
(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهید شهبازی-زنجان

متر آزاد1200

مقامامتیازرکورددستهخطاستاننام و نام خانوادگیردیف
اول2118-28-3902ستارگان دلفین الفپریا شمبوری1

دوم4116-29-12902شناگران پیشتاز بانوان سویل مختار پور 2

سوم5015-32-6902ستارگان دلفین الفمانیا کسروی3

چهارم6014-32-14802ناجیان راستین البرز مرجان بخشی4

پنجم9413-32-4902شهید حججیساتگین صادقی زاده5

ششم3112-35-17902شناگران پیشتاز بانوان پرگل آخوند نسب6

هفتم5611-36-5902شهید حججیآیسان اخوین7

هشتم8910-40-3702بوشهر الفهانیا کللی8

نهم388-41-15702غدیر گرگان نیال امینی9

دهم597-42-15802ناجیان راستین البرز سودا مسعودی نسب10

یازدهم786-42-28902شناگران پیشتاز بانوان ملینا عسگری11

دوازدهم415-43-7802ستارگان محمودی شناپارمیس عرب12

سیزدهم004-48-28802ناجیان راستین البرز ریحانه عسگری آشتیانی13

چهاردهم323-48-2602هیئت شنای استان فارسآوا تمیزکار14

پانزدهم422-49-2802شهید هاشمی نژاد الفشیرین شیر خانی15

شانزدهم571-49-5602هیئت شنای استان فارسرمینا ابراهیمی16

78-49-7702بوشهر الفتبسم مزارعی17
00-53-11602غدیر گرگان مهشید قنبری18
10-53-7602مدرسه شنا بهارنهال رضاییان19
22-53-21902شناگران پیشتاز بانوان نیکا نجفی زاده20
82-53-8602اذربایجان شرقی الفالینا باقرالعلوم21
12-54-1802شهید هاشمی نژاد الفریحان رحمانی22
32-55-5502اذربایجان شرقی الفثنا امیری23
35-55-8702شهید هاشمی نژاد بشکیال نوروز زاده24
71-56-3802ستارگان دلفین بمه تا مظهری25
78-57-3502قهرمان آفتاب الفساجده کرمی26
81-57-1702ستارگان محمودی شنافاطمه ابراهیمی اوزینه27
97-57-6802ستارگان دلفین بصوفیا نادری28
16-58-6502قهرمان آفتاب الفدینا اباذری29
27-58-3402آینده سازان فارسفرنوش محمدی30
66-58-6602ممتازان البرزمحدثه بتوئی 31
71-58-1502بوشهر بسیده آوا گلشنی32
90-58-24702ناجیان راستین البرز زهرا ودایی33
22-01-4503مدرسه شنا بهارامیتیس دالوری فر34
30-03-4303ممتازان البرزملینا رسولی35
37-03-5303سیستان و بلوچستانسارا عادی36
91-03-8503آینده سازان فارسپرنیان جهان بین37

نتیجه نهاییصبح-یک شنبه98/05/27: تاریخ



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهید شهبازی-زنجان

نتیجه نهاییصبح-یک شنبه98/05/27: تاریخمتر آزاد1200

62-04-16403آینده سازان اریس ستایش شریعتی38

79-04-3603آبسار گیالنالنا رحیمی39

90-06-8303جزیره کیشهانا دهمیانی40

52-07-2503آوانا گلستان الفپارمیس عباسی41

06-08-4403بوشهر بباران وحدتی42

07-11-7303هیئت شنای شیرازباران آهن فشار43

60-11-2403آوانا گلستان الفیانا ضیائی44

69-11-4603شهید هاشمی نژاد بآیلین اشرفی45

91-13-5403بوشهر جآواش سلیمانی46

00-14-2303قهرمان آفتاب بساغر توسلی مجد47

66-14-17403آینده سازان اریس کیمیا شاهی48

66-14-4203قهرمان آفتاب بمحدثه تلخابی49

03-20-1403آوانا گلستان بسارا بای رامیانی50

22-20-5203حجاب شیرازهستی عابدی نژاد51

81-20-1303بوشهر جفاطمه دریا بر52

00-21-3103زنجان الفسوگند احتساب53

81-22-28403آینده سازان اریس نازگل واقعی54

40-23-23303آینده سازان اریس رها دری55

22-24-6103ارومیه الفهستی میثمی56

38-24-6303جزیره کیشمحیا غالمی57

10-28-47503ناجیان راستین البرز الینا اصغر بیگی58

44-29-36703ناجیان راستین البرز پارمیدا حاجی زاد59

12-31-3203ستارگان الف قزویننفیسه سادات بابائی60

25-33-1103آبسار گیالندیبا یار بخش61

81-33-2203حجاب شیرازیسنا مسعودی62

19-34-2103ارومیه الفاسرا حاج حسین زاده63

31-35-28203غدیر گرگان ستایش تیموری64

65-40-5103ستارگان الف قزوینملیکا جعفری جباری65

75-41-7103زنجان الفپگاه یوسفی66

50-42-1203شهریار تهرانغزال لشگری67

05-45-7203هیئت شنای شیرازکاملیا کجوری 68

66-46-4103آوانا گلستان بهستی مهتدی69

50-48-6203شهریار تهرانتارا اسکندر زاده70

ادامه نداد327ناجیان راستین البرز ثنا آقا علی71



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهید شهبازی-زنجان

متر قورباغه250

مقامامتیازرکورددستهخطاستاننام و نام خانوادگیردیف
اول4418-40-131100شناگران پیشتاز بانوان پرگل آخوند نسب1

دوم7316-41-1900ممتازان البرزصبا حسینقلی زاده2

سوم0915-42-81000آویساسوگند برزگر3

چهارم6314-42-261100شناگران پیشتاز بانوان رعنا نوروزی4

پنجم7513-42-71100ستارگان دلفین الفپریا شمبوری5

ششم8712-42-41100شهید حججیساتگین صادقی زاده6

هفتم9611-42-61000ستارگان محمودی شنا آرمیتا یوسفی7

هشتم0610-43-51100شهید حججیتارا یوسف8

نهم328-43-3900آوانا گلستان الفرامیال سحری9

دهم757-43-141000ناجیان راستین البرز یسنا شورمیج10

یازدهم006-44-271000ناجیان راستین البرز اریسا ترکمن11

دوازدهم165-44-21000مدرسه شنا بهارثنا ادهم12

سیزدهم194-44-1800بوشهر الفالینا حیات 13

چهاردهم223-44-3800هیئت شنای استان فارسدایانا رضوانی14

پانزدهم282-44-7700شهید هاشمی نژاد الفشیرین شیرخانی15

شانزدهم341-44-6900جزیره کیشتینا فعال16

41-44-8900اذربایجان شرقی الفعسل تصدیقی17
65-44-221100شناگران پیشتاز بانوان آوینا عظیم زاده18
66-44-4900ستارگان دلفین بآرشین زنداسبق19
94-44-111100شناگران پیشتاز بانوان زهرا محمدی20
27-45-181100ناجیان راستین البرز روژان رجبیان21
50-45-5700بوشهر الفمبینا حمزئیان22
60-45-2800هیئت شنای استان فارسرمینا ابراهیمی23
72-45-211000ناجیان راستین البرز ملینا فوقانی24
97-45-4800قهرمانان آفتاب الف ساجده کرمی25
99-45-5900ستارگان دلفین الفآیناز زند26
09-46-13600غدیر گرگان هانا سادات حسینی27
34-46-3500شهید هاشمی نژاد بملیکا صالح آبادی28
38-46-2700شهید هاشمی نژاد الفهلنا رادفر29
47-46-5500ممتازان البرزمهزاد برزکار30
66-46-25600آینده سازان اریس نازگل واقعی31
72-46-4600آینده سازان فارسفرنوش محمدی32
72-46-2500هیئت شنای شیرازالیسا افریدونی33
84-46-1700آینده سازان فارسسحر اسماعیل زاده34
92-46-351000ناجیان راستین البرز آنیتا احمدی35
46-47-26600آینده سازان اریس صنم عمرانی36
62-47-14700غدیر گرگان وانیا عظیمی فر37

نتیجه نهاییصبح-یک شنبه98/05/27: تاریخ



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 
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استخر شهید شهبازی-زنجان

نتیجه نهاییصبح-یک شنبه98/05/27: تاریخمتر قورباغه250

65-47-2900جزیره کیشآتنا برخوان38

65-47-1600قهرمانان آفتاب بمشکات بختیاری 39

68-47-13700آینده سازان اریس رز نصر 40

71-47-6800قهرمانان آفتاب الف  نگار محمدی زاده پاشاکی41

81-47-7800اذربایجان شرقی الفپرنیا جلیلی42

82-47-6500ستارگان محمودی شنا ستایش صادق43

97-47-4500بوشهر بسرور بهروزی44

08-48-7900ستارگان دلفین بدیبا خارکن45

68-48-8400حجاب شیرازویانا اکتفائی46

94-48-6100ارومیه الفثنا اعرافی47
16-49-18800آینده سازان اریس غزل کریمیان48

22-49-5300زنجان الفعسل نوروزی49

30-49-4300بوشهر جکیانا قهرمانی50

85-49-8700آوانا گلستان الفپارمیس عبدالوند51

94-49-21500غدیر گرگان ستایش تیموری52

09-50-3400حجاب شیرازکیانا کشاورز53

21-50-7400شهید هاشمی نژاد بسپیده سرداری54

44-50-46700ناجیان راستین البرز آی تک برازنده55

65-50-1400بوشهر بسیده آوا گلشنی56

88-50-4200زنجان بنیایش خان احمدلو57

00-51-3300آوانا گلستان بسارا بای رامیانی58

53-51-4400آویسایگانه ساربان59

88-51-7300ستارگان الف قزوینملیکا جعفری جباری60

25-52-2400ستارگان ب قزوینفاطمه زهرا باقری61

79-52-2200ستارگان الف قزوینآنیتا مطهری نسب62

94-52-5800هیئت شنای کردستانهلیا عبدی63

94-52-3200قهرمانان آفتاب بمحدثه ترکه64

37-53-331000ناجیان راستین البرز پارمین کوه پیما65

85-53-8300آبسار گیالنفاطمه عابدینی66

03-54-1300بوشهر جراحیل بیات67

31-54-8500شهریار تهرانآی سن مهدوی68

56-54-2600اذربایجان شرقی بمارینا باقرالعلوم69

58-54-26200غدیر گرگان فاطمه علوی70



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهید شهبازی-زنجان
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74-54-7600هیئت شنای کردستانملینا احمدی71

78-54-8600شهریار تهرانهانیه رضایی72

87-54-2100ارومیه الففرناز علی اشرفی73

94-54-7500مدرسه شنا بهاریثنا خاکساری74

38-55-1200آوانا گلستان بنرگس صفری75

53-55-6300آبسار گیالنفاطمه رضا زاده76

75-55-5400سیستان بلوچستانسیده ثنا موسوی77

28-56-4100ارومیه باسرا چراغی78

88-57-3100ارومیه بسارای پورحسین79

19-58-5100ستارگان ب قزوینریحانه تواضعی 80

23-58-5200هیئت شنای شیرازروژین محقق زاده81

43-58-7200سیستان بلوچستانرضوانه سرحدی82

53-58-8200زنجان بنرگس ملکی83

26-01-46401ناجیان راستین البرز هستی روحی84

خطا03-53-2300زنجان الفسونیا رضایی85



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهید شهبازی-زنجان

متر کرال پشت3100

مقامامتیازرکورددستهخطاستاننام و نام خانوادگیردیف
اول3718-18-141001ناجیان راستین البرز مرجان بخشی1

دوم5016-18-121001شناگران پیشتاز بانوانسویل مختارپور2

سوم6315-18-151001شناگران پیشتاز بانوانآوینا بخشایی3

چهارم7314-19-3901هیئت شنای استان فارسراشین جعفری4

پنجم1113-20-4901ستارگان دلفین الفمانیا کسروی5

ششم3412-20-5901ستارگان دلفین الفپریا شمبوری6

هفتم8111-20-16901ناجیان راستین البرز هلیا شورمیج7

هشتم4710-22-11001آوانا گلستان الفرامیال سحری 8

نهم378-23-31001شهید حججیآوین آرزو9

دهم397-23-271001شناگران پیشتاز بانوانرعنا نوروزی10

یازدهم756-23-61001شهید حججیآیسان اخوین11

دوازدهم505-24-7701ممتازان البرزمحدثه بتوئی12

سیزدهم674-25-18901غدیر گرگان وانیا عظیمی فر13

چهاردهم673-26-281001شناگران پیشتاز بانوانمهرسا ارواحی14

پانزدهم172-27-3701شهید هاشمی نژاد الف سادمه واحدی کبیری15

شانزدهم441-27-4701شهید هاشمی نژاد الف رمینا غالمی16

58-27-2701هیئت شنای استان فارسآوا تمیزکار17
15-28-8601بوشهر الفهانیا کللی18
37-28-4801مدرسه شنا بهارامیتیس دالوری فر19
16-29-22901ناجیان راستین البرز ریحانه عسگری آشتیانی20
66-29-6701اذربایجان شرقی الفالینا باقرالعلوم21
89-29-27901ناجیان راستین البرز ملینا قوقانی22
18-30-3401جزیره کیشتینا فعال23
56-30-2801ستارگان دلفین بمه تا مظهری24
78-30-15801غدیر گرگان مهشید قنبری25
64-31-3601آینده سازان استان فارسسحر اسماعیل زاده26
66-31-12601آینده سازان اریس کیمیا شاهی27
78-31-4501بوشهر الفیاسمن نیک اختر28
42-32-8801قهرمانان آفتاب الفنگار محمدی زاده پاشاکی29
78-32-5701آوانا گلستان الفپارمیس عبدالوند30
88-33-1501بوشهر بباران اکبری31
90-33-6601آبسار گیالندینا حسنی 32
57-34-7801ستارگان دلفین بصوفیا نادری33
82-34-1801قهرمانان آفتاب الفدینا اباذری34
03-35-1601هیئت شنای شیرازدینا نجفی مهر35
53-35-7601آینده سازان استان فارسمرضیه آسیایی36
85-35-3301بوشهر جزهرا السادات اسمعیلی37
25-37-4601اذربایجان شرقی بمارینا باقرالعلوم38

نتیجه نهاییصبح-یک شنبه98/05/27: تاریخ



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 
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08-38-8501شهید هاشمی نژاد ب آیلین اشرفی39
10-38-1901شهریار تهرانهانیه رضایی40
10-38-3501ستارگان محودی شناسارینا قشقایی41
14-38-5601اذربایجان شرقی الفپرنیا جلیلی42
36-38-6401شهید هاشمی نژاد ب عادله فوالدی فاز43
50-39-36801ناجیان راستین البرز مریم احمدی44
97-39-5401بوشهر بباران وحدتی45
72-40-5301بوشهر جراحیل بیات46
96-40-25501آینده سازان اریس آنیتا قربان اسماعیلی47
33-41-6501قهرمانان آفتاب بساغر توسلی مجد48
59-41-17501آینده سازان اریس سارینا رقائی49
75-43-8301ارومیه الفهستی میثمی50
93-45-21401آینده سازان اریس دیانا برومند51
28-46-4201زنجان الفسوگند احتساب52
53-46-8701مدرسه شنا بهاریثنا خاکساری53
88-46-3801شهریار تهرانتارا اسکندر زاده54
55-49-2401آویسایگانه ساربان55
64-49-1201زنجان الفکیانا مجدلو56
61-50-3201سیستان بلوچستانآرمینا مالدار57
72-52-8401حجاب شیرازهستی عابدی نژاد58
90-52-6301حجاب شیرازکیانا کشاورز59
25-53-2501قهرمانان آفتاب بمحدثه تلخابی60
37-54-2201ستارگان الف قزوینسارینا عظیمی61
03-55-7201آوانا گلستان ب نرگس صفری62
77-58-8201سیستان بلوچستانرضوانه سرحدی63
16-59-7101ارومیه الفال ای محمدی64
60-59-35101ناجیان راستین البرز پارمین کوه پیما65
37-00-3102زنجان بنیایش خان احمدلو66
35-01-2302هیئت شنا کردستانآرتمیس امانی67
10-02-5202آبسار گیالنبهار رمضانی68
72-07-41302ناجیان راستین البرز ماهین آریان شکیب69
31-10-7402آویسازهرا آرزگر70
40-10-6102زنجان بمهدیس شیخی71
44-18-1102ارومیه بنیایش صمدی72
51-28-8102ارومیه بدنیز محمدی73
66-28-1701ممتازان البرزایفا مصلی74
35-43-4401هیئت شنای شیرازایلما زارع 75
59-36-7301جزیره کیشمحیا غالمی76
44-41-4301آوانا گلستان بسارا بای رامیانی77
37-50-6201ستارگان الف قزویننازنین زهرا یعقوبی78
94-44-42101ناجیان راستین البرز ای تک برازنده79
78-07-24102غدیر گرگان هلنا خناری80

خطا

خطا

خطا

خطا
خطا
خطا
خطا



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

 متر پروانه تیمی50*44

امتیازمقامرکورددستهخطدانشگاهنام و نام خانوادگیردیف
سودا مسعودی نسب

آریانا مهری

هلیا شورمیج

یسنا شورمیج

مائده علیزاده

مانیا کسروی

اترین دهقانی زاده
پریا شمبوری

پرگل آخوند نسب

زهرا محمدی

آوینا بخشایی

سویل مختارپور

ساتگین صادقی زاده

آوین آرزو

آیسان اخوین

نگین عباسی

نیکا نجفی زاده

آوینا عظیم زاده

رعنا نوروزی

ملینا عسگری

نگار منتخب

رمینا ابراهیمی

آوا تمیزکار

راشین جعفری

شیرین شیرخانی

ترالن تائبی

ریحان رحمانی

سادمه واحدی کبیری

نتیجه نهاییصبح-یک شنبه98/05/27: تاریخ

1

28-28-14502شناگران پیشتاز بانوان

اول 50-26-13502ناجیان راستین البرز 

سوم

36

32دوم2 21-28-2502ستارگان دلفین الف

پنجم

30

26

28چهارم4

3

57-34-4402هیئت شنا فارس

22-31-8502شهید حججی

24ششم6

83-33-25502شناگران پیشتاز بانوان5

00-38-1202شهید هاشمی نژاد الف  22هفتم7



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

 متر پروانه تیمی50*44

امتیازمقامرکورددستهخطدانشگاهنام و نام خانوادگیردیف

نتیجه نهاییصبح-یک شنبه98/05/27: تاریخ

مهشید قنبری

وانیا عظیمی فر

نیال امینی

نیوشا وفایی پور
پانیذ ژرفا

الینا باقرالعلوم
نازنین زهرا دهقانی

ثنا امیری
محدثه بتوئی

صبا حسینقلی زاده
ملینا رسولی

ایفا مصلی

یاسمین نیک اختر

الینا حیات

هانیا کللی

تبسم مزارعی

شکیال نوروز زاده

ملیکا صالح آبادی

عادله فوالدی فاز

آیلین اشرفی

یاسمن یارولی

فاطمه ابراهیمی اوزینه

ستایش صادق

پارمیس عرب

ثنا ادهم
اوا نساجی

امیتیس دالوری فر

نهال رضاییان

20

8

هشتم7

56-46-7502ممتازان البرز

10

28-39-15402غدیر گرگان

9

44-48-7402بوشهر الف

13

42-51-2402ستارگان محمودی شنا  12

11

79-53-3302مدرسه شنا بهار

78-48-7202شهید هاشمی نژاد ب 

97-44-3102اذربایجان شرقی الف



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

 متر پروانه تیمی50*44

امتیازمقامرکورددستهخطدانشگاهنام و نام خانوادگیردیف

نتیجه نهاییصبح-یک شنبه98/05/27: تاریخ

صوفیا نادری

دیبا خارکن

آرشین زنداسبق

مه تا نظری

ساجده کرمی

دینا اباذری

نگار محمدی زاده پاشاکی

یلدا پناهی

فرنوش محمدی

مرضیه اسیایی

ادرینا زارع

هستی منوچهری

اتوسا رضایی
زهرا ودایی

ارمیا ترکمن

ملینا قوقانی

ایلما زارع 

دینا نجفی مهر

الیسا افریدونی

باران اهن فشار

تینا فعال

آیال ستها

هانا دهمیانی

آتنا برخوان

تارا اسکندرزاده

آی سن مهدوی

هانیه رضایی
فاطمه یاوری

غزل کریمیان

پریا سلطانی

کیمیا شاهی

ستایش شریعتی

72-57-26502ناجیان راستین البرز 

77-54-3402ستارگان دلفین ب

15

14

79-57-6302هیئت شنای شیراز

19

18

94-55-5302آینده سازان استان فارس

17

16

51-55-8402قهرمانان آفتاب الف

21

6202-58-64

10-02-13203آینده سازان اریس 

20

جزیره کیش

89-01-6103شهریار تهران



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

 متر پروانه تیمی50*44

امتیازمقامرکورددستهخطدانشگاهنام و نام خانوادگیردیف

نتیجه نهاییصبح-یک شنبه98/05/27: تاریخ

پارمیدا حاجی زاد

آنیتا احمدی

ثنا آقاعلی

مریم احمدی

موژان امامی

پارمیس عبدالوند

پارمیس عباسی

رامیال سحری 

باران اکبری

سرور بهروزی

پارمیس مشایخی
اوا گلشنی

دینا حسنی

فاطمه رضازاده

فاطمه عابدینی

النا رحیمی

مشکات بختیاری 

محدثه ترکه

محدثه تلخابی

ساغر توسلی مجد

سوگند برزگر
یگانه ساربان

زهرا آرزگر

فاطمه آرزگر
رها دری

نازگل واقعی

صنم عمرانی
ستایش رجب زاده

ثنا اعرافی

فرناز علی اشرفی
اسرا حاج حسین زاده

هستی میثمی

78-04-1403بوشهر ب

35-02-31503ناجیان راستین البرز  22

41-14-2303قهرمانان آفتاب ب

19-03-4303آوانا گلستان الف

6آویسا 27

26

25

24

23

47-08-2103آبسار گیالن

29

00-20-22203آینده سازان اریس  28

16-20-4103ارومیه الف

403-17-73



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

 متر پروانه تیمی50*44

امتیازمقامرکورددستهخطدانشگاهنام و نام خانوادگیردیف

نتیجه نهاییصبح-یک شنبه98/05/27: تاریخ

فاطمه دریابر
فریا محسنی فر
زهرا اسمعیلی 
کیانا قهرمانی
سارینا عظیمی

نازنین زهرا یعقوبی

هلنا عطار
نفیسه سادات بابائی
هستی عابدی نژاد

یسنا مسعودی
کیانا کشاورز
هلیا تبریا

پگاه یوسفی

انیتا اسکندری
عسل نوروزی

سوگند احتساب
کوثر صادق پور
ای تک برازنده
هستی روحی

الینا اصغر بیگی
مانترا هادی نیا
رضوانه سرحدی
سیده ثنا موسوی

سارا عادی
نیایش صمدی
دنیز محمدی
اسرا چراغی

سارای پورحسین

03-23-22

72-30-7303ستارگان الف قزوین 31

30

35

34

28-20-5104ارومیه ب

33

32

15-37-48203ناجیان راستین البرز 

36

68-34-5203زنجان الف

16-31-4203حجاب شیراز

59-37-8303سیستان بلوچستان

13بوشهر ج



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

متر قورباغه5100

مقامامتیازرکورددستهخطاستاننام و نام خانوادگیردیف
اول5618-28-171101شناگران پیشتاز بانوانپرگل آخوند نسب1

دوم9716-29-51101شهید حججیساتگین صادقی زاده2

سوم2515-30-61001شهید حججیآوین آرزو3

چهارم4714-31-7701ممتازان البرزصبا حسینقلی زاده4

پنجم0013-32-31101آویساسوگند برزگر5

ششم4712-32-31001ستارگان دلفین الفریحانه رزم جو6

هفتم6011-32-121001شناگران پیشتاز بانوانتهمینه یزدانی7

هشتم6810-32-121101ناجیان راستین البرزیسنا شورمیج8

نهم168-33-7901اذربایجان شرقی الفثنا امیری9

دهم507-33-211101شناگران پیشتاز بانوانرعنا نوروزی10

یازدهم976-33-51001ستارگان دلفین الفپریا شمبوری11

دوازدهم095-34-5901ستارگان محمودی شناآرمیتا یوسفی12

سیزدهم004-35-2801بوشهر الفالینا حیات13

چهاردهم903-36-281001ناجیان راستین البرز اریسا ترکمن14

پانزدهم212-37-211001ناجیان راستین البرزملینا فوقانی15

شانزدهم401-37-5801هیئت شنا فارسدایانا رضوانی16

74-37-281101شناگران پیشتاز بانوانآوینا عظیم زاده17
78-37-41001آوانا گلستان الفرامیال سحری18
87-37-6901ستارگان دلفین بآرشین زنداسبق19
19-38-3901اذربایجان شرقی الفعسل تصدیقی20
22-39-3701جزیره کیشتینا فعال21
25-39-7801بوشهر الفمبینا حمزئیان22
72-39-6801هیئت شنا فارسنگار منتخب23
12-40-4701شهید هاشمی نژاد الفسادنه واحدی کبیری24
38-40-7601آینده سازان فارسفرنوش محمدی25
96-40-2401ممتازان البرزمهزاد برزکار26
97-40-1801شهید هاشمی نژاد الفهلنا رادفر27
34-41-171001ناجیان راستین البرزروژان رجبیان28
93-42-12701آینده سازان اریسرز نصر29
96-42-28801آینده سازان اریسنازگل واقعی30
22-43-3501ستارگان محمودی شناستایش صادق31
26-43-1701قهرمانان آفتاب الفساجده کرمی32
69-43-13601غدیر گرگانهانا سادات حسینی33
36-44-8601هیات شنا شیرازالیسا افریدونی34
38-44-26601آینده سازان اریسصنم عمرانی35
47-44-4401بوشهر بسرور بهروزی36
56-44-34901ناجیان راستین البرز آنیتا احمدی37

نتیجه ی نهاییعصر-یک شنبه98/05/27: تاریخ



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

نتیجه ی نهاییعصر-یک شنبه98/05/27: تاریخمتر قورباغه5100

15-45-6501قهرمانان آفتاب بمشکات بختیاری38

25-45-15601غدیر گرگانوانیا عظیمی فر39

78-45-41101مدرسه شنا بهارثنا ادهم40

88-45-2501حجاب شیرازویانا اکتفائی41

70-46-5701جزیره کیشآتنا برخان42

75-46-8701آینده سازان فارسسحر اسماعیل زاده43

16-47-45501ناجیان راستین البرز الینا اصغربیگی44

43-47-4501شهید هاشمی نژاد بسپیده سرداری45

60-47-1601شهید هاشمی نژاد بملیکا صالح آبادی46

12-48-43801ناجیان راستین البرز آی تک برازنده47

62-48-3301زنجان الفعسل نوروزی48

88-48-1901ستارگان دلفین بدیبا خارکن49

75-49-4601حجاب شیرازکیانا کشاورز50

25-52-7501آوانا گلستان بسارا بای رامیانی51

77-52-16701آینده سازان اریسغزل کریمیان52

84-52-7301ستارگان الف قزوینسارینا عظیمی53

03-53-2601قهرمانان آفتاب الفیلدا پناهی54

10-53-5401آوانا گلستان الفیانا ضیائی55

53-54-6301ارومیه الفثنا اعرافی56

60-54-5301زنجان الفانیتا اسکندری57

02-55-1301ستارگان ب قزوینفاطمه زهرا باقری58

03-55-4201زنجان بنیایش خان احمدلو59

31-55-7401هیات شنا شیرازایلما زارع60

53-55-4301بوشهر بپارمیس مشایخی61

67-55-8401قهرمانان آفتاب بمحدثه ترکه62

72-55-8501بوشهر جزهرا السادات اسمعیلی63

32-58-1501بوشهر جراحیل بیات64



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

نتیجه ی نهاییعصر-یک شنبه98/05/27: تاریخمتر قورباغه5100

28-59-2201آبسار گیالنفاطمه رضازاده65

39-59-1401سیستان و بلوچستانسیده ثنا موسوی66

10-00-4102ارومیه بسارای پورحسین67

09-01-25102غدیر گرگانفاطمه علوی68

44-01-4802هیئت شنا کردستانهلیا عبدی69

81-01-61102مدرسه شنا بهاریثنا خاکساری70

06-02-8302آبسار گیالنفاطمه عابدینی71

87-03-5202ارومیه الففرناز علی اشرفی72

15-06-6202آوانا گلستان بنرگس صفری73

56-06-2102ارومیه بدنیز محمدی74

64-07-3402شهریار تهرانغزال لشگری75

07-08-6102زنجان بنرگس ملکی76

50-09-6402شهریار تهرانمهدیس خدامرادی77

10-13-3102ستارگان ب قزوینریحانه تواضعی78

50-53-8901آویسافاطمه آرزگر79

97-54-32901ناجیان راستین البرز هستی عامری80

50-56-2301ستارگان الف قزوینملیکا جعفری جباری81

خطا65-12-3202سیستان و بلوچستانرضوانه سرحدی82

خطا

خطا

خطا



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

متر مختلط انفرادی6100

مقامامتیازرکورددستهخطاستاننام و نام خانوادگیردیف

اول8818-18-131001شناگران پیشتاز بانوانسویل مختارپور1

دوم9316-18-4901ستارگان دلفین الفپریا شمبوری2

سوم0715-19-41001شهید حججینگین عباسی3

چهارم6014-21-151001شناگران پیشتاز بانوانپرگل آخوند نسب4

پنجم0013-22-3901ستارگان دلفین الفمائده علیزاده5

ششم2112-22-261001شناگران پیشتاز بانوانرعنا نوروزی6

هفتم1211-23-11001شهید حججیمهدیه زحمتکش7

هشتم6610-23-1501شهید هاشمی نژاد الفشیرین شیرخانی8

نهم848-23-5901هیئت شنا فارسراشین جعفری9

دهم447-24-171001ناجیان راستین البرزسودا مسعودی نسب10

یازدهم876-24-7401مدرسه شنا بهارنهال رضاییان11

دوازدهم535-25-121001ناجیان راستین البرزیسنا شورمیج12

سیزدهم104-26-2801ستارگان محمودی شناپارمیس عرب13

چهاردهم223-26-5701ممتازان البرزمحدثه بتوئی14

پانزدهم162-28-1801ممتازان البرزصبا حسینقلی زاده15

شانزدهم171-28-1601شهید هاشمی نژاد الفسادنه واحدی کبیری16

46-28-21901ناجیان راستین البرزاریسا ترکمن17

13-29-17701غدیر گرگاننیوشا وفایی پور18

47-29-5801ستارگان دلفین بمه تا مظهری19

48-29-6801آوانا گلستان الفرامیال سحری20

94-29-3701بوشهرالفهانیا کللی21

37-30-6701قهرمانان آفتاب الفساجده کرمی22

نتیجه ی نهاییعصر-یک شنبه98/05/27: تاریخ



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

نتیجه ی نهاییعصر-یک شنبه98/05/27: تاریخمتر مختلط انفرادی6100

62-30-4701اذربایجان شرقی الفعسل تصدیقی23

03-31-7801هیئت شنا فارسآوا تمیزکار24

07-31-3801ستارگان دلفین بصوفیا نادری25

34-31-8801اذربایجان شرقی الفالینا باقرالعلوم26

50-31-24801ناجیان راستین البرززهرا ودایی27

99-31-281001شناگران پیشتاز بانوانملینا عسگری28

47-32-2601هیئت شنا شیرازدینا نجفی مهر29

52-32-7301مدرسه شنا بهارامیتیس دالوری فر30

88-32-6601قهرمانان آفتاب الفنگار محمدی زاده پاشاکی31

38-33-14601آینده سازان اریسستایش شریعتی32

40-33-8701بوشهرالفالینا حیات33

30-34-11701غدیر گرگانمهشید قنبری34

47-35-6301شهید هاشمی نژاد بعادله فوالدی فاز35

53-35-8601بوشهربسیده آوا گلشنی36

57-35-6501قهرمانان آفتاب بمشکات بختیاری37

11-36-6401بوشهرجکیانا قهرمانی38

52-36-1301شهید هاشمی نژاد بسیده کیانا برکچیان39

25-37-7501بوشهربباران اکبری40

56-37-3601ستارگان محمودی شنافاطمه ابراهیمی اوزینه41

82-39-3501آینده سازان فارسهستی منوچهری42

25-40-4501آینده سازان فارسآدرینا زارع43

41-40-37901ناجیان راستین البرزثنا آقاعلی44

59-40-32901ناجیان راستین البرزآنیتا احمدی45



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

نتیجه ی نهاییعصر-یک شنبه98/05/27: تاریخمتر مختلط انفرادی6100

31-41-4301قهرمانان آفتاب بساغر توسلی مجد46

34-41-8401حجاب شیرازویانا اکتفائی47

56-41-3401اذربایجان شرقی بمارینا باقرالعلوم48

59-41-18501آینده سازان اریسرز نصر49

63-41-4201زنجان الفسوگند احتساب50

74-41-5501هیئت شنا شیرازالیسا افریدونی51

85-41-7601آوانا گلستان الفموژان امامی52

88-41-3301سیستان و بلوچستانسارا عادی53

07-43-46901ناجیان راستین البرزآی تک برازنده54

66-43-5301حجاب شیرازیسنا مسعودی55

23-44-5401بوشهرجراحیل بیات56

23-44-2401آوانا گلستان بسارا بای رامیانی57

28-44-25201غدیر گرگانستایش تیموری58

47-44-24401آینده سازان اریسرها دری59

75-44-25601آینده سازان اریسنازگل واقعی60

00-46-2701شهریار تهرانهانیه رضایی61

62-47-2201آبسار گیالندیبا یاربخش62

91-47-3201ستارگان الف قزوینسارینا عظیمی63

73-50-8201زنجان الفپگاه یوسفی64

15-51-8301سیستان و بلوچستانآرمیتا مالدار65

00-52-1401هیئت شنا کردستاننیان حمزه زاده66

48-52-2501شهریار تهرانتارا اسکندرزاده67

00-54-1201آوانا گلستان بنرگس صفری68



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

نتیجه ی نهاییعصر-یک شنبه98/05/27: تاریخمتر مختلط انفرادی6100

81-54-2301هیئت شنا کردستانژوانا احمدی نیاز69

00-55-6201ستارگان الف قزوینآنیتا مطهری نسب70

84-00-3102زنجان برونیا سهیل71

47-05-48902ناجیان راستین البرزماهین آریان شکیب72

93-07-4102ارومیه باسرا چراغی73

63-08-26102غدیر گرگانهلنا خناری74

53-09-7202آبسار گیالنبهار رمضانی75

46-21-2102ارومیه بسارای پورحسین76

خطا75-54-5101زنجان بمهدیس شیخی77



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

متر آزاد750

مقامامتیازرکورددستهخطاستاننام و نام خانوادگیردیف
اول3118-31-141000شناگران پیشتاز بانوانسویل مختارپور1

دوم4316-31-161100ناجیان راستین البرزمرجان بخشی2

سوم6415-31-11100هیئت شنا فارسراشین جعفری3

چهارم8714-31-181100شناگران پیشتاز بانوانپرگل آخوند نسب4

پنجم9113-31-51100ستارگان دلفین الفپریا شمبوری5

ششم4712-32-121100ناجیان راستین البرزآریانا مهری6

هفتم8411-32-31100ستارگان دلفین الفمائده علیزاده7

هشتم2910-33-41100شهید حججینگین عباسی8

نهم638-33-1900ستارگان محمودی شناپارمیس عرب9

دهم707-33-12900غدیر گرگاننیال امینی10

یازدهم916-33-261000ناجیان راستین البرزریحانه عسگر آشتیانی11

دوازدهم925-33-2800شهید هاشمی نژاد الفشیرین شیرخانی12

07-34-6800بوشهرالفهانیا کللی13
07-34-4700ممتازان البرزمحدثه بتوئی14
پانزدهم222-34-2700آینده سازان فارسفرنوش محمدی15

شانزدهم291-34-8900قهرمانان آفتاب الفساجده کرمی16

45-34-281000شناگران پیشتاز بانوانملینا عسگری17
46-34-221000ناجیان راستین البرزاریسا ترکمن18
52-34-5900آوانا گلستان الفرامیال سحری19
81-34-13900غدیر گرگانوانیا عظیمی فر20
82-34-24900شناگران پیشتاز بانواننیکا نجفی زاده21
84-34-11000آویساسوگند برزگر22
00-35-18800آینده سازان اریسغزل کریمیان23
19-35-6900هیئت شنا فارسعسل تابع بردبار24
29-35-4500جزیره کیشآتنا برخان25
43-35-7800شهید هاشمی نژاد الفریحان رحمانی26
84-35-4800قهرمانان آفتاب الفدینا اباذری27
88-35-71100شهید حججیمهدیه زحمتکش28
10-36-5700بوشهرالفالینا حیات29
15-36-8600جزیره کیشتینا فعال30
38-36-2600آبسار گیالنالنا رحیمی31
40-36-6700اذربایجان شرقی الفالینا باقرالعلوم32
50-36-7600آبسار گیالندینا حسنی33
61-36-2500ممتازان البرزایفا مصلی34
62-36-3700ستارگان محمودی شناآرمیتا یوسفی35
65-36-51000ستارگان دلفین بمه تا نظری36
12-37-8700آینده سازان فارسپرنیان جهانبین37

نتیجه ی نهاییعصر-یک شنبه98/05/27: تاریخ

سیزدهم4



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

نتیجه ی نهاییعصر-یک شنبه98/05/27: تاریخمتر آزاد750

16-37-6500اذربایجان شرقی الفپانیذ ژرفا38
22-37-3500بوشهربباران وحدتی39
24-37-11800آینده سازان اریسستایش شریعتی40
28-37-5600آوانا گلستان الفپارمیس عبدالوند41

79-37-1500شهید هاشمی نژاد بملیکا صالح آبادی42

82-37-5400بوشهربسیده آوا گلشنی43

13-38-6400اذربایجان شرقی بمارینا باقرالعلوم44

32-38-1600شهریار تهرانفاطمه یاوری45

35-38-37900ناجیان راستین البرزپارمیدا حاجی زاد46

42-38-5800مدرسه شنا بهارثنا ادهم47

44-38-7500شهید هاشمی نژاد بآیلین اشرفی48

60-38-4300سیستان و بلوچستانسارا عادی49

08-39-71000ستارگان دلفین بدیبا خارکن50

10-39-6600هیئت شنا شیرازباران آهن فشار51

53-39-24600آینده سازان اریسدیانا برومند52

63-39-1400قهرمانان آفتاب بساغر توسلی مجد53

73-39-33800ناجیان راستین البرزثنا آقاعلی54

00-40-3400آویسافاطمه آرزگر55

02-40-7400قهرمانان آفتاب بمشکات بختیاری56

46-40-4400حجاب شیرازکیانا جعفرپور58

83-40-26300غدیر گرگانستایش تیموری60

03-41-5300بوشهرجزهرا اسماعیلی63

10-41-3300مدرسه شنا بهاررها شفیعی59

28-41-3100ارومیه الفاسرا حاج حسین زاده62

53-41-21700آینده سازان اریسنازگل واقعی57

56-41-2400حجاب شیرازهیال تبریا61

85-41-8400بوشهرجراحیل بیات64

10-42-8300ستارگان الف قزویننفیسه سادات بابائی65



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

نتیجه ی نهاییعصر-یک شنبه98/05/27: تاریخمتر آزاد750

59-42-43600ناجیان راستین البرزکوثر صادق پور66

01-43-3200ستارگان الف قزوینملیکا جعفری جباری67

05-43-1300ستارگان ب قزوینفاطمه زهرا باقری68

16-43-5500آوانا گلستان بسارا بای رامیانی69

20-43-7700هیئت شنا کردستاننیان حمزه زاده70

38-43-8500شهریار تهرانتارا اسکندرزاده71

56-43-6200سیستان و بلوچستانآرمیتا مالدار72

59-43-5200آوانا گلستان بهستی مهتدی73

72-43-4200زنجان الفعسل نوروزی74

29-44-22200غدیر گرگانفاطمه علوی75

45-45-4100زنجان الفسونیا رضایی76

84-46-7100زنجان بنیایش خان احمدلو77

17-47-431000ناجیان راستین البرزالینا اصغر بیگی78

50-47-6100ستارگان ب قزوینسارینا اینالو طایفه79

78-47-5100ارومیه الفال آی محمدی80

90-48-7300هیئت شنا کردستاندینا مشرفی81

40-49-2300هیئت شنا شیرازروژین محقق زاده82

85-50-1100ارومیه بنیایش صمدی83

37-52-2100زنجان بهستی سلیمی راد84

15-59-8100ارومیه بدنیز محمدی85



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

  قورباغه تیمی50*84

مقامامتیازرکورددستهخطاستاننام و نام خانوادگیردیف

1
-سویل مختارپور-زهرا محمدی-تهمینه یزدانی

پرگل آخوند نسب
اول8136-49-14502شناگران پیشتاز بانوان

2
تارا -مهدیه زحمتکش-آوین آرزو-ساتگین صادقی زاده

یوسف
دوم8832-50-3502شهید حججی

3
سودا مسعودی -روژان رجبیان-یسنا شورمیج

مرجان بخشی-نسب
سوم2430-54-16502ناجیان راستین البرز 

4
پریا -مائده علیزاده-مانیا کسروی-ریحانه رزم جو

شمبوری
چهارم9628-54-5502ستارگان دلفین الف

5
-زهرا ودایی-ریحانه عسگر آشتیانی-اریسا ترکمن

ملینا قوقانی
پنجم2426-04-21403ناجیان راستین البرز 

6
صبا -ملینا رسولی-ایفا مصلی-مهزاد برزکار

حسینقلی زاده
ششم4124-05-1503ممتازان البرز

7
عسل -الینا باقرالعلوم-پرنیا جلیلی-ثنا اعرافی

تصدیقی
هفتم5322-05-8403اذربایجان شرقی الف

8
-سارینا قشقایی-ستایش صادق-پارمیس عرب

آرمیتا یوسفی
هشتم9420-05-3403ستارگان محمودی شنا 

9
دایانا -آوا تمیزکار-رومینا ابراهیمی-نگار منتخب

رضوانی
59-06-7503هیئت شنا فارس

10
رومینا -سادنه واحدی کبیری-شیرین شیرخانی

هلنا رادفر-غالمی
35-07-4403شهید هاشمی نژاد الف 

11
-نیکا نجفی زاده-الینا صالحی-آوینا عظیم زاده

رعنا نوروزی
44-07-22503شناگران پیشتاز بانوان

15-14-5303جزیره کیشتینا فعال-آیال ستها-هانا دهمیانی-آتنا برخوان12

13
آرشین -صوفیا نادری-مه تا نظری-دیبا خارکن

زنداسبق
39-15-6403ستارگان دلفین ب

15-16-27303آینده سازان اریس نازگل واقعی-رها دری-دیانا برومند-صنم عمرانی14

15
رامیال -پارمیس عبدالوند-یانا ضیائی-موژان امامی

سحری
16-17-2403آوانا گلستان الف

16
مرضیه -پرنیان جهان بین-فرنوش محمدی

سحر اسماعیل زاده-آسیایی
81-18-3303آینده سازان استان فارس

17
یگانه -فاطمه آرزگر-زهرا آرزگر-سوگند برزگر

ساربان
04-20-5403آویسا

18
آیلین -عادله فوالدی فاز-ملیکا صالح آبادی

سپیده سرداری-اشرفی
41-21-6203شهید هاشمی نژاد ب 

نتیجه ی نهاییعصر-یک شنبه98/05/27: تاریخ



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

نتیجه ی نهاییعصر-یک شنبه98/05/27: تاریخ  قورباغه تیمی50*84

19
امیتیس -نهال رضاییان-یثنا خاکساری-ثنا ادهم

دالوری فر
60-22-4303مدرسه شنا بهار

20
-آوا گلشنی-باران وحدتی-پارمیس مشایخی

سرور بهروزی
90-22-6103بوشهر ب

21
نگار محمدی زاده -دینا اباذری-یلدا پناهی

ساجده کرمی-پاشاکی
34-23-1203قهرمانان آفتاب الف

22
-کیانا جعفرپور-هستی عابدی نژاد-کیانا کشاورز

ویانا اکتفائی
94-25-3103حجاب شیراز

23
پگاه -انیتا اسکندری-عسل نوروزی-سونیا رضایی

یوسفی
94-26-7203زنجان الف

94-27-12203آینده سازان اریس رز نصر-کیمیا شاهی-پریا سلطانی-غزل کریمیان24

25
-روژین محقق زاده-ایلما زارع-دینا نجفی مهر

الیسا افریدونی
94-29-3203هیئت شنای شیراز

26
النا -فاطمه عابدینی-فاطمه رضازاده-دینا حسینی

رحیمی
12-34-4203آبسار گیالن

27
-فاطمه دریابر-کیانا قهرمانی-زهرا اسماعیلی

راحیل بیات
34-40-5103بوشهر ج

28
-محدثه ترکه-محدثه تلخابی-مشکات بختیاری 

ساغر توسلی مجد
89-40-8203قهرمانان آفتاب ب

29
نازنین -آنیتا مطهری نسب-ملیکا جعفری جباری

سارینا عظیمی-زهرا یعقوبی
22-42-2303ستارگان الف قزوین

30
-تارا اسکندرزاده-فاطمه یاوری-آی سن مهدوی

هانیه رضایی
23-42-1303شهریار تهران

31
-ال ای محمدی-فرناز علی اشرافی-ثنا اعرافی

اسرا حاج حسین زاده
44-44-2103ارومیه الف

32
-الینا اصغر بیگی-آی تک برازنده -کوثر صادق پور

ماهین آریان شکیب
04-47-48303ناجیان راستین البرز 

33
نیان -هلیا عبدی-دینا مشرفی-ژوانا احمدی نیاز

حمزه زاده
94-47-6303هیئت شنا کردستان

34
-رونیا سهیل-هستی سلیمی راد-نرگس ملکی

نیایش خان احمدلو
26-50-1103زنجان ب

35
سیده -آرمینا مالدار-سارا عادی-رضوانه سرحدی

ثنا موسوی
60-54-5203سیستان بلوچستان

36
سارای -اسرا چراغی-دنیز محمدی-نیایش صمدی

پورحسین
94-54-7103ارومیه ب

37
نیوشا وفایی -مهشید قنبری-هانا سادات حسینی

وانیا عظیمی فر-پور
47-11-18503غدیر گرگان

38
الینا -سوسن اردالن-هانیا کللی-مبینا حمزه ئیان

حیات
19-14-7403بوشهر الف

39
-پارمیدا حاجی زاد-هستی عامری-آنیتا احمدی

پارمین کوه پیما
48-26-34103ناجیان راستین البرز 

خطا

خطا

خطا



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

متر آزاد9100

مقامامتیازرکورددستهخطاستاننام و نام خانوادگیردیف
اول8518-07-121101ناجیان راستین البرزمرجان بخشی1

72-08-31101ستارگان دلفین الفپریا شمبوری2
72-08-71001ستارگان دلفین الفمائده علیزاده3
چهارم6914-09-41101شهید حججیساتگین صادقی زاده4

پنجم5013-11-51001شهید حججیابسان اخوین5

ششم5412-11-111101پیشتاز بانوان پرگل آخوند نسب6

هفتم9711-11-151101پیشتاز بانوان سویل مختارپور7

هشتم0710-12-31001مدرسه شنا بهارنهال رضاییان8

نهم108-12-71101هیئت شنای استان فارسراشین جعفری9

دهم847-12-141001ناجیان راستین البرزسودا مسعودی نسب10

یازدهم786-13-6701بوشهر الفهانیا کللی11

دوازدهم905-13-5901ستارگان محمودی شناپارمیس عرب12

سیزدهم924-13-161101غدیر گرگان نیال امینی13

چهاردهم713-14-221001پیشتاز بانوان رعنا نوروزی14

پانزدهم762-14-36901ناجیان راستین البرز ریحانه عسگری آشتیانی15

شانزدهم741-15-261001پیشتاز بانوان ملینا عسگری16

29-16-11001آوانا گلستان الفرامیال سحری17
85-16-1901شهید هاشمی نژاد الفریحان رحمانی18
96-17-1801اذربایجان شرقی الفالینا باقرالعلوم19
03-18-4901شهید هاشمی نژاد الفشیرین شیرخانی20
62-18-8801هیئت شنای استان فارسرومینا ابراهیمی21
91-18-8901قهرمانان آفتاب الفساجده کرمی22
09-19-5801ستارگان دلفین بصوفیا نادری23
59-19-3801قهرمانان آفتاب الفدینا اباذری24
93-19-5401کیشتینا فعال25
17-20-1701شهید هاشمی نژاد ب شکیال نوروز زاده26
34-20-5701شهید هاشمی نژاد بملیکا صالح آبادی27
47-20-5601آبسار گیالندینا حسنی28
59-20-3601آبسار گیالنالنا رحیمی29
69-20-4701بوشهر الفالینا حیات30
22-21-2801ستارگان دلفین بمه تا مظهری31
36-21-4801مدرسه شنا بهارثنا ادهم32
12-22-81101ممتازان البرزصبا حسینقلی زاده33
22-22-22901ناجیان راستین البرز ملینا فوقانی34
35-22-13701غدیر گرگان هانا حسینی35
44-22-2601آینده سازان فارسپرنیان جهان بین36
62-22-2701آینده سازان فارسسحر اسماعیل زاده37

نتیجه ی نهاییصبح-دوشنبه98/05/28: تاریخ

دوم16



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

نتیجه ی نهاییصبح-دوشنبه98/05/28: تاریخمتر آزاد9100

58-23-7601ممتازان البرزمهزاد برزکار38
78-23-7701بوشهر بسیده آوا گلشنی39
80-23-6801ستارگان محمودی شناآرمیتا یوسفی40
37-24-1501کیشآتنا برخان41

85-24-8401بوشهر بسرور بهروزی42

47-25-1601آوانا گلستان الفپارمیس عبدالوند43

72-25-5501سیستان بلوچستانسارا عادی44

47-26-14401آینده سازان اریس سارینا رقائی45

72-26-7401هیئت شنای شیرازالیسا افریدونی46

03-27-4501اذربایجان شرقی الفنازنین زهرا دهقانی47

47-27-13501آینده سازان اریس کیمیا شاهی48

10-28-7801شهریار تهرانفاطمه یاوری49

35-28-33901ناجیان راستین البرز ثنا آقا علی50

61-28-7501هیئت شنای شیرازباران آهن افشار51

81-28-6301قهرمانان آفتاب بمحدثه تلخابی52

12-29-3401اذربایجان شرقی بمارینا باقرالعلوم53

30-29-38501ناجیان راستین البرز پارمیدا حاجی زاد54

41-29-5301بوشهر جآواش سلیمانی55

64-29-1301ستارگان الف قزویننفیسه سادات بابائی56

82-29-2401سیستان بلوچستانآرمینا مالدار57

56-30-22501آینده سازان اریس دیانا برومند58

84-30-3301حجاب شیرازویانا اکتفائی59

01-31-1401حجاب شیرازهستی عابدی نژاد60

34-31-26501آینده سازان اریس نازگل واقعی61

75-31-5201زنجان الفسوگند احتساب62

13-32-6401آوانا گلستان بسارا بای رامیانی63

87-32-8301بوشهر جراحیل بیات64

54-35-8701آویسافاطمه آرزگر65



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

نتیجه ی نهاییصبح-دوشنبه98/05/28: تاریخمتر آزاد9100

16-38-44301ناجیان راستین البرزالینا اصغر بیگی66

84-38-6201ستارگان الف قزوینملیکا جعفری جباری67

38-40-4201آوانا گلستان بهستی مهتدی68

06-41-2301قهرمانان آفتاب بمحدثه ترکه69

09-42-6601آویسازهرا آرزگر70

10-43-4101زنجان الفعسل نوروزی71

86-43-47901ناجیان راستین البرزای تک برازنده72

94-43-3201ستارگان ب قزوینفاطمه زهرا باقری73

47-44-8601هیئت کردستانهلیا عبدی74

00-48-4601شهریار تهرانآی سن مهدوی75

28-49-2101ستارگان ب قزوینسارینا اینالو طایفه76

25-50-6101زنجان بنیایش خان احمدلو77

54-51-1101زنجان بمهدیس شیخی78

50-54-23101غدیر گرگان هلنا خناری79

84-55-7301هیئت کردستاندینا مشرفی80

47-00-7102ارومیه بنیایش صمدی81

50-00-5102ارومیه الفال ای محمدی82

75-09-8102ارومیه باسرا چراغی83

انصراف222غدیر گرگان فاطمه علوی84



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

متر مختلط انفرادی10200

مقامامتیازرکورددستهخطاستاننام و نام خانوادگیردیف
اول6018-47-7902ستارگان دلفین الفپریا شمبوری1

دوم8716-49-12902شناگران پیشتاز بانوانسویل مختارپور2

سوم4115-52-4902شهید حججیساتگین صادقی زاده3

چهارم1214-53-1902ستارگان دلفین الفمانیا کسروی4

پنجم7213-53-5902شهید حججیآوین آرزو5

ششم3712-55-16902شناگران پیشتاز بانوانپرگل آخوند نسب6

هفتم6911-59-24802شناگران پیشتاز بانوانرعنا نوروزی7

هشتم9810-04-2703شهید هاشمی نژاد الفشیرین شیرخانی8

نهم388-06-5103اذربایجان شرقی الفثنا امیری9

دهم217-07-16803ناجیان راستین البرزروژان رجبیان10

یازدهم316-07-4703بوشهرالفهانیا کللی11

دوازدهم635-07-6703شهید هاشمی نژاد الفسادنه واحدی کبیری12

سیزدهم134-08-13803ناجیان راستین البرزیسنا شورمیج13

چهاردهم913-08-14603غدیر گرگانوانیا عظیمی14

پانزدهم472-09-5503ممتازان البرزمحدثه بتوئی15

شانزدهم431-12-8703هیئت شنا فارسنگار منتخب16

69-13-1703هیئت شنا فارسدایانا رضوانی17
59-14-2603آینده سازان فارسفرنوش محمدی18
82-15-5703بوشهرالفتبسم مزارعی19
84-15-3703ستارگان دلفین بمه تا مظهری20
86-15-4103مدرسه شنا بهارنهال رضاییان21
25-16-7703ستارگان دلفین بصوفیا نادری22
41-18-27803ناجیان راستین البرززهرا ودایی23
59-21-13603غدیر گرگانمهشید قنبری24
40-22-2103اذربایجان شرقی الفعسل تصدیقی25
93-23-1603آینده سازان فارسمرضیه اسیایی26
25-24-4503شهید هاشمی نژاد بآیلین اشرفی27
53-24-4403ممتازان البرزملینا رسولی28
22-25-7203مدرسه شنا بهارامیتیس دالوری فر29
25-25-3503شهید هاشمی نژاد بسپیده سرداری30
72-25-22803ناجیان راستین البرزاتوسا رضایی31
41-27--6603بوشهربسیده آوا گلشنی32
62-27-8903ستارگان محمودی شنافاطمه ابراهیمی اوزینه33
62-27-1503هیئت شنا شیرازدینا نجفی مهر34
94-27-15403آینده سازان اریسستایش شریعتی35
47-29-7603قهرمانان آفتاب الفیلدا پناهی36
97-29-6403بوشهرجکیانا قهرمانی37

نتیجه ی نهاییصبح-دوشنبه98/05/28: تاریخ



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

نتیجه ی نهاییصبح-دوشنبه98/05/28: تاریخمتر مختلط انفرادی10200

25-31-8503بوشهربباران وحدتی38
10-33-5603قهرمانان آفتاب الفدینا اباذری39
58-34-6503قهرمانان آفتاب بمشکات بختیاری40
91-34-13403آینده سازان اریسغزل کریمیان41
50-40-38803ناجیان راستین البرزمریم احمدی42

22-41-8603هیئت شنا شیرازایلما زارع43

30-43-7503قهرمانان آفتاب بساغر توسلی مجد44

89-43-7303ارومیه الفهستی میثمی45

44-44-4303حجاب شیرازهستی عابدی نژاد46

85-46-8403سیستان و بلوچستانسارا عادی47

06-47-2503آوانا گلستان الفپارمیس عباسی48

90-48-22403آینده سازان اریسصنم عمرانی49

97-48-7403بوشهرجفاطمه دریا بر50

25-50-1403آوانا گلستان الفبهار فندرسکی51
53-50-22203غدیر گرگانستایش تیموری52

25-53-6303حجاب شیرازکیانا کشاورز53

66-59-3203آبسار گیالنفاطمه رضازاده54

75-00-3104زنجان الفکیانا مجدلو55

81-00-6104زنجان الفعسل نوروزی56
69-02-8304ارومیه الفثنا اعرافی57
36-04-1304سیستان و بلوچستانمانترا هادی نیا58
58-04-31804ناجیان راستین البرزپارمین کوه پیما59
35-05-5204آبسار گیالندیبا یاربخش60
19-09-3304شهریار تهرانآی سن مهدوی61

57-12-2304شهریار تهرانغرال لشکری62

35-14-6204ستارگان الف قزویننازنین زهرا یعقوبی63
97-20-4204ستارگان الف قزوینهلنا عطار64
39ستارگان محمودی شناارمیتا یوسفی65
71-55-25303آینده سازان اریسرها دری66
خطا258شناگران پیشتاز بانواننیکا نجفی زاده67

انصراف
خطا



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

متر پروانه1150

مقامامتیازرکورددستهخطاستاننام و نام خانوادگیردیف
اول4418-33-171100شناگران پیشتاز بانوانسویل مختارپور1

دوم2816-34-121100شناگران پیشتاز بانوانپرگل آخوند نسب2

سوم3115-34-41100شهید حججینگین عباسی3

چهارم3814-34-131100ناجیان راستین البرزسودا مسعودی نسب4

پنجم3113-35-161100ناجیان راستین البرزاریانا مهری5

ششم4512-35-11000ستارگان دلفین الفپریا شمبوری6

هفتم8411-35-51000هیئت شنای استان فارسراشین جعفری7

هشتم2510-37-2900هیئت شنای استان فارسنگار منتخب8

نهم318-37-17900غدیر گرگاننیوشا وفایی پور9

دهم567-37-4900ستارگان دلفین الفآترین دهقانی زاده10

63-37-261000شناگران پیشتاز بانواننیکا نجفی زاده11
63-37-71000اذربایجان شرقی الفثنا امیری12
سیزدهم004-38-5800ستارگان محمودی شناپارمیس عرب13

16-38-231000شناگران پیشتاز بانوانملینا عسگری14
16-38-2800شهید هاشمی نژاد الف ترالن تائبی15
شانزدهم221-38-5900قهرمانان آفتاب الفساجده کرمی16

50-38-51100شهید حججیتارا یوسف17
50-38-6800شهید هاشمی نژاد الفسادنه واحدی کبیری18
72-38-8600جزیره کیشآتنا برخان19
85-38-8900ستارگان دلفین بمه تا مظهری20
21-39-1700ممتازان البرزمحدثه بتوئی21
43-39-13700آینده سازان اریسغزل کریمیان22
51-39-5600ممتازان البرزایفا مصلی23
51-39-8500سیستان و بلوچستانسارا عادی24
63-39-2700آوانا گلستان الفموژان امامی25
12-40-7600جزیره کیشتینا فعال26
19-40-6900اذربایجان شرقی الفپانیذ ژرفا27
35-40-6700بوشهر الفتبسم مزارعی28
45-40-1800شهید هاشمی نژاد بشکیال نوروز زاده29
47-40-8700آینده سازان فارسفرنوش محمدی30
74-40-11900غدیر گرگانمهشید قنبری31
38-41-5500مدرسه شنا بهارثنا ادهم32
45-41-7800بوشهر الفیاسمن نیک اختر33
52-41-211100ناجیان راستین البرز ملینا فوقانی34
63-41-321000ناجیان راستین البرز آنیتا احمدی35
72-41-4800ستارگان دلفین بصوفیا نادری36
89-41-3600آبسار گیالنالنا رحیمی37

چهاردهم3

نتیجه ی نهاییصبح-دوشنبه98/05/28: تاریخ

یازدهم6



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

نتیجه ی نهاییصبح-دوشنبه98/05/28: تاریخمتر پروانه1150

02-42-8800شهریار تهرانفاطمه یاوری38
41-42-5200زنجان الفانیتا اسکندری39
75-42-6500بوشهربباران اکبری40
79-42-4600آینده سازان فارسادرینا زارع41

90-42-3900قهرمانان آفتاب الفیلدا پناهی42

00-43-15700آینده سازان اریسستایش شریعتی43

28-43-381000ناجیان راستین البرز هستی عامری44

28-43-4700ستارگان محمودی شنافاطمه ابراهیمی اوزینه45

75-43-1600شهید هاشمی نژاد بآیلین اشرفی46

00-44-281100ناجیان راستین البرز زهرا وداعی47

00-44-4500بوشهربسیده آوا گلشنی48

42-44-7700شهریار تهرانتارا اسکندرزاده49

66-44-25400آینده سازان اریسستایش رجب زاده50

94-44-2600هیئت شنای شیرازباران آهن فشار51

24-45-1500آویسافاطمه آرزگر52

32-45-7500قهرمانان آفتاب بمحدثه تلخابی53

53-45-441000ناجیان راستین البرز کوثر صادق پور54

72-45-4300مدرسه شنا بهارآوا نساجی55

80-45-3500هیات شنا شیرازایلما زارع56

91-46-2300ارومیه الفهستی میثمی57

18-47-2400آوانا گلستان الفپارمیس عباسی58

33-47-6300ارومیه الفاسرا حاج حسین زاده59

53-47-5300سیستان و بلوچستانمانترا هادی نیا60

92-47-21400آینده سازان اریسصنم عمرانی61

57-48-7400ستارگان الف قزویننفیسه سادات بابائی62

60-48-3300بوشهرجفریا محسنی فرد63

63-48-6600اذربایجان شرقی بمارینا باقرالعلوم64

36-49-3400حجاب شیرازیسنا مسعودی65



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

نتیجه ی نهاییصبح-دوشنبه98/05/28: تاریخمتر پروانه1150

38-49-6400حجاب شیرازهلیا تبریا66

60-52-7300بوشهرجفاطمه دریابر67

14-53-4200زنجان الفپگاه یوسفی68

23-53-8300آبسار گیالنفاطمه عابدینی69

34-53-2500هیئت کردستانژوانا احمدی نیا70

58-53-1300ستارگان ب قزوینفاطمه زهرا باقری71

34-54-8400آوانا گلستان بسارا بای رامیانی72

67-54-6200ستارگان الف قزوینهلنا عطار73

78-55-2100زنجان برونیا سهیل74

84-55-4400قهرمانان آفتاب بمحدثه ترکه75

63-57-5100ستارگان ب قزوینسارینا اینالو طایفه76

61-58-3200زنجان بمهدیس شیخی77

09-00-6101ارومیه بدنیز محمدی78

37-01-5101ارومیه باسرا چراغی79

64-07-43801ناجیان راستین البرز هستی روحی80



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

  مختلط تیمی50*124

مقامامتیازرکورددستهخطاستاننام و نام خانوادگیردیف

1
پرگل -تهمینه یزدانی-آوینا بخشایی

سویل مختارپور-آخوند نسب
اول8736-23-14502شناگران پیشتاز بانوان

2
مائده -ریحانه رزم جو-مانیا کسروی

پریا شمبوری-علیزاده
دوم0132-27-5502ستارگان دلفین الف

3
سودا -یسنا شورمیج-مرجان بخشی

آریانا مهری-مسعودی نسب
سوم5330-27-16502ناجیان راستین البرز 

4
نگین -تارا یوسف-آیسان اخوین

ساتگین صادقی زاده-عباسی
چهارم5628-28-3502شهید حججی

5
رومینا -دایانا رضوانی-راشین جعفری

عسل تابع بردار-ابراهیمی
پنجم8126-35-7502هیئت شنا فارس

6
نیوشا -هانا حسینی-وانیا عظیمی فر

نیال امینی-وفایی پور
ششم7524-36-18502غدیر گرگان

7
سادنه -هلنا رادفر-شیرین شیرخانی

رومینا غالمی-واحدی کبیری
هفتم1322-38-4402شهید هاشمی نژاد الف 

8
نیکا -رعنا نوروزی-مهرسا ارواحی

ملینا عسگری-نجفی زاده
هشتم1920-38-22502شناگران پیشتاز بانوان

9
ایفا -صبا حسینقلی زاده-محدثه بتوئی

مهزاد برزکار-مصلی
58-39-1502ممتازان البرز

10
نهال -ثنا ادهم-امیتیس دالوری فر

اوا نساجی-رضاییان
81-40-8402مدرسه شنا بهار

11
تبسم -الینا حیات-یاسمن نیک اتر

هانیا کللی-مزارعی
59-41-2402بوشهر الف

12
-اریسا ترکمن-ریحانه عسگر آشتیانی

زهرا ودایی-ملینافوقانی
94-42-27402ناجیان راستین البرز 

13
ثنا -عسل تصدیقی-الینا باقرالعلوم

پانیذ ژرفا-امیری
34-43-1402اذربایجان شرقی الف

14
موژان -رامیال سحری-پارمیس عبدالوند

یانا ضیائی-امامی
78-44-6402آوانا گلستان الف

15
-آرمیتا یوسفی-سارینا قشقایی

فاطمه ابراهیمی اوزینه-پارمیس عرب
22-47-5402ستارگان محمودی شنا 

نتیجه ی نهاییعصر-دو شنبه98/05/28: تاریخ
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16
-ستایش شریعتی-رز نصر-کیمیا شاهی

غزل کریمیان
88-47-16202آینده سازان اریس 

17
آتنا -آیالستها-محیا غالمی-تینا فعال

برخان
16-48-1102جزیره کیش

18
یلدا -ساجده کرمی-نگار محمدی زاده

دینا اباذری-پناهی
85-48-7202قهرمانان آفتاب الف

19
-سحر اسماعیل زاده-مرضیه اسیایی

پرنیان جهانبین-فرنوش محمدی
16-51-5302آینده سازان استان فارس

20
مه تا -آرشین زنداسبق-صوفیا نادری

دیبا خارکن-مظهری
25-51-4302ستارگان دلفین ب

21
آوا -سرور بهروزی-باران اکبری

باران وحدتی-گلشنی
94-54-3102بوشهر ب

22
-نازگل واقعی-آنیتا قربان اسماعیلی

دیانا برومند-ستایش رجب زاده
83-56-22302آینده سازان اریس 

23
-ملیکا صالح آبادی-آیلیین اشرفی

کیانا برکچیان-شکیال نوروز زاده
03-57-3202شهید هاشمی نژاد ب 

24
تارا -آی سن مهدوی-هانیه رضایی

فاطمه یاوری-اسکندرزاده
66-02-7303شهریار تهران

25
النا -فاطمه رضازاده-دینا حسنی

بهار رمضانی-رحیمی
25-05-8303آبسار گیالن

26
آنیتا -مریم احمدی-پارمیدا حاجی زاده

ثنا آقاعلی-احمدی
22-06-38203ناجیان راستین البرز 

27
فریا -کیانا قهرمانی-زهرا اسماعیلی

آواش سلیمانی-محسنی فر
26-08-4103بوشهر ج

28
پگاه -عسل نوروزی-سوگند احتساب

کیانا مجدلو-یوسفی
22-10-2203زنجان الف

29
-محدثه ترکه-ساغر توسلی مجد

مشکات بختیاری-محدثه تلخابی
00-13-1203قهرمانان آفتاب ب

30
یسنا -کیانا کشاورز-هستی عابدی نژاد

ویانا اکتفائی-مسعودی
03-14-5103حجاب شیراز
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31
یگانه -زهرا آرزگر-فاطمه آرزگر

سوگند برزگر-ساربان
03-17-3403آویسا

32

-سارینا عظیمی-نازنین زهرا یعقوبی

ملیکا جعفری -نفیسه سادات بابائی

جباری
61-17-6303ستارگان الف قزوین

33
-سارا عادی-ثنا موسوی-آرمینا مالدار

مانترا هادی نیا
53-18-4203سیستان بلوچستان

34
ال آی -فرناز علی اشرفی-ثنا اعرافی

اسرا حاج حسین زاده-محمدی
25-21-6103ارومیه الف

35
آی -الینا اصغر بیگی-کوثر صادق پور

هستی روحی-تک برازنده
72-21-41303ناجیان راستین البرز 

36
ژوانا -هلیا عبدی-آرتمیس امانی

نیان حمزه زاده-احمدی نیاز
03-27-3303هیئت شنا کردستان

37
مهدیس -نرگس ملکی=رونیا سهیل

نیایش خان احمدلو-شیخی
38-42-7103زنجان ب

38
ایلما -الیسا افریدونی-دینا نجفی مهر

باران آهن افشار-زارع
46-55-5203هیئت شنای شیراز

39
دنیز -اسرا چراغی-نیایش صمدی

سارای پورحسین-محمدی
19-00-2104ارومیه ب
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1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

متر پروانه13100

مقاممقامرکورددستهخطاستاننام و نام خانوادگیردیف
اول7718-14-17901شناگران پیشتاز بانوانسویل مختارپور1

دوم8116-16-4901ستارگان دلفین الفپریا شمبوری2

سوم0915-17-3901شهید حججینگین عباسی3

چهارم2114-17-18901ناجیان راستین البرزسودا مسعودی نسب4

پنجم9913-17-15901شناگران پیشتاز بانوانپرگل آخوند نسب5

ششم6512-21-8801اذربایجان شرقی الفثنا امیری6

هفتم9711-21-14801ناجیان راستین البرزاریانا مهری7

هشتم5510-22-2901شهید حججیساتگین صادقی زاده8

نهم068-23-4701هیئت شنای استان فارسراشین جعفری9

دهم217-23-6901ستارگان دلفین الفمائده علیزاده10

یازدهم756-23-3701ستارگان محمودی شناپارمیس عرب11

دوازدهم085-25-6801مدرسه شنا بهارنهال رضاییان12

سیزدهم294-26-25801شناگران پیشتاز بانواننیکا نجفی زاده13

چهاردهم173-27-14601غدیر گرگاننیوشا وفایی پور14

پانزدهم842-27-2701هیئت شنای استان فارسنگار منتخب15

شانزدهم181-28-1601شهید هاشمی نژاد الف ترالن تائبی16

37-28-23801شناگران پیشتاز بانوانملینا عسگری17
09-29-2501آینده سازان فارسفرنوش محمدی18
98-30-8501شهید هاشمی نژاد بشکیال نوروز زاده19
25-33-3601ستارگان محمودی شنایاسمین یارولی20
85-33-1701ستارگان دلفین بمه تا مظهری21
67-34-6601بوشهر الفتبسم مزارعی22
85-34-2601شهید هاشمی نژاد الف رمینا غالمی23
25-35-1501بوشهر الفیاسمن نیک اختر24
80-35-4501آوانا گلستان الفموژان امامی25
96-35-3501آبسار گیالنالنا رحیمی26
34-36-17501آینده سازان اریسستایش شریعتی27
38-36-6701مدرسه شنا بهارثنا ادهم28
59-36-4301ممتازان البرزایفا مصلی29
81-37-15601غدیر گرگاننیال امینی30
51-38-25701ناجیان راستین البرز اتوسا رضایی31
75-38-6301شهید هاشمی نژاد بسیده کیانا برکچیان32
75-39-8701ستارگان دلفین بصوفیا نادری33
10-40-5301قهرمانان آفتاب الفیلدا پناهی34
62-40-3401بوشهربسیده آوا گلشنی35
12-41-8401بوشهربباران اکبری36
00-42-14401آینده سازان اریسغزل کریمیان37

نتیجه ی نهاییعصر-دو شنبه98/05/28: تاریخ
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72-42-21401آینده سازان اریسستایش رجب زاده38
76-42-32801ناجیان راستین البرز آنیتا احمدی39
94-42-5501جزیره کیشآتنا برخان40
06-43-1901قهرمانان آفتاب بمحدثه تلخابی41

53-43-2401جزیره کیشمحیا غالمی42

64-43-5401هیات شنا شیرازباران اهن فشار 43

50-44-21801ناجیان راستین البرز ملینا فوقانی44

00-45-8301ارومیه الفهستی میثمی45

16-45-3301هیات شنا شیرازایلما زارع46

35-45-7701اذربایجان شرقی الفپانیذ ژرفا47

40-45-7401آینده سازان فارسپرنیان جهانبین48

20-51-6201سیستان و بلوچستانمانترا هادی نیا49

72-52-37801ناجیان راستین البرز مریم احمدی50

34-53-4101بوشهرجکیانا قهرمانی51

50-53-7301حجاب شیرازهیال تبریا52
78-53-1301حجاب شیرازیسنا مسعودی53

28-54-6401سیستان و بلوچستانسارا عادی54

44-55-2201بوشهرجفریا محسنی فرد55

56-56-2101زنجان الفکیانا مجدلو56

34-57-5101ستارگان الف قزویننفیسه سادات بابائی57

94-59-3201آوانا گلستان الفبهار فندرسکی58

00-01-25202آینده سازان اریسرها دری59

63-01-7202ارومیه الفثنا اعرافی60

04-03-2302قهرمانان آفتاب بمحدثه ترکه61

59-03-4202آبسار گیالنفاطمه عابدینی62
84-12-3102زنجان الفپگاه یوسفی63
23-25-6102ستارگان الف قزوینهلنا عطار64
81-34-46502ناجیان راستین البرز هستی روحی65
76شهریار تهرانتارا اسکندرزاده66
86شهریار تهرانآی سن مهدوی67
انصراف54ممتازان البرزمحدثه بتوئی68

انصراف
انصراف
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اول5618-35-71000هیئت شنای استان فارسراشین جعفری1

دوم9316-35-121100ناجیان راستین البرزهالیا شورویج2

سوم2215-36-161100شناگران پیشتاز بانوانسویل مختارپور3

چهارم2514-36-131100شناگران پیشتاز بانوانآوینا بخشایی4

پنجم3313-37-31000ستارگان دلفین الفمانیا کسروی5

ششم7412-37-181000غدیر گرگانوانیا عظیمی6

هفتم8511-37-1600ممتازان البرزمحدثه بتوئی7

هشتم9610-37-3900آوانا گلستان الفرامیال سحری8

نهم038-38-41100شهید حججیابسان اخوین9

دهم127-38-15900غدیر گرگانمهشید قنبری10

یازدهم736-38-51100شهید حججیآوین آرزو11

دوازدهم815-38-41000ستارگان دلفین الفپریا شمبوری12

سیزدهم214-39-281100شناگران پیشتاز بانوانمهرسا ارواحی13

چهاردهم593-39-211100شناگران پیشتاز بانوانرعنا نوروزی14

پانزدهم722-39-171100ناجیان راستین البرزاریانا مهری15

شانزدهم841-39-3800جزیره کیشتینا فعال16

88-39-51000مدرسه شنا بهارامیتیس دالوری فر17
40-40-5700قهرمانان آفتاب الفنگار محمدی زاده پاشاکی18
72-40-2700ممتازان البرزصبا حسینقلی زاده19
76-40-4500بوشهر الفهانیا کللی20
15-41-221000ناجیان راستین البرزاریسا ترکمن21
32-41-1800شهید هاشمی نژاد الفسادنه واحدی کبیری22
43-41-8900هیئت شنای استان فارسآوا تمیز کار23
44-41-6800شهید هاشمی نژاد الف رمینا غالمی24
54-41-261000ناجیان راستین البرزریحانه عسگر آشتیانی25
67-41-3700قهرمانان آفتاب الفدینا اباذری26
97-41-7800اذربایجان شرقی الفالینا باقرالعلوم27
25-42-11000جزیره کیشآتنا برخان28
25-42-3600بوشهر الفیاسمن نیک اختر29
40-42-17700آینده سازان اریس کیمیا شاهی30
81-42-4600هیئت شنا شیرازدینا نجفی مهر31
00-43-2900ستارگان دلفین بمه تا مظهری32
07-43-2600آبسار گیالندینا حسنی 33
56-43-7500بوشهربباران اکبری34
57-43-4700آوانا گلستان الفپارمیس عبدالوند35
63-43-6700اذربایجان شرقی الفپرنیا جلیلی36
03-44-7900ستارگان دلفین بصوفیا نادری37

نتیجه ی نهاییعصر-دو شنبه98/05/28: تاریخ
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40-44-5300بوشهرجزهرا سادات اسمعیلی38
49-44-28500آینده سازان اریس دیانا برومند39
50-44-6400بوشهر جراحیل بیات40
70-44-6300شهید هاشمی نژاد بعادله فوالدی فاز41

87-44-8600شهریار تهرانفاطمه یاوری42

90-44-5600قهرمانان آفتاب بمشکات بختیاری43

97-44-8800اذربایجان شرقی بمارینا باقرالعلوم44

25-45-3400بوشهربپارمیس مشایخی45

43-45-8700قهرمانان آفتاب بساغر توسلی مجد46

62-45-34900ناجیان راستین البرز پارمیدا حاجی زاد47

87-45-11700آینده سازان اریس سارینا رقائی48

90-45-23500آینده سازان اریس آنیتا قربان اسماعیلی49

47-46-7600ستارگان محمودیآرمیتا یوسفی50

60-46-5500ستارگان محمودیسارینا قشقائی51

66-46-23300غدیر گرگانستایش تیموری52

82-46-4800آویساسوگند برزگر53

03-47-6600شهریار تهرانهانیه رضایی54

63-47-2400مدرسه شنا بهارآوا نساجی55

84-47-1500آینده سازان فارسهستی منوچهری56

97-47-1400آبسار گیالندیبا یاربخش57

00-48-5400آوانا گلستان بسارا بای رامیانی58

20-48-8300زنجان الفسوگند احتساب59

34-48-1100زنجان الفکیانا مجدلو60

63-48-6500آینده سازان فارسآدرینا زارع61

04-49-4400هیئت کردستانارتمیس امانی62

47-49-3200سیستان و بلوچستانآرمیتا مالدار63

72-49-2300ستارگان الف قزویننازنین زهرا یعقوبی64

87-49-7400هیئت شنای شیرازکاملیا کجوری 65

38-50-7300شهید هاشمی نژاد بسیده کیانا برکچیان66
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40-50-44300ناجیان راستین البرز کوثر صادق پور67

00-51-31900ناجیان راستین البرز هستی عامری68

18-51-5800حجاب شیرارکیانا جعفرپور69

72-51-6900حجاب شیرارهستی عابدی نژاد70

94-51-1300آوانا گلستان بنرگس صفری71

25-52-2200سیستان بلوچستانرضوانه سرحدی72

28-52-2800آویسافاطمه آرزگر73

10-53-48400ناجیان راستین البرز ماهین اریا شکیب74

16-53-6100ارومیه الفاسرا حاج حسین زاده75

10-54-25200غدیر گرگانهلنا خناری76

46-54-5100ارومیه الفال ای محمدی77

80-54-2500هیئت کردستانملینا احمدی78

06-55-6200زنجان برونیا سهیل79

25-55-4200ستارگان الف قزوینآنیتا مطهری نسب80

47-55-4100ستارگان ب قزوینسارینا اینالو طایفه81

69-03-7101ستارگان ب قزوینریحانه تواضعی82

75-03-2101ارومیه بنیایش صمدی83

21-04-8101ارومیه بسارای پورحسین84

52-09-3101زنجان بهستی سلیمی راد85

 



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 

1398مردادماه 

 سال       12-11رده  سنی 

استخر شهیدشهبازی-زنجان

 مترپای دلفین تیمی25*154

مقامامتیازرکورددستهخطاستاننام و نام خانوادگیردیف

1
-مرجان بخشی-سودا مسعودی نسب

آریانا مهری-هلیا شورمیج
اول5536-15-16501ناجیان راستین البرز 

2
آوین -ساتگین صادقی زاده-تارا یوسف

نگین عباسی-آرزو
دوم9332-17-3501شهید حججی

3
-پرگل آخوند نسب-تهمینه یزدانی

آوینا بخشایی-سویل مختارپور
سوم2530-21-14501شناگران پیشتاز بانوان

4
دایانا -آوا تمیزکار-نگار منتخب

راشین جعفری-رضوانی
چهارم0428-24-7501هیئت شنا فارس

5
نیکا -آوینا عظیم زاده-رعنا نوروزی

ملینا عسگری-نجفی زاده
پنجم5326-24-22501شناگران پیشتاز بانوان

6
نیوشا وفایی -نیال امینی-هانا حسینی

مهشید قنبری-پور
ششم7824-24-17101غدیر گرگان

7
-مائده علیزاده-آترین دهقانی زاده

پریا شمبوری-آیناز زند
هفتم2222-25-5501ستارگان دلفین الف

8
الینا -یاسمن نیک اختر-هانیا کللی

تبسم مزارعی-حیات
هشتم5020-25-6401بوشهر الف

9
-پارمیس عرب-فاطمه ابراهیمی اوزینه

یاسمین یارولی-ستایش صادق
72-26-4401ستارگان محمودی شنا 

10
-هانا دهمیانی-محیا غالمی-آتنا برخان

ایال ستها
61-27-6101جزیره کیش

11
آیسان -فاطمه یاوری-تارا اسکندرزاده

هانیه رضایی-مهدوی
75-27-2101شهریار تهران

12
باران -سرور بهروزی-باران اکبری

آوا گلشنی-وحدتی
86-27-8201بوشهر ب

13
-ایفا مصلی-ملینا رسولی-محدثه بتوئی

صبا حسینقلی زاده
81-28-1501ممتازان البرز

14
سادنه -شیرین شیرخانی-ترالن تائبی

رومینا غالمی-واحدی کبیری
93-28-8501شهید هاشمی نژاد الف 

15
دینا -نگار محمدی زاده-یلدا پناهی

ساجده کرمی-اباذری
92-30-3201قهرمانان آفتاب الف

نتیجه ی نهاییعصر-دو شنبه98/05/28: تاریخ
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16
آوا -آمیتیس دالوری-نهال رضاییان

ثنا ادهم-نساجی
03-31-1401مدرسه شنا بهار

17
کیمیا -سارینا رقائی-ستایش شریعتی

غزل کریمیان-شاهی
30-32-14201آینده سازان اریس 

18
فاطمه -دیبا یاربخش-النا رحیمی

دینا حسنی-رضازاده
82-32-2301آبسار گیالن

19
-مرضیه آسیایی-هستی منوچهری

آدرینا زارع-پرنیان جهانبین
97-32-4301آینده سازان استان فارس

20
-نازگل واقعی-آنیتا قربان اسماعیلی

ستایش رجب زاده-صنم عمرانی
29-36-23301آینده سازان اریس 

21
یگانه -زهرا آرزگر-سوگند برزگر

فاطمه آرزگر-ساربان
53-36-5401آویسا

22
کیانا -آواش سلیمانی-زهرا اسمعیلی

فریا محسنی فر-قهرمانی
59-36-7201بوشهر ج

23
الیسا -دینا نجفی مهر-ایلما زارع

باران آهن فشار-افریدونی
97-36-1301هیئت شنای شیراز

24
-پارمیس عبدالوند-موژان امامی

رامیال سحری-پارمیس عباسی
35-37-3401آوانا گلستان الف

25
-مریم احمدی-ثنا آقاعلی-آنیتا احمدی

پارمیدا حاجی زاده
22-39-32201ناجیان راستین البرز 

26
ساغر -محدثه ترکه-محدثه تلخابی

مشکات بختیاری-توسلی مجد
17-41-6201قهرمانان آفتاب ب

27
ماهین -الینا اغر بیگی-کوثر صادق پور

آی تک برازنده-آریان شکیب
51-42-46301ناجیان راستین البرز 

28
ویانا -کیانا جعفرپور-یسنا مسعودی

هستی عابدی نژاد-اکتفائی
43-44-1201حجاب شیراز

29
ثنا -رضوانه سرحدی-مانترا هادی نیا

سارا عادی-موسوی
03-47-7301سیستان بلوچستان

30
فرناز -اسرا حاج حسین زاده-ثنا اعرافی

هستی میثمی-علی اشرفی
64-48-4101ارومیه الف
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31
عسل -کیانا مجدلو-پگاه یوسفی

سوگند احتساب-نوروزی
25-51-5201زنجان الف

32
نیایش خان -نرگس ملکی-رونیا سهیل

مهدیس شیخی-احمدلو
50-53-3101زنجان ب

33
- ملیکا جعفری جباری-نازنین زهرا یعقوبی

نفیسه سادات بابائی-سارینا عظیمی
58-56-5301ستارگان الف قزوین

34
اسرا -دنیز محمدی-نیایش صمدی

سارای پورحسین-چراغی
85-59-5101ارومیه ب

35
عسل -الینا باقرالعلوم-پانیذ ژرفا

ثنا امیری-تصدیقی
88-22-7401اذربایجان شرقی الف

36
زهرا -آتوسا رضایی-ریحانه عسگری

ملینا فوقانی-ودایعی
00-33-22401ناجیان راستین البرز 

37
صوفیا -مه تا مظهری-دیبا خارکن

آرشین زنداسبق-نادری
58-35-8401ستارگان دلفین ب

38
-عادله فوالدی فاز-آیلیین اشرفی

کیانا برکچیان-سپیده سرداری
63-39-8301شهید هاشمی نژاد ب 

خطا

خطا

خطا

خطا



(دختران)مسابقات شنا جام اعیاد قربان و غدیر 
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مقامامتیازرکورددستهخطاستاننام و نام خانوادگیردیف

1
-ریحانه حسینی-آوینا بخشایی-سویل مختارپور

پرگل آخوند نسب-زهرا محمدی-تهمینه یزدانی
اول7236-18-14403شناگران پیشتاز بانوان

2
تارا -مهدیه زحمت کش-آیسان اخوین-نگین عباسی

ساتگین صادقی زاده-آوین آرزو-یوسف
دوم0632-19-3403شهید حججی

3
-یسنا شورمیج-سودا مسعودی نسب-مرجان بخشی

آریانا مهری-روژان رجبیان-هلیا شورمیج
سوم2130-22-16403ناجیان راستین البرز 

4
ریحانه -آیناز زند-آترین دهقانی زاده-مائده علیزاده

پریا شمبوری-مانیا کسروی-رزم جو
چهارم7328-24-5403ستارگان دلفین الف

5
-رومینا ابراهیمی-عسل تابع بردبار-دایانا رضوانی

راشین جعفری-آوا تمیزکار-نگار منتخب
پنجم6926-30-7403هیئت شنا فارس

6
آوینا -مهرسا ارواحی0الینا صالحی-نیکا نجفی زاده

رعنا نوروزی-ملینا عسگری-عظیم زاده
ششم8424-34-22403شناگران پیشتاز بانوان

7
-رومینا غالمی-سادنه واحدی کبیر-شیرین شیرخانی

ریحانه رحمانی-هلنا رادفر-ترالن تائبی
هفتم8122-39-1403شهید هاشمی نژاد الف 

8
مبینا -سوسن اردالن-یاسمن نیک اختر-الینا حیات

هانیا کللی-تبسم مزارعی-حمزه ئیان
هشتم0320-41-5303بوشهر الف

9
نازنین -پانیذ ژرفا-عسل تصدیقی-الینا باقرالعلوم

ثنا امیری-پرنیا جلیلی-زهرا دهقانی
32-48-3303اذربایجان شرقی الف

10
موژان -بهار فندرسکی-یانا ضیائی- پارمیس عباسی

رامیال سحری-پارمیس عبدالوند-امامی
59-48-4303آوانا گلستان الف

11
آرمیتا -یاسمین یارولی-فاطمه ابراهیمی اوزینه

پارمیس عرب-سارینا قشقائی-ستایش صادق-یوسفی
43-50-8403ستارگان محمودی شنا 

12
-یثنا خاکساری-آمیتیس دالوری فر-نهال رضائیان

ثنا ادهم-آوا نساجی-رها شفیعی
84-50-6303مدرسه شنا بهار

13
-هستی منوچهری-مرضیه آسیایی-فرنوش محمدی

پرتیان جهان بین-پسحر اسماعیل زاده-آدرینا زارع
90-50-2303آینده سازان استان فارس

14
-عادله فوالدی فاز-شکیال نوروز زاده-آیلیین اشرفی

ملیکا صالح-کیانا برکچیان-سپیده سرداری
03-52-3203شهید هاشمی نژاد ب 

15
فاطمه -کیانا قهرمانی-زهرا اسمعیلی-راحیل بیات

آواش سلیمانی-فریا محسنی فر-دریابر
53-04-1204بوشهر ج

نتیجه ی نهاییعصر-دو شنبه98/05/28: تاریخ
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فاطمه -بهار رمضانی-فاطمه عابدینی-النا رحیمی16

دینا حسنی-دیبا یاربخش-رضازاده
06-06-4204آبسار گیالن

-صنم عمرانی--آنیتا قربان اسماعیلی-نازگل واقعی17

دیانا برومند-رها دری-ستایش رجب زاده
37-06-28304آینده سازان اریس 

18
پارمین -مریم احمدی-ثنا آقاعلی-پارمیدا حاجی زاده

آنیتا احمدی-هستی عامری-کوه پیما
53-08-37204ناجیان راستین البرز 

19
یسنا -کیانا جعفرپور-کیانا کشاور-هستی عابدی نژاد

ویانا اکتفائی-هلیا تبریا-مسعودی
28-11-8204حجاب شیراز

20
کاملیا -دینا نجفی مهر-ایلما زارع-الیسا افریدونی

باران آهن فشار-روژین محقق زاه-کجوری
54-13-5204هیئت شنای شیراز

21
غزال -آیسان مهدوی-هانیه رضایی-تارا اسکندرزاده

فاطمه یاوری-مهدیس خدامرادی-لشکری
93-16-6104شهریار تهران

22
سونیا -آنیتا اسکندری-عسل نوروزی-کیانا مجدلو

سوگند احتساب-پگاه یوسفی-رضایی
60-31-2204زنجان الف

آنیتا مطهری -نازنین زهرا یعقوبی-ملیکا جعفری جباری23

نفیسه سادات بابائی-سارینا عظیمی-هلنا عطار-تسب
31-36-1304ستارگان الف قزوین

-ژوانا احمدی نیاز-ملینا احمدی-دینا مشرفی24

نیان حمزه زاده-هلیا عبدی-آرتمیس امانی
65-41-7304هیئت شنا کردستان

25
-نرگس ملکی-رونیا سهیل-نیایش خان احمدلو

هستی سلیمی راد-هستی امامی-مهدیس شیخی
04-09-5105زنجان ب

26
پارمیس -باران اکبری-سرور بهروزی-آوا گلشنی

باران وحدتی-آیدا ایجابی-مشایخی
44-53-4103بوشهر ب

27
سارینا -رز نصر-پریا سلطانی-ستایش شریعتی

غزل کریمیان-کیمیا شاهی-رقایی
87-51-16203آینده سازان اریس 

28
محیا -آیال ستها-سوما ملک محمد-هانا دهمیانی-تینا فعال

آتنا برخان-غالمی
انصراف31جزیره کیش

خطا

خطا


