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سمت تیم شماره ملی تاریخ تولد نام و نام خانوادگی ردیف

ورزشکار 1275651836 اریس طالیی اصفهان 1388/02/09 علی مطلبی  1

ورزشکار 1275649998 اریس طالیی اصفهان 1388/02/10 محمدحسن حسینی 2

ورزشکار 1275708684 اریس طالیی اصفهان 1388/04/23 آرمان یارقلی  3

ورزشکار 1275758517 اریس طالیی اصفهان 1388/06/15 علی ترابی 4

ورزشکار 1275815952 اریس طالیی اصفهان 1388/08/22 پرهام پیرحاجی 5

ورزشکار 1275919022 اریس طالیی اصفهان 1389/01/02 دانوش مجیدی 6

مربی 1270597019 اریس طالیی اصفهان 1368/07/25 احمد توکلی 7

ورزشکار 1275641628 اریس مروارید اصفهان 1388/02/06 یونس تیغ ران 8

ورزشکار 1275684424 اریس مروارید اصفهان 1388/03/26 امیر علی پهلوان نژاد 9

ورزشکار 1275724744 اریس مروارید اصفهان 1388/05/10 مهرشاد رئیسی 10

ورزشکار 1275779069 اریس مروارید اصفهان 1388/06/16 سید فردین چاوشی 11

ورزشکار 1275823130 اریس مروارید اصفهان 1388/09/05 پارسا معتمدی 12

ورزشکار 1275829775 اریس مروارید اصفهان 1388/09/14 ایلیا رمضانی 13

ورزشکار استخر کوثر مرودشت 2421260655 1388/01/10 امید وفا 14

ورزشکار استخر کوثر مرودشت 2421273838 1388/04/04 بنیامین رفعت پناه 15

ورزشکار استخر کوثر مرودشت 2285244967 1388/06/16 آرمین مرادیان 16

ورزشکار استخر کوثر مرودشت 2421366186 1389/01/26 محمد رضا دهقان 17

ورزشکار استخر کوثر مرودشت 2421335124 1389/05/16 محمد متین صفایی 18

ورزشکار استخر کوثر مرودشت 2285560818 1389/10/28 امیر عباس شفیعی 19

سرپرست استخر کوثر مرودشت 1740749871 1370/03/31 آیمین چریک 20

ورزشکار آفتاب شاهین شهر 1275643647 88/02/06 آرشام صالحیان 21

ورزشکار آفتاب شاهین شهر 1275849229 88/06/10 حسین مقصودی نور آبادی 22

مربی آفتاب شاهین شهر 1819576159 58/07/09 رضا کرم زاده 23

سرپرست آفتاب شاهین شهر 1286020352 60/04/06 ایمان مقصودی نورآبادی 24

مربی آکادمی خوشبخت اصفهان  1271411466 1372/03/06 محمد رحیمیان چالشتری 25

سرپرست آکادمی خوشبخت اصفهان  1272998304 1378/07/25 محمدامین کاردانپور 26

ورزشکار آکادمی خوشبخت اصفهان الف 1275670334 1388/03/04 کسری مانیان 27

ورزشکار آکادمی خوشبخت اصفهان الف 1275919881 1389/01/07 ارسالن بهرامی کیا 28

ورزشکار آکادمی خوشبخت اصفهان الف 1276067399 1389/06/15 طاها دهقانی ناژوانی 29

ورزشکار آکادمی خوشبخت اصفهان الف 1275984312 1389/03/16 سهیل بدریان 30

ورزشکار آکادمی خوشبخت اصفهان ب 1276075162 1389/06/16 امیرحسین جمال زاده 31

ورزشکار آکادمی خوشبخت اصفهان ب 1276035780 1389/05/19 محمدطاها باقرپور 32

ورزشکار آکادمی خوشبخت اصفهان ب 1275908748 1388/12/15 آرتین عصارزادگان 33

ورزشکار آکادمی خوشبخت اصفهان ب 1276048025 1389/05/27 علیرضا رجبی ماربینی 34

ورزشکار (آزاد)آکادمی خوشبخت 1276560672 1391/01/20 علیرضا صادقی 35

ورزشکار آکادمی هفت تیر هرمزگان الف 4880614068 88/02/05 پارسا حسینی 36

ورزشکار آکادمی هفت تیر هرمزگان الف 3470280681 88/04/14 علی اکبر امیری 37

ورزشکار آکادمی هفت تیر هرمزگان الف 3381902921 88/05/20 کیان مطهری 38

ورزشکار آکادمی هفت تیر هرمزگان الف 3381912895 88/06/20 علیرضا هاشمی پور 39

ورزشکار آکادمی هفت تیر هرمزگان الف 3381985876 89/01/30 احسان حدادیان 40

ورزشکار آکادمی هفت تیر هرمزگان الف 3382014602 89/05/06 اهورا رحیمی 41

مربی آکادمی هفت تیر هرمزگان الف 2529696683 59/08/09 وحید هاشم پور 42

سرپرست آکادمی هفت تیر هرمزگان الف 1289506833 57/01/06 علی اکبر حدادیان 43

ورزشکار آکادمی هفت تیر هرمزگان ب 2285053991 88/02/02 آبتین شمسی 44

ورزشکار آکادمی هفت تیر هرمزگان ب 1275855474 88/10/15 آبتین رحیم زاده 45

ورزشکار آکادمی هفت تیر هرمزگان ب 3381991175 89/02/18 امیرمحمد هاشمی پور 46

ورزشکار 1آینده سازان اریس اصفهان  1275665551 1388/03/03 کورش فوده 47
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ورزشکار 1آینده سازان اریس اصفهان  1275807471 1388/08/12 پارسا پور محمدی  48

ورزشکار 1آینده سازان اریس اصفهان  1275626181 1388/10/19 علیرضا صفایی 49

ورزشکار 1آینده سازان اریس اصفهان  1275940765 1389/01/29 بنیامین صادق زاده 50

ورزشکار 1آینده سازان اریس اصفهان  1275968481 1389/02/28 طه اربابی  51

ورزشکار 1آینده سازان اریس اصفهان  1276280815 1389/02/30 محمدرضا یزدانی 52

ورزشکار 2آینده سازان اریس اصفهان  1275663265 1388/01/23 علی رفیع زاده 53

ورزشکار 2آینده سازان اریس اصفهان  1275837239 1388/09/23 رادمهر مردانی 54

ورزشکار 2آینده سازان اریس اصفهان  1275909507 1388/12/16 امیر حسین فوالدی 55

ورزشکار 2آینده سازان اریس اصفهان  1275912710 1388/12/22 پارسا ایزدی  56

ورزشکار 2آینده سازان اریس اصفهان  1275994105 1389/03/30 آرتین جعفر پیشه 57

ورزشکار 2آینده سازان اریس اصفهان  1276058357 1389/06/07 عرفان بیگی 58

مربی 2آینده سازان اریس اصفهان  1282837176 1363/10/18 حامد عزیزی 59

سرپرست 2آینده سازان اریس اصفهان  جواد مراتیان 60

ورزشکار باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان 1275717047 88/05/02 پارسا رستمی 61

ورزشکار باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان 1275791077 88/07/18 ارین دباغی 62

ورزشکار باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان 1275971032 89/03/01 امیر علی مسائلی 63

ورزشکار باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان 1100793526 89/03/30 محمد ابراهیمی 64

ورزشکار باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان 1276058578 89/05/26 ارش نجیمی 65

ورزشکار باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان 1276079613 89/06/27 امیر علی مهر علیان 66

ورزشکار باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان 1081001028 89/10/27 علی کریمی 67

مربی باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان 1080471960 77/05/20 امید مددی 68

ورزشکار باشگاه شهید فرجام جهرم 2460636441 88/03/13 حامد خدایی 69

ورزشکار باشگاه شهید فرجام جهرم 2460637709 88/03/16 سبحان شعبانی 70

ورزشکار باشگاه شهید فرجام جهرم 2460639813 88/04/22 پارسا معماریان 71

ورزشکار باشگاه شهید فرجام جهرم 2460650531 88/09/01 پرهام رحمانیان 72

ورزشکار باشگاه شهید فرجام جهرم 2460655541 88/11/03 محمد حسین شرف 73

ورزشکار باشگاه شهید فرجام جهرم 2460661819 89/01/22 سید جواد مصلی نژاد 74

مربی باشگاه شهید فرجام جهرم 2460223307 رضا عادل 75

سرپرست باشگاه شهید فرجام جهرم 4723324585 منصور فیروزی مقام 76

ورزشکار باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان  1275708773 88/04/20 شنتیا نظری 77

ورزشکار باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان  1275738982 88/05/22 هیربد شاهزمانی 78

ورزشکار باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان  1275781839 88/07/12 محمد رضا احمدی 79

ورزشکار باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان  251293726 88/11/07 علی جعفری 80

ورزشکار باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان  1275898661 88/12/06 محمد پارسا صیامپور 81

ورزشکار باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان  1080972382 89/04/29 امیر علی شریعتی 82

مربی باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان  1270482122 69/01/19 فرزاددادفر 83

سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان  1270273773 68/11/03 حمید علیرضایی 84

ورزشکار پتروشیمی بندر امام 201526638 1388/03/26 بهراد عباسی 85

ورزشکار پتروشیمی بندر امام 2285540906 1389/10/07 کیاشا فقهازاده 86

سرپرست پتروشیمی بندر امام 2295494273 1360/2/15 وحید فقها زاده 87

ورزشکار پرسپولیس برازجان 3510678206 1388/02/20 امیر محمد موسوی نژاد  88

ورزشکار پرسپولیس برازجان 3510702166 1388/11/16 مهدی عبداله زاده 89

ورزشکار پرسپولیس برازجان 3510682092 1388/4/13 آریا درویشی  90

ورزشکار پرسپولیس برازجان 3510687061 1388/5/23 فرهان زنگویی  91

ورزشکار پرسپولیس برازجان 3490849313 1389/07/07 محمد غفوری فرد  92

ورزشکار پرسپولیس برازجان 3510709195 1389/2/11 ایلیا حاجتمند  93

ورزشکار پرسپولیس برازجان 3510707257 1389/01/18 سید جواد ابطحی 94

سرپرست پرسپولیس برازجان 5329908701 1359/1/1 محمد حسین غفوری زاده 95

ورزشکار رها آکواتیس الف 3490781686 1388 امیر عباس غریبی 96

ورزشکار رها آکواتیس الف 3490779215 1388 کیان مرادی 97

ورزشکار رها آکواتیس الف 441717497 1388 ارشیا سروری مطلق 98



ورزشکار رها آکواتیس الف 3490778121 1388 آریا بحرانی فرد 99

ورزشکار رها آکواتیس الف 1388 یحیی قشقایی 100

ورزشکار رها آکواتیس الف 3490827295 1389 محمدمهدی طحماسبی 101

مربی رها آکواتیس الف ایوب محمود آبادی 102

ورزشکار رها آکواتیس ب 6100139979 1388 آریا امیری 103

ورزشکار رها آکواتیس ب 1388 امیر مهدی محمدی زاده 104

ورزشکار رها آکواتیس ب 1388 ماهان عبدالهی 105

ورزشکار رها آکواتیس ب 1388 امیرمحمد بنیادی 106

ورزشکار سوییم لند شیراز الف 2285078651 1388/2/16 آرتین نوشاد 107

ورزشکار سوییم لند شیراز الف 2285135513 1388/5/12 محمدمهدی اصالنی 108

ورزشکار سوییم لند شیراز الف 2285141440 1388/5/15 پارسا شهشهانی 109

ورزشکار سوییم لند شیراز الف 2285144741 1388/5/16 محمدمهدی غالمی 110

ورزشکار سوییم لند شیراز الف 2285279507 1388/7/2 سیدمازیار حسینی 111

ورزشکار سوییم لند شیراز الف 7360009758 1389/8/13 امیرعباس پایگانه 112

مربی سوییم لند شیراز الف 2281479420 1372/8/1 امیرمحمد شجاعی فر 113

ورزشکار سوییم لند شیراز ب 2285262450 1388/10/8 شایان زارع 114

ورزشکار سوییم لند شیراز ب 2285205449 1388/7/18 آریان زارع 115

ورزشکار سوییم لند شیراز ب 2285428384 1389/10/5 امیرحسین علی نژاد 116

ورزشکار سوییم لند شیراز ب 2285388837 1389/4/6 کیاشا قامتی 117

ورزشکار سوییم لند شیراز ب 960114785 1389/5/3 پویا جوان روح 118

مربی سوییم لند شیراز ب 2282103661 1375/2/1 آرین علیایی 119

ورزشکار سوییم لند شیراز ج 2285108257 1388/4/11 سیدمحمد علی انوار 120

ورزشکار سوییم لند شیراز ج 2285142633 1388/5/15 محمدحسین زارعی 121

ورزشکار سوییم لند شیراز ج 2285349785 1389/1/31 متین جاوید دشتکی 122

ورزشکار سوییم لند شیراز ج 2285579098 1389/11/13 امیرپاشا هاشمی 123

ورزشکار سوییم لند شیراز ج 2285566506 1389/11/3 پاشا رسولی پور 124

ورزشکار سوییم لند شیراز ج 2285524153 1389/9/4 امیرعلی یزدان پناه 125

مربی سوییم لند شیراز ج 2300264064 1367/6/24 محسن کمال زاده 126

ورزشکار شناگران جوان الف اصفهان 1275672264 88/2/19 مهربد کشکولی 127

ورزشکار شناگران جوان الف اصفهان 1275812651 ۸۸/۸/۲۳ علی اکبر قائدی 128

ورزشکار شناگران جوان الف اصفهان 1275837182 ۸۸/۹/۲۲ پرهام مکارمی 129

ورزشکار شناگران جوان الف اصفهان 1275974228 ۸۹/۳/۸ محمدرضا شفیع زاده 130

ورزشکار شناگران جوان الف اصفهان 1289484732 89/4/17 ارشیا قابوسی 131

ورزشکار شناگران جوان الف اصفهان 5410389719 ۸۹/۴/۱۸ آرسام معینی 132

مربی شناگران جوان الف اصفهان 63388855 ۶۲/۱/۱۷ علی تقی دوست 133

سرپرست شناگران جوان الف اصفهان 1130447278 ۷۷/۳/۴ مجید دهقانی 134

ورزشکار شناگران جوان ب اصفهان 1275889891 ۸۸/۱۱/۲۰ رادوین حبیب پور 135

ورزشکار شناگران جوان ب اصفهان 1130858782 ۸۸/۳/۶ دانیال اخوان 136

ورزشکار شناگران جوان ب اصفهان 1130871436 ۸۸/۵/۱۳ مهدی فخاری 137

ورزشکار شناگران جوان ب اصفهان 1130932729 89/11/12 دانیال طاهری 138

ورزشکار شناگران جوان ب اصفهان 1130905748 ۸۹/۳/۲۵ ارشیا حاجی هاشمی 139

ورزشکار شناگران جوان ب اصفهان 1276253605 90/2/2 سام ربیعی 140

مربی شناگران جوان ب اصفهان 4640039352 ۶۹/۱/۲۵ راشد صفاییان 141

سرپرست شناگران جوان ب اصفهان 1756143498 ۵۵/۳/۵ داریوش حبیب پور 142

ورزشکار عقاب شیراز 6550128153 1389/01/11 علی بامداد 143

ورزشکار عقاب شیراز 2285406533 1389/04/26 یاسین مویدی 144

ورزشکار عقاب شیراز 2285427557 1389/05/18 امیر علی خاکسار 145

ورزشکار عقاب شیراز 2285443021 1389/05/31 آرش پورعسکری 146

ورزشکار عقاب شیراز 2285683847 1390/03/31 یزدان کاظمی 147

ورزشکار عقاب شیراز 2286046816 1391/06/18 آرشام بای 148

مربی عقاب شیراز 6249735771 1362/04/17 مصطفی بای 149



سرپرست عقاب شیراز 6559865843 1360/10/10 رحمن بامداد 150

ورزشکار مقاومت اصفهان  1275675913 1388 امیر رضا امامی 151

ورزشکار مقاومت اصفهان  1275632211 1388 سینا حبیبی 152

ورزشکار مقاومت اصفهان  1275734596 1388 محمد صادق امیریوسفی 153

ورزشکار مقاومت اصفهان  1388 طاها خدابخشی 154

ورزشکار مقاومت اصفهان  1389 محمد زجاجی 155

ورزشکار مقاومت اصفهان  1390 پویا اسحاقی 156

سرپرست مقاومت اصفهان  حسین سیاوشی 157

ورزشکار 1مقاومت اصفهان  6600205342 1388 محمدحسین گندمکاران 158

ورزشکار 1مقاومت اصفهان  1275734596 1388 شایان بادامی 159

ورزشکار 1مقاومت اصفهان  6600224010 1389 محمد نادعلیان 160

ورزشکار 1مقاومت اصفهان  1276009585 1389 کسری ابوطالبی 161

ورزشکار 1مقاومت اصفهان  1276081812 1389 حامد سالمی 162

سرپرست 1مقاومت اصفهان  مهرداد پاکروان 163

ورزشکار نیلگون بوشهر 3490785371 88/03/09 محمد پارسا سرخوش 164

ورزشکار نیلگون بوشهر 3490789792 88/04/14 ابوالفضل عالی حسینی 165

ورزشکار نیلگون بوشهر 3490806301 88/08/14 سهیل صرفی 166

ورزشکار نیلگون بوشهر 2285261985 88/10/13 متین حمیدی 167

ورزشکار نیلگون بوشهر 2285409079 89/04/30 ماهان ناطقی جهرمی 168

ورزشکار نیلگون بوشهر 3490863836 89/10/18 پویان محمدی 169

ورزشکار نیلگون بوشهر 1388 پویا سرخوش 170

مربی نیلگون بوشهر 3490069821 69/03/06 فرشید فخار 171

ورزشکار هیئت شنا امیدیه 6850134175 1388/01/01 ایلیا جاور 172

ورزشکار هیئت شنا امیدیه 373555695 1388/04/27 محمدصادق فرهانی 173

ورزشکار هیئت شنا امیدیه 6850143476 1388/07/05 نوید چراغی 174

ورزشکار هیئت شنا امیدیه 6850153307 1388/11/12 علی اکبر بنی سعید 175

ورزشکار هیئت شنا امیدیه 6850167596 1389/09/16 امیرحسین شیرعلی 176

مربی هیئت شنا امیدیه 1940447925 1374/01/08 احمد اشرفی 177

ورزشکار هیئت شنا جم 256070357 88/2/4 سپهر رضاییان 178

ورزشکار هیئت شنا جم 2700438302 89/1/25 نریمان امیدوار 179

ورزشکار هیئت شنا جم 2285403135 89/4/23 سید علیرضا موسوی منش 180

مربی هیئت شنا جم 530 55/10/24 احمد منصورزاده 181

ورزشکار (الف)هیئت شنا جهرم  2460631529 88/01/11 امیر عباس هوشمند 182

ورزشکار (الف)هیئت شنا جهرم  2460647182 88/07/21 حسام کمیلی 183

ورزشکار (الف)هیئت شنا جهرم  2460694512 88/10/03 امیر علی قاسمیان پور 184

ورزشکار (الف)هیئت شنا جهرم  2460658389 88/12/06 فرهان موحد 185

ورزشکار (الف)هیئت شنا جهرم  24600666098 89/03/19 پارسا همت پور 186

ورزشکار (الف)هیئت شنا جهرم  2460669641 89/04/26 امیر علی شفیعیان 187

ورزشکار (الف)هیئت شنا جهرم  2460668971 89/04/27 کوروش رحمانیان 188

مربی (الف)هیئت شنا جهرم  2460318707 علیرضا حسین دوست 189

سرپرست (الف)هیئت شنا جهرم  2470875031 جالل همت پور 190

ورزشکار (ب)هیئت شنا جهرم  2285365772 88/03/07 امیر علی معماریان 191

ورزشکار (ب)هیئت شنا جهرم  2460636849 88/03/18 سینا فیروزی مقام 192

ورزشکار (ب)هیئت شنا جهرم  246663625 89/02/16 رضا بهادری 193

ورزشکار (ب)هیئت شنا جهرم  2285417993 89/04/31 سام کسرائیان 194

ورزشکار (ب)هیئت شنا جهرم  2460673396 89/06/15 مهدی نیکفر 195

ورزشکار (ب)هیئت شنا جهرم  2460688946 89/12/11 عارف بهفر 196

ورزشکار (ب)هیئت شنا جهرم  2285605501 89/12/19 آرش بهادری جهرمی 197

مربی (ب)هیئت شنا جهرم  2460340680 امیر حسین نظافت 198

سرپرست (ب)هیئت شنا جهرم  2460419181 علی افسر 199

سرپرست (ب)هیئت شنا جهرم  2470972930 محمد نیکفر 200



ورزشکار هیئت شنا چهارمحال و بختیاری 4611249034 1388/06/08 پارسا طاهرزاده 201

ورزشکار هیئت شنا چهارمحال و بختیاری 4640379862 1388/08/15 مهیار میرزاوند بروجنی 202

ورزشکار هیئت شنا چهارمحال و بختیاری 4611278425 1388/12/12 امیررضا اله بخشی 203

ورزشکار هیئت شنا چهارمحال و بختیاری 4611299368 1389/04/20 امیر محمد عباسی اشکفتکی 204

ورزشکار هیئت شنا چهارمحال و بختیاری 1276025807 1389/04/25 آرشین میرزایی بروجنی 205

ورزشکار هیئت شنا چهارمحال و بختیاری 4611338169 1389/12/10 محمد جعفری 206

مربی هیئت شنا چهارمحال و بختیاری 4621680463 1359/05/23 کامران سلیمانی دهکردی 207

سرپرست هیئت شنا چهارمحال و بختیاری 4610839350 1380/11/24 محمدرضا موالیی 208



98/11/10 صبح 1 متر آزاد200
مقام رکورد خط دسته تیم نام ونام خانوادگی ردیف

اول 02.27.90 2 7 (الف)سوییم لند شیراز  محمد مهدی غالمی 1
دوم 02.36.04 4 7 آفتاب شاهین شهر اصفهان 2 حسین مقصودی
سوم 02.38.90 7 7 رهاآکواتیس بوشهر الف امیرعباس غریبی 3

چهارم 02.41.81 6 6 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان پارسا صیام پور 4
پنجم 02.45.18 3 6 (الف)سوییم لند شیراز  محمدمهدی اصالنی 5
ششم 02.45.93 2 6 رهاآکواتیس بوشهر الف آریا بحرانی فرد 6

02.45.95 1 7 باشگاه شهید فرجام جهرم سبحان شعبانی 7

02.46.70 6 7 اریس مروارید اصفهان مهرشاد رئیسی 8

02.50.47 7 6 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف پارسا حسینی 9

02.50.50 9 5 اکادمی خوشبخت اصفهان الف ارسالن بهرامی کیا 10

02.52.77 5 7 آفتاب شاهین شهر اصفهان آرشام صالحیان 11

02.54.03 1 6 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری امیررضا اله بخشی 12

02.55.95 8 7 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان محمد رضا احمدی 13

02.56.64 5 5 هیئت شنا امیدیه ایلیا جاور 14

02.57.05 3 7 محمد حسن حسینی اریس طالیی اصفهان 15

02.58.43 4 6 استخر کوثر مرودشت آرمین مرادیان 16

03.00.30 5 6 استخر کوثر مرودشت امید وفا 17

03.00.74 1 5 (ب)سوییم لند شیراز آریان زارع 18

03.01.45 3 5 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری آرشین میرزایی 19

03.01.71 8 6 باشگاه شهید فرجام جهرم حامد خدایی 20

03.02.16 4 4 (ب)سوییم لند شیراز امیرحسین علینژاد 21

03.04.23 9 7 علی مطلبی اریس طالیی اصفهان 22

03.05.21 4 1 پتروشیمی بندر امام بهراد  عباسی 23

03.06.33 4 5 (الف)هیئت شنای جهرم  حسام کمیلی 24

03.12.52 5 4 نیلگون بوشهر ماهان ناطقی جهرمی 25

03.12.60 8 4 اکادمی خوشبخت اصفهان الف سهیل بدریان 26

03.13.58 2 4 نیلگون بوشهر متین حمیدی 27

03.13.98 7 5 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف کیان مطهری 28

03.14.06 2 5 اریس مروارید اصفهان امیر علی پهلوان نژاد 29

03.14.41 9 6 هیئت شنا امیدیه نوید چراغی 30

03.16.28 9 4 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان علی کریمی 31

03.17.37 8 5 1آینده سازان اریس اصفهان  علی رضا صفایی 32

03.17.56 3 3 عقاب شیراز یزدان کاظمی 33

03.20.98 6 4 (الف)هیئت شنای جهرم  کوروش رحمانیان 34

03.21.87 6 5 1آینده سازان اریس اصفهان  طه اربابی 35

03.23.13 5 3 مقاومت اصفهان محمد صادق امیریوسفی 36

03.27.20 7 3 مقاومت اصفهان امیر رضا امامی 37

03.27.56 3 4 (ب)هیئت شنای جهرم  امیر علی معماریان 38

03.28.16 9 3 1مقاومت اصفهان نادعلیان 39

03.28.97 8 2 شناگران جوان اصفهان ب دانیال طاهری 40

03.30.00 3 1 رهاآکواتیس بوشهر ب آریا امیری 41

فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپولو جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنا، شیرجه و واترپولو استان بوشهر

 ویژه استان های جنوب و شرق کشور10جشنواره شنا  پسران زیر 

بندر بوشهر، استخر کوثر



03.30.18 7 4 (ج)سوییم لند شیراز  امیرعلی یزدان پناه 42

03.31.45 5 2 2آینده سازان اریس اصفهان  علی رفیع زاده 43

03.37.46 8 3 1مقاومت اصفهان حامد سالمی 44

03.37.57 3 2 2آینده سازان اریس اصفهان  پارسا ایزدی 45

03.37.70 1 4 اکادمی خوشبخت اصفهان ب محمد طاها باقرپور  46

03.42.27 1 3 پرسپولیس برازجان امیر محمد موسوی نژاد  47

03.42.46 2 3 اکادمی خوشبخت اصفهان ب ارتین عصارزادگان 48

03.48.74 4 3 (ب)هیئت شنای جهرم  سینا فیروزی مقام 49

03.52.44 6 3 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان امیر علی مسائلی 50

03.53.94 7 2 شناگران جوان اصفهان الف آرسام معینی 51

03.56.49 2 2 شناگران جوان اصفهان الف علی اکبر قائدی 52

03.59.85 1 2 شناگران جوان اصفهان ب مهدی فخاری 53

04.07.13 5 1 رهاآکواتیس بوشهر ب ماهان عبدالهی 54

04.15.40 6 2 پرسپولیس برازجان آریا درویشی 55

04.33.34 4 2 آزاد پویان محمدی 56

04.49.10 9 2 عقاب شیراز ارشام بای 57

امضا  منشی امضا سر داور



98/11/10 صبح 2 متر کرال پشت100
مقام رکورد خط دسته تیم نام ونام خانوادگی ردیف

اول 01.18.61 5 7 (الف)سوییم لند شیراز  پارسا شهشهانی 1
دوم 01.18.84 3 7 (الف)سوییم لند شیراز  سید مازیار حسینی 2
سوم 01.25.82 1 7 اریس مروارید اصفهان یونس تیغ ران 3

چهارم 01.26.56 6 7 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان پارسا صیام پور 4
پنجم 01.26.75 7 7 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان امیر علی شریعتی 5
ششم 01.29.56 2 6 رهاآکواتیس بوشهر الف 6 محمدمهدی طهماسبی

01.31.67 3 6 پرهام پیر حاجی اریس طالیی اصفهان 7

01.31.85 9 6 رهاآکواتیس بوشهر الف ارشیا سروری مطلق 8

01.33.42 9 7 اریس مروارید اصفهان ایلیا رمضانی 9

01.33.95 3 5 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری آرشین میرزایی 10

01.35.61 5 6 باشگاه شهید فرجام جهرم سید جواد مصلی نژاد 11

01.35.73 4 6 استخر کوثر مرودشت محمد رضا دهقانی 12

01.36.41 6 6 علی ترابی اریس طالیی اصفهان 13

01.37.38 7 5 (ب)سوییم لند شیراز کیا شاقامتی 14

01.37.66 1 6 باشگاه شهید فرجام جهرم پرهام رحمانیان 15

01.38.52 3 4 اکادمی خوشبخت اصفهان الف کسری مانیان 16

01.39.11 9 5 (ج)سوییم لند شیراز  سید محمد علی انوار 17

01.39.17 9 4 مقاومت اصفهان سینا حبیبی 18

01.39.27 7 6 استخر کوثر مرودشت بنیامین رفعت پناه 19

01.39.44 4 7 آفتاب شاهین شهر اصفهان حسین مقصودی 20

01.39.84 1 5 (ب)سوییم لند شیراز شایان زارع 21

01.40.33 2 5 (الف)هیئت شنای جهرم  امیر عباس هوشمند 22

01.41.06 4 5 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف علی اکبر امیری 23

01.41.74 2 4 هیئت شنا امیدیه ایلیا جاور 24

01.44.15 3 3 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان ارین دباغی 25

01.44.31 3 2 1مقاومت اصفهان نادعلیان 26

01.44.52 2 7 آفتاب شاهین شهر اصفهان آرشام صالحیان 27

01.45.08 6 5 نیلگون بوشهر ماهان ناطقی جهرمی 28

01.45.64 7 3 مقاومت اصفهان محمد زجاجی 29

01.48.63 4 4 1آینده سازان اریس اصفهان  محمدرضا یزدانی 30

01.48.98 6 2 پرسپولیس برازجان فرهان زنگویی  31

01.50.64 6 3 اکادمی خوشبخت اصفهان ب محمد طاها باقرپور  32

01.50.72 3 1 هیئت شنا جم سپهر رضاییان 33

01.51.89 4 2 1مقاومت اصفهان کسری ابوطالبی 34

01.52.92 2 3 هیئت شنا امیدیه علی اکبر بنی سعید 35

01.53.07 4 3 (الف)هیئت شنای جهرم  پارسا همت پور 36

01.54.35 1 4 اکادمی خوشبخت اصفهان الف طاها دهقانی 37

01.54.63 1 3 2آینده سازان اریس اصفهان  آرتین جعفر پیشه  38

01.55.47 2 2 (ج)سوییم لند شیراز  پاشا رسولی 39

01.56.35 5 3 (ب)هیئت شنای جهرم  سینا فیروزی مقام 40

01.56.77 5 4 نیلگون بوشهر متین حمیدی 41

فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپولو جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنا، شیرجه و واترپولو استان بوشهر

 ویژه استان های جنوب و شرق کشور10جشنواره شنا  پسران زیر 

بندر بوشهر، استخر کوثر



01.59.21 9 2 شناگران جوان اصفهان الف محمدرضا شفیع زاده 42

02.02.38 5 2 2آینده سازان اریس اصفهان  امیر حسین فوالدی 43

02.04.27 4 1 شناگران جوان اصفهان ب رادوین حبیب پور 44

02.06.51 7 4 1آینده سازان اریس اصفهان  کورش فوده 45

02.10.19 5 1 شناگران جوان اصفهان ب سام ربیعی 46

02.10.86 7 2 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان امیر علی مهر علیان 47

02.15.40 1 2 شناگران جوان اصفهان الف آرسام معینی 48

02.18.20 9 3 اکادمی خوشبخت اصفهان ب علیرضا رجبی 49

02.26.29 6 1 پرسپولیس برازجان مهدی عبداله زاده  50

03.02.42 1 1 هیئت شنا جم نریمان امیدوار 51

خطا 2 1 عقاب شیراز امیر علی خاکسار 52

خطا 7 1 عقاب شیراز یاسین مویدی 53

خطا 5 5 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری پارسا طاهر زاده 54

غایب 6 4 (ب)هیئت شنای جهرم  سام کسرائیان 55

امضا میز منشی امضا سر داور



98/11/10 صبح 3 متر قورباغه50
مقام رکورد خط دسته تیم نام ونام خانوادگی ردیف

اول 00.43.00 6 7 اریس مروارید اصفهان فردین چاوشی 1
دوم 00.43.60 8 7 (الف)سوییم لند شیراز  پارسا شهشهانی 2
سوم 00.45.02 5 6 استخر کوثر مرودشت امید وفا 3

چهارم 00.45.31 9 6 رهاآکواتیس بوشهر الف کیان مرادی 4
پنجم 00.45.32 4 6 (الف)سوییم لند شیراز  محمدمهدی اصالنی 5
ششم 00.45.70 2 7 باشگاه شهید فرجام جهرم سبحان شعبانی 6

00.45.95 8 6 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان شنتیا نظری 7

00.46.38 2 5 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف احسان حدادیان 8

00.46.60 4 4 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری مهیار میرزاوند 9

00.46.61 7 6 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان محمد رضا احمدی 10

00.47.06 1 4 عقاب شیراز علی بامداد 11

00.47.38 3 5 رهاآکواتیس بوشهر الف آریا بحرانی فرد 12

00.47.40 2 6 اکادمی خوشبخت اصفهان الف کسری مانیان 13

00.47.65 4 7 آفتاب شاهین شهر اصفهان حسین مقصودی 14

00.48.25 5 4 (ب)سوییم لند شیراز پویا جوان روح 15

00.48.55 7 5 (ب)سوییم لند شیراز رایان زارع 16

00.48.72 7 7 اریس مروارید اصفهان پارسا معتمدی 17

00.48.73 3 4 هیئت شنا امیدیه نوید چراغی 18

00.49.24 9 4 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری محمد جعفری 19

00.49.55 9 7 آرمان یار قلی اریس طالیی اصفهان 20

00.49.59 5 7 آفتاب شاهین شهر اصفهان آرشام صالحیان 21

00.49.64 1 5 اکادمی خوشبخت اصفهان ب علیرضا رجبی 22

00.49.79 9 5 مقاومت اصفهان پویا اسحاقی 23

00.50.43 5 5 پرسپولیس برازجان فرهان زنگویی  24

00.50.45 1 7 دانوش مجیدی اریس طالیی اصفهان 25

00.50.49 7 4 (ج)سوییم لند شیراز  متین جاوید دشتکی 26

00.50.65 7 1 پتروشیمی بندر امام کیاشا فقهازاده 27

00.51.08 1 6 باشگاه شهید فرجام جهرم حامد خدایی 28

00.51.23 3 6 استخر کوثر مرودشت امیر عباس شفیعی 29

00.51.33 4 5 اکادمی خوشبخت اصفهان الف سهیل بدریان 30

00.51.41 3 7 1آینده سازان اریس اصفهان  پارسا پور محمدی  31

00.51.58 4 3 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف کیان مطهری 32

00.51.89 2 4 مقاومت اصفهان طاها خدابخشی 33

00.52.24 4 8 آکادمی شنا هفت تیر هرمزگان  ب آبتین رحیم زاده 34

00.52.55 2 1 پتروشیمی بندر امام بهراد عباسی 35

00.53.38 3 3 1مقاومت اصفهان شایان بادامی 36

00.54.28 8 3 نیلگون بوشهر ابوالفضل عالی حسینی 37

00.54.69 6 5 پرسپولیس برازجان امیر محمد موسوی نژاد  38

00.54.70 6 1 هیئت شنا جم سپهر رضاییان 39

00.55.08 6 3 نیلگون بوشهر سهیل صرفی 40

00.55.43 6 4 (الف)هیئت شنای جهرم  فرهان موحد 41

فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپولو جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنا، شیرجه و واترپولو استان بوشهر

 ویژه استان های جنوب و شرق کشور10جشنواره شنا  پسران زیر 

بندر بوشهر، استخر کوثر



00.56.62 5 3 1مقاومت اصفهان حامد سالمی 42

00.56.75 1 1 رهاآکواتیس بوشهر ب امیر مهدی محمدی زاده 43

00.56.75 8 4 هیئت شنا امیدیه امیرحسین شیرعلی 44

00.57.00 6 2 (ب)هیئت شنای جهرم  امیر علی معماریان 45

00.57.17 9 2 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان پارسا رستمی 46

00.57.99 5 2 1آینده سازان اریس اصفهان  بنیامین صادق زاده 47

00.58.27 2 2 2آینده سازان اریس اصفهان  رادمهر مردانی 48

00.58.43 4 2 شناگران جوان اصفهان الف ارشیا قابوسی 49

00.58.48 9 1 رهاآکواتیس بوشهر ب امیرمحمد بنیادی 50

00.58.53 7 3 (ب)هیئت شنای جهرم  عارف بهفر 51

00.59.12 1 3 (الف)هیئت شنای جهرم  امیر علی قاسمیان پور 52

00.59.87 8 2 عقاب شیراز آرش پورعسکری 54

01.00.93 2 3 شناگران جوان اصفهان الف پرهام مکارمی 55

01.01.55 6 6 اکادمی خوشبخت اصفهان ب محمد طاها باقرپور  56

01.01.84 4 1 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان ارش نجیمی 57

01.02.58 3 2 2آینده سازان اریس اصفهان  عرفان بیگی 58

01.04.33 7 2 آزاد پویان محمدی 59

01.05.00 1 2 شناگران جوان اصفهان ب مهدی فخاری 60

01.05.55 3 1 هیئت شنا جم سید علیرضا موسوی منش 61

01.12.23 9 3 شناگران جوان اصفهان ب رادوین حبیب پور 62

01.20.40 6 8 آکادمی شنا هفت تیر هرمزگان  ب امیر محمد هاشمی پور 63

خطا 5 1 (ج)سوییم لند شیراز  امیرپاشا هاشمی 65

امضا  منشی امضا سر داور



98/11/10 صبح 4 متر پروانه تیمی50 در 4
مقام رکورد خط دسته تیم نام ونام خانوادگی ردیف

اول 02.23.98 6 3 (الف)سوییم لند شیراز 
- پارسا شهشهانی - مازیار حسینی - محمد مهدی اصالنی 

محمد مهدی غالمی
1

دوم 02.31.73 5 3 اریس مروارید اصفهان
یونس - مهرشاد رئیسی - ایلیا رمضانی - چاوشی - فردین 

تیغ ران
2

سوم 02.39.85 8 3 رهاآکواتیس بوشهر الف
محمد مهدی طهماسبی - اریا بحرانی فرد - امیر عباس غریبی 

ارشیا سروری مطلق- 
3

چهارم 02.45.37 3 3 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری
- امیر محمد عباسی - اله بخش - امیر رضا - محمد جعفری 

پارسا طاهر زاده
4

پنجم 02.46.57 2 3 باشگاه شهید فرجام جهرم
-محمد حسین شرف - پارسا معماریان - سید جواد مصلی نژاد 

 سبهان شعبانی
5

ششم 02.55.43 1 3  اریس طالیی اصفهان
محمد حسن - پرهام پیر حاجی - علی ترابی - علی مطلبی 

حسینی
6

02.56.05 7 3 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف
اهورا رحیمی- 3علیرضا هاشمی پور  - 2احسان حدادیان  1    

پارسا حسینی -4
7

03.04.93 9 2 (ج)سوییم لند شیراز 
- متین جاوید - سید محمد علی انوار - محمد حسین زارع 

امبر علی یزدان پناه
8

03.06.22 4 2 (ب)سوییم لند شیراز رایان زارع- شایان زارع - کیاشا قامتی - آریا زارع  9

03.06.30 4 3 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان
هیربد - محمد احمدی - پارسا صیام پور - امیر علی شریعتی 

شاهزمان
10

03.06.56 6 2 اکادمی خوشبخت اصفهان الف
طاها - کسری مانیان- سهیل بدریان- ارسالن بهرامی کیا

دهقانی
11

03.22.57 9 3 1آینده سازان اریس اصفهان 
پارسا پور - علیرضا صفایی - محمد رضا یزدانی - طه اربابی 

محمدی
12

03.27.40 1 2 هیئت شنا امیدیه
نوید - محمدصادق فرهانی - امیرحسین شیرعلی - ایلیا جاور 

چراغی
13

03.28.94 3 2 (الف)هیئت شنای جهرم 
امیر علی - کورش رحمانیان - پارسا همت پور - فرهان موحد 

شفیعیان
14

03.29.00 1 1 مقاومت اصفهان
سینا - امیر رضا امامی محمد صادق امیر یوسفی

طاها خدابخش- حبیبی
15

03.40.13 6 1 عقاب شیراز یزدان کاظمی-امیر علی خاکسار-علی بامداد-آرش پورعسکر 16

03.48.76 7 2 اکادمی خوشبخت اصفهان ب
- امیر حسین جمال زاده- علیرضا رجبی- آرتین عصارزادگان

محمد طاها باقر پور
17

03.49.98 4 1 نیلگون بوشهر -متین حمیدی- سهیل صرفی- ماهان ناطقی جهرمی 18

03.54.63 5 1 شناگران جوان اصفهان ب سام ربیعی- دانیال طاهری- دانیال اخوان- مهدی فخاری 19

04.02.70 2 2 (ب)هیئت شنای جهرم 
سینا - عارف برفه - آرش بهادری - امیر علی معماریان 

فیروزی مقام
20

04.05.68 7 1 1مقاومت اصفهان
- کسری بابوطالبی- محمد نادعلی- حامد سالمی

محمد حسین گندم کار
21

04.11.09 8 2 2آینده سازان اریس اصفهان  علی رفیع زاده- پارسا ایزدی - کورش فوده - رادمهر مردانی  22

خطا 2 1 استخر کوثر مرودشت آرمین مرادیان.محمد رضا دهقانی.امید وفا. متین صفایی 23

خطا 3 1 شناگران جوان اصفهان الف
- محمد رضا شفیع زاده- مهر بد کشکولی- علی اکبر قائدی

ارشیا قابوسی
24

خطا 5 2 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان
امیر علی - محمد ابراهیمی - علی کریمی - آرین دباغی 

مساعلی
25

3 رهاآکواتیس بوشهر ب 0 26
3 پتروشیمی بندر امام 0 27

فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپولو جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنا، شیرجه و واترپولو استان بوشهر

 ویژه استان های جنوب و شرق کشور10جشنواره شنا  پسران زیر 

بندر بوشهر، استخر کوثر



2 آفتاب شاهین شهر اصفهان 0 28
4 هیئت شنا جم 0 29
2 پرسپولیس برازجان 0 30
3 آزاد 0 31

آکادمی شنا هفت تیر هرمزگان  ب 0 32
33 0 33



98/11/10 عصر 5 متر قورباغه100
مقام رکورد خط دسته تیم نام ونام خانوادگی ردیف

اول 01.37.30 5 6 (الف)سوییم لند شیراز  پارسا شهشهانی 1
دوم 01.38.73 5 7 اریس مروارید اصفهان فردین چاوشی 2
سوم 01.39.34 7 7 استخر کوثر مرودشت امید وفا 3

چهارم 01.41.30 5 5 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف احسان حدادیان 4
پنجم 01.41.99 8 6 (الف)سوییم لند شیراز  آرتین نوشاد 5
ششم 01.42.66 1 7 باشگاه شهید فرجام جهرم سبحان شعبانی 6

01.42.71 4 6 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان محمد رضا احمدی 7

01.43.61 6 6 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان پارسا صیام پور 8

01.44.70 4 4 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری محمد جعفری 9

01.45.28 5 4 (ب)سوییم لند شیراز پویا جوان روح 10

01.45.49 1 6 اکادمی خوشبخت اصفهان الف کسری مانیان 11

01.45.60 7 5 (ب)سوییم لند شیراز رایان زارع 12

01.45.66 1 5 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری مهیار میرزاوند 13

01.45.91 6 5 هیئت شنا امیدیه نوید چراغی 14

01.48.44 4 7 اریس مروارید اصفهان پارسا معتمدی 15

01.48.78 4 1 عقاب شیراز علی بامداد 16

01.49.16 8 7 1آینده سازان اریس اصفهان  علیرضا صفایی 17

01.49.45 3 7 آرمان یارقلی  اریس طالیی اصفهان 18

01.50.51 7 1 رهاآکواتیس بوشهر الف یحیی قشقایی 19

01.52.69 9 6 باشگاه شهید فرجام جهرم حامد خدایی 20

01.53.88 7 4 مقاومت اصفهان طاها خدابخشی 21

01.55.38 9 7 استخر کوثر مرودشت امیر عباس شفیعی 22

01.55.89 2 7 پرهام پیر حاجی  اریس طالیی اصفهان 23

01.56.57 4 5 آکادمی شنا هفت تیر هرمزگان  ب آبتین رحیم زاده 24

01.57.30 6 4 نیلگون بوشهر سهیل صرفی 25

01.58.26 3 5 اکادمی خوشبخت اصفهان الف سهیل بدریان 26

01.58.42 2 4 مقاومت اصفهان امیرضا امامی 27

01.58.95 9 5 (الف)هیئت شنای جهرم  امیر عباس هوشمند 28

02.00.06 6 7 1آینده سازان اریس اصفهان  پارسا پور محمدی  29

02.01.11 8 5 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف کیان مطهری 30

02.01.41 3 1 هیئت شنا جم سپهر رضاییان 31

02.01.88 7 3 (ب)هیئت شنای جهرم  امیر علی معماریان 32

02.02.57 4 3 (ج)سوییم لند شیراز  امیرعلی یزدان پناه 33

02.04.13 5 1 رهاآکواتیس بوشهر ب امیر مهدی محمدی زاده 34

02.04.72 8 3 نیلگون بوشهر ابوالفضل عالی حسینی 35

02.05.72 9 3 2آینده سازان اریس اصفهان  رادمهر مردانی 36

02.05.77 2 5 هیئت شنا امیدیه امیرحسین شیرعلی 37

02.06.13 1 4 1مقاومت اصفهان حامد سالمی 38

02.06.73 5 2 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان پارسا رستمی 39

02.06.93 6 2 شناگران جوان اصفهان الف ارشیا قابوسی 40

02.06.96 9 4 (ب)هیئت شنای جهرم  عارف بهفر 41

فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپولو جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنا، شیرجه و واترپولو استان بوشهر

 ویژه استان های جنوب و شرق کشور10جشنواره شنا  پسران زیر 

بندر بوشهر، استخر کوثر



02.08.71 8 1 رهاآکواتیس بوشهر ب امیرمحمد بنیادی 42

02.09.56 6 3 1مقاومت اصفهان محمد حسین گندمکاران 43

02.10.35 5 3 اکادمی خوشبخت اصفهان ب علیرضا رجبی 44

02.10.41 2 3 (الف)هیئت شنای جهرم  امیر علی قاسمیان پور 45

02.11.18 2 2 شناگران جوان اصفهان ب عرشیا حاج هاشمی 46

02.12.70 3 4 اکادمی خوشبخت اصفهان ب ارتین عصارزادگان 47

02.15.30 9 2 پرسپولیس برازجان ایلیا حاجتمند  48

02.15.93 1 2 عقاب شیراز یزدان کاظمی 49

02.19.13 3 3 2آینده سازان اریس اصفهان  عرفان بیگی 50

02.19.55 1 3 آزاد پویان محمدی 51

02.20.44 7 2 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان ارش نجیمی 52

02.22.69 4 2 شناگران جوان اصفهان الف محمدرضا شفیع زاده 53

02.24.47 6 1 هیئت شنا جم سید علیرضا موسوی منش 54

02.25.08 3 2 شناگران جوان اصفهان ب رادوین حبیب پور 55

خطا 8 2 پرسپولیس برازجان فرهان زنگویی  56

خطا 8 4 (ج)سوییم لند شیراز  متین جاوید دشتکی 57

خطا 2 6 رهاآکواتیس بوشهر الف کیان مرادی 58

خطا 3 6 آفتاب شاهین شهر اصفهان آرشام صالحیان 59

خطا 7 6 آفتاب شاهین شهر اصفهان حسین مقصودی 60

17:50 :ساعت

امضا میز منشی امضا سر داور



98/11/10 عصر 6 متر آزاد50
مقام رکورد خط دسته تیم نام ونام خانوادگی ردیف

اول 00.30.70 2 8 (الف)سوییم لند شیراز  محمدمهدی غالمی 1
دوم 00.31.32 9 8 (الف)سوییم لند شیراز  سید مازیار حسینی 2
سوم 00.32.05 7 8 باشگاه شهید فرجام جهرم سبحان شعبانی 3

چهارم 00.32.69 5 7 رهاآکواتیس بوشهر الف امیرعباس غریبی 4
پنجم 00.32.83 5 8 آفتاب شاهین شهر اصفهان حسین مقصودی 5
ششم 00.33.38 4 7 رهاآکواتیس بوشهر الف آریا بحرانی فرد 6

00.34.16 1 8 باشگاه شهید فرجام جهرم سید جواد مصلی نژاد 7

00.34.44 6 8 اریس مروارید اصفهان یونس تیغ ران 8

00.34.54 3 8 آفتاب شاهین شهر اصفهان آرشام صالحیان 9

00.34.64 5 6 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری امیررضا اله بخشی 10

00.35.06 3 7 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف احسان حدادیان 11

00.35.65 7 7 (ب)سوییم لند شیراز آریان زارع 12

00.35.66 6 7 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان هیربد شاهزمانی 13

00.35.77 4 6 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری آرشین میرزایی 14

00.36.08 4 8 محمد حسن حسینی اریس طالیی اصفهان 15

00.36.34 1 7 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف علیرضا هاشمی پور 16

00.36.35 8 8 علی مطلبی اریس طالیی اصفهان 17

00.36.45 2 7 اکادمی خوشبخت اصفهان الف ارسالن بهرامی کیا 18

00.36.78 3 6 (ب)سوییم لند شیراز کیا شاقامتی 19

00.36.99 3 5 هیئت شنا امیدیه ایلیا جاور 20

00.37.63 5 4 هیئت شنا امیدیه محمدصادق فرهانی 21

00.37.82 5 5 مقاومت اصفهان سینا حبیبی 22

00.37.93 1 6 نیلگون بوشهر ماهان ناطقی جهرمی 23

00.38.06 6 1 پتروشیمی بندر امام بهراد عباسی 24

00.38.07 8 6 استخر کوثر مرودشت آرمین مرادیان 25

00.38.38 6 6 (الف)هیئت شنای جهرم  امیر علی شفیعیان 26

00.38.45 2 3 پرسپولیس برازجان محمد غفوری 27

00.38.46 7 6 اکادمی خوشبخت اصفهان الف طاها دهقانی 28

00.38.83 8 5 (ج)سوییم لند شیراز  محمدحسین زارعی 29

00.38.84 8 7 اریس مروارید اصفهان امیر علی پهلوان نژاد 30

00.38.91 8 2 عقاب شیراز امیر علی خاکسار 31

00.39.00 2 6 (ج)سوییم لند شیراز  سید محمدعلی انوار 32

00.39.04 1 5 مقاومت اصفهان محمد زجاجی 33

00.39.08 9 6 استخر کوثر مرودشت بنیامین رفعت پناه 34

00.39.29 2 5 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان علی جعفری 35

00.39.46 9 7 1آینده سازان اریس اصفهان  طه اربابی 36

00.39.48 5 3 1آینده سازان اریس اصفهان  کورش فوده 37

00.39.79 4 2 رهاآکواتیس بوشهر ب آریا امیری 38

00.40.13 7 2 پتروشیمی بندر امام کیاشا فقهازاده 39

00.41.12 7 5 (الف)هیئت شنای جهرم  کوروش رحمانیان 40

00.41.55 8 3 آزاد علیرضا صادقی 41

فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپولو جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنا، شیرجه و واترپولو استان بوشهر

 ویژه استان های جنوب و شرق کشور10جشنواره شنا  پسران زیر 

بندر بوشهر، استخر کوثر



00.41.57 4 5 نیلگون بوشهر متین حمیدی 42

00.41.77 4 4 1مقاومت اصفهان نادعلیان 43

00.43.33 3 2 هیئت شنا جم سپهر رضاییان 44

00.43.36 6 5 آکادمی شنا هفت تیر هرمزگان  ب آبتین شمسی 45

00.43.68 7 4 1مقاومت اصفهان کسری ابوطالبی 46

00.44.15 9 5 اکادمی خوشبخت اصفهان ب محمد طاها باقرپور  47

00.45.00 8 4 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان امیر علی مسائلی 48

00.45.60 2 4 2آینده سازان اریس اصفهان  آرتین جعفر پیشه  49

00.45.67 6 3 2آینده سازان اریس اصفهان  امیر حسین فوالدی 50

00.46.22 6 4 آکادمی شنا هفت تیر هرمزگان  ب امیر محمد هاشمی پور 51

00.46.59 7 3 شناگران جوان اصفهان ب مهدی فخاری 52

00.46.69 9 4 اکادمی خوشبخت اصفهان ب امیرحسین جمال زاده 53

00.47.27 4 1 رهاآکواتیس بوشهر ب ماهان عبدالهی 54

00.47.53 3 4 شناگران جوان اصفهان الف آرسام معینی 55

00.47.72 4 3 شناگران جوان اصفهان الف علی اکبر قائدی 56

00.49.48 6 2 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان امیر علی مهر علیان 57

00.50.40 9 3 پرسپولیس برازجان ایلیا حاجتمند  58

00.50.46 3 3 شناگران جوان اصفهان ب سام ربیعی 59

00.54.50 1 4 آزاد پویان محمدی 60

00.56.06 2 2 عقاب شیراز آرشام بای 61

00.56.19 5 1 هیئت شنا جم نریمان امیدوار 62

01.05.15 5 2 (ب)هیئت شنای جهرم  رضا بهادری 63

01.11.53 1 3 (ب)هیئت شنای جهرم  مهدی نیک فر 64

18:35 :ساعت

امضا  منشی امضا سر داور



98/11/10 عصر 7 متر پای دلفین50
مقام رکورد خط دسته تیم نام ونام خانوادگی ردیف

اول 00.35.47 9 7 (الف)سوییم لند شیراز  محمدمهدی غالمی 1
دوم 00.43.25 2 6 اریس مروارید اصفهان یونس تیغ ران 2
سوم 00.43.70 3 6 (الف)سوییم لند شیراز  پارسا شهشهانی 3

چهارم 00.44.69 9 5 رهاآکواتیس بوشهر الف آریا بحرانی فرد 4
پنجم 00.46.32 4 7 اریس مروارید اصفهان مهرشاد رئیسی 5
ششم 00.46.48 8 7 آفتاب شاهین شهر اصفهان حسین مقصودی 6

00.47.95 4 5 رهاآکواتیس بوشهر الف محمدمهدی طهماسبی 7

00.49.44 7 7 استخر کوثر مرودشت محمد متین صفایی 8

00.49.53 6 7 دانوش مجیدی اریس طالیی اصفهان 9

00.49.57 5 5 (ب)سوییم لند شیراز آریان زارع 10

00.50.15 4 1 پتروشیمی بندر امام بهراد عباسی 11

00.51.20 8 5 باشگاه شهید فرجام جهرم سید جواد مصلی نژاد 12

00.51.28 1 6 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان امیر علی شریعتی 13

00.52.46 1 7 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری امیررضا اله بخشی 14

00.53.06 7 6 علی ترابی اریس طالیی اصفهان 15

00.54.28 1 5 1آینده سازان اریس اصفهان  طه اربابی 16

00.54.30 8 6 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف پارسا حسینی 17

00.54.49 2 3 (ج)سوییم لند شیراز  امیرعلی یزدان پناه 18

00.54.66 9 3 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان علی کریمی 19

00.54.76 5 7 استخر کوثر مرودشت محمدرضا دهقانی 20

00.55.08 4 3 (ج)سوییم لند شیراز  متین جاوید دشتکی 21

00.55.70 2 7 آفتاب شاهین شهر اصفهان آرشام صالحیان 22

00.57.02 2 5 باشگاه شهید فرجام جهرم محمد حسین شرف 23

00.57.30 2 4 اکادمی خوشبخت اصفهان ب ارتین عصارزادگان 24

00.57.35 7 5 اکادمی خوشبخت اصفهان الف ارسالن بهرامی کیا 25

00.58.05 8 4 (ب)سوییم لند شیراز رایان زارع 26

00.58.29 1 1 مقاومت اصفهان محمد صادق امیریوسفی 27

00.59.27 1 3 عقاب شیراز آرش پورعسکر 28

00.59.42 6 5 اکادمی خوشبخت اصفهان الف طاها دهقانی 29

00.59.48 9 6 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری امیرمحمد عباسی 30

00.59.61 4 2 شناگران جوان اصفهان ب مهدی فخاری 31

00.59.92 6 6 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان شنتیا نظری 32

01.00.68 5 6 هیئت شنا امیدیه ایلیا جاور 33

01.01.14 7 4 نیلگون بوشهر سهیل صرفی 34

01.02.05 4 6 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف اهورا رحیمی 35

01.02.68 6 2 پتروشیمی بندر امام کیاشا فقهازاده 36

01.02.74 6 4 2آینده سازان اریس اصفهان  علی رفیع زاده 37

01.02.96 1 4 1آینده سازان اریس اصفهان  محمد رضا یزدانی 38

01.03.78 9 4 نیلگون بوشهر پویا سر خوش 39

01.04.23 5 3 شناگران جوان اصفهان الف پرهام مکارمی 40

01.04.27 3 4 (الف)هیئت شنای جهرم  فرهان موحد 41

فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپولو جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنا، شیرجه و واترپولو استان بوشهر

 ویژه استان های جنوب و شرق کشور10جشنواره شنا  پسران زیر 

بندر بوشهر، استخر کوثر



01.04.30 2 2 رهاآکواتیس بوشهر ب امیر مهدی محمدی زاده 42

01.05.12 8 3 (ب)هیئت شنای جهرم  آرش بهادری 43

01.06.09 1 2 مقاومت اصفهان محمد زجاجی 44

01.06.12 3 1 اکادمی خوشبخت اصفهان ب محمد طاها باقرپور  45

01.07.31 5 1 رهاآکواتیس بوشهر ب آریا امیری 46

01.07.42 5 2 عقاب شیراز یاسین مویدی 47

01.08.45 3 3 (ب)هیئت شنای جهرم  عارف بهفر 48

01.09.21 7 3 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان ارین دباغی 49

01.09.82 6 3 پرسپولیس برازجان آریا درویشی  50

01.10.06 5 4 (الف)هیئت شنای جهرم  کوروش رحمانیان 51

01.10.08 2 1 1مقاومت اصفهان محمد حسین گندمکاران 52

01.14.20 9 2 هیئت شنا جم نریمان امیدوار 53

01.14.58 6 1 1مقاومت اصفهان کسری ابوطالبی 54

01.16.39 3 2 شناگران جوان اصفهان الف علی اکبر قائدی 55

01.19.96 7 2 شناگران جوان اصفهان ب رادوین حبیب پور 56

01.33.80 8 2 پرسپولیس برازجان ایلیا حاجتمند  57

01.59.62 4 4 2آینده سازان اریس اصفهان  پارسا ایزدی 58

خطا 3 5 هیئت شنا امیدیه محمدصادق فرهانی 59

خطا 3 7 هیئت شنا جم سید علیرضا موسوی منش 60

19:05 :ساعت



98/11/10 عصر 8 قورباغه تیمی50 در 4
مقام رکورد خط دسته تیم نام ونام خانوادگی ردیف

اول 03.05.19 3 3 (الف)سوییم لند شیراز 
محمد - آرتین نوشاد- محمد مهدی اصالنی

پارسا شهشهانی- مهدی غالمی
1

دوم 03.13.29 8 2 اریس مروارید اصفهان
- ایلیا رمضانی- پارسا معتمدی- یونس  تیغ ران

فردین چاوشی
2

سوم 03.15.64 6 3 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف
علی اکبر- 3کیان مطهری  - 2پارسا حسینی  1   

احسان حدادیان- 4امیری  
3

چهارم 03.16.21 9 3 رهاآکواتیس بوشهر الف
ارشیا سروری - امیر عباس غریبی- کیان مرادی

آریا بحرانی فرد- مطلق
4

پنجم 03.18.73 6 1 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری
امیر محمد - پارسا طاهر زاده- محمد جعفری

-مهیار میرزا وند- عباسی
5

ششم 03.18.81 5 3 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان
پارسا صیام - محمد رضا احمدی- شنتیا نظری

علی جعفری- پور
6

03.25.90 4 3 باشگاه شهید فرجام جهرم
سید جواد - محمد حسین شرف- حامد خدایی

سبحان شعبان- مصلی نژاد
7

03.26.03 9 2 استخر کوثر مرودشت
محمدرضا .امیر عباس شفیعی.امید وفا

آرمین مرادیان.دهقانی
8

03.29.25 4 2 (ب)سوییم لند 
رایان - کیاشا قامتی- پویا جوانروح- آریان زارع

زارع
9

03.31.94 7 2  اریس طالیی اصفهان
دانوش مجیدی - علی مطلبی- پرهام پیر حاجی

آریا یار قلی- نژاد
10

03.33.05 2 1 مقاومت اصفهان
پویا - محمد صادق امیر یوسفی- امیر رضا امامی

طاها خدا بخش- اسحاقی
11

03.34.35 5 1 اکادمی خوشبخت اصفهان الف
- طه دهقانی- سهیل بدریان- کسری مانیان

ارسالن بهرامی کیا
12

03.36.06 3 2 1آینده سازان اریس اصفهان 
-علیرضا صفایی- بنیامین صادق زاده- طه اربابی

 پارسا پور محمدی
13

03.44.73 2 3 (ج)سوییم لند
سید محمد - امیر علی یزدان پناه- متین جاوید

محمد حسین زارعی- علی انوار
14

03.44.87 6 2 نیلگون بوشهر
پویا - ابوالفضل عالی حسینی- سهیل صرفی

ماهان ناطقی جهرمی- سرخوش
15

03.45.92 8 3 هیئت شنا امیدیه
علی اکبر - امیرحسین شیرعلی - نوید چراغی 

ایلیا جاور- بنی سعید 
16

03.46.96 3 1 پرسپولیس برازجان
محمد - ایلیا حاجتمند- امیر محمد موسوی نژاد

فرهان زنگویی- غفوری فرد
17

03.49.16 7 3 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان
- پارسا رستمی- آرین دباغی- محمد ابراهیمی

آرش نجیمی
18

03.49.54 9 1 1مقاومت اصفهان
شایان - محمد گندم کار- محمد ناد علیان

حامد سالمی- پادامی
19

فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپولو جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنا، شیرجه و واترپولو استان بوشهر

 ویژه استان های جنوب و شرق کشور10جشنواره شنا  پسران زیر 

بندر بوشهر، استخر کوثر



03.54.10 8 1 عقاب شیراز
یاسین -امیر علی خاکسار-یزدان کاظمی

علی بامداد-مویدی
20

03.56.99 1 3 (الف)هیئت شنای جهرم 
پارسا - امیر علی قاسمیان پور- فرهان موحد

حسام کمیلی- همت پور
21

04.03.46 5 2 (ب)هیئت شنای جهرم 
امیر علی معماریان سام کسرائیان آرش بهادری 

عارف به فر
22

04.09.45 7 1 شناگران جوان اصفهان الف
محمدرضا شفیع . مهربد کشکولی. ارشیا قابوسی

پرهام مکارمی. زاده
23

04.13.33 2 2 2آینده سازان اریس اصفهان 
- علی رفیع زاده- عرفان بیگی- رادمهر مردانی

پارسا ایزدی
24

04.14.84 1 2 اکادمی خوشبخت اصفهان ب
محمد - امیر حسین جمال زاده- علیرضا رجبی

طه باقر پور آرتین عصار زادگان
25

04.17.80 4 1 شناگران جوان اصفهان ب
ارشیا حاجی - رادوین حبیب پور- سام ربیعی

مهدی فخاری- هاشمی
26

20:35 :ساعت

امضا  منشی امضا سر داور



98/11/11 صبح 9 مختلط انفرادی50 در 4
مقام رکورد خط دسته تیم نام ونام خانوادگی ردیف

اول 03.04.65 7 6 (الف)سوییم لند شیراز  محمدمهدی اصالنی 1
دوم 03.04.96 5 6 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان پارسا صیام پور 2
سوم 03.05.31 3 6 آفتاب شاهین شهر اصفهان حسین مقصودی 3

چهارم 03.09.06 6 5 رهاآکواتیس بوشهر الف کیان مرادی 4
پنجم 03.10.61 6 6 باشگاه شهید فرجام جهرم سبحان شعبانی 5
ششم 03.13.20 2 4 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری پارسا طاهرزاده 6

03.13.41 1 6 اریس مروارید اصفهان مهرشاد رئیسی 7

03.15.20 7 5 رهاآکواتیس بوشهر الف آریا بحرانی فرد 8

03.17.89 3 4 اکادمی خوشبخت اصفهان الف ارسالن بهرامی کیا 9

03.17.95 1 4 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری محمد جعفری 10

03.19.12 2 5 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف احسان حدادیان 11

03.21.32 4 6 آفتاب شاهین شهر اصفهان آرشام صالحیان 12

03.21.79 4 4 (الف)سوییم لند شیراز  امیرعباس پایگانه 13

03.22.22 9 6 استخر کوثر مرودشت امیدوفا 14

03.24.90 2 6 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان محمد رضا احمدی 15

03.28.27 8 5 اریس مروارید اصفهان ایلیا رمضانی 16

03.29.54 5 5 استخر کوثر مرودشت متین صفایی 17

03.32.96 3 2 (ب)سوییم لند شیراز امیرحسین علی نژاد 18

03.33.92 5 4 محمد حسن حسینی اریس طالیی اصفهان 19

03.35.31 6 1 عقاب شیراز علی بامداد 20

03.36.43 3 1 عقاب شیراز امیر علی خاکسار 21

03.36.51 6 2 (ب)سوییم لند شیراز کیا شاقامتی 22

03.37.85 1 3 مقاومت اصفهان محمد صادق امیریوسفی 23

03.38.15 1 5 آرمان یارقلی  اریس طالیی اصفهان 24

03.39.18 2 2 (ج)سوییم لند شیراز  سیدمحمدعلی انوار 25

03.39.64 9 5 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف اهورا رحیمی 26

03.40.90 4 3 (الف)هیئت شنای جهرم  حسام کمیلی 27

03.42.67 8 3 مقاومت اصفهان سینا حبیبی 28

03.43.89 7 3 1آینده سازان اریس اصفهان  علی رضا صفایی 29

03.46.21 6 4 اکادمی خوشبخت اصفهان الف طاها دهقانی 30

03.47.32 8 6 باشگاه شهید فرجام جهرم محمد حسین شرف 31

03.47.94 3 5 هیئت شنا امیدیه نوید چراغی  32

03.48.02 9 4 نیلگون بوشهر سهیل صرفی 33

03.49.72 6 3 1آینده سازان اریس اصفهان  پارسا پور محمدی  34

03.50.76 4 5 هیئت شنا امیدیه ایلیا جاور 35

03.50.92 2 3 (الف)هیئت شنای جهرم  پارسا همت پور 36

03.58.07 4 2 1مقاومت اصفهان نادعلیان 37

04.00.71 7 4 نیلگون بوشهر متین حمیدی 38

04.05.96 9 3 1مقاومت اصفهان حامد سالمی 39

04.09.59 8 4 اکادمی خوشبخت اصفهان ب محمد طاها باقرپور  40

04.12.12 3 3 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان امیر علی مسائلی 41

فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپولو جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنا، شیرجه و واترپولو استان بوشهر

 ویژه استان های جنوب و شرق کشور10جشنواره شنا  پسران زیر 

بندر بوشهر، استخر کوثر



04.12.82 5 3 اکادمی خوشبخت اصفهان ب ارتین عصارزادگان 42

04.15.00 7 2 2آینده سازان اریس اصفهان  آرتین جعفر پیشه  43

04.20.63 4 1 شناگران جوان اصفهان ب مهدی فخاری 44

04.28.55 1 2 2آینده سازان اریس اصفهان  علی رفیع زاده 45

04.37.53 8 2 شناگران جوان اصفهان الف آرسام معینی 46

04.46.21 5 1 شناگران جوان اصفهان ب رادوین حبیب پور 47

خطا 5 2 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان پارسا رستمی 48

خطا 9 2 شناگران جوان اصفهان الف محمدرضا شفیع زاده 49

10:55 :ساعت

امضا  منشی امضا سر داور



98/11/11 صبح 10 متر پروانه50
مقام رکورد خط دسته تیم نام ونام خانوادگی ردیف

اول 00.32.85 3 7 (الف)سوییم لند شیراز  محمدمهدی غالمی 1
دوم 00.35.10 1 7 (الف)سوییم لند شیراز  پارسا شهشهانی 2
سوم 00.35.91 2 7 اریس مروارید اصفهان فردین چاوشی 3

چهارم 00.36.66 8 6 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف پارسا حسینی 4
پنجم 00.36.75 5 7 اریس مروارید اصفهان یونس تیغ ران 5
ششم 00.36.79 4 7 آفتاب شاهین شهر اصفهان حسین مقصودی 6

00.37.19 2 6 رهاآکواتیس بوشهر الف امیرعباس غریبی 7

00.37.56 8 7 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان پارسا صیام پور 8

00.38.35 7 6 رهاآکواتیس بوشهر الف ارشیا سروری مطلق 9

00.40.95 7 7 استخر کوثر مرودشت متین صفایی 10

00.41.36 5 5 اکادمی خوشبخت اصفهان الف ارسالن بهرامی کیا 11

00.41.65 2 1 پتروشیمی بندر امام بهراد عباسی 12

00.41.90 4 5 (ب)سوییم لند شیراز آریان زارع 13

00.41.98 6 6 پرهام پیر حاجی  اریس طالیی اصفهان 14

00.42.20 3 6 باشگاه شهید فرجام جهرم سید جواد مصلی نژاد 15

00.42.48 4 4 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری امیرمحمد عباسی 16

00.42.72 4 6 علی مطلبی اریس طالیی اصفهان 17

00.42.77 8 5 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری پارسا طاهر زاده 18

00.43.69 5 4 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان علی کریمی 19

00.44.25 7 3 (ب)سوییم لند شیراز پویا جوان روح 20

00.45.17 5 6 1آینده سازان اریس اصفهان  طه اربابی 21

00.45.30 2 5 باشگاه شهید فرجام جهرم پارسا معماریان 22

00.46.06 3 5 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان امیر علی شریعتی 23

00.46.11 8 1 رهاآکواتیس بوشهر ب آریا امیری 24

00.46.18 4 3 هیئت شنا امیدیه ایلیا جاور 25

00.46.36 2 3 (ج)سوییم لند شیراز  محمدحسین زارعی 26

00.47.21 6 3 (ج)سوییم لند شیراز  امیرعلی یزدان پناه 27

00.47.55 7 5 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف اهورا رحیمی 28

00.47.64 1 5 (الف)هیئت شنای جهرم  امیر علی شفیعیان 29

00.48.36 6 5 اکادمی خوشبخت اصفهان الف سهیل بدریان 30

00.49.48 5 2 نیلگون بوشهر سهیل صرفی 31

00.49.65 8 3 مقاومت اصفهان امیر رضا امامی 32

00.49.71 3 4 (الف)هیئت شنای جهرم  فرهان موحد 33

00.49.84 5 3 هیئت شنا امیدیه نوید چراغی 34

00.51.10 7 4 (ب)هیئت شنای جهرم  سام کسرائیان 35

00.51.15 1 6 استخر کوثر مرودشت محمدرضا دهقانی 36

00.51.25 4 2 آزاد علیرضا صادقی 37

00.51.45 6 2 2آینده سازان اریس اصفهان  رادمهر مردانی  38

00.51.75 8 4 1آینده سازان اریس اصفهان  محمد رضا یزدانی 39

00.52.52 3 1 عقاب شیراز یزدان کاظمی 40

00.53.70 8 2 شناگران جوان اصفهان ب دانیال اخوان 41

فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپولو جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنا، شیرجه و واترپولو استان بوشهر

 ویژه استان های جنوب و شرق کشور10جشنواره شنا  پسران زیر 

بندر بوشهر، استخر کوثر



00.53.82 6 4 اکادمی خوشبخت اصفهان ب ارتین عصارزادگان 42

00.54.20 1 3 مقاومت اصفهان طاها خدابخشی 43

00.54.26 7 1 پتروشیمی بندر امام کیاشا فقهازاده 44

00.55.30 3 2 1مقاومت اصفهان کسری ابوطالبی 45

00.55.99 3 3 اکادمی خوشبخت اصفهان ب محمد طاها باقرپور  46

00.57.24 6 1 عقاب شیراز آرش پورعسکر 47

00.58.08 7 2 2آینده سازان اریس اصفهان  امیر حسین فوالدی 48

01.02.97 2 2 1مقاومت اصفهان محمد حسین گندمکاران 49

01.04.63 2 4 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان محمد ابراهیمی 50

01.05.61 1 4 (ب)هیئت شنای جهرم  سینا فیروزی مقام 51

01.06.10 1 1 رهاآکواتیس بوشهر ب ماهان عبدالهی 52

خطا 6 7 آفتاب شاهین شهر اصفهان آرشام صالحیان 53

غایب 4 1 شناگران جوان اصفهان الف پرهام مکارمی 54

غایب 5 1 شناگران جوان اصفهان ب مهدی فخاری 55

غایب 1 2 شناگران جوان اصفهان الف مهربد کشکولی 56

11:05 :ساعت

امضا  منشی امضا سر داور



98/11/11 صبح 11 متر آزاد100
مقام رکورد خط دسته تیم نام ونام خانوادگی ردیف

اول 01.07.75 6 8 (الف)سوییم لند شیراز  محمدمهدی غالمی 1
دوم 01.11.37 7 8 (الف)سوییم لند شیراز  سید مازیار حسینی 2
سوم 01.12.07 4 8 باشگاه شهید فرجام جهرم سبحان شعبانی 3

چهارم 01.13.16 5 7 رهاآکواتیس بوشهر الف امیرعباس غریبی 4
پنجم 01.13.51 4 6 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف کیان مطهری 5
ششم 01.13.63 9 8 آفتاب شاهین شهر اصفهان حسین مقصودی 6

01.13.68 8 8 اریس مروارید اصفهان مهرشاد رئیسی 7

01.14.22 4 7 رهاآکواتیس بوشهر الف آریا بحرانی فرد 8

01.18.52 5 6 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری امیررضا اله بخشی 9

01.18.89 9 7 اکادمی خوشبخت اصفهان الف ارسالن بهرامی کیا 10

01.19.19 1 8 آفتاب شاهین شهر اصفهان آرشام صالحیان 11

01.21.72 7 7 باشگاه شهید فرجام جهرم سید جواد مصلی نژاد 12

01.22.22 3 8 محمد حسن حسینی اریس طالیی اصفهان 13

01.22.25 1 7 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری آرشین میرزایی 14

01.22.64 3 7 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان شنتیا نظری 15

01.23.86 8 7 علی ترابی اریس طالیی اصفهان 16

01.24.30 6 7 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان هیربد شاهزمانی 17

01.24.42 5 1 پتروشیمی بندر امام بهراد  عباسی 18

01.24.95 8 6 هیئت شنا امیدیه ایلیا جاور 19

01.25.13 5 5 (ب)سوییم لند شیراز شایان زارع 20

01.26.33 6 5 آکادمی شنا هفت تیر هرمزگان  ب آبتین رحیم زاده 21

01.26.38 7 5 (ج)سوییم لند شیراز  سیدمحمدعلی انوار 22

01.26.50 2 6 اکادمی خوشبخت اصفهان الف طاها دهقانی 23

01.27.50 8 4 پرسپولیس برازجان محمد غفوری 24

01.28.05 6 6 (الف)هیئت شنای جهرم  امیر عباس هوشمند 25

01.28.06 3 6 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف علیرضا هاشمی پور 26

01.28.20 1 6 (ب)هیئت شنای جهرم  سام کسرائیان 27

01.28.93 2 7 اریس مروارید اصفهان امیر علی پهلوان نژاد 28

01.28.98 8 5 استخر کوثر مرودشت بنیامین رفعت پناه 29

01.29.75 9 5 استخر کوثر مرودشت امیر عباس شفیعی 30

01.30.40 2 2 پتروشیمی بندر امام کیاشا فقهازاده 31

01.30.68 4 5 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان ارین دباغی 32

01.31.17 4 2 1آینده سازان اریس اصفهان  کورش فوده 33

01.31.30 5 2 شناگران جوان اصفهان ب دانیال طاهری 34

01.31.60 1 5 هیئت شنا امیدیه محمدصادق فرهانی 35

01.31.65 1 4 مقاومت اصفهان محمد زجاجی 36

01.32.17 6 4 مقاومت اصفهان سینا حبیبی 37

01.33.53 2 5 (الف)هیئت شنای جهرم  امیر علی قاسمیان پور 38

01.33.66 3 5 (ب)هیئت شنای جهرم  آرش بهادری 39

01.34.81 5 8 آزاد علیرضا صادقی 40

01.36.15 4 1 رهاآکواتیس بوشهر ب آریا امیری 41

فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپولو جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنا، شیرجه و واترپولو استان بوشهر

 ویژه استان های جنوب و شرق کشور10جشنواره شنا  پسران زیر 

بندر بوشهر، استخر کوثر



01.36.54 4 4 1آینده سازان اریس اصفهان  بنیامین صادق زاده 42

01.40.10 3 2 عقاب شیراز یاسین مویدی 43

01.40.18 3 4 آکادمی شنا هفت تیر هرمزگان  ب آبتین شمسی 44

01.40.30 7 4 2آینده سازان اریس اصفهان  پارسا ایزدی 45

01.40.55 6 1 رهاآکواتیس بوشهر ب امیر مهدی محمدی زاده 46

01.41.29 9 4 1مقاومت اصفهان حامد سالمی 47

01.42.01 4 3 اکادمی خوشبخت اصفهان ب محمد طاها باقرپور  48

01.45.15 3 3 (ج)سوییم لند شیراز  امیرپاشا هاشمی 49

01.45.34 9 3 شناگران جوان اصفهان ب مهدی فخاری 50

01.45.93 6 3 1مقاومت اصفهان شایان بادامی 51

01.49.54 2 3 شناگران جوان اصفهان الف آرسام معینی 52

01.49.60 1 3 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان امیر علی مهر علیان 53

01.49.65 7 3 اکادمی خوشبخت اصفهان ب امیرحسین جمال زاده 54

01.49.66 6 2 شناگران جوان اصفهان الف علی اکبر قائدی 55

01.49.75 5 3 نیلگون بوشهر پارسا سر خوش 56

01.53.56 8 3 پرسپولیس برازجان آریا درویشی 57

01.56.23 5 4 2آینده سازان اریس اصفهان  عرفان بیگی 58

02.04.74 2 4 آزاد پویان محمدی 59

02.09.27 7 2 عقاب شیراز آرشام بای 60

02.12.11 8 2 هیئت شنا جم نریمان امیدوار 61

02.23.22 2 8 هیئت شنا جم سید علیرضا موسوی منش 62

خطا 7 6 (ب)سوییم لند شیراز رایان زارع 63

غایب 9 6 نیلگون بوشهر ماهان ناطقی جهرمی 64

11:55 :ساعت

امضا  منشی امضا سر داور



98/11/11 صبح 12 مختلط تیمی50 در 40
مقام رکورد خط دسته تیم نام ونام خانوادگی ردیف

اول 02.30.00 1 4 (الف)سوییم لند 
محمد - محمد مهدی اصالنی- پارسا شهشهانی

مازیار حسینی- مهدی غالمی
1

دوم 02.39.40 3 3 رهاآکواتیس الف
ارشیا - کیان مرادی- محمد مهدی طهماسبی

امیر عباس غریبی- سروری
2

سوم 02.39.50 4 4 اریس مروارید اصفهان
یونس تیغ - فردین چاووشی- مهرشاد رئیسی

ایلیا رمضانی- ران
3

چهارم 02.46.26 7 4 تیم آکادمی شنای هفت تیر الف
3احسان حدادیان  - 2علی اکبر امیری  1  - 

علیرضا هاشمی پور- 4پارسا حسینی  
4

پنجم 02.48.14 6 4 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان
پارسا صیام - شنتیا نظری- محمدرضا احمدی

هیربد شاهزمان- پور
5

ششم 02.49.47 3 4 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری
امیر رضا اله - مهیار میرزا زاده- پارسا طهر زاده

آرشین میرزایی- بخش
6

02.49.82 4 1  اریس طالیی اصفهان
- علی مطلبی- آرمان یارقلی- پرهام پیرحاجی

دانوش مجیدی نژاد
7

02.50.42 3 2 استخر کوثر مرودشت
آرمین .متین صفایی.امید وفا.محمد رضا دهقانی

مرادیان
8

02.52.81 5 3 (ب)سوییم لند
رایان - آریان زارع- پویا جوانروح- شایان زارع

زارع
9

02.56.71 2 4 باشگاه شهید فرجام جهرم
سید جواد - حامد خدایی- محمد حسین شرف

سبحان شعبانی- مصلی نژاد
10

03.00.24 5 1 اکادمی خوشبخت الف
ارسالن بهرامی - کسری مانیان- طاها دهقانی

سهیل بدریان- کیا
11

03.05.54 9 2 (ج)سوییم لند 
امیر علی - متین جاوید- سید محمدعلی انوار

محمد حسین زارعی- یزدان پناه
12

03.10.71 4 2 مقاومت اصفهان
محمدصادق امیر - پویا اسحاقی- سینا حبیبی

محمد زجایی- یوسفی
13

03.12.43 4 3 (الف)هیئت شنای جهرم 
حسام کمیلی،فرهان موحد،امیرعلی 

شفیعیان،امیر عباس هوشمند
14

03.14.97 5 4 1آینده سازان اریس 
طاها - پارسا پور محمدی- محمدرضا یزدانی

علیرضا صفایی- اربابی
15

03.18.45 1 3 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان
- علی کریمی- پارسا رستمی- آرین دباغی

محمد ابراهیمی
16

03.22.69 6 2 نیلگون بوشهر
سهیل -ابوالفضل عالی حسینی- متین حمیدی

پارسا سرخوش-صرفی
17

03.22.98 5 2 هیئت شنا امیدیه
ایلیا جاور - امیرحسین شیرعلی - نوید چراغی 

محمدصادق فرهانی- 
18

03.24.00 2 2 عقاب شیراز
آرش -علی بامداد-امیر علی خاکسار

یزدان کاظمی-پورعسکر
19

03.30.86 7 2 1مقاومت اصفهان
کسری - شایان بادامی- محمد نادعلی

حامد سالمی- ابوطالبی
20

03.32.26 7 3 2آینده سازان اریس 
رادمهر - علی رفیع زاده- امیر حسین فوالدی

کوروش فوده- مردانی
21

03.34.75 1 2 رهاآکواتیس ب
امیر محمد - امیر محمد بنیادی- آریا امیری

ماهان عبدالهی- مهدی زاده
23

فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپولو جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنا، شیرجه و واترپولو استان بوشهر

 ویژه استان های جنوب و شرق کشور10جشنواره شنا  پسران زیر 

بندر بوشهر، استخر کوثر



03.37.33 2 3 (ب)هیئت شنای جهرم 
سینا فیروزی - عارف بهفر- سام کسرائیان

آرش بهادری- مقام
24

03.37.51 6 3 اکادمی خوشبخت ب
آرتین - علیرضا رجبی- محمدطاها باقرپور

امیر حسین جمال زاده- عصارزادگان
25

03.46.40 9 4 شناگران جوان الف
مهربد -پرهام مکارمی- محمد شفیع زاده

علی اکبر قائدی-  کشکولی
26

03.48.53 6 1 شناگران جوان ب
- دانیال اخوان-مهدی فخاری- رادوین علی پور

دانیال طاهری
27

خطا 9 3 پرسپولیس برازجان
فرهان - امیر محمد یوسفی- محمد غفوری

آریا درویشی- زنگویی
28

12:30 :ساعت

امضا  منشی امضا سر داور



98/11/11 عصر 13 متر پروانه100
مقام رکورد خط دسته تیم نام ونام خانوادگی ردیف

اول 01.26.80 7 5 (الف)سوییم لند شیراز  محمدمهدی اصالنی 1
دوم 01.27.25 6 6 اریس مروارید اصفهان فردین چاوشی 2
سوم 01.27.94 3 6 استخر کوثر مرودشت محمد متین صفایی 3

چهارم 01.28.25 4 5 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف پارسا حسینی 4
پنجم 01.29.29 4 6 آفتاب شاهین شهر اصفهان حسین مقصودی 5
ششم 01.30.55 2 5 رهاآکواتیس بوشهر الف امیرعباس غریبی 6

01.30.83 2 6 باشگاه شهید فرجام جهرم سبحان شعبانی 7

01.32.80 8 6 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان پارسا صیام پور 8

01.33.45 8 5 رهاآکواتیس بوشهر الف ارشیا سروری مطلق 9

01.34.03 8 4 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری محمد جعفری 10

01.35.18 3 4 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری پارسا طاهرزاده 11

01.38.86 6 5 باشگاه شهید فرجام جهرم سید جواد مصلی نژاد 12

01.39.88 5 5 علی مطلبی اریس طالیی اصفهان 13

01.40.05 3 1 پتروشیمی بندر امام بهراد  عباسی 14

01.42.06 4 4 (ب)سوییم لند شیراز آریان زارع 15

01.43.73 2 2 (ج)سوییم لند شیراز  محمدحسین زارعی 16

01.43.74 1 5 اکادمی خوشبخت اصفهان الف ارسالن بهرامی کیا 17

01.47.16 5 4 1آینده سازان اریس اصفهان  طه اربابی 18

01.47.64 3 5 محمد حسن حسینی اریس طالیی اصفهان 19

01.48.25 1 6 استخر کوثر مرودشت بنیامین رفعت پناه 20

01.50.79 6 4 اریس مروارید اصفهان امیر علی پهلوان نژاد 21

01.51.14 6 3 هیئت شنا امیدیه ایلیا جاور 22

01.52.33 4 2 (ج)سوییم لند شیراز  امیرعلی یزدان پناه 23

01.55.45 1 4 (الف)هیئت شنای جهرم  فرهان موحد 24

01.55.66 9 6 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان شنتیا نظری 25

01.56.36 4 3 مقاومت اصفهان امیر رضا امامی 26

01.56.56 9 5 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف اهورا رحیمی 27

01.58.17 3 3 (ب)سوییم لند شیراز شایان زارع 28

01.58.48 5 2 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان علی کریمی 29

01.58.65 7 4 اکادمی خوشبخت اصفهان الف سهیل بدریان 30

01.58.70 7 2 عقاب شیراز یزدان کاظمی 31

01.59.60 9 4 (الف)هیئت شنای جهرم  امیر علی شفیعیان 32

01.59.85 6 2 نیلگون بوشهر سهیل صرفی 33

02.05.62 5 1 مقاومت اصفهان طاها خدابخشی 34

02.05.85 3 2 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان ارین دباغی 35

02.11.48 2 4 اکادمی خوشبخت اصفهان ب محمد طاها باقرپور  36

02.18.22 8 1 عقاب شیراز ارش پورعسکر 37

02.19.38 5 3 اکادمی خوشبخت اصفهان ب ارتین عصارزادگان 38

02.20.17 6 1 1مقاومت اصفهان کسری ابوطالبی 39

02.24.02 2 3 2آینده سازان اریس اصفهان  علی رفیع زاده 40

02.25.25 1 3 2آینده سازان اریس اصفهان  پارسا ایزدی 41

فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپولو جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنا، شیرجه و واترپولو استان بوشهر

 ویژه استان های جنوب و شرق کشور10جشنواره شنا  پسران زیر 

بندر بوشهر، استخر کوثر



02.30.21 9 3 1مقاومت اصفهان محمد حسین گندمکاران 42

خطا 7 3 هیئت شنا امیدیه نوید چراغی 43

خطا 8 3 1آینده سازان اریس اصفهان  بنیامین صادق زاده 44

خطا 5 6 (الف)سوییم لند شیراز  محمدمهدی غالمی 45

خطا 7 6 آفتاب شاهین شهر اصفهان آرشام صالحیان 46

غایب 4 1 شناگران جوان اصفهان ب سام ربیعی 47

غایب 7 1 شناگران جوان اصفهان الف علی اکبر قائدی 48

غایب 1 2 شناگران جوان اصفهان ب مهدی فخاری 49

غایب 8 2 نیلگون بوشهر پویا سرخوش 50

غایب 9 2 شناگران جوان اصفهان الف محمدرضا شفیع زاده 51

امضا  منشی 17:35.00 امضا سر داور



98/11/11 عصر 14 متر کرال پشت50
مقام رکورد خط دسته تیم نام ونام خانوادگی ردیف

اول 00.36.24 6 9 (الف)سوییم لند شیراز  پارسا شهشهانی 1
دوم 00.37.05 1 9 (الف)سوییم لند شیراز  سید مازیار حسینی 2
سوم 00.39.48 4 9 اریس مروارید اصفهان یونس تیغ ران 3

چهارم 00.39.76 2 9 اریس مروارید اصفهان مهرشاد رئیسی 4
پنجم 00.39.82 3 9 آفتاب شاهین شهر اصفهان حسین مقصودی 5
ششم 00.39.91 5 8 رهاآکواتیس بوشهر الف محمدمهدی طهماسبی 6

00.40.04 6 6 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان امیر علی شریعتی 7

00.41.15 1 8 رهاآکواتیس بوشهر الف کیان مرادی 8

00.41.88 9 6 اکادمی خوشبخت اصفهان الف کسری مانیان 9

00.41.90 9 8 پرهام پیر حاجی اریس طالیی اصفهان 10

00.43.13 4 8 علی ترابی اریس طالیی اصفهان 11

00.43.17 7 9 آفتاب شاهین شهر اصفهان آرشام صالحیان 12

00.43.60 3 7 باشگاه شهید فرجام جهرم پرهام رحمانیان 13

00.44.05 7 8 استخر کوثر مرودشت آرمین مرادیان 14

00.44.58 5 7 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان محمد رضا احمدی 15

00.44.66 7 7 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری امیررضا اله بخشی 16

00.45.04 3 6 مقاومت اصفهان سینا حبیبی 17

00.45.07 2 7 (ب)سوییم لند شیراز کیا شاقامتی 18

00.45.16 2 8 باشگاه شهید فرجام جهرم سید جواد مصلی نژاد 19

00.45.46 3 2 عقاب شیراز امیر علی خاکسار 20

00.45.55 1 6 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف علی اکبر امیری 21

00.45.63 2 6 هیئت شنا امیدیه ایلیا جاور 22

00.45.74 4 7 (ب)سوییم لند شیراز امیرحسین علی نژاد 23

00.45.76 7 5 آکادمی شنا هفت تیر هرمزگان  ب آبتین رحیم زاده 24

00.45.82 2 2 پتروشیمی بندر امام بهراد عباسی 25

00.46.02 3 8 استخر کوثر مرودشت محمدرضا دهقانی 26

00.46.15 1 7 (الف)هیئت شنای جهرم  حسام کمیلی 27

00.46.39 9 7 1آینده سازان اریس اصفهان  پارسا پور محمدی  28

00.46.54 7 4 پرسپولیس برازجان محمد غفوری  29

00.48.08 5 6 (ج)سوییم لند شیراز  سیدمحمدعلی انوار 30

00.48.23 6 1 رهاآکواتیس بوشهر ب آریا امیری 31

00.48.50 4 6 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف علی رضا هاشمی پور 32

00.48.74 6 5 مقاومت اصفهان محمد صادق امیریوسفی 33

00.49.16 4 5 1مقاومت اصفهان نادعلیان 34

00.49.86 6 4 آکادمی شنا هفت تیر هرمزگان  ب آبتین شمسی 35

00.50.27 5 1 پتروشیمی بندر امام کیاشا فقهازاده 36

00.50.56 9 4 2آینده سازان اریس اصفهان  آرتین جعفر پیشه  37

00.50.64 5 4 1مقاومت اصفهان کسری ابوطالبی 38

00.50.74 5 9 هیئت شنا جم سید علیرضا موسوی منش 39

00.50.84 9 5 (الف)هیئت شنای جهرم  پارسا همت پور 40

00.51.27 2 5 اکادمی خوشبخت اصفهان ب محمد طاها باقرپور  41

فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپولو جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنا، شیرجه و واترپولو استان بوشهر

 ویژه استان های جنوب و شرق کشور10جشنواره شنا  پسران زیر 

بندر بوشهر، استخر کوثر



00.51.27 7 6 نیلگون بوشهر متین حمیدی 42

00.51.31 6 7 اکادمی خوشبخت اصفهان الف طاها دهقانی 43

00.52.92 5 3 (ج)سوییم لند شیراز  پاشا رسولی 44

00.53.52 3 5 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان امیر علی مسائلی 45

00.53.74 7 3 هیئت شنا امیدیه علی اکبر بنی سعید 46

00.55.80 5 5 1آینده سازان اریس اصفهان  کورش فوده 47

00.55.86 6 3 آزاد علیرضا صادقی 48

00.56.96 1 5 2آینده سازان اریس اصفهان  امیر حسین فوالدی 49

00.57.75 3 4 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان پارسا رستمی 50

00.59.27 4 4 آزاد پویان محمدی 51

01.01.78 4 1 رهاآکواتیس بوشهر ب امیرمحمد بنیادی 52

01.03.45 1 4 پرسپولیس برازجان مهدی عبداله زاده  53

01.04.23 9 3 اکادمی خوشبخت اصفهان ب امیرحسین جمال زاده 54

01.20.40 6 2 (ب)هیئت شنای جهرم  مهدی نیک فر 55

01.21.06 4 2 (ب)هیئت شنای جهرم  رضا بهادری 56

01.24.71 2 3 هیئت شنا جم نریمان امیدوار 57

خطا 5 2 عقاب شیراز ارشام بای 58

خطا 6 8 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری آرشین میرزایی 59

غایب 1 3 شناگران جوان اصفهان الف آرسام معینی 60

غایب 3 3 شناگران جوان اصفهان ب رادوین حبیب پور 61

غایب 4 3 شناگران جوان اصفهان ب دانیال طاهری 62

غایب 2 4 شناگران جوان اصفهان الف علی اکبر قائدی 63

غایب 9 9 نیلگون بوشهر ماهان ناطقی جهرمی 64

AM 18:30:00  1/18/1900امضا  منشی امضا سر داور



98/11/11 عصر 15 متر پای دلفین تیمی50 در 4
مقام رکورد خط دسته تیم نام ونام خانوادگی ردیف

اول 02.48.69 6 3 (الف)سوییم لند شیراز 
محمد - محمد مهدی اصالنی- مازیار حسینی

پارسا شهشهانی- مهدی غالمی
1

دوم 03.09.77 2 3 رهاآکواتیس بوشهر الف
امیر - محمد مهدی طهماسبی- آریا بحرانی فرد

ارشیا سروری مطلق- عباس غریبی
2

سوم 03.18.11 1 2 اریس مروارید اصفهان
مهرشاد - فردین چاووشی- ایلیا رمضانی

یونس تیغ ران- رئیسی
3

چهارم 03.27.16 8 2  اریس طالیی اصفهان
دانوش - علی مطلبی- علی ترابی- آرمان یارقلی

مجیدی نژاد
4

پنجم 03.39.11 8 3 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری
محمد - پارسا طاهر زاده- امیر محمد عباسی

امیر رضا اله بخش- جعفری
5

ششم 03.44.82 4 3 باشگاه شهید فرجام جهرم
- محمد حسین شریف- سید جواد مصلی نژاد

سبحان شعبانی- پارسا معماریان
6

03.47.37 7 2 (ج)سوییم لند شیراز 
امیر علی - محمد حسین زارعی- متین جاوید

محمد علی انوار- یزدان پناه
7

03.54.19 7 1 اکادمی خوشبخت اصفهان الف
- سهیل بدریان- کسری مانیان- طاها دهقانی

ارسالن بهرامی کیا
8

03.55.91 1 1 استخر کوثر مرودشت
محمدرضا3امیدوفا2محمد متین صفایی1  

عباس شفیعی4دهقانی
9

03.59.55 3 3 هیئت شنا امیدیه
- علی اکبر بنی سعید - نوید چراغی 

ایلیا جاور- محمدصادق فرهانی 
10

03.59.81 7 3 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان
محمد - امیر علی شریعتی - پارسا صیام پور 

علی جعفری- رضا احمدی 
11

04.00.27 2 2 1آینده سازان اریس اصفهان 
پارسا پور - محمد رضا یزدانی- طاها اربابی

بنیامین صادق زاده- محمدی
12

04.00.60 1 3 (ب)سوییم لند شیراز
امیر - پویا جوانروح- رایان زارع- آریان زارع

حسین علی نژاد
13

04.15.35 3 2 مقاومت اصفهان
- طاها خدا بخش- محمد صادق امیر یوسفی

محمد سجاد  زجاجی- سینا حبیبی
14

04.28.71 4 1 اکادمی خوشبخت اصفهان ب
امیر - آرتین عصار زادگان- محمد طاها باقر پور

علیرضا رجبی- حسین جمال زاده
15

04.35.00 2 1 عقاب شیراز
یاسین -امیر علی خاکسار-ارش پورعسکری

ارشام بای-مویدی
16

04.36.32 6 2 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان
- امیر علی مسائلی - آرین دباغی - علی کریمی 

محمد ابراهیمی
17

04.38.42 5 2 (الف)هیئت شنای جهرم 
فرهان موحد،امیرعلی شفیعیان،پارسا همت 

پور،کوروش رحمانیان
18

04.41.08 4 2 (ب)هیئت شنای جهرم 
- سینا فیروزی مقام- آرش بهادری- عارف به فر

امیر علی معماریان
19

04.42.26 9 3 نیلگون بوشهر
ابوالفضل عالی - پارسا سرخوش- سهیل صرفی

متین حمیدی- حسینی
20

04.49.73 9 2 2آینده سازان اریس اصفهان 
پارسا - آرتین جعفر پیشه - رادمهر مردانی

علی رفیع زاده- ایزدی 
21

04.52.49 5 1 پرسپولیس برازجان
- ایلیا حاجتمند- محمد غفوری- فرهان زنگویی

امیر محمد موسوی
22

فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپولو جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنا، شیرجه و واترپولو استان بوشهر

 ویژه استان های جنوب و شرق کشور10جشنواره شنا  پسران زیر 

بندر بوشهر، استخر کوثر



04.54.17 6 1 1مقاومت اصفهان
- حامد سالمی- شایان پادامی- محمد ناد علی

محمد حسین گندم کاران
23

غایب  8 1 شناگران جوان اصفهان الف
مهربد . پرهام مکارمی. علی اکبر قائدی

ارشیا قابوسی. کشکولی
24

غایب  3 1 شناگران جوان اصفهان ب
. دانیال طاهری. سام ربیعی. رادوین حبیب پور

مهدی فخاری
25

غایب 5 3 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف
3علیرضا هاشمی پور  - 2احسان حدادیان  1  - 

پارسا حسینی- 4اهورا رحیمی  
26

 1/19/1900  19:05:00 AM 0

امضا میز منشی امضا سر داور



98/11/11 عصر 16 متر آزاد تیمی50 در 6

مقام رکورد خط دسته تیم نام ونام خانوادگی ردیف

اول 03.20.71 4 3 (الف)سوییم لند شیراز 
مازیار - محمد مهدی اصالنی - امیر عباس پایگانه - ارتین نوشاد 

پارسا شهشهانی- محمد مهدی غالمی - حسینی 
1

دوم 03.32.08 5 3 رهاآکواتیس بوشهر الف
کیان - عرشیا سروری مطلق- محمد مهدی طهماسبی- آریا بحرانی فرد

امیر عباس غریبی- یحیی قشقایی- مرادی علمدارلو
2

سوم 03.39.28 7 3 تیم آکادمی شنای هفت تیر هرمزگان الف
اهورا- 4کیان مطهری  - 3احسان حدادیان  - 2پارسا حسینی  1   

علیرضا هاشمی پور- 6علی اکبر امیری - 5رحیمی  
3

چهارم 03.40.48 8 2 اریس مروارید اصفهان
مهرشاد - ایلیا رمضانی  - پارسا معتمدی - امیر علی پهلوان نژاد 

یونس تیغ ران- فردین چاوشی - رئیسی 
4

پنجم 03.41.33 6 3 هیئت شنا چهارمحال و بختیاری
- مهیار میرزا زاده- محمد جعفری-پارسا طاهر زاده- آرشین میرزایی

امیر رضا بخشی- امیر محمد عباسی
5

ششم 03.43.06 8 3 باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران اصفهان
امیر علی شریعتی - هیربد شاهزمانی - شنتیا نظری - پارسا سیام پور  

علی جعفری- محمد رضا احمدی - 
6

03.43.54 2 3 باشگاه شهید فرجام جهرم
پارسا - حامد خدایی - پرهام رحمانیان - سید جواد مصلی نژاد 

سبهان شعبانی- محمد حسین شرف - معماریان 
7

03.44.06 5 1  اریس طالیی اصفهان
- علی مطلبی - محمد حسن حسینی - علی ترابی - آرمان یارقلی 

دانوش مجیدی نژاد- پرهام پیر حاجی 
8

03.46.66 3 3 (ب)سوییم لند شیراز
امیر حسین - پویا جوان روح  _آریان زارع - کیاشا قامتی - رایان زارع 

شایان زارع- علی نژاد 
9

03.53.98 4 1 استخر کوثر مرودشت
امیر .محمدرضا دهقانی.آرمین مرادیان.محمد متین صفایی. امید وفا

بنیامین رفعت پناه.عباس شفیعی
10

04.05.43 9 3 (الف)هیئت شنای جهرم 
کوروش - پارسا حمت پور - فرهان موحد - امیر علی شفیئیان 

-امیر عباس هوشمند - حسام کمیلی - رحمانیان 
11

04.07.09 5 2 (ج)سوییم لند شیراز 
-امیر پاشا هاشمی - سید محمد علی انوار - پاشا رسولی - متین جاوید 

محمد حسین زارع-  امیر علی یزدان پناه 
12

04.08.52 4 2 مقاومت اصفهان
طاها - محمد صادق امیر یوسفی - امیر رضا امامی - سینا حبیبی 

-محمد زجاجی - پویا اسحاقی - خدابخش 
13

04.08.94 3 2 1آینده سازان اریس اصفهان 
پارسا - محمد رضا یزدانی - کورش فوده - بنیامین صادق زاده 

طاها اربابی- علی رضا صفائی - پورمحمدی 
14

04.28.61 9 2 پرسپولیس برازجان
مهدی - امید محمد موسوی نژاد- ایلیا حاجتمند - فرهان زنگویی 

ـ آریا درویشی- محمد غفوری فرد - عبداهلل زاده
15

04.36.30 6 1 عقاب شیراز
آرش -آرشام بای-علی بامداد-یاسین مویدی-امیر علی خاکسار

یزدان کاظمی-پورعسکری
16

04.40.03 2 2 2آینده سازان اریس اصفهان 
- علی رفیع زاده - رادمهر مردانی - پارسا ایزدی - امیر حسین فوالدی 

آرتین جعفر پیشه- عرفان بیگی 
17

04.47.47 6 2 باشگاه اینده سازان کارگران اصفهان
- امیر علی مهرعلیان - امیر علی مسائلی - علی کریمی - آرین دباغی 

پارسا رستمی- آرش نجیبی 
18

05.11.15 1 3 (ب)هیئت شنای جهرم 
- امیر علی معماریان - رضا بهادری - عارف بهفر - سام کسرائیان 

سینا فیروزی مقام- مهدی نیک فر 
19

غایب 1 2 شناگران جوان اصفهان ب
دانیال .مهدی فخاری. دانیال طاهری. سام ربیعی. رادوین حبیب پور

عرشیا حاجی هاشمی.اخوان
20

غایب 7 2 محمد- علی ترابی - آرمان یار قلی  اریس طالیی اصفهان 21

امضا میز منشی امضا سر داور

  19:35:00 AM

فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپولو جمهوری اسالمی ایران

هیئت شنا، شیرجه و واترپولو استان بوشهر

 ویژه استان های جنوب و شرق کشور10جشنواره شنا  پسران زیر 

بندر بوشهر، استخر کوثر


