 . 00

8نهم10010متر پروانه15سال به باالعلی سراوند13 01 : 01 . 27

18اول20011متر قورباغه1211-سالسید علیرضا ذوالنوری14 02 : 43 . 22

8نهم20012متر قورباغه1413-سالسعید فتحی15 02 : 51 . 55

7دهم20013متر قورباغه15سال به باالمهرشاد سالک1۶ 02 : 37 . 73

17
سعید فتحی-کیا افضلی-محمد فائز فعله

گری-آروین اسدی عزیز آبادی
28چهارم45015*متر آزاد تیمی1413-سال 01 : 5۶ . 0۶

11هفتم5017متر پروانه1211-سالعلی رشید پور18 00 : 33 . 20

15سوم5017متر پروانه1211-سالسید علیرضا ذوالنوری19 00 : 31 . 28

50180متر پروانه1413-سالمحمد فائز فعله گری20 00 : 32 . 12

18اول5018متر پروانه1413-سالکیا افضلی21 00 : 29 . 13

8نهم5019متر پروانه15سال به باالعلی سراوند22 00 : 27 . 53

18اول10020متر کرال پشت1211-سالسید علیرضا ذوالنوری23 01 : 12 . 75

15سوم10021متر کرال پشت1413-سالکیا افضلی24 01 : 07 . ۶9

100210متر کرال پشت1413-سالمحمد فائز فعله گری25 01 : 17 . 12

12ششم20023مترآزاد1211-سالعلی رشید پور2۶ 02 : 33 . 92

200240مترآزاد1413-سالآروین اسدی عزیز آبادی27 02 : 30 . 21

200240مترآزاد1413-سالمحمد فائز فعله گری28 02 : 30 . 94

18اول502۶متر قورباغه1211-سالسید علیرضا ذوالنوری29 00 : 35 . 84

7دهم5027متر قورباغه1413-سالسعید فتحی30 00 : 35 . ۶2

50270متر قورباغه1413-سالآروین اسدی عزیز آبادی31 00 : 41 . 48

13پنجم5028متر قورباغه15سال به باالعلی سراوند32 00 : 31 . 49

11هفتم5028متر قورباغه15سال به باالمهرشاد سالک33 00 : 32 . 37

14چهارم20029متر مختلط انفرادی1211-سالعلی رشید پور34 02 : 50 . 00

1۶دوم20029متر مختلط انفرادی1211-سالسید علیرضا ذوالنوری35 02 : 34 . 71

200300متر مختلط انفرادی1413-سالآروین اسدی عزیز آبادی3۶ 00 : 00 . 00

8نهم20030متر مختلط انفرادی1413-سالکیا افضلی37 02 : 35 . 59

38
سعید فتحی-کیا افضلی-محمد فائز فعله

گری-آروین اسدی عزیز آبادی
22هفتم45033*متر مختلط تیمی1413-سال 02 : 09 . 13
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15سوم10035 متر آزاد1211-سالعلی رشید پور39 01 : 08 . 47

1003۶0 متر آزاد1413-سالآروین اسدی عزیز آبادی40 01 : 07 . 58

1003۶0 متر آزاد1413-سالسعید فتحی41 01 : 0۶ . 01

100370 متر آزاد15سال به باالمهرشاد سالک42 01 : 05 . 1۶

50390متر کرال پشت1413-سالمحمد فائز فعله گری43 00 : 34 . 35

15سوم5039متر کرال پشت1413-سالکیا افضلی44 00 : 30 . 38

۶یازدهم5040متر کرال پشت15سال به باالعلی سراوند45 00 : 30 . 04

13پنجم20041متر پروانه1211-سالعلی رشید پور4۶ 02 : 57 . 43

1۶دوم20041متر پروانه1211-سالسید علیرضا ذوالنوری47 02 : 43 . 25

200420متر پروانه1413-سالآروین اسدی عزیز آبادی48 00 : 00 . 00

18اول10044 متر قورباغه1211-سالسید علیرضا ذوالنوری49 01 : 1۶ . 91

100450 متر قورباغه1413-سالآروین اسدی عزیز آبادی50 01 : 32 . 80

7دهم10045 متر قورباغه1413-سالسعید فتحی51 01 : 18 . ۶5

14چهارم1004۶ متر قورباغه15سال به باالعلی سراوند52 01 : 08 . 18

10هشتم1004۶ متر قورباغه15سال به باالمهرشاد سالک53 01 : 10 . 47

7دهم10047متر مختلط انفرادی1211-سالعلی رشید پور54 01 : 20 . 55

18اول10047متر مختلط انفرادی1211-سالسید علیرضا ذوالنوری55 01 : 10 . 47

100480متر مختلط انفرادی1413-سالمحمد فائز فعله گری5۶ 01 : 1۶ . 5۶

1۶دوم10048متر مختلط انفرادی1413-سالکیا افضلی57 01 : 08 . 11

13پنجم10049متر مختلط انفرادی15سال به باالعلی سراوند58 01 : 02 . ۶7
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

4سیزدهم4001متر آزاد15سال به باالعماد میرزایی1 04 : 43 . 80

2پانزدهم4001متر آزاد15سال به باالعباس جهانگیری2 04 : 44 . 40

1شانزدهم504متر آزاد15سال به باالمهرداد احتسابی3 00 : 2۶ . 15

18اول504متر آزاد15سال به باالمهدی انصاری4 00 : 24 . 10

20070متر کرال پشت15سال به باالعباس جهانگیری5 00 : 00 . 00

1۶دوم2007متر کرال پشت15سال به باالسروش قندچی۶ 02 : 12 . 33

۶یازدهم10010متر پروانه15سال به باالعماد میرزایی7 01 : 02 . 1۶

18اول10010متر پروانه15سال به باالمهدی انصاری8 00 : 5۶ . ۶3

3چهاردهم20013متر قورباغه15سال به باالعباس جهانگیری9 02 : 43 . 75

18اول20013متر قورباغه15سال به باالمهدی انصاری10 02 : 27 . 05

11
عماد میرزایی-مهرداد احتسابی-مهدی

انصاری-سروش قندچی
32دوم4501۶*متر آزاد تیمی15سال به باال 01 : 37 . 98

18اول5019متر پروانه15سال به باالمهدی انصاری12 00 : 25 . 53

1۶دوم5019متر پروانه15سال به باالسروش قندچی13 00 : 2۶ . 35

15سوم10022متر کرال پشت15سال به باالسروش قندچی14 00 : 58 . 27

14چهارم10022متر کرال پشت15سال به باالمهدی انصاری15 01 : 01 . 13

200250مترآزاد15سال به باالمهرداد احتسابی1۶ 02 : 18 . 05

3چهاردهم20025مترآزاد15سال به باالعباس جهانگیری17 02 : 13 . 47

18اول5028متر قورباغه15سال به باالمهدی انصاری18 00 : 29 . 11

15سوم5028متر قورباغه15سال به باالسروش قندچی19 00 : 31 . 13

18اول20031متر مختلط انفرادی15سال به باالسروش قندچی20 02 : 12 . 10

15سوم20031متر مختلط انفرادی15سال به باالمهدی انصاری21 02 : 13 . 90

22
عماد میرزایی-مهرداد احتسابی-مهدی

انصاری-سروش قندچی
32دوم45034*متر مختلط تیمی15سال به باال 01 : 48 . 1۶

8نهم10037 متر آزاد15سال به باالعماد میرزایی23 00 : 5۶ . 00

1۶دوم10037 متر آزاد15سال به باالمهدی انصاری24 00 : 53 . 23

15سوم5040متر کرال پشت15سال به باالسروش قندچی25 00 : 2۶ . 85

14چهارم5040متر کرال پشت15سال به باالمهدی انصاری2۶ 00 : 2۶ . 94

1۶دوم20043متر پروانه15سال به باالمهدی انصاری27 02 : 10 . 72

7دهم20043متر پروانه15سال به باالعماد میرزایی28 02 : 29 . 25

18اول1004۶ متر قورباغه15سال به باالمهدی انصاری29 01 : 07 . 25

4سیزدهم1004۶ متر قورباغه15سال به باالعباس جهانگیری30 01 : 12 . 58

1۶دوم10049متر مختلط انفرادی15سال به باالمهدی انصاری31 00 : 59 . 25

18اول10049متر مختلط انفرادی15سال به باالسروش قندچی32 00 : 58 . 89
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

7دهم4001متر آزاد15سال به باالمرتضی حسینی1 04 : 31 . 98

40010متر آزاد15سال به باالبرانوش نوفل2 05 : 15 . ۶8

5020متر آزاد1211-سالمحمد امین صفاریان3 00 : 34 . 97

5020متر آزاد1211-سالکوروش اعلم زینلی4 00 : 33 . 25

5030متر آزاد1413-سالکیارش خندان5 00 : 31 . 2۶

5030متر آزاد1413-سالسید صدرا صابر حسینی۶ 00 : 30 . 54

5040متر آزاد15سال به باالامین مهدیزاده7 00 : 27 . 7۶

7دهم504متر آزاد15سال به باالمرتضی حسینی8 00 : 25 . 83

5دوازدهم2005متر کرال پشت1211-سالارسالن امینی نقندر9 03 : 15 . 74

11هفتم2005متر کرال پشت1211-سالالیاس بهشتی10 03 : 01 . 58

1شانزدهم200۶متر کرال پشت1413-سالکیارش خندان11 02 : 42 . 51

11هفتم200۶متر کرال پشت1413-سالمازیار بکیان12 02 : 3۶ . 44

5دوازدهم2007متر کرال پشت15سال به باالبرانوش نوفل13 02 : 3۶ . 42

10هشتم2007متر کرال پشت15سال به باالیاسین قنبرزاده14 02 : 25 . 97

10080متر پروانه1211-سالمحمد امین صفاریان15 01 : 30 . 51

10080متر پروانه1211-سالارسالن امینی نقندر1۶ 01 : 29 . ۶5

5دوازدهم1009متر پروانه1413-سالمازیار بکیان17 01 : 11 . 53

10090متر پروانه1413-سالامید امینی18 01 : 20 . 39

100100متر پروانه15سال به باالمرتضی حسینی19 01 : 0۶ . ۶0

100100متر پروانه15سال به باالیاسین قنبرزاده20 01 : 14 . ۶9

200120متر قورباغه1413-سالامید امینی21 03 : 07 . 04

11هفتم20012متر قورباغه1413-سالامیر عباس شهرکی22 02 : 45 . ۶7

200130متر قورباغه15سال به باالشکیب ضیائی23 03 : 00 . 72

2پانزدهم20013متر قورباغه15سال به باالامین مهدیزاده24 02 : 45 . 01

25
کوروش اعلم زینلی-محمد امین صفاری

ان-الیاس بهشتی-ارسالن امینی نقندر
20هشتم45014*متر آزاد تیمی1211-سال 02 : 1۶ . 2۶

2۶
مازیار بکیان-امیر عباس شهرکی-سید

صدرا صابر حسینی-امید امینی
450150*متر آزاد تیمی1413-سال 02 : 00 . 48

27
امین مهدیزاده-یاسین قنبرزاده-مرتضی

حسینی-برانوش نوفل
22هفتم4501۶*متر آزاد تیمی15سال به باال 01 : 47 . 95

50170متر پروانه1211-سالالیاس بهشتی28 00 : 39 . 57

50170متر پروانه1211-سالارسالن امینی نقندر29 00 : 38 . 72

50180متر پروانه1413-سالامید امینی30 00 : 34 . 40

50180متر پروانه1413-سالسید صدرا صابر حسینی31 00 : 35 . 17

3چهاردهم5019متر پروانه15سال به باالمرتضی حسینی32 00 : 28 . 70
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50190متر پروانه15سال به باالیاسین قنبرزاده33 00 : 33 . 48

100200متر کرال پشت1211-سالکوروش اعلم زینلی34 01 : 32 . 02

100200متر کرال پشت1211-سالارسالن امینی نقندر35 01 : 35 . 20

3چهاردهم10021متر کرال پشت1413-سالمازیار بکیان3۶ 01 : 12 . ۶0

100210متر کرال پشت1413-سالکیارش خندان37 01 : 1۶ . 37

2پانزدهم10022متر کرال پشت15سال به باالمرتضی حسینی38 01 : 11 . 28

7دهم10022متر کرال پشت15سال به باالیاسین قنبرزاده39 01 : 0۶ . 41

200230مترآزاد1211-سالمحمد امین صفاریان40 02 : 47 . 52

200230مترآزاد1211-سالالیاس بهشتی41 02 : 47 . 22

200240مترآزاد1413-سالمازیار بکیان42 02 : 24 . 10

200240مترآزاد1413-سالامیر عباس شهرکی43 02 : 38 . 20

200250مترآزاد15سال به باالبرانوش نوفل44 02 : 21 . 90

5دوازدهم20025مترآزاد15سال به باالمرتضی حسینی45 02 : 0۶ . 5۶

50270متر قورباغه1413-سالامید امینی4۶ 00 : 39 . 70

10هشتم5027متر قورباغه1413-سالامیر عباس شهرکی47 00 : 35 . 34

۶یازدهم5028متر قورباغه15سال به باالامین مهدیزاده48 00 : 32 . 88

50280متر قورباغه15سال به باالشکیب ضیائی49 00 : 34 . 75

200290متر مختلط انفرادی1211-سالکوروش اعلم زینلی50 03 : 22 . 7۶

200290متر مختلط انفرادی1211-سالمحمد امین صفاریان51 03 : 15 . 42

200300متر مختلط انفرادی1413-سالسید صدرا صابر حسینی52 02 : 52 . 99

200300متر مختلط انفرادی1413-سالامید امینی53 02 : 51 . 32

200310متر مختلط انفرادی15سال به باالبرانوش نوفل54 02 : 38 . 9۶

7دهم20031متر مختلط انفرادی15سال به باالمرتضی حسینی55 02 : 27 . 95

5۶
کوروش اعلم زینلی-محمد امین صفاری

ان-الیاس بهشتی-ارسالن امینی نقندر
20هشتم45032*متر مختلط تیمی1211-سال 02 : 41 . 15

57
مازیار بکیان-امیر عباس شهرکی-سید

صدرا صابر حسینی-کیارش خندان
20هشتم45033*متر مختلط تیمی1413-سال 02 : 11 . 77

58
شکیب ضیائی-امین مهدیزاده-یاسین

قنبرزاده-مرتضی حسینی
20هشتم45034*متر مختلط تیمی15سال به باال 02 : 01 . 75

2پانزدهم10035 متر آزاد1211-سالالیاس بهشتی59 01 : 15 . 7۶

100350 متر آزاد1211-سالمحمد امین صفاریان۶0 01 : 17 . ۶5

1003۶0 متر آزاد1413-سالامیر عباس شهرکی۶1 01 : 10 . 18

1شانزدهم1003۶ متر آزاد1413-سالمازیار بکیان۶2 01 : 03 . 82

100370 متر آزاد15سال به باالبرانوش نوفل۶3 00 : 00 . 00

5دوازدهم10037 متر آزاد15سال به باالمرتضی حسینی۶4 00 : 57 . 52

1شانزدهم5038متر کرال پشت1211-سالالیاس بهشتی۶5 00 : 40 . 03

50380متر کرال پشت1211-سالکوروش اعلم زینلی۶۶ 00 : 43 . 22
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50390متر کرال پشت1413-سالسید صدرا صابر حسینی۶7 00 : 35 . ۶7

50390متر کرال پشت1413-سالکیارش خندان۶8 00 : 34 . 39

50400متر کرال پشت15سال به باالمرتضی حسینی۶9 00 : 32 . 50

4سیزدهم5040متر کرال پشت15سال به باالیاسین قنبرزاده70 00 : 30 . 9۶

2پانزدهم20041متر پروانه1211-سالمحمد امین صفاریان71 03 : 23 . 50

5دوازدهم20042متر پروانه1413-سالمازیار بکیان72 02 : 54 . 42

1شانزدهم20042متر پروانه1413-سالامید امینی73 03 : 00 . 91

2پانزدهم20043متر پروانه15سال به باالمرتضی حسینی74 02 : 48 . 33

200430متر پروانه15سال به باالبرانوش نوفل75 00 : 00 . 00

100440 متر قورباغه1211-سالکوروش اعلم زینلی7۶ 01 : 53 . 97

100450 متر قورباغه1413-سالامید امینی77 01 : 27 . 47

13پنجم10045 متر قورباغه1413-سالامیر عباس شهرکی78 01 : 1۶ . 15

2پانزدهم1004۶ متر قورباغه15سال به باالامین مهدیزاده79 01 : 13 . 40

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالشکیب ضیائی80 01 : 21 . 19

100470متر مختلط انفرادی1211-سالکوروش اعلم زینلی81 01 : 32 . 93

100470متر مختلط انفرادی1211-سالالیاس بهشتی82 01 : 30 . 40

3چهاردهم10048متر مختلط انفرادی1413-سالامیر عباس شهرکی83 01 : 14 . 39

100480متر مختلط انفرادی1413-سالسید صدرا صابر حسینی84 01 : 17 . 8۶

1شانزدهم10049متر مختلط انفرادی15سال به باالمرتضی حسینی85 01 : 07 . 42

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالیاسین قنبرزاده8۶ 00 : 00 . 00
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5030متر آزاد1413-سالسهند جوادنیا1 00 : 29 . 29

13پنجم503متر آزاد1413-سالامیرحسین بابایی2 00 : 27 . 37

5040متر آزاد15سال به باالمحمدرضا محمدی3 00 : 28 . 21

18اول200۶متر کرال پشت1413-سالامیرحسین بابایی4 02 : 24 . 94

200۶0متر کرال پشت1413-سالبهراد حدادیان5 03 : 04 . 49

13پنجم1009متر پروانه1413-سالامیر عطا عسگری۶ 01 : 07 . 27

14چهارم1009متر پروانه1413-سالامیرحسین دست نشان7 01 : 07 . 09

7دهم20012متر قورباغه1413-سالعلی محمدی8 02 : 52 . 54

200120متر قورباغه1413-سالمحمدپارسا مسلمی9 03 : 11 . 38

10
امیر عطا عسگری-امیرحسین بابایی-سهند

جوادنیا-امیرحسین دست نشان
30سوم45015*متر آزاد تیمی1413-سال 01 : 53 . ۶5

7دهم5018متر پروانه1413-سالامیرحسین دست نشان11 00 : 30 . 83

2پانزدهم10021متر کرال پشت1413-سالامیر عطا عسگری12 01 : 12 . 75

1۶دوم10021متر کرال پشت1413-سالامیرحسین بابایی13 01 : 05 . 25

۶یازدهم10022متر کرال پشت15سال به باالمحمدرضا محمدی14 01 : 08 . 22

5دوازدهم20024مترآزاد1413-سالسهند جوادنیا15 02 : 19 . 33

1۶دوم20024مترآزاد1413-سالامیرحسین بابایی1۶ 02 : 09 . ۶۶

50270متر قورباغه1413-سالامیرحسین دست نشان17 00 : 37 . 38

14چهارم5027متر قورباغه1413-سالعلی محمدی18 00 : 34 . 12

2پانزدهم20030متر مختلط انفرادی1413-سالسهند جوادنیا19 02 : 41 . 95

10هشتم20030متر مختلط انفرادی1413-سالامیرحسین بابایی20 02 : 34 . ۶4

21
علی محمدی-امیر عطا عسگری-ام

یرحسین بابایی-امیرحسین دست نشان
32دوم45033*متر مختلط تیمی1413-سال 02 : 04 . 22

1003۶0 متر آزاد1413-سالسهند جوادنیا22 01 : 04 . 02

18اول1003۶ متر آزاد1413-سالامیرحسین بابایی23 00 : 59 . 00

100370 متر آزاد15سال به باالمحمدرضا محمدی24 01 : 02 . 49

50390متر کرال پشت1413-سالبهراد حدادیان25 00 : 38 . 39

14چهارم5039متر کرال پشت1413-سالامیرحسین بابایی2۶ 00 : 30 . 7۶

50400متر کرال پشت15سال به باالمحمدرضا محمدی27 00 : 31 . 95

4سیزدهم20042متر پروانه1413-سالامیرحسین دست نشان28 02 : 55 . 53

15سوم20042متر پروانه1413-سالامیر عطا عسگری29 02 : 35 . 75

100450 متر قورباغه1413-سالمحمدپارسا مسلمی30 01 : 27 . 72

12ششم10045 متر قورباغه1413-سالعلی محمدی31 01 : 1۶ . 39

100480متر مختلط انفرادی1413-سالسهند جوادنیا32 01 : 15 . 38
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5دوازدهم4001متر آزاد15سال به باالحسین محمد طالبی1 04 : 41 . 23

40010متر آزاد15سال به باالمحمد مهدی دلشاد2 05 : 45 . 20

2پانزدهم502متر آزاد1211-سالمحمد رضا اورنگ3 00 : 32 . 38

1شانزدهم502متر آزاد1211-سالمحمد مهدی دوخایی4 00 : 32 . 58

10هشتم503متر آزاد1413-سالامیر رضا نوروزی5 00 : 27 . 55

۶یازدهم503متر آزاد1413-سالعلی جعفری۶ 00 : 27 . ۶1

۶یازدهم504متر آزاد15سال به باالسپهر حیدری7 00 : 25 . 85

5040متر آزاد15سال به باالحسین رئوفی8 00 : 27 . 34

20050متر کرال پشت1211-سالمهدی محمدی9 03 : 44 . 84

20050متر کرال پشت1211-سالصالح نادری10 00 : 00 . 00

200۶0متر کرال پشت1413-سالامیر رضا نوروزی11 02 : 44 . 53

200۶0متر کرال پشت1413-سالعلیرضا وروانی فرهانی12 02 : 47 . ۶2

12ششم2007متر کرال پشت15سال به باالحسین رئوفی13 02 : 17 . 20

3چهاردهم1008متر پروانه1211-سالصالح نادری14 01 : 22 . 0۶

11هفتم1008متر پروانه1211-سالمحمد مهدی دوخایی15 01 : 17 . 28

1شانزدهم1009متر پروانه1413-سالامیر رضا نوروزی1۶ 01 : 15 . 52

4سیزدهم1009متر پروانه1413-سالعلی جعفری17 01 : 11 . 54

100100متر پروانه15سال به باالسپهر حیدری18 01 : 24 . ۶0

5دوازدهم10010متر پروانه15سال به باالحسین محمد طالبی19 01 : 03 . 5۶

200110متر قورباغه1211-سالمهدی ظهیری20 03 : 33 . 3۶

200110متر قورباغه1211-سالمهدی محمدی21 03 : 34 . 95

200120متر قورباغه1413-سالعلیرضا وروانی فرهانی22 03 : 19 . 45

200120متر قورباغه1413-سالمصطفی حاجیان23 03 : 3۶ . 15

200130متر قورباغه15سال به باالعلی میرزائی24 02 : 51 . ۶2

200130متر قورباغه15سال به باالمحمد مهدی دلشاد25 03 : 08 . 7۶

2۶
محمد مهدی دوخایی-صالح نادری-فرزاد

هفتانی-محمد رضا اورنگ
2۶پنجم45014*متر آزاد تیمی1211-سال 02 : 12 . 8۶

27
علی جعفری-علیرضا وروانی فرهانی-امیر

رضا نوروزی-مصطفی حاجیان
450150*متر آزاد تیمی1413-سال 02 : 00 . 58

28
سپهر حیدری-حسین رئوفی-حسین محمد

طالبی-علی میرزائی
4501۶0*متر آزاد تیمی15سال به باال 01 : 52 . 95

50170متر پروانه1211-سالمهدی ظهیری29 00 : 39 . 05

4سیزدهم5017متر پروانه1211-سالمحمد مهدی دوخایی30 00 : 34 . 83

50180متر پروانه1413-سالمصطفی حاجیان31 00 : 35 . 88
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5دوازدهم5018متر پروانه1413-سالامیر رضا نوروزی32 00 : 31 . 00

50190متر پروانه15سال به باالحسین محمد طالبی33 00 : 29 . 00

50190متر پروانه15سال به باالسپهر حیدری34 00 : 29 . 41

100200متر کرال پشت1211-سالمهدی محمدی35 01 : 38 . 53

14چهارم10020متر کرال پشت1211-سالصالح نادری3۶ 01 : 15 . ۶2

100210متر کرال پشت1413-سالعلیرضا وروانی فرهانی37 01 : 17 . ۶2

4سیزدهم10021متر کرال پشت1413-سالامیر رضا نوروزی38 01 : 12 . 27

8نهم10022متر کرال پشت15سال به باالحسین رئوفی39 01 : 03 . 21

200230مترآزاد1211-سالفرزاد هفتانی40 02 : 47 . 49

8نهم20023مترآزاد1211-سالمحمد مهدی دوخایی41 02 : 34 . ۶5

200240مترآزاد1413-سالامیر رضا نوروزی42 02 : 2۶ . 44

18اول20024مترآزاد1413-سالعلی جعفری43 02 : 07 . 44

200250مترآزاد15سال به باالمحمد مهدی دلشاد44 02 : 30 . 1۶

200250مترآزاد15سال به باالحسین محمد طالبی45 02 : 17 . 21

502۶0متر قورباغه1211-سالمحمد رضا اورنگ4۶ 00 : 4۶ . 58

2پانزدهم502۶متر قورباغه1211-سالمهدی محمدی47 00 : 44 . 72

50270متر قورباغه1413-سالعلیرضا وروانی فرهانی48 00 : 43 . 82

50270متر قورباغه1413-سالمصطفی حاجیان49 00 : 44 . 90

50280متر قورباغه15سال به باالعلی میرزائی50 00 : 34 . 84

50280متر قورباغه15سال به باالمحمد مهدی دلشاد51 00 : 41 . ۶1

200290متر مختلط انفرادی1211-سالفرزاد هفتانی52 03 : 25 . 88

200290متر مختلط انفرادی1211-سالمحمد مهدی دوخایی53 03 : 07 . 8۶

12ششم20030متر مختلط انفرادی1413-سالعلی جعفری54 02 : 32 . ۶7

200300متر مختلط انفرادی1413-سالامیر رضا نوروزی55 02 : 42 . 89

1شانزدهم20031متر مختلط انفرادی15سال به باالحسین محمد طالبی5۶ 02 : 32 . 55

200310متر مختلط انفرادی15سال به باالمحمد مهدی دلشاد57 02 : 51 . 97

58
محمد مهدی دوخایی-صالح نادری-محمد

رضا اورنگ-مهدی محمدی
450320*متر مختلط تیمی1211-سال 00 : 00 . 00

59
علی جعفری-علیرضا وروانی فرهانی-امیر

رضا نوروزی-مصطفی حاجیان
450330*متر مختلط تیمی1413-سال 02 : 21 . 83

۶0
سپهر حیدری-حسین رئوفی-حسین محمد

طالبی-علی میرزائی
22هفتم45034*متر مختلط تیمی15سال به باال 01 : 58 . 85

100350 متر آزاد1211-سالفرزاد هفتانی۶1 01 : 18 . 33

100350 متر آزاد1211-سالمحمد مهدی دوخایی۶2 01 : 18 . 39

۶یازدهم1003۶ متر آزاد1413-سالامیر رضا نوروزی۶3 01 : 01 . 87

14چهارم1003۶ متر آزاد1413-سالعلی جعفری۶4 00 : 59 . 87

100370 متر آزاد15سال به باالحسین محمد طالبی۶5 01 : 04 . 35

3چهاردهم10037 متر آزاد15سال به باالسپهر حیدری۶۶ 00 : 58 . ۶8
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13پنجم5038متر کرال پشت1211-سالصالح نادری۶7 00 : 35 . 21

50380متر کرال پشت1211-سالمهدی محمدی۶8 00 : 43 . 7۶

4سیزدهم5039متر کرال پشت1413-سالعلی جعفری۶9 00 : 33 . 25

1شانزدهم5039متر کرال پشت1413-سالامیر رضا نوروزی70 00 : 33 . 73

10هشتم5040متر کرال پشت15سال به باالحسین رئوفی71 00 : 28 . 75

14چهارم20041متر پروانه1211-سالمحمد مهدی دوخایی72 02 : 53 . 21

200410متر پروانه1211-سالمهدی ظهیری73 03 : 32 . 33

200420متر پروانه1413-سالمصطفی حاجیان74 03 : 12 . 77

200420متر پروانه1413-سالعلیرضا وروانی فرهانی75 03 : 09 . 15

10هشتم20043متر پروانه15سال به باالحسین محمد طالبی7۶ 02 : 2۶ . 28

200430متر پروانه15سال به باالمحمد مهدی دلشاد77 02 : 54 . 40

100440 متر قورباغه1211-سالمهدی ظهیری78 01 : 44 . 9۶

100440 متر قورباغه1211-سالمهدی محمدی79 01 : 42 . 17

100450 متر قورباغه1413-سالعلیرضا وروانی فرهانی80 01 : 32 . 09

100450 متر قورباغه1413-سالمصطفی حاجیان81 01 : 50 . 59

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالعلی میرزائی82 01 : 18 . 07

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالمحمد مهدی دلشاد83 01 : 31 . 80

100470متر مختلط انفرادی1211-سالمحمد مهدی دوخایی84 01 : 32 . 5۶

100470متر مختلط انفرادی1211-سالصالح نادری85 00 : 00 . 00

100480متر مختلط انفرادی1413-سالامیر رضا نوروزی8۶ 01 : 15 . 07

12ششم10048متر مختلط انفرادی1413-سالعلی جعفری87 01 : 10 . 28

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالحسین رئوفی88 01 : 11 . 81

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالسپهر حیدری89 01 : 14 . 91
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

12ششم4001متر آزاد15سال به باالعلی رشیدی1 04 : 24 . 22

1شانزدهم4001متر آزاد15سال به باالعلی نقوی2 04 : 49 . 25

5030متر آزاد1413-سالکوروش واحدی3 00 : 28 . 54

5030متر آزاد1413-سالدانیال عبدالرحمانی4 00 : 29 . ۶4

5040متر آزاد15سال به باالاحمد دوروزی5 00 : 28 . 57

13پنجم504متر آزاد15سال به باالعلی رشیدی۶ 00 : 24 . ۶3

200۶0متر کرال پشت1413-سالسید حسام مهدوی7 03 : 29 . 24

3چهاردهم2007متر کرال پشت15سال به باالعلی نجاتی پور8 02 : 47 . 5۶

12ششم1009متر پروانه1413-سالامیر محمد سماواتی9 01 : 08 . 95

12ششم10010متر پروانه15سال به باالعلی رشیدی10 01 : 00 . 45

2پانزدهم10010متر پروانه15سال به باالعلی نقوی11 01 : 04 . 43

200120متر قورباغه1413-سالدانیال عبدالرحمانی12 03 : 03 . 41

۶یازدهم20013متر قورباغه15سال به باالاحمد دوروزی13 02 : 40 . 19

200130متر قورباغه15سال به باالسینا سیدآبادی14 02 : 53 . 12

15
دانیال عبدالرحمانی-امیر محمد سماوا

تی-کوروش واحدی-سید حسام مهدوی
450150*متر آزاد تیمی1413-سال 02 : 03 . 73

1۶
علی رشیدی-علی نجاتی پور-علی نقوی

-احمد دوروزی
22هفتم4501۶*متر آزاد تیمی15سال به باال 01 : 47 . 95

50180متر پروانه1413-سالسید حسام مهدوی17 00 : 4۶ . ۶8

2پانزدهم5018متر پروانه1413-سالامیر محمد سماواتی18 00 : 31 . 50

13پنجم5019متر پروانه15سال به باالعلی رشیدی19 00 : 2۶ . 90

50190متر پروانه15سال به باالعلی نجاتی پور20 00 : 31 . 50

100210متر کرال پشت1413-سالکوروش واحدی21 01 : 18 . 80

8نهم10021متر کرال پشت1413-سالامیر محمد سماواتی22 01 : 11 . 00

100220متر کرال پشت15سال به باالسینا سیدآبادی23 01 : 13 . ۶5

3چهاردهم10022متر کرال پشت15سال به باالعلی نجاتی پور24 01 : 10 . 49

200240مترآزاد1413-سالسید حسام مهدوی25 03 : 01 . 03

200240مترآزاد1413-سالدانیال عبدالرحمانی2۶ 02 : 27 . 72

4سیزدهم20025مترآزاد15سال به باالعلی نقوی27 02 : 12 . 15

15سوم20025مترآزاد15سال به باالعلی رشیدی28 01 : 59 . 80

50270متر قورباغه1413-سالکوروش واحدی29 00 : 39 . 78

50270متر قورباغه1413-سالدانیال عبدالرحمانی30 00 : 39 . 28

50280متر قورباغه15سال به باالسینا سیدآبادی31 00 : 3۶ . 49

50280متر قورباغه15سال به باالاحمد دوروزی32 00 : 34 . 15

5دوازدهم20030متر مختلط انفرادی1413-سالامیر محمد سماواتی33 02 : 39 . 5۶
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200310متر مختلط انفرادی15سال به باالسینا سیدآبادی34 02 : 38 . 27

2پانزدهم20031متر مختلط انفرادی15سال به باالعلی نقوی35 02 : 31 . 79

3۶
دانیال عبدالرحمانی-امیر محمد سماوا

تی-کوروش واحدی-سید حسام مهدوی
450330*متر مختلط تیمی1413-سال 02 : 24 . 12

37
علی رشیدی-علی نجاتی پور-علی نقوی

-احمد دوروزی
24ششم45034*متر مختلط تیمی15سال به باال 01 : 57 . 5۶

1003۶0 متر آزاد1413-سالدانیال عبدالرحمانی38 01 : 0۶ . 70

1003۶0 متر آزاد1413-سالکوروش واحدی39 01 : 07 . 08

14چهارم10037 متر آزاد15سال به باالعلی رشیدی40 00 : 53 . 42

100370 متر آزاد15سال به باالاحمد دوروزی41 01 : 04 . 35

50390متر کرال پشت1413-سالکوروش واحدی42 00 : 3۶ . 23

50390متر کرال پشت1413-سالامیر محمد سماواتی43 00 : 33 . 88

50400متر کرال پشت15سال به باالسینا سیدآبادی44 00 : 33 . 73

2پانزدهم5040متر کرال پشت15سال به باالعلی نجاتی پور45 00 : 31 . 83

200430متر پروانه15سال به باالعلی نجاتی پور4۶ 02 : 51 . 44

8نهم20043متر پروانه15سال به باالعلی نقوی47 02 : 27 . 89

100450 متر قورباغه1413-سالدانیال عبدالرحمانی48 01 : 28 . 18

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالسینا سیدآبادی49 01 : 20 . 72

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالاحمد دوروزی50 01 : 14 . 44

100480متر مختلط انفرادی1413-سالکوروش واحدی51 01 : 14 . 74

100480متر مختلط انفرادی1413-سالامیر محمد سماواتی52 01 : 14 . ۶8

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالعلی رشیدی53 00 : 00 . 00

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالعلی نقوی54 01 : 08 . ۶۶
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

7دهم502متر آزاد1211-سالفرنام چنگیزی1 00 : 31 . 29

5020متر آزاد1211-سالپرهام کاردل2 00 : 34 . 15

5030متر آزاد1413-سالعارف قربان پور3 00 : 30 . 72

5030متر آزاد1413-سالعلی اصغر مسعودی4 00 : 32 . 42

5040متر آزاد15سال به باالامیر علی بابائی پناه5 00 : 28 . 31

5040متر آزاد15سال به باالمحمد حسین عرب صباحی۶ 00 : 28 . 24

13پنجم2005متر کرال پشت1211-سالمحمد سجاد دامغانی7 02 : 55 . 14

4سیزدهم2005متر کرال پشت1211-سالعلیرضا جعفری ملک8 03 : 1۶ . 35

7دهم200۶متر کرال پشت1413-سالهومر عباسی9 02 : 38 . 49

200۶0متر کرال پشت1413-سالعارف قربان پور10 02 : 58 . 0۶

10080متر پروانه1211-سالفرنام چنگیزی11 01 : 33 . 09

10080متر پروانه1211-سالپرهام کاردل12 01 : 34 . 12

7دهم1009متر پروانه1413-سالرضا صادقی13 01 : 10 . ۶4

100100متر پروانه15سال به باالامیر علی بابائی پناه14 01 : 08 . 14

200110متر قورباغه1211-سالعلیرضا جعفری ملک15 03 : 52 . 50

200120متر قورباغه1413-سالعلی اصغر مسعودی1۶ 03 : 03 . ۶2

200120متر قورباغه1413-سالعارف قربان پور17 03 : 10 . 24

200130متر قورباغه15سال به باالمحمد حسین عرب صباحی18 02 : 58 . 92

19
علیرضا جعفری ملک-محمد سجاد دامغا

نی-فرنام چنگیزی-پرهام کاردل
22هفتم45014*متر آزاد تیمی1211-سال 02 : 15 . 78

20
رضا صادقی-عارف قربان پور-هومر عبا

سی-علی اصغر مسعودی
450150*متر آزاد تیمی1413-سال 02 : 03 . 90

50170متر پروانه1211-سالپرهام کاردل21 00 : 40 . 00

50170متر پروانه1211-سالفرنام چنگیزی22 00 : 35 . 51

50180متر پروانه1413-سالعلی اصغر مسعودی23 00 : 37 . ۶9

3چهاردهم5018متر پروانه1413-سالرضا صادقی24 00 : 31 . 31

50190متر پروانه15سال به باالمحمد حسین عرب صباحی25 00 : 33 . 0۶

50190متر پروانه15سال به باالامیر علی بابائی پناه2۶ 00 : 31 . 10

7دهم10020متر کرال پشت1211-سالمحمد سجاد دامغانی27 01 : 20 . 75

4سیزدهم10020متر کرال پشت1211-سالعلیرضا جعفری ملک28 01 : 25 . 70

7دهم10021متر کرال پشت1413-سالهومر عباسی29 01 : 11 . 44

100210متر کرال پشت1413-سالعارف قربان پور30 01 : 21 . 48

۶یازدهم20023مترآزاد1211-سالفرنام چنگیزی31 02 : 3۶ . 92

502۶0متر قورباغه1211-سالفرنام چنگیزی32 00 : 49 . 15

502۶0متر قورباغه1211-سالپرهام کاردل33 00 : 00 . 00

50270متر قورباغه1413-سالعارف قربان پور34 00 : 38 . 44
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50270متر قورباغه1413-سالعلی اصغر مسعودی35 00 : 38 . 02

50280متر قورباغه15سال به باالمحمد حسین عرب صباحی3۶ 00 : 3۶ . 33

200290متر مختلط انفرادی1211-سالعلیرضا جعفری ملک37 03 : 14 . 8۶

1شانزدهم20029متر مختلط انفرادی1211-سالمحمد سجاد دامغانی38 03 : 03 . 00

200300متر مختلط انفرادی1413-سالرضا صادقی39 02 : 42 . 22

200300متر مختلط انفرادی1413-سالهومر عباسی40 02 : 50 . 27

200310متر مختلط انفرادی15سال به باالمحمد حسین عرب صباحی41 02 : 4۶ . 52

200310متر مختلط انفرادی15سال به باالامیر علی بابائی پناه42 02 : 40 . 25

43
علیرضا جعفری ملک-محمد سجاد دامغا

نی-فرنام چنگیزی-پرهام کاردل
24ششم45032*متر مختلط تیمی1211-سال 02 : 37 . 12

44
رضا صادقی-عارف قربان پور-هومر عبا

سی-علی اصغر مسعودی
450330*متر مختلط تیمی1413-سال 02 : 15 . 31

10هشتم10035 متر آزاد1211-سالفرنام چنگیزی45 01 : 10 . 50

1003۶0 متر آزاد1413-سالعلی اصغر مسعودی4۶ 01 : 14 . 17

5دوازدهم5038متر کرال پشت1211-سالمحمد سجاد دامغانی47 00 : 38 . 12

50380متر کرال پشت1211-سالعلیرضا جعفری ملک48 00 : 40 . ۶9

5دوازدهم5039متر کرال پشت1413-سالهومر عباسی49 00 : 33 . 17

50390متر کرال پشت1413-سالعارف قربان پور50 00 : 00 . 00

4سیزدهم20041متر پروانه1211-سالپرهام کاردل51 03 : 21 . ۶۶

200410متر پروانه1211-سالفرنام چنگیزی52 03 : 34 . 81

11هفتم20042متر پروانه1413-سالرضا صادقی53 02 : 44 . 37

3چهاردهم20043متر پروانه15سال به باالامیر علی بابائی پناه54 02 : 44 . 11

1شانزدهم10044 متر قورباغه1211-سالمحمد سجاد دامغانی55 01 : 41 . 12

100450 متر قورباغه1413-سالعارف قربان پور5۶ 01 : 27 . 81

100450 متر قورباغه1413-سالعلی اصغر مسعودی57 01 : 25 . 13

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالمحمد حسین عرب صباحی58 01 : 22 . 45

100470متر مختلط انفرادی1211-سالپرهام کاردل59 01 : 29 . 1۶

100470متر مختلط انفرادی1211-سالعلیرضا جعفری ملک۶0 01 : 27 . 3۶

100480متر مختلط انفرادی1413-سالرضا صادقی۶1 01 : 15 . 94

100480متر مختلط انفرادی1413-سالهومر عباسی۶2 01 : 17 . 50

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالمحمد حسین عرب صباحی۶3 01 : 15 . 78

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالامیر علی بابائی پناه۶4 01 : 12 . ۶2
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5020متر آزاد1211-سالمهداد اسالمی1 00 : 32 . ۶0

۶یازدهم502متر آزاد1211-سالحسین قاسمی مینو2 00 : 31 . 44

5030متر آزاد1413-سالامیرمهدی علی پور عموقین3 00 : 31 . 93

5030متر آزاد1413-سالسیدعرفان سادات هاشمی4 00 : 33 . 97

5040متر آزاد15سال به باالیاشار یوسفی نژاد5 00 : 28 . 30

10هشتم504متر آزاد15سال به باالپوریا رسائی۶ 00 : 25 . 21

200۶0متر کرال پشت1413-سالآرمان پاکزاد7 02 : 58 . 33

1شانزدهم2007متر کرال پشت15سال به باالامیرحسین اقابزرگ8 03 : 04 . 80

8نهم2007متر کرال پشت15سال به باالپوریا رسائی9 02 : 28 . 20

8نهم1008متر پروانه1211-سالحسین قاسمی مینو10 01 : 18 . 41

10090متر پروانه1413-سالامیرمهدی علی پور عموقین11 01 : 31 . 43

200110متر قورباغه1211-سالمحمدرضا بیابانی اردکانی12 03 : 34 . 44

4سیزدهم20011متر قورباغه1211-سالمهداد اسالمی13 03 : 27 . 4۶

200120متر قورباغه1413-سالآرمان پاکزاد14 03 : 31 . 72

200130متر قورباغه15سال به باالامیرحسین اقابزرگ15 03 : 20 . 20

1۶

حسین قاسمی مینو-محمد پارسا

نورآئین-محمدرضا بیابانی اردکانی-مهداد

اسالمی

24ششم45014*متر آزاد تیمی1211-سال 02 : 14 . 91

50170متر پروانه1211-سالحسین قاسمی مینو17 00 : 3۶ . 10

50170متر پروانه1211-سالمحمد پارسا نورآئین18 00 : 41 . 39

50180متر پروانه1413-سالامیرمهدی علی پور عموقین19 00 : 35 . 92

50190متر پروانه15سال به باالیاشار یوسفی نژاد20 00 : 30 . ۶9

12ششم5019متر پروانه15سال به باالپوریا رسائی21 00 : 27 . 04

100210متر کرال پشت1413-سالآرمان پاکزاد22 01 : 24 . 14

100210متر کرال پشت1413-سالسیدعرفان سادات هاشمی23 01 : 32 . 41

11هفتم10022متر کرال پشت15سال به باالپوریا رسائی24 01 : 02 . 53

15سوم20023مترآزاد1211-سالحسین قاسمی مینو25 02 : 27 . ۶9

7دهم20023مترآزاد1211-سالمهداد اسالمی2۶ 02 : 35 . 51

200240مترآزاد1413-سالآرمان پاکزاد27 02 : 40 . 19

200240مترآزاد1413-سالامیرمهدی علی پور عموقین28 02 : 44 . 48

502۶0متر قورباغه1211-سالمحمدرضا بیابانی اردکانی29 00 : 45 . 25

502۶0متر قورباغه1211-سالمحمد پارسا نورآئین30 00 : 4۶ . ۶9

50280متر قورباغه15سال به باالیاشار یوسفی نژاد31 00 : 35 . ۶9

3چهاردهم5028متر قورباغه15سال به باالپوریا رسائی32 00 : 33 . 3۶

3چهاردهم20029متر مختلط انفرادی1211-سالمهداد اسالمی33 03 : 01 . 58

12ششم20029متر مختلط انفرادی1211-سالحسین قاسمی مینو34 02 : 52 . 12
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200300متر مختلط انفرادی1413-سالآرمان پاکزاد35 03 : 00 . 39

200310متر مختلط انفرادی15سال به باالامیرحسین اقابزرگ3۶ 02 : 57 . 90

37

حسین قاسمی مینو-محمد پارسا

نورآئین-محمدرضا بیابانی اردکانی-مهداد

اسالمی

450320*متر مختلط تیمی1211-سال 02 : 45 . 34

8نهم10035 متر آزاد1211-سالمهداد اسالمی38 01 : 11 . 28

12ششم10035 متر آزاد1211-سالحسین قاسمی مینو39 01 : 09 . 44

1003۶0 متر آزاد1413-سالآرمان پاکزاد40 01 : 12 . ۶5

1003۶0 متر آزاد1413-سالامیرمهدی علی پور عموقین41 01 : 11 . ۶۶

100370 متر آزاد15سال به باالیاشار یوسفی نژاد42 01 : 02 . ۶3

50380متر کرال پشت1211-سالمحمد پارسا نورآئین43 00 : 42 . 19

8نهم5038متر کرال پشت1211-سالحسین قاسمی مینو44 00 : 37 . 20

50390متر کرال پشت1413-سالآرمان پاکزاد45 00 : 39 . 25

50390متر کرال پشت1413-سالسیدعرفان سادات هاشمی4۶ 00 : 00 . 00

13پنجم5040متر کرال پشت15سال به باالپوریا رسائی47 00 : 27 . 47

12ششم20041متر پروانه1211-سالحسین قاسمی مینو48 02 : 57 . 44

100440 متر قورباغه1211-سالمحمدرضا بیابانی اردکانی49 01 : 49 . 35

100440 متر قورباغه1211-سالمحمد پارسا نورآئین50 01 : 43 . ۶4

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالامیرحسین اقابزرگ51 01 : 34 . 58

۶یازدهم10047متر مختلط انفرادی1211-سالحسین قاسمی مینو52 01 : 20 . ۶0

100470متر مختلط انفرادی1211-سالمهداد اسالمی53 01 : 27 . 38

100480متر مختلط انفرادی1413-سالامیرمهدی علی پور عموقین54 01 : 21 . 9۶

100480متر مختلط انفرادی1413-سالآرمان پاکزاد55 01 : 24 . 25

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالیاشار یوسفی نژاد5۶ 01 : 11 . 18

7دهم10049متر مختلط انفرادی15سال به باالپوریا رسائی57 01 : 03 . ۶۶
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5020متر آزاد1211-سالمهران حسنی قوام آباد1 00 : 34 . 02

18اول502متر آزاد1211-سالدانیال شفیعی2 00 : 28 . 47

5030متر آزاد1413-سالمحمد مهدی حیدری3 00 : 32 . 94

5030متر آزاد1413-سالمحمد طاها بابائی4 00 : 3۶ . 00

15سوم1008متر پروانه1211-سالدانیال شفیعی5 01 : 10 . 49

۶
دانیال شفیعی-آریا جاویدنیا-مهران حسنی

قوام آباد-ماهان مهری پاشاکی
30سوم45014*متر آزاد تیمی1211-سال 02 : 11 . 27

50170متر پروانه1211-سالآریا جاویدنیا7 00 : 35 . 97

1۶دوم5017متر پروانه1211-سالدانیال شفیعی8 00 : 31 . 23

12ششم10020متر کرال پشت1211-سالآریا جاویدنیا9 01 : 19 . 02

3چهاردهم10020متر کرال پشت1211-سالماهان مهری پاشاکی10 01 : 25 . 79

100210متر کرال پشت1413-سالمحمد مهدی حیدری11 01 : 37 . 25

100210متر کرال پشت1413-سالمحمد طاها بابائی12 01 : 34 . 43

200230مترآزاد1211-سالمهران حسنی قوام آباد13 02 : 55 . ۶9

200240مترآزاد1413-سالمحمد طاها بابائی14 03 : 00 . 42

7دهم502۶متر قورباغه1211-سالآریا جاویدنیا15 00 : 42 . 89

502۶0متر قورباغه1211-سالمهران حسنی قوام آباد1۶ 00 : 49 . 45

50270متر قورباغه1413-سالمحمد مهدی حیدری17 00 : 44 . 34

15سوم20029متر مختلط انفرادی1211-سالدانیال شفیعی18 02 : 44 . 29

2پانزدهم20029متر مختلط انفرادی1211-سالآریا جاویدنیا19 03 : 01 . 87

20
دانیال شفیعی-آریا جاویدنیا-مهران حسنی

قوام آباد-ماهان مهری پاشاکی
450320*متر مختلط تیمی1211-سال 00 : 00 . 00

100350 متر آزاد1211-سالماهان مهری پاشاکی21 01 : 17 . 72

100350 متر آزاد1211-سالمهران حسنی قوام آباد22 01 : 18 . 39

1003۶0 متر آزاد1413-سالمحمد طاها بابائی23 01 : 19 . 70

1003۶0 متر آزاد1413-سالمحمد مهدی حیدری24 01 : 18 . 4۶

15سوم5038متر کرال پشت1211-سالآریا جاویدنیا25 00 : 35 . 13

18اول5038متر کرال پشت1211-سالدانیال شفیعی2۶ 00 : 33 . 3۶

50390متر کرال پشت1413-سالمحمد طاها بابائی27 00 : 41 . 79

50390متر کرال پشت1413-سالمحمد مهدی حیدری28 00 : 40 . 74

100450 متر قورباغه1413-سالمحمد مهدی حیدری29 01 : 39 . 71

15سوم10047متر مختلط انفرادی1211-سالدانیال شفیعی30 01 : 12 . 85

4سیزدهم10047متر مختلط انفرادی1211-سالآریا جاویدنیا31 01 : 21 . 53
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

11هفتم4001متر آزاد15سال به باالسید پارسا خورسند1 04 : 24 . 53

40010متر آزاد15سال به باالعارف رحیمی اغ چشمه2 05 : 25 . 92

5020متر آزاد1211-سالامیر محمد سوری3 00 : 33 . 25

5020متر آزاد1211-سالامیر پویا امنا4 00 : 33 . ۶2

5030متر آزاد1413-سالراشین زنگنه5 00 : 30 . 19

5030متر آزاد1413-سالمهدیار برات پور۶ 00 : 32 . 81

5040متر آزاد15سال به باالامیر رضا علی نژاد7 00 : 2۶ . 57

5040متر آزاد15سال به باالمحمد صادق دهنوخلجی8 00 : 2۶ . ۶3

2پانزدهم2005متر کرال پشت1211-سالسبحان تذکری9 03 : 2۶ . 00

20050متر کرال پشت1211-سالپارسا حلیمی10 03 : 34 . 70

2پانزدهم200۶متر کرال پشت1413-سالراشین زنگنه11 02 : 42 . 44

10080متر پروانه1211-سالامیر پویا امنا12 01 : 4۶ . 48

10080متر پروانه1211-سالسبحان تذکری13 01 : 39 . 97

10090متر پروانه1413-سالمهدیار برات پور14 01 : 21 . 51

100100متر پروانه15سال به باالعارف رحیمی اغ چشمه15 01 : 21 . 85

4سیزدهم10010متر پروانه15سال به باالسید پارسا خورسند1۶ 01 : 03 . 7۶

14چهارم20011متر قورباغه1211-سالپوریا سید جعفری17 03 : 10 . 92

3چهاردهم20011متر قورباغه1211-سالامیر محمد سوری18 03 : 30 . 87

200120متر قورباغه1413-سالراشین زنگنه19 03 : 02 . 20

10هشتم20013متر قورباغه15سال به باالمحمد صادق دهنوخلجی20 02 : 34 . 95

21
امیر محمد سوری-امیر پویا امنا-پارسا

حلیمی-سبحان تذکری
450140*متر آزاد تیمی1211-سال 02 : 21 . 04

22

سید پارسا خورسند-محمد صادق دهنو

خلجی-عارف رحیمی اغ چشمه-امیر رضا

علی نژاد

4501۶0*متر آزاد تیمی15سال به باال 01 : 49 . 24

50170متر پروانه1211-سالامیر محمد سوری23 00 : 39 . 41

50170متر پروانه1211-سالامیر پویا امنا24 00 : 40 . 19

50180متر پروانه1413-سالمهدیار برات پور25 00 : 35 . 83

50190متر پروانه15سال به باالامیر رضا علی نژاد2۶ 00 : 30 . ۶0

2پانزدهم5019متر پروانه15سال به باالسید پارسا خورسند27 00 : 28 . 88

100200متر کرال پشت1211-سالپارسا حلیمی28 01 : 41 . 38

100200متر کرال پشت1211-سالسبحان تذکری29 01 : 31 . 22

100210متر کرال پشت1413-سالراشین زنگنه30 01 : 1۶ . 34

100220متر کرال پشت15سال به باالامیر رضا علی نژاد31 01 : 19 . 82

1شانزدهم20023مترآزاد1211-سالپوریا سید جعفری32 02 : 45 . 0۶

200230مترآزاد1211-سالسبحان تذکری33 03 : 05 . 14

200240مترآزاد1413-سالراشین زنگنه34 02 : 27 . 93
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200240مترآزاد1413-سالمهدیار برات پور35 02 : 32 . 78

200250مترآزاد15سال به باالعارف رحیمی اغ چشمه3۶ 00 : 00 . 00

۶یازدهم20025مترآزاد15سال به باالسید پارسا خورسند37 02 : 05 . 04

13پنجم502۶متر قورباغه1211-سالپوریا سید جعفری38 00 : 40 . 37

502۶0متر قورباغه1211-سالامیر محمد سوری39 00 : 00 . 00

50270متر قورباغه1413-سالراشین زنگنه40 00 : 40 . 20

14چهارم5028متر قورباغه15سال به باالمحمد صادق دهنوخلجی41 00 : 31 . 4۶

50280متر قورباغه15سال به باالعارف رحیمی اغ چشمه42 00 : 40 . 81

4سیزدهم20029متر مختلط انفرادی1211-سالپوریا سید جعفری43 03 : 01 . 13

200290متر مختلط انفرادی1211-سالامیر محمد سوری44 03 : 13 . 37

5دوازدهم20031متر مختلط انفرادی15سال به باالمحمد صادق دهنوخلجی45 02 : 29 . 0۶

4سیزدهم20031متر مختلط انفرادی15سال به باالسید پارسا خورسند4۶ 02 : 30 . 10

47
امیر محمد سوری-امیر پویا امنا-سبحان

تذکری-پوریا سید جعفری
2۶پنجم45032*متر مختلط تیمی1211-سال 02 : 34 . 23

48

سید پارسا خورسند-محمد صادق دهنو

خلجی-عارف رحیمی اغ چشمه-امیر رضا

علی نژاد

450340*متر مختلط تیمی15سال به باال 02 : 02 . 70

1شانزدهم10035 متر آزاد1211-سالامیر محمد سوری49 01 : 15 . 93

100350 متر آزاد1211-سالامیر پویا امنا50 01 : 17 . 80

1003۶0 متر آزاد1413-سالمهدیار برات پور51 01 : 10 . 85

1003۶0 متر آزاد1413-سالراشین زنگنه52 01 : 07 . 72

4سیزدهم10037 متر آزاد15سال به باالامیر رضا علی نژاد53 00 : 58 . 32

۶یازدهم10037 متر آزاد15سال به باالسید پارسا خورسند54 00 : 5۶ . 9۶

50380متر کرال پشت1211-سالپارسا حلیمی55 00 : 4۶ . 1۶

2پانزدهم5038متر کرال پشت1211-سالپوریا سید جعفری5۶ 00 : 39 . 84

50390متر کرال پشت1413-سالراشین زنگنه57 00 : 34 . ۶5

5دوازدهم5040متر کرال پشت15سال به باالسید پارسا خورسند58 00 : 30 . 29

1شانزدهم5040متر کرال پشت15سال به باالمحمد صادق دهنوخلجی59 00 : 31 . 90

200410متر پروانه1211-سالامیر پویا امنا۶0 04 : 05 . 75

200410متر پروانه1211-سالسبحان تذکری۶1 03 : 54 . 0۶

200420متر پروانه1413-سالمهدیار برات پور۶2 03 : 13 . 91

8نهم10044 متر قورباغه1211-سالامیر محمد سوری۶3 01 : 32 . 25

14چهارم10044 متر قورباغه1211-سالپوریا سید جعفری۶4 01 : 27 . 23

100450 متر قورباغه1413-سالراشین زنگنه۶5 01 : 2۶ . 72

13پنجم1004۶ متر قورباغه15سال به باالمحمد صادق دهنوخلجی۶۶ 01 : 09 . ۶0

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالعارف رحیمی اغ چشمه۶7 01 : 29 . ۶7
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100470متر مختلط انفرادی1211-سالامیر محمد سوری۶8 01 : 27 . 42

3چهاردهم10047متر مختلط انفرادی1211-سالپوریا سید جعفری۶9 01 : 24 . 08

100480متر مختلط انفرادی1413-سالراشین زنگنه70 01 : 18 . 25

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالسید پارسا خورسند71 01 : 09 . 52

2پانزدهم10049متر مختلط انفرادی15سال به باالمحمد صادق دهنوخلجی72 01 : 0۶ . ۶۶
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

3چهاردهم4001متر آزاد15سال به باالعلی ملکی1 04 : 44 . 0۶

40010متر آزاد15سال به باالعرشیا مرادی2 04 : 51 . 55

5030متر آزاد1413-سالعلیرضا پورکاظمیان3 00 : 31 . 93

4سیزدهم503متر آزاد1413-سالعلی دادرس مقدم4 00 : 27 . 74

5040متر آزاد15سال به باالسید طاها کامدار5 00 : 28 . 82

5دوازدهم504متر آزاد15سال به باالروزبه حاجی حسنی۶ 00 : 25 . 8۶

200۶0متر کرال پشت1413-سالپوریا کاکاوند7 02 : 43 . 40

200۶0متر کرال پشت1413-سالعلیرضا پورکاظمیان8 00 : 00 . 00

10090متر پروانه1413-سالپوریا کاکاوند9 01 : 23 . 29

3چهاردهم10010متر پروانه15سال به باالعلی ملکی10 01 : 04 . 14

100100متر پروانه15سال به باالعرشیا مرادی11 01 : 0۶ . 08

۶یازدهم20012متر قورباغه1413-سالفرزین موسوی12 02 : 53 . 03

8نهم20013متر قورباغه15سال به باالروزبه حاجی حسنی13 02 : 37 . 00

200130متر قورباغه15سال به باالمحمدحسین طیبی14 02 : 51 . 43

15
فرزین موسوی-علی دادرس مقدم-پوریا

کاکاوند-علیرضا پورکاظمیان
24ششم45015*متر آزاد تیمی1413-سال 01 : 57 . 39

1۶
روزبه حاجی حسنی-علی ملکی-عرشیا

مرادی-محمدحسین طیبی
4501۶0*متر آزاد تیمی15سال به باال 01 : 50 . 48

12ششم5018متر پروانه1413-سالعلی دادرس مقدم17 00 : 30 . 43

50180متر پروانه1413-سالعلیرضا پورکاظمیان18 00 : 37 . 92

50190متر پروانه15سال به باالعلی ملکی19 00 : 29 . ۶5

۶یازدهم10021متر کرال پشت1413-سالعلی دادرس مقدم20 01 : 11 . 87

1شانزدهم10021متر کرال پشت1413-سالپوریا کاکاوند21 01 : 12 . 88

100220متر کرال پشت15سال به باالمحمدحسین طیبی22 01 : 17 . ۶7

14چهارم20024مترآزاد1413-سالفرزین موسوی23 02 : 11 . 78

200240مترآزاد1413-سالپوریا کاکاوند24 02 : 25 . 88

200250مترآزاد15سال به باالعرشیا مرادی25 02 : 18 . 05

۶یازدهم5027متر قورباغه1413-سالفرزین موسوی2۶ 00 : 35 . 80

50270متر قورباغه1413-سالعلیرضا پورکاظمیان27 00 : 44 . 07

8نهم5028متر قورباغه15سال به باالروزبه حاجی حسنی28 00 : 32 . 54

50280متر قورباغه15سال به باالمحمدحسین طیبی29 00 : 34 . 18

1شانزدهم20030متر مختلط انفرادی1413-سالعلی دادرس مقدم30 02 : 42 . 10

4سیزدهم20030متر مختلط انفرادی1413-سالفرزین موسوی31 02 : 39 . 89

200310متر مختلط انفرادی15سال به باالعرشیا مرادی32 02 : 40 . 85
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10هشتم20031متر مختلط انفرادی15سال به باالروزبه حاجی حسنی33 02 : 24 . 75

34
فرزین موسوی-علی دادرس مقدم-پوریا

کاکاوند-علیرضا پورکاظمیان
450330*متر مختلط تیمی1413-سال 02 : 14 . 8۶

35
روزبه حاجی حسنی-علی ملکی-عرشیا

مرادی-محمدحسین طیبی
450340*متر مختلط تیمی15سال به باال 02 : 07 . 45

1003۶0 متر آزاد1413-سالعلی دادرس مقدم3۶ 01 : 04 . 12

1۶دوم1003۶ متر آزاد1413-سالفرزین موسوی37 00 : 59 . 38

100370 متر آزاد15سال به باالعرشیا مرادی38 01 : 04 . 34

100370 متر آزاد15سال به باالسید طاها کامدار39 01 : 04 . 39

۶یازدهم5039متر کرال پشت1413-سالپوریا کاکاوند40 00 : 33 . 15

3چهاردهم5039متر کرال پشت1413-سالعلی دادرس مقدم41 00 : 33 . 3۶

50400متر کرال پشت15سال به باالسید طاها کامدار42 00 : 00 . 00

11هفتم20043متر پروانه15سال به باالعلی ملکی43 02 : 24 . 4۶

4سیزدهم20043متر پروانه15سال به باالعرشیا مرادی44 02 : 35 . ۶8

3چهاردهم10045 متر قورباغه1413-سالفرزین موسوی45 01 : 22 . 0۶

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالمحمدحسین طیبی4۶ 01 : 14 . 87

5دوازدهم1004۶ متر قورباغه15سال به باالروزبه حاجی حسنی47 01 : 11 . 8۶

10هشتم10048متر مختلط انفرادی1413-سالعلی دادرس مقدم48 01 : 11 . 10

13پنجم10048متر مختلط انفرادی1413-سالفرزین موسوی49 01 : 10 . 25

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالعلی ملکی50 01 : 13 . 02
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15سوم502متر آزاد1211-سالمحمد معین رحمانی1 00 : 30 . 10

5020متر آزاد1211-سالابوالفضل حق پرست2 00 : 33 . 15

3چهاردهم2005متر کرال پشت1211-سالابوالفضل حق پرست3 03 : 22 . 58

10هشتم2005متر کرال پشت1211-سالمحمد حسین رضایی4 03 : 04 . 50

10080متر پروانه1211-سالمحمد حسین رضایی5 01 : 44 . 00

13پنجم1008متر پروانه1211-سالمحمد معین رحمانی۶ 01 : 14 . 7۶

200110متر قورباغه1211-سالعرفان زارع7 03 : 4۶ . ۶0

2پانزدهم20011متر قورباغه1211-سالسبحان کاظمی8 03 : 31 . 21

9
ابوالفضل حق پرست-محمد حسین رضای

ی-محمد معین رحمانی-سبحان کاظمی
450140*متر آزاد تیمی1211-سال 02 : 17 . 20

14چهارم5017متر پروانه1211-سالمحمد معین رحمانی10 00 : 32 . 50

50170متر پروانه1211-سالابوالفضل حق پرست11 00 : 43 . 34

100200متر کرال پشت1211-سالابوالفضل حق پرست12 01 : 33 . 59

5دوازدهم10020متر کرال پشت1211-سالمحمد حسین رضایی13 01 : 25 . 5۶

14چهارم20023مترآزاد1211-سالمحمد معین رحمانی14 02 : 31 . ۶9

200230مترآزاد1211-سالمحمد حسین رضایی15 02 : 4۶ . 50

502۶0متر قورباغه1211-سالعرفان زارع1۶ 00 : 49 . ۶3

4سیزدهم502۶متر قورباغه1211-سالسبحان کاظمی17 00 : 43 . 93

13پنجم20029متر مختلط انفرادی1211-سالمحمد معین رحمانی18 02 : 51 . ۶۶

19
ابوالفضل حق پرست-محمد حسین رضای

ی-محمد معین رحمانی-سبحان کاظمی
28چهارم45032*متر مختلط تیمی1211-سال 02 : 29 . 83

1۶دوم10035 متر آزاد1211-سالمحمد معین رحمانی20 01 : 08 . 44

100350 متر آزاد1211-سالابوالفضل حق پرست21 01 : 1۶ . 49

50380متر کرال پشت1211-سالابوالفضل حق پرست22 00 : 43 . 23

7دهم5038متر کرال پشت1211-سالمحمد حسین رضایی23 00 : 37 . 42

11هفتم20041متر پروانه1211-سالمحمد معین رحمانی24 02 : 58 . 2۶

200410متر پروانه1211-سالمحمد حسین رضایی25 03 : 53 . 98

3چهاردهم10044 متر قورباغه1211-سالسبحان کاظمی2۶ 01 : 38 . 98

100440 متر قورباغه1211-سالعرفان زارع27 01 : 47 . 30

14چهارم10047متر مختلط انفرادی1211-سالمحمد معین رحمانی28 01 : 18 . 1۶

100470متر مختلط انفرادی1211-سالسبحان کاظمی29 01 : 39 . 04
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5030متر آزاد1413-سالمهدی قاسمی1 00 : 28 . ۶3

5030متر آزاد1413-سالپویا رضاپسند2 00 : 29 . 12

1۶دوم200۶متر کرال پشت1413-سالمهدی روحی خطیبی3 02 : 2۶ . 2۶

200۶0متر کرال پشت1413-سالمهدی قاسمی4 00 : 00 . 00

10090متر پروانه1413-سالمهدی روحی خطیبی5 01 : 19 . 23

10090متر پروانه1413-سالعرفان محمدی۶ 01 : 23 . 18

200120متر قورباغه1413-سالپویا رضاپسند7 03 : 03 . 4۶

4سیزدهم20012متر قورباغه1413-سالمحمد قاسمی8 02 : 5۶ . 71

9
مهدی روحی خطیبی-پویا رضاپسند-عرفان

محمدی-مهدی قاسمی
450150*متر آزاد تیمی1413-سال 00 : 00 . 00

1شانزدهم5018متر پروانه1413-سالمهدی قاسمی10 00 : 31 . 83

50180متر پروانه1413-سالعرفان محمدی11 00 : 35 . 17

18اول10021متر کرال پشت1413-سالمهدی روحی خطیبی12 01 : 05 . 03

100210متر کرال پشت1413-سالمهدی قاسمی13 01 : 18 . 00

200240مترآزاد1413-سالپویا رضاپسند14 02 : 25 . 72

200240مترآزاد1413-سالمحمد قاسمی15 02 : 28 . 50

1شانزدهم5027متر قورباغه1413-سالپویا رضاپسند1۶ 00 : 37 . 31

50270متر قورباغه1413-سالمحمد قاسمی17 00 : 37 . 51

200300متر مختلط انفرادی1413-سالعرفان محمدی18 00 : 00 . 00

200300متر مختلط انفرادی1413-سالمهدی روحی خطیبی19 00 : 00 . 00

20
مهدی روحی خطیبی-پویا رضا

سند-محمد قاسمی-مهدی قاسمی
24ششم45033*متر مختلط تیمی1413-سال 02 : 08 . 30

1003۶0 متر آزاد1413-سالمهدی قاسمی21 01 : 04 . 78

1003۶0 متر آزاد1413-سالپویا رضاپسند22 01 : 05 . 52

18اول5039متر کرال پشت1413-سالمهدی روحی خطیبی23 00 : 29 . 42

10هشتم5039متر کرال پشت1413-سالمهدی قاسمی24 00 : 32 . 19

200420متر پروانه1413-سالعرفان محمدی25 03 : 20 . 70

1شانزدهم10045 متر قورباغه1413-سالپویا رضاپسند2۶ 01 : 23 . 78

2پانزدهم10045 متر قورباغه1413-سالمحمد قاسمی27 01 : 22 . 37

100480متر مختلط انفرادی1413-سالعرفان محمدی28 01 : 19 . 19

۶یازدهم10048متر مختلط انفرادی1413-سالمهدی روحی خطیبی29 01 : 12 . 0۶
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

1۶دوم4001متر آزاد15سال به باالامیر محمد کاظمی1 04 : 15 . ۶0

8نهم502متر آزاد1211-سالابوالغضل نوربخش قادی2 00 : 31 . 18

1شانزدهم503متر آزاد1413-سالعرفان رهبر3 00 : 28 . 4۶

11هفتم503متر آزاد1413-سالامیر علی دریاپور4 00 : 27 . 54

15سوم504متر آزاد15سال به باالامیر محمد کاظمی5 00 : 24 . 43

5040متر آزاد15سال به باالاحمد علی ذبیحی۶ 00 : 2۶ . 30

۶یازدهم2005متر کرال پشت1211-سالهمایون نصیری7 03 : 09 . 95

10هشتم200۶متر کرال پشت1413-سالامیر علی دریاپور8 02 : 3۶ . 59

۶یازدهم1008متر پروانه1211-سالابوالغضل نوربخش قادی9 01 : 20 . 53

100100متر پروانه15سال به باالدانیال شجاعی10 01 : 11 . 08

14چهارم10010متر پروانه15سال به باالامیر محمد کاظمی11 00 : 59 . 00

12ششم20011متر قورباغه1211-سالمعین خانی12 03 : 12 . 89

10هشتم5017متر پروانه1211-سالابوالغضل نوربخش قادی13 00 : 34 . 19

50180متر پروانه1413-سالعلی محمدی14 00 : 41 . 85

15سوم5019متر پروانه15سال به باالامیر محمد کاظمی15 00 : 2۶ . 40

50190متر پروانه15سال به باالاحمد علی ذبیحی1۶ 00 : 00 . 00

1شانزدهم10020متر کرال پشت1211-سالهمایون نصیری17 01 : 30 . 85

12ششم10021متر کرال پشت1413-سالامیر علی دریاپور18 01 : 09 . 52

13پنجم20023مترآزاد1211-سالابوالغضل نوربخش قادی19 02 : 32 . ۶9

200240مترآزاد1413-سالعلی محمدی20 03 : 18 . 21

1شانزدهم20024مترآزاد1413-سالعرفان رهبر21 02 : 23 . 75

200250مترآزاد15سال به باالدانیال شجاعی22 02 : 2۶ . 88

13پنجم20025مترآزاد15سال به باالامیر محمد کاظمی23 02 : 00 . 1۶

12ششم502۶متر قورباغه1211-سالمعین خانی24 00 : 40 . 50

50270متر قورباغه1413-سالعلی محمدی25 00 : 55 . 75

50280متر قورباغه15سال به باالاحمد علی ذبیحی2۶ 00 : 00 . 00

200290متر مختلط انفرادی1211-سالمعین خانی27 03 : 07 . 29

200310متر مختلط انفرادی15سال به باالاحمد علی ذبیحی28 00 : 00 . 00

200310متر مختلط انفرادی15سال به باالدانیال شجاعی29 02 : 48 . 47

14چهارم10035 متر آزاد1211-سالابوالغضل نوربخش قادی30 01 : 09 . 31

1003۶0 متر آزاد1413-سالعلی محمدی31 01 : 33 . 31

4سیزدهم1003۶ متر آزاد1413-سالعرفان رهبر32 01 : 02 . 73

100370 متر آزاد15سال به باالاحمد علی ذبیحی33 00 : 00 . 00

13پنجم10037 متر آزاد15سال به باالامیر محمد کاظمی34 00 : 54 . 0۶

50380متر کرال پشت1211-سالهمایون نصیری35 00 : 40 . 13

1۶دوم5039متر کرال پشت1413-سالامیر علی دریاپور3۶ 00 : 29 . 81
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50400متر کرال پشت15سال به باالدانیال شجاعی37 00 : 35 . 94

1شانزدهم20043متر پروانه15سال به باالدانیال شجاعی38 02 : 50 . 3۶

12ششم10044 متر قورباغه1211-سالمعین خانی39 01 : 28 . 5۶

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالاحمد علی ذبیحی40 00 : 00 . 00

14چهارم10049متر مختلط انفرادی15سال به باالامیر محمد کاظمی41 01 : 02 . 13
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

10هشتم502متر آزاد1211-سالرضا قنواتی1 00 : 30 . 93

1۶دوم503متر آزاد1413-سالعلی حمیدی2 00 : 27 . 0۶

5040متر آزاد15سال به باالپدرام مرمضی3 00 : 27 . 79

5040متر آزاد15سال به باالحسین سیفی4 00 : 30 . 8۶

15سوم200۶متر کرال پشت1413-سالدانیال خورده بین5 02 : 28 . 79

4سیزدهم2007متر کرال پشت15سال به باالعلی حسونی۶ 02 : 42 . 50

10080متر پروانه1211-سالکوشا شعبانی7 01 : 23 . 0۶

10هشتم1008متر پروانه1211-سالرضا قنواتی8 01 : 17 . 57

1۶دوم1009متر پروانه1413-سالعلی حمیدی9 01 : 05 . 80

100100متر پروانه15سال به باالپدرام مرمضی10 01 : 08 . 85

2پانزدهم5017متر پروانه1211-سالکوشا شعبانی11 00 : 35 . 29

12ششم5017متر پروانه1211-سالرضا قنواتی12 00 : 33 . 09

1۶دوم5018متر پروانه1413-سالعلی حمیدی13 00 : 29 . 38

50190متر پروانه15سال به باالپدرام مرمضی14 00 : 30 . 28

50190متر پروانه15سال به باالعلی حسونی15 00 : 33 . 14

13پنجم10021متر کرال پشت1413-سالدانیال خورده بین1۶ 01 : 08 . 52

100220متر کرال پشت15سال به باالعلی حسونی17 01 : 13 . 41

2پانزدهم20023مترآزاد1211-سالکوشا شعبانی18 02 : 42 . 57

200250مترآزاد15سال به باالپدرام مرمضی19 02 : 23 . 02

8نهم502۶متر قورباغه1211-سالرضا قنواتی20 00 : 42 . 32

15سوم5027متر قورباغه1413-سالعلی حمیدی21 00 : 33 . 80

50280متر قورباغه15سال به باالحسین سیفی22 00 : 37 . 34

200290متر مختلط انفرادی1211-سالرضا قنواتی23 00 : 00 . 00

15سوم20030متر مختلط انفرادی1413-سالعلی حمیدی24 02 : 30 . 2۶

13پنجم20030متر مختلط انفرادی1413-سالدانیال خورده بین25 02 : 32 . 3۶

۶یازدهم10035 متر آزاد1211-سالرضا قنواتی2۶ 01 : 11 . 84

13پنجم1003۶ متر آزاد1413-سالعلی حمیدی27 01 : 00 . 42

100370 متر آزاد15سال به باالپدرام مرمضی28 01 : 02 . 13

100370 متر آزاد15سال به باالحسین سیفی29 01 : 11 . 53

12ششم5039متر کرال پشت1413-سالدانیال خورده بین30 00 : 31 . 98

50400متر کرال پشت15سال به باالعلی حسونی31 00 : 33 . 02

10هشتم20041متر پروانه1211-سالکوشا شعبانی32 03 : 0۶ . ۶5

8نهم20041متر پروانه1211-سالرضا قنواتی33 03 : 07 . 52

15سوم10048متر مختلط انفرادی1413-سالعلی حمیدی34 01 : 08 . 27

14چهارم10048متر مختلط انفرادی1413-سالدانیال خورده بین35 01 : 09 . 50

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالحسین سیفی3۶ 01 : 21 . 39

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالپدرام مرمضی37 01 : 14 . ۶۶
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5030متر آزاد1413-سالپویا بیدستانی1 00 : 29 . 5۶

5030متر آزاد1413-سالکسری کبیری2 00 : 29 . 43

200۶0متر کرال پشت1413-سالامیر حسین یزدی نژاد3 03 : 01 . 80

200۶0متر کرال پشت1413-سالاحسان مهدیزاده4 02 : 57 . 20

10090متر پروانه1413-سالامیر حسین یزدی نژاد5 01 : 21 . 47

10090متر پروانه1413-سالپویا بیدستانی۶ 01 : 20 . 27

1شانزدهم20012متر قورباغه1413-سالامیر حسین یزدی نژاد7 03 : 01 . 3۶

13پنجم20012متر قورباغه1413-سالکسری کبیری8 02 : 45 . 04

9
کسری کبیری-احسان مهدیزاده-امیر

حسین یزدی نژاد-پویا بیدستانی
22هفتم45015*متر آزاد تیمی1413-سال 01 : 57 . 51

50180متر پروانه1413-سالاحسان مهدیزاده10 00 : 31 . 85

50180متر پروانه1413-سالامیر حسین یزدی نژاد11 00 : 35 . 47

4سیزدهم20024مترآزاد1413-سالپویا بیدستانی12 02 : 19 . ۶3

200240مترآزاد1413-سالکسری کبیری13 02 : 47 . 9۶

8نهم5027متر قورباغه1413-سالکسری کبیری14 00 : 35 . ۶0

2پانزدهم5027متر قورباغه1413-سالاحسان مهدیزاده15 00 : 3۶ . 83

200300متر مختلط انفرادی1413-سالامیر حسین یزدی نژاد1۶ 02 : 48 . 02

200300متر مختلط انفرادی1413-سالپویا بیدستانی17 02 : 44 . 19

18
کسری کبیری-احسان مهدیزاده-امیر

حسین یزدی نژاد-پویا بیدستانی
450330*متر مختلط تیمی1413-سال 02 : 20 . 44

1003۶0 متر آزاد1413-سالپویا بیدستانی19 01 : 04 . 00

1003۶0 متر آزاد1413-سالاحسان مهدیزاده20 01 : 05 . 3۶

50390متر کرال پشت1413-سالامیر حسین یزدی نژاد21 00 : 37 . 42

50390متر کرال پشت1413-سالاحسان مهدیزاده22 00 : 00 . 00

200420متر پروانه1413-سالامیر حسین یزدی نژاد23 03 : 01 . 92

200420متر پروانه1413-سالپویا بیدستانی24 03 : 23 . 84

14چهارم10045 متر قورباغه1413-سالکسری کبیری25 01 : 15 . 58

5دوازدهم10045 متر قورباغه1413-سالاحسان مهدیزاده2۶ 01 : 21 . 14

100480متر مختلط انفرادی1413-سالامیر حسین یزدی نژاد27 01 : 17 . 75

100480متر مختلط انفرادی1413-سالاحسان مهدیزاده28 01 : 15 . 87
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

40010متر آزاد15سال به باالمحمد مهدی برهان راد1 05 : 15 . 27

4سیزدهم502متر آزاد1211-سالارمان شوقی2 00 : 31 . 88

5020متر آزاد1211-سالاراد جراح زاده3 00 : 35 . 75

3چهاردهم503متر آزاد1413-سالمیکائیل علی عباس زاده4 00 : 27 . 94

5030متر آزاد1413-سالبارمان ترک زبان5 00 : 29 . ۶5

5040متر آزاد15سال به باالسامان سحابی۶ 00 : 30 . ۶5

5040متر آزاد15سال به باالمحمد مهدی برهان راد7 00 : 28 . ۶0

20050متر کرال پشت1211-سالمحسن ابرسان8 00 : 00 . 00

200۶0متر کرال پشت1413-سالسینا واعظی9 03 : 02 . 82

200۶0متر کرال پشت1413-سالمحمد ارمین رجبی10 02 : 52 . 20

۶یازدهم2007متر کرال پشت15سال به باالمحمد مهدی برهان راد11 02 : 35 . 03

10080متر پروانه1211-سالمحسن ابرسان12 01 : 44 . 20

2پانزدهم1008متر پروانه1211-سالارمان شوقی13 01 : 22 . ۶2

10090متر پروانه1413-سالبارمان ترک زبان14 01 : 25 . 39

8نهم1009متر پروانه1413-سالامیر حسین نادری15 01 : 10 . 34

100100متر پروانه15سال به باالمحمد مهدی برهان راد1۶ 01 : 14 . 11

200110متر قورباغه1211-سالمهدی زینل زاده17 03 : 55 . 08

200110متر قورباغه1211-سالاراد جراح زاده18 04 : 01 . 87

200120متر قورباغه1413-سالسینا واعظی19 03 : 19 . 4۶

200120متر قورباغه1413-سالمحمد ارمین رجبی20 03 : 15 . 82

200130متر قورباغه15سال به باالمحمد مهدی برهان راد21 02 : 59 . 40

22
ارمان شوقی-محسن ابرسان-مهدی زینل

زاده-محمد صدرا پدیدار
450140*متر آزاد تیمی1211-سال 02 : 21 . 03

23
بارمان ترک زبان-امیر حسین نادری-م

یکائیل علی عباس زاده-مهدی عزیزی
450150*متر آزاد تیمی1413-سال 01 : 59 . 44

۶یازدهم5017متر پروانه1211-سالارمان شوقی24 00 : 34 . 50

50170متر پروانه1211-سالمحمد صدرا پدیدار25 00 : 51 . 14

50180متر پروانه1413-سالمیکائیل علی عباس زاده2۶ 00 : 32 . ۶۶

11هفتم5018متر پروانه1413-سالامیر حسین نادری27 00 : 30 . 55

50190متر پروانه15سال به باالمحمد مهدی برهان راد28 00 : 31 . 59

50190متر پروانه15سال به باالسامان سحابی29 00 : 38 . ۶1

100200متر کرال پشت1211-سالاراد جراح زاده30 01 : 42 . 89

8نهم10020متر کرال پشت1211-سالارمان شوقی31 01 : 20 . 70

100210متر کرال پشت1413-سالبارمان ترک زبان32 01 : 20 . 82

100210متر کرال پشت1413-سالمیکائیل علی عباس زاده33 01 : 19 . 25

100220متر کرال پشت15سال به باالمحمد مهدی برهان راد34 01 : 14 . 92

200230مترآزاد1211-سالمحسن ابرسان35 02 : 57 . 7۶

11هفتم20023مترآزاد1211-سالارمان شوقی3۶ 02 : 33 . 97
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200240مترآزاد1413-سالمحمد ارمین رجبی37 02 : 29 . 12

3چهاردهم20024مترآزاد1413-سالمیکائیل علی عباس زاده38 02 : 19 . 78

200250مترآزاد15سال به باالمحمد مهدی برهان راد39 02 : 29 . 9۶

502۶0متر قورباغه1211-سالمحمد صدرا پدیدار40 00 : 49 . 2۶

502۶0متر قورباغه1211-سالمهدی زینل زاده41 00 : 49 . 54

3چهاردهم5027متر قورباغه1413-سالامیر حسین نادری42 00 : 3۶ . 75

50270متر قورباغه1413-سالسینا واعظی43 00 : 40 . 70

50280متر قورباغه15سال به باالمحمد مهدی برهان راد44 00 : 37 . 23

50280متر قورباغه15سال به باالسامان سحابی45 00 : 41 . 25

8نهم20029متر مختلط انفرادی1211-سالارمان شوقی4۶ 02 : 57 . 8۶

200290متر مختلط انفرادی1211-سالاراد جراح زاده47 03 : 39 . 52

200300متر مختلط انفرادی1413-سالمحمد امین حسن زاده یزدی48 03 : 14 . 34

200300متر مختلط انفرادی1413-سالامیرحسین جدیدزاده49 03 : 11 . 71

200310متر مختلط انفرادی15سال به باالمحمد مهدی برهان راد50 02 : 39 . 05

51
ارمان شوقی-محسن ابرسان-محمد صدرا

پدیدار-مهدی زینل زاده
450320*متر مختلط تیمی1211-سال 02 : 44 . 40

52

بارمان ترک زبان-امیر حسین نادری-م

یکائیل علی عباس زاده-محمد ارمین

رجبی

450330*متر مختلط تیمی1413-سال 02 : 20 . 11

100350 متر آزاد1211-سالارمان شوقی53 00 : 00 . 00

100350 متر آزاد1211-سالمحسن ابرسان54 00 : 00 . 00

10هشتم1003۶ متر آزاد1413-سالمیکائیل علی عباس زاده55 01 : 01 . 57

1003۶0 متر آزاد1413-سالبارمان ترک زبان5۶ 01 : 07 . 19

100370 متر آزاد15سال به باالمحمد مهدی برهان راد57 01 : 03 . 77

100370 متر آزاد15سال به باالسامان سحابی58 01 : 10 . 01

50380متر کرال پشت1211-سالمهدی زینل زاده59 00 : 43 . 98

12ششم5038متر کرال پشت1211-سالارمان شوقی۶0 00 : 3۶ . 31

50390متر کرال پشت1413-سالمیکائیل علی عباس زاده۶1 00 : 34 . 97

50390متر کرال پشت1413-سالبارمان ترک زبان۶2 00 : 35 . 49

50400متر کرال پشت15سال به باالسامان سحابی۶3 00 : 40 . 75

50400متر کرال پشت15سال به باالمحمد مهدی برهان راد۶4 00 : 32 . ۶2

200420متر پروانه1413-سالمهدی عزیزی۶5 00 : 00 . 00

۶یازدهم20042متر پروانه1413-سالامیر حسین نادری۶۶ 02 : 53 . 17

2پانزدهم10044 متر قورباغه1211-سالمحسن ابرسان۶7 01 : 40 . ۶4

100440 متر قورباغه1211-سالمحمد صدرا پدیدار۶8 01 : 47 . 13

4سیزدهم10045 متر قورباغه1413-سالامیر حسین نادری۶9 01 : 21 . 9۶

100450 متر قورباغه1413-سالسینا واعظی70 01 : 28 . 53

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالمحمد مهدی برهان راد71 01 : 24 . 02
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ : نتیجه مدرسه شنای قهرمانی آزادی تهران

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالسامان سحابی72 01 : 30 . 03

8نهم10047متر مختلط انفرادی1211-سالارمان شوقی73 01 : 20 . 53

100470متر مختلط انفرادی1211-سالمهدی زینل زاده74 01 : 33 . 28

100480متر مختلط انفرادی1413-سالامیر حسین نادری75 01 : 17 . 75

100480متر مختلط انفرادی1413-سالبارمان ترک زبان7۶ 01 : 18 . 05

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالسامان سحابی77 01 : 25 . 11

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالمحمد مهدی برهان راد78 01 : 15 . 34



163

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ : نتیجه تیم شهید شوشتری نیشابور (ب)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5020متر آزاد1211-سالمتین بازوبندی1 00 : 37 . 85

5020متر آزاد1211-سالعل صداقت2 00 : 34 . 25

5030متر آزاد1413-سالپوریا توحیدیان مهر3 00 : 30 . 77

5030متر آزاد1413-سالآرمین دولتخواه4 00 : 30 . 94

5040متر آزاد15سال به باالآراد ابراهیم زاده5 00 : 27 . ۶3

8نهم2005متر کرال پشت1211-سالایلیا فتحی۶ 03 : 09 . 21

10080متر پروانه1211-سالکوروش کاکاوند7 01 : 43 . 91

10090متر پروانه1413-سالشهریار خرمی8 01 : 38 . 05

10090متر پروانه1413-سالپوریا توحیدیان مهر9 01 : 33 . 9۶

5دوازدهم20011متر قورباغه1211-سالعل صداقت10 03 : 24 . 25

1شانزدهم20011متر قورباغه1211-سالطاها بیدختی11 03 : 32 . 5۶

200120متر قورباغه1413-سالآرمین دولتخواه12 03 : 18 . 77

200120متر قورباغه1413-سالآریان بیاترک13 03 : 24 . 92

200130متر قورباغه15سال به باالآراد ابراهیم زاده14 03 : 11 . 43

15
عل صداقت-سهیل شمس آبادی-طاها

بیدختی-متین بازوبندی
450140*متر آزاد تیمی1211-سال 02 : 2۶ . 05

1۶
پوریا رحمانی-پوریا توحیدیان مهر-آرمین

دولتخواه-شهریار خرمی
450150*متر آزاد تیمی1413-سال 02 : 0۶ . 88

50170متر پروانه1211-سالایلیا فتحی17 00 : 47 . 08

50180متر پروانه1413-سالپوریا رحمانی18 00 : 33 . 80

50180متر پروانه1413-سالپوریا توحیدیان مهر19 00 : 37 . 05

50190متر پروانه15سال به باالآراد ابراهیم زاده20 00 : 00 . 00

100200متر کرال پشت1211-سالمتین بازوبندی21 01 : 43 . ۶0

2پانزدهم10020متر کرال پشت1211-سالایلیا فتحی22 01 : 27 . 85

100210متر کرال پشت1413-سالشهریار خرمی23 01 : 28 . ۶1

100220متر کرال پشت15سال به باالآراد ابراهیم زاده24 01 : 22 . 53

200230مترآزاد1211-سالسهیل شمس آبادی25 02 : 49 . 14

200230مترآزاد1211-سالعل صداقت2۶ 02 : 55 . 28

200240مترآزاد1413-سالشهریار خرمی27 02 : 53 . 98

200240مترآزاد1413-سالپوریا رحمانی28 02 : 3۶ . 00

1شانزدهم502۶متر قورباغه1211-سالعل صداقت29 00 : 44 . 74

502۶0متر قورباغه1211-سالطاها بیدختی30 00 : 44 . 92

50270متر قورباغه1413-سالآریان بیاترک31 00 : 43 . 27

50270متر قورباغه1413-سالآرمین دولتخواه32 00 : 42 . 70

50280متر قورباغه15سال به باالآراد ابراهیم زاده33 00 : 34 . 11

200290متر مختلط انفرادی1211-سالسهیل شمس آبادی34 03 : 1۶ . 30
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ : نتیجه تیم شهید شوشتری نیشابور (ب)

200290متر مختلط انفرادی1211-سالکوروش کاکاوند35 03 : 30 . 4۶

3۶
عل صداقت-کوروش کاکاوند-طاها بید

تی-امیر محمد سجادی
22هفتم45032*متر مختلط تیمی1211-سال 02 : 39 . 47

37
پوریا رحمانی-پوریا توحیدیان مهر-آرمین

دولتخواه-شهریار خرمی
450330*متر مختلط تیمی1413-سال 00 : 00 . 00

100350 متر آزاد1211-سالسهیل شمس آبادی38 01 : 18 . 14

100350 متر آزاد1211-سالطاها بیدختی39 01 : 20 . 31

1003۶0 متر آزاد1413-سالپوریا رحمانی40 01 : 09 . 14

1003۶0 متر آزاد1413-سالآرمین دولتخواه41 01 : 14 . 52

100370 متر آزاد15سال به باالآراد ابراهیم زاده42 01 : 0۶ . 50

3چهاردهم5038متر کرال پشت1211-سالایلیا فتحی43 00 : 39 . 74

50390متر کرال پشت1413-سالشهریار خرمی44 00 : 40 . 28

50400متر کرال پشت15سال به باالآراد ابراهیم زاده45 00 : 33 . ۶3

200410متر پروانه1211-سالکوروش کاکاوند4۶ 00 : 00 . 00

200420متر پروانه1413-سالشهریار خرمی47 03 : 3۶ . 95

200420متر پروانه1413-سالپوریا رحمانی48 03 : 30 . ۶2

100440 متر قورباغه1211-سالعل صداقت49 00 : 00 . 00

100440 متر قورباغه1211-سالطاها بیدختی50 01 : 41 . 77

100450 متر قورباغه1413-سالآرمین دولتخواه51 01 : 30 . 5۶

100450 متر قورباغه1413-سالآریان بیاترک52 01 : 33 . 58

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالآراد ابراهیم زاده53 01 : 17 . ۶9

100470متر مختلط انفرادی1211-سالطاها بیدختی54 01 : 31 . 52

100480متر مختلط انفرادی1413-سالپوریا توحیدیان مهر55 01 : 19 . 84

100480متر مختلط انفرادی1413-سالپوریا رحمانی5۶ 01 : 21 . 13
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ : نتیجه موج تهران(ب)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5030متر آزاد1413-سالمحمدصالح ولدخانی1 00 : 30 . ۶۶

5030متر آزاد1413-سالسام بالود2 00 : 31 . 49

۶یازدهم200۶متر کرال پشت1413-سالسام بالود3 02 : 38 . 5۶

200۶0متر کرال پشت1413-سالمحمدامین درخشانیان4 02 : 57 . 09

10090متر پروانه1413-سالسام بالود5 01 : 23 . 10

3چهاردهم1009متر پروانه1413-سالمحمدمهدی باقری۶ 01 : 12 . 37

10هشتم20012متر قورباغه1413-سالمحمدامین سعدی7 02 : 45 . ۶8

200120متر قورباغه1413-سالمحمدمهدی باقری8 03 : 03 . 09

9
محمدمهدی باقری-محمدامین سعدی-سام

بالود-محمدامین درخشانیان
450150*متر آزاد تیمی1413-سال 02 : 04 . 45

4سیزدهم5018متر پروانه1413-سالمحمدمهدی باقری10 00 : 31 . 30

50180متر پروانه1413-سالمحمدصالح ولدخانی11 00 : 34 . 03

100210متر کرال پشت1413-سالسام بالود12 01 : 1۶ . ۶4

11هفتم20024مترآزاد1413-سالمحمدامین سعدی13 02 : 1۶ . 20

200240مترآزاد1413-سالمحمدامین درخشانیان14 02 : 33 . ۶5

4سیزدهم5027متر قورباغه1413-سالمحمدامین سعدی15 00 : 3۶ . 33

7دهم20030متر مختلط انفرادی1413-سالمحمدمهدی باقری1۶ 02 : 3۶ . 21

200300متر مختلط انفرادی1413-سالمحمدامین درخشانیان17 02 : 55 . 03

18
محمدمهدی باقری-محمدامین سعدی-سام

بالود-محمدصالح ولدخانی
450330*متر مختلط تیمی1413-سال 02 : 14 . 83

1003۶0 متر آزاد1413-سالسام بالود19 01 : 07 . 03

2پانزدهم1003۶ متر آزاد1413-سالمحمدامین سعدی20 01 : 03 . 57

50390متر کرال پشت1413-سالمحمدصالح ولدخانی21 00 : 35 . ۶5

10هشتم20042متر پروانه1413-سالمحمدمهدی باقری22 02 : 4۶ . 82

200420متر پروانه1413-سالمحمدامین درخشانیان23 03 : 13 . 97

100450 متر قورباغه1413-سالمحمدصالح ولدخانی24 01 : 28 . 12

8نهم10045 متر قورباغه1413-سالمحمدامین سعدی25 01 : 18 . 52

100480متر مختلط انفرادی1413-سالسام بالود2۶ 01 : 15 . 90

5دوازدهم10048متر مختلط انفرادی1413-سالمحمدمهدی باقری27 01 : 13 . 5۶
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ : نتیجه استخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوار

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

3چهاردهم502متر آزاد1211-سالسید موسی الرضا ساجدی1 00 : 32 . 18

5040متر آزاد15سال به باالمهدی بالش آبادی2 00 : 2۶ . 97

5040متر آزاد15سال به باالامیرعلی مسعودیفر3 00 : 30 . 04

1شانزدهم1008متر پروانه1211-سالسید موسی الرضا ساجدی4 01 : 22 . 81

100100متر پروانه15سال به باالمهدی بالش آبادی5 01 : 10 . 43

100100متر پروانه15سال به باالامیرعلی مسعودیفر۶ 01 : 22 . 84

۶یازدهم20011متر قورباغه1211-سالسید موسی الرضا ساجدی7 03 : 22 . 45

200130متر قورباغه15سال به باالامیرعلی مسعودیفر8 03 : 15 . 03

3چهاردهم5017متر پروانه1211-سالسید موسی الرضا ساجدی9 00 : 34 . 97

50190متر پروانه15سال به باالامیرعلی مسعودیفر10 00 : 34 . 94

50190متر پروانه15سال به باالمهدی بالش آبادی11 00 : 30 . 00

200250مترآزاد15سال به باالمهدی بالش آبادی12 02 : 20 . 84

10هشتم502۶متر قورباغه1211-سالسید موسی الرضا ساجدی13 00 : 41 . 55

50280متر قورباغه15سال به باالامیرعلی مسعودیفر14 00 : 39 . 50

۶یازدهم20029متر مختلط انفرادی1211-سالسید موسی الرضا ساجدی15 02 : 59 . 70

200310متر مختلط انفرادی15سال به باالامیرعلی مسعودیفر1۶ 02 : 5۶ . 91

200310متر مختلط انفرادی15سال به باالمهدی بالش آبادی17 02 : 41 . ۶2

100370 متر آزاد15سال به باالامیرعلی مسعودیفر18 01 : 09 . 0۶

100370 متر آزاد15سال به باالمهدی بالش آبادی19 01 : 01 . 19

11هفتم10044 متر قورباغه1211-سالسید موسی الرضا ساجدی20 01 : 29 . ۶1

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالامیرعلی مسعودیفر21 01 : 2۶ . 14

12ششم10047متر مختلط انفرادی1211-سالسید موسی الرضا ساجدی22 01 : 20 . 1۶

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالامیرعلی مسعودیفر23 01 : 18 . ۶7

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالمهدی بالش آبادی24 00 : 00 . 00
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ : نتیجه استخر 9 دی تهران (ب)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5020متر آزاد1211-سالمحمد معین قهری1 00 : 35 . 40

5020متر آزاد1211-سالمحمد امین بیگلرخانی2 00 : 35 . ۶4

20050متر کرال پشت1211-سالمحمد معین قهری3 00 : 00 . 00

7دهم2005متر کرال پشت1211-سالحسین انزلچی4 03 : 09 . 85

10080متر پروانه1211-سالامیر ارین پوردارسرایی5 01 : 29 . 7۶

200110متر قورباغه1211-سالایلیا تحویلی۶ 03 : 48 . ۶1

11هفتم20011متر قورباغه1211-سالامیر پارسا خاکسار7 03 : 1۶ . 19

8

امیر ارین پوردارسرایی-محمد امین بیگل

رخانی-محمد معین قهری-امیر پارسا

خاکسار

450140*متر آزاد تیمی1211-سال 02 : 20 . 27

50170متر پروانه1211-سالامیر ارین پوردارسرایی9 00 : 40 . 88

50170متر پروانه1211-سالمحمد امین بیگلرخانی10 00 : 43 . 15

۶یازدهم10020متر کرال پشت1211-سالامیر پارسا خاکسار11 01 : 21 . 78

100200متر کرال پشت1211-سالامیر ارین پوردارسرایی12 01 : 32 . 19

200230مترآزاد1211-سالمحمد معین قهری13 03 : 01 . ۶9

200230مترآزاد1211-سالمحمد امین بیگلرخانی14 02 : 53 . 85

3چهاردهم502۶متر قورباغه1211-سالحسین انزلچی15 00 : 43 . 94

502۶0متر قورباغه1211-سالایلیا تحویلی1۶ 00 : 49 . 81

5دوازدهم20029متر مختلط انفرادی1211-سالامیر پارسا خاکسار17 03 : 00 . 78

18
حسین انزلچی-محمد معین قهری-امیر

ارین پوردارسرایی-امیر پارسا خاکسار
450320*متر مختلط تیمی1211-سال 02 : 43 . 23

100350 متر آزاد1211-سالمحمد معین قهری19 01 : 22 . 07

100350 متر آزاد1211-سالمحمد امین بیگلرخانی20 01 : 19 . 12

50380متر کرال پشت1211-سالحسین انزلچی21 00 : 42 . 41

50380متر کرال پشت1211-سالامیر ارین پوردارسرایی22 00 : 41 . 70

200410متر پروانه1211-سالایلیا تحویلی23 03 : 47 . 47

3چهاردهم20041متر پروانه1211-سالامیر ارین پوردارسرایی24 03 : 21 . ۶7

۶یازدهم10044 متر قورباغه1211-سالحسین انزلچی25 01 : 33 . 53

7دهم10044 متر قورباغه1211-سالامیر پارسا خاکسار2۶ 01 : 32 . 51

100470متر مختلط انفرادی1211-سالمحمد معین قهری27 01 : 32 . ۶1

100470متر مختلط انفرادی1211-سالامیر ارین پوردارسرایی28 01 : 28 . 80
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ : نتیجه امید قم

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

12ششم502متر آزاد1211-سالعلی مظفری1 00 : 30 . 79

8نهم5017متر پروانه1211-سالعلی مظفری2 00 : 34 . 37

5دوازدهم20023مترآزاد1211-سالعلی مظفری3 02 : 38 . 0۶

11هفتم10035 متر آزاد1211-سالعلی مظفری4 01 : 09 . 5۶

100470متر مختلط انفرادی1211-سالعلی مظفری5 00 : 00 . 00
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ : نتیجه اورکا مشهد

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5020متر آزاد1211-سالبامداد دانشور1 00 : 3۶ . 19

5020متر آزاد1211-سالامیرعلی مینویی2 00 : 34 . 90

5030متر آزاد1413-سالحسین قدیری یزدی3 00 : 31 . 25

5030متر آزاد1413-سالپوریا بذرگرگلستانی4 00 : 30 . 98

1شانزدهم2005متر کرال پشت1211-سالبامداد دانشور5 03 : 33 . 0۶

200۶0متر کرال پشت1413-سالحسین قدیری یزدی۶ 03 : 11 . 93

200۶0متر کرال پشت1413-سالامیررضا محمدی فرهنگی7 02 : 52 . 84

10080متر پروانه1211-سالسپهر سرابی8 01 : 33 . 17

7دهم1008متر پروانه1211-سالامیرعلی مینویی9 01 : 19 . ۶4

10090متر پروانه1413-سالپوریا بذرگرگلستانی10 01 : 15 . 72

200110متر قورباغه1211-سالسپهر سرابی11 03 : 48 . 00

200120متر قورباغه1413-سالعلی محمدی12 03 : 31 . 08

200120متر قورباغه1413-سالامیررضا محمدی فرهنگی13 03 : 15 . 91

14
سپهر سرابی-امیرعلی مینویی-بامداد دانشو

ر-رادین زمانی
450140*متر آزاد تیمی1211-سال 02 : 30 . 14

15

علی محمدی-حسین قدیری یزدی-ام

یررضا محمدی فرهنگی-پوریا

بذرگرگلستانی

450150*متر آزاد تیمی1413-سال 02 : 09 . ۶3

50170متر پروانه1211-سالامیرعلی مینویی1۶ 00 : 35 . 58

50170متر پروانه1211-سالسپهر سرابی17 00 : 40 . 77

50180متر پروانه1413-سالپوریا بذرگرگلستانی18 00 : 32 . 47

50180متر پروانه1413-سالعلی محمدی19 00 : 50 . 05

100200متر کرال پشت1211-سالبامداد دانشور20 01 : 40 . 91

100210متر کرال پشت1413-سالپوریا بذرگرگلستانی21 01 : 1۶ . 23

100210متر کرال پشت1413-سالامیررضا محمدی فرهنگی22 01 : 22 . 15

200230مترآزاد1211-سالامیرعلی مینویی23 02 : 47 . 50

200240مترآزاد1413-سالعلی محمدی24 03 : 12 . ۶3

200240مترآزاد1413-سالحسین قدیری یزدی25 02 : 32 . 32

50270متر قورباغه1413-سالعلی محمدی2۶ 00 : 45 . 80

50270متر قورباغه1413-سالامیررضا محمدی فرهنگی27 00 : 43 . 3۶

200290متر مختلط انفرادی1211-سالبامداد دانشور28 03 : 22 . 03

200290متر مختلط انفرادی1211-سالامیرعلی مینویی29 03 : 13 . 00

200300متر مختلط انفرادی1413-سالامیررضا محمدی فرهنگی30 00 : 00 . 00

200300متر مختلط انفرادی1413-سالپوریا بذرگرگلستانی31 02 : 51 . 45

32

علی محمدی-حسین قدیری یزدی-ام

یررضا محمدی فرهنگی-پوریا

بذرگرگلستانی

450330*متر مختلط تیمی1413-سال 02 : 24 . 58

100350 متر آزاد1211-سالامیرعلی مینویی33 01 : 17 . 11

100350 متر آزاد1211-سالبامداد دانشور34 01 : 20 . 05

1003۶0 متر آزاد1413-سالحسین قدیری یزدی35 01 : 0۶ . 90
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1003۶0 متر آزاد1413-سالپوریا بذرگرگلستانی3۶ 01 : 0۶ . 79

50380متر کرال پشت1211-سالسپهر سرابی37 00 : 44 . 41

50390متر کرال پشت1413-سالپوریا بذرگرگلستانی38 00 : 35 . 17

50390متر کرال پشت1413-سالامیررضا محمدی فرهنگی39 00 : 38 . 39

200410متر پروانه1211-سالبامداد دانشور40 03 : 31 . 53

۶یازدهم20041متر پروانه1211-سالامیرعلی مینویی41 03 : 08 . 8۶

100440 متر قورباغه1211-سالسپهر سرابی42 01 : 4۶ . 47

100450 متر قورباغه1413-سالامیررضا محمدی فرهنگی43 01 : 31 . 97

100450 متر قورباغه1413-سالعلی محمدی44 01 : 38 . 25

100470متر مختلط انفرادی1211-سالامیرعلی مینویی45 01 : 31 . 34

100470متر مختلط انفرادی1211-سالبامداد دانشور4۶ 01 : 34 . 19

100480متر مختلط انفرادی1413-سالامیررضا محمدی فرهنگی47 01 : 24 . 00

100480متر مختلط انفرادی1413-سالپوریا بذرگرگلستانی48 01 : 1۶ . 37
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5030متر آزاد1413-سالآروین بهبود1 00 : 32 . 89

5030متر آزاد1413-سالمحمد جواد ظریف خواه2 00 : 28 . 73

2پانزدهم1009متر پروانه1413-سالمحمد جواد ظریف خواه3 01 : 12 . 88

10090متر پروانه1413-سالآروین بهبود4 01 : 32 . 85

50180متر پروانه1413-سالمحمد جواد ظریف خواه5 00 : 32 . ۶7

50180متر پروانه1413-سالآروین بهبود۶ 00 : 37 . 21

100210متر کرال پشت1413-سالآروین بهبود7 01 : 30 . ۶4

2پانزدهم20024مترآزاد1413-سالمحمد جواد ظریف خواه8 02 : 23 . 33

200240مترآزاد1413-سالآروین بهبود9 02 : 44 . 12

1003۶0 متر آزاد1413-سالآروین بهبود10 01 : 14 . 23

1003۶0 متر آزاد1413-سالمحمد جواد ظریف خواه11 01 : 03 . 8۶

50390متر کرال پشت1413-سالآروین بهبود12 00 : 41 . 09

200420متر پروانه1413-سالآروین بهبود13 03 : 39 . 3۶

7دهم20042متر پروانه1413-سالمحمد جواد ظریف خواه14 02 : 50 . 83

100480متر مختلط انفرادی1413-سالآروین بهبود15 01 : 29 . 57

100480متر مختلط انفرادی1413-سالمحمد جواد ظریف خواه1۶ 01 : 1۶ . 03
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امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

40010متر آزاد15سال به باالپارسا قاسمی1 05 : 40 . 30

5040متر آزاد15سال به باالآرش جامه بزرگ2 00 : 30 . 22

5040متر آزاد15سال به باالسپهر معماری3 00 : 31 . 38

2پانزدهم2007متر کرال پشت15سال به باالپارسا قاسمی4 02 : 58 . 93

100100متر پروانه15سال به باالعلیرضا صفری5 01 : 1۶ . 33

۶
علیرضا صفری-سپهر معماری-آرش جامه

بزرگ-پارسا قاسمی
4501۶0*متر آزاد تیمی15سال به باال 01 : 58 . 54

50190متر پروانه15سال به باالعلیرضا صفری7 00 : 31 . 87

50190متر پروانه15سال به باالآرش جامه بزرگ8 00 : 35 . 8۶

100220متر کرال پشت15سال به باالسپهر معماری9 01 : 27 . 00

200250مترآزاد15سال به باالعلیرضا صفری10 02 : 31 . 44

200250مترآزاد15سال به باالپارسا قاسمی11 02 : 24 . 49

50280متر قورباغه15سال به باالسپهر معماری12 00 : 43 . 55

50280متر قورباغه15سال به باالآرش جامه بزرگ13 00 : 39 . 80

200310متر مختلط انفرادی15سال به باالپارسا قاسمی14 02 : 51 . 11

100370 متر آزاد15سال به باالآرش جامه بزرگ15 01 : 09 . 25

100370 متر آزاد15سال به باالسپهر معماری1۶ 01 : 13 . ۶8

50400متر کرال پشت15سال به باالپارسا قاسمی17 00 : 34 . 39

200430متر پروانه15سال به باالعلیرضا صفری18 02 : 59 . 22

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالسپهر معماری19 01 : 44 . ۶7

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالپارسا قاسمی20 01 : 1۶ . 71

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالآرش جامه بزرگ21 01 : 20 . 81



173

۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ : نتیجه نور قم

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5030متر آزاد1413-سالپویا فالح1 00 : 35 . 19

5030متر آزاد1413-سالامیرعلی براتی2 00 : 32 . 31

50180متر پروانه1413-سالامیرعلی براتی3 00 : 3۶ . 53

1003۶0 متر آزاد1413-سالامیرعلی براتی4 01 : 20 . 51

1003۶0 متر آزاد1413-سالپویا فالح5 01 : 21 . 30

50390متر کرال پشت1413-سالپویا فالح۶ 00 : 43 . 53
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ : نتیجه علم و تمرین قم

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5030متر آزاد1413-سالمحمد پارسا پرواز1 00 : 31 . 10

200۶0متر کرال پشت1413-سالمحمد پارسا پرواز2 00 : 00 . 00

10090متر پروانه1413-سالمحمد پارسا پرواز3 01 : 24 . 78

50180متر پروانه1413-سالمحمد پارسا پرواز4 00 : 33 . ۶0

50270متر قورباغه1413-سالمحمد پارسا پرواز5 00 : 00 . 00

50390متر کرال پشت1413-سالمحمد پارسا پرواز۶ 00 : 35 . 38

100480متر مختلط انفرادی1413-سالمحمد پارسا پرواز7 01 : 21 . 1۶
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ : نتیجه آکادمی طالقانی شهر ری

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

40010متر آزاد15سال به باالمحمد حسین شیرازی1 05 : 32 . 14

40010متر آزاد15سال به باالفرزین احدی2 00 : 00 . 00

5020متر آزاد1211-سالصادق سماعی3 00 : 00 . 00

5020متر آزاد1211-سالامیرعلی جعفری4 00 : 38 . 83

5030متر آزاد1413-سالایلیا قربانی پور5 00 : 29 . 85

5030متر آزاد1413-سالمحمد صالح میرزا۶ 00 : 32 . 58

5040متر آزاد15سال به باالمهدی شکیب مهر7 00 : 32 . 28

5040متر آزاد15سال به باالمحمد حسین مرادی8 00 : 33 . ۶5

200130متر قورباغه15سال به باالمحمد حسین شیرازی9 03 : 07 . 91

10
امیر محمد فرامرزی-امیرعلی جعفری-امیر

محمد باقری-صادق سماعی
450140*متر آزاد تیمی1211-سال 02 : 58 . 30

11
مهدی شکیب مهر-محمد حسین مراد

ی-محمد حسین شیرازی-فرزین احدی
4501۶0*متر آزاد تیمی15سال به باال 02 : 04 . 49

50170متر پروانه1211-سالامیر محمد فرامرزی12 00 : 51 . 53

50170متر پروانه1211-سالامیرعلی جعفری13 01 : 01 . 00

50180متر پروانه1413-سالمحمد صالح میرزا14 00 : 40 . 3۶

50180متر پروانه1413-سالایلیا قربانی پور15 00 : 35 . 22

50190متر پروانه15سال به باالمحمد حسین مرادی1۶ 00 : 00 . 00

50190متر پروانه15سال به باالفرزین احدی17 00 : 3۶ . 13

100210متر کرال پشت1413-سالایلیا قربانی پور18 01 : 22 . 98

100210متر کرال پشت1413-سالمحمد صالح میرزا19 01 : 30 . 00

100220متر کرال پشت15سال به باالمهدی شکیب مهر20 00 : 00 . 00

100220متر کرال پشت15سال به باالمحمد حسین مرادی21 01 : 27 . 01

200240مترآزاد1413-سالمحمد صالح میرزا22 02 : 43 . 80

200240مترآزاد1413-سالایلیا قربانی پور23 02 : 35 . 87

200250مترآزاد15سال به باالمحمد حسین شیرازی24 02 : 35 . 90

200250مترآزاد15سال به باالفرزین احدی25 02 : 37 . ۶9

502۶0متر قورباغه1211-سالصادق سماعی2۶ 00 : 5۶ . 19

502۶0متر قورباغه1211-سالامیر محمد باقری27 00 : 53 . 00

50270متر قورباغه1413-سالآرمین نصراللهی28 00 : 4۶ . 14

50270متر قورباغه1413-سالایلیا قربانی پور29 00 : 44 . 03

50280متر قورباغه15سال به باالمحمد حسین شیرازی30 00 : 40 . 38

50280متر قورباغه15سال به باالمحمد حسین مرادی31 00 : 41 . ۶3

200300متر مختلط انفرادی1413-سالآرمین نصراللهی32 03 : 20 . ۶8

200310متر مختلط انفرادی15سال به باالمحمد حسین شیرازی33 02 : 58 . ۶8

200310متر مختلط انفرادی15سال به باالفرزین احدی34 03 : 05 . 50

35
امیر محمد فرامرزی-امیرعلی جعفری-امیر

محمد باقری-صادق سماعی
450320*متر مختلط تیمی1211-سال 03 : 19 . 23

3۶
مهدی شکیب مهر-محمد حسین مراد

ی-محمد حسین شیرازی-فرزین احدی
450340*متر مختلط تیمی15سال به باال 02 : 24 . 81
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100350 متر آزاد1211-سالامیر محمد فرامرزی37 01 : 4۶ . ۶5

100350 متر آزاد1211-سالامیر محمد باقری38 01 : 49 . 97

1003۶0 متر آزاد1413-سالمحمد صالح میرزا39 01 : 11 . 1۶

1003۶0 متر آزاد1413-سالآرمین نصراللهی40 01 : 18 . 72

50380متر کرال پشت1211-سالصادق سماعی41 00 : 58 . 11

50380متر کرال پشت1211-سالامیرعلی جعفری42 00 : 45 . 02

50390متر کرال پشت1413-سالآرمین نصراللهی43 00 : 40 . ۶4

50390متر کرال پشت1413-سالمحمد صالح میرزا44 00 : 40 . 17

50400متر کرال پشت15سال به باالمهدی شکیب مهر45 00 : 38 . 55

100450 متر قورباغه1413-سالآرمین نصراللهی4۶ 01 : 42 . 94

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالمهدی شکیب مهر47 00 : 00 . 00

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالفرزین احدی48 01 : 28 . ۶1

100470متر مختلط انفرادی1211-سالامیرعلی جعفری49 01 : 53 . 47

100470متر مختلط انفرادی1211-سالامیر محمد فرامرزی50 02 : 00 . 83

100480متر مختلط انفرادی1413-سالایلیا قربانی پور51 01 : 21 . 37

100480متر مختلط انفرادی1413-سالمحمد صالح میرزا52 01 : 31 . 43

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالمحمد حسین مرادی53 01 : 22 . 03

100490متر مختلط انفرادی15سال به باالمهدی شکیب مهر54 01 : 29 . 4۶
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ : نتیجه استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5020متر آزاد1211-سالامیرعلی قربان خان1 00 : 37 . 05

5030متر آزاد1413-سالمهدی آدینه پور2 00 : 30 . 30

5030متر آزاد1413-سالآرین آقامحسنی3 00 : 33 . 90

10080متر پروانه1211-سالپرهام خرداد4 01 : 39 . 40

10090متر پروانه1413-سالآرین آقامحسنی5 01 : 34 . 19

200110متر قورباغه1211-سالمحمدرضا رهنوردان چاالک۶ 04 : 14 . 25

7

امیرعلی قربان خان-علیرضا نظری-مح

مدرضا رهنوردان چاالک-محمدبهراد

احمدمرویلی

450140*متر آزاد تیمی1211-سال 02 : 33 . 72

50170متر پروانه1211-سالپرهام خرداد8 00 : 43 . 35

50180متر پروانه1413-سالآرین آقامحسنی9 00 : 39 . 09

50180متر پروانه1413-سالمهدی آدینه پور10 00 : 33 . 43

100200متر کرال پشت1211-سالامیرعلی قربان خان11 01 : 45 . 90

100200متر کرال پشت1211-سالعلیرضا نظری12 01 : 3۶ . 44

100210متر کرال پشت1413-سالمهدی آدینه پور13 01 : 25 . ۶1

100210متر کرال پشت1413-سالآرین آقامحسنی14 01 : 2۶ . ۶4

200230مترآزاد1211-سالعلیرضا نظری15 03 : 13 . 48

502۶0متر قورباغه1211-سالمحمدبهراد احمدمرویلی1۶ 00 : 45 . 42

50270متر قورباغه1413-سالمهدی آدینه پور17 00 : 42 . 50

50270متر قورباغه1413-سالآرین آقامحسنی18 00 : 47 . 11

200290متر مختلط انفرادی1211-سالمحمدبهراد احمدمرویلی19 03 : 11 . ۶8

20

امیرعلی قربان خان-پرهام خرداد-م

حمدرضا رهنوردان چاالک-محمدبهراد

احمدمرویلی

450320*متر مختلط تیمی1211-سال 03 : 02 . 28

100350 متر آزاد1211-سالمحمدرضا رهنوردان چاالک21 01 : 2۶ . 1۶

1003۶0 متر آزاد1413-سالآرین آقامحسنی22 01 : 1۶ . 08

1003۶0 متر آزاد1413-سالمهدی آدینه پور23 01 : 08 . ۶9

50380متر کرال پشت1211-سالعلیرضا نظری24 00 : 44 . 9۶

50380متر کرال پشت1211-سالامیرعلی قربان خان25 00 : 4۶ . 42

50390متر کرال پشت1413-سالآرین آقامحسنی2۶ 00 : 40 . 02

50390متر کرال پشت1413-سالمهدی آدینه پور27 00 : 37 . 38

100440 متر قورباغه1211-سالمحمدرضا رهنوردان چاالک28 01 : 59 . 72

100470متر مختلط انفرادی1211-سالپرهام خرداد29 01 : 41 . 53

100470متر مختلط انفرادی1211-سالمحمدبهراد احمدمرویلی30 01 : 30 . 5۶

100480متر مختلط انفرادی1413-سالمهدی آدینه پور31 01 : 19 . ۶5
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ : نتیجه هدف قم

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5030متر آزاد1413-سالپوریا بهرامی1 00 : 30 . 92

5030متر آزاد1413-سالمحمد حسین معینی فر2 00 : 35 . 45

5040متر آزاد15سال به باالارسالن قائم مقامی3 00 : 28 . 72

100100متر پروانه15سال به باالارسالن قائم مقامی4 01 : 17 . 18

50180متر پروانه1413-سالمحمد حسن معینی فر5 00 : 41 . 50

50190متر پروانه15سال به باالارسالن قائم مقامی۶ 00 : 34 . 22

100210متر کرال پشت1413-سالپوریا بهرامی7 01 : 24 . 75

100210متر کرال پشت1413-سالمحمد حسین معینی فر8 00 : 00 . 00

100220متر کرال پشت15سال به باالارسالن قائم مقامی9 01 : 20 . 22

50270متر قورباغه1413-سالمحمد حسن معینی فر10 00 : 00 . 00

50270متر قورباغه1413-سالپوریا بهرامی11 00 : 40 . 58

50280متر قورباغه15سال به باالارسالن قائم مقامی12 00 : 3۶ . 57

1003۶0 متر آزاد1413-سالپوریا بهرامی13 01 : 11 . ۶۶

100370 متر آزاد15سال به باالارسالن قائم مقامی14 01 : 04 . ۶۶

50390متر کرال پشت1413-سالمحمد حسین معینی فر15 00 : 41 . 9۶

50390متر کرال پشت1413-سالپوریا بهرامی1۶ 00 : 38 . 32

50400متر کرال پشت15سال به باالارسالن قائم مقامی17 00 : 3۶ . 38

100450 متر قورباغه1413-سالپوریا بهرامی18 01 : 27 . 77

100450 متر قورباغه1413-سالمحمد حسن معینی فر19 01 : 35 . 40

1004۶0 متر قورباغه15سال به باالارسالن قائم مقامی20 01 : 23 . 05
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۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ : نتیجه آبی بیکران تهران

امتیازمقامرکورد پایانیترتیب رشتهرشته شنارده سنینام و نام خانوادگیردیف

5020متر آزاد1211-سالمحمد اعتباری جیرسرائی1 00 : 44 . ۶0

5020متر آزاد1211-سالعلی شهسوار حقیقی2 00 : 3۶ . 2۶

5030متر آزاد1413-سالایلیا رفیع زاده فراهانی3 00 : 31 . 53

20050متر کرال پشت1211-سالمحمد اعتباری جیرسرائی4 00 : 00 . 00

20050متر کرال پشت1211-سالعلی شهسوار حقیقی5 03 : 37 . 50

200۶0متر کرال پشت1413-سالایلیا رفیع زاده فراهانی۶ 00 : 00 . 00

10080متر پروانه1211-سالعلی شهسوار حقیقی7 01 : 43 . 71

10080متر پروانه1211-سالمحمد اعتباری جیرسرائی8 02 : 11 . 13

10090متر پروانه1413-سالایلیا رفیع زاده فراهانی9 00 : 00 . 00

200110متر قورباغه1211-سالکوروش مفید10 04 : 33 . 45

200110متر قورباغه1211-سالعلی شهسوار حقیقی11 04 : 13 . 23

50170متر پروانه1211-سالکوروش مفید12 01 : 09 . 49

50170متر پروانه1211-سالعلی شهسوار حقیقی13 00 : 44 . 90

50180متر پروانه1413-سالایلیا رفیع زاده فراهانی14 00 : 39 . 57

100200متر کرال پشت1211-سالعلی شهسوار حقیقی15 01 : 40 . 82

100200متر کرال پشت1211-سالمحمد اعتباری جیرسرائی1۶ 01 : 49 . 70

100210متر کرال پشت1413-سالایلیا رفیع زاده فراهانی17 01 : 39 . 02

200230مترآزاد1211-سالعلی شهسوار حقیقی18 03 : 10 . 24

200230مترآزاد1211-سالمحمد اعتباری جیرسرائی19 03 : 41 . 29

200240مترآزاد1413-سالایلیا رفیع زاده فراهانی20 02 : 53 . 28

502۶0متر قورباغه1211-سالعلی شهسوار حقیقی21 00 : 53 . 39

502۶0متر قورباغه1211-سالکوروش مفید22 00 : 59 . ۶4

200290متر مختلط انفرادی1211-سالعلی شهسوار حقیقی23 03 : 43 . 25

200290متر مختلط انفرادی1211-سالمحمد اعتباری جیرسرائی24 00 : 00 . 00

200300متر مختلط انفرادی1413-سالایلیا رفیع زاده فراهانی25 03 : 31 . 00

100350 متر آزاد1211-سالمحمد اعتباری جیرسرائی2۶ 01 : 44 . 27

100350 متر آزاد1211-سالکوروش مفید27 01 : 55 . 41

50380متر کرال پشت1211-سالمحمد اعتباری جیرسرائی28 00 : 51 . 5۶

50380متر کرال پشت1211-سالعلی شهسوار حقیقی29 00 : 44 . 49

200410متر پروانه1211-سالمحمد اعتباری جیرسرائی30 04 : 53 . 73

200410متر پروانه1211-سالعلی شهسوار حقیقی31 03 : 57 . 10

100440 متر قورباغه1211-سالمحمد اعتباری جیرسرائی32 02 : 14 . 28

100440 متر قورباغه1211-سالکوروش مفید33 02 : 04 . 05

100470متر مختلط انفرادی1211-سالمحمد اعتباری جیرسرائی34 01 : 5۶ . 00

100470متر مختلط انفرادی1211-سالکوروش مفید35 00 : 00 . 00





۱۳۹۶/۰۸/۱۱تاریخ :

امتیاز کل تیم ها

رده سنی : 11-12سال و 13-14سال

امتیازرتبهباشگاهردیف

730اولدلفین آبی مشهد1

442دومموج تهران2

435سومهتل آپارتمان کوروش کرمانشاه3

404چهارمتیم شهید شوشتری نیشابور (الف)4

274پنجمهیات شنای فارس5

2۶2ششمتیم قهرمانی دلفین زنجان۶

241هفتممدافعان حرم استان خوزستان7

221هشتمتیم استخر 9 دی تهران8

195نهمهیات شنای مرکزی9

172دهمیزد پولیکا10

170یازدهمهیات شنای رودهن11

149دوازدهمهیات شنای مازندران12

148سیزدهمهیات شنای گلستان13

145چهاردهماستخر هاشمی نژاد مشهد14

129پانزدهمموج تهران( الف)15

125شانزدهماستخر نور منطقه ۶ تهران1۶

109هفدهممدرسه شنای قهرمانی آزادی تهران17

101هجدهماستخر میرداماد تبریز18

93نوزدهماستخر هاشمی نژاد مشهد د19

70بیستمموج تهران(ب)20

۶9بیست و یکماستخر هاشمی نژآد مشهد ب21

52بیست و دوماستخرشهید چمران آموزش وپرورش سبزوار22

48بیست و سوماستخر 9 دی تهران (ب)23

42بیست و چهارمتیم شهید شوشتری نیشابور (ب)24

3۶بیست و پنجمامید قم25

27بیست و ششمهیات شنای کرمان2۶

14بیست و هفتماورکا مشهد27

11بیست و هشتماستخرانقالب شیراز28

0آبی بیکران تهران29

0هدف قم30

0علم و تمرین قم31

0آکادمی طالقانی شهر ری32

0نور قم33

0استخر نور منطقه ۶ تهران(ب)34




