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امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

551.12.6518 تهران6استخر نورمنطقه تهرانهاتفصدرا1

461.14.3116دی ازادی9اکادمی شنا تهرانچراغیپارسا2

571.14.3615موج ری تهران الفتهرانرباطیامیرعلی3

581.14.5114موج ری تهران الفتهرانسلیمانییاشار4

451.15.2013اریساصفهانشعربافشهراد5

541.15.8012 تهران6استخر نورمنطقه تهرانگلشنامیرعلی6

521.18.0911هیات شنا خوزستانخوزستانمحمدیابوالفضل7

511.19.8610باشگاه شینکردستانامیریسامی8

531.20.858اصفهان الفاصفهاناسکندریمیالد9

561.21.427اصفهان الفاصفهاننادرپوربهراد10

361.23.756هیات شنا شهریارتهراننعمت الهیامیرعلی11

381.24.385چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریطالبی پورفرهان12

441.24.474موج ری تهران بتهرانترکمانامیر علی13

221.26.383اصفهان باصفهانخدابخشیعلی14

271.28.012چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریطالبی پورماهان15

281.28.411دی ازادی9اکادمی شنا تهرانغفاریکاوه16

321.29.53اکادمی شنا داورزنیتهرانبشپولکسری17

331.29.54استخر کوثر مرودشتفارسفالحمحمد حسین18

251.30.00اصفهان باصفهانکرمیمسعود19

351.32.01شهید فرجام جهرمفارسرحمانیانامیرحسین20

151.32.04چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریمختاریمحمد21

481.34.37هیات شنا خوزستانخوزستانکنعانیمبین22

211.34.60هیات شنا همدانهمدانحقیقی شفیعیسروش23

371.34.70موج ری تهران جتهرانعباسقلی زادهامیر رضا24

161.37.86هیات شنا همدانهمدانیاریعلیرضا25

421.38.30موج ری تهران بتهرانزمانیمحمد امین26

سال12و 11پروانه 100



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

171.38.57اصفهان جاصفهانروزگاریانابوالفضل27

431.39.51اریساصفهانآقاییپرهام28

311.39.90موج ری تهران جتهرانزنگنهمحمد طاهر29

411.41.83آینده سازان اریساصفهانکریمیاحسان30

231.44.06استخر کوثر مرودشتفارسبرومندامیرعلی31

141.44.28اصفهان جاصفهانروانفرطاها32

181.45.96هیات شنا شهرضااصفهانسبزواریحسین33

241.51.18صنایع الکترونیک شیرازفارسموذنیبنیامین34

261.51.66صنایع الکترونیک شیرازفارسمعماریامیر حسین35

341.57.56آینده سازان اریساصفهانکشانیطاها36

132.10.68آفتاب شاهین شهراصفهانبوشهریسپهر37

122.42.21آفتاب شاهین شهراصفهانسعیدپویان38

خطا47شهید فرجام جهرمفارسنظریامیرحسین39

غایب11باشگاه مقاومت فجراصفهانصالحیحسین40



3

امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

712.25.9916 تهران6استخر نورمنطقه تهرانسنجیدهامیر علی2

782.26.0618 تهران6استخر نورمنطقه تهرانهاتفصدرا1

662.27.7015دی ازادی9اکادمی شنا تهرانچراغیپارسا3

652.30.1814هیات شنا همدانهمدانمحمدیانمهرداد4

772.30.7613موج ری تهران الفتهرانابراهیمیمانی5

672.32.5312باشگاه شینکردستانامیریسامی6

732.35.3911اصفهان الفاصفهانسعیدیسینا7

442.36.2510دی ازادی9اکادمی شنا تهرانریاضیسید علیرضا8

722.363.448موج ری تهران الفتهرانسلیمانییاشار9

742.37.287اصفهان باصفهانمسائلیعادل10

762.38.286اصفهان الفاصفهانقربان زادهپارسا11

512.40.545استخر کوثر مرودشتفارسکدخداییعلیرضا12

562.40.944چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریطالبی پورفرهان13

522.41.183شهید فرجام جهرمفارسرحمانیانامیرحسین14

582.41.562شهید فرجام جهرمفارسابراهیمیماهان15

422.42.421چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریرشیدیامیرعلی16

622.45.69موج ری تهران بتهرانقاسمیمحمد17

482.45.91استخر کوثر مرودشتفارسفخارآرمین18

532.45.98ابی المپیکاصفهاننیک نژادیمحمد رضا19

632.47.99آینده سازان اریساصفهانعصاریبردیا20

612.49.63اریساصفهانسالمآرین21

472.50.68اکادمی شنا داورزنیتهرانساالر کیاانوش22

462.50.89هیات شنا خوزستانخوزستانباوادیمحمد23

412.51.99هیات شنا همدانهمدانبیگلریبهزاد24

682.52.36اریساصفهانربیعیامیر علی25

سال12و11آزاد200



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

752.52.87اصفهان باصفهانخدابخشیمحمد26

372.54.95چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریعبدالهیمحمد مهدی27

322.55.19چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریشهبازامیر مهدی28

642.56.78موج ری تهران بتهرانطباطباییمحمد حسن29

312.57.04باشگاه ستارگان قمقمسبحانیامیر حسین30

542.59.34آینده سازان اریساصفهانلرستانیمحمد مهدی31

433.00.14صنایع الکترونیک شیرازفارسدیندارلوبهزاد32

363.00.81هیات شنا شهریارتهراننظریامیرعلی33

573.05.05اصفهان جاصفهاناستکیمحمد مهدی34

553.05.59اصفهان جاصفهاندادمهرصدرا35

233.06.61دوکوهه شرق تهرانتهرانتقواییامیر صدرا36

453.11.21صنایع الکترونیک شیرازفارستوکل شوریجهشایان37

243.12.05لرستانلرستانذلقیمحمد جواد38

343.16.33اکادمی شنا داورزنیتهرانعبدالرحیمیکاوه39

253.19.05باشگاه مقاومت فجراصفهانزراعتیعلی اصغر40

383.19.95اسمان ابی الیگودرزلرستانتوکلیکامیار41

283.25.01آفتاب شاهین شهراصفهانمردانیعلی42

353.26.99استخر کارون اهوازخوزستانمعیدی جرفینواب43

163.29.32لرستانلرستانرمضانیعلی44

223.29.33آفتاب شاهین شهراصفهاناحمدیامیر علی45

153.41.03روح بخش گیالنگیالننصیریمانی46

143.57.91روح بخش گیالنگیالنقنبریمهدی47

274.01.69هیات شنا شهرضااصفهانموسویاشکان48

غایب26باشگاه مقاومت فجراصفهانصادقیاشکان49

غایب33هیات شنا شهرضااصفهانماهرمحمد امین50
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امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

452.45.6418اریساصفهانشعربافشهراد1

422.46.7716دی ازادی9اکادمی شنا تهرانچراغیپارسا2

562.47.4415 تهران6استخر نورمنطقه تهرانسنجیدهامیر علی3

532.48.014 تهران6استخر نورمنطقه تهرانکریم خان زندامیر حسین4

332.54.9313شهید فرجام جهرمفارسنظریامیرحسین5

412.55.4312باشگاه شینکردستانامیریسامی6

542.56.1311اصفهان الفاصفهانتائبیپرهام7

552.56.5710اصفهان الفاصفهاننادرپوربهراد8

582.59.208موج ری تهران الفتهرانسلیمانییاشار9

483.03.457چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریکوهی فایقحسین علی10

323.06.716هیات شنا همدانهمدانمحمدیانمهرداد11

443.09.165استخر کوثر مرودشتفارسفالحمحمد حسین12

383.10.474هیات شنا همدانهمدانحقیقی شفیعیسروش13

363.12.203شهید فرجام جهرمفارسجاماسبیمحمد جواد14

133.12.212اکادمی شنا داورزنیتهرانبشپولکسری15

273.13.321موج ری تهران بتهرانترکمانامیر علی16

353.15.36چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریرشیدیامیرعلی17

573.16.0اصفهان باصفهانکرمیمسعود18

153.19.73اصفهان جاصفهانروانفرطاها19

463.20.42اریساصفهانسالمآرین20

433.20.88استخر کوثر مرودشتفارسسجادیانامیر محمد21

213.22.96هیات شنا خوزستانخوزستانباوادیمحمد22

243.23.70دی ازادی9اکادمی شنا تهرانفرح بخشمانی23

373.25.41چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریعبدالهیمحمد مهدی24

123.26.61موج ری جتهرانعباس قلی زادهامیررضا25

سال12و11مترمختلط انفرادی200



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

313.28.27صنایع الکترونیک شیرازفارسدیندارلوبهزاد26

امیر حسین27
سفیدپوش 

خامنه
163.29.78هیات شنا شهریارتهران

473.30.27آینده سازان اریساصفهانکریمیاحسان28

183.37.25موج ری جتهرانحیدریمحمدطاها29

253.41.22صنایع الکترونیک شیرازفارسمعماریامیر حسین30

173.51.44آفتاب شاهین شهراصفهانبوشهریسپهر31

143.51.56باشگاه ستارگان قمقممومنی پورامیر محمد32

343.54.59آینده سازان اریساصفهانغازاریاناریک33

114.42.53آفتاب شاهین شهراصفهانسعیدپویان34

خطا22اکادمی شنا داورزنیتهرانساالر کیاانوش35

خطا23موج ری تهران بتهرانصمدپورامیر علی36

خطا26باشگاه ستارگان قمقمفراهانیعلی37

خطا28اصفهان جاصفهاناستکیمحمد مهدی38

خطا51موج ری تهران الفتهراننعیماامیررضا39

خطا52اصفهان باصفهانخدابخشیعلی40



7

امتیاز رکورددستهخطنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

480.28.6218اریساصفهانشعربافشهراد1

580.28.7916 تهران6استخر نورمنطقه تهرانهاتفصدرا2

380.30.1715موج ری تهران الفتهراننعیماامیررضا3

370.30.2114ایران سوییمرزمازندرانحیدرپورامیر علی4

770.30.2313هیات شنا خوزستانخوزستانمحمدیابوالفضل5

280.30.4512اصفهان الفاصفهانسلجوقیانرهام6

680.31.1511 تهران6استخر نورمنطقه تهرانپاینده فردعلیرضا7

180.31.4710اصفهان باصفهانمسائلیعادل8

170.31.558شهید فرجام جهرمفارسرحمانیانامیرحسین9

660.31.607دی ازادی9اکادمی شنا تهرانفراحیسپهر10

780.31.756موج ری تهران الفتهرانرباطیامیرعلی11

880.31.785اصفهان الفاصفهاننادرپوربهراد12

550.32.234چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریطالبی پورفرهان13

570.32.713اریساصفهانآقاییپرهام14

250.32.752موج ری تهران بتهرانقاسمیمحمد15

560.32.901شهید فرجام جهرمفارسرستمیامیرمحمد16

440.33.20چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریعبدالهیمحمد مهدی17

350.33.25هیات شنا خوزستانخوزستانارمندیامیر علی18

860.33.37ابی المپیکاصفهاننیک نژادیمحمد رضا19

470.33.40باشگاه شینکردستانامیریسامی20

540.33.48دی ازادی9اکادمی شنا تهرانریاضیسید علیرضا21

850.33.62هیات شنا همدانهمدانسخاییانرهام22

740.33.70چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریمختاریمحمد23

750.33.82چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریکوهی فایقحسین علی24

340.33.93هیات شنا شهریارتهراننظریامیرعلی25

270.33.99آینده سازان اریساصفهانراعیمتین26

سال12و11متر ازاد 50



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

870.34.06آینده سازان اریساصفهانعصاریبردیا27

820.34.16استخر کوثر مرودشتفارسبهزادیامیر حسین28

670.34.39اصفهان باصفهانخدابخشیمحمد29

650.34.52ایران سوییمرزمازندرانخورشیدیانپارسا30

160.34.90موج ری تهران بتهرانترکمانامیر علی31

640.34.92باشگاه ستارگان قمقمسبحانیامیر حسین32

360.34.99اصفهان جاصفهانروزگاریانابوالفضل33

760.35.13صنایع الکترونیک شیرازفارسدیندارلوبهزاد34

460.35.72استخر کوثر مرودشتفارسسجادیانامیر محمد35

330.36.31والاصفهانربیعی سامانیطاها36

130.36.36لرستانلرستانذلقیمحمد جواد37

450.36.57اصفهان جاصفهاندادمهرصدرا38

150.37.06هیات شنا همدانهمدانیاریعلیرضا39

240.37.09باشگاه ستارگان قمقمفراهانیعلی40

140.37.54استخر کارون اهوازخوزستانمعیدی جرفینواب41

430.37.90هیات شنا شهرضااصفهانسبزواریحسین42

980.38.22موج ریتهرانشیخیسینا43

260.38.70صنایع الکترونیک شیرازفارسمعماریامیر حسین44

620.39.40اکادمی شنا داورزنیتهرانباطبیمتین45

320.39.71آفتاب شاهین شهراصفهاناحمدیامیر علی46

110.39.80روح بخش گیالنکیالننصیریمانی47

840.39.97استخر کارون اهوازخوزستانقوام پورامیر سام48

230.40.24هیات شنا شمال شرق تهرانتهرانتقی نژادایلیا49

630.40.71هیات شنا شهرضااصفهانموسویاشکان50

510.40.75لرستانلرستانرمضانیعلی51

610.40.75آفتاب شاهین شهراصفهانمردانیعلی52

410.40.95اکادمی شنا داورزنیتهرانقاسمیبردیا53

220.41.77نواندیشان پاسارگادتهراناسدیامیرعلی54

420.43.79موج ری تهران جتهرانپورسلیمانعباس55

710.44.30روح بخش گیالنگیالننیک بیننویان56

520.46.73هیات شنا شمال شرق تهرانتهرانملکانمیکائیل57

210.47.40روح بخش گیالنگیالننصیریمانی58



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

120.48.20نواندیشان پاسارگادتهرانمالیریمحسن59

خطا53هیات شنا شهریارتهرانعیساییمحمدآریان60

غایب31شهید بابک معتمدخوزستانباورصاددیانوش61

غایب72باشگاه مقاومت فجراصفهانحاجیانروزبه62

غایب73موج ری تهران جتهرانعباسقلی زادهامیر رضا63

غایب83باشگاه مقاومت فجراصفهانزرینیمیالد64



9

امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

860.33.9018موج ری تهران الفتهراننعیماامیررضا1

850.34.2516 تهران6استخر نورمنطقه تهراننادریمحمدپرهام2

650.35.7215ابی المپیکاصفهاننیک نژادیمحمد رضا3

720.36.0114دی ازادی9اکادمی شنا تهرانفراحیسپهر4

770.36.0713ایران سوییمرزمازندرانحیدرپورامیر علی5

750.36.2012اصفهان الفاصفهانسلجوقیانرهام6

840.36.2011موج ری تهران الفتهرانابراهیمیمانی7

730.36.3310اصفهان باصفهانکرمیمسعود8

880.36.408 تهران6استخر نورمنطقه تهرانپاینده فردعلیرضا9

760.36.697اصفهان باصفهانمسائلیعادل10

550.36.906هیات شنا خوزستانخوزستانمحمدیابوالفضل11

780.37.235شهید فرجام جهرمفارسابراهیمیماهان12

810.37.234اصفهان الفاصفهانقربان زادهپارسا13

310.38.403استخر کوثر مرودشتفارسکدخداییعلیرضا14

820.38.732آینده سازان اریساصفهانراعیمتین15

870.38.841اریساصفهانشریعتیسید سپهر16

660.39.34دوکوهه شرق تهرانتهرانمرادیعلیرضا17

710.39.45دی ازادی9اکادمی شنا تهرانغفاریکاوه18

560.39.77هیات شنا شهریارتهراننعمت الهیامیرعلی19

830.40.39اریساصفهانسالمآرین20

530.40.61چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریرضویسهیل21

460.40.99چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریقائد امینیایلیا22

580.41.13چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریشهبازامیر مهدی23

570.41.55اصفهان جاصفهانحالج پورطاها24

510.41.96دوکوهه شرق تهرانتهرانریاضتیطاها25

270.42.54استخر کوثر مرودشتفارسبرومندامیرعلی26

12و11مترکرال پشت50



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینام27

670.42.74موج ری تهران بتهرانطباطباییمحمد حسن28

380.42.90هیات شنا خوزستانخوزستانارمندیامیر علی29

240.43.25هیات شنا همدانهمدانسخاییانرهام30

430.43.31هیات شنا شهریارتهرانعیساییمحمدآریان31

630.43.41شهید فرجام جهرمفارسرستمیامیرمحمد32

420.43.66هیات شنا شهرضااصفهانموسویاشکان33

610.43.83صنایع الکترونیک شیرازفارسدیندارلوبهزاد34

470.44.01موج ری تهران جتهرانحیدریمحمد طاها35

680.44.23اصفهان جاصفهانروانفرطاها36

640.45.20موج ری تهران بتهرانزمانیمحمد امین37

410.45.40آفتاب شاهین شهراصفهانبوشهریسپهر38

450.45.50باشگاه ستارگان قمقمسبحانیامیر حسین39

350.45.78هیات شنا همدانهمدانبیگلریبهزاد40

440.47.33هیات شنا شمال شرق تهرانتهرانتقی نژادایلیا41

370.47.73موج ری تهران جتهرانعبدالهی فرمعین42

230.47.84اکادمی شنا داورزنیتهراندرودیافیشایان43

740.48.55آینده سازان اریساصفهانلرستانیمحمد مهدی44

540.48.96صنایع الکترونیک شیرازفارسمعماریامیر حسین45

360.49.43هیات شنا شهرضااصفهانرضاییعلی46

330.49.73نواندیشان پاسارگادتهرانقطاری ورکانیامیر رضا47

220.53.42اکادمی شنا داورزنیتهرانرازانیشنتیا48

520.55.06باشگاه ستارگان قمقمفراهانیعلی49

160.55.58روح بخش گیالنگیالننیک بیننویان50

480.57.30استخر کارون اهوازخوزستانقوام پورامیر سام51

320.59.99آفتاب شاهین شهراصفهانسعیدپویان52

261.00.58نواندیشان پاسارگادتهراناسدیامیرعلی53

281.01.04لرستانلرستانرمضانیعلی54

151.07.45شهید بابک معتمدخوزستانباورصاددیانوش55

141.07.54روح بخش گیالنگیالنغالمیآریان56

غایب62چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریشاهوردیآرشام57

غایب25هیات شنا شمال شرق تهرانتهرانملکانمیکائیل58

غایب34باشگاه مقاومت فجراصفهانحاجیانروزبه59
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امتیازرکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

850.30.7518 تهران6استخر نورمنطقه تهرانهاتفصدرا1

820.31.0916هیات شنا خوزستانخوزستانمحمدیابوالفضل2

870.31.7715اریساصفهانشعربافشهراد3

730.32.1814ایران سوییمرزمازندرانحیدرپورامیر علی4

840.33.6213موج ری تهران الفتهرانسلیمانییاشار5

640.33.6912دی ازادی9اکادمی شنا تهرانچراغیپارسا6

830.34.0311 تهران6استخر نورمنطقه تهرانگلشنامیرعلی7

650.34.3010دوکوهه شرق تهرانتهرانمرادیعلیرضا8

780.34.438موج ری تهران بتهرانترکمانامیر علی9

880.34.577اصفهان الفاصفهاننادرپوربهراد10

770.34.596شهید فرجام جهرمفارسنظریامیرحسین11

720.34.805شهید فرجام جهرمفارسرحمانیانامیرحسین12

860.35.084موج ری تهران الفتهرانابراهیمیمانی13

810.35.513اصفهان الفاصفهانتائبیپرهام14

750.35.782باشگاه شینکردستانامیریسامی15

580.36.521اصفهان جاصفهانحالج پورطاها16

610.36.58چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریطالبی پورفرهان17

570.36.90چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریرشیدیامیرعلی18

560.36.90هیات شنا شهریارتهراننعمت الهیامیرعلی32

540.37.15دی ازادی9اکادمی شنا تهرانغفاریکاوه19

سروش20
حقیقی 

شفیعی
510.37.25هیات شنا همدانهمدان

760.37.35اصفهان باصفهانکرمیمسعود21

22
محمد 

حسین
370.38.09استخر کوثر مرودشتفارسفالح

520.38.10اکادمی شنا داورزنیتهرانبشپولکسری23

630.38.58اصفهان باصفهانخدابخشیعلی24

740.38.59اریساصفهانآقاییپرهام25

 سال12 و 11متر پروانه 50



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

710.38.90آینده سازان اریساصفهانعصاریبردیا26

680.38.97هیات شنا خوزستانخوزستانکنعانیمبین27

530.39.02موج ری تهران جتهرانعباسقلی زادهامیر رضا28

340.39.78چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریعبدالهیمحمد مهدی29

450.39.87اصفهان جاصفهانروزگاریانابوالفضل30

430.40.37موج ری تهران جتهرانزنگنهمحمد طاهر31

230.40.69نواندیشان پاسارگادتهرانعطشانیسید طاها33

360.40.96هیات شنا شهرضااصفهانسبزواریحسین34

470.41.03هیات شنا همدانهمدانیاریعلیرضا35

460.41.60باشگاه ستارگان قمقمفراهانیعلی36

440.41.85باشگاه ستارگان قمقمسبحانیامیر حسین37

350.43.03هیات شنا شهریارتهراننظریامیرعلی38

240.43.06استخر کوثر مرودشتفارسبرومندامیرعلی39

670.43.76آینده سازان اریساصفهانشیرزاداشکان40

660.44.26موج ری تهران بتهرانطباطباییمحمد حسن41

270.44.46اکادمی شنا داورزنیتهراندرودیافیشایان42

320.44.90والاصفهانربیعی سامانیطاها43

550.44.92صنایع الکترونیک شیرازفارسدیندارلوبهراد44

620.44.98صنایع الکترونیک شیرازفارسموذنیبنیامین45

150.46.45لرستانلرستانذلقیمحمد جواد46

160.48.07روح بخش گیالنگیالننصیریمانی47

380.48.26هیات شنا شمال شرق تهرانتهرانتقی نژادایلیا48

310.48.46آفتاب شاهین شهراصفهانبوشهریسپهر49

420.49.25استخر کارون اهوازخوزستانقوام پورامیر سام50

480.49.48استخر کارون اهوازخوزستانمعیدی جرفینواب51

410.49.90چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریمختاریمحمد52

280.49.91نواندیشان پاسارگادتهرانقطاری ورکانیامیر رضا53

260.53.21دوکوهه شرق تهرانتهرانتقواییامیر صدرا54

250.54.88آفتاب شاهین شهراصفهاناحمدیامیر علی55

141.11.53شهید بابک معتمدخوزستانباورصاددیانوش56

غایب21هدف یارانقممراد خانیایلیا57

غایب22باشگاه مقاومت فجراصفهانفداییمیکائیل58



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

غایب33هیات شنا شهرضااصفهانماهرمحمد امین59
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امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

751.15.2518 تهران6استخر نورمنطقه تهراننادریمحمدپرهام1

641.17.3216ابی المپیکاصفهاننیک نژادیمحمد رضا2

721.17.5315اصفهان الفاصفهانقربان زادهپارسا3

731.17.9514 تهران6استخر نورمنطقه تهرانپاینده فردعلیرضا4

711.18.4713اصفهان الفاصفهانسلجوقیانرهام5

611.20.8612دی ازادی9اکادمی شنا تهرانفراحیسپهر6

651.21.5511اصفهان باصفهانمسائلیعادل7

621.22.6110هیات شنا همدانهمدانمحمدیانمهراد8

631.23.408شهید فرجام جهرمفارسابراهیمیماهان9

761.23.857موج ری تهران الفتهرانابراهیمیمانی10

781.24.406استخر کوثر مرودشتفارسکدخداییعلیرضا11

561.25.985آینده سازان اریساصفهانراعیمتین12

331.28.294چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریشهبازامیر مهدی13

551.28.403اریساصفهانسالمآرین14

411.28.952دی ازادی9اکادمی شنا تهرانغفاریکاوه15

341.28.971چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریرضویسهیل16

581.29.13اکادمی شنا داورزنیتهرانساالر کیاانوش17

541.29.48اریساصفهانشریعتیسید سپهر18

571.30.32شهید فرجام جهرمفارسرستمیامیرمحمد19

481.30.33استخر کوثر مرودشتفارسفخارآرمین20

661.31.19اصفهان باصفهانخدابخشیعلی21

431.32.68هیات شنا خوزستانخوزستانباوادیمحمد22

681.33.09موج ری تهران بتهرانطباطباییمحمد حسن23

381.34.11اکادمی شنا داورزنیتهرانعبدالرحیمیکاوه24

511.34.27اصفهان جاصفهانروانفرطاها25

371.34.45چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریقائد امینیایلیا26

 سال12 و11متر کرال پشت  100



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

361.34.47دوکوهه شرق تهرانتهرانریاضتیطاها27

241.35.14هیات شنا شهریارتهرانعیساییمحمدآریان28

امیر حسین29
سفیدپوش 

خامنه
321.35.98هیات شنا شهریارتهران

461.37.34اصفهان جاصفهاناستکیمحمد مهدی30

471.37.93هیات شنا همدانهمدانبیگلریبهراد31

671.38.10موج ری تهران بتهرانزمانیمحمد امین32

251.39.96موج ری تهران جتهرانحیدریمحمد طاها33

421.39.97باشگاه ستارگان قمقمسبحانیامیر حسین34

531.40.96آینده سازان اریساصفهانلرستانیمحمد مهدی35

231.41.11آفتاب شاهین شهراصفهانبوشهریسپهر36

451.45.82صنایع الکترونیک شیرازفارستوکل شوریجهشایان37

441.46.14باشگاه ستارگان قمقمفراهانیعلی38

311.47.23موج ری تهران جتهرانعبدالهی فرمعین39

271.52.82هیات شنا شهرضااصفهانرضاییعلی40

521.54.57صنایع الکترونیک شیرازفارسمعماریامیر حسین41

282.00.23نواندیشان پاسارگادتهرانقطاری ورکانیامیر رضا42

262.03.59آفتاب شاهین شهراصفهانسعیدپویان43

142.24.50روح بخش گیالنگیالنسیفیآرشام44

162.35.91روح بخش گیالنگیالنغالمیآریان45

غایب15هدف یارانقممراد خانیایلیا46

غایب22باشگاه مقاومت فجراصفهانباقریمحمد47

غایب35چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریشاهوردیآرشام48

غایب77شهید بابک معتمدخوزستانباورصاددیانوش49
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امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

850.37.4518اریساصفهانشعربافشهراد1

880.37.6416دی ازادی9اکادمی شنا تهرانمهدی زادهآراد2

860.38.0515موج ری تهران الفتهراننعیماامیررضا3

870.39.4714 تهران6استخر نورمنطقه تهرانکریم خان زندامیر حسین4

840.39.8913موج ری تهران الفتهرانجهانگیریمحمد متین5

830.40.7712 تهران6استخر نورمنطقه تهرانگودرزیمحمد علی6

520.41.6811هیات شنا شهریارتهرانسلمانیانیاسین7

710.42.2210نواندیشان پاسارگادتهرانعطشانیسید طاها8

720.42.768هیات شنا خوزستانخوزستانمحمدیابوالفضل9

820.43.097دوکوهه شرق تهرانتهرانمرادیعلیرضا10

410.43.206چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریآزاددانیال11

610.43.215شهید فرجام جهرمفارسعربعلیرضا12

340.43.724چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریکوهی فایقحسین علی13

460.43.843شهید فرجام جهرمفارسرحمانیانامیرحسین14

650.43.872هیات شنا همدانهمدانحقیقی شفیعیسروش15

480.43.911هیات شنا خوزستانخوزستانارمندیامیر علی16

310.43.96چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریجعفریمیالد17

450.43.97ابی المپیکاصفهاننیک نژادیمحمد رضا18

680.44.12هیات شنا شهریارتهراننعمت الهیامیرعلی19

750.44.48اصفهان الفاصفهاناسکندریمیالد20

580.44.53دی ازادی9اکادمی شنا تهرانفرح بخشمانی21

730.44.58موج ری تهران بتهرانقاسمیمحمد22

570.45.16هیات شنا همدانهمدانسخاییانرهام23

770.45.28صنایع الکترونیک شیرازفارسدیندارلوبهراد24

740.45.73اصفهان باصفهانخدابخشیمحمد25

360.46.13اسمان ابی الیگودرزلرستانتوکلیکامیار26

 سال12 و 11متر قورباغه 50



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

510.46.32استخر کوثر مرودشتفارسسجادیانامیر محمد27

430.46.51اصفهان جاصفهانحالج پورطاها28

660.46.62اریساصفهانجعفریرادمهر29

250.46.64چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریعبدالهیمحمد مهدی30

530.46.88دوکوهه شرق تهرانتهرانریاضتیطاها31

240.46.97والاصفهانربیعی سامانیطاها32

760.47.53موج ری تهران بتهرانصمدپورامیر علی33

780.48.98اصفهان باصفهانکرمیمسعود34

470.49.50اصفهان جاصفهانروزگاریانابوالفضل35

330.49.82باشگاه ستارگان قمقممومنی پورامیر محمد36

320.49.86ایران سوییمرزمازندرانخورشیدیانپارسا37

350.49.95استخر کوثر مرودشتفارسزارعامیرعلی38

620.50.36صنایع الکترونیک شیرازفارسمعماریامیر حسین39

670.50.69آینده سازان اریساصفهانعصاریبردیا40

260.50.85لرستانلرستانذلقیمحمد جواد41

550.51.12باشگاه مقاومت فجراصفهانقاسمیسپهر42

540.51.16هیات شنا شهرضااصفهانسبزواریحسین43

560.52.62آینده سازان اریساصفهانیزدیآریان44

230.52.72استخر کارون اهوازخوزستانقوام پورامیر سام45

440.53.11موج ری تهران جتهرانشیخیسینا46

270.53.67استخر کارون اهوازخوزستانمعیدی جرفینواب47

210.54.82اکادمی شنا داورزنیتهرانقاسمیبردیا48

150.55.12آفتاب شاهین شهراصفهانمردانیعلی49

140.55.67آفتاب شاهین شهراصفهاناحمدیامیر علی50

420.57.71موج ری تهران جتهرانتقویمحمد صدرا51

380.58.91هیات شنا شمال شرق تهرانتهرانتقی نژادایلیا52

280.59.27اکادمی شنا داورزنیتهرانرازانیشنتیا53

640.59.44باشگاه مقاومت فجراصفهانزراعتیعلی اصغر54

171.01.28روح بخش گیالنگیالننصیریمانی55

371.02.95نواندیشان پاسارگادتهراناسدیامیرمحمد56

131.05.17روح بخش گیالنگیالننیک بیننویان57

161.12.94شهید بابک معتمدخوزستانباورصاددیانوش58



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

خطا22لرستانلرستانرمضانیعلی59

خطا81اصفهان الفاصفهانصالحیانآرمان60

غایب63هیات شنا شهرضااصفهانماهرمحمد امین61
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امتیازرکوردخطدستهتیماستانردیف

314.34.7436 تهران6استخر نورمنطقه تهران1

374.36.5232اصفهان الفاصفهان2

274.47.1630دی ازادی9اکادمی شنا تهران3

264.49.5628شهید فرجام جهرمفارس4

334.51.3226موج ری تهران الفتهران5

324.57.5524اریساصفهان6

7
چهارمحال و 

بختیاری
225.04.0822چهارمحال و بختیاری الف

255.11.1720اصفهان باصفهان8

 سال12 و 11 متر آزاد تیمی 100در4

شهراد شعر باف 

امیر علی ربیعی

آرین سالم

پرهام اقایی

عادل مسائلی 

محمد خدابخشی 

علی خدابخشی 

مسعود کرمی

نام و نام خانوادگی

امیر علی سنجیده

علیرضا پاینده فر

امیر حسین کریم خان زند

صدرا هاتف

بهراد نادرپور

سینا سعیدی

میالد اسکندری

پرهام تائبی

سپهر فراحی 

اراد مهدی زاده 

سید علیرضا ریاضی 

پارسا چراغی
امیر حسین نظری 

ماهان ابراهیمی

امیر محمد رستمی 

امیر حسین رحمانیان
رباطی 

سلیمانی

ابراهیمی

نعیما

سهیل رضوی

حسینعلی کوهی فایق 

امیر علی رشیدی

فرهان طالبی پور



امتیازرکوردخطدستهتیماستانردیف

345.11.40استخر کوثرمرودشتفارس9

215.12.76هیات شنا خوزستانخوزستان10

365.18.33موج ری تهران بتهران11

385.19.28آینده سازان اریساصفهان12

13
چهارمحال و 

بختیاری
285.23.83چهارمحال و بختیاری ب

155.28.38هیات شنا شهریارتهران14

245.31.32اصفهان جاصفهان15

235.44.92صنایع الکترونیک شیرازفارس16

166.15.91موج ری تهران جتهران17

محمد حسین فالح 

امیر حسین بهزادی 

امیر محمد سجادیان 

علی رضا کدخدایی

ابوالفضل محمدی

محمد باوادی 

امیر علی ارمندی 

مبین کنعانی

ترکمان

طباطبایی

زمانی 

قاسمی

بردیا عصاری 

محمد مهدی لرستانی 

آریان یزدی

متین راعی

محمد مهدی استکی 

طاها روانفر 

صدرا ذلقی 

ابوالفضل روزگاریان

میالد جعفری

امیر مهدی شهباز

محمد مهدی عبدالهی

محمد مختاری

نام و نام خانوادگی

بهزاد دیندارلو 

امیر حسین معماری 

شایان توکل 

بنیامین موذنی

حیدری 

پورسلیمان

عبدالهی فر

شیخی



امتیازرکوردخطدستهتیماستانردیف

146.21.84شاهین شهراصفهان18

176.36.96اکادمی داورزنیتهران19

غایب13باشگاه ستارگان قمقم20

امیر علی احمدی 

پویان سعید 

علی مردانی 

سپهر بوشهری

بردیا عصاری 

محمد مهدی لرستانی 

آریان یزدی

متین راعی

نام و نام خانوادگی



22

امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

731.24.1918موج ری تهران الفتهراننعیماامیررضا1

661.25.5916دی ازادی9اکادمی شنا تهرانمهدی زادهآراد2

721.26.1115اریساصفهانشعربافشهراد3

751.26.6514 تهران6استخر نورمنطقه تهرانکریم خان زندامیر حسین4

421.29.6113هیات شنا شهریارتهرانسلمانیانیاسین5

761.30.7512موج ری تهران الفتهرانجهانگیریمحمد متین6

641.31.7511هیات شنا خوزستانخوزستانمحمدیابوالفضل7

681.32.1810شهید فرجام جهرمفارسعربعلیرضا8

771.33.518 تهران6استخر نورمنطقه تهرانگودرزیمحمد علی9

781.34.027اصفهان الفاصفهانصالحیانآرمان10

711.35.536اصفهان الفاصفهاناسکندریمیالد11

531.35.855نواندیشان پاسارگادتهرانعطشانیسید طاها12

471.35.874دی ازادی9اکادمی شنا تهرانفرح بخشمانی13

671.36.953استخر کوثر مرودشتفارسفالحمحمد حسین14

321.37.332چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریجعفریمیالد15

621.37.341دوکوهه شرق تهرانتهرانمرادیعلیرضا16

441.37.44اکادمی شنا داورزنیتهرانبشپولکسری17

571.37.45هیات شنا همدانهمدانحقیقی شفیعیسروش18

341.38.30چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریآزاددانیال19

361.38.49چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریکوهی فایقحسین علی20

311.39.95والاصفهانربیعی سامانیطاها21

561.40.28استخر کوثر مرودشتفارسسجادیانامیر محمد22

741.40.28موج ری تهران بتهرانقاسمیمحمد23

121.40.79ابی المپیکاصفهاننیک نژادیمحمد رضا24

331.41.05دوکوهه شرق تهرانتهرانریاضتیطاها25

 سال12 و 11متر قورباغه 100



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

431.41.59هیات شنا همدانهمدانسخاییانرهام26

541.41.85هیات شنا شهریارتهراننعمت الهیامیرعلی27

271.43.72اصفهان جاصفهاندادمهرصدرا28

451.43.84شهید فرجام جهرمفارسجاماسبیمحمد جواد29

651.44.34صنایع الکترونیک شیرازفارسدیندارلوبهراد30

371.44.73اسمان ابی الیگودرزلرستانتوکلیکامیار31

461.45.61اصفهان باصفهانخدابخشیعلی32

511.46.33موج ری تهران بتهرانصمدپورامیر علی33

611.47.06اریساصفهانجعفریرادمهر34

551.47.10آینده سازان اریساصفهانکریمیاحسان35

241.50.70اصفهان جاصفهانروزگاریانابوالفضل36

381.52.02چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریقائد امینیایلیا37

351.52.46باشگاه ستارگان قمقممومنی پورامیر محمد38

141.52.65لرستانلرستانذلقیمحمد جواد39

631.53.30صنایع الکترونیک شیرازفارسمعماریامیر حسین40

411.53.61اصفهان باصفهانکرمیمسعود41

281.54.32موج ری تهران جتهرانعباسقلی زادهامیر رضا42

581.54.85آینده سازان اریساصفهانغازاریاناریک43

161.54.95آفتاب شاهین شهراصفهانبوشهریسپهر44

212.00.74اکادمی شنا داورزنیتهراندرودیافیشایان45

262.01.68استخر کارون اهوازخوزستانقوام پورامیر سام46

232.06.62استخر کارون اهوازخوزستانمعیدی جرفینواب47

222.09.40موج ری تهران جتهرانتقویمحمد صدرا48

112.14.44روح بخش گیالنگیالننصیریمانی49

252.23.03هیات شنا شهرضااصفهانرضاییعلی50

172.23.18شهید بابک معتمدخوزستانباورصاددیانوش51

132.38.41آفتاب شاهین شهراصفهانسعیدپویان52

غایب15نواندیشان پاسارگادتهراناسدیامیرمحمد53

غایب18روح بخش گیالنگیالننیک بیننویان54

غایب48هیات شنا شهرضااصفهانماهرمحمد امین55

غایب52باشگاه مقاومت فجراصفهانصادقیاشکان56
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امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

652.42.4318 تهران6استخر نورمنطقه تهراننادریمحمدپرهام1

572.47.2716ابی المپیکاصفهاننیک نژادیمحمد رضا2

552.49.7515دی ازادی9اکادمی شنا تهرانچراغیپارسا3

642.51.2214اصفهان الفاصفهانقربان زادهپارسا4

662.51.5313اصفهان باصفهانمسائلیعادل5

612.52.2112 تهران6استخر نورمنطقه تهرانپاینده فردعلیرضا6

632.54.3511اصفهان الفاصفهانسلجوقیانرهام7

622.54.9510موج ری تهران الفتهرانجهانگیریمحمد متین8

142.55.848هیات شنا همدانهمدانمحمدیانمهراد9

682.57.887موج ری تهران الفتهراننعیماامیررضا10

543.00.136شهید فرجام جهرمفارسابراهیمیماهان11

533.02.345دی ازادی9اکادمی شنا تهرانفراحیسپهر12

383.06.334آینده سازان اریساصفهانراعیمتین13

673.06.573اصفهان باصفهانخدابخشیمحمد14

433.09.882اصفهان جاصفهانروانفرطاها15

313.10.251چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریشهبازامیر مهدی16

333.10.63چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریرضویسهیل17

373.12.0اریساصفهانسالمآرین18

413.12.32اکادمی شنا داورزنیتهرانساالر کیاانوش19

563.12.59استخر کوثر مرودشتفارسبهزادیامیر حسین20

323.13.02اریساصفهانشریعتیسید سپهر21

443.13.10شهید فرجام جهرمفارسرستمیامیرمحمد22

453.15.02استخر کوثر مرودشتفارسبرومندامیرعلی23

353.18.22دوکوهه شرق تهرانتهرانریاضتیطاها24

153.19.17هیات شنا خوزستانخوزستانباوادیمحمد25

273.19.67اکادمی شنا داورزنیتهرانعبدالرحیمیکاوه26

 سال12 و 11متر کرال پشت200



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

283.20.38هیات شنا شهریارتهرانعیساییمحمدآریان27

583.23.63موج ری تهران بتهرانطباطباییمحمد حسن28

امیر حسین29
سفیدپوش 

خامنه
223.23.95هیات شنا شهریارتهران

523.24.16موج ری تهران بتهرانزمانیمحمد امین30

253.25.28چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریقائد امینیایلیا31

483.25.35اصفهان جاصفهاناستکیمحمد مهدی32

463.33.88صنایع الکترونیک شیرازفارسموذنیبنیامین33

263.37.70آینده سازان اریساصفهانلرستانیمحمد مهدی34

473.38.09صنایع الکترونیک شیرازفارستوکل شوریجهشایان35

163.42.32موج ری تهران جتهرانحیدریمحمد طاها36

423.47.20باشگاه ستارگان قمقمفراهانیعلی37

243.57.91هیات شنا شهرضااصفهانرضاییعلی38

خطا34هیات شنا همدانهمدانبیگلریبهراد39

غایب23باشگاه مقاومت فجراصفهانصالحیحسین40

غایب36چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریشاهوردیآرشام41

غایب51دوکوهه شرق تهرانتهرانمرادیعلیرضا42



26

امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

425.08.2218دی ازادی9اکادمی شنا تهرانچراغیپارسا1

535.09.0616 تهران6استخر نورمنطقه تهرانسنجیدهامیر علی2

545.09.4615 تهران6استخر نورمنطقه تهرانهاتفصدرا3

585.10.0614شهید فرجام جهرمفارسنظریامیرحسین4

555.13.5313باشگاه شینکردستانامیریسامی5

475.14.6712هیات شنا همدانهمدانمحمدیانمهراد6

465.28.8811اصفهان الفاصفهانتائبیپرهام7

445.31.2010اصفهان الفاصفهانسعیدیسینا8

525.34.298اریساصفهانشعربافشهراد9

265.38.917دی ازادی9اکادمی شنا تهرانریاضیسید علیرضا10

485.43.996اصفهان باصفهانمسائلیعادل11

235.44.115چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریطالبی پورفرهان12

515.44.574موج ری تهران الفتهرانسلیمانییاشار13

455.46.573موج ری تهران الفتهرانرباطیامیرعلی14

575.49.502استخر کوثر مرودشتفارسکدخداییعلیرضا15

365.55.01هیات شنا همدانهمدانیاریعلیرضا16

386.08.66اصفهان جاصفهانروانفرطاها17

566.11.54استخر کوثر مرودشتفارسفالحمحمد حسین18

416.15.72اصفهان باصفهانکرمیمسعود19

256.19.37باشگاه ستارگان قمقمسبحانیامیر حسین20

436.24.05اریساصفهانربیعیامیر علی21

316.26.60شهید فرجام جهرمفارسمحمد نژادمحمدرضا22

336.30.78اصفهان جاصفهانروزگاریانابوالفضل23

246.34.28موج ری تهران بتهرانطباطباییمحمد حسن24

346.37.82آینده سازان اریساصفهانشیرزاداشکان25

286.42.14دوکوهه شرق تهرانتهرانتقواییامیر صدرا26

 سال12  و 11متر آزاد 400



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

376.43.09صنایع الکترونیک شیرازفارسدیندارلوبهزاد27

356.53.0آینده سازان اریساصفهانکشانیطاها28

157.20.40آفتاب شاهین شهراصفهاناحمدیامیر علی29

217.20.97آفتاب شاهین شهراصفهانبوشهریسپهر30

167.45.90اکادمی شنا داورزنیتهرانباطبیمتین31

327.55.55صنایع الکترونیک شیرازفارسمعماریامیر حسین32

147.57.88اکادمی شنا داورزنیتهرانرازانیشنتیا33

127.58.27روح بخش گیالنگیالننصیریمانی34

138.19.22روح بخش گیالنگیالنقنبریمهدی35

غایب17باشگاه مقاومت فجراصفهانزرینیمیالد36

غایب22هیات شنا شهریارتهرانسلمانیانیاسین37

غایب27چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریشاهوردیآرشام38



29

امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

841.03.2818 تهران6استخر نورمنطقه تهرانهاتفصدرا1

851.03.9016اریساصفهانشعربافشهراد2

831.05.9115موج ری تهران الفتهراننعیماامیررضا3

741.07.8014شهید فرجام جهرمفارسنظریامیرحسین4

881.08.013 تهران6استخر نورمنطقه تهرانسنجیدهامیر علی5

641.08.6612دی ازادی9اکادمی شنا تهرانچراغیپارسا6

861.08.8011موج ری تهران الفتهرانابراهیمیمانی7

871.10.3710اصفهان الفاصفهاننادرپوربهراد8

671.10.618ایران سوییمرزمازندرانحیدرپورامیر علی9

771.10.817شهید فرجام جهرمفارسرحمانیانامیرحسین10

821.11.016اصفهان الفاصفهانسعیدیسینا11

751.11.285باشگاه شینکردستانامیریسامی12

651.11.874هیات شنا خوزستانخوزستانمحمدیابوالفضل13

811.11.933اصفهان باصفهانمسائلیعادل14

681.12.042ابی المپیکاصفهاننیک نژادیمحمد رضا15

631.12.281چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریطالبی پورفرهان16

511.12.60دی ازادی9اکادمی شنا تهرانریاضیسید علیرضا17

761.12.77استخر کوثر مرودشتفارسکدخداییعلیرضا18

711.15.38آینده سازان اریساصفهانعصاریبردیا19

541.15.49اکادمی شنا داورزنیتهرانساالر کیاانوش20

451.15.78چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریعبدالهیمحمد مهدی21

561.15.90هیات شنا همدانهمدانسخاییانرهام22

551.16.10چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریرشیدیامیرعلی23

571.16.62چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریمختاریمحمد24

731.16.66موج ری تهران بتهرانترکمانامیر علی25

531.17.20هیات شنا همدانهمدانیاریعلیرضا26

 سال12 و 11متر آزاد 100



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

721.17.51اریساصفهانربیعیامیر علی27

341.18.24باشگاه ستارگان قمقمسبحانیامیر حسین28

411.19.16هیات شنا شهریارتهراننظریامیرعلی29

611.19.39هیات شنا خوزستانخوزستانکنعانیمبین30

661.19.61موج ری تهران بتهرانزمانیمحمد امین31

461.19.98صنایع الکترونیک شیرازفارسموذنیبنیامین32

441.20.52اصفهان جاصفهانروانفرطاها33

781.21.77اصفهان باصفهانخدابخشیعلی34

581.22.98اصفهان جاصفهانروزگاریانابوالفضل35

261.23.04موج ری تهران جتهرانعباسقلی زادهامیر رضا36

521.23.26آینده سازان اریساصفهانشیرزاداشکان37

481.23.56ایران سوییمرزمازندرانخورشیدیانپارسا38

امیر حسین39
سفیدپوش 

خامنه
351.23.85هیات شنا شهریارتهران

621.25.08استخر کوثر مرودشتفارسکشتکاراهورا40

151.26.87لرستانلرستانذلقیمحمد جواد41

371.28.17اکادمی شنا داورزنیتهرانعبدالرحیمیکاوه42

361.28.63هیات شنا شهرضااصفهانسبزواریحسین43

471.28.96استخر کارون اهوازخوزستانمعیدی جرفینواب44

231.29.93نواندیشان پاسارگادتهرانقطاری ورکانیامیر رضا45

431.30.36صنایع الکترونیک شیرازفارسمعماریامیر حسین46

271.36.03آفتاب شاهین شهراصفهانمردانیعلی47

181.37.42روح بخش گیالنگیالننصیریمانی48

421.39.73استخر کارون اهوازخوزستانقوام پورامیر سام49

241.41.32موج ری تهران جتهرانپورسلیمانعباس50

131.41.88لرستانلرستانرمضانیعلی51

381.43.90هیات شنا شهرضااصفهانموسویاشکان52

141.47.23آفتاب شاهین شهراصفهانسعیدپویان53

211.49.64هیات شنا شمال شرق تهرانتهرانملکانمیکائیل54

121.50.13روح بخش گیالنگیالنغالمیآریان55

171.58.26شهید بابک معتمدخوزستانباورصاددیانوش56

خطا25هیات شنا شمال شرق تهرانتهرانتقی نژادایلیا57



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

خطا33باشگاه ستارگان قمقمفراهانیعلی58

غایب16هدف یارانقممراد خانیایلیا59

غایب22باشگاه مقاومت فجراصفهانقاسمیسپهر60

غایب28نواندیشان پاسارگادتهراناسدیامیرعلی61

غایب31باشگاه مقاومت فجراصفهانفداییمیکائیل62

غایب32والاصفهانربیعی سامانیطاها63
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امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

623.04.1818موج ری تهران الفتهراننعیماامیررضا1

633.04.5916 تهران6استخر نورمنطقه تهرانکریم خان زندامیر حسین2

453.04.9015دی ازادی9اکادمی شنا تهرانمهدی زادهآراد3

673.09.8614موج ری تهران الفتهرانجهانگیریمحمد متین4

613.16.2713اریساصفهانشعربافشهراد5

523.17.3612شهید فرجام جهرمفارسعربعلیرضا6

353.19.8411اکادمی شنا داورزنیتهرانبشپولکسری7

243.20.2310هیات شنا شهریارتهرانسلمانیانیاسین8

333.21.358اصفهان الفاصفهاناسکندریمیالد9

343.21.827اصفهان الفاصفهانصالحیانآرمان10

663.22.286 تهران6استخر نورمنطقه تهرانگودرزیمحمد علی11

683.23.695چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریآزاددانیال12

653.23.704استخر کوثر مرودشتفارسفالحمحمد حسین13

543.24.993چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریجعفریمیالد14

553.26.592چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاریکوهی فایقحسین علی15

413.27.541دی ازادی9اکادمی شنا تهرانفرح بخشمانی16

363.29.16هیات شنا همدانهمدانحقیقی شفیعیسروش17

643.35.43استخر کوثر مرودشتفارسسجادیانامیر محمد18

263.38.70اسمان ابی الیگودرزلرستانتوکلیکامیار19

253.39.03اصفهان جاصفهاناستکیمحمد مهدی20

433.40.29صنایع الکترونیک شیرازفارسدیندارلوبهزاد21

423.41.29شهید فرجام جهرمفارسجاماسبیمحمد جواد22

583.45.31اریساصفهانجعفریرادمهر23

273.45.92اصفهان جاصفهاندادمهرصدرا24

383.52.83هیات شنا همدانهمدانبیگلریبهراد25

513.53.88آینده سازان اریساصفهانکریمیاحسان26

 سال12 و 11متر قورباغه 200



امتیاز رکوردخطدستهنام تیماستاننام خانوادگینامردیف

563.55.13چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاریقائد امینیایلیا27

143.57.09دوکوهه شرق تهرانتهرانتقواییامیر صدرا28

443.57.12باشگاه ستارگان قمقممومنی پورامیر محمد29

484.02.42صنایع الکترونیک شیرازفارستوکل شوریجهشایان30

284.03.44آفتاب شاهین شهراصفهانبوشهریسپهر31

464.03.58آینده سازان اریساصفهانغازاریاناریک32

314.08.92اصفهان باصفهانکرمیمسعود33

164.17.60اکادمی شنا داورزنیتهراندرودیافیشایان34

154.21.06آفتاب شاهین شهراصفهاناحمدیامیر علی35

135.08.37روح بخش گیالنگیالننیک بیننویان36

خطا32اصفهان باصفهانخدابخشیمحمد37

خطا47نواندیشان پاسارگادتهرانعطشانیسید طاها38

خطا53موج ری تهران بتهرانصمدپورامیر علی39

خطا57دوکوهه شرق تهرانتهرانمرادیعلیرضا40

غایب22هیات شنا شهریارتهرانعیساییمحمدآریان41

غایب23باشگاه مقاومت فجراصفهانباقریمحمد42

غایب37هیات شنا شهرضااصفهانماهرمحمد امین43
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امتیازرکوردخطدستهنام تیماستانردیف

385.07.9536 تهران6استخر نورمنطقه تهران1

225.18.2032دی ازادی9اکادمی شنا تهران2

345.23.6730موج ری تهران الفتهران3

235.25.5128شهید فرجام جهرمفارس4

335.27.4926اصفهان الفاصفهان5

265.46.2724چهارمحال و بختیاری الفچهارمحال و بختیاری6

275.48.1722هیات شنا خوزستانخوزستان7

 سال12 و 11 مختلط تیمی 100در4

محمد باوادی

امیرعلی ارمندی

ابوالفضل محمدی

مبین کنعانی

حسین کوهی فائق

دانیال آزاد

ماهان طالبی پور

فرهان طالبی پور

نام و نام خانوداگی

سپهر فراخی

آراد مهدی زاده

پارسا چراغی

سیدعلیرضا ریاضی

محمد پرهام نادری

امیر حسین کریم خان زند

صدرا هاتف

علیرضا پاینده فر

امیررضا نعیما

محمدمتین جهانگیری

یاشار سلیمانی

امیرعلی رباطی

ابراهیمی فر

علیرضا عرب

امیرحسین نظری

امیرحیسن رحمانیان

پارسا قربا زاده

آریان صالحیان

میالد اسکندری

پرهام تائبی



امتیازرکوردخطدستهنام تیماستانردیف

325.55.5720اصفهان باصفهان8

365.57.40موج ری تهران بتهران9

355.59.41استخر کوثر مرودشتفارس10

256.05.30اریساصفهان11

286.07.65چهارمحال و بختیاری بچهارمحال و بختیاری12

246.18.03آینده سازان اریساصفهان13

316.35.82اصفهان جاصفهان14

146.45.11موج ری تهران جتهران15

عادل مسائلی

محمد خدا بخشی

مسعود کرمی

علی خدابخشی

نام و نام خانوداگی

محمد طاهاحالج پور

محمد مهدی استکی

محمد طاها رانفر

صدرا دادمهر

محمد طاها حیدری

سینا شفیعی

امیررضا عباسقلی زاده

معین عبدالهی

محمدحسین طباطبایی

امیرعلی صمدپور

امیرعلی ترکمان

محمدقاسمی

علیرضا کدخدایی

امیرمحمد سجادیان

محمد حسین فالح

امیر حسین بهزادی

آرین سالم

پرهام آقایی

شهراد شعرباف

امیرعلی ربیعی دستجردی

امیرمهدی شهباز

میالد جعفری

محمد مختاری

محمد مهدی عبداللهی

متین زارعی

احسان کریمی

بردیا عصاری

محمد مهدی لرستانی



امتیازرکوردخطدستهنام تیماستانردیف

376.52.56صنایع الکترونیک شیرازفارس16

217.48.26آفتاب شاهین شهراصفهان17

15هیات شنا شهریارتهران18

16باشگاه ستارگان قمقم19

نام و نام خانوداگی

شایان توکل شوریچه

بهزاد دیندارلو

امیرحسین معماری

بنیامین موذنی

امیرعلی احمدی

علی مرادی

سپهر بوشهری

پویان نصیر



جمع امتیاز تیم ها

18121816151416111681811181414123614818121615181316636439 تهران6استخر نور منطقه 1
151413881561811134715131812107431511181430302موج ری تهران الف2
1611510167141212216301641551871215132276دی9اکادمی شنا 3
8711611101251247315133276141110111068726272هیات شنا اصفهان الف4
321338156585328106141471228181شهید فرجام جهرم5
1318183115318241581613165اریس6
371010711201336320113هیات شنا اصفهان ب7
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جمع امتیاز تیم ها

5241741642251522493چهارمحال و بختیاری الف8
1113616811142292هیات شنا خوزستان9
1464102812157هیات شنا همدان10
101212213554شین11
151616249آبی المپیک12
141314849ایران سوییمرز مازندران13
611131040هیات شنا شهریار14
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جمع امتیاز تیم ها

553632428استخر کوثر مرودشت15
107118دوکوهه شرق تهران16
412815موج ری تهران ب17
10515نواندیشان پاسارگاد18
21113اکادمی شنا داورزنی19
25411اینده سازان اریس20
421310چهارمحال و بختیاری ب21
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جمع امتیاز تیم ها

123هیات شنا اصفهان ج22
استخر کارون اهواز23

آسمان ابی الیگودرز24

آفتاب شاهین شهر25

باشگاه ستارگان قم26

باشگاه مقاومت فجر27

روح بخش گیالن28
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جمع امتیاز تیم ها

شهید بابک معتمد29

صنایع الکترونیک شیراز30

لرستان31

موج ری تهران ج32

نواندیشان پاسارگاد33

وال34

هدف یاران35
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جمع امتیاز تیم ها

هیات شنا شمال شرق تهران36

هیات شنا شهرضا37
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