
2
امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

654.40.4318 تهران6استخر نور منطقه تهرانقاسمیمحمد حسین1

664.46.6316هیات شنا اصفهان الفاصفهانتیغرانیوسف2

634.50.1515هیات شنا همدانهمدانپاک صفتمانی3

614.50.5314دی9اکادمی شنا تهرانطالبیسپهر4

624.53.6113دی9اکادمی شنا تهرانانزه لیچیحسین5

675.02.0412هیات شنا اصفهان باصفهانامینیمحمد حسین6

685.02.5811هیات شنا اصفهان باصفهانخانیمحمد امین7

465.03.7710موج ری تهران الفتهرانبیاتیسهیل8

565.06.398هیات شنا استان فارس الففارسکاووسی ابسردیعلیرضا10

575.09.077 تهران6استخر نور منطقه تهراننوراییمحمدپارسا9

445.20.986آبی المپیکاصفهانخسرویارین11

425.23.095هیات شنا خوزستانخوزستانشعبانیمحمدکسری12

325.27.114استخر سرپوشیده کوثر یاسوجکهکیلویه و بویر احمدلواآیدین13

585.31.363هیات شنا رودهنتهرانجاویدنیاآریا14

515.46.952موج ری تهران بتهرانتاجیکفرزاد15

545.47.011اینده سازان اریساصفهانانصاریآروین16

535.47.05اریساصفهانجوانمردامیر رضا17

345.47.92صنایع الکترونیک شیرازالففارسترابیعلیرضا18

355.47.97صنایع الکترونیک شیراز الففارسمجاهد نقیعلی19

555.49.30اریساصفهانسلیمانیسجاد20

385.52.10اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقیجنوبیعلیرضا21

225.53.01نواندیشان پاسارگادتهراندلگشاییمحمد مهدی22

235.55.40اکادمی شنا داورزنیتهرانترابیبرایان23

485.58.03آفتاب شاهین شهر الفاصفهانظهرابیآروین24

376.00.02شهید فرجام جهرمفارسپیوندیانحسین25

246.01.63استخر کوثر مرودشتفارسخالقیحسین26

سال14و13مترآزاد400



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

526.06.15اینده سازان اریساصفهانترابیکاوه27

256.10.03استخر کوثر مرودشتفارسمرادیانامیر رضا28

286.12.36لرستانلرستانسرلکمحمد یزدان29

276.12.90نواندیشان پاسارگادتهرانغضنفریآرشا30

336.15.06شهید فرجام جهرمفارسشعبانیامیر محمد31

476.17.10هیات شنا خوزستانخوزستانریحانیمهدی32

166.19.70قدرت کارون اهوازخوزستانموذن زادهامیر حسین33

146.21.83مقاومت فجراصفهانموسویانمحمد رضا34

156.24.38هیات شهرضااصفهانعشقیمحمد امین35

366.26.47صنایع الکترونیک شیراز بفارسسوریرادمان36

416.32.69صنایع الکترونیک شیراز بفارسطریقتعلی37

266.45.48اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقینراقی اصلعلی38

316.48.02آفتاب شاهین شهر الفاصفهانعیان پورایلیا39

217.06.72لرستانلرستانعبدالوندفرزاد40

137.42.82روح بخش گیالنگیالنسعادتپارسا41

178.30.87روح بخش گیالنگیالناسدی پورارشیا42

خطا45هیات شنا استان فارس الففارسجوانمردیسهیل43

خطا64هیات شنا اصفهان الفاصفهانواثقیسپهر44

غایب43موج ری تهران الفتهرانسهرابیامیرعلی45
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امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

751.17.2918هیات شنا اصفهان الفاصفهانکریمیعلیرضا1

761.18.0616دی9اکادمی شنا تهرانانزه لیچیحسین2

731.18.6015موج ری تهران الفتهرانمهربانپارسا3

181.20.0314هیات شنا اصفهان الفاصفهانغالمیمحمدرضا4

511.20.7213اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقییوسف پورمهدی5

551.21.4112هیات شنا خوزستانخوزستانرواییسجاد6

631.22.1211هیات شنا اصفهان باصفهاننیک فرسپهر7

611.25.3210هیات شنا اصفهان باصفهانصادقیامین8

411.25.508آراد گیالنگیالنفرزانه باز قلعهآراد9

651.25.557هیات شنا استان فارس الففارسکاووسی ابسردیعلیرضا10

741.26.876هیات شنا استان فارس الففارسزارعامیرحسین11

721.27.285موج ری تهران بتهرانبهروزهومن12

561.27.684هیات شنا استان فارس بفارسکشاورزعرفان13

471.27.833آفتاب شاهین شهر الفاصفهانعیدی پورمهرشاد14

451.28.202هیات شنا اصفهان جاصفهانصادقیایمان15

581.28.251صنایع الکترونیک شیراز الففارسمجاهد نقیعلی16

571.28.78هیات شنا استان فارس بفارسشیرافکنکورش17

671.30.04اریساصفهانشایگان نیامحمدرئوف18

271.30.42لرستانلرستانسرلکمحمدیزدان19

331.31.15اکادمی شنا داورزنیتهرانصالحیهیراد20

531.31.16دی9اکادمی شنا تهرانعسگریمحمد مهدی21

481.32.08صنایع الکترونیک شیرازالففارسگل آذرمحمد امین22

361.32.11هیات شنا خوزستانخوزستانارمغانمهدی23

661.32.21موج ری تهران الفتهرانباجالنامیرحسین24

281.32.46روح بخش گیالنگیالنمحجوبماهان25

سال14و13قورباغه 100



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

771.32.49موج ری تهران بتهرانخانپورعلی اکبر26

781.32.71موج ری تهران جتهرانعلیزمامیرحسین27

621.32.88اریساصفهانمرادیمتین28

431.33.14اینده سازان اریساصفهانعابدیانآرین29

541.33.20هیات شنا رودهنتهراناحمدیآرین30

711.33.92موج ری تهران جتهرانپورسلیمانابوالفضل31

161.33.97اسمان ابی الیگودرزلرستانتوکلیکیان32

641.34.30استخر کوثر مرودشتفارستیموریعلیرضا33

211.36.20آفتاب شاهین شهر الفاصفهانبختیاریامیر مهدی34

521.36.43اینده سازان اریساصفهانترک مورنانیمحمد معین35

351.36.50 تهران6استخر نور منطقه تهرانرضاییمتین36

241.36.78شهید فرجام جهرمفارسدیودلشهروز37

221.36.97اکادمی شنا داورزنیتهراننظیریسپهر38

381.37.0قدرت کارون اهوازخوزستانموسویکیارش39

371.38.30شهید فرجام جهرمفارسمصلی نژادیاسین40

261.38.95صنایع الکترونیک شیراز بفارسسوریرادمان41

441.39.0 تهران6استخر نور منطقه تهرانجودکیامید42

231.40.20قدرت کارون اهوازخوزستانکوثری نژادامیر خسین43

681.40.30استخر کوثر مرودشتفارسمرادیانامیر رضا44

461.41.69هیات شهرضااصفهانعظیمی میرابادیامیر45

141.45.72صنایع الکترونیک شیراز بفارسصمیمیسینا46

311.46.53هیات شنا اصفهان جاصفهانجاوریامیرحسین47

111.51.10لرستانلرستانرمضانیامیرمهدی48

341.51.43هیات شهرضااصفهانانصاریامیر صدرا49

421.53.57هیات شنا همدانهمدانگودرزیسهیل50

152.00.88آفتاب شاهین شهر باصفهانکشاورزبنیامین51

172.10.04آفتاب شاهین شهر باصفهانسعیدیانحامد52

غایب12مقاومت فجراصفهانسعیدیایلیا53

غایب13روح بخش گیالنگیالنسماییمحمد حسین54

غایب25مقاومت فجراصفهانکاظمیسپهر55

غایب32هیات شنا همدانهمدانسخاییانپرهام56
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امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

452.21.5518 تهران6استخر نور منطقه تهرانقاسمیمحمد حسین1

442.23.0916هیات شنا خوزستانخوزستانقنواتیرضا2

462.35.2415هیات شنا اصفهان الفاصفهانغالمیمحمدرضا3

482.38.6514هیات شنا اصفهان باصفهانخانیمحمد امین4

412.41.2713دی9اکادمی شنا تهرانپوردار سراییامیر آرین5

342.48.0012هیات شنا اصفهان باصفهانصادقیامین6

332.48.4011هیات شنا استان فارس الففارسمرادیمحمدرضا7

422.52.1310هیات شنا اصفهان الفاصفهانواثقیسپهر8

432.53.258موج ری تهران الفتهرانسهرابیامیررضا9

262.55.547قدرت کارون اهوازخوزستانآقاجریمحمد رضا10

372.59.166موج ری تهران بتهرانبهروزهومن11

243.04.225هیات شنا خوزستانخوزستانشعبانیکوشا12

323.16.514 تهران6استخر نور منطقه تهرانرضاییمتین13

473.16.873موج ری تهران الفتهرانباجالنامیرحسین14

383.16.922اریساصفهانسلیمانیسجاد15

143.22.231ایران سوییمرزمازندرانمحمودیمحمد مهدی16

353.27.44هیات شنا رودهنتهرانجاویدنیاآریا17

163.34.10لرستانلرستانعبدالوندفرزاد18

233.39.54اریساصفهانجوانمردامیر رضا19

313.41.69اینده سازان اریساصفهانانصاریآروین20

363.42.42استخر کوثر مرودشتفارسخالقیحسین21

273.43.55صنایع الکترونیک شیراز بفارسطریقتعلی22

223.48.83اینده سازان اریساصفهانسورانیمحمد مهدی23

خطا15ایران سوییمرزمازندراناحسانیسپهر24

خطا25هیات شنا همدانهمدانسخاییانپرهام25
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امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

780.29.2918هیات شنا رودهنتهرانمهری پاشاکیماهان1

720.30.1516هیات شنا استان فارس الففارسپناهیانیاسین2

760.30.2115ایران سوییمرزمازندرانرستم نژادمانی3

730.30.6314هیات شنا اصفهان الفاصفهانتیغرانیوسف4

740.30.6813هیات شنا اصفهان الفاصفهانفصیحیمحمد صالح5

650.32.2712موج ری تهران الفتهرانسلیمان ابادیبنیامین6

710.32.5811هیات شنا رودهنتهرانشفیعیدانیال7

660.33.2510هیات شنا اصفهان جاصفهانحسن بیگیحسین8

510.33.908هیات شنا خوزستانخوزستانرواییسجاد9

410.34.307آبی المپیکاصفهانخسرویارین10

530.34.776هیات شنا اصفهان جاصفهانصادقیایمان11

420.34.915دی9اکادمی شنا تهرانطالبیسپهر12

540.35.064 تهران6استخر نور منطقه تهراننوراییمحمدپارسا13

560.35.273هیات شنا استان فارس الففارسبانشیبنیامین14

750.35.552موج ری تهران الفتهرانمهربانپارسا15

570.35.811 تهران6استخر نور منطقه تهرانبیگلرخانیمحمدامین16

770.36.23اریساصفهانمرادیمتین17

350.36.28اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقیجنوبیعلیرضا18

460.36.50دی9اکادمی شنا تهرانپوردار سراییامیر آرین19

340.36.73هیات شنا همدانهمدانگودرزیسهیل20

230.38.23نواندیشان پاسارگادتهرانغضنفریآرشا21

610.38.65اریساصفهانحبیبیسهیل22

430.38.87هیات شنا اصفهان باصفهاننیک فرسپهر23

450.38.97شهید فرجام جهرمفارسرضا زادهحسین24

240.39.03نواندیشان پاسارگادتهراندلگشاییمحمد مهدی25

250.39.09هیات شنا خوزستانخوزستانشعبانیکیان26
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امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

640.39.44موج ری تهران بتهرانتاجیکفرزاد27

550.39.50موج ری تهران بتهراناسماعیل زادهامیر محمد28

210.39.54استخر کوثر مرودشتفارسخورشیدیامیر رضا29

670.39.65اینده سازان اریساصفهانپری زنگنهمحمد مهدی30

520.39.83هیات شهرضااصفهانعظیمی میرابادیامیر31

140.39.96آفتاب شاهین شهر الفاصفهانظهرابیآروین32

580.40.07هیات شهرضااصفهانعشقیمحمد امین33

440.40.48صنایع الکترونیک شیرازالففارسگل آذرمحمد امین34

480.40.56روح بخش گیالنگیالنحسین خواهکارن35

260.40.58ایران سوییمرزمازندرانباقریانباربد36

330.40.76آراد گیالنگیالنفرزانه باز قلعهآراد37

470.41.05صنایع الکترونیک شیرازالففارسپناهیانساالر38

150.41.79اکادمی شنا داورزنیتهراننظیریسپهر39

280.41.82استخر کوثر مرودشتفارستیموریعلیرضا40

620.41.82موج ری تهران جتهرانحسینیسید امین41

310.41.90شهید فرجام جهرمفارسدیودلشهروز42

360.42.61صنایع الکترونیک شیراز بفارسصمیمیسینا43

120.44.23لرستانلرستانرمضانیامیرمهدی44

160.44.31آفتاب شاهین شهر الفاصفهانعیان پورایلیا45

180.44.80روح بخش گیالنگیالنسماییمحمدحسین46

370.46.17صنایع الکترونیک شیراز بفارسطریقتعلی47

270.48.45قدرت کارون اهوازخوزستانموذن زادهامیر حسین48

320.50.05موج ری تهران جتهرانرمضانژادهاشکان49

220.50.56اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقینراقی اصلعلی50

130.52.12آفتاب شاهین شهر باصفهانکشاورزبنیامین51

170.52.49آفتاب شاهین شهر باصفهانسعیدیانحامد52

خطا68اینده سازان اریساصفهانسورانیمحمد مهدی53

غایب38مقاومت فجراصفهانمزروعیمتین54

غایب63هیات شنا اصفهان باصفهانملکوتیمحمد جواد55
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امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

642.25.8518هیات شنا اصفهان الفاصفهانغالمیمحمدرضا1

652.27.7416 تهران6استخر نور منطقه تهرانقاسمیمحمد حسین2

672.27.9215هیات شنا خوزستانخوزستانقنواتیرضا3

632.34.3914هیات شنا اصفهان الفاصفهانتیغرانیوسف4

682.37.013موج ری تهران الفتهرانمهربانپارسا5

612.40.3012هیات شنا اصفهان باصفهانامینیمحمد حسین6

622.41.2911ایران سوییمرزمازندرانرستم نژادمانی7

442.41.6010هیات شنا استان فارس الففارسزارعامیرحسین8

412.43.288هیات شنا استان فارس الففارسمرادیمحمدرضا9

452.43.397هیات شنا اصفهان باصفهانصادقیامین10

342.43.516 تهران6استخر نور منطقه تهرانبیگلرخانیمحمدامین11

572.44.815آبی المپیکاصفهانخسرویارین12

252.45.234اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقییوسف پورمهدی13

512.45.243دی9اکادمی شنا تهرانپوردار سراییامیر آرین14

352.46.602هیات شنا اصفهان جاصفهانصادقیایمان15

262.47.581هیات شنا خوزستانخوزستانشاه ولیعلی اصغر16

562.50.38اریساصفهانمرادیمتین17

362.51.95آفتاب شاهین شهر الفاصفهانعیدی پورمهرشاد18

422.52.29هیات شنا رودهنتهرانجاویدنیاآریا19

272.53.30قدرت کارون اهوازخوزستانآقاجریمحمد رضا20

242.55.16صنایع الکترونیک شیراز الففارسمجاهد نقیعلی21

222.56.63اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقیجنوبیعلیرضا22

533.00.17اینده سازان اریساصفهانانصاریآروین23

463.00.85موج ری تهران بتهرانتاجیکفرزاد24

553.02.38موج ری تهران الفتهرانباجالنامیرحسین25

373.04.81هیات شنا اصفهان جاصفهانپیکانپورعلیرضا26
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امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

483.05.20موج ری تهران بتهرانخانپورعلی اکبر27

233.06.21صنایع الکترونیک شیرازالففارسترابیعلیرضا28

543.06.80اریساصفهانسلیمانیسجاد29

313.13.28شهید فرجام جهرمفارسرضا زادهحسین30

383.13.95شهید فرجام جهرمفارسپیوندیانحسین31

523.14.42استخر کوثر مرودشتفارستیموریعلیرضا32

583.17.83استخر کوثر مرودشتفارسمرادیانامیر رضا33

283.19.52ایران سوییمرزمازندرانخاتمیانسجاد34

473.19.89اینده سازان اریساصفهانترک مورنانیمحمد معین35

323.20.56آفتاب شاهین شهر الفاصفهانبختیاریامیر مهدی36

333.21.05موج ری تهران جتهرانپورسلیمانابوالفضل37

163.24.22صنایع الکترونیک شیراز بفارسطریقتعلی38

153.24.50اکادمی شنا داورزنیتهرانترابیبرایان39

433.27.80موج ری تهران جتهرانعلیزمامیرحسین40

143.39.80لرستانلرستانرمضانیامیرمهدی41

خطا66دی9اکادمی شنا تهرانانزه لیچیحسین42



11
امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

390.58.0618هیات شنا رودهنتهرانشفیعیدانیال1

510.58.3816هیات شنا اصفهان الفاصفهانکریمیعلیرضا2

890.59.2415هیات شنا خوزستانخوزستانقنواتیرضا3

590.59.4014هیات شنا اصفهان الفاصفهانواثقیسپهر4

690.59.7413هیات شنا رودهنتهرانمهری پاشاکیماهان5

581.00.5412دی9اکادمی شنا تهرانطالبیسپهر6

491.00.5611هیات شنا همدانهمدانپاک صفتمانی7

191.01.4610هیات شنا استان فارس الففارسکاووسی ابسردیعلیرضا8

791.02.068اریساصفهانمرادیمتین9

381.02.137هیات شنا اصفهان باصفهانامینیمحمد حسین10

671.02.696هیات شنا اصفهان جاصفهانحسن بیگیحسین11

561.02.755هیات شنا خوزستانخوزستانرواییسجاد12

181.03.274دی9اکادمی شنا تهرانانزه لیچیحسین13

291.03.303هیات شنا استان فارس الففارسزارعامیرحسین14

371.03.652 تهران6استخر نور منطقه تهرانبیگلرخانیمحمدامین15

361.03.751آفتاب شاهین شهر الفاصفهانعیدی پورمهرشاد16

271.03.96آبی المپیکاصفهانخسرویارین17

781.04.33هیات شنا اصفهان باصفهانخانیمحمد امین18

571.04.36روح بخش گیالنگیالنحسین خواهکارن19

881.04.72شمال شرق تهرانتهرانعبدالهیپارسا20

761.05.07هیات شنا استان فارس بفارسکشاورزعرفان21

541.06.87آراد گیالنگیالنفرزانه باز قلعهآراد22

481.07.14اریساصفهانشایگان نیامحمد رئوف23

551.07.82موج ری تهران بتهرانبهروزهومن24

771.08.04صنایع الکترونیک شیراز الففارسمجاهد نقیعلی25

461.08.34موج ری تهران الفتهرانباجالنامیرحسین26

سال14و13متر آزاد100



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

471.08.46موج ری تهران الفتهرانسهرابیامیررضا27

681.08.62اینده سازان اریساصفهانانصاریآروین28

861.08.91قدرت کارون اهوازخوزستانآقاجریمحمد رضا29

241.11.48هیات شنا اصفهان جاصفهانجاوریامیرحسین30

341.11.80اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقیجنوبیعلیرضا31

871.11.98استخر کوثر مرودشتفارسخورشیدیامیر رضا32

531.12.12آفتاب شاهین شهر الفاصفهانظهرابیآروین33

441.13.15ایران سوییمرزمازندرانحقانیفرهان34

751.13.57 تهران6استخر نور منطقه تهرانرضاییمتین35

131.13.59لرستانلرستانعبدالوندفرزاد36

741.14.14نواندیشان پاسارگادتهرانغضنفریآرشا37

251.15.10موج ری تهران جتهرانعلیزمامیرحسین38

171.15.12صنایع الکترونیک شیرازالففارسپناهیانساالر39

351.15.16صنایع الکترونیک شیراز بفارسصمیمیسینا40

841.15.27اکادمی شنا داورزنیتهرانصالحیهیراد41

161.15.86موج ری تهران بتهرانقشقاییمحمد امین42

641.15.92اسمان ابی الیگودرزلرستانتوکلیکیان43

661.16.29شهید فرجام جهرمفارسرضا زادهحسین44

431.16.45ایران سوییمرزمازندرانخاتمیانسجاد45

451.16.67شهید فرجام جهرمفارسشعبانیامیر محمد46

231.16.84شمال شرق تهرانتهرانمطلبیرضا47

851.16.97هیات شهرضااصفهانعظیمی میرابادیامیر48

281.17.31اینده سازان اریساصفهانسورانیمحمد مهدی49

831.17.97شهید بابک معتمد خوزستانخوزستانزمانیابوالفضل50

261.18.70هیات شنا همدانهمدانسخاییانپرهام51

121.18.77استخر کوثر مرودشتفارسخالقیحسین52

141.20.61اکادمی شنا داورزنیتهرانترابیبرایان53

151.20.92هیات شهرضااصفهانعشقیمحمد امین54

331.21.38موج ری تهران جتهرانپورسلیمانابوالفضل55

651.21.39صنایع الکترونیک شیراز بفارسطریقتعلی56

521.23.90والاصفهانبیاتسپهر57

731.26.75قدرت کارون اهوازخوزستانچهارلنگیامیر ارسالن58



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

721.28.32آفتاب شاهین شهر باصفهانکشاورزبنیامین59

631.29.39اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقینراقی اصلعلی60

221.32.64لرستانلرستانرمضانیامیرمهدی61

421.41.58روح بخش گیالنگیالنموسویمهرکام62

انصراف61آفتاب شاهین شهر باصفهانسعیدیانحامد63

غایب41مقاومت فجراصفهانامامیپرهام64

غایب32هدف یارانقممرادخانیارمیا65

غایب62هدف یارانقممعینی فرعلیرضا66

غایب82مقاومت فجراصفهانکاظمیسپهر67



13
امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

850.32.7118هیات شنا اصفهان الفاصفهانکریمیعلیرضا1

770.34.9816دی9اکادمی شنا تهرانانزه لیچیحسین2

670.35.1215هیات شنا خوزستانخوزستانرواییسجاد3

810.35.3514اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقییوسف پورمهدی4

750.35.8713موج ری تهران الفتهرانمهربانپارسا5

840.36.2112هیات شنا اصفهان الفاصفهانغالمیمحمدرضا6

360.36.2711آراد گیالنگیالنفرزانه باز قلعهآراد7

820.36.4910هیات شنا استان فارس الففارسزارعامیرحسین8

720.37.188هیات شنا اصفهان باصفهاننیک فرسپهر9

340.37.627لرستانلرستانسرلکمحمد یزدان10

730.37.896آفتاب شاهین شهر الفاصفهانعیدی پورمهرشاد11

760.38.315هیات شنا استان فارس الففارسکاووسی ابسردیعلیرضا12

460.39.004هیات شنا خوزستانخوزستانارمغانمهدی13

580.39.043هیات شنا استان فارس بفارسکشاورزعرفان14

740.39.572اریساصفهانشایگان نیامحمد رئوف15

680.39.651هیات شنا اصفهان جاصفهانصادقیایمان16

640.39.76اریساصفهانحبیبیسهیل17

540.39.92هیات شنا رودهنتهرانجاویدنیاآریا18

860.40.06موج ری تهران جتهرانعلیزمامیرحسین19

710.40.08هیات شنا اصفهان باصفهانصادقیامین20

420.40.23صنایع الکترونیک شیرازالففارسگل آذرمحمد امین21

350.40.38هیات شنا استان فارس بفارسشیرافکنکورش22

520.40.50اکادمی شنا داورزنیتهرانصالحیهیراد23

550.40.60هیات شنا رودهنتهراناحمدیآرین24

280.40.99روح بخش گیالنگیالنمحجوبماهان25

 سال14 و 13قورباغه 50



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

440.41.04صنایع الکترونیک شیراز الففارسمجاهد نقیعلی26

560.41.12اینده سازان اریساصفهانمیرزایی رادآرین27

620.41.14دی9اکادمی شنا تهرانعسگریمحمد مهدی28

780.41.34هیات شنا همدانهمدانگودرزیسهیل29

870.41.56موج ری تهران بتهرانخانپورعلی اکبر30

610.41.58اینده سازان اریساصفهانعابدیانآرین31

310.42.03اسمان ابی الیگودرزلرستانتوکلیکیان32

880.42.07موج ری تهران الفتهرانباجالنامیرحسین33

630.42.46آفتاب شاهین شهر الفاصفهانبختیاریامیر مهدی34

430.42.52قدرت کارون اهوازخوزستانکوثری نژادامیر حسین35

570.42.53 تهران6استخر نور منطقه تهرانجودکیامید36

250.42.62آبی المپیکاصفهانخسرویارین37

480.42.91قدرت کارون اهوازخوزستانموسویکیارش38

410.43.14استخر کوثر مرودشتفارستیموریعلیرضا39

450.43.45صنایع الکترونیک شیراز بفارسسوریرادمان40

660.43.65هیات شهرضااصفهانعظیمی میرابادیامیر41

210.43.75شهید فرجام جهرمفارسدیودلشهروز42

330.43.79هیات شنا اصفهان جاصفهانپیکانپورعلیرضا43

370.43.92نواندیشان پاسارگادتهراندلگشاییمحمد مهدی44

230.44.01اکادمی شنا داورزنیتهراننظیریسپهر45

260.44.13استخر کوثر مرودشتفارسمرادیانامیر رضا46

240.44.22شهید فرجام جهرمفارسمصلی نژادیاسین47

380.44.76 تهران6استخر نور منطقه تهرانرضاییمتین48

220.44.78ایران سوییمرزمازندرانحقانیفرهان49

320.44.95نواندیشان پاسارگادتهرانغضنفریآرشا50

470.46.93صنایع الکترونیک شیراز بفارسصمیمیسینا51

510.47.17هیات شنا همدانهمدانسخاییانپرهام52

130.47.57ایران سوییمرزمازندرانخاتمیانسجاد53

120.47.61لرستانلرستانرمضانیامیرمهدی54

160.47.94شهید بابک معتمد خوزستانخوزستانزمانیابوالفضل55

530.48.38هیات شهرضااصفهانانصاریامیر صدرا56

830.49.16موج ری تهران بتهرانقشقاییمحمد امین57



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

650.49.67موج ری تهران جتهرانرشیدیامیرمهدی58

270.50.28آفتاب شاهین شهر باصفهانکشاورزبنیامین59

140.57.92آفتاب شاهین شهر باصفهانسعیدیانحامد60

غایب18هدف یارانقممرادخانیارمیا61

غایب17هدف یارانقممعینی فرعلیرضا62

غایب15روح بخش گیالنگیالنسماییمحمد حسین63



15
امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستانردیف

2609.19.6136هیات شنا اصفهان الفاصفهان1

2809.29.5632هیات شنا استان فارس الففارس2

2709.35.2430دی9اکادمی شنا تهران3

1509.41.8128 تهران6استخر نور منطقه تهران4

2309.43.8326هیات شنا اصفهان باصفهان5

2409.52.0524موج ری تهران الفتهران6

2210.25.3922هیات شنا اصفهان جاصفهان7

 سال14 و 13متر آزاد تیمی 200در4 

بیاتی

سهرابی

باجالن

مهربان

ایمان صادقی

علیرضا پیکان پور

امیرحسین جابری

حسین حسن بیگی

حسین انزه لیچی

محمد مهدی عسگری

امیر آرین پوردار سرایی

سپهر طالبی

محمد حسین قاسمی مینو

متین رضایی

محمد بیگلر خانی

محمد پارسا نور آیین

محمد امین خانی

امین صادقی

سپهر نیک فر 

محمد حسین امینی

نام خانوادگی

یوسف تیغران

علیرضا کریمی

محمدرضا غالمی

سپهر واثقی

محمد رضا مرادی

یاسین پناهیان

سهیل جوانمردی 

علی رضا کاووسی



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستانردیف

1210.26.9820هیات شنا خوزستانخوزستان8

1710.32.93هیات شنا رودهنتهران9

2110.48.49اریساصفهان10

1311.02.21افتاب شاهین شهر الفاصفهان11

1411.11.83صنایع الکترونیک شیراز الففارس12

2511.23.05موج ری تهران بتهران13

1611.33.03اینده سازان اریساصفهان14

1811.39.46استخر کوثر مرودشتفارس15

2913.03.34روح بخش گیالنگیالن16

محمد کسری شعبانی

کیان شعبانی

کوشا شعبانی

مهدی ارمغان

دانیال شفیعی

آریا جاوید نیا

آرین احمدی

ماهان مهدی پاشاکی

معراج سلطانی

امیررضا جوانمرد

سجاد سلیمانی

متین مرادی

مهرشاد عیدی پور

اروین ظهرابی 

ایلیا عیان پور

امیرمهدی بختیاری

علی رضا ترابی

ساالر پناهیان 

محمد امین گل آذر 

علی مجاهد نقی

بهروز 

خان پور

قشقایی

تاجیک

آروین انصاری

محمد مهدی سورانی

محمد معین ترکان

محمد پری زنگنه

امیررضا خورشیدی

امیرضا مردیان

علیرضا تیموری

حسین خالقی

ماهان محجوب

محمد حسین 

پارسا سعادت

کارن

نام خانوادگی



16
امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

621.01.3218هیات شنا خوزستانخوزستانقنواتیرضا1

631.04.6316هیات شنا رودهنتهرانمهری پاشاکیماهان2

531.05.4115هیات شنا استان فارس الففارسمرادیمحمدرضا3

651.05.6214هیات شنا اصفهان الفاصفهانغالمیمحمدرضا4

641.06.2613هیات شنا همدانهمدانپاک صفتمانی5

681.07.5112هیات شنا اصفهان باصفهانخانیمحمد امین6

671.07.7011هیات شنا رودهنتهرانشفیعیدانیال7

351.09.5310هیات شنا خوزستانخوزستانشاه ولیعلی اصغر8

581.09.858ایران سوییمرزمازندرانرستم نژادمانی9

561.10.177آفتاب شاهین شهر الفاصفهانعیدی پورمهرشاد10

451.10.736هیات شنا اصفهان باصفهانصادقیامین11

441.11.705 تهران6استخر نور منطقه تهرانبیگلرخانیمحمدامین12

421.12.594موج ری تهران الفتهرانمهربانپارسا13

521.13.053شمال شرق تهرانتهرانعبدالهیپارسا14

511.13.702موج ری تهران بتهرانبهروزهومن15

551.14.071دی9اکادمی شنا تهرانپوردار سراییامیر آرین16

571.15.15هیات شنا استان فارس الففارسزارعامیرحسین17

471.15.39موج ری تهران الفتهرانسهرابیامیررضا18

341.16.09قدرت کارون اهوازخوزستانآقاجریمحمد رضا19

381.16.72هیات شنا اصفهان جاصفهانصادقیایمان20

481.17.42آبی المپیکاصفهانخسرویارین21

241.17.46اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقییوسف پورمهدی22

321.19.42 تهران6استخر نور منطقه تهراندرودیانفواد23

361.20.46هیات شنا استان فارس بفارسشیرافکنکورش24

611.23.04اینده سازان اریساصفهانانصاریآروین25

 سال14 و 13متر پروانه 100 



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

661.23.60هیات شنا اصفهان الفاصفهانواثقیسپهر26

461.24.16اینده سازان اریساصفهانترابیکاوه27

161.26.45لرستانلرستانعبدالوندفرزاد28

411.27.50موج ری تهران بتهراناسماعیل زادهامیر محمد29

431.27.73اریساصفهانسلطانیمعراج30

541.28.55اریساصفهانجوانمردامیر رضا31

281.30.50هیات شنا اصفهان جاصفهانپیکانپورعلیرضا32

331.32.93شهید فرجام جهرمفارسرضا زادهحسین33

261.34.13هیات شهرضااصفهانعشقیمحمد امین34

371.34.43هیات شنا همدانهمدانسخاییانپرهام35

271.34.82شمال شرق تهرانتهرانمطلبیرضا36

311.35.25صنایع الکترونیک شیراز الففارسمجاهد نقیعلی37

221.35.96شهید فرجام جهرمفارسپیوندیانحسین38

151.37.63ایران سوییمرزمازندراناحسانیسپهر39

171.43.53مقاومت فجراصفهانموسویانمحمد رضا40

211.44.37صنایع الکترونیک شیراز بفارسطریقتعلی41

251.47.39صنایع الکترونیک شیرازالففارسگل آذرمحمد امین42

141.58.09صنایع الکترونیک شیراز بفارسسوریرادمان43

232.00.40قدرت کارون اهوازخوزستانچهارلنگیامیر ارسالن44

غایب12هدف یارانقممرادخانیارمیا45

غایب13مقاومت فجراصفهانسعیدیایلیا46

غایب18هدف یارانقمبهروزعلیرضا47



18
امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

5509.45.8318 تهران6استخر نور منطقه تهرانقاسمیمحمد حسین1

5610.07.1916هیات شنا اصفهان الفاصفهانتیغرانیوسف2

5810.14.5515دی9اکادمی شنا تهرانانزه لیچیحسین3

4710.16.9114موج ری تهران الفتهرانبیاتیسهیل4

5110.18.7213دی9اکادمی شنا تهرانطالبیسپهر5

5410.21.8312هیات شنا اصفهان الفاصفهانواثقیسپهر6

4810.43.3711هیات شنا استان فارس الففارسکاووسی ابسردیعلیرضا7

4110.49.9410هیات شنا استان فارس الففارسجوانمردیسهیل8

4210.51.148 تهران6استخر نور منطقه تهراننوراییمحمدپارسا9

3211.25.807استخر سرپوشیده کوثر یاسوجکهکیلویه و بویر احمدلواآیدین10

3111.47.226هیات شنا خوزستانخوزستانشعبانیمحمدکسری11

3512.04.765صنایع الکترونیک شیرازالففارسترابیعلیرضا12

5212.26.874اریساصفهانسلیمانیسجاد13

5312.27.163اریساصفهانسلطانیمعراج14

2512.30.642هیات شنا خوزستانخوزستانریحانیمهدی15

2412.32.831استخر کوثر مرودشتفارسخالقیحسین16

3412.33.88شهید فرجام جهرمفارسمصلی نژادیاسین17

3612.34.29شهید فرجام جهرمفارسشعبانیامیر محمد18

5712.35.67اینده سازان اریساصفهانانصاریآروین19

3312.57.52آفتاب شاهین شهر الفاصفهانبختیاریامیر مهدی20

2213.04.54قدرت کارون اهوازخوزستانموذن زادهامیر حسین21

4413.09.28اینده سازان اریساصفهانترک مورنانیمحمد معین22

1413.18.81ایران سوییمرزمازندرانخاتمیانسجاد23

2313.29.72صنایع الکترونیک شیراز بفارسسوریرادمان24

2613.40.60صنایع الکترونیک شیرازالففارسپناهیانساالر25

2713.40.74استخر کوثر مرودشتفارسمرادیانامیر رضا26

14 و 13متر آزاد 800



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

3814.04.51صنایع الکترونیک شیراز بفارسطریقتعلی27

1514.07.40اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقینراقی اصلعلی28

3714.11.89آفتاب شاهین شهر الفاصفهانعیان پورایلیا29

2114.38.69ایران سوییمرزمازندراناحسانیسپهر30

1618.14.89روح بخش گیالنگیالناسدی پورارشیا31

خطا45هیات شنا اصفهان باصفهانامینیمحمد حسین32

غایب28اکادمی شنا داورزنیتهرانترابیبرایان33

غایب43موج ری تهران الفتهرانسهرابیامیرعلی34

غایب46هیات شنا اصفهان باصفهانملکوتیمحمد جواد35



20
امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

751.06.7618هیات شنا اصفهان الفاصفهانفصیحیمحمد صالح1

771.07.8616هیات شنا استان فارس الففارسپناهیانیاسین2

741.10.0315هیات شنا اصفهان الفاصفهانتیغرانیوسف3

761.10.0914هیات شنا رودهنتهرانشفیعیدانیال4

641.10.7613موج ری تهران الفتهرانسلیمان ابادیبنیامین5

711.11.0012هیات شنا اصفهان جاصفهانحسن بیگیحسین6

721.11.1511ایران سوییمرزمازندرانرستم نژادمانی7

731.15.0010هیات شنا اصفهان باصفهانامینیمحمد حسین8

671.15.018هیات شنا رودهنتهرانجاویدنیاآریا9

681.15.297 تهران6استخر نور منطقه تهراننوراییمحمدپارسا10

511.16.646آبی المپیکاصفهانخسرویارین11

581.17.115هیات شنا خوزستانخوزستانرواییسجاد12

551.17.844هیات شنا استان فارس الففارسبانشیبنیامین13

361.18.233آفتاب شاهین شهر الفاصفهانعیدی پورمهرشاد14

521.18.652هیات شنا اصفهان جاصفهانصادقیایمان15

441.20.091اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقیجنوبیعلیرضا16

451.20.84 تهران6استخر نور منطقه تهرانجودکیامید17

651.21.11موج ری تهران الفتهرانمهربانپارسا18

631.21.69دی9اکادمی شنا تهرانپوردار سراییامیر آرین19

371.24.10هیات شنا خوزستانخوزستانشعبانیکیان20

571.25.27دی9اکادمی شنا تهرانعسگریمحمد مهدی21

661.25.42اریساصفهانحبیبیسهیل22

561.25.78شهید فرجام جهرمفارسرضا زادهحسین23

421.25.89موج ری تهران بتهرانتاجیکفرزاد24

251.26.58لرستانلرستانسرلکمحمد یزدان25

611.27.56اریساصفهانذبیحیامیریوسف26

471.27.63موج ری تهران بتهراناسماعیل زادهامیر محمد27

14 و 13متر کرال پشت 100



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

541.27.87استخر کوثر مرودشتفارسخورشیدیامیر رضا28

481.28.04هیات شهرضااصفهانعظیمی میرابادیامیر29

531.29.99اینده سازان اریساصفهانپری زنگنهمحمد مهدی30

351.30.29صنایع الکترونیک شیرازالففارسترابیعلیرضا31

331.30.76صنایع الکترونیک شیرازالففارسپناهیانساالر32

211.31.71آفتاب شاهین شهر الفاصفهانظهرابیآروین33

621.31.75استخر کوثر مرودشتفارستیموریعلیرضا34

321.34.71موج ری تهران جتهرانحسینیسید امین35

341.35.62شهید فرجام جهرمفارسدیودلشهروز36

271.36.83شهید بابک معتمد خوزستانخوزستانزمانیابوالفضل37

461.37.41اینده سازان اریساصفهانسورانیمحمد مهدی38

411.38.40هیات شهرضااصفهانعشقیمحمد امین39

241.40.05صنایع الکترونیک شیراز بفارسصمیمیسینا40

141.41.40روح بخش گیالنگیالناسماعیلیمحمد حسین41

431.42.81ایران سوییمرزمازندرانمحمودیمحمد مهدی42

261.49.19صنایع الکترونیک شیراز بفارسطریقتعلی43

381.53.86اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقینراقی اصلعلی44

232.02.16آفتاب شاهین شهر باصفهانکشاورزبنیامین45

خطا15آفتاب شاهین شهر باصفهانسعیدیانحامد46

غایب13اکادمی شنا داورزنیتهرانصالحیهیراد47

غایب16مقاومت فجراصفهانامامیپرهام48

غایب22لرستانلرستانعبدالوندفرزاد49

غایب28اکادمی شنا داورزنیتهراننظیریسپهر50

غایب31نواندیشان پاسارگادتهراندلگشاییمحمد مهدی51

غایب78هیات شنا اصفهان باصفهانملکوتیمحمد جواد52



21
امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

852.11.1418 تهران6استخر نور منطقه تهرانقاسمیمحمد حسین1

842.11.2216هیات شنا اصفهان الفاصفهانواثقیسپهر2

832.12.8715هیات شنا همدانهمدانپاک صفتمانی3

812.15.9914هیات شنا خوزستانخوزستانقنواتیرضا4

822.16.8813دی9اکادمی شنا تهرانانزه لیچیحسین5

872.17.6112دی9اکادمی شنا تهرانطالبیسپهر6

782.18.7511هیات شنا استان فارس الففارسکاووسی ابسردیعلیرضا7

882.19.0110هیات شنا اصفهان باصفهانامینیمحمد حسین8

862.21.128هیات شنا اصفهان الفاصفهانکریمیعلیرضا9

772.21.207هیات شنا خوزستانخوزستانرواییسجاد10

672.22.526هیات شنا اصفهان جاصفهانحسن بیگیحسین11

652.24.245آبی المپیکاصفهانخسرویارین12

752.24.894موج ری تهران الفتهرانبیاتیسهیل13

682.25.593هیات شنا استان فارس بفارسکشاورزعرفان14

722.26.012هیات شنا اصفهان باصفهانخانیمحمد امین15

562.26.651آفتاب شاهین شهر الفاصفهانعیدی پورمهرشاد16

712.28.12هیات شنا استان فارس الففارسمرادیمحمدرضا17

552.29.07 تهران6استخر نور منطقه تهراننوراییمحمدپارسا18

632.30.53هیات شنا رودهنتهرانجاویدنیاآریا19

732.31.16اریساصفهانمرادیمتین20

582.32.38استخر سرپوشیده کوثر یاسوجکهکیلویه و بویر احمدلواآیدین21

472.35.98قدرت کارون اهوازخوزستانآقاجریمحمد رضا22

512.36.73اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقییوسف پورمهدی23

642.38.50موج ری تهران بتهرانتاجیکفرزاد24

542.39.19اینده سازان اریساصفهانانصاریآروین25

622.41.05صنایع الکترونیک شیرازالففارسترابیعلیرضا26

 سال14 و 13متر آزاد 200



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

222.42.97آراد گیالنگیالنفرزانه باز قلعهآراد27

762.43.60اریساصفهانسلیمانیسجاد28

522.44.20اینده سازان اریساصفهانترابیکاوه29

352.45.11نواندیشان پاسارگادتهراندلگشاییمحمد مهدی30

422.47.12هیات شنا اصفهان جاصفهانجاوریامیرحسین31

372.47.31ایران سوییمرزمازندراناحسانیسپهر32

532.47.37آفتاب شاهین شهر الفاصفهانظهرابیآروین33

462.49.87اکادمی شنا داورزنیتهرانصالحیهیراد34

452.50.49شهید فرجام جهرمفارسشعبانیامیر محمد35

442.51.56شهید فرجام جهرمفارسمصلی نژادیاسین36

312.51.59استخر کوثر مرودشتفارسمرادیانامیر رضا37

282.52.14لرستانلرستانسرلکمحمد یزدان38

322.53.90استخر کوثر مرودشتفارسخالقیحسین39

482.54.14هیات شهرضااصفهانعظیمی میرابادیامیر40

612.54.33صنایع الکترونیک شیرازالففارسگل آذرمحمد امین41

382.55.60صنایع الکترونیک شیراز بفارسصمیمیسینا42

432.55.61اکادمی شنا داورزنیتهرانترابیبرایان43

413.00.27ایران سوییمرزمازندرانخاتمیانسجاد44

333.00.60صنایع الکترونیک شیراز بفارسطریقتعلی45

273.00.78قدرت کارون اهوازخوزستانموذن زادهامیر حسین46

213.02.14لرستانلرستانعبدالوندفرزاد47

263.04.22موج ری تهران جتهرانپورسلیمانابوالفضل48

573.06.76هیات شنا رودهنتهراناحمدیآرین49

343.08.65اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقینراقی اصلعلی50

233.08.94موج ری تهران جتهرانحسینیسید امین51

253.14.79هیات شهرضااصفهانانصاریامیر صدرا52

363.36.48آفتاب شاهین شهر باصفهانکشاورزبنیامین53

154.01.84روح بخش گیالنگیالناسدی پورارشیا54

244.03.61آفتاب شاهین شهر باصفهانسعیدیانحامد55

144.06.48روح بخش گیالنگیالنصفایی منششروین56

غایب16هدف یارانقمبهروزعلیرضا57

غایب66موج ری تهران بتهرانبهروزهومن58



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

غایب74موج ری تهران الفتهرانسهرابیامیرعلی59



23
امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

562.27.8818هیات شنا اصفهان الفاصفهانتیغرانیوسف1

532.28.1916هیات شنا اصفهان الفاصفهانفصیحیمحمد صالح2

422.32.2315هیات شنا استان فارس الففارسپناهیانیاسین3

552.33.1814 تهران6استخر نور منطقه تهرانقاسمیمحمد حسین4

582.39.8513ایران سوییمرزمازندرانرستم نژادمانی5

522.44.4712 تهران6استخر نور منطقه تهراننوراییمحمدپارسا6

412.45.2111هیات شنا استان فارس الففارسجوانمردیسهیل7

462.48.4610هیات شنا اصفهان جاصفهانحسن بیگیحسین8

322.49.398اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقیجنوبیعلیرضا9

432.52.317دی9اکادمی شنا تهرانپوردار سراییامیر آرین10

242.55.756صنایع الکترونیک شیراز الففارسمجاهد نقیعلی11

542.58.255موج ری تهران بتهرانتاجیکفرزاد12

343.00.784شهید فرجام جهرمفارسرضا زادهحسین13

363.01.363هیات شنا اصفهان جاصفهانپیکانپورعلیرضا14

283.03.682هیات شنا خوزستانخوزستانشعبانیکیان15

483.06.461هیات شنا اصفهان باصفهاننیک فرسپهر16

473.07.26استخر کوثر مرودشتفارسخورشیدیامیر رضا17

153.07.67لرستانلرستانسرلکمحمد یزدان18

263.08.56صنایع الکترونیک شیرازالففارسپناهیانساالر19

223.09.12هیات شنا خوزستانخوزستانشعبانیکوشا20

353.10.50اریساصفهانحبیبیسهیل21

253.12.91هیات شهرضااصفهانعظیمی میرابادیامیر22

443.15.0استخر کوثر مرودشتفارستیموریعلیرضا23

313.16.68شهید فرجام جهرمفارسپیوندیانحسین24

373.16.92اریساصفهانذبیحیامیریوسف25

333.17.65اینده سازان اریساصفهانپری زنگنهمحمد مهدی26

 سال14 و 13متر کرال پشت 200



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

213.20.75اکادمی شنا داورزنیتهراننظیریسپهر27

233.23.60موج ری تهران جتهرانحسینیسید امین28

383.28.86اینده سازان اریساصفهانسورانیمحمد مهدی29

143.40.20ایران سوییمرزمازندرانمحمودیمحمد مهدی30

163.47.50روح بخش گیالنگیالناسماعیلیمحمد حسین31

274.01.34اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقینراقی اصلعلی32

خطا45موج ری تهران الفتهرانسلیمان ابادیبنیامین33

غایب51موج ری تهران الفتهرانسهرابیامیرعلی34

غایب57هیات شنا اصفهان باصفهانملکوتیمحمد جواد35



25
امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

960.25.9018هیات شنا رودهنتهرانمهری پاشاکیماهان1

950.26.1316هیات شنا اصفهان الفاصفهانکریمیعلیرضا2

930.26.9715هیات شنا رودهنتهرانشفیعیدانیال3

750.27.6114اریساصفهانمرادیمتین4

920.27.7813هیات شنا استان فارس الففارسزارعامیرحسین5

970.27.8212هیات شنا خوزستانخوزستانقنواتیرضا6

940.27.9411هیات شنا اصفهان الفاصفهانواثقیسپهر7

850.27.9610دی9اکادمی شنا تهرانطالبیسپهر8

770.28.018هیات شنا اصفهان جاصفهانحسن بیگیحسین9

980.28.187هیات شنا اصفهان باصفهانامینیمحمد حسین10

910.28.226هیات شنا استان فارس الففارسکاووسی ابسردیعلیرضا11

710.28.335شمال شرق تهرانتهرانعبدالهیپارسا12

820.28.354روح بخش گیالنگیالنحسین خواهکارن13

860.28.453موج ری تهران الفتهرانمهربانپارسا14

740.28.692هیات شنا خوزستانخوزستانرواییسجاد15

720.29.011آفتاب شاهین شهر الفاصفهانعیدی پورمهرشاد16

870.29.14 تهران6استخر نور منطقه تهرانبیگلرخانیمحمدامین17

670.29.17اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقییوسف پورمهدی18

880.29.22صنایع الکترونیک شیراز الففارسمجاهد نقیعلی19

660.29.35آبی المپیکاصفهانخسرویارین20

650.29.40اریساصفهانشایگان نیامحمد رئوف21

520.29.56آراد گیالنگیالنفرزانه باز قلعهآراد22

550.29.67هیات شنا استان فارس بفارسکشاورزعرفان23

440.29.72هیات شنا استان فارس بفارسشیرافکنکورش24

640.30.16اینده سازان اریساصفهانترابیکاوه25

580.30.42صنایع الکترونیک شیراز بفارسصمیمیسینا26

 سال14 و 13متر آزاد 50



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

370.30.44لرستانلرستانسرلکمحمد یزدان27

570.30.53نواندیشان پاسارگادتهرانغضنفریآرشا28

830.31.19موج ری تهران الفتهرانسلیمان ابادیبنیامین29

460.31.26استخر سرپوشیده کوثر یاسوجکهکیلویه و بویر احمدلواآیدین30

470.31.30ایران سوییمرزمازندرانحقانیفرهان31

630.31.47دی9اکادمی شنا تهرانعسگریمحمد مهدی32

530.31.66قدرت کارون اهوازخوزستانآقاجریمحمد رضا33

450.31.75اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقیجنوبیعلیرضا34

250.32.12لرستانلرستانعبدالوندفرزاد35

360.32.18اسمان ابی الیگودرزلرستانتوکلیکیان36

620.32.18 تهران6استخر نور منطقه تهراندرودیانفواد37

780.32.51آفتاب شاهین شهر الفاصفهانظهرابیآروین38

350.32.72ایران سوییمرزمازندرانباقریانباربد39

480.32.73هیات شنا اصفهان جاصفهانپیکانپورعلیرضا40

240.32.78شهید بابک معتمد خوزستانخوزستانزمانیابوالفضل41

680.33.11هیات شهرضااصفهانعشقیمحمد امین42

430.33.19شمال شرق تهرانتهرانمطلبیرضا43

810.33.35صنایع الکترونیک شیرازالففارسگل آذرمحمد امین44

610.33.71اینده سازان اریساصفهانپری زنگنهمحمد مهدی45

420.33.76شهید فرجام جهرمفارسشعبانیامیر محمد46

310.33.98هیات شهرضااصفهانانصاریامیر صدرا47

380.33.99اکادمی شنا داورزنیتهرانترابیبرایان48

320.34.09اکادمی شنا داورزنیتهرانصالحیهیراد49

330.34.13روح بخش گیالنگیالنمحجوبماهان50

760.34.23موج ری تهران بتهرانقشقاییمحمد امین51

730.34.35موج ری تهران بتهرانخانپورعلی اکبر52

510.34.46شهید فرجام جهرمفارسپیوندیانحسین53

560.34.54صنایع الکترونیک شیراز بفارسطریقتعلی54

340.34.56قدرت کارون اهوازخوزستانموسویکیارش55

410.35.01هیات شنا همدانهمدانسخاییانپرهام56

260.36.87موج ری تهران جتهرانرمضانژادهاشکان57

150.37.55والاصفهانبیاتسپهر58



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

220.37.97آفتاب شاهین شهر باصفهانکشاورزبنیامین59

140.41.71آفتاب شاهین شهر باصفهانسعیدیانحامد60

270.42.67موج ری تهران جتهرانرشیدیامیرمهدی61

خطا54هیات شنا همدانهمدانگودرزیسهیل62

غایب16هدف یارانقممعینی فرعلیرضا63

غایب23هدف یارانقممرادخانیارمیا64

غایب84هیات شنا اصفهان باصفهانملکوتیمحمد جواد65



27
امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستانردیف

344.31.3836هیات شنااستان اصفهان الفاصفهان1

324.38.4532هیات شنا فارس  الففارس2

244.47.6630هیات شنا خوزستانخوزستان3

384.52.1528دی9اکادمی شنا تهران4

354.53.2826موج ری تهران الفتهران5

364.55.9424هیات شنا اصفهان ب6

144.56.2522هیات شنا رودهنتهران7

335.06.6520 تهران6استخر نور منطقه تهران8

محمد صالح فصیحی

علیرضا کریمی

محمدرضا غالمی

سپهر واثقی

یاسین پناهیان

امیرحسین زارع

محمد رضا مرادی

علیرضا کاووسی

سجادروایی

مهدی ریحانی

رضا قنواتی

علی اصغر شاه ولی

محمد مهدی عسگری

حسین انزه لیچی

امیر ارین پوردار

سپهر طالبی

بنیامین سلیمان ابادی

پارسا مهربان

امیررضا سهرابی

سهیل بیاتی

محمد حسین امینی

سپهر نیک فر

محمد امین خانی

امین صادقی

آریا جاوید نیا

ارین احمدی

ماهان مهری پاشاکی

دانیال شفیعی

محمد پارسا نورایین

امیر جودکی

محمد حسین قاسمی

محمد امین بیگلرخانی

نام و نام خانوادگی

 سال14 و 13متر مختلط تیمی 100در4



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستانردیف

235.25.03هیات شنا اصفهان جاصفهان9

375.26.38اریساصفهان10

155.31.90آفتاب شاهین شهراصفهان11

255.38.0صنایع الکترونیک شیراز الففارس12

265.38.57موج ری تهران بتهران13

315.39.11اینده سازان اریساصفهان14

165.54.30استخرکوثر مرو دشتفارس15

136.03.72قدرت کارون اهوازخوزستان16

226.06.12شهید فرجام جهرمفارس17

276.17.38موج ری تهران جتهران18

فرزاد تاجیک

علی اکبر خانپور

امیر محمد اسماعیل زاده

محمد امین قشقایی

محمد پری زنگنه

ارین عابدیان

اروین انصاری

کاوه ترابی

امیررضا خورشیدی

علیرضا تیموری

حسین خالقی

امیررضا مرادیان

سید امین حسینی

ابوالفضل پورسلیمان

اشکان رمضان زاده

امیرحسین علیزم

شهروز دیودل

یاسین مصلی نژاد

حسین پیوندیان

امیر محمد شعبانی

امیر حسین موذن زاده

امیرحسین کوثری نژاد

محمد رضا اقاجری

کیارش موسوی

آروین ظهرابی

امیر مهدی بختیاری

مهرشاد عیدی پور

ایلیا عیان پور

نام و نام خانوادگی

حسین حسن بیگی

علیرضا پیکانپور

ایمان صادقی

امیرحسین جاوری

سهیل حبیبی

محمد رئوف شایگان نیا

معراج سلطانی

متین مرادی

ساالر پناهیان

محمد امین گل اذر

علی مجاهد نقی

علیرضا ترابی



28
امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

752.49.3518هیات شنا اصفهان الفاصفهانکریمیعلیرضا1

782.49.8316دی9اکادمی شنا تهرانانزه لیچیحسین2

772.52.7615اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقییوسف پورمهدی3

642.54.3514موج ری تهران الفتهرانمهربانپارسا4

553.02.3813هیات شنا استان فارس الففارسکاووسی ابسردیعلیرضا5

243.03.1212هیات شنا خوزستانخوزستانریحانیمهدی6

663.04.6611هیات شنا اصفهان باصفهانصادقیامین7

653.04.6910هیات شنا اصفهان باصفهاننیک فرسپهر8

433.09.748هیات شنا استان فارس بفارسکشاورزعرفان9

723.09.917اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقیجنوبیعلیرضا10

463.10.566هیات شنا استان فارس بفارسشیرافکنکورش11

613.10.995هیات شنا اصفهان جاصفهانصادقیایمان12

543.12.954هیات شنا استان فارس الففارسزارعامیرحسین13

633.14.523اریساصفهانشایگان نیامحمد رئوف14

483.15.432موج ری تهران بتهرانخانپورعلی اکبر15

513.17.451صنایع الکترونیک شیراز الففارسمجاهد نقیعلی16

373.19.27 تهران6استخر نور منطقه تهرانرضاییمتین17

623.19.50اریساصفهانحبیبیسهیل18

453.21.87صنایع الکترونیک شیرازالففارسترابیعلیرضا19

673.22.11موج ری تهران الفتهرانباجالنامیرحسین20

263.24.04استخر سرپوشیده کوثر یاسوجکهکیلویه و بویر احمدلواآیدین21

383.24.56اکادمی شنا داورزنیتهراننظیریسپهر22

313.25.41اکادمی شنا داورزنیتهرانصالحیهیراد23

253.25.78هیات شنا خوزستانخوزستانشعبانیکیان24

533.27.07اینده سازان اریساصفهانمیرزایی رادآرین25

743.27.39استخر کوثر مرودشتفارستیموریعلیرضا26

 سال14 و 13متر قورباغه 200



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

733.27.71هیات شنا اصفهان الفاصفهانغالمیمحمدرضا27

713.29.08هیات شنا رودهنتهراناحمدیآرین28

563.30.07اینده سازان اریساصفهانترک مورنانیمحمد معین29

683.33.76قدرت کارون اهوازخوزستانموسویکیارش30

443.36.62آفتاب شاهین شهر الفاصفهانبختیاریامیر مهدی31

353.36.65 تهران6استخر نور منطقه تهرانجودکیامید32

583.36.96قدرت کارون اهوازخوزستانکوثری نژادامیر خسین33

273.37.53موج ری تهران جتهرانحسینیسید امین34

573.37.70صنایع الکترونیک شیراز بفارسسوریرادمان35

763.38.10استخر کوثر مرودشتفارسمرادیانامیر رضا36

423.38.20شهید فرجام جهرمفارسمصلی نژادیاسین37

163.39.77روح بخش گیالنگیالنمحجوبماهان38

473.48.76مقاومت فجراصفهانمزروعیمتین39

363.49.53هیات شنا همدانهمدانسخاییانپرهام40

523.56.47صنایع الکترونیک شیراز بفارسصمیمیسینا41

283.58.83آفتاب شاهین شهر الفاصفهانعیان پورایلیا42

154.02.51ایران سوییمرزمازندرانخاتمیانسجاد43

344.03.90هیات شهرضااصفهانانصاریامیر صدرا44

334.12.75آفتاب شاهین شهر باصفهانکشاورزبنیامین45

224.24.02لرستانلرستانرمضانیامیرمهدی46

234.54.11آفتاب شاهین شهر باصفهانسعیدیانحامد47

خطا32شهید فرجام جهرمفارسدیودلشهروز48

غایب14روح بخش گیالنگیالنسماییمحمد حسین49

غایب41موج ری تهران بتهرانبهروزهومن50



30
امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

820.28.0118هیات شنا خوزستانخوزستانقنواتیرضا1

830.28.1616هیات شنا رودهنتهرانمهری پاشاکیماهان2

840.28.2915هیات شنا اصفهان الفاصفهانغالمیمحمدرضا3

880.28.3514هیات شنا اصفهان الفاصفهانفصیحیمحمد صالح4

660.28.3813ایران سوییمرزمازندرانرستم نژادمانی5

720.28.8612هیات شنا استان فارس الففارسمرادیمحمدرضا6

870.29.0611هیات شنا رودهنتهرانشفیعیدانیال7

630.29.3610شمال شرق تهرانتهرانعبدالهیپارسا8

760.29.548هیات شنا اصفهان باصفهانخانیمحمد امین9

780.30.257هیات شنا استان فارس الففارسزارعامیرحسین10

860.30.506آفتاب شاهین شهر الفاصفهانعیدی پورمهرشاد11

320.30.595روح بخش گیالنگیالنحسین خواهکارن12

640.30.764هیات شنا خوزستانخوزستانشاه ولیعلی اصغر13

850.31.153موج ری تهران الفتهرانمهربانپارسا14

580.31.342دی9اکادمی شنا تهرانطالبیسپهر15

710.31.581هیات شنا اصفهان باصفهانصادقیامین16

680.31.93دی9اکادمی شنا تهرانپوردار سراییامیر آرین17

650.32.09 تهران6استخر نور منطقه تهرانبیگلرخانیمحمدامین18

460.32.17آبی المپیکاصفهانخسرویارین19

810.32.74اریساصفهانسلطانیمعراج20

730.32.95اینده سازان اریساصفهانانصاریآروین21

360.33.05صنایع الکترونیک شیراز الففارسمجاهد نقیعلی22

620.33.12 تهران6استخر نور منطقه تهراندرودیانفواد23

750.33.21اریساصفهانجوانمردامیر رضا24

570.33.23قدرت کارون اهوازخوزستانآقاجریمحمد رضا25

670.33.27هیات شنا همدانهمدانگودرزیسهیل26

 سال14 و 13متر پروانه 50



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

520.33.41هیات شنا استان فارس بفارسشیرافکنکورش27

430.33.63اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقیجنوبیعلیرضا28

740.33.64موج ری تهران الفتهرانسهرابیامیررضا29

450.33.85اکادمی شنا المپیک اذربایجانآذربایجان شرقییوسف پورمهدی30

330.34.10لرستانلرستانسرلکمحمد یزدان31

240.34.57اسمان ابی الیگودرزلرستانتوکلیکیان32

550.34.90موج ری تهران بتهراناسماعیل زادهامیر محمد33

470.34.97هیات شهرضااصفهانعظیمی میرابادیامیر34

480.35.20استخر سرپوشیده کوثر یاسوجکهکیلویه و بویر احمدلواآیدین35

770.35.36اینده سازان اریساصفهانترابیکاوه36

350.35.41آراد گیالنگیالنفرزانه باز قلعهآراد37

210.35.89آفتاب شاهین شهر الفاصفهانعیان پورایلیا38

540.36.17موج ری تهران بتهرانقشقاییمحمد امین39

370.36.22هیات شنا اصفهان جاصفهانجاوریامیرحسین40

310.36.77ایران سوییمرزمازندرانباقریانباربد41

230.37.03لرستانلرستانعبدالوندفرزاد42

610.37.39شهید فرجام جهرمفارسرضا زادهحسین43

340.37.45هیات شنا اصفهان جاصفهانپیکانپورعلیرضا44

440.37.92هیات شهرضااصفهانعشقیمحمد امین45

260.38.55صنایع الکترونیک شیرازالففارسگل آذرمحمد امین46

510.39.34شهید فرجام جهرمفارسپیوندیانحسین47

420.39.49هیات شنا همدانهمدانسخاییانپرهام48

410.39.88شمال شرق تهرانتهرانمطلبیرضا49

280.41.17اکادمی شنا داورزنیتهرانترابیبرایان50

560.41.41موج ری تهران جتهرانعلیزمامیرحسین51

530.43.72موج ری تهران جتهرانحسینیسید امین52

380.44.60صنایع الکترونیک شیراز بفارسطریقتعلی53

270.49.0قدرت کارون اهوازخوزستانچهارلنگیامیر ارسالن54

250.50.66صنایع الکترونیک شیراز بفارسسوریرادمان55

غایب14هدف یارانقممرادخانیارمیا56

غایب15والاصفهانبیاتسپهر57

غایب22اکادمی شنا داورزنیتهراننظیریسپهر58



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام ردیف

غایب16هدف یارانقمبهروزعلیرضا59



32
امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستانردیف

354.03.7236هیات شنا اصفهان الفاصفهان1

234.05.5432هیات شنا استان فارس الففارس2

254.13.9130هیات شنا خوزستانخوزستان3

384.20.1228دی9اکادمی شنا تهران4

374.22.1826هیات شنا اصفهان باصفهان5

364.23.4124 تهران6استخر نور منطقه تهران6

144.24.2622هیات شنا رودهنتهران7

344.29.2920موج ری تهران الفتهران8

334.29.67اریساصفهان9

حسین انزه لیچی

محمد مهدی عسگری

امیرارین سرایی

سپهر طالبی

محمد امین خانی

امین صادقی

سپهر نیک فر

محمد حسین امینی

محمد حسین قاسمی

فواد درودیان

محمد پارسا نور ایین

محمد امین  بیگلر خانی

دانیال ضفیعی

آرون احمدی

آریا جاویدنیا

ماهان  مهری پاشاکی

امیر حسین باجالن

امیر رضا سهرابی

سهیل بیاتی

پارسا مهران

سپهر واثقی

یوسف تیغران

محمدرضا غالمی

علیرضا کریمی

یاسن پناهیان

امیرحسین زارع

محمد رضا مرادی

علیرضا کاووسی

سجاد روایتی

علی اصغر شاه ولی

مهدی ریحانی

رضا قنواتی

نام و نام خانوادگی

 سال14 و 13 آزاد تیمی 100در4

متین مرادی

محمد رئوف شایگان نیا

امیر رضا جوانمرد

معراج سلطانی



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستانردیف

274.47.48هیات شنا اصفهان جاصفهان10

154.51.19آفتاب شاهین شهر الفاصفهان11

314.52.85آینده سازان اریساصفهان12

324.55.75صنایع الکترونیک شیرازالففارس13

245.06.23موج ری تهران بتهران14

225.11.04شهیدفرجام جهرمفارس15

165.11.77استخر کوثر مرودشتفارس16

135.27.64قدرت خوزستانخوزستان17

265.28.04موج ری تهران جتهران18

امیررضا خورشیدی

حسین خالقی

علی رضا تیموری

امیررضا تیموریان

حسین پیوندیان

یاسن مصلی نژآد

شهروز دیودل

امیرمحمد شعبانی

امین حسینی

ابوالفضل پورسلیمانی

اشکان رمضان زاده

امیرحسین علی زم

امیرحسین موذن زاده

کیارش موسوی

امیرحسین کوثری

محمد رضا آقاجری

نام و نام خانوادگی

ایمان صادقی

حسین حسن بیگی

علیرضا پیکان پور

امیرحسین جاوری

مهرشاد عیدیپور

ایلیا عیانپور

امیر مهدی بختیاری

آروین ظهرابی

علیرضا ترابی

علی مجاهد نقی

محمد امین گل اذر  

ساالر پناهیان

علی اکبر خانپور

امیر محمد اسماعیل زاده

محمد امین قشقایی

فرزاد تاجیک

کاوه ترابی

اروین انصاری

محمد معین ترکان

محمد مهدی پری زنگنه



جمع امتیاز تیم ها
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جمع امتیاز تیم ها
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جمع امتیاز تیم ها

351018شمال شرق تهران19
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77لرستان25
44شهید فرجام جهرم26
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جمع امتیاز تیم ها

استخر سرپوشیده کوثر یاسوج29

آسمان ابی الیگودرز30

آفتاب شاهین شهر ب31

آکادمی شنا داورزنی32

مقاومت فجر33

موج ری تهران ج34

وال35

هدف یاران36

هیات شهرضا37
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