
1401/06/02صبح روز اول1

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف
3404:07.40گلستانهومر عباسی1
2404:08.06موج ری تهران محمد قاسمی2
2504:11.79پایگاه ملی آزادیمحمد حسین قاسمی3
2304:12.06پایگاه ملی اصفهانمحمد حسین امینی4
4404:12.91استان مرکزیعلی جعفری5
4504:14.18سرزمین شنا شیراز امیرحسین نظری6
4604:15.20دنیای شناگران اصفهانمحمد امین یزدانی7
2604:21.64هیات شنا استان فارس سهیل جوانمردی 8
3604:25.10پایگاه ملی آزادیمحمد جبلی9
3304:25.94پایگاه ملی اصفهانسپهر یاوری10
3504:31.81 تهران6استخر نور  منطقه آرمان حسنی11
3104:39.14دنیای شناگران اصفهانامیر مهدی تیغ ساز12
4104:44.62پایگاه ملی آزادیذکریا حسن نژاد13
4204:46.90دنیای شناگران اصفهانصدرا شیخ بهایی14
3204:54.50 استخر کوثر یاسوج آیدین لواء 15
2704:59.59 تهران6استخر نور  منطقه ارشیا موزیکی16
2104:59.89هیات شنا مازندران الفدانیال  شعبانی17
4705:02.57جزیره کیشرضا مختاری18
2205:10.32پارس کرمانسروش نگارستانی19
4305:12.90استان مرکزیعلی جیریایی20
1405:18.73 تهران6استخر نور  منطقه محمد طاها متوسلی21
3705:21.38دنیای شناگران اصفهانامیر حسین فیضی22
1305:34.20پایگاه ملی آزادیامیر حسین پیرمحمدی23
1505:50.01آبی المپیک اصفهانمحمدارشیا مهرابی کوشکی24
4805:53.34پارس کرمانکوروش مهرابیان25

متر آزاد  مقدماتی400  

بسمه تعالی

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینر شهریور 



1401/06/02صبح روز اول2

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

3402:07.58خراسان رضویابوالفضل سام1

2402:08.01گلستانهومر عباسی2

1402:10.09 تهران6استخر نور  منطقه امیر هومن میرمنتهایی3

1302:10.20پایگاه ملی اصفهانیوسف تیغران4

1502:11.28پایگاه ملی اصفهانوحید درخشنده5

3302:12.69هیات شنا البرز الفکسری میرسمیعی6

2502:14.29استان مرکزیصالح نادری7

3102:16.34 تهران6استخر نور  منطقه سینا ولی زاده8

3502:20.07 تهران6استخر نور  منطقه آرمان حسنی9

2302:20.87باشگاه امیر مرشد البرزماهان گرشاسبی10

3202:23.60هیات شنا استان فارس یاسین پناهیان باوریانی11

2202:24.09هیات شنا استان فارس سهیل جوانمردی 12

2702:27.06هیات شنا مازندران الفعلی  عمویی13

2602:27.32اریس اصفهانرهام سلجوقیان14

3802:31.70 آبی المپیک اصفهانمحمدرضا نیکنژادی15

3702:34.90دنیای شناگران اصفهانامیر مهدی تیغ ساز16

3602:38.54اریس اصفهانامیر مهدی بختیار17

2102:40.06هیات شنا قممحمد حسن مختص آبالدی بیدگلی18

2803:00.67پارس کرمانسید علی حسینیان19

متر کرال پشت مقدماتی200  

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور



1401/06/02صبح روز اول3

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

5400:53.09پایگاه ملی اصفهانمهرشاد افقری1

4400:54.76کرمانشاهعلی رشید پور2

4500:56.26پایگاه ملی اصفهانرضا قنواتی3

5500:57.32گلستانپدرام کشمیری4

5600:58.35 هیات شنا استان فارس غالمرضا سیادت پور5

3200:59.64هیات شنا مازندران الفابوالفضل  نوربخش6

3401:00.10سرزمین شنا شیراز امیرحسین نظری7

5701:00.23هیات شنا البرز بامیررضا بامداد 8

3301:01.51موج ری تهرانامیرمحمد اسماعیل زاده9

3501:01.73موج ری تهرانامیرحسین باجالن10

5101:02.54هیات شنا البرز بامیرپارسا خاکسار11

3701:02.62هیات شنا فریدونشهرسینا حسینی12

2201:03.01پایگاه ملی آزادیامیر رضا سهرابی13

2501:03.12آزادی اهوازابوالفضل محمدی14

4601:03.17دنیای شناگران اصفهانمحمد امین یزدانی15

2301:03.40آزادی اهوازعلی اصغر شاه ولی کوه شوری16

2601:03.50آزادی اهوازمحمدحسین نیسی17

4701:03.90اریس اصفهانمعراج سلطانی 18

4201:04.10اریس اصفهانعرفان پریشانی19

3601:04.35 تهران6استخر نور  منطقه متین رضایی20

متر پروانه مقدماتی100

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 



5801:04.82اریس اصفهانمیالد اسکندری21

4301:05.01 تهران6استخر نور  منطقه پارسا عبدالهی22

2701:05.25آبی المپیک اصفهانآرین خسروی فوالدی23

2401:05.34آزادی اهوازمحمدرضا آقاجری24

4801:05.60اریس اصفهانبردیا عصاری25

5301:07.01 تهران6استخر نور  منطقه پوریا عبدالهی26

1401:08.51 تهران6استخر نور  منطقه سینا ولی زاده27

1301:10.23پایگاه ملی آزادیعرفان امیری28

3801:14.04اریس اصفهانمحمد مهدی لرستانی29

5201:15.00پایگاه ملی اصفهانپوریا کیانی30

1501:15.89استان مرکزیمحمدرضا مکرمت31

خطا31هیات شنا مازندران الفمحراب  زارع32

خطا41گلستانپرهام سلیمانی سوادکوهی33

1401/06/02صبح روز اول4

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

4501:02.48پایگاه ملی آزادیمهدی انصاری1

3401:03.21کرمانشاهامیر مطاعی2

4401:03.45کرمانشاهعلی سراوند3

2401:04.32پایگاه ملی اصفهانمهران قاسم زاده4

3301:05.01پایگاه ملی آزادیمحمد حسن شکری5

2501:05.03هیات شنا مازندران الفمحمد  حسین پور6

متر قورباغه مقدماتی100

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 



3501:05.86پایگاه ملی آزادیآراد مهدی زاده7

3701:06.21پایگاه ملی آزادیآرش وطن پرست8

4301:06.61پایگاه ملی آزادیمحمد امین سعدی9

2601:07.03پایگاه ملی آزادیپارسا مهربان10

3201:07.12باشگاه امیر مرشد البرزسروش یزدانی11

4701:08.45باشگاه امیر مرشد البرزحسین ترابی12

3601:09.03 تهران6استخر نور  منطقه محمد مهدی حاجری13

2201:10.32پایگاه ملی آزادیشاهین ایزدیار14

2301:11.28استان مرکزیمحمد صالح عباسی15

4601:12.15 تهران6استخر نور  منطقه امیرحسین کریمخان زند16

3101:13.53سرزمین شنا شیراز پارسا نوروزی17

3801:14.17پایگاه ملی آزادیمحمد متین جهانگیری18

2701:14.46آبی المپیک اصفهانمهدیار حاج هاشمی19

4101:15.65 تهران6استخر نور  منطقه بردیا موزیکی20

4201:16.29هیات شنا مازندران الفمتین  ناصری 21

1401:21.15دنیای شناگران اصفهانامیر حسین فیضی22

2801:21.54دنیای شناگران اصفهانمحمد اسماعیلی23

1501:21.96پردیس ایالمامیرعلی حیدری24

4801:22.70 استخر کوثر یاسوج آیدین لواء 25

1201:23.00هیات شنا البرز بمتین شیرافکن26

1601:30.43پایگاه ملی آزادیامیر حسین پیرمحمدی27

1301:32.28آبی المپیک اصفهانمحمدارشیا مهرابی کوشکی28

خطا21اریس اصفهانمعین ترکان29



1401/06/02صبح روز اول5

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

1100:22.62پایگاه ملی اصفهانمتین سهران1

9400:22.64خراسان رضویسینا غالمپور2

7500:23.23هیات شنا مازندران الفامیرمحمد  کاظمی3

8400:23.39پایگاه ملی آزادیعلی جبلی4

7600:23.75پایگاه ملی آزادیحسام بنی هاشمیان5

7200:23.87باشگاه امیر مرشد البرزاحمدرضا امیر6

8500:23.87پایگاه ملی آزادیعلی کرد نایج7

8300:24.01پایگاه ملی اصفهانعرفان عاقل رفتار8

7400:24.28پایگاه ملی آزادیماهان مهری9

9300:24.28هیات شنا مازندران الفاحد  احمدی10

8100:24.43پایگاه ملی اصفهانپوریا کیانی11

7300:24.51هیات شنا قمعلی مظفری12

8700:24.75 تهران6استخر نور  منطقه صدرا هاتف 13

9500:24.81 تهران6استخر نور  منطقه امیر هومن میرمنتهایی14

6700:24.84هیات شنا مازندران الفمانی  رستم نژاد15

8600:25.07استان مرکزیمحمدرضا اورنگ16

8800:25.11هیات شنا استان فارسیاسین پناهیان باوریانی17

9200:25.14هیات شنا مازندران الفابوالفضل  نوربخش18

8200:25.17هیات شنا البرز الفآریا عباس زاده19

7700:25.26اریس اصفهانشهراد شعرباف زاده20

متر آزاد مقدماتی50  

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 



6200:25.45هیات شنا البرز بامیررضا بامداد 21

6400:25.45پایگاه ملی آزادیمحمد امین سعدی22

7800:25.48 آبی المپیک اصفهانآرین خسروی فوالدی23

9700:25.53 سرزمین شنا شیرازرایان ساسانیپور24

9100:25.68اریس اصفهانامیر مهدی بختیار25

5600:25.71هیات شنا فریدونشهرسینا حسینی26

9600:25.71موج ری تهرانامیرحسین باجالن27

6100:25.75پارس کرمانآریا شریفی28

6600:25.91هیات شنا البرز الفرامی شرهانی29

6800:25.91پایگاه ملی آزادیمحمد امین نفر30

5400:26.04 تهران6استخر نور  منطقه امیرحسین کریمخان زند31

5500:26.10اریس اصفهانمعراج سلطانی 32

5200:26.51جزیره کیشمحمد غالمی33

1500:26.54پایگاه ملی آزادیآرتین قربانی34

9800:26.65هیات شنا قممحمد حسن مختص آبالدی بیدگلی35

5100:26.68اریس اصفهانبردیا عصاری36

3100:26.71پایگاه ملی آزادیمحمد صالح ولدخانی37

1700:26.78هیات شنا مازندران بهمایون نصیری38

7100:26.84 تهران6استخر نور  منطقه پارسا عبدالهی39

3400:26.87آزادی اهوازمحمدحسین نیسی40

3500:26.89آزادی اهوازابوالفضل محمدی41

5300:26.95اریس اصفهانعرفان پریشانی42

3800:27.18پایگاه ملی آزادیعرفان امیری43

5800:27.23 استخر کوثر یاسوج آیدین لواء 44

4300:27.25اریس اصفهانرهام سلجوقیان45

2300:27.28پایگاه ملی آزادیسمیر فتاح46



4500:27.34پارس کرمانآپتین ملک پور47

3200:27.46استان مرکزیمهران مسن48

6500:27.53 تهران6استخر نور  منطقه متین رضایی49

5700:27.56اریس اصفهانمیالد اسکندری50

4600:27.59اریس اصفهانمحمد مهدی لرستانی51

4700:27.73پردیس ایالمامیر شیرگه52

4200:27.82 آبی المپیک اصفهانمحمدرضا نیکنژادی53

2500:27.86پارس کرمانپارسا اسفندیارپور54

6300:27.94 تهران6استخر نور  منطقه پوریا عبدالهی55

4800:27.95هیات شنا البرز بمتین شیرافکن56

3700:27.98 تهران6استخر نور  منطقه بهراد امیدی57

3300:28.00اریس اصفهانمعین ترکان58

4400:28.06استان مرکزیمحمدرضا مکرمت59

1600:28.92پایگاه ملی آزادیعلی بنفشه60

1300:28.93پایگاه ملی آزادیپارسا شادمان پور61

2200:29.23پردیس ایالمامیرعلی حیدری62

2700:29.64هیات شنا فریدونشهرنیما حسینی63

4100:29.78هیات شنا قممبین مرادی64

1400:30.00پردیس ایالممحراب بابائی65

2600:30.00پارس کرمانکارن اعالیی66

3600:30.15پارس کرمانسروش نگارستانی67

1200:30.70پایگاه ملی آزادیامیرعباس جاللی68

2800:31.03پارس کرمانکوروش مهرابیان69

2100:31.90پارس کرمانسید علی حسینیان70

خطا24آزادی اهوازامین غلیمی زاده71



1401/06/02صبح روز اول6

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

5400:56.68پایگاه ملی اصفهانمتین سهران1

7400:59.28پایگاه ملی آزادیمهدی انصاری2

5600:59.34پایگاه ملی آزادیمحمد حسن شکری3

5100:59.39پایگاه ملی آزادیآرش وطن پرست4

7701:00.67پایگاه ملی اصفهانمحمد حسین امینی5

6401:01.82خراسان رضویسینا غالمپور6

6601:02.03پایگاه ملی آزادیمحمد جبلی7

4301:02.51هیات شنا البرز الفآریا عباس زاده8

6201:03.43هیات شنا استان فارسغالمرضا سیادت پور9

7501:03.46 تهران6استخر نور  منطقه امیرحسین کریمخان زند10

4601:03.81 تهران6استخر نور  منطقه صدرا هاتف 11

7201:04.39هیات شنا مازندران الفمانی  رستم نژاد12

6501:04.75 تهران6استخر نور  منطقه محمد مهدی حاجری13

7601:04.82هیات شنا مازندران الفعلی  عمویی14

4701:05.22اریس اصفهانشهراد شعرباف زاده15

3601:06.64هیات شنا البرز بامیرپارسا خاکسار16

4801:06.95پایگاه ملی آزادیمحمد متین جهانگیری17

6101:07.03پایگاه ملی اصفهانیوسف تیغران18

7301:07.15دنیای شناگران اصفهانمحمد امین یزدانی19

3701:07.54آزادی اهوازعلی اصغر شاه ولی کوه شوری20

متر مختلط انفرادی مقدماتی100

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 



2701:07.90اریس اصفهانمعراج سلطانی 21

5801:07.96آبی المپیک اصفهانآرین خسروی فوالدی22

4201:08.25پایگاه ملی آزادیذکریا حسن نژاد23

7101:08.26هیات شنا قمعلی مظفری24

1501:08.34پایگاه ملی آزادیمحمد صالح ولدخانی25

5701:08.38پایگاه ملی آزادیپارسا مهربان26

3101:08.90اریس اصفهانمیالد اسکندری27

6301:09.01هیات شنا مازندران الفاحد  احمدی28

3801:09.29آزادی اهوازمحمدرضا آقاجری29

5201:10.57دنیای شناگران اصفهانصدرا شیخ بهایی30

4501:10.75هیات شنا مازندران الفمتین  ناصری 31

4401:11.03هیات شنا قممحمد حسن مختص آبالدی بیدگلی32

2301:11.23 تهران6استخر نور  منطقه بردیا موزیکی33

2601:11.26آزادی اهوازامین غلیمی زاده34

4101:11.44هیات شنا مازندران الفدانیال  شعبانی35

2501:12.18آزادی اهوازابوالفضل محمدی36

1701:12.31استان مرکزیمحمدرضا مکرمت37

1201:12.36پایگاه ملی آزادیآرتین قربانی38

3201:12.45آبی المپیک اصفهانمحمدرضا نیکنژادی39

5301:13.19 تهران6استخر نور  منطقه پوریا عبدالهی40

6701:13.67دنیای شناگران اصفهانمحمد اسماعیلی41

7801:14.07دنیای شناگران اصفهانامیر مهدی تیغ ساز42

2201:14.42جزیره کیشرضا مختاری43

2101:14.51اریس اصفهانمحمد مهدی لرستانی44

6801:14.79دنیای شناگران اصفهانامیر حسین فیضی45

2801:15.43 تهران6استخر نور  منطقه ارشیا موزیکی46



2401:15.71پارس کرمانپارسا اسفندیارپور47

3501:18.19پارس کرمانکارن اعالیی48

1401:19.62 تهران6استخر نور  منطقه محمد طاها متوسلی49

3401:21.06هیات شنا قممبین مرادی50

1601:21.31پایگاه ملی آزادیامیر حسین پیرمحمدی51

3301:22.90پارس کرمانکوروش مهرابیان52

خطا13پایگاه ملی آزادیعرفان امیری53

خطا55 تهران6استخر نور  منطقه امیر هومن میرمنتهایی54

1401/06/02عصر روز اول7

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

1504:02.76موج ری تهران محمد قاسمی1

1404:10.03گلستانهومر عباسی2

1604:10.93پایگاه ملی اصفهانمحمد حسین امینی3

1104:12.26دنیای شناگران اصفهانمحمد امین یزدانی4

1704:13.37سرزمین شنا شیراز امیرحسین نظری5

1304:14.71پایگاه ملی آزادیمحمد حسین قاسمی6

1804:17.40هیات شنا استان فارس سهیل جوانمردی 7

1204:19.45استان مرکزیعلی جعفری8

متر آزاد    نهایی400 

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 



1401/06/02عصرروز اول8

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف
1401:59.23خراسان رضویابوالفضل سام1
1602:10.21پایگاه ملی اصفهانیوسف تیغران2
1302:10.71 تهران6استخر نور  منطقه امیر هومن میرمنتهایی3
1102:11.42استان مرکزیصالح نادری4
1202:11.82پایگاه ملی اصفهانوحید درخشنده5
1702:13.60هیات شنا البرز الفکسری میرسمیعی6
1802:13.76 تهران6استخر نور  منطقه سینا ولی زاده7
انصراف15گلستانهومر عباسی8

1401/06/02عصر روز اول9

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف
1400:52.98پایگاه ملی اصفهانمهرشاد افقری1
1500:55.01کرمانشاهعلی رشید پور2
1300:56.18پایگاه ملی اصفهانرضا قنواتی3
1600:56.68گلستانپدرام کشمیری4
1200:58.06 هیات شنا استان فارس غالمرضا سیادت پور5
1700:59.18هیات شنا مازندران الفابوالفضل  نوربخش6
1800:59.25هیات شنا البرز بامیررضا بامداد 7
1101:00.56سرزمین شنا شیراز امیرحسین نظری8

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

متر پروانه نهایی100

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور

متر کرال پشت نهایی200  



1401/06/02عصر روز اول10

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

1601:01.89پایگاه ملی اصفهانمهران قاسم زاده1

1401:02.29پایگاه ملی آزادیمهدی انصاری2

1501:03.53کرمانشاهامیر مطاعی3

1301:03.87کرمانشاهعلی سراوند4

1701:04.47هیات شنا مازندران الفمحمد  حسین پور5

1101:04.65پایگاه ملی آزادیآراد مهدی زاده6

1201:04.67پایگاه ملی آزادیمحمد حسن شکری7

1801:06.12پایگاه ملی آزادیآرش وطن پرست8

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

متر قورباغه نهایی100



1401/06/02عصر روز اول11

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

1500:22.29خراسان رضویسینا غالمپور1

1600:23.00پایگاه ملی آزادیعلی جبلی2

1400:23.14پایگاه ملی اصفهانمتین سهران3

1300:23.18هیات شنا مازندران الفامیرمحمد  کاظمی4

1100:23.87پایگاه ملی آزادیعلی کرد نایج5

1800:23.93پایگاه ملی اصفهانعرفان عاقل رفتار6

1200:23.97پایگاه ملی آزادیحسام بنی هاشمیان7

1700:24.15باشگاه امیر مرشد البرزاحمدرضا امیر8

1401/06/02عصر روز اول12

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف
1400:55.76پایگاه ملی اصفهانمتین سهران1
1500:57.93پایگاه ملی آزادیمهدی انصاری2
1601:00.20پایگاه ملی آزادیآرش وطن پرست3
1301:00.67پایگاه ملی آزادیمحمد حسن شکری4
1201:00.85پایگاه ملی اصفهانمحمد حسین امینی5
1101:02.04پایگاه ملی آزادیمحمد جبلی6
1801:02.62هیات شنا البرز الفآریا عباس زاده7
1701:05.23خراسان رضویسینا غالمپور8

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

متر مختلط انفرادی نهایی100

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

متر آزادنهایی50  



1401/06/03صبح روز دوم13

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

1419:43.34جزیره کیشرضا مختاری1

1521:24.61دنیای شناگران اصفهانامیر حسین فیضی2

1324:02.42 آبی المپیک اصفهانمحمدارشیا مهرابی کوشکی3

1401/06/03صبح روز دوم14

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

4400:24.89خراسان رضویابوالفضل سام1

2400:25.48گلستانهومر عباسی2

4500:26.26 تهران6استخر نور  منطقه امیر هومن میرمنتهایی3

4600:26.53باشگاه امیر مرشد البرزمحمدرضا شوندی4

3400:26.90پایگاه ملی آزادیماهان مهری5

3500:27.23باشگاه امیر مرشداحمدرضا امیر6

2600:27.76هیات شنا البرز الفکسری میرسمیعی7

3700:27.90 تهران6استخر نور  منطقه سینا ولی زاده8

4700:27.98هیات شنا مازندران الفمانی  رستم نژاد9

4200:28.04پایگاه ملی اصفهانیوسف تیغران10

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

متر آزاد دسته اول1500  

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

مترکرال پشت مقدماتی50



3300:28.06استان مرکزیصالح نادری11

4300:28.06پایگاه ملی اصفهانوحید درخشنده12

3200:28.36هیات شنا استان فارس یاسین پناهیان باوریانی13

2500:28.59پایگاه ملی آزادیبنیامین سلیمان آبادی14

2300:28.71موج ری تهرانامیرحسین باجالن15

2200:28.87اریس اصفهانامیر مهدی بختیار16

3100:29.18 تهران6استخر نور  منطقه صدرا هاتف 17

2800:30.46هیات شنا البرز بامیرپارسا خاکسار18

1400:30.60 تهران6استخر نور  منطقه بهراد امیدی19

1600:31.17اریس اصفهانرهام سلجوقیان20

2700:31.85پارس کرمانسروش نگارستانی21

4100:31.87هیات شنا قممحمد حسن مختص آبالدی بیدگلی22

2100:32.42آزادی اهوازامین غلیمی زاده23

1300:32.70آزادی اهوازابوالفضل محمدی24

1800:32.79پایگاه ملی آزادیآرتین قربانی25

1100:33.29هیات شنا قممبین مرادی26

1700:33.32دنیای شناگران اصفهانمحمد اسماعیلی27

1200:34.04پردیس ایالمامیر شیرگه28

3800:35.92پایگاه ملی اصفهانپوریا کیانی29

خطا36هیات شنا مازندران الفعلی  عمویی30

غایب16پایگاه ملی آزادیعرفان امیری31

غایب48 آبی المپیک اصفهانمحمدرضا نیکنژادی32



1401/06/03صبح روز دوم15

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف
4400:28.70کرمانشاهعلی سراوند1
3400:28.90کرمانشاهامیر مطاعی2
5500:28.98پایگاه ملی آزادیمهدی انصاری3
5400:29.00پایگاه ملی اصفهانمهران قاسم زاده4
5200:29.17پایگاه ملی آزادیمحمد حسن شکری5
5300:29.71پایگاه ملی آزادیآراد مهدی زاده6
4500:29.73هیات شنا مازندران الفمحمد  حسین پور7
4200:29.85پایگاه ملی آزادیپارسا مهربان8
4600:30.06باشگاه امیر مرشد البرزحسین ترابی9
3200:30.34پایگاه ملی آزادیمحمد امین سعدی10
3600:30.45باشگاه امیر مرشد البرزسروش یزدانی11
4700:30.62پایگاه ملی آزادیآرش وطن پرست12
3300:31.18 تهران6استخر نور  منطقه محمد مهدی حاجری13
3500:31.95هیات شنا مازندران الفاحد  احمدی14
4300:31.97 تهران6استخر نور  منطقه امیرحسین کریمخان زند15
5100:32.32پایگاه ملی آزادیشاهین ایزدیار16
5600:32.46استان مرکزیمحمد صالح عباسی17
4100:32.93سرزمین شنا شیرازپارسا نوروزی18
3100:33.32آبی المپیک اصفهانمهدیار حاج هاشمی19
3700:33.81هیات شنا مازندران الفمتین  ناصری 20
2500:34.39اریس اصفهانمعین ترکان21
2100:34.42پایگاه ملی آزادیمحمد صالح ولدخانی22
1500:34.47پایگاه ملی آزادیعرفان امیری23
2400:34.55پایگاه ملی آزادیمحمد متین جهانگیری24

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

مترقورباغه مقدماتی50



3800:35.35 تهران6استخر نور  منطقه بردیا موزیکی25
4800:35.37استان مرکزیمحمدرضا مکرمت26
2300:36.28هیات شنا فریدونشهرسینا حسینی27
2600:36.34استان مرکزیمهران مسن28
2700:36.64پردیس ایالمامیرعلی حیدری29
2200:37.06هیات شنا البرز بمتین شیرافکن30
5800:37.45دنیای شناگران اصفهانمحمد اسماعیلی31
1700:39.44پایگاه ملی آزادیپارسا شادمان پور32
1400:39.94هیات شنا قممبین مرادی33
1200:40.57پایگاه ملی آزادیامیرعباس جاللی34
1300:41.13پایگاه ملی آزادیامیر حسین پیرمحمدی35
2800:41.65آبی المپیک اصفهانمحمدارشیا مهرابی کوشکی36
1600:43.22پردیس ایالممحراب بابائی37
خطا57استان مرکزیمحمدرضا اورنگ38

1401/06/03صبح روز دوم16

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

9400:49.61پایگاه ملی اصفهانمتین سهران1

10500:50.37پایگاه ملی آزادیعلی جبلی2

10400:51.51کرمانشاهعلی رشید پور3

9500:51.56هیات شنا مازندران الفامیرمحمد  کاظمی4

8400:51.92خراسان رضویسینا غالمپور5

9100:52.12پایگاه ملی اصفهانمحمد حسین امینی6

10300:52.37پایگاه ملی آزادیعلی کرد نایج7

مترآزاد مقدماتی100

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 



9300:52.96باشگاه امیر مرشد البرزماهان گرشاسبی8

10100:53.03پایگاه ملی اصفهانعرفان عاقل رفتار9

7500:53.31پایگاه ملی اصفهانپوریا کیانی10

10600:53.37پایگاه ملی آزادیمحمد جبلی11

9200:54.15پایگاه ملی آزادیحسام بنی هاشمیان12

8300:54.24استان مرکزیعلی جعفری13

8200:54.70هیات شنا البرز الفآریا عباس زاده14

9600:55.00پایگاه ملی آزادیماهان مهری15

10200:55.07هیات شنا استان فارسیاسین پناهیان باوریانی16

10800:55.29هیات شنا مازندران الفعلی  عمویی17

8600:55.45 تهران6استخر نور  منطقه صدرا هاتف 18

9700:55.48موج ری تهرانامیرحسین باجالن19

7300:55.65هیات شنا مازندران الفابوالفضل  نوربخش20

9800:55.92اریس اصفهانشهراد شعرباف زاده21

6600:55.93استان مرکزیمحمدرضا اورنگ22

10700:55.98 سرزمین شنا شیراز رایان ساسانیپور23

8800:56.36هیات شنا قمعلی مظفری24

5200:56.84پایگاه ملی آزادیمحمد حسین قاسمی25

6400:57.00دنیای شناگران اصفهانمحمد امین یزدانی26

4600:57.21پایگاه ملی آزادیامیر رضا سهرابی27

5600:57.25پایگاه ملی آزادیمحمد امین نفر28

7600:57.45هیات شنا البرز الفرامی شرهانی29

8500:57.46 تهران6استخر نور  منطقه آرمان حسنی30

7800:57.70پایگاه ملی آزادیشاهین ایزدیار31

8100:57.71پارس کرمانآریا شریفی32

5700:57.82پایگاه ملی آزادیذکریا حسن نژاد33



7400:58.32 تهران6استخر نور  منطقه محمد مهدی حاجری34

7700:58.43اریس اصفهانعرفان پریشانی35

7100:58.46اریس اصفهانبردیا عصاری36

6300:58.62 آبی المپیک اصفهانآرین خسروی فوالدی37

6200:58.79اریس اصفهانمعراج سلطانی 38

6700:59.04اریس اصفهانامیر مهدی بختیار39

6100:59.14اریس اصفهانمیالد اسکندری40

6800:59.57هیات شنا قممحمد حسن مختص آبالدی بیدگلی41

5300:59.68 استخر کوثر یاسوج آیدین لواء 42

7200:59.79 تهران6استخر نور  منطقه پوریا عبدالهی43

5500:59.81جزیره کیشمحمد غالمی  44

2701:0.57پایگاه ملی آزادیعرفان امیری45

2301:00.42پایگاه ملی آزادیمحمد صالح ولدخانی46

6501:00.48دنیای شناگران اصفهانصدرا شیخ بهایی47

8701:00.67استان مرکزیعلی جیریایی48

4401:00.92 آبی المپیک اصفهانمهدیار حاج هاشمی49

4501:00.95اریس اصفهانمحمد مهدی لرستانی50

4801:01.37اریس اصفهانرهام سلجوقیان51

3501:01.48آزادی اهوازابوالفضل محمدی52

2101:01.57پایگاه ملی آزادیآرتین قربانی53

1501:01.81پایگاه ملی آزادیسمیر فتاح54

1601:01.85پایگاه ملی آزادیپارسا شادمان پور55

1701:02.14هیات شنا مازندران بهمایون نصیری56

5401:02.60پارس کرمانآپتین ملک پور57

4101:02.73استان مرکزیمحمدرضا مکرمت58

3301:02.95اریس اصفهانمعین ترکان59



3101:03.14آزادی اهوازامین غلیمی زاده60

2401:03.72هیات شنا البرز بمتین شیرافکن61

4301:04.03دنیای شناگران اصفهانامیر مهدی تیغ ساز62

5101:04.75 تهران6استخر نور  منطقه ارشیا موزیکی63

3401:04.79پارس کرمانپارسا اسفندیارپور64

2501:06.53استان مرکزیمهران مسن65

4701:06.75پارس کرمانسروش نگارستانی66

2601:06.78پردیس ایالمامیر شیرگه67

1201:06.85پایگاه ملی آزادیعلی بنفشه68

2201:07.34 تهران6استخر نور  منطقه محمد طاها متوسلی69

3801:08.50پارس کرمانسید علی حسینیان70

1401:10.03پردیس ایالممحراب بابائی71

2801:11.76پایگاه ملی آزادیامیر حسین پیرمحمدی72

خطا42آزادی اهوازمحمدحسین نیسی73

خطا13پایگاه ملی آزادیامیرعباس جاللی74

خطا32پارس کرمانکارن اعالیی75

خطا36دنیای شناگران اصفهانامیر حسین فیضی76

خطا37پارس کرمانکوروش مهرابیان77

غایب58 آبی المپیک اصفهانمحمدرضا نیکنژادی78



1401/06/03صبح روز دوم17

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف
2402:05.93پایگاه ملی اصفهانمهرشاد افقری1
2502:06.36پایگاه ملی اصفهانرضا قنواتی2
1502:07.03موج ری تهران محمد قاسمی3
1402:07.65گلستانپدرام کشمیری4
1802:09.94پایگاه ملی اصفهانمهران قاسم زاده5
1302:14.72هیات شنا استان فارس غالمرضا سیادت پور6
1202:20.19 تهران6استخر نور  منطقه سینا ولی زاده7
1602:25.82هیات شنا استان فارس سهیل جوانمردی 8
2602:26.31گلستانپرهام سلیمانی سوادکوهی9
2302:27.53 تهران6استخر نور  منطقه متین رضایی10
1102:31.70آزادی اهوازمحمدرضا آقاجری11
انصراف22اریس اصفهانعرفان پریشانی12
خطا17آزادی اهوازعلی اصغر شاه ولی کوه شوری13
خطا27هیات شنا مازندران الفمحراب  زارع14

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

مترپروانه مقدماتی200



1401/06/03صبح روز دوم18

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

3402:08.43پایگاه ملی اصفهانمهران قاسم زاده1

3202:11.86پایگاه ملی آزادیآرش وطن پرست2

4402:11.90پایگاه ملی اصفهانمتین سهران3

2502:14.14پایگاه ملی اصفهانمحمد حسین امینی4

3502:16.37سرزمین شنا شیراز امیرحسین نظری5

4302:18.01 تهران6استخر نور  منطقه امیرحسین کریمخان زند6

2402:20.78 تهران6استخر نور  منطقه آرمان حسنی7

2302:23.48دنیای شناگران اصفهانمحمد امین یزدانی8

3602:24.36هیات شنا استان فارسغالمرضا سیادت پور9

4202:25.46هیات شنا البرز بامیررضا بامداد10

2602:27.87هیات شنا البرز بامیرپارسا خاکسار11

2802:28.32پایگاه ملی آزادیمحمد متین جهانگیری12

4702:31.32پایگاه ملی آزادیذکریا حسن نژاد13

4602:31.36دنیای شناگران اصفهانصدرا شیخ بهایی14

2202:31.78آبی المپیک اصفهانآرین خسروی فوالدی15

1502:38.87 تهران6استخر نور  منطقه ارشیا موزیکی16

3702:40.51هیات شنا مازندران الفدانیال  شعبانی17

2702:43.46دنیای شناگران اصفهانامیر مهدی تیغ ساز18

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

مترمختلط انفرادی مقدماتی200



3802:44.14جزیره کیشرضا مختاری19

1602:44.21آزادی اهوازامین غلیمی زاده20

1402:56.78 تهران6استخر نور  منطقه محمد طاها متوسلی21

1203:02.70پایگاه ملی آزادیامیر حسین پیرمحمدی22

انصراف13هیات شنا قممحمد حسن مختص آبالدی بیدگلی23

انصراف31هیات شنا قمعلی مظفری24

خطا21دنیای شناگران اصفهانمحمد اسماعیلی25

خطا45 تهران6استخر نور  منطقه امیر هومن میرمنتهایی26

خطا48دنیای شناگران اصفهانامیر حسین فیضی27

غایب33پایگاه ملی آزادیمحمد جبلی28

غایب41آبی المپیک اصفهانمحمدرضا نیکنژادی29

1401/06/03عصر روز دوم19

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

2416:38.93پایگاه ملی آزادیمحمد حسین قاسمی1

2316:54.59دنیای شناگران اصفهانمحمد امین یزدانی2

2217:11.53 هیات شنا استان فارسسهیل جوانمردی 3

2618:03.45پایگاه ملی آزادیامیر رضا سهرابی4

2719:06.17دنیای شناگران اصفهانصدرا شیخ بهایی5

2819:31.37 استخر کوثر یاسوج آیدین لواء 6

2119:49.06دنیای شناگران اصفهانامیر مهدی تیغ ساز7

انصراف25پایگاه ملی اصفهانسپهر یاوری8

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

متر آزاد دسته دوم1500   



1401/06/03عصرروز دوم20

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف
1400:24.57خراسان رضویابوالفضل سام1
1500:25.60گلستانهومر عباسی2
1300:26.01 تهران6استخر نور  منطقه امیر هومن میرمنتهایی3
1200:26.53پایگاه ملی آزادیماهان مهری4
1600:26.54باشگاه امیر مرشد البرزمحمدرضا شوندی5
1100:27.70هیات شنا البرز الفکسری میرسمیعی6
1700:27.70باشگاه امیر مرشداحمدرضا امیر7
1800:28.00 تهران6استخر نور  منطقه سینا ولی زاده8

1401/06/03عصر روز دوم21

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف
1600:28.15پایگاه ملی اصفهانمهران قاسم زاده1
1300:28.51پایگاه ملی آزادیمهدی انصاری2
1500:28.79کرمانشاهامیر مطاعی3
1400:28.93کرمانشاهعلی سراوند4
1100:29.28هیات شنا مازندران الفمحمد  حسین پور5
1200:29.57پایگاه ملی آزادیمحمد حسن شکری6
1700:29.82پایگاه ملی آزادیآراد مهدی زاده7
1800:30.00پایگاه ملی آزادیپارسا مهربان8

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

مترکرال پشت نهایی50

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

مترقورباغه نهایی50



1401/06/03عصر روز دوم22

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف
1200:49.34خراسان رضویسینا غالمپور1
1400:50.28پایگاه ملی اصفهانمتین سهران2
1500:50.31پایگاه ملی آزادیعلی جبلی3
1300:51.01کرمانشاهعلی رشید پور4
1600:51.03هیات شنا مازندران الفامیرمحمد  کاظمی5
1100:51.96پایگاه ملی آزادیعلی کرد نایج6
1800:53.14باشگاه امیر مرشد البرزماهان گرشاسبی7
1700:53.50پایگاه ملی اصفهانمحمد حسین امینی8

1401/06/03عصر روز دوم23

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف
1502:04.85موج ری تهران محمد قاسمی1
1402:05.59پایگاه ملی اصفهانرضا قنواتی2
1302:09.35گلستانپدرام کشمیری3
1202:13.40هیات شنا استان فارس غالمرضا سیادت پور4
1702:20.31 تهران6استخر نور  منطقه سینا ولی زاده5
1802:26.37گلستانپرهام سلیمانی سوادکوهی6
1102:45.42هیات شنا استان فارس سهیل جوانمردی 7
انصراف16پایگاه ملی اصفهانمهران قاسم زاده8

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

مترآزادنهایی100

مترپروانه نهایی200

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 



1401/06/03عصرروز دوم24

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف
1302:07.39پایگاه ملی اصفهانمتین سهران1
1502:12.56پایگاه ملی آزادیآرش وطن پرست2
1602:14.92پایگاه ملی اصفهانمحمد حسین امینی3
1202:16.06سرزمین شنا شیراز امیرحسین نظری4
1702:17.70 تهران6استخر نور  منطقه امیرحسین کریمخان زند5
1802:22.51دنیای شناگران اصفهانمحمد امین یزدانی6
1102:22.54 تهران6استخر نور  منطقه آرمان حسنی7
1402:31.76پایگاه ملی اصفهانمهران قاسم زاده8

1401/06/04صبح  روزسوم26

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

8400:23.53پایگاه ملی اصفهانمهرشاد افقری1
7400:24.18پایگاه ملی اصفهانمتین سهران2
6400:24.40پایگاه ملی آزادیمهدی انصاری3
8500:24.46کرمانشاهعلی رشید پور4
5200:25.15کرمانشاهعلی سراوند5
8600:25.18پایگاه ملی آزادیماهان مهری6
7600:25.31هیات شنا مازندران الفامیرمحمد  کاظمی7
7700:25.70پایگاه ملی آزادیمحمد حسن شکری8

متر پروانه مقدماتی50

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

مترمختلط انفرادی نهایی200



6100:25.82پایگاه ملی اصفهانرضا قنواتی9
6300:26.09 تهران6استخر نور  منطقه امیر هومن میرمنتهایی10
6200:26.15باشگاه امیر مرشد البرزاحمدرضا امیر11
5300:26.20هیات شنا مازندران الفابوالفضل  نوربخش12
8100:26.21اریس اصفهانمعراج سلطانی 13
6600:26.48 تهران6استخر نور  منطقه صدرا هاتف 14
5100:26.56هیات شنا استان فارس غالمرضا سیادت پور15
7100:26.59هیات شنا البرز بامیررضا بامداد 16
6800:26.71پایگاه ملی آزادیحسام بنی هاشمیان17
8200:26.71گلستانپدرام کشمیری18
8800:26.79پایگاه ملی اصفهانپوریا کیانی19
5800:26.82هیات شنا مازندران الفمانی  رستم نژاد20
8300:26.92سرزمین شنا شیراز امیرحسین نظری21
7200:27.04هیات شنا مازندران الفاحد  احمدی22
2300:27.12پایگاه ملی آزادیمحمد امین نفر23
7500:27.15موج ری تهرانامیرحسین باجالن24
4600:27.25اریس اصفهانعرفان پریشانی25
7800:27.28هیات شنا البرز بامیرپارسا خاکسار26
4700:27.43هیات شنا فریدونشهرسینا حسینی27
5500:27.51پارس کرمانآریا شریفی28
6500:27.54موج ری تهرانامیرمحمد اسماعیل زاده29
6700:27.56اریس اصفهانشهراد شعرباف زاده30
4500:27.59هیات شنا قمعلی مظفری31
4100:27.75هیات شنا مازندران الفمحراب  زارع32
5700:28.01گلستانپرهام سلیمانی سوادکوهی33
7300:28.21 تهران6استخر نور  منطقه پارسا عبدالهی34
4200:28.29آزادی اهوازابوالفضل محمدی35
4400:28.57آبی المپیک اصفهانآرین خسروی فوالدی36
4800:28.67آزادی اهوازمحمدحسین نیسی37



8700:28.87 تهران6استخر نور  منطقه متین رضایی38
3500:28.90اریس اصفهانمیالد اسکندری39
3700:29.03هیات شنا البرز الفرامی شرهانی40
2200:29.10پایگاه ملی آزادیمحمد صالح ولدخانی41
3600:29.21اریس اصفهانبردیا عصاری42
2100:29.46پایگاه ملی آزادیعرفان امیری43
3100:29.64آزادی اهوازمحمدرضا آقاجری44
3400:29.84اریس اصفهانمحمد مهدی لرستانی45
3300:30.03جزیره کیشمحمد غالمی  46
2600:30.04پردیس ایالمامیر شیرگه47
2400:30.09پارس کرمانکارن اعالیی48
2700:30.17پایگاه ملی آزادیسمیر فتاح49
1700:30.26پایگاه ملی آزادیآرتین قربانی50
1400:30.32هیات شنا فریدونشهرنیما حسینی51
3200:30.42دنیای شناگران اصفهانصدرا شیخ بهایی52
2500:30.82 استخر کوثر یاسوج آیدین لواء 53
1500:31.25هیات شنا قممبین مرادی54
3800:31.28پارس کرمانآپتین ملک پور55
1600:31.64پردیس ایالمامیرعلی حیدری56
1300:31.67استان مرکزیمحمدرضا مکرمت57
1100:31.79استان مرکزیمهران مسن58
1200:33.92 تهران6استخر نور  منطقه محمد طاها متوسلی59
خطا28 تهران6استخر نور  منطقه ارشیا موزیکی60
خطا43استان مرکزیمحمدرضا اورنگ61
خطا54دنیای شناگران اصفهانمحمد امین یزدانی62
غایب56استان مرکزیصالح نادری63



1401/06/04صبح  روزسوم27

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف
2400:56.25گلستانهومر عباسی1
1400:58.62 تهران6استخر نور  منطقه امیر هومن میرمنتهایی2
2301:00.29پایگاه ملی اصفهانیوسف تیغران3
1501:00.34باشگاه امیر مرشدمحمدرضا شوندی4
2601:00.48 تهران6استخر نور  منطقه سینا ولی زاده5
3301:00.81استان مرکزیصالح نادری6
3201:01.31هیات شنا استان فارس یاسین پناهیان باوریانی7
1301:01.62هیات شنا البرز الفکسری میرسمیعی8
2501:01.62پایگاه ملی اصفهانوحید درخشنده9
3501:02.98 تهران6استخر نور  منطقه آرمان حسنی10
3601:03.45پایگاه ملی آزادیبنیامین سلیمان آبادی11
2201:04.29هیات شنا مازندران الفعلی  عمویی12
1601:04.79اریس اصفهانامیر مهدی بختیار13
3701:05.62اریس اصفهانرهام سلجوقیان14
1201:06.23هیات شنا مازندران الفمانی  رستم نژاد15
2701:09.51پارس کرمانسروش نگارستانی16
انصراف28هیات شنا قممبین مرادی17
انصراف31 آبی المپیک اصفهانمحمدرضا نیکنژادی18
انصراف34خراسان رضویابوالفضل سام19
خطا17 تهران6استخر نور  منطقه بهراد امیدی20
خطا21هیات شنا قممحمد حسن مختص آبالدی بیدگلی21
خطا38آزادی اهوازامین غلیمی زاده22

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

متر کرال پشت مقدماتی100



1401/06/04صبح  روزسوم28

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف
3502:16.89پایگاه ملی آزادیمهدی انصاری1
2402:25.68کرمانشاهامیر مطاعی2
2502:26.06پایگاه ملی آزادیآراد مهدی زاده3
3602:26.25پایگاه ملی آزادیآرش وطن پرست4
2302:26.32پایگاه ملی آزادیمحمد امین سعدی5
1402:28.26پایگاه ملی اصفهانمهران قاسم زاده6
3402:28.32کرمانشاهعلی سراوند7
3302:32.57 تهران6استخر نور  منطقه محمد مهدی حاجری8
2602:35.45پایگاه ملی آزادیشاهین ایزدیار9
2802:35.45پایگاه ملی آزادیامیر حسین پیرمحمدی10
1502:35.71 تهران6استخر نور  منطقه امیرحسین کریمخان زند11
1302:37.89پایگاه ملی آزادیپارسا مهربان12
1202:41.28باشگاه امیر مرشد البرزسروش یزدانی13
3702:44.71 تهران6استخر نور  منطقه بردیا موزیکی14
3102:46.06استان مرکزیمحمد صالح عباسی15
1602:50.93آبی المپیک اصفهانمهدیار حاج هاشمی16
1702:53.76پایگاه ملی آزادیمحمد متین جهانگیری17
2702:59.98اریس اصفهانمعین ترکان18
2103:03.84هیات شنا البرز بمتین شیرافکن19
3203:09.03 استخر کوثر یاسوج آیدین لواء 20
3803:20.81آبی المپیک اصفهانمحمدارشیا مهرابی کوشکی21
غایب22هیات شنا مازندران الفمتین  ناصری 22

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

متر قورباغه مقدماتی200



1401/06/04صبح  روزسوم29

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف
6501:55.06موج ری تهران محمد قاسمی1
6401:55.42کرمانشاهعلی رشید پور2
6301:55.90پایگاه ملی اصفهانمحمد حسین امینی3
5401:56.71پایگاه ملی آزادیعلی جبلی4
7601:58.31پایگاه ملی آزادیمحمد حسن شکری5
5501:58.64سرزمین شنا شیرازامیرحسین نظری6
5201:59.92پایگاه ملی آزادیعلی کرد نایج7
7402:00.04پایگاه ملی اصفهانمتین سهران8
5602:00.92پایگاه ملی آزادیمحمد جبلی9
6202:01.59دنیای شناگران اصفهانمحمد امین یزدانی10
7202:01.92هیات شنا البرز الفآریا عباس زاده11
6602:03.03پایگاه ملی اصفهانعرفان عاقل رفتار12
7502:03.18پایگاه ملی اصفهانسپهر یاوری13
7102:03.19 هیات شنا استان فارسغالمرضا سیادت پور14
6702:05.28پایگاه ملی آزادیحسام بنی هاشمیان15
7302:07.23 تهران6استخر نور  منطقه آرمان حسنی16
7702:07.42 تهران6استخر نور  منطقه صدرا هاتف 17
4502:09.62هیات شنا قمعلی مظفری18
5802:10.64 آبی المپیک اصفهانآرین خسروی فوالدی19
3502:10.76هیات شنا البرز الفرامی شرهانی20
3102:11.12آزادی اهوازمحمدرضا آقاجری21
4102:11.62پایگاه ملی آزادیذکریا حسن نژاد22
3202:11.65پایگاه ملی آزادیمحمد امین نفر23
2402:11.79آزادی اهوازمحمدحسین نیسی24
4402:12.78 تهران6استخر نور  منطقه پوریا عبدالهی25

متر آزاد مقدماتی200

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 



5102:13.57دنیای شناگران اصفهانصدرا شیخ بهایی26
7802:13.93اریس اصفهانمیالد اسکندری27
4302:14.17پارس کرمانآریا شریفی28
6802:14.34اریس اصفهانبردیا عصاری29
3302:16.54 تهران6استخر نور  منطقه متین رضایی30
3402:16.79هیات شنا مازندران الفدانیال  شعبانی31
4602:16.98 استخر کوثر یاسوج آیدین لواء 32
6102:17.40دنیای شناگران اصفهانامیر مهدی تیغ ساز33
5302:17.68استان مرکزیعلی جیریایی34
2502:18.15 تهران6استخر نور  منطقه بهراد امیدی35
4202:20.71اریس اصفهانمحمد مهدی لرستانی36
3802:21.04 تهران6استخر نور  منطقه ارشیا موزیکی37
4802:21.37هیات شنا قممحمد حسن مختص آبالدی بیدگلی38
4702:22.78دنیای شناگران اصفهانامیر حسین فیضی39
2602:24.17آزادی اهوازابوالفضل محمدی40
3602:25.01اریس اصفهانرهام سلجوقیان41
1302:25.50هیات شنا مازندران بهمایون نصیری42
1402:26.95پایگاه ملی آزادیعرفان امیری43
2102:30.54 تهران6استخر نور  منطقه محمد طاها متوسلی44
2702:34.85پارس کرمانسید علی حسینیان45
2202:39.62پارس کرمانکوروش مهرابیان46
1502:44.06پایگاه ملی آزادیامیر حسین پیرمحمدی47
خطا23دنیای شناگران اصفهانمحمد اسماعیلی48
خطا57 هیات شنا استان فارسسهیل جوانمردی 49
غایب37 آبی المپیک اصفهانمحمدرضا نیکنژادی50



1401/06/04عصرروزسوم30

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف
1504:45.45پایگاه ملی آزادیمحمد حسین قاسمی1
1404:50.51باشگاه امیر مرشد البرزماهان گرشاسبی2
1704:51.71 تهران6استخر نور  منطقه محمد مهدی حاجری3
1604:59.41 هیات شنا استان فارسغالمرضا سیادت پور4
1304:59.70 هیات شنا استان فارسسهیل جوانمردی 5
1205:02.01 تهران6استخر نور  منطقه امیرحسین کریمخان زند6
1805:28.93آزادی اهوازعلی اصغر شاه ولی کوه شوری7
1105:49.26جزیره کیشرضا مختاری8

1401/06/04عصر روزسوم31

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

1500:24.25پایگاه ملی آزادیمهدی انصاری1

1300:24.37کرمانشاهعلی رشید پور2
1400:24.37پایگاه ملی اصفهانمتین سهران3
1200:24.93هیات شنا مازندران الفامیرمحمد  کاظمی4
1100:25.37پایگاه ملی اصفهانرضا قنواتی5
1600:25.39پایگاه ملی آزادیماهان مهری6
1700:26.01پایگاه ملی آزادیمحمد حسن شکری7
1800:26.48 تهران6استخر نور  منطقه امیر هومن میرمنتهایی8

متر پروانه فینال50

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

متر مختلط انفرادی400  



1401/06/04عصر  روزسوم32

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف
1400:55.25گلستانهومر عباسی1
1500:58.45 تهران6استخر نور  منطقه امیر هومن میرمنتهایی2
1600:59.87باشگاه امیر مرشدمحمدرضا شوندی3
1301:00.18پایگاه ملی اصفهانیوسف تیغران4
1701:00.62استان مرکزیصالح نادری5
1201:00.87 تهران6استخر نور  منطقه سینا ولی زاده6
1801:00.93هیات شنا البرز الفکسری میرسمیعی7
1101:01.75هیات شنا استان فارس یاسین پناهیان باوریانی8

1401/06/04عصر روزسوم33

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف
1702:16.70پایگاه ملی اصفهانمهران قاسم زاده1
1402:16.72پایگاه ملی آزادیمهدی انصاری2
1502:22.94کرمانشاهامیر مطاعی3
1202:24.33پایگاه ملی آزادیمحمد امین سعدی4
1602:24.38پایگاه ملی آزادیآرش وطن پرست5
1302:25.41پایگاه ملی آزادیآراد مهدی زاده6
1102:27.35کرمانشاهعلی سراوند7
1802:36.42 تهران6استخر نور  منطقه محمد مهدی حاجری8

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

متر کرال پشت فینال100

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 

متر قورباغه فینال200



1401/06/04عصر  روزسوم34

توضیحاترکوردخطدستههیات/مدرسه/باشگاهنام و نام خانوادگیردیف

1601:53.04پایگاه ملی آزادیعلی جبلی1

1401:53.85موج ری تهران محمد قاسمی2

1501:54.04کرمانشاهعلی رشید پور3

1301:56.15پایگاه ملی اصفهانمحمد حسین امینی4

1201:57.70پایگاه ملی آزادیمحمد حسن شکری5

1701:58.93سرزمین شنا شیرازامیرحسین نظری6

1801:59.31پایگاه ملی آزادیمحمد جبلی7

1101:59.39پایگاه ملی آزادیعلی کرد نایج8

1401/06/04  روزسوم

14پایگاه ملی اصفهان

1401/06/04  روزسوم

14منتخب کشور

1401/06/04روزسوم

14خراسان رضوی ابوالفضل سام

00:55.31

03:37.31

00:54.03

متر کرال پشت 100درخواست ثبت رکورد 

 مترمختلط تیمی4×100درخواست ثبت رکورد 

متر مختلط انفرادی100درخواست ثبت رکورد 

ابوالفضل سام

مهران قاسم زاده

مهرشاد افقری

سینا غالمپور

متین سهران

متر آزاد فینال200

 

مسابقات شنا مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی

جهت حضور در مسابقات قهرمانی مسافت کوتاه جهان ملبورن استرالیا

1401پایگاه ملی اسپینرشهریور 


