
 کمیته استعدادیابی فدراسیون شنا

 

1397استعدادهای برترشنای کشور در سا ل  منتخبین مستعد شناسایی شده در المپیاد    

 ردیف نام نام خانوادگی سن/تاریخ تولد استان محل سکونت

 1 مجتبی دهقان زاده (6/3/83سال/)14 آذربایجان شرقی

 2 مهدی  یوسف پور (26/3/85سال/)12 آذربایجان شرقی

 3 احسان عثمانی آذر (23/6/85سال/)12 آذربایجان غربی

 4 عرفان  عاقل رفتار (6/2/83سال/)14 اصفهان

 5 امین صادقی (16/3/85سال/)12 اصفهان

 6 محمدصالح فصیحی (30/6/84سال/)13 اصفهان

 7 محمد امین خانی (8/3/85سال/)12 اصفهان

 8 محمدرضا سمسوری غالمی (24/3/84سال/)13 اصفهان

 9 عماد شهرام فر (6/4/83سال/)14 اصفهان

 10 محمدجواد ملکوتی خواه (24/3/85سال/)12 اصفهان

 11 آرین خسروی (26/9/85سال/)12 اصفهان

 12 یوسف تیغ ران (9/11/84سال/)13 اصفهان

 13 بنیامین سلیمان آبادی (8/3/85سال/)12 البرز

 14 اهورا دمنابی (31/2/83سال/)14 البرز

 15 علی  گرشاسبی (30/2/83سال/)14 البرز

 16 امیرمحمد قربانی (5/4/86سال/)11 اردبیل

 17 شایان قهرمان پرور (16/8/86سال/)11 بوشهر

 18 پارسا عبدالهی (26/9/85سال/)12 تهران

 19 محمدحسن شکری (7/11/83سال/)14 تهران

 20 محمدامین سعدی (1/6/83سال/)14 تهران

 21 حسین  شادمهر (19/6/83سال/)14 تهران

 22 علی جبلی (30/6/83سال/)14 تهران

 23 پارسا مهربان (21/1/85سال/)12 تهران

 24 دانیال شفیعی (16/1/84سال/)13 )ب(تهران

 25 امیررضا نعیما (12/6/86سال/)11 تهران



 کمیته استعدادیابی فدراسیون شنا

 

1397استعدادهای برترشنای کشور در سا ل  منتخبین مستعد شناسایی شده در المپیاد    

 ردیف نام نام خانوادگی سن/تاریخ تولد استان محل سکونت

 26 فرناد دهقان کار (18/3/85سال/)12 تهران

)ب(تهران  27 حسین قاسمی مینو (9/4/84سال/)13 

 28 فرهان طالبی پور 7/7/86سال/)11 چهارمحال و بختیاری

 29 سیدعرفان منافیان (6/1/83سال/)14 چهارمحال و بختیاری

 30 امیرکیان  حقیقت خواه (8/1/85سال/)12 خراسان رضوی

 31 پارسا میراب آستانه (13/5/83سال/)14 خراسان رضوی

 32 کیارش دین پناه (30/4/83سال/)14 خراسان رضوی

 33 مهدی فریدمهر (19/5/83سال/)14 خراسان رضوی

 34 مازیار بکیان (23/10/83سال/)14 خراسان رضوی

 35 مانی سلمانیان مشهدی (13/2/85سال/)12 خراسان رضوی

 36 محمدپارسا صفایی (19/7/86سال/11 خراسان رضوی

 37 امیرعلی سالمتی (20/7/85سال/)12 خراسان رضوی

 38 معید نامداری (23/9/85سال/)12 خراسان رضوی

 39 امیرعباس شهرکی (22/3/83سال/)14 خراسان رضوی

 40 دانیال خرده بین (21/2/83سال/)14 خوزستان

 41 علی حمیدی (18/3/83سال/)14 خوزستان

 42 سجاد روایی (3/12/85سال/)12 خوزستان

 43 علی محمدی (30/1/83سال/)14 زنجان

 44 امیرحسین دست نشان (20/2/83)سال/14 زنجان

 45 سیدمهدی سیدموسوی (7/1/85سال/)12 سمنان

 46 یزدان زمان نامیان (17/3/84سال/)13 سمنان

 47 پارسا  فالمکی (21/1/83سال/)14 فارس

 48 امیرحسین زارع (24/4/85سال/)12 فارس

 49 آرین صادقی (11/1/83سال/)14 فارس

 



 کمیته استعدادیابی فدراسیون شنا

1397منتخبین مستعد شناسایی شده در المپیاد استعدادهای برترشنای کشور در سال     

 ردیف نام نام خانوادگی سن/تاریخ تولد استان محل سکونت

 50 آرین خازه (21/9/85سال/)12 کردستان

 51 کوسار پیک (7/4/85سال/)12 کردستان

 52 ارشیا زندی مطلق (29/1/85سال/)12 کردستان

 53 ابوالفضل  مرادی (19/5/85سال/)12 کردستان

 54 آرتیکا نرگسی (24/6/85سال/)12 کردستان

 55 آرتین زمانی (20/11/83سال/)14 کردستان

 56 سیدمحمد سجادی (26/1/85سال/)12 کرمانشاه

 57 علی رشیدپور (22/11/84سال/)13 کرمانشاه

 58 محمدفائز فعله گری (5/3/83سال/)14 کرمانشاه

 59 سیدعلیرضا  ذوالنوری (16/6/84سال/)13 کرمانشاه

 60 آروین اسدی عزیزآبادی (23/4/83سال/)14 کرمانشاه

 61 معین داوودی مقدم (29/1/84سال/)13 کرمان

 62 سیدیوسف مهدی (9/6/85سال/)12 کرمان

 63 رضا  صادقی شورمستی (4/2/83سال/)14 گلستان

 64 پرهام کاردل (14/9/85سال/)12 گلستان

 65 رامان  غفاری (6/10/83سال/)14 گیالن

 66 سیدارشیا هاشمی (17/2/85سال/)12 گیالن

 67 علی کردنائیج (10/8/83سال/)14 مازندران

 68 ابوالفضل نوربخش قادی (6/6/84سال/)13 مازندران

 69 صالح  نادری (10/2/85سال/)12 مرکزی

 70 محمدصالح عباسی (25/2/85سال/)12 مرکزی

 71 علی جعفری 8/6/83سال/)14 مرکزی

 72 محمدرضا اورنگ (30/1/85سال/)12 مرکزی

 73 فرزاد  هفتایی (7/3/85سال/)12 مرکزی

 74 علیرضا وروانی فرهانی (24/9/83سال/)14 مرکزی

 75 محمدمعین رحمانی (14/3/84سال/)13 یزد

 



 کمیته استعدادیابی فدراسیون شنا

 

1397کشور در سا ل  یرجهاستعدادهای برترش منتخبین مستعد شناسایی شده در المپیاد    

 

استان محل 

 سکونت

 ردیف نام و نام خانوادگی سن/تاریخ تولد

 1 سینا کوهی  سال  13-12 آذربایجان شرقی

 2 شروین علیزاده  سال 13-12 آذربایجان شرقی

 3 علی قادری  سال 15 – 14 آذربایجان شرقی

 4 سام واژیر  سال 13- 12 تهران

 5 کیومرث اصالنی سال 13- 12  تهران

 6 امین شفیعی   سال 13 – 12 اصفهان

 7 محمد مقدسی  سال 15 – 14 البرز

 8 محمد جمشیدی سال 13- 12  البرز
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