
شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

50 متر کرال پشت1

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

693اول:5327.16مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی فتحی1

644دوم:4327.84بانک حکمت ایرانیانمحسن مهمانواز2

597سوم:8328.55 نفت تهرانارسالن زارعی3

3328.59:595مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورمحمد قائمی4

7328.67:590اریس اصفهان اصفهانامیرحسین بیک محمدي5

7128.70:588نیروي زمینی ارتشهومر عباسی6

2328.95:573 نفت تهرانجمال چاوشی فر7

1129.17:560نیروي زمینی ارتشکیا افضلی8

6229.40:547هاشمی نژاد مشهدیاسین قنبرزاده9

7229.48:542بانک حکمت ایرانیانامیر حسین بابایی10

4229.63:534اریس اصفهان اصفهانپوریا رسایی11

6329.91:519هاشمی نژاد مشهدسروش قند چی12

5230.36:496 نفت تهرانمحمد محمد شفیعی13

3230.53:488موج ایراناهورا دمنابی14

1330.66:482اریس اصفهان اصفهانشایان کریمی15

1230.72:479بانک حکمت ایرانیانامیر  علی دریا پور16

4131.06464ناجیان راستین البرزاحمد رضا امیر17

8131.78433نیروي زمینی ارتشمحسن سوخته سرایی18

2231.88429موج ایرانسپهر نهاوندي19

3132.60401ناجیان راستین البرزعلی گرشاسبی20

8232.65399موج ایرانفرزین موسوي21

5133.50370ناجیان راستین البرزمحمد حسین قاسمی22

0غایب21نفت امیدیهمحمد حیدري23

0غایب61نفت امیدیهدانیال خورده بین24

رکورد

نتیجه نهاییپنجشنبه-صبحتاریخ: 29 . 9 . 97



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

200 متر پروانه2

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

692اول4306.06:02موج ایرانمتین بالسینی1

598دوم5312.35:02هاشمی نژاد مشهدامیر عباس امراللهی2

580سوم3313.75:02موج ایرانمتین فتحی3

1321.45:02490 نفت تهرانحسین محمد طالبی4

6322.13:02483اریس اصفهانکیارش معتمدي5

2323.55:02469اریس اصفهانمهرشاد افقري6

7324.02:02464 نفت تهرانعلی جعفري7

8324.59:02459هاشمی نژاد مشهدمعراج توروه8

2228.38:02424نیروي زمینی ارتشرضا صادقی9

4130.50:02407موج ایرانعلی ملکی10

5232.83:02388نیروي زمینی ارتشامیر عطا عسگري11

5136.19:02364بانک حکمت ایرانیانغالم رضا   سیادتپور12

1243.45:02318مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورسید آرمان حسینی13

3245.37:02307بانک حکمت ایرانیانحسین بهزاد14

6251.3802275مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورحسین صدیقی15

7215.28:03186ناجیان راستین البرززکریا حسن نژاد16

:غایب31نفت امیدیهمحمد امین کنعانی17

:غایب42نفت امیدیهامیر رضا رحمانپور18

:خطا82نیروي زمینی ارتششایان ابراهیمی19

رکورد

نتیجه نهاییپنجشنبه-صبحتاریخ: 29 . 9 . 97



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

50 متر آزاد3

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

719اول5423.34هاشمی نژاد مشهدسینا غالمپور1

679دوم:3423.79موج ایرانسپهر دعوتی2

659سوم:4324.03هاشمی نژاد مشهدعلی رشیدي گوغري3

4424.35:633هاشمی نژاد مشهدبنیامین قره حسنلو4

1424.48:623بانک حکمت ایرانیانامیر محمد کاظمی5

6424.63:612اریس اصفهانمتین سهران6

5324.64:611اریس اصفهانپوریا رسایی7

1324.67:609موج ایرانآرتین انصاري اشلقی8

2424.83:597اریس اصفهانعلیرضا یاوري9

8324.84:596ناجیان راستین البرزآرش وطن پرست10

7424.89:593مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورسید محمد حسینی11

8424.92:591نفت تهرانآرمان صانعی12

2325.19:572نفت تهرانآرش گنجه13

5225.41:557بانک حکمت ایرانیانپدرام مالدار قصري14

6325.47:553نفت تهرانکیاوش اسمعیلی15

3325.56:547بانک حکمت ایرانیانافشین     عسگري16

6225.58546نیروي زمینی ارتشپیام صمدي17

7325.71538موج ایرانعلی جبلی18

4225.87528مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابوربابک بهمنش19

5125.90526نیروي زمینی ارتشعلی هاشمیان20

2226.12513ناجیان راستین البرزسیاوش لطفی21

4127.12458ناجیان راستین البرزعلی عمادي22

3227.77427نیروي زمینی ارتشپویان هدایتی23

0غایب31نفت امیدیهمحمد امین فردزاده24

0غایب12نفت امیدیهعلی حمیدي25

0غایب72نفت امیدیهعلی حسونی26

رکورد

نتیجه نهاییپنجشنبه-صبحتاریخ: 29 . 9 . 97



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

200 متر قورباغه4

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

637اول4327.18:02هاشمی نژاد مشهدمهدي انصاري1

596دوم1330.53:02موج ایرانمهران قاسم زاده2

581سوم2331.8202نفت تهرانسامان قپانوري3

7331.90:02580اریس اصفهانمحمد مظاهري4

5332.44:02574نفت تهرانفرجاد محمودي5

6332.87:02569نیروي زمینی ارتشمهرشاد سالک6

3235.7202538نفت تهراناحسان اخترکاوان7

3338.54:02510اریس اصفهانعلی سراوند8

4239.13:02504هاشمی نژاد مشهدایمان مهدي زاده9

8239.64:02500مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورجواد صدوقی10

2139.83:02498اریس اصفهانعلی جعفر تهرانی11

6242.95:02470موج ایرانمحمدامین سعدي12

7143.55:02465مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی درودگر13

8344.8002454بانک حکمت ایرانیانمحمدصادق  دهنوي14

6147.4302433ناجیان راستین البرزعرشیا مالئی15

5147.4702433موج ایرانرامین وحیدي16

3159.25:02353ناجیان راستین البرزسروش یزدانی17

1202.46:03335ناجیان راستین البرزآرش وثوق18

2203.12:03331نیروي زمینی ارتشعلی اصغر مسعودي19

5206.71:03312نیروي زمینی ارتشکریم مهدوي20

1111.97:03287بانک حکمت ایرانیانمحمد رضا شوندي21

7217.22:03265بانک حکمت ایرانیانامیر علی    میري22

0:غایب41نفت امیدیهحسین همراه پور23

رکورد

نتیجه نهاییپنجشنبه-صبحتاریخ: 29 . 9 . 97



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

400 متر آزاد 5

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

649اول6314.22:04نفت تهرانعلی جعفري1

608دوم4319.75:04موج ایرانمتین بالسینی2

602سوم3320.59:04موج ایرانمتین فتحی3

5324.91:04573هاشمی نژاد مشهدمحمد مهمان نواز4

2328.09:04553اریس اصفهانسپهر یاوري5

4232.19:04529نفت تهرانفراز اکبري6

7333.46:04521اریس اصفهانمهدي عاموچی7

1340.33:04484هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی8

8342.00:04475بانک حکمت ایرانیانعلی دهقان سعدي9

6247.28:04450بانک حکمت ایرانیانسجاد    سرایی10

4150.06:04437نیروي زمینی ارتشمحمد جبلی11

3257.25:04406نیروي زمینی ارتشامیر علی بابایی پناه12

5259.49:04397مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورابولفضل قبادي13

7259.55:04397مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی صادقی14

1209.75:05359ناجیان راستین البرزکبریاکمالی زاده15

2241.52:05268ناجیان راستین البرزعارف چراغی16

0:غایب31نفت امیدیهمهرشاد آموزگار17

0:غایب51نفت امیدیهمحمد مهدي کاردان18

رکورد

نتیجه نهاییپنجشنبه-صبحتاریخ: 29 . 9 . 97



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

100×4 متر مختلط تیمی6

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

1

سروش قندچی

آریا نسیمی شاد

مهدي انصاري

سینا غالمپور

4159.53:03648هاشمی نژاد مشهد

2

شایان کریمی

علی سراوند

علیرضا یاوري

متین سهران

3107.12:04590اریس اصفهان

3

متین بالسینی

مهران قاسم زاده

متین فتحی

سپهر دعوتی

5107.93:04584موج ایران

4

محسن مهمان نواز

پرهام اصفهانی نژاد

افشین عسگري

امیر محمد کاظمی

6108.53:04580بانک حکمت ایرانیان

5

جمال چاوشی فر

سامان قپانوري

فراز اکبري

آرمان صانعی

2110.75:04565نفت تهران

6

محمد قائمی

جواد صدوقی

سید محمد حسینی

علی فتحی

8111.99:04557مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابور

7

هومر عباسی

مهرشاد سالک

رضا صادقی

علی هاشمیان

7130.82:04448نیروي زمینی ارتش

8

سیاوش لطفی

سروش یزدانی

علی عمادي

آرش وطن پرست

1135.45:04426ناجیان راستین البرز

غایب91نفت امیدیه9

رکورد

نتیجه نهاییپنجشنبه-صبحتاریخ: 29 . 9 . 97



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

200 متر کرال پشت7

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

5316.36:2553بانک حکمت ایرانیانمحسن مهمانواز1

3318.25:2531نفت تهرانارسالن زارعی2

1118.58:2527نیروي زمینی ارتشهومر عباسی3

4319.66:2515مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی فتحی4

6220.50:2505هاشمی نژاد مشهدیاسین قنبرزاده5

1223.77:2472بانک حکمت ایرانیانامیر حسین بابایی6

8323.902470اریس اصفهانوحید درخشنده7

2326.202449موج ایراناهورا دمنابی8

3126.662444نیروي زمینی ارتشکیا افضلی9

7328.202431اریس اصفهانشایان کریمی10

2233.182390مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورابولفضل قبادي11

5233.332389نفت تهرانجمال چاوشی فر12

3233.382389اریس اصفهانامیرحسین بیک محمدي13

6335.64:2372نفت تهرانمحمد محمد شفیعی14

5136.87:2363ناجیان راستین البرزعلی گرشاسبی15

4140.19:2341موج ایرانعلی دادرس مقدم16

2149.55:2288بانک حکمت ایرانیانمحمد رضا شوندي17

7201.32:3235ناجیان راستین البرزاحمد رضا امیر18

:غایب61نفت امیدیهمحمد حیدري19

:غایب71نفت امیدیهمحمد مهدي کاردان20

:غایب42هاشمی نژاد مشهدسروش قند چی21

:خطا82موج ایرانسام بالود22

:غایب13نفت امیدیهدانیال خورده بین23

رکورد

نتیجه نهاییپنجشنبه-عصرتاریخ: 29 . 9 . 97



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

100 متر آزاد8

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

6451.60:00751هاشمی نژاد مشهدسینا غالمپور 1

4352.87:00699هاشمی نژاد مشهدعلی رشیدي گوغري2

4452.87:00699موج ایرانسپهر دعوتی3

8453.35:00680بانک حکمت ایرانیانامیر محمد کاظمی4

1454.60:00634نقت تهرانآرمان صانعی5

7454.74:00629اریس اصفهانعلیرضا یاوري6

2455.53:00603هاشمی نژاد مشهدبنیامین قره حسنلو7

6355.70:00597نقت تهرانآرش گنجه8

8355.9000591بانک حکمت ایرانیانپدرام مالدار قصري9

5356.3000578نقت تهرانکیاوش اسمعیلی10

6256.3800576مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورسید محمد حسینی11

5456.41:00575موج ایرانعلی جبلی12

7356.46:00574ناجیان راستین البرزآرش وطن پرست13

3356.50:00572اریس اصفهانمهدي عاموچی14

3457.00:00557موج ایرانفرزین موسوي15

2358.03:00528اریس اصفهانمهرشاد افقري16

1358.11:00526مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابوربابک بهمنش17

8258.1600525بانک حکمت ایرانیانعلی فرجزاده18

3258.6200512ناجیان راستین البرزسیاوش لطفی19

4159.00:00503نیروي زمینی ارتشعلی هاشمیان20

1259.7200485ناجیان راستین البرزعلی عمادي21

4259.8400482نیروي زمینی ارتشپیام صمدي22

5210.66:01293مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورحسین صدیقی23

3155.75:0167نیروي زمینی ارتشمحمد مهدي کهندل24

غایب51نفت امیدیهمحمد امین  کنعانی25

غایب22نفت امیدیهعلی حسونی26

غایب72نفت امیدیهعلی حمیدي27

رکورد

نتیجه نهاییپنجشنبه-عصرتاریخ: 29 . 9 . 97



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

50 متر قورباغه9

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

4329.75:664هاشمی نژاد مشهدمهدي انصاري1

5330.37:624اریس اصفهانعلی سراوند2

3330.53:614هاشمی نژاد مشهدآریا نسیمی شاد3

1331.06:583نقت تهراناحسان اخترکاوان4

7131.37:566نیروي زمینی ارتشمهرشاد سالک5

6231.38:566بانک حکمت ایرانیانپرهام اصفهانی نژاد6

2131.50:559موج ایرانمهران قاسم زاده7

2331.59:554اریس اصفهانمحمد مظاهري8

5131.66551مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی درودگر9

7331.96535بانک حکمت ایرانیانمحمدصادق  دهنوي10

1232.10:528موج ایرانعرفان مقدم11

4132.16:525اریس اصفهانعلی جعفر تهرانی12

6132.17:525بانک حکمت ایرانیانمحمدحسین پور13

6332.24:521مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورجواد صدوقی14

2233.09:482ناجیان راستین البرزحسین ترابی15

4233.87:450موج ایرانمحمدامین سعدي16

7234.01:444ناجیان راستین البرزسروش یزدانی17

8334.37:430هاشمی نژاد مشهدایمان مهدي زاده18

3234.72418ناجیان راستین البرزآریا وثوق19

3137.00345نیروي زمینی ارتشکریم مهدوي20

8237.12342نیروي زمینی ارتشعلی اصغر مسعودي21

0غایب52نقت تهرانپوریا قپانوري22

رکورد

نتیجه نهاییپنجشنبه-عصرتاریخ: 29 . 9 . 97



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

 800 متر آزاد10

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

4351.84:08614نقت تهرانعلی جعفري1

5358.47:08592هاشمی نژاد مشهدمحمد مهمان نواز 2

6358.47:08592هاشمی نژاد مشهدپارسا خرسند3

3311.259552موج ایرانمتین فتحی4

7326.55:09508اریس اصفهانسپهر یاوري5

8328.47:09503نقت تهرانحسین محمد طالبی6

1337.98:09479بانک حکمت ایرانیانعلی دهقان سعدي7

2339.9209474اریس اصفهانمهدي عاموچی8

5252.1709445موج ایرانامیرساالر پاکدامن9

7201.44:10425بانک حکمت ایرانیانسجاد سرایی10

4221.17:10386نیروي زمینی ارتشامیر علی بابایی پناه11

2234.20:10362مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی صادقی12

3235.87:10359نیروي زمینی ارتشآرش سیاوشپور13

5136.77:10358مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورمحمد قائمی14

2208.78:11309ناجیان راستین البرززکریا حسن نژاد15

4117.65:11297ناجیان راستین البرزکبریا کمالی زاده16

:غایب31نفت امیدیهمهرشاد آموزگار17

:غایب62نفت امیدیهحسین همراه پور18

رکورد

نتیجه نهاییپنجشنبه-عصرتاریخ: 29 . 9 . 97



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

400 متر مختلط انفرادي11

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

4248.88:04601هاشمی نژاد مشهدامیر عباس امراللهی1

1152.45:04580موج ایرانمتین بالسینی2

6254.76:04566موج ایرانمهران قاسم زاده3

1204.50:05514بانک حکمت ایرانیانمحسن مهمانواز4

2204.55:05513اریس اصفهانکیارش معتمدي5

5208.92:05492نقت تهرانسامان قپانوري6

3216.54:05457اریس اصفهانمتین سهران7

7218.36:05449هاشمی نژاد مشهدمعراج توروه8

7121.67:05436نقت تهرانفرجاد محمودي9

8125.29:05421نیروي زمینی ارتشمحمد جبلی10

3129.29:05406مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورجواد صدوقی11

2133.30:05392ناجیان راستین البرزعلی سوري12

4153.79:05327مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورابولفضل قبادي13

8255.87:05322بانک حکمت ایرانیانحسین بهزاد14

5108.21:06290نیروي زمینی ارتشپیام صمدي15

6126.79:06251ناجیان راستین البرززکریا حسن نژاد16

رکورد

نتیجه نهاییپنجشنبه - عصرتاریخ: 29 . 9 . 97



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

200 متر آزاد12

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

3358.93:01631هاشمی نژاد مشهدامیرعباس امراللهی1

2300.77:2602موج ایرانمتین فتحی2

4301.72:2588اریس اصفهانعلیرضا یاوري3

7302.53:2577هاشمی نژاد مشهدمحمد مهمان نواز4

4205.15:2541هاشمی نژاد مشهدبنیامین نوفل5

5306.00:2531نفت تهرانآرمان صانعی6

6306.22:2528اریس اصفهانمهدي عاموچی7

6206.81:2520موج ایراناهورا دمنابی8

8308.37:2502اریس اصفهانسپهر یاوري9

3209.71:2486بانک حکمت ایرانیانغالم رضا سیادتپور10

8209.93:2484ناجیان راستین البرزآرش وطن پرست11

5210.102482بانک حکمت ایرانیانپدرام مالدار قصري12

1310.27:2480نفت تهرانآرش گنجه13

2210.57:2477بانک حکمت ایرانیانعلی دهقان سعدي14

2110.98:2472نیروي زمینی ارتشمحمد جبلی15

4112.36:2458مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابوربابک بهمنش16

3115.76:2424ناجیان راستین البرزعلی سوري17

1217.91:02405نیروي زمینی ارتشآرش سیاوش پور18

7118.73:02397موج ایرانمحمدامین فتحی19

6121.3402376مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی صادقی20

5121.7802372ناجیان راستین البرزسیاوش لطفی21

7223.5502359نیروي زمینی ارتشامیر علی بابایی پناه22

0:غایب11نفت امیدیهمهرشاد آموزگار23

0:غایب81نفت امیدیههادي یوسفی24

رکورد

نتیجه نهاییجمعه - صبحتاریخ: 30 . 09 . 97



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

50 متر پروانه13

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

4424.93:728هاشمی نژاد مشهدمهدي انصاري1

3425.42:687بانک حکمت ایرانیانافشین     عسگري2

6425.59:673اریس اصفهانمهرشاد افقري3

1425.60:673هاشمی نژاد مشهدعلی رشیدي4

5425.87:652اریس اصفهانمتین سهران5

2425.99:643بانک حکمت ایرانیانامیر محمد کاظمی6

4326.24:625موج ایرانسپهر دعوتی7

5326.32:619نفت تهرانفراز اکبري8

5226.47:608مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورسید محمد حسینی9

7426.97:575نفت تهرانکیاوش اسمعیلی10

3126.99:574بانک حکمت ایرانیانمحمدحسین پور11

8327.66:533موج ایرانسپهر نهاوندي12

3327.71:530هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی13

1327.89:520نیروي زمینی ارتشرضا صادقی14

7328.48:489مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابوربابک بهمنش15

5128.56:484ناجیان راستین البرزمحمد حسین قاسمی16

8428.87469اریس اصفهانکیارش معتمدي17

4128.89468ناجیان راستین البرزعلی عمادي18

2229.54438موج ایرانعرشیا مرادي19

3229.68432نیروي زمینی ارتششایان ابراهیمی20

2329.92421نیروي زمینی ارتشامیر عطا عسگري21

4229.96420مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورسید آرمان حسینی22

6232.52328ناجیان راستین البرزعارف چراغی23

غایب12نفت امیدیهعلی حمیدي24

غایب72نفت امیدیهعلی حسونی25

غایب63نفت امیدیهامیر رضا رحمانپور26

رکورد

نتیجه نهاییجمعه - صبحتاریخ: 30 . 09 . 97



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

100 متر کرال پشت14

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

4359.9300648مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی فتحی1

3300.12:01641بانک حکمت ایرانیانمحسن مهمانواز2

5302.25:01578مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورمحمد قائمی3

1302.72:01565اریس اصفهانپوریا رسایی4

1103.37:01548نیروي زمینی ارتشهومر عباسی5

6303.72:01539نفت تهرانجمال چاوشی فر6

7303.72:01539نفت تهرانارسالن زارعی7

5104.25:01526بانک حکمت ایرانیانامیر حسین بابایی8

3204.50:01519هاشمی نژاد مشهدیاسین قنبرزاده9

2304.85:01511هاشمی نژاد مشهدسروش قند چی10

4205.67:01492اریس اصفهانوحید درخشنده11

6205.7801490اریس اصفهانامیرحسین بیک محمدي12

5205.8401488موج ایراناهورا دمنابی13

2107.3601456نیروي زمینی ارتشکیا افضلی14

7207.60:01451موج ایرانفرزین موسوي15

8309.67:01412نفت تهرانمحمد محمد شفیعی16

1210.28:01402موج ایرانمحمدعارف آقاخانی17

6111.57:01380ناجیان راستین البرزعلی گرشاسبی18

8212.49:01366ناجیان راستین البرزاحمد رضا امیر19

4114.3101340بانک حکمت ایرانیانامیر  علی دریا پور20

2218.6801286مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورحسین صدیقی21

3120.5401267ناجیان راستین البرزامیر حسین لطیم22

7129.30:0242نیروي زمینی ارتشمهدي کهندل23

رکورد

نتیجه نهاییجمعه - صبحتاریخ: 30 . 09 . 97



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

100 متر قورباغه15

Finaدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

5307.25:01613هاشمی نژاد مشهدآریا نسیمی شاد1

4307.69:01601اریس اصفهانعلی سراوند2

1309.19:01563موج ایرانمهران قاسم زاده3

7309.40:01558نفت تهراناحسان اخترکاوان4

2309.86:01547اریس اصفهانمحمد مظاهري6

2110.15:01540نیروي زمینی ارتشمهرشاد سالک7

3310.74:01527نفت تهرانسامان قپانوري8

7211.82:01503مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورجواد صدوقی9

5212.0301499هاشمی نژاد مشهدمعراج توروه10

2212.2901494بانک حکمت ایرانیانپرهام اصفهانی نژاد11

1112.8001483اریس اصفهانعلی جعفر تهرانی12

8112.83:01483مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی درودگر13

6214.19:01457هاشمی نژاد مشهدایمان مهدي زاده14

3214.48:01451موج ایرانمحمدامین سعدي15

6115.13:01440ناجیان راستین البرزعرشیا مالئی16

8315.62:01431نفت تهرانفرجاد محمودي17

1218.82:01381ناجیان راستین البرزحسین ترابی18

4120.47:01358ناجیان راستین البرزسروش یزدانی19

6322.41:01333بانک حکمت ایرانیانمحمد رضا شوندي20

7123.67:01318نیروي زمینی ارتشعلی اصغر مسعودي21

3124.10:01313نیروي زمینی ارتشکریم مهدوي22

خطا42بانک حکمت ایرانیانمحمدصادق  دهنوي23

غایب51نفت امیدیهمحمد امین  کنعانی24

غایب82نفت امیدیهحسین همراه پور25

رکورد

نتیجه نهاییجمعه - صبحتاریخ: 30 . 09 . 97



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

200×4 متر آزاد تیمی16

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

1

معتمدي

سهران

عاموچی

یاوري

6111.85:08616اریس اصفهان

2

خرسند

نوفل

مهمان نواز

امراللهی

4112.12:08615هاشمی نژاد مشهد

3

فتحی

جبلی

قاسم زاده

بالسینی

5112.18:08615موج ایران

4

جعفري

اکبري

گنجه

صانعی

3120.81:08584نفت تهران

5

کاظمی

سیادتی

بابایی

مالدار قصري

2147.77:08499بانک حکمت ایرانیان

6

فتحی

حسینی

قائمی

صدوقی

713.62:09456مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابور

7

جبلی

هدایتی

ابراهیمی

عباسی

8112.16:09436نیروي زمینی ارتش

8

وطن پرست

لطفی

عماري

سوري

1125.48:09405ناجیان راستین البرز

رکورد

نتیجه نهاییجمعه - صبحتاریخ: 30 . 09 . 97



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

200 متر مختلط انفرادي17

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

4414.34:02572اریس اصفهانمتین سهران1

1416.12:02550بانک حکمت ایرانیانامیر محمد کاظمی2

5417.48:02534هاشمی نژاد مشهدامیرعباس امراللهی3

8418.38:02523نفت تهرانسامان قپانوري4

4319.68:02509نفت تهرانفرجاد محمودي5

3420.28:02502اریس اصفهانعلی سراوند6

2321.00:02495هاشمی نژاد مشهدمحمد مهمان نواز7

3321.22:02492موج ایرانعلی جبلی8

6322.40:02480اریس اصفهانمحمد مظاهري9

7423.63:02468نفت تهرانجمال چاوشی فر10

6224.19:02463موج ایرانآرتین انصاري اشلقی11

4224.75:02457ناجیان راستین البرزآرش وطن پرست12

1329.76:02413نیروي زمینی ارتشهومر عباسی13

4130.56:02406نیروي زمینی ارتشمحمد جبلی14

3230.63:02406موج ایرانفرزین موسوي15

6431.06:02402مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورمحمد قائمی16

2432.84:02388بانک حکمت ایرانیانسجاد    سرایی17

5235.59:02368ناجیان راستین البرزعلی سوري18

3136.47:02362ناجیان راستین البرزعرشیا مالئی19

7343.50:02317بانک حکمت ایرانیانعلی فرجزاده20

8345.85:02304مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی درودگر21

7255.33:02257مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورسید آرمان حسینی22

:غایب51نفت امیدیهعلی حسونی23

:غایب22نفت امیدیهدانیال خورده بین24

:غایب53هاشمی نژاد مشهدسروش قند چی25

رکورد

Startجمعه - عصرتاریخ: 30 . 09 . 97 List 



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

100 متر پروانه18

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

4355.28:00732هاشمی نژاد مشهدمهدي انصاري1

5357.97:00635اریس اصفهانعلیرضا یاوري2

6358.25:00626اریس اصفهانمهرشاد افقري3

7358.6900612هاشمی نژاد مشهدعلی رشیدي گوغري4

2359.8900576نفت تهرانفراز اکبري5

8300.76:01551نفت تهرانآرش گنجه6

1200.84:01549مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورسید محمد حسینی7

3301.03:01544بانک حکمت ایرانیانافشین     عسگري8

1301.50:01532نفت تهرانکیاوش اسمعیلی9

1101.99:01519بانک حکمت ایرانیانمحمدحسین پور10

2202.55:01505نیروي زمینی ارتشرضا صادقی11

3102.91:01497مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی فتحی12

6103.35:01486بانک حکمت ایرانیانغالم رضا سیادتپور13

4103.5001483موج ایرانعرشیا مرادي14

5204.6301458موج ایرانعلی ملکی15

5104.87:01453ناجیان راستین البرزعلی عمادي16

6205.75:01435نیروي زمینی ارتشامیر عطا عسگري17

8206.25:01425نیروي زمینی ارتششایان ابراهیمی18

7109.30:01372ناجیان راستین البرزمحمد حسین قاسمی19

4209.50:01368هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی20

8109.62:01366موج ایرانمحمدمهدي باقري21

7210.4201354مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورسید آرمان حسینی22

0:غایب21نفت امیدیهمحمد امین کنعانی23

0غایب32نفت امیدیهامیر رضا رحمانپور24

رکورد

نتیجه نهاییجمعه - عصرتاریخ: 30 . 09 . 97



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

1500 متر آزاد19

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

7255.01:16632 نفت تهرانعلی جعفري1

5258.06:16626موج ایرانمتین بالسینی2

4215.47:17595هاشمی نژاد مشهدپارسا خرسند3

3244.19:17548اریس اصفهانکیارش معتمدي4

6247.28:17544اریس اصفهانسپهر یاوري5

8232.44:18480 نفت تهرانحسین محمد طالبی7

1241.77:18468بانک حکمت ایرانیانعلی دهقان سعدي8

2143.89:18465موج ایرانمحمدامین سعدي10

1157.54:18449بانک حکمت ایرانیانسجاد سرایی11

2227.76:19415هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی 12

3125.00:20359نیروي زمینی ارتشامیر علی بابایی پناه13

8128.51:20356مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی صادقی14

7131.01:20354مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورابولفضل قبادي15

4106.60:21325ناجیان راستین البرزکبریا کمالی زاده16

5141.66:21300ناجیان راستین البرززکریا حسن نژاد17

6149.19:21294نیروي زمینی ارتشآرش سیاوشپور18

رکورد
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شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

100×4 متر آزاد تیمی20

Finaدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

1

غالمپور

رشیدي

امراللهی

انصاري

4132.94:03691هاشمی نژاد مشهد

2

سهران

رسایی

سراوند

یاوري

6140.15:03625اریس اصفهان

3

دعوتی

فتحی

انصاري

بالسینی

5142.75:03604موج ایران

4

صانعی

گنجه

چاووشی

اکبري

3144.44:03590نفت تهران

5

بهمنش

صدوقی

فتحی

حسینی

7151.22:03540مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابور

6

کاظمی

سرایی

سیادت پور

مهمان نواز

2151.28:03539بانک حکمت ایرانیان

7

جبلی

صمدي

هاشمیان

افضلی

1156.21:03506نیروي زمینی ارتش

8

وطن پرست

سوري

وثوق

عمادي

8103.56:04462ناجیان راستین البرز

رکورد
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