
 استخر آزادی 97تیرماه  8جمعه  شنااستعدادیابی  توسعه و  نتایج جشنوارهلیست و 

 

 

 متر کرال سینه  50رشته  

 رکورد سال9رده سنی  ردیف رکورد سال 8رده سنی ردیف رکورد سال 8رده سنی  ردیف

 03/38 بنیامین سلطانیان  1 13/20/1 محمد ادیبی 22 28/41 امیر محمد جاهدی 1

 94/38 اشکان غفاری  2 75/24/1 امیر علی باقری 23 35/42 جهانیانآریا  2

 16/39 محمد امین بابایی 3 75/26/1 یاسین انزلی 24 25/44 آئین رمحمد رسا نو 3

 44/39 یاسر رضازاده  4 56/35/1 آراد اکرامی 25 41/46 رهام هیلی جیلی  4

 88/40 ارمیا جعفری 5 82/58/1 کوروش شفیعی 26 41/48 پارسا جعفری 5

 56/41 رضا ناصری  6 44/12/2 شنتیا ایمانی 27 59/48 محمد نوربخش 6

 37/42 کسری خواهان  7 69/14/2 علی مولودی 28 75/48 امید ناصری  7

 44/42 شاهین قبادنیا  8    30/49 کسری فصاحت 8

 25/44 علی ریاحی  9    59/49 سامان حسین زاده 9

 56/45 آرمان ملک آستانه 10    75/50 مرادیامیر علی  10

 53/46 مطلبیمحمد پارسا  11    50/51 محمد حسن پوردزری 11

 03/47 امیر علی جراحیان  12    50/51 محمد طاها کریمی  12

 07/48 کرمیماردین  13    72/51 فرداد ساالر 13

 07/48  صالحی امیر مهدی 14    50/52 نویان نیک بین 14

 06/49 هیراد بزرگی  15    72/52 شاهین انتظاریان  15

 65/49 پرهام احدیان  16    69/52 مهرشاد مهدوی 16

 78/49 کهنموری هیراد  17    84/00/1 روهام باقری  17

 91/50 پوریا اسکندری 18    69/02/1 محمد پارسا پناهی  18

 03/51 امیر حسین بخشی زاده 19    50/03/1 پارسا باقری  19

 62/51 آروین غفاریان  20    22/13/1 امیر علی معصومی 20

 22/52 شهبد عابدینی 21    22/18/1 علیرضا ابراهیمی 21



 

 لیست و نتایج جشنواره توسعه و  استعدادیابی شنا

 استخر آزادی 97تیرماه  8جمعه 

 آزادمتر 50رشته  

 رکورد سال 10رده سنی  ردیف رکورد سال 10رده سنی  ردیف رکورد سال 9رده سنی  ردیف

 85/53 امیر سام ناظری  22 50/35 محمد پرهام نادری  1 05/47 صدرا  ابراهیم زاده 22

 82/55 محمد آقایی پور سلیمی 23 15/36 اهورا خالدیان  2 47/52 امیر محمد مهدوی  23

 65/03/1 آرتین غیاثوند  24 44/36 امیر علی فالحی  3 87/52 بردیا همدانی  24

 40/07/1 محمد مصطفی شایگان  25 09/37 شایان خوش نقاب 4 37/53 فربد نوبخت  25

 65/08/1 احسان اسدی 26 50/37 محمدرضا اصغری 5 25/54 صدرا عیسی پور  26

 03/09/1 کیارش کیانی نژاد 27 29/38 سامراد صمیمی مهر 6 34/55 آرشا پیوندی  27

 85/53 امیر سام ناظری  28 63/38 محمد طاها حیدری 7 25/57 عباسیامیر  28

 82/55 محمد آقایی پور سلیمی 29 22/39 امیر علی صمدی پور 8 46/59 محمد طاها  پورموسوی  29

 65/03/1 آرتین غیاثوند  30 22/40 آرین احمدی نژاد 9 41/03/1 سجاد علیخانی  30

 40/07/1 محمد مصطفی شایگان  31 47/41 ساجد خاتمی  10 47/06/1 پرهام خدابخشی 31

 65/08/1 احسان اسدی 32 27/41 سید مزدک اقبال دوست  11 28/08/1 حسام چراغی  32

 03/09/1 کیارش کیانی نژاد 33 46/42 امیر علی شیخ  12 87/09/1 صدرا ابراهیم نژاد  33

    22/43 آرتین امینی  13 75/29/1 سید طاها نوادر 34

    09/44 اهورا امینی  14   

    78/47 سید احسان حسینی 15   

    13/49 صدرا تقوی  16   

    38/49 حسین عطار  17   

    66/49 رایان نصیری 18   

    62/50 کوروش بیرامی 19   

    62/50 محمد صالح 20   

    00/53 عباس پور سلیمانی  21   

 مسئول تکمیل فرم:                                                                                      



 

 جشنواره توسعه و  استعدادیابی شنالیست و نتایج 

 استخر آزادی 97تیرماه  8جمعه 

 آزادمتر 50رشته  

 رکورد سال12رده سنی  ردیف رکورد سال 11رده سنی  ردیف رکورد سال 11رده سنی  ردیف

    22/48 امیر علی  اسماعیلی 22 69/34 عرشیا موحدی 1

    53/48 امیر حسین مهدی زاده  23 79/34 امیر علی رباطی 2

    10/49 علی عسگر زاده  24 13/35 آرتین کاظمی  3

    94/52 ذکریا عباسی  25 41/36 سینا ولی زاده 4

    31/54 پور عزیزماهان  26 78/36 ایلیا لطفی  5

    53/54 نریمان سوادپور  27 21/37 امیر مهدی خیری  6

    66/54 محمد رضا یعقوبی 28 25/37 امیر حسین باقری  7

    25/56 هومان مختاری فر  29 34/37 امیر حسین کریم خان 8

    10/57 امیر زاهدی  30 69/37 دانیال عقلمندی  9

    19/02/1 سپهر تاجیک  31 60/38 پارسا احمدی  10

    78/05/1 امیر حسین کریم زاده 32 06/39 دانیال زند آستانه 11

       69/34 عرشیا موحدی 12

       16/40 امیر محمد مرادی  13

       50/40 امیر محمد پور قربان  14

       59/40 محمد حسین طباطبایی 15

       22/41 سورنا فروغی 16

       78/41 سعدایی ایلیا 17

       12/42 سید پارسا علیان 18

       62/44 بردیا خالدبان  19

       28/44 مانی نصیری 20

       50/47 سید محمدرضا عابدی 21

 مسئول تکمیل فرم :                                      

 



 

 لیست و نتایج جشنواره توسعه و  استعدادیابی شنا

 استخر آزادی 97تیرماه  8جمعه 

 آزاد 100رشته  

 رکورد سال14رده سنی  ردیف رکورد سال 12رده سنی  ردیف رکورد سال12رده سنی  ردیف

 04/06/1 پارسان ترک زبان  1 69/42/1 آرش قمی  22 71/16/1 محمد مهدی عسگری  1

 72/06/1 علی محمد اکبری 2 09/43/1 حسین صدری  23 00/19/1 امیر آرمین پور 2

 31/07/1 مهدی عزیزی  3 65/46/1 حمیدرضا یاری 24 53/19/1 آراد  ایران مهر 3

 22/10/1 آرمان پاکزاد  4 50/49/1 ابوالفضل پور سلیمان 25 75/19/1 فرزاد تاجیک  4

 10/11/1 ذکریا حسن نژاد 5 92/55/1 سید مهرکام موسوی 26 13/21/1 ایلیا طالبی  5

 72/11/1 سید امیر هومن میر منتهایی 6 81/21/2 امیر کیان کریمی زاد  27 14/21/1 علی اصغر کریم زاده  6

 84/14/1 آرمین نصر اللهی 7 07/22/2 سید حسین اختری 28 47/21/1 علیرضا نظری  7

 43/16/1 محمد طاها بابایی 8 69/42/1 آرش قمی  22 91/21/1 متین ناصری راد 8

 25/21/1 مهدی سوخته سرایی 9    24/23/1 امیر محمد اسماعیل زاده  9

 00/22/1 امیر رضا خانی  10    23/23/1 آراد علی نژاد 10

 69/25/1 محمد هاشم کاظمی  11    28/23/1 آراد فرزاد بار قلعه 11

 99/30/1 محمد حسین خلیلی رشید  12    68/26/1 امیر محمد دهروی 12

 56/32/1 آرین دارینی 13    50/27/1 فرزاد حسینی  13

       75/29/1 محمد حسین ذوالفقاری نسب  14

       19/30/1 برایان ترابی  مسیحی 15

       69/36/1 محمد رضا میر قنبریان  16

       13/32/1 متین رضایی 17

       26/33/1 بهراد نجفی 18

       24/32/1 امیر محمد فرامرزی 19

       75/38/1 دانیال زمانیان 20

       27/42/1 محمد رضا رنج پور 21

 مسئول تکمیل فرم :                                      

 



      

 

 استخر آزادی 97تیرماه  8جمعه 

 آزاد 100رشته  

 رکورد سال14رده سنی  ردیف رکورد سال13رده سنی  ردیف رکورد سال 13رده سنی  ردیف

       75/11/1 محمد امین بیگلو خانی  1

       91/15/1 محمد ارسان  2

       68/16/1 علیرضا هداوند  3

       07/16/1 کارن حسین خواه  4

       00/17/1 امیر علی قاچان   5

       34/18/1 ارشیا چوپانی 6

       78/18/1 سپهر تورانی  7

       29/19/1 امیر علی ناصری  8

       22/20/1 محمد امین  قشقایی 9

       85/23/1 علی اکبر خانپور 10

       62/24/1 ایلیا تحویلی 11

       13/30/1 ابوالفضل غالمعلی پور 12

       16/35/1 محمد قنبری جلوداری 13

       46/38/1 نیما اخگر 14

       59/39/1 محمد حسین اسماعیلی 15

       78/39/1 محمد سماعی 16

       00/43/1 نیما امیری 17

       41/43/1 سید امین حسینی  18

       72/18/2 پویا مومنی 19

       24/54/2 علی مهدوی تبار 20

         

 مسئول تکمیل فرم :                                      

 



 

 استعدادیابی شنالیست و نتایج جشنواره توسعه و  

 استخر آزادی 97تیرماه  8جمعه 

 متر قورباغه 50رشته                    

 رکورد سال 10رده سنی  ردیف رکورد سال 10رده سنی  ردیف رکورد سال 10رده سنی  ردیف

       16/46 محمد علی گودرزی 1

       38/46 سعید آراد موسوی 2

       84/51 پارسا صادقی  3

       81/54 امیر محمد خواجه کالیی 4

       75/55 کوروش امیر خسروی 5

       59/56 علی رفیعی پور 6

       09/57 امیر رضا زمانی 7

       19/57 بردیا خامسیان  8

       91/01/1 فرید نوبخت 9

       38/04/1 رضا لطیفیان 10

       19/05/1 ایلیا ایمانی 11

       06/07/1 نویان نیک بین  12

       75/07/1 داریوش سعیدی 13

       91/08/1 آرمند اسماعیل پور 14

         

         

         

         

         

         

         

 



 

 

 لیست و نتایج جشنواره توسعه و  استعدادیابی شنا                 

 آزادیاستخر  97تیرماه  8جمعه 

 متر قورباغه 100رشته  

 رکورد سال 13رده سنی  ردیف رکورد سال 12رده سنی  ردیف رکورد سال 11رده سنی  ردیف

 88/30/1 حسین اترکچی 1 97/37/1 محمد رضا بیابانی 1 34/39/1 مانی فرح بخش 1

 94/30/1 مهرداد اسالمی 2  16/46/1 محمد صدرا پویدار  2 66/39/1 سید علیرضا ریاضی 2

 25/39/1 یونس عیسوند 3 53/49/1 ماهان محجوب 3 85/45/1 آرش جعفریان 3

 32/39/1 محمد شجاعی 4 63/54/1 آراد شادفر 4 16/47/1 پرهام سلیمانی 4

 56/42/1 سروش سعادت 5 72/56/1 رادمان همتی 5 94/50/1 توحید باغچری 5

 25/50/1 امیر محمد باقری 6 66/59/1 آرین رضایی نیا  6 31/51/1 امیر حسین کرامت 6

 91/54/1 امیر پارسا آل طه 7 69/00/2 ارشام کمالی خامنه 7 84/58/1 سینا حمزه کوئیان 7

 91/54/1 محمد حسین پور حسن 8 28/02/2 محمد رضا رهنمودیان 8 72/03/2 علیرضا قلی نیا 8

 25/00/2 رضا اجاقیامیر  9 50/10/2 امیر حسین سبقتی  9 03/16/2 حسن مومنی 9

 13/00/2 امیر محمد رمضانی نژاد 10 17/20/2 پارسا استاد کریم 10 50/16/2 پارسا قاسم زاده 10

 78/44/2 امیر مهدی خاتمی 11    40/20/2 سید رامتین بزرگ پور گنجی 11

       60/05/2 محمد سارو محمدی 12

       94/05/2 هومن سرداری 13

       57/11/2 نیاعلیرضا خداداد  14

         

         

         

         

         

         

         

 مسئول تکمیل فرم :                                      



 

 لیست و نتایج جشنواره توسعه و  استعدادیابی شنا                 

 استخر آزادی 97تیرماه  8جمعه 

 قورباغهمتر  100رشته  

 رکورد سال   رده سنی  ردیف رکورد سال    رده سنی  ردیف رکورد سال 14رده سنی  ردیف

       12/27/1 علیرضا قربان پور 1

       37/29/1 ارشیا ترکیان 2

       41/33/1 محسن مهدوی 3

       82/33/1 پارسا فصاحت 4

       35/36/1 پارسا هوشمند مقدم  5

       15/44/1 علیرضا لطفی منش  6

       37/44/1 سید سینا علی اصغر پور  7

       90/49/1 سید محمد جواد فاضلی 8

       37/52/1 مهدیار جانبازیان 9

       56/56/1 دانیال برجسته  10

       81/06/2 امیر حسین عباسیان 11

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 مسئول تکمیل فرم :                                      

 


