
 کمیته استعدادیابی فدراسیون شنا

 

1398کشور در سا ل پسران  استعدادهای برترشنای المپیاددومین منتخبین مستعد شناسایی شده در    

 ردیف نام نام خانوادگی سن استان محل سکونت تلفن تماس

 1 کیا  لرستانی سال 14-13 کرمانشاه 

 2 سیدعلیرضا  ذوالنوری سال 14-13 کرمانشاه 

 3 فرزاد جاورسینه سال 14-13 کرمانشاه 

 4 امیر مطاعی سال 14-13 کرمانشاه 

 5 علی  رشیدپور سال 14-13 کرمانشاه 

 6 سیدمحمد سجادی سال 14-13 کرمانشاه 

 7 کیا افضلی سال 16-15 کرمانشاه 

 8 آروین اسدی سال 16-15 کرمانشاه 

 9 مبین کریمی نیا سال 16-15 کرمانشاه 

 10 ابوالفضل  سام سال 14-13 خراسان رضوی 

 11 میالد میرشاهی سال 14-13 خراسان رضوی 

 12 امیرکیان حقیقت خواه سال 14-13 خراسان رضوی 
 13 امیرمحمد سوری سال 14-13 خراسان رضوی 
 14 ارمیا وحیدی نیا سال 14-13 خراسان رضوی 
 15 علی  حیدری سال 14-13 خراسان رضوی 
 16 سیدپوریا سیدجعفری سال 14-13 خراسان رضوی 
 17 ابوالفضل قبادی سال 16-15 خراسان رضوی 

 18 امیرعباس شهرکی سال 16-15  خراسان رضوی 

 19 سیدمهدی فریدمهر سال 16-15 خراسان رضوی 
 20 معراج توروه سال 16-15 خراسان رضوی 
 21 سیدایمان مهدی زاده سال 16-15 خراسان رضوی 

 22 مازیار بکیان سال 16-15 خراسان رضوی 

 23 علی صادقی سال 16-15 خراسان رضوی 

 24 علی مظفری سال 14-13 قم 

 25 مانی  پاک صفات سال 14-13 همدان 
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 26 آرتا کرد سال 14-13 تهران 

 27 محمدحسین قاسمی مینو سال 14-13 تهران 

 28 سپهر طالبی سال 14-13 تهران 

 29 فرناد دهقان کار سال 14-13 تهران 

 30 حسین انزه لیجی سال 14-13 تهران 

 31 بنیامین سلیمان آبادی سال 14-13 تهران 

 32 محمدحسن شکری سال 16-15  تهران 

 33 مهران قاسم زاده سال 16-15 تهران 

 34 حسین شادمهر سال 16-15 تهران 

 35 عرفان مقدم سال 16-15 تهران 

 36 عرشیا قدیری سال 16-15 تهران 

 37 علی جبلی سال 16-15 تهران 

 38 فرزین موسوی سال 16-15 تهران 

 39 محمدامین سعدی سال 16-15 تهران 

 40 علی دادرس مقدم سال 16-15 توابع تهران 

 41 سیدحسام الدین بنی هاشمیان سال 16-15 توابع تهران 

 42 سیدامیرهومن میرمنتهایی سال 16-15 توابع تهران 

 43 سجاد سرایی سال 16-15 توابع تهران 

 44 فرنام  چنگیزی سال 14-13 گلستان 

 45 پارسا نقوی سال 14-13 گلستان 

 46 هومر عباسی سال 16-15  گلستان 

 47 رضا صادقی شورمستی سال 16-15 گلستان 

 48 مهدی سوخته سرایی سال 16-15 گلستان 

 49 پدرام کشمیری سال 16-15 گلستان 

 50 نیما کشاوری سال 16-15 جزیره کیش 
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 51 علیرضا کریمی سال 14-13 اصفهان 

 52 محمدصالح فصیحی سال 14-13 اصفهان 

 53 محمدرضا  غالمی سال 14-13 اصفهان 

 54 سپهر واثقی سال 14-13 اصفهان 

 55 محمدحسین امینی سال 14-13 اصفهان 

 56 یوسف تیغ ران سال 14-13 اصفهان 

 57 امین محمد خوزانی خانی سال 14-13 اصفهان 

 58 علی ابوفاضلی سال 16-15 اصفهان 

 59 محمد مظاهری سال 16-15 اصفهان 

 60 وحیدسید درخشنده سال 16-15 اصفهان 

 61 محمدحسام سهرابی سال 16-15 اصفهان 

 62 ارشیا پوررضا سال 16-15 اصفهان 

 63 کیارش معتمدی سال 16-15 اصفهان 

 64 عرفان عاقل رفتار سال 16-15 اصفهان 

 65 سپهر فروشانی یاوری سال 16-15 اصفهان 

 66 کسریمحمد راستی سال 14-13 چهارمحال و بختیاری 

 67 متین ارزنده سال 14-13 چهارمحال و بختیاری 

 68 محمدرضا صادقی سال 16-15 چهارمحال و بختیاری 

غربیآذربایجان    69 احسان عثمانی آذر سال 13-14 

 70 فراز مهینی سال 14-13 آذربایجان شرقی 

 71 مهدی روحی خطیبی سال 16-15 آذربایجان شرقی 

 72 عرفان محمدی سال 16-15 آذربایجان شرقی 

 73 غالمرضا سیادت پور سال 16-15 فارس 

 74 رادین نوشاد سال 16-15 فارس 

 75 آرین صادقی سال 16-15 فارس 
 



 کمیته استعدادیابی فدراسیون شنا

 
1398کشور در سا ل پسران  استعدادهای برترشنای المپیاددومین منتخبین مستعد شناسایی شده در  

 ردیف نام نام خانوادگی سن استان محل سکونت تلفن تماس

 76 صالح  نادری سال 14-13 مرکزی 

 77 محمدصالح عباسی سال 14-13 مرکزی 

 78 علی جعفری سال 16-15 مرکزی 

 79 علیرضا  وروانی فراهانی سال 16-15 مرکزی 

 80 کوشا شعبانی سال 14-13 خوزستان 

 81 مهدی ریحانی سال 14-13 خوزستان 

 82 کوسار پیک سال 14-13 کردستان 

 83 امیرعطا سراجی وطن سال 14-13 زنجان 

 84 امیرحسین بابایی سال 16-15 زنجان 

 85 امیرحسین دست نشان سال 16-15 زنجان 

 86 سهند جوادنیا سال 16-15 زنجان 

 87 امیرعطا عسگری سال 16-15 زنجان 

 88 علی محمدی سال 16-15 زنجان 

 89 ابوالفضل نوربخش سال 14-13 مازندران 

 90 عرفان رهبر سال 16-15 مازندران 

 91 علی کردنائیج سال 16-15 مازندران 

 92 یزدان زمان نامیان سال 14-13 سمنان 

 93 امیررضا حجی پور سال 14-13 سمنان 

 94 سیدمهدی سیدموسوی سال 14-13 سمنان 

 95 نیما باقرپور سال 14-13 البرز 

 96 رامی شرهانی سال 14-13 البرز 

 97 اهورا دمنابی سال 16-15 البرز 

 98 علی فرج زاده سال 16-15 البرز 

 99 آراد بازقلعه فرزانه سال 14-13 گیالن 

 100 کارن حسینی خواه سال 14-13 گیالن 
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 101 کوشیار دیوساالر سال 14-13 کرمان 

 102 سیدیوسف مهدی سال 14-13 کرمان 

 103 آریا شریفی سال 14-13 کرمان 

 104 امیرمحمد سماواتی سال 16-15  کرمان 

 105 پارسا رحمانی سال 14-13 قزوین 

 

 

 


