
مسابقات جام فجرچهلم استعدادهاي برترشناي کشوردرالمپیادمنتخبین مستعد شناسایی شده مرحله دوم
1397بهمن ماه20لغایت 16))همگام با جوانان،چهل سال افتخارچهل سال ورزش،((

استان محل سکونت سن/تاریخ تولد نام خانوادگی نام ردیف
خراسان رضوي )7/3/84سال/(13 سام ابوالفضل  1
خراسان رضوي )16/5/86سال/(11 عبدالصمدي پارسا  2
خراسان رضوي )10/4/83سال/(14 روحی کوروش 3
خراسان رضوي )17/5/84سال/(13 سیدجعفري سیدپوریا 4
خراسان رضوي )23/6/84سال/(13 وحیدي نیا ارمیا 5
خراسان رضوي )15/2/84سال/(13 شریعتمداري کیان 6

رضويخراسان  )25/1/85سال/(12 علیزاده رامین 7
خراسان رضوي )6/4/85سال/(12 صداقت علی 8

تهران )4/11/85سال/(12 امیریان امیرحسین 9
تهران )10/4/84سال/(13 خاکسار امیرپارسا 10
تهران )23/1/86سال/(11 هاتف صدرا 11
تهران )14/2/85سال/(12 سهرابی امیررضا 12
تهران )18/4/83سال/(14 باقري محمدمهدي 13
تهران )20/6/83سال/(14 هادیان انوشسید 14
تهران )8/4/83سال/(14 مهدئی سبحان 15
تهران )15/4/84سال/(13 مهري پاشاکی ماهان 16
تهران )6/6/85سال/(12 پوردارسرایی امیرآرین 17
تهران )2/1/83سال/(14 حسن نژاد زکریا 18
تهران )29/10/85سال/(12 طالبی سپهر 19
تهران )19/9/83سال/(14 بنی هاشمیان الدینحسامسید 20
تهران )4/9/83سال/(14 پاکزاد آرمان 21
تهران )12/6/86سال/(11 رباطی امیرعلی 22

کرمانشاه )29/8/85سال/(12 مهدي پور امیرحسین 23
کرمانشاه )10/4/85سال/(12 رضایی پارسا 24
کرمانشاه )9/8/84سال/(13 مطاعی امیر 25



مسابقات جام فجرچهلم استعدادهاي برترشناي کشور درالمپیادمنتخبین مستعد شناسایی شده مرحله دوم
1397بهمن ماه20لغایت 16))همگام با جوانان،چهل سال افتخارچهل سال ورزش،((انقالب

استان محل سکونت سن/تاریخ تولد خانوادگینام  نام ردیف
البرز )16/4/83سال/(14 جوادي  علی  26

چهارمحال وبختیاري )20/3/85سال/(12 ارزنده متین 27
چهارمحال وبختیاري )9/10/83سال/(12 حسینی سیدعبدالرحیم 28

گیالن )12/6/85سال/(12 فرزانه بازقلعه آراد 29
مازندران )17/1/85سال/(12 طالبی برسا 30
گلستان )1/12/84سال/(13 چنگیزي فرنام 31
فارس )6/12/84سال/(13 پناهیان یاسین 32
فارس )2/2/85سال/(12 بانشی بنیامین 33
فارس )26/9/85سال/(12 شیرافکن کوروش 34
فارس )15/12/83سال/(14 راضی یزدان مهر 35
فارس )9/3/85سال/(12 جوانمردي سهیل 36
کرمان )9/1/84سال/(13 هرندي آرشام 37

قم )25/6/86سال/(11 مهدي زاده آراد 38
کردستان )8/11/83سال/(14 طهماسبی آکام 39
کردستان )8/3/85سال/(12 صادقی کیان 40
خوزستان )11/4/84سال/(13 قنواتی رضا 41
اصفهان )26/9/85سال/(12 خسروي فوالدي آرین 42
اصفهان )26/3/84سال/(13 کریمی علیرضا  43
اصفهان )16/3/85سال/(12 صادقی ایمان  44
اصفهان )24/5/86سال/(11 نیک نژادي محمدرضا 45
مرکزي )8/5/85سال/(12 دوخائی محمدمهدي 46

کمیته استعدادیابی فدراسیون شنا


