
شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه 1397

200 متر آزاد12

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

!DIV/0#:11نفت امیدیهمهرشاد آموزگار1

!DIV/0#:21نیروي زمینی ارتشمحمد جبلی2

!DIV/0#:31ناجیان راستین البرزعلی سوري3

!DIV/0#:41مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابوربابک بهمنش4

!DIV/0#:51ناجیان راستین البرزسیاوش لطفی5

!DIV/0#:61مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی صادقی6

!DIV/0#:71موج ایرانمحمدامین فتحی7

رکورد

StartListجمعه - صبحتاریخ: 30 . 09 . 97

!DIV/0#:71موج ایرانمحمدامین فتحی7

!DIV/0#:81نفت امیدیههادي یوسفی8

!DIV/0#:12نیروي زمینی ارتشآرش سیاوش پور9

!DIV/0#:22بانک حکمت ایرانیانعلی دهقان سعدي10

!DIV/0#:32بانک حکمت ایرانیانغالم رضا سیادتپور11

!DIV/0#:42هاشمی نژاد مشهدبنیامین نوفل12

!DIV/0#52بانک حکمت ایرانیانپدرام مالدار قصري13

!DIV/0#:62موج ایراناهورا دمنابی14

!DIV/0#:72نیروي زمینی ارتشامیر علی بابایی پناه15

!DIV/0#:82ناجیان راستین البرزآرش وطن پرست16

!DIV/0#:13نفت تهرانآرش گنجه17

!DIV/0#:23موج ایرانمتین فتحی18

!DIV/0#:33هاشمی نژاد مشهدامیرعباس امراللهی19

!DIV/0#:43اریس اصفهانعلیرضا یاوري20

!DIV/0#:53نفت تهرانآرمان صانعی21

!DIV/0#63اریس اصفهانمهدي عاموچی22

!DIV/0#73هاشمی نژاد مشهدمحمد مهمان نواز23

!DIV/0#83اریس اصفهانسپهر یاوري24



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه 1397

50 متر پروانه13

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

?NAME#:31بانک حکمت ایرانیانمحمدحسین پور1

?NAME#:41ناجیان راستین البرزعلی عمادي2

?NAME#:51ناجیان راستین البرزمحمد حسین قاسمی3

?NAME#:12نفت امیدیهعلی حمیدي4

?NAME#:22موج ایرانعرشیا مرادي5

?NAME#:32نیروي زمینی ارتششایان ابراهیمی6

?NAME#:42مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورسید آرمان حسینی7

رکورد
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?NAME#:42مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورسید آرمان حسینی7

?NAME#:52مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورسید محمد حسینی8

?NAME#:62ناجیان راستین البرزعارف چراغی9

?NAME#:72نفت امیدیهعلی حسونی10

?NAME#:13نیروي زمینی ارتشرضا صادقی11

?NAME#:23نیروي زمینی ارتشامیر عطا عسگري12

?NAME#:33هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی13

?NAME#:43موج ایرانسپهر دعوتی14

?NAME#:53نفت تهرانفراز اکبري15

?NAME#:63نفت امیدیهامیر رضا رحمانپور16

73مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابوربابک بهمنش17

83موج ایرانسپهر نهاوندي18

14هاشمی نژاد مشهدعلی رشیدي19

24بانک حکمت ایرانیانامیر محمد کاظمی20

34بانک حکمت ایرانیانافشین     عسگري21

44هاشمی نژاد مشهدمهدي انصاري22

54اریس اصفهانمتین سهران23

64اریس اصفهانمهرشاد افقري24

74نفت تهرانکیاوش اسمعیلی25



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه 1397

100 متر کرال پشت14

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

?NAME#:31نیروي زمینی ارتشهومر عباسی1

?NAME#:41نفت امیدیهمحمد حیدري2

?NAME#:51نیروي زمینی ارتشمهدي کهندل3

?NAME#:22ناجیان راستین البرزعلی گرشاسبی4

?NAME#:32نفت امیدیهدانیال خورده بین5

?NAME#:42ناجیان راستین البرزامیر حسین لطیم6

رکورد

Startجمعه - صبحتاریخ: 29 . 09 . 92 List 

?NAME#:42ناجیان راستین البرزامیر حسین لطیم6

?NAME#:52مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورحسین صدیقی7

?NAME#:62مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی فتحی8

?NAME#:72نیروي زمینی ارتشکیا افضلی9

?NAME#:13بانک حکمت ایرانیانامیر  علی دریا پور10

?NAME#23موج ایرانمحمدعارف آقاخانی11

?NAME#33اریس اصفهانامیرحسین بیک محمدي12

?NAME#43موج ایراناهورا دمنابی13

?NAME#:53هاشمی نژاد مشهدیاسین قنبرزاده14

?NAME#:63موج ایرانفرزین موسوي15

?NAME#:73ناجیان راستین البرزاحمد رضا امیر16

:83بانک حکمت ایرانیانامیر حسین بابایی17

:14نفت تهرانمحمد محمد شفیعی18

:24نفت تهرانارسالن زارعی19

34نفت تهرانجمال چاوشی فر20

44مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورمحمد قائمی21

54بانک حکمت ایرانیانمحسن مهمانواز22

64هاشمی نژاد مشهدسروش قند چی23



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

100 متر قورباغه15

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

?NAME#:31نیروي زمینی ارتشمهرشاد سالک1

?NAME#:41نیروي زمینی ارتشکریم مهدوي2

?NAME#:51نفت امیدیهمحمد امین  کنعانی3

?NAME#:22اریس اصفهانعلی جعفر تهرانی4

?NAME#:32موج ایرانعرفان مقدم5

?NAME#:42ناجیان راستین البرزسروش یزدانی6

?NAME#:52ناجیان راستین البرزعرشیا مالئی7

?NAME#:62نیروي زمینی ارتشعلی اصغر مسعودي8

?NAME#:72مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی درودگر9

?NAME#13ناجیان راستین البرزحسین ترابی10

?NAME#23بانک حکمت ایرانیانپرهام اصفهانی نژاد11

?NAME#33موج ایرانمحمدامین سعدي12

?NAME#:43بانک حکمت ایرانیانمحمدصادق  دهنوي13

?NAME#:53هاشمی نژاد مشهدمعراج توروه14

?NAME#:63هاشمی نژاد مشهدایمان مهدي زاده15

?NAME#:73مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورجواد صدوقی16

:83نفت امیدیهحسین همراه پور17

:14موج ایرانمهران قاسم زاده18

:24اریس اصفهانمحمد مظاهري19

:34نفت تهرانسامان قپانوري20

:44اریس اصفهانعلی سراوند21

:54هاشمی نژاد مشهدآریا نسیمی شاد22

64بانک حکمت ایرانیانمحمد رضا شوندي23

74نفت تهراناحسان اخترکاوان24

84نفت تهرانفرجاد محمودي25

رکورد

Startجمعه - صبحتاریخ: 29 . 09 . 92 List 



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 

?NAME#:31نفت امیدیه1

?NAME#:41نیروي زمینی ارتش2

?NAME#:51ناجیان راستین البرز3

?NAME#:22بانک حکمت ایرانیان4

?NAME#:32نفت تهران5

?NAME#:42هاشمی نژاد مشهد6

?NAME#:52موج ایران7

?NAME#:62اریس اصفهان8

72مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابور9

رکورد

Startجمعه - صبحتاریخ: 29 . 09 . 92 List 



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 

?NAME#:31ناجیان راستین البرزعرشیا مالئی1

?NAME#:41نیروي زمینی ارتشمحمد جبلی2

?NAME#:51نفت امیدیهعلی حسونی3

?NAME#:22نفت امیدیهدانیال خورده بین4

?NAME#:32موج ایرانفرزین موسوي5

?NAME#:42ناجیان راستین البرزآرش وطن پرست6

?NAME#:52ناجیان راستین البرزعلی سوري7

?NAME#:62موج ایرانآرتین انصاري اشلقی8

?NAME#:72مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورسید آرمان حسینی9

?NAME#:13نیروي زمینی ارتشهومر عباسی10

?NAME#23هاشمی نژاد مشهدمحمد مهمان نواز11

?NAME#33موج ایرانعلی جبلی12

?NAME#43نفت تهرانفرجاد محمودي13

?NAME#:53هاشمی نژاد مشهدسروش قند چی14

?NAME#:63اریس اصفهانمحمد مظاهري15

73:0بانک حکمت ایرانیانعلی فرجزاده16

:83مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی درودگر17

:14بانک حکمت ایرانیانامیر محمد کاظمی18

24بانک حکمت ایرانیانسجاد    سرایی19

34اریس اصفهانعلی سراوند20

44اریس اصفهانمتین سهران21

54هاشمی نژاد مشهدامیرعباس امراللهی22

64مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورمحمد قائمی23

74نفت تهرانجمال چاوشی فر24

84نفت تهرانسامان قپانوري25

رکورد

Startجمعه - عصرتاریخ: 29 . 09 . 92 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 

?NAME#:11بانک حکمت ایرانیانمحمدحسین پور1

?NAME#:21نفت امیدیهمحمد امین کنعانی2

?NAME#:31مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی فتحی3

?NAME#:41موج ایرانعرشیا مرادي4

?NAME#:51ناجیان راستین البرزعلی عمادي5

?NAME#61بانک حکمت ایرانیانغالم رضا سیادتپور6

?NAME#71ناجیان راستین البرزمحمد حسین قاسمی7

?NAME#:81موج ایرانمحمدمهدي باقري8

?NAME#:12مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورسید محمد حسینی9

?NAME#22نیروي زمینی ارتشرضا صادقی10

?NAME#:32نفت امیدیهامیر رضا رحمانپور11

?NAME#:42هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی12

?NAME#:52موج ایرانعلی ملکی13

?NAME#:62نیروي زمینی ارتشامیر عطا عسگري14

?NAME#:72مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورسید آرمان حسینی15

82:0نیروي زمینی ارتششایان ابراهیمی16

:13نفت تهرانکیاوش اسمعیلی17

:23نفت تهرانفراز اکبري18

:33بانک حکمت ایرانیانافشین     عسگري19

:43هاشمی نژاد مشهدمهدي انصاري20

:53اریس اصفهانعلیرضا یاوري21

63اریس اصفهانمهرشاد افقري22

73هاشمی نژاد مشهدعلی رشیدي گوغري23

83نفت تهرانآرش گنجه24

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 تیمی19

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

?NAME#:31نفت امیدیه1

?NAME#:41نیروي زمینی ارتش2

?NAME#:51ناجیان راستین البرز3

?NAME#:22بانک حکمت ایرانیان4

?NAME#:32نفت تهران5

?NAME#:42هاشمی نژاد مشهد6

?NAME#:52موج ایران7

?NAME#:62اریس اصفهان8

72مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابور9

رکورد

Startجمعه - عصرتاریخ: 29 . 09 . 92 List 



شانزدهمین دوره مسابقات شناي قهرمانی باشگاههاي کشور 

(جام خلیج فارس)تهران - مجموعه ورزشی آزادي

 مرحله اول 29 الی 30 آذرماه ۱۳۹۷

1500 متر آزاد20

Finaمقامدستهخطباشگاه نام و نام خانوادگیردیف Point 

?NAME#:31مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورعلی صادقی1

?NAME#:41نیروي زمینی ارتشامیر علی بابایی پناه2

?NAME#:51نیروي زمینی ارتشآرش سیاوشپور3

?NAME#:12بانک حکمت ایرانیانسجاد سرایی4

?NAME#:22موج ایرانمحمدامین سعدي5

?NAME#:32نفت امیدیهمحمد مهدي کاردان6

?NAME#42ناجیان راستین البرزکبریا کمالی زاده7

?NAME#52ناجیان راستین البرززکریا حسن نژاد8

?NAME#:62نفت امیدیهحسین همراه پور9

?NAME#:72مجموعه فروشگاه هاي طالیی نیشابورابولفضل قبادي10

?NAME#:13بانک حکمت ایرانیانعلی دهقان سعدي11

?NAME#:23هاشمی نژاد مشهدمرتضی حسینی 12

?NAME#:33اریس اصفهانکیارش معتمدي13

?NAME#:43هاشمی نژاد مشهدپارسا خرسند14

:53موج ایرانمتین بالسینی15

:63اریس اصفهانسپهر یاوري16

73 نفت تهرانعلی جعفري17

83 نفت تهرانحسین محمد طالبی18

رکورد
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