
Result 1

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 01.36.84 4 5 شمش روی میهن یکتا افشار 1 سال10متر آزاد زیر 100

16 دوم 01.42.70 2 5 شمش روی میهن سحر صبوری 2 سال10متر آزاد زیر 100

شناگر سوم 01.50.15 1 5 شمش روی میهن ریحانه علی محمدی 3 سال10متر آزاد زیر 100

15 سوم 01.50.53 1 4 هیات شنا ابهر غزاله منصوری 4 سال10متر آزاد زیر 100

14 چهارم 02.01.72 4 2 استخر کارگران پرنیان اسماعیلی 5 سال10متر آزاد زیر 100

13 پنجم 02.03.22 4 3 شهید شهبازی ستایش محمدی  6 سال10متر آزاد زیر 100

12 ششم 02.05.25 3 3 هیات شنا زنجان تارا چراغعلی پور 7 سال10متر آزاد زیر 100

11 هفتم 02.11.91 3 4 باشگاه مقاومت ثمین بابائی 8 سال10متر آزاد زیر 100

10 هشتم 02.15.97 1 3 فرشته ها الف روژین آقامحمدی 9 سال10متر آزاد زیر 100

8 نهم 02.22.22 5 2 فجر دادگستری پارمیدا عباسی 10 سال10متر آزاد زیر 100

7 دهم 02.22.53 5 5 هیات شنا خرمدره فاطمه ولی موحد 11 سال10متر آزاد زیر 100

6 یازدهم 02.23.44 5 4 1موج وانیا قره داغی 12 سال10متر آزاد زیر 100

5 دوازدهم 02.28.30 3 2 استخر کارگران مانیا خان تیموری 13 سال10متر آزاد زیر 100

شناگر سوم 02.43.85 2 1 استخر کارگران النا دخت وصی 14 سال10متر آزاد زیر 100

4 سیزدهم 02.49.29 4 1 باشگاه مقاومت سدنا نگاه 15 سال10متر آزاد زیر 100

3 چهاردهم 02.55.68 3 1 فرشته ها الف آندیا خدا بخش 16 سال10متر آزاد زیر 100

2 پانزدهم 02.59.50 2 2 هیات شنا زنجان هانیه محمدی 17 سال10متر آزاد زیر 100

شناگر سوم 03.36.44 5 1 باشگاه مقاومت کوثر منتظری 18 سال10متر آزاد زیر 100

انصراف 1 1 فرشته ها الف یسنا قراخانی 19 سال10متر آزاد زیر 100

انصراف 2 4 1موج حسنا یگانه فرد 20 سال10متر آزاد زیر 100

انصراف 3 5 هیات شنا خرمدره آرشیدا همایونی 21 سال10متر آزاد زیر 100

انصراف 5 3 فجر دادگستری ملیا ترابی 22 سال10متر آزاد زیر 100

02.50.72                خطا 4 4 1موج آنیسا موسوی 23 سال10متر آزاد زیر 100

غایب 1 2 هیات شنا زنجان نرگس اوجاقلو 24 سال10متر آزاد زیر 100

غایب 2 3 فجر دادگستری راحله حیمی 25 سال10متر آزاد زیر 100

98دختران آبان  -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/24جمعه  سال10متر آزاد زیر 100



Result 2

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 01.27.06 3 7 شمش روی میهن سوگند احتسابی 1 سال12-11متر آزاد 100

16 دوم 01.34.25 2 7 شمش روی میهن عسل نوروزی 2 سال12-11متر آزاد 100

15 سوم 01.34.25 5 7 هیات شنا زنجان کیانا مجدلو 3 سال12-11متر آزاد 100

14 چهارم 01.35.24 3 8 1موج عسل قاراداشخانی 4 سال12-11متر آزاد 100

شناگر سوم 01.35.94 3 6 شمش روی میهن مهدیس شیخی 5 سال12-11متر آزاد 100

13 پنجم 01.37.41 2 8 1موج سوین رضائی 6 سال12-11متر آزاد 100

12 ششم 01.39.19 1 5 هیات شنا زنجان سونیا رضایی 7 سال12-11متر آزاد 100

11 هفتم 01.44.31 5 6 هیات شنا ابهر مبینا اصالنی 8 سال12-11متر آزاد 100

10 هشتم 01.47.88 3 5 هیات شنا ابهر 9 سال12-11متر آزاد 100 مهیا دودانگه

شناگر سوم 01.48.53 4 8 1موج ثمر خلیلی 10 سال12-11متر آزاد 100

8 نهم 01.49.63 2 6 مدرسه شنا امجدیه نرگس ملکی 11 سال12-11متر آزاد 100

7 دهم 01.50.47 1 6 استخر کارگران هستی سلیمی 12 سال12-11متر آزاد 100

6 یازدهم 01.53.47 4 5 استخر کارگران هستی امامی 13 سال12-11متر آزاد 100

5 دوازدهم 01.53.90 2 3 شهید شهبازی الهه نصرتی 14 سال12-11متر آزاد 100

شناگر سوم 01.54.56 5 5 هیات شنا زنجان ساغر عسگری 15 سال12-11متر آزاد 100

4 سیزدهم 01.59.66 2 4 فجر دادگستری سارا هاشمی 16 سال12-11متر آزاد 100

3 چهاردهم 02.02.40 1 1 2موج یسنا کاظمی 17 سال12-11متر آزاد 100

2 پانزدهم 02.03.19 4 6 2موج ریحانه جبرائلی 18 سال12-11متر آزاد 100

شناگر سوم 02.04.78 1 4 هیات شنا ابهر عسل داوودی 19 سال12-11متر آزاد 100

1 شانزدهم 02.05.06 5 4 فجر دادگستری حدیث حیدری 20 سال12-11متر آزاد 100

02.12.34 1 2 فرشته ها ب فرنوش خادم 21 سال12-11متر آزاد 100

02.13.81 2 5 استخر کارگران پرنیا غفاری 22 سال12-11متر آزاد 100

02.14.13 3 4 مدرسه شنا امجدیه سوگند سلیمی 23 سال12-11متر آزاد 100

02.15.06 5 2 شهید شهبازی هلیا عسگری 24 سال12-11متر آزاد 100

02.33.47 3 2 فرشته ها الف بهاره تاره 25 سال12-11متر آزاد 100

02.39.90 3 1 باشگاه مقاومت ریحانه بهادری 26 سال12-11متر آزاد 100

98دختران آبان  -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/24جمعه  سال12-11متر آزاد 100



02.42.00 2 2 شهید شهبازی سارا پیری 27 سال12-11متر آزاد 100

02.49.50 4 7 هیات شنا خرمدره مبینا مقدم 28 سال12-11متر آزاد 100

02.57.47 4 4 فجر دادگستری یگانه داداشی 29 سال12-11متر آزاد 100

03.24.06 5 1 هیات شنا ماهنشان زهرا رجبی 30 سال12-11متر آزاد 100

03.38.19 2 1 فرشته ها ب مهرنوش جعفری 31 سال12-11متر آزاد 100

04.48.84 4 1 هیات شنا خرمدره فاطمه مرادی 32 سال12-11متر آزاد 100

انصراف 4 3 فرشته ها الف مبینا ملکی 33 سال12-11متر آزاد 100

انصراف 5 3 فرشته ها ب ثمین معاصری 34 سال12-11متر آزاد 100

02.30.40   خطا              1 3 مدرسه شنا امجدیه پریا عباسی 35 سال12-11متر آزاد 100

02.08.91    خطا             3 3 فرشته ها الف سما باقری 36 سال12-11متر آزاد 100

03.12.32  خطا               4 2 هیات شنا خرمدره ساغر طاهرپوران 37 سال12-11متر آزاد 100



Result 3

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 01.15.19 4 5 شمش روی میهن فاطمه اخترکاوان 1 سال14-13متر آزاد 100

16 دوم 01.17.50 2 5 شمش روی میهن تارا بهرامی 2 سال14-13متر آزاد 100

15 سوم 01.22.71 4 4 هیات شنا زنجان عسل نوابی 3 سال14-13متر آزاد 100

14 چهارم 01.27.29 3 4 هیات شنا زنجان آیناز حیدری 4 سال14-13متر آزاد 100

شناگر سوم 01.32.53 1 3 هیات شنا زنجان ثمر ابراهیم جم 5 سال14-13متر آزاد 100

شناگر سوم 01.32.62 5 3 شمش روی میهن سوگل خلفی 6 سال14-13متر آزاد 100

13 پنجم 01.33.00 2 4 استخر کارگران مهدیس اردی خانی 7 سال14-13متر آزاد 100

12 ششم 01.33.66 3 3 استخر کارگران مهدیه قویدل 8 سال14-13متر آزاد 100

11 هفتم 01.34.31 1 5 هیات شنا خرمدره صبا کرمی 9 سال14-13متر آزاد 100

10 هشتم 01.39.03 3 4 1موج آوا رنجیده 10 سال14-13متر آزاد 100

8 نهم 01.40.81 1 2 مدرسه شنا امجدیه تینا وزیری 11 سال14-13متر آزاد 100

7 دهم 01.46.56 3 2 مدرسه شنا امجدیه دالرام قادری منفرد 12 سال14-13متر آزاد 100

شناگر سوم 01.50.12 4 3 مدرسه شنا امجدیه کوثر خسروی 13 سال14-13متر آزاد 100

6 یازدهم 01.52.56 5 5 1موج هانیه قره باغی 14 سال14-13متر آزاد 100

5 دوازدهم 02.02.44 5 2 فجر دادگستری ثنا حسنی 15 سال14-13متر آزاد 100

4 سیزدهم 02.03.37 4 1 2موج هانیه پیری 16 سال14-13متر آزاد 100

3 چهاردهم 02.20.00 2 3 2موج زهرا نوروزی 17 سال14-13متر آزاد 100

شناگر سوم 02.27.93 2 1 1موج سارینا علوی 18 سال14-13متر آزاد 100

شناگر سوم 02.31.16 2 2 2موج آرشین بدیعی 19 سال14-13متر آزاد 100

02.51.03   خطا              3 1 فجر دادگستری رسپینا بیگدلی 20 سال14-13متر آزاد 100

غایب 4 2 هیات شنا خرمدره پارمیدا مصطفوی 21 سال14-13متر آزاد 100

98دختران آبان -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/24جمعه  سال14-13متر آزاد 100



Result 4

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 00.26.40 3 3 هیات شنا ابهر غزاله منصوری 1 سال10متر پای دلفین زیر 25

16 دوم 00.29.07 4 6 شمش روی میهن یکتا افشاری 2 سال10متر پای دلفین زیر 25

15 سوم 00.29.09 3 5 هیات شنا زنجان تارا چراغعلی پور 3 سال10متر پای دلفین زیر 25

14 چهارم 00.29.94 5 5 شمش روی میهن آرینا امیریان 4 سال10متر پای دلفین زیر 25

13 پنجم 00.30.21 3 4 استخر کارگران باران مهدیون 5 سال10متر پای دلفین زیر 25

12 ششم 00.31.22 4 5 هیات شنا زنجان ریحانه بیستونی 6 سال10متر پای دلفین زیر 25

11 هفتم 00.31.93 3 6 فرشته ها الف آندیا خدا بخش 7 سال10متر پای دلفین زیر 25

10 هشتم 00.32.00 1 1 شهید شهبازی زهرا بهرامی 8 سال10متر پای دلفین زیر 25

8 نهم 00.32.00 5 2 مدرسه شنا امجدیه ملینا نظری 9 سال10متر پای دلفین زیر 25

7 دهم 00.32.70 2 1 شهید شهبازی یاسمن قربانی 10 سال10متر پای دلفین زیر 25

شناگر سوم 00.32.88 2 4 شمش روی میهن پانیذ نجفی 11 سال10متر پای دلفین زیر 25

6 یازدهم 00.34.90 1 3 2موج آرشیدا صرفی 12 سال10متر پای دلفین زیر 25

شناگر سوم 00.35.25 4 3 هیات شنا زنجان سویل صفائیان 13 سال10متر پای دلفین زیر 25

5 دوازدهم 00.35.84 1 4 استخر کارگران نرگس حسنی 14 سال10متر پای دلفین زیر 25

4 سیزدهم 00.36.74 3 1 مدرسه شنا امجدیه رها رحیمی راد 15 سال10متر پای دلفین زیر 25

شناگر سوم 00.37.04 2 5 استخر کارگران نرگس وحیدی 16 سال10متر پای دلفین زیر 25

3 چهاردهم 00.39.44 2 6 باشگاه مقاومت سدنا نگاه 17 سال10متر پای دلفین زیر 25

2 پانزدهم 00.39.53 4 2 1موج پرنیان میرزائی 18 سال10متر پای دلفین زیر 25

1 شانزدهم 00.40.22 5 4 فرشته ها الف آنیسا صدر مقدم 19 سال10متر پای دلفین زیر 25

00.40.52 5 1 شهید شهبازی ستایش محمدی 20 سال10متر پای دلفین زیر 25

00.41.09 4 4 فرشته ها الف یگانه حسنلو 21 سال10متر پای دلفین زیر 25

00.42.65 2 2 1موج آنیسا موسوی 22 سال10متر پای دلفین زیر 25

00.45.57 1 2 مدرسه شنا امجدیه محنا نوری 23 سال10متر پای دلفین زیر 25

00.48.38 3 2 1موج حسنا یگانه 24 سال10متر پای دلفین زیر 25

01.46.87 2 3 هیات شنا ابهر یسنا یوسفی 25 سال10متر پای دلفین زیر 25

97/08/24جمعه  سال10متر پای دلفین زیر 25

98دختران آبان -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی



00.35.28   خطا              4 1 فجر دادگستری سحر حسنی 26 سال10متر پای دلفین زیر 25

00.59.78   خطا              5 3 2موج صوفیا مغربی 27 سال10متر پای دلفین زیر 25



Result 5

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

36 اول 03.13.54 5 2 هیات شنا زنجان
-سونیا رضایی-ساغر عسگری

کیانا مجدلو-آنیتا اسکندری
1 سال12-11مترمختلط تیمی 4/50

32 دوم 03.15.03 4 2 شمش روی میهن
-عسل نوروزی-سوگند احتسابی

رونیا سهیل-مهدیس شیخی
2 سال12-11مترمختلط تیمی 4/50

30 سوم 03.33.41 2 2 استخر کارگران
هستی -زهرا اربطی-دینا رادانفر

هستی سلیمی-امامی
3 سال12-11مترمختلط تیمی 4/50

28 چهارم 03.38.00 3 2 1موج
-عسل قارداشخانی-ثمر خلیلی

آنیسا سلیمی فرد-سوین رضایی
4 سال12-11مترمختلط تیمی 4/50

26 پنجم 04.07.06 5 1 درسه شنا امجدیهم
نرگس -ندا فرخی-سوگند سلیمی

پریا عباسی-ملکی
5 سال12-11مترمختلط تیمی 4/50

24 ششم 04.22.54 1 1 2موج
غزل -یسنا کاظمی-شادن امامی

ریحانه جبرائلی-نهاوندی
6 سال12-11مترمختلط تیمی 4/50

22 هفتم 04.28.35 2 1 فجر دادگستری
-راحله حسینی-حدیث حیدری

سارا هاشمی-یگانه داداشی
7 سال12-11مترمختلط تیمی 4/50

20 هشتم 04.29.75 1 2 فرشته ها الف -مبینا ملکی-هستی محبی نژاد

سما باقری-بهاره تاره
8 سال12-11مترمختلط تیمی 4/50

04.30.16 4 1 شهید شهبازی الهه -هلیا عسگری-سا را پیری

زهرا رجبی-نصرتی
9 سال12-11مترمختلط تیمی 4/50

06.15.00 3 1 فرشته ها ب -مهرنوش جعفری-فاطمه داوودی

ثمین معاصری-فرنوش خادم
10 سال12-11مترمختلط تیمی 4/50

98دختران آبان -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/24جمعه  سال12-11مترمختلط تیمی 4/50



start list 6

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

36 اول 02.45.50 3 2 شمش روی میهن
-فاطمه اخترکاوان-مبینا تارپور احمدی

سارا افشاری-تارا بهرامی
1 سال14-13متر مختلط تیمی4/50

32 دوم 03.03.81 4 2 هیات شنا زنجان
ثمر -ایناز حیدری-عسل نوابی

مریم نوری-ابراهیمی جم
2 سال14-13متر مختلط تیمی4/50

30 سوم 03.16.53 2 1 استخر کارگران
-مهدیه قویدل-مهدیس اردی خانی

ثمین ملکی-نرگس مصطفوی
3 سال14-13متر مختلط تیمی4/50

28 چهارم 03.30.69 4 1 مدرسه شنا امجدیه
کوثر -سارا نوربخش-دالرام قادری

تینا  وزیری-خسروی
4 سال14-13متر مختلط تیمی4/50

26 پنجم 03.51.16 3 1 1موج
هانیه قره -اوا رنجیده-زهرا نوروزی

الهه اسکندری-باغی
5 سال14-13متر مختلط تیمی4/50

24 ششم 04.03.59 2 2 2موج
-زهره نوروزی-النا قربانی-نگین کریمی

هانیه پیری
6 سال14-13متر مختلط تیمی4/50

97/08/24جمعه  سال14-13متر مختلط تیمی 4/50

98دختران آبان -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی



Result 7

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

36 اول 03.32.85 3 2 شمش روی میهن ریحانه -سحر صبوری-آرینا امیریان

یکتا افشاری-علیمحمدی
1 سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50

32 دوم 04.29.87 3 1 استخر کارگران -مانیا خان تیموری-پرنیان اسماعیلی

نرگس وحیدی-باران مهدیون
2 سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50

30 سوم 04.42.28 4 2 هیات شنا زنجان هانیه -ریحانه بیستونی-سویل صفائیان

تارا چراغعلی پور-محمدی
3 سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50

28 چهارم 04.52.78 5 1 فجر دادگستری پارمیدا -فاطمه داشاد-هلیا احمدی

راحله حیمی-عباسی
4 سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50

26 پنجم 05.51.75 4 1 1موج حسنا -وانیا غره داغی-آنیسا موسوی

پرنیان میرزائی-یگانه
5 سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50

24 ششم 06.26.00 2 2 2موج -صوفیا مغربی-نازنین زهرا شیری

آوین الزمی-آرشیدا صرفی
6 سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50

05.43.75   خطا              2 1 فرشته ها الف آندیا -روژین آقامحمدی-یگانه حسنلو

آنیسا صدر مقدم-خدا بخش
7 سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50

98دختران آبان -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/24جمعه  سال10متر مختلط تیمی زیر 4/50



Result 8

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 00.45.46 5 4 شمش روی میهن سوگند احتسابی 1 سال12-11متر پروانه 50

16 دوم 00.49.53 4 5 شمش روی میهن مهدیس شیخی 2 سال12-11متر پروانه 50

15 سوم 00.51.13 1 4 3 سال12-11متر پروانه 50                     کیانا مجدلو                        هیات شنا زنجان

14 چهارم 00.54.13 3 4 استخر کارگران هستی سلیمی 4 سال12-11متر پروانه 50

13 پنجم 00.54.53 1 3 هیات شنا ابهر مبینا اصالنی 5 سال12-11متر پروانه 50

12 ششم 00.54.85 2 4 6 سال12-11متر پروانه 50                  ساغر عسگری                 هیات شنا زنجان

11 هفتم 00.55.69 5 3 هیات شنا ابهر مهیا دودانگه 7 سال12-11متر پروانه 50

10 هشتم 00.55.84 2 5 1موج عسل قارداشخانی 8 سال12-11متر پروانه 50

8 نهم 00.58.18 3 5 1موج آنیسا سلیمی فرد 9 سال12-11متر پروانه 50

7 دهم 01.02.00 3 3 استخر کارگران زهرا اربطی 10 سال12-11متر پروانه 50

شناگر سوم 01.02.22 4 4 شمش روی میهن رونیا سهیل 11 سال12-11متر پروانه 50

شناگر سوم 01.02.28 3 2 هیات شنا ابهر فرهانه الهیاری 12 سال12-11متر پروانه 50

6 یازدهم 01.03.11 3 1 شهید شهبازی الهه نصرتی 13 سال12-11متر پروانه 50

شناگر سوم 01.03.85 4 6 1موج ثمر خلیلی 14 سال12-11متر پروانه 50

5 دوازدهم 01.04.22 2 3 مدرسه شنا امجدیه نرگس ملکی 15 سال12-11متر پروانه 50

4 سیزدهم 01.05.34 5 2 فرشته ها الف هستی محبی نژاد 16 سال12-11متر پروانه 50

3 چهاردهم 01.10.41 1 2 فرشته ها الف بهاره تاره 17 سال12-11متر پروانه 50

2 پانزدهم 01.14.75 5 1 فرشته ها ب فرنوش خادم 18 سال12-11متر پروانه 50

1 شانزدهم 01.15.88 4 1 2موج شادن امامی 19 سال12-11متر پروانه 50

01.22.53 4 3 استخر کارگران آیشین علی محمدی 20 سال12-11متر پروانه 50

01.28.47 4 2 فجر دادگستری یگانه داداشی 21 سال12-11متر پروانه 50

01.39.60 1 1 فرشته ها ب مهرنوش جعفری 22 سال12-11متر پروانه 50

01.53.35 2 2 فرشته ها ب فاطمه داوودی 23 سال12-11متر پروانه 50

01.10.06   خطا              2 1 2موج یسنا کاظمی 24 سال12-11متر پروانه 50

01.19.97   خطا              2 6 2موج غزال نهاوندی 25 سال12-11متر پروانه 50

00.53.24   خطا              3 6 26 سال12-11متر پروانه 50                      آنیتا اسکندری                         هیات شنا زنجان

98دختران آبان -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/24جمعه  سال12-11متر پروانه 50



Result 9

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 00.41.19 3 4 شمش روی میهن تارا بهرامی 1 سال14-13متر پروانه 50

16 دوم 00.42.09 4 4 شمش روی میهن سما افشاری 2 سال14-13متر پروانه 50

15 سوم 00.43.32 3 3 هیات شنا زنجان غزاله عباسی 3 سال14-13متر پروانه 50

14 چهارم 00.45.69 5 4 هیات شنا زنجان ثمر ابراهیمی جم 4 سال14-13متر پروانه 50

شناگر سوم 00.46.07 5 3 هیات شنا زنجان آیناز حیدری 5 سال14-13متر پروانه 50

13 پنجم 00.47.90 2 4 مدرسه شنا امجدیه کوثر خسروی 6 سال14-13متر پروانه 50

12 ششم 00.48.60 2 3 استخر کارگران ثمین ملکی 7 سال14-13متر پروانه 50

11 هفتم 00.50.34 4 2 هیات شنا خرمدره صبا کرمی 8 سال14-13متر پروانه 50

شناگر سوم 00.53.41 1 2 شمش روی میهن هلیا حاتمی 9 سال14-13متر پروانه 50

10 هشتم 00.59.41 4 1 1موج آوا رنجیده 10 سال14-13متر پروانه 50

8 نهم 01.06.85 5 1 1موج هانیه قره باغی 11 سال14-13متر پروانه 50

7 دهم 01.07.12 1 1 2موج نگین کریمی 12 سال14-13متر پروانه 50

شناگر سوم 01.07.12 2 1 1موج سارینا علوی 13 سال14-13متر پروانه 50

6 یازدهم 01.14.01 3 1 2موج آرشین بدیعی 14 سال14-13متر پروانه 50

شناگر سوم 01.36.30 3 2 2موج زهرا نوروزی 15 سال14-13متر پروانه 50

00.54.28   خطا              1 3 مدرسه شنا امجدیه تینا وزیری 16 سال14-13متر پروانه 50

01.13.00   خطا              2 2 فجر دادگستری ثنا حسنی 17 سال14-13متر پروانه 50

00.58.31   خطا              4 3 مدرسه شنا امجدیه دالرام قادری منفرد 18 سال14-13متر پروانه 50

00.49.40   خطا              5 2 استخر کارگران مهدیس اردی خانی 19 سال14-13متر پروانه 50

98دختران آبان -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/24جمعه  سال14-13متر پروانه 50



Result 10

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 00.55.47 3 4 شمش روی میهن سحر صبوری 1 سال10متر پروانه زیر 50

16 دوم 01.06.65 2 4 باشگاه مقاومت ثمین بابائی 2 سال10متر پروانه زیر 50

15 سوم 01.07.50 2 3 شمش روی میهن آرینا امیریان 3 سال10متر پروانه زیر 50

14 جهارم 01.07.97 4 1 فجر دادگستری راحلی حسینی 4 سال10متر پروانه زیر 50

13 پنجم 01.10.00 2 2 استخر کارگران باران مهدیون 5 سال10متر پروانه زیر 50

12 ششم 01.24.53 1 2 فرشته ها الف آنیسا صدر مقدم 6 سال10متر پروانه زیر 50

11 هفتم 01.40.81 4 2 استخر کارگران نرگس وحیدی 7 سال10متر پروانه زیر 50

10 هشتم 01.41.12 3 2 1موج سوگند بروشک 8 سال10متر پروانه زیر 50

8 نهم 01.46.97 5 1 1موج پرنیان میرزایی 9 سال10متر پروانه زیر 50

انصراف 5 2 فرشته ها الف یسنا قراخانی 10 سال10متر پروانه زیر 50

خطا 1 3 شهید شهبازی ستایش محمدی 11 سال10متر پروانه زیر 50

01.19.80   خطا              2 1 فجر دادگستری پارمیداعباسی 12 سال10متر پروانه زیر 50

01.12.72   خطا              3 1 شهید شهبازی یاسمن قربانی 13 سال10متر پروانه زیر 50

خطا 3 3 فرشته ها الف آندیا خدا بخش 14 سال10متر پروانه زیر 50

غایب 1 1 فجر دادگستری سحر حسنی 15 سال10متر پروانه زیر 50

غایب 4 3 هیات شنا زنجان نرگس اوجاقلو 16 سال10متر پروانه زیر 50

غایب 4 4 1موج آنیسا موسوی 17 سال10متر پروانه زیر 50

98دختران آبان -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/24جمعه  سال10متر پروانه زیر 50



Result 11

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 01.23.47 1 4 شمش روی میهن فاطمه اخترکاوان 1 سال14-13متر قورباغه 100

16 دوم 01.42.40 4 4 شمش روی میهن مبینا تارپور احمدی 2 سال14-13متر قورباغه 100

15 سوم 01.45.00 2 4 هیات شنا زنجان آیناز حیدری 3 سال14-13متر قورباغه 100

14 چهارم 01.46.58 5 2 هیات شنا زنجان غزاله عباسی 4 سال14-13متر قورباغه 100

13 پنحم 01.47.16 1 3 استخر کارگران مهدیس اردی خانی 5 سال14-13متر قورباغه 100

شناگر سوم 01.55.00 2 3 شمش روی میهن سوگل خلفی 6 سال14-13متر قورباغه 100

شناگر سوم 01.55.78 3 3 هیات شنا زنجان مریم نوری 7 سال14-13متر قورباغه 100

12 ششم 01.59.68 5 3 1موج آوا رنجیده 8 سال14-13متر قورباغه 100

11 هفتم 02.06.15 3 2 استخر کارگران نرگس مصطفوی 9 سال14-13متر قورباغه 100

10 هشتم 02.12.30 3 4 مدرسه شنا امجدیه النا افشاری 10 سال14-13متر قورباغه 100

8 نهم 02.34.43 1 1 2موج زهرا نوروزی 11 سال14-13متر قورباغه 100

7 دهم 02.35.03 4 1 2موج نگین کریمی 12 سال14-13متر قورباغه 100

6 یازدهم 02.35.97 1 2 مدرسه شنا امجدیه سارا نوربخش 13 سال14-13متر قورباغه 100

5 دوازدهم 02.36.94 5 1 1موج زهره نوروزی 14 سال14-13متر قورباغه 100

شناگر سوم 02.48.37 4 2 مدرسه شنا امجدیه یسنا مرادخانی 15 سال14-13متر قورباغه 100

شناگر سوم 02.58.87 2 1 2موج نازنین نوری 16 سال14-13متر قورباغه 100

02.16.75   خطا              3 1 1موج الهه اسکندری 17 سال14-13متر قورباغه 100

01.49.78   خطا              4 3 استخر کارگران ثمین ملکی  18 سال14-13متر قورباغه 100

غایب 2 2 هیات شنا خرمدره پارمیدا مصطفوی 19 سال14-13متر قورباغه 100

98دختران آبان -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/24جمعه  سال14-13متر قورباغه 100



Result 12

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 00.48.83 4 6 شمش روی میهن عسل نوروزی 1 سال12-11متر قورباغه 50

16 دوم 00.51.63 2 5 استخر کارگران زهرا اربطی 2 سال12-11متر قورباغه 50

15 سوم 00.53.35 5 5 هیات شنا زنجان آنیتا اسکندری 3 سال12-11متر قورباغه 50

14 چهارم 00.53.66 1 5 هیات شنا زنجان کیانا مجدلو 4 سال12-11متر قورباغه 50

13 پنجم 00.53.68 2 2 1موج عسل قارداشخانی 5 سال12-11متر قورباغه 50

شناگر سوم 00.54.34 4 5 هیات شنا زنجان سونیا رضایی 6 سال12-11متر قورباغه 50

12 ششم 00.54.46 3 6 شمش روی میهن مهدیس شیخی  7 سال12-11متر قورباغه 50

11 هفتم 00.54.90 3 5 استخر کارگران هستی سلیمی 8 سال12-11متر قورباغه 50

10 هشتم 00.55.28 3 4 هیات شنا ابهر مبینا اصالنی 9 سال12-11متر قورباغه 50

8 نهم 00.56.56 5 3 هیات شنا ابهر نرجس موالیی 10 سال12-11متر قورباغه 50

7 دهم 00.57.09 2 4 مدرسه شنا امجدیه ثنا فرزادیان 11 سال12-11متر قورباغه 50

شناگر سوم 00.57.82 1 3 هیات شنا ابهر فرهانه الهیاری 12 سال12-11متر قورباغه 50

6 یازدهم 00.58.00 2 3 فرشته ها الف سما باقری 13 سال12-11متر قورباغه 50

5 دوازدهم 00.59.46 1 2 شهید شهبازی هلیا عسگری 14 سال12-11متر قورباغه 50

4 سیزدهم 01.00.34 5 4 مدرسه شنا امجدیه نرگس ملکی 15 سال12-11متر قورباغه 50

3 چهاردهم 01.01.25 3 2 هیات شنا خرمدره رومینا حق پرست 16 سال12-11متر قورباغه 50

شناگر سوم 01.01.75 4 4 مدرسه شنا امجدیه ندا فرخی 17 سال12-11متر قورباغه 50

شناگر سوم 01.03.00 2 6 شمش روی میهن رونیا سهیل 18 سال12-11متر قورباغه 50

2 پانزدهم 01.05.28 2 1 2موج ریحانه جبرائلی 19 سال12-11متر قورباغه 50

1 شانزدهم 01.05.54 4 1 2موج شادن امامی 20 سال12-11متر قورباغه 50

01.05.81 1 4 استخر کارگران هستی امامی 21 سال12-11متر قورباغه 50

01.05.93 3 1 1موج ثمر خلیلی 22 سال12-11متر قورباغه 50

01.07.38 2 2 شهید شهبازی سارا پیری 23 سال12-11متر قورباغه 50

01.09.47 5 2 فرشته ها الف بهاره تاره 24 سال12-11متر قورباغه 50

01.09.59 3 3 فرشته ها الف مبینا ملکی 25 سال12-11متر قورباغه 50

01.13.66 4 3 فرشته ها ب فاطمه داوودی 26 سال12-11متر قورباغه 50

97/08/24جمعه  سال12-11متر قورباغه 50

98دختران آبان -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی



01.14.58 5 1 هیات شنا خرمدره مهدیس شیخی نیا 27 سال12-11متر قورباغه 50

01.19.42 4 2 فجر دادگستری یگانه داداشی 28 سال12-11متر قورباغه 50

01.24.03 1 1 هیات شنا خرمدره مریم کشاورز 29 سال12-11متر قورباغه 50

01.32.88 4 2 شهید شهبازی زهرا رجبی 30 سال12-11متر قورباغه 50

انصراف 1 2 فرشته ها ب یسنا محمدی 31 سال12-11متر قورباغه 50

انصراف 5 2 فرشته ها ب مریم نجفی 32 سال12-11متر قورباغه 50

غایب 3 2 فجر دادگستری سحر فضلی  33 سال12-11متر قورباغه 50



Result 13

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 00.52.15 4 7 شمش روی میهن سحر صبوری 1 سال10متر قورباغه زیر 50
16 دوم 00.58.75 5 5 شمش روی میهن ریحانه علی محمدی 2 سال10متر قورباغه زیر 50
15 سوم 01.01.30 2 3 استخر کارگران مانیا خان تیموری 3 سال10متر قورباغه زیر 50
14 چهارم 01.02.30 2 5 هیات شنا زنجان ریحانه بیستونی 4 سال10متر قورباغه زیر 50
13 پنجم 01.02.97 5 4 هیات شنا ابهر غزاله منصوری 5 سال10متر قورباغه زیر 50
12 ششم 01.03.09 1 3 شهید شهبازی زهرا حسنی 6 سال10متر قورباغه زیر 50

11 هفتم 01.04.12 4 5 هیات شنا زنجان هانیه محمدی 7 سال10متر قورباغه زیر 50

10 هشتم 01.05.22 5 3 استخر کارگران باران مهدیون 8 سال10متر قورباغه زیر 50
8 نهم 01.05.32 4 3 شهید شهبازی یاسمن قربانی 9 سال10متر قورباغه زیر 50
7 دهم 01.05.75 3 4 فجر دادگستری هلیا احمدی 10 سال10متر قورباغه زیر 50

6 یازدهم 01.08.00 2 6 باشگاه مقاومت ثمین بابائی 11 سال10متر قورباغه زیر 50

شناگر سوم 01.10.10 2 2 هیات شنا زنجان سویل صفائیان 12 سال10متر قورباغه زیر 50

5 دوازدهم 01.10.78 1 5 هیات شنا خرمدره فاطمه محمدلو 13 سال10متر قورباغه زیر 50

4 سیزدهم 01.11.89 3 1 مدرسه شنا امجدیه رها رحیمی راد 14 سال10متر قورباغه زیر 50

3 چهاردهم 01.12.15 3 3 فجر دادگستری فاطمه مشتی 15 سال10متر قورباغه زیر 50

2 پانزدهم 01.14.56 1 2 هیات شنا خرمدره فاطمه ولی موحد 16 سال10متر قورباغه زیر 50

1 شانزدهم 01.14.59 4 1 مدرسه شنا امجدیه ملینا نظری 17 سال10متر قورباغه زیر 50

01.15.70 2 4 شمش روی میهن پانیذ نجفی 18 سال10متر قورباغه زیر 50

01.16.62 1 7 هیات شنا ماهنشان محدثه محمدی 19 سال10متر قورباغه زیر 50

01.16.94 5 1 فرشته ها الف زهرا تقی زاده 20 سال10متر قورباغه زیر 50

01.17.13 3 2 فرشته ها الف روژین آقامحمدی 21 سال10متر قورباغه زیر 50

01.17.38 4 4 استخر کارگران نرگس وحیدی 22 سال10متر قورباغه زیر 50

01.17.70 2 7 1موج وانیا قره داغی 23 سال10متر قورباغه زیر 50

01.18.85 3 5 هیات شنا خرمدره آرشیدا همایونی 24 سال10متر قورباغه زیر 50

01.18.93 4 2 فرشته ها آنیسا صدرمقدم 25 سال10متر قورباغه زیر 50
01.25.59 5 2 فجر دادگستری فاطمه داشات 26 سال10متر قورباغه زیر 50
01.31.47 3 6 1موج سوگند بروشک 27 سال10متر قورباغه زیر 50

01.46.95 4 6 1موج پرنیان میرزایی 28 سال10متر قورباغه زیر 50

02.00.00 2 1 مدرسه شنا امجدیه محنا نوری 29 سال10متر قورباغه زیر 50

98دختران آبان -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

97/08/24جمعه  سال10متر قورباغه زیر 50



02.16.75   خطا              3 7 2موج آوین الزمی 30 سال10متر قورباغه زیر 50

04.01.37 1 1 هیات شنا ابهر یسنا یوسفی 31 سال10متر قورباغه زیر 50

غایب 1 4 شهید شهبازی ستایش محمدی 32 سال10متر قورباغه زیر 50



Result 14

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 01.39.10 2 3 شمش روی میهن مبینا تارپور احمدی 1 سال14-13متر کرال پشت 100

16 دوم 01.42.65 4 3 استخر کارگران ثمین ملکی 2 سال14-13متر کرال پشت 100

15 سوم 01.44.06 5 3 هیات شنا زنجان عسل نوابی 3 سال14-13متر کرال پشت 100

14 چهارم 01.47.19 1 2 شمش روی میهن هلیا حاتمی 4 سال14-13متر کرال پشت 100

شناگر سوم 01.51.44 5 2 شمش روی میهن سما افشاری 5 سال14-13متر کرال پشت 100

13 پنجم 02.00.00 2 2 مدرسه شنا امجدیه کوثر خسروی 6 سال14-13متر کرال پشت 100

12 ششم 02.00.47 3 2 مدرسه شنا امجدیه دالرام قادری منفرد 7 سال14-13متر کرال پشت 100

11 هفتم 02.02.28 3 3 هیات شنا خرمدره صبا کرمی 8 سال14-13متر کرال پشت 100

شناگر سوم 02.14.16 4 2 مدرسه شنا امجدیه تینا وزیری 9 سال14-13متر کرال پشت 100

10 هشتم 02.23.41 5 1 فجر دادگستری ثنا حسنی 10 سال14-13متر کرال پشت 100

8 نهم 02.29.27 1 1 2موج النا قربانی 11 سال14-13متر کرال پشت 100

7 دهم 03.00.75 4 1 استخر کارگران نیایش احمدی 12 سال14-13متر کرال پشت 100

غایب 2 1 2موج نگین کریمی 13 سال14-13متر کرال پشت 100

غایب 3 1 2موج نازنین نوری 14 سال14-13متر کرال پشت 100

98دختران آبان -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/24جمعه  سال14-13متر کرال پشت 100



Result 15

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 01.38.19 3 7 شمش روی میهن سوگند احتسابی 1 سال12-11متر کرال پشت 100

16 دوم 01.49.62 5 6 شمش روی میهن عسل نوروزی 2 سال12-11متر کرال پشت 100

15 سوم 01.49.88 1 6 هیات شنا زنجان ساغر عسگری 3 سال12-11متر کرال پشت 100

14 چهارم 01.50.30 3 6 هیات شنا زنجان آنیتا اسکندری 4 سال12-11متر کرال پشت 100

شناگر سوم 02.03.68 5 5 شمش روی میهن رونیا سهیل 5 سال12-11متر کرال پشت 100

شناگر سوم 02.08.72 1 5 هیات شنا زنجان سونیا رضایی 6 سال12-11متر کرال پشت 100

13 پنجم 02.09.81 5 4 استخر کارگران دینا رادان فر 7 سال12-11متر کرال پشت 100

12 ششم 02.15.85 3 3 هیات شنا ابهر فاطمه قاسمی 8 سال12-11متر کرال پشت 100

11 هفتم 02.17.09 2 3 استخر کارگران آیشین علی محمدی 9 سال12-11متر کرال پشت 100

10 هشتم 02.24.59 1 2 هیات شنا ابهر عسل داوودی 10 سال12-11متر کرال پشت 100

8 نهم 02.25.69 5 1 مدرسه شنا امجدیه فاطمه شاه محمدی 11 سال12-11متر کرال پشت 100

7 دهم 02.26.15 4 1 مدرسه شنا امجدیه پریا عباسی 12 سال12-11متر کرال پشت 100

6 یازدهم 02.28.97 1 7 هیات شنا خرمدره مریم کشاورز 13 سال12-11متر کرال پشت 100

5 دوازدهم 02.34.31 3 1 شهید شهبازی الهه نصرتی 14 سال12-11متر کرال پشت 100

شناگر سوم 02.36.15 4 4 استخر کارگران پرنیا غفاری 15 سال12-11متر کرال پشت 100

4 سیزدهم 02.42.60 5 2 فرشته ها ب رها محمدی 16 سال12-11متر کرال پشت 100

شناگر سوم 02.44.03 1 1 مدرسه شنا امجدیه سوگند سلیمی 17 سال12-11متر کرال پشت 100

3 چهاردهم 02.49.85 1 3 فجر دادگستری حدیث حیدری 18 سال12-11متر کرال پشت 100
2 پانزدهم 02.50.00 2 7 هیات شنا خرمدره رومینا حق پرست 19 سال12-11متر کرال پشت 100
1 شانزدهم 02.54.40 4 3 فجر دادگستری سارا هاشمی 20 سال12-11متر کرال پشت 100

02.55.93 5 3 فرشته ها الف مبینا ملکی 21 سال12-11متر کرال پشت 100

02.57.66 1 4 فرشته ها الف سما باقری 22 سال12-11متر کرال پشت 100

03.08.84 3 5 فرشته ها الف هستی محبی نژاد 23 سال12-11متر کرال پشت 100

03.15.85 2 6 باشگاه مقاومت ریحانه بهادری 24 سال12-11متر کرال پشت 100

03.17.00 2 1 شهید شهبازی سارا پیری 25 سال12-11متر کرال پشت 100

03.35.28 3 4 فرشته ها ب صبا نوروزی 26 سال12-11متر کرال پشت 100

انصراف 2 5 فرشته ها ب ساحل رضایی 27 سال12-11متر کرال پشت 100

97/08/24جمعه

98دختران آبان -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

 سال12-11متر کرال پشت 100



04.02.72   خطا              4 5 هیات شنا خرمدره فائزه عشایری 28 سال12-11متر کرال پشت 100

غایب 2 2 2موج غزل نهاوندی 29 سال12-11متر کرال پشت 100

غایب 2 4 فجر دادگستری سحر فضلی 30 سال12-11متر کرال پشت 100

غایب 3 2 2موج شادن امامی 31 سال12-11متر کرال پشت 100

غایب 4 2 2موج یسنا کاظمی 32 سال12-11متر کرال پشت 100

غایب 4 6 1موج انیسا سلیمی فرد 33 سال12-11متر کرال پشت 100

غایب 4 7 1موج سوین رضایی 34 سال12-11متر کرال پشت 100



Result 16

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

18 اول 00.53.81 5 5 شمش روی میهن یکتا افشاری 1 سال10متر کرال پشت زیر 50

16 دوم 00.59.13 3 5 شمش روی میهن آرینا امیریان 2 سال10متر کرال پشت زیر 50

شناگر سوم 00.59.53 1 5 شمش روی میهن ریحانه علی محمدی 3 سال10متر کرال پشت زیر 50

15 سوم 01.03.63 5 3 هیات شنا زنجان تارا چراغعلی پور 4 سال10متر کرال پشت زیر 50

14 چهارم 01.04.02 3 6 هیات شنا خرمدره فاطمه محمدلو 5 سال10متر کرال پشت زیر 50

13 پنجم 01.06.06 2 1 مدرسه شنا امجدیه ملینا نظری 6 سال10متر کرال پشت زیر 50

12 ششم 01.12.08 5 4 هیات شنا خرمدره اسرا حسینی 7 سال10متر کرال پشت زیر 50

11 هفتم 01.12.16 4 2 باشگاه مقاومت سدنا نگاه  8 سال10متر کرال پشت زیر 50

10 هشتم 01.13.06 3 3 استخر کارگران پرنیان اسماعیلی 9 سال10متر کرال پشت زیر 50

شناگر سوم 01.15.38 4 6 هیات شنا خرمدره رها محمدیها 10 سال10متر کرال پشت زیر 50

8 نهم 01.15.60 2 3 هیات شنا زنجان هانیه محمدی 11 سال10متر کرال پشت زیر 50

7 دهم 01.16.68 5 1 استخر کارگران النا دخت وصی 12 سال10متر کرال پشت زیر 50

6 یازدهم 01.17.00 5 2 فجر دادگستری پارمیدا عباسی 13 سال10متر کرال پشت زیر 50

5 دوازدهم 01.17.53 5 6 هیات شنا ماهنشان مریم محمدی 14 سال10متر کرال پشت زیر 50

4 سیزدهم 01.17.59 1 2 فجر دادگستری هلیا احمدی 15 سال10متر کرال پشت زیر 50

3 چهاردهم 01.18.59 1 4 فرشته ها الف زهرا تقی زاده 16 سال10متر کرال پشت زیر 50

2 پانزدهم 01.28.40 3 7 هیات شنا ماهنشان محدثه محمدی 17 سال10متر کرال پشت زیر 50

1 شانزدهم 01.32.00 2 2 باشگاه مقاومت کوثر منتظری 18 سال10متر کرال پشت زیر 50

01.34.07 4 4 فرشته ها الف روژین آقا محمدی 19 سال10متر کرال پشت زیر 50

01.42.82 4 3 استخر کارگران نرگس حسنی 20 سال10متر کرال پشت زیر 50

01.58.34 3 2 فجر دادگستری فاطمه داشاد 21 سال10متر کرال پشت زیر 50

02.50.85 4 1 هیات شنا ابهر یسنا یوسفی 22 سال10متر کرال پشت زیر 50

غایب 1 1 شهید شهبازی زهرا حسینی 23 سال10متر کرال پشت زیر 50

غایب 1 3 فرشته ها الف یگانه حسنلو 24 سال10متر کرال پشت زیر 50

غایب 1 6 1موج حسنا یگانه 25 سال10متر کرال پشت زیر 50

غایب 2 4 هیات شنا زنجان نرگس اوجاقلو 26 سال10متر کرال پشت زیر 50

98دختران آبان -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/24جمعه  سال10متر کرال پشت زیر 50



غایب 2 5 2موج صوفیا مغربی 27 سال10متر کرال پشت زیر 50

غایب 2 6 1موج سوگند بروشک 28 سال10متر کرال پشت زیر 50

غایب 3 1 مدرسه شنا امجدیه رها رحیمی راد 29 سال10متر کرال پشت زیر 50

غایب 3 4 شهید شهبازی ستایش محمدی 30 سال10متر کرال پشت زیر 50

غایب 4 5 2موج نازنین زهرا شبیری 31 سال10متر کرال پشت زیر 50



Result 17

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

36 اول 02.57.22 3 3 شمش روی میهن
مهدیس -عسل نوروزی-سوگند احتسابی

رونیا سهیل-شیخی
1 سال12-11متر آزاد تیمی 4/50

32 دوم 02.57.34 1 3 1موج
سوین -عسل قارداشخانی-ثمر خلیلی

آنیسا سلیمی فرد-رضایی
2 سال12-11متر آزاد تیمی 4/50

30 سوم 03.04.00 2 3 هیات شنا زنجان
-ساغر عسگری-آنیتا اسکندری-کیانا مجدلو

سونیا رضایی
3 سال12-11متر آزاد تیمی 4/50

28 چهارم 03.17.60 4 2 هیات شنا ابهر
-مبینا اصالنی-فاطمه قاسمی-عسل داوودی

مهیا دودانگه
4 سال12-11متر آزاد تیمی 4/50

26 پنجم 03.18.43 1 2 استخر کارگران
-هستی سلیمی-زهرا اربطی-دینارادان فر

هستی امامی
5 سال12-11متر آزاد تیمی 4/50

24 ششم 03.40.42 4 1 2موج
-ریحانه جبرائلی-یسنا کاظمی-شادن امامی

غزل نهاوندی
6 سال12-11متر آزاد تیمی 4/50

22 هفتم 04.07.03 5 1 فجر دادگستری
-یگانه داداشی-حدیث حیدری-سحرحسنی

سارا هاشمی
7 سال12-11متر آزاد تیمی 4/50

20 هشتم 04.12.28 3 2 مدرسه شنا امجدیه
پریا -ثنا فرزادیان-نرگس ملکی

سوگند سلیمی=عباسی
8 سال12-11متر آزاد تیمی 4/50

04.14.12 2 2 شهید شهبازی
الهه -زهرا رجبی-هلیا عسگری-سارا پیری

نصرتی
9 سال12-11متر آزاد تیمی 4/50

04.19.10 2 1 هیات شنا خرمدره
مریم -رومینا حق پرست-مهدیس شیخی نیا

مبینا مقدم-کشاورز افشار
10 سال12-11متر آزاد تیمی 4/50

04.22.12 1 1 فرشته ها الف
-مبینا ملکی-هستی محبی نژاد-سما باقری

بهاره تاره
11 سال12-11متر آزاد تیمی 4/50

06.03.06 3 1 فرشته ها ب
مهرنوش -فاطمه داوودی-ثمین معاصری

فرنوش خادم-جعفری
12 سال12-11متر آزاد تیمی 4/50

98دختران آبان -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/24جمعه  سال12-11متر آزاد تیمی 4/50



Result 18

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

36 اول 03.20.40 3 2 شمش روی میهن
-ریحانه علیمحمدی-سحر صبوری

یکتا افشاری-آرینا امیریان
1 سال10مترآزاد تیمی زیر 4/50

32 دوم 03.55.63 4 2 هیات شنا زنجان
-سویل صفائیان-تارا چراغعلی پور

هانیه محمدی-ریخانه بیستونی
2 سال10مترآزاد تیمی زیر 4/50

30 سوم 03.55.85 5 2 استخر کارگران
-پرنیان اسماعیلی-مانیا خان تیموری

نرگس وحیدی-یاران مهدیون
3 سال10مترآزاد تیمی زیر 4/50

28 چهارم 04.56.87 2 2 1موج
حسنا -سوگند بروشک-آنیسا موسوی

وانیا قره داغی-یگانه
4 سال10مترآزاد تیمی زیر 4/50

26 پنجم 05.07.47 4 1 هیات شنا خرمدره
-آرشیدا همایونی-فاطمه ولی موحد

رها محمدیها-فاطمه محمدلو
5 سال10مترآزاد تیمی زیر 4/50

24 ششم 06.31.00 2 1 2موج
-صوفیا مغربی-نازنین زهرا شیری

آوین الزمی-آرشیدا صرفی
6 سال10مترآزاد تیمی زیر 4/50

22 هفتم 06.51.03 3 1 فرشته ها الف
-روژین آقا محمدی-انیسا صدر مقدم

آندیا خدابخش-زهرا تقی زاده
7 سال10مترآزاد تیمی زیر 4/50

98دختران آبان -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/24جمعه  سال10مترآزاد تیمی زیر 4/50



Result 19

امتیاز مقام رکورد خط دسته باشگاه/ شهرستان  نام ونام خانوادگی مواد شنا

36 اول 02.30.16 3 2 شمش روی میهن
شما -تارا بهرامی-فاطمه اخترکاوان

مبینا تارپور احمدی-افشاری
1 سال14-13متر آزاد تیمی 4/50

32 دوم 02.39.40 4 1 هیات شنا زنجان
مریم -ثمر ابراهیم جم-آیناز حیدری

عسل نوابی-نوری
2 سال14-13متر آزاد تیمی 4/50

30 سوم 03.00.00 2 2 استخر کارگران
-نرگس مصطفوی-مهدیس اردی خانی

مهدیه قویدل-ثمین ملکی
3 سال14-13متر آزاد تیمی 4/50

28 چهارم 03.15.25 4 2 1موج
زهره -آوا رنجیده-هانیه قره باغی

الهه اسکندری-نوروزی
4 سال14-13متر آزاد تیمی 4/50

26 پنجم 03.33.40 3 1 مدرسه شنا امجدیه
سارا -النا افشاری-دالرام قادری

تینا وزیری-نوربخش
5 سال14-13متر آزاد تیمی 4/50

24 ششم 04.00.50 2 1 2موج
هانیه -نگین کریمی-نازنین نوری

آرشین بدیعی-پیری
6 سال14-13متر آزاد تیمی 4/50

98دختران آبان -(خرمدره:مرحله اول)اولین دوره لیگ استانی شنا جام گرامیداشت شهدای غواص 

سال (14-13)و(12-11)،( سال10زیر )رده های سنی

97/08/24جمعه  سال14-13متر آزاد تیمی 4/50


