
1

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول1200:54.23ستارگان الفتبسم نجفیان1

دوم1100:58.47اریس آینده سازاندالرام سیاوش2

سوم1401:01.53اسپادانا بپانا قاسمی پژند3

1301:04.60دانش پژوهان شهرضاملیکا اقدامی4

1601:45.73مهرو ماه الفشهزاد موسوی5

انصراف17ماسال فریدن الفشایلین شریفی6

خطا15اسپادانا الفکژال ارفعی7

بسمه تعالی

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                            (سال6)متر کرال سینه 33          



2

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول1300:47.46ستاره ها کازرونی بنهال محمدی1
دوم2500:48.07آینده سازان جحلما شمس2
سوم1200:48.24ستاره ها کازرونی الفریحانه اسدالهی نژاد3
3300:51.63ریف ستارگانترنم ناصری4
11100:51.85فرهمند هرانوش ملک پور5
2200:53.37دانش پژوهان شهرضا جنهال احمدی6
3400:56.37ماسال فریدن بزهرا مرادی7
2100:58.22دانش پژوهان شهرضانفس نوابی8
b3500:59.16لنا دلسا سرشوق9
1400:59.41اریسترنم عطابخش10
21801:02.59نورباران محققیان11
a2301:07.68آبان ترمه نصر اصفهانی12
2601:14.95آینده سازان بدایانا ارژندی13
1501:16.97ستارگان الفزهرا سادات موسویان14
2701:20.12آینده سازان الفسپیده ثمر15
1601:57.82رکورد الفلنا شومالی16
انصراف17اطلسیپرنیا صدردین کرمی17
غایب24مهروماه الفهستی احمدی18

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال7)متر کرال سینه33          



3

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول4300:36.71اسپادانا الفهستی اصفهانی پور1

دوم12100:37.07فرهمند بارانا ناظمی2

سوم4200:38.29اسپادانا ببنیتا قلی زاده طهرانی3

2700:39.72اریساناهیتا سعیدی4

4500:39.72مهروماه الفآرمیتا سلیمی5

a1500:40.84لنا آیلین فیروزیان6

32300:41.53فرهمند رستا هراتیان7

1400:41.91سونالناز نیکو نهاد 8

22200:42.22فرهمند آوینا طبرستانی9

13300:42.40اریس ستاره رها شفیعی10

2500:43.04ستاره ها کازرونی الفزینب نوربخش11

3500:43.75ستارگان الفکیمیا شابندری12

3600:44.85ستاره ها خورشید الفسارا آزادی13

23700:46.75نورمهدیس میر حسینی14

3400:47.50ستارگان بباران اکبری15

4400:49.20مهروماه بغزل باقر زاده16

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال8)متر کرال سینه33          

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 



13100:51.46اریس دلفینعسل امینی17

13200:51.60اریس کوسه سارا فروغی18

2600:52.48ستاره ها کازرونی بساجده مصدق19

13800:53.34نورهلیا سادات میراحمدی20

4800:55.56ماسال فریدن الففرنیک دادگستر21

4700:56.97مادر و کودکیاسمین قاسمی22

42400:57.00فرهمند آتریسا فغانی23

2801:00.34اریس سلماننگار فوالدی24

4601:20.01آینده سازان  الفآیسان جعفری25

4101:22.50دانش پژوهان بصبا فرهادی26

غایبb13لناالینا شفیعی27

4

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول11200:25.47فرهمند ساغر سالکی فر1
دوم1100:27.56سوانسیتیارا سلحشور2
سوم3600:29.13ستاره ها بآیسا حاجی زکی3
3200:29.33دانش پژوهان شهرضاالینا کاظمینی4
2400:29.75مقاومتآیلین سوادکوهی5
2200:33.59آبانویانا دری6

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال9)متر کرال سینه33          



2600:33.98ستارگان الففاطمه پور اسماعیلی7
4100:34.28اسپادانا الفسلوا عرب خزائل8
3100:35.35ستارگان طبیبی الفسارینا کنگازیان9
1500:36.89اریس آینده سازاننگار میر خانی10
1700:38.06اریس ستارهآوین حسینیان11
4600:41.95آینده سازان الفآتنا خیرالهی12
1400:42.94اریسآال قاسمی13
21300:45.07فرهمند دلبر طالکوب14
3800:45.07اسپادانا بسارینا تیموری15
3500:45.53ستاره ها پملیکا ماهی16
3400:46.19دانش پژوهان شهرضا ج ثنا علیپور17
2800:46.28ستارگان طالیی طبیبیسلمی سعید بخش18
4800:47.41ماسال فریدن جسوگند فاضلی19
1800:48.34نیک آفرین طالبی20
1600:48.69اریس دلفینیسنا ذوالفقاری21
4700:51.28ماسال فریدن بمهیا سادات موسوی22
2700:51.47رکورد الفآدرینا حاج محمدی23
3300:52.47دانش پژوهان شهرضا ببهار کاویانی24
4500:52.50آینده سازان ب شیناز اباذری25
4300:54.81مهرو ماه الفروژینا عزیزی26
3700:54.85اسپادانا جساینا طالبی27
4401:10.44آینده سازان جپرنیا دارابی28
خطا21اریس سلمانمهرسا سلطانی29
خطا22آرزو الفراشین ثابتی30
خطا23آرزو بفاطمه یوسف زاده31
خطا25ستارگان بفاطمه زهرا کاظمی32
غایب42مهرو ماه بخاطره کامرانی پور33



5

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول5400:28.72اسپادانا الفبهارنورشرق1
دوم1500:29.24سوانسیمریم مالوردی2
سوم3200:29.38ستارگان الفباران عباسیان3
3100:29.72مقاومت بسارا مانوس4
5100:30.09ستاره ها بالناز برزویی5
2500:30.22اریسآنا علی یاری6
2600:30.79اریس ستارهآوا خمسه7
2300:31.31ستاره ها کازرونی الفهلیا حیدری8
3500:33.16رکوردالفالنا حاج هاشمی9
a1400:33.20لنا لونا طاهری10
2700:35.53اریس سلماننیایش امینی11
4800:36.12ستاره ها جآرمیتا حاجی حیدری12
5700:36.75مهرو ماه بفاطمه احمدی13
13700:38.12نوریگانه نصر14
5800:39.09مهروماه الفمونا جهانبخش15
5300:39.96اسپادانا بزهرا خان بانی16
5200:40.70اسپادانا جروژان امینی17
6500:40.79ریف ستارگانهلما باقر نژاد18
42200:41.24فرهمندوستا ایلخانی پور19

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال10)متر کرال سینه33          



6800:42.41ماسال فریدن دفاطیما کاویانی20
6400:42.50آینده سازان الفآنیتا دادخواه21
21600:43.51فرهمندشاینا خادمی22
4400:43.81دانش پژوهان شهرضاآسانا محمدی23
3600:44.39اطلسینگار میرعالیی24
4100:44.75ستارگان طبیبی الفمبینا قنوات25
4500:46.03دانش پژوهان شهرضا ببهار خراجی26
6200:46.68آینده سازان دباران متقی27
6300:46.97آینده سازان بسارینا نیکوبین28
b1300:47.04لناآال مهدیان29
2400:47.10ستاره ها کازرونی بریحانه کارگر30
3300:47.40ستاره ها خورشید الفکیانا مارانی31
6600:47.45ماسال فریدن الفحلما مظاهری32
3400:48.10رکورد جروژان علی خاصی33
b5600:48.57آبان ستایش صادق زاده34
32100:52.12فرهمنددرسا مشک فروش35
6100:53.22آینده سازان جستاره ثمر36
3800:53.44ستارگان طبیبی بمبینا سادات موسوی37
4200:54.11نوید الفباران نصرت38
6700:56.37ماسال فریدن بفاطمه صانعی39
2800:57.00آرزو الفثمین شفیعی40
4301:07.75نوید طالییثنا امیری41
4601:18.26دانش پژوهان شهرضا جباران مولوی42
انصراف47دانش پژوهان شهرضا دالسانا پیکری43



6

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول1700:50.69ماسال فریدن برمیصا معصومی1

دوم1600:54.23اسپادانا الفکژال ارفعی2

سوم1301:00.58ستاره ها کازرونی الفیسنا یاوری3

11201:04.05فرهمند مرسانا معظمی4

1501:06.72ستاره ها بیسنا پدیدار5

1401:49.19اریسشاینا صمدانی6

7

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول1600:41.66موفقپریا افراسیابی1
دومa1100:54.81لناصوفی طاهری2
سوم1300:55.03ستاره ها کازرونی بنهال محمدی3
1800:57.00ماسال فریدن بزهرا مرادی4
21201:04.35فرهمند ماهور حقیقی5
1401:35.10ستاره ها جنازنین حاج حیدری6
1501:45.69ستاره ها بکیمیا نقدی7
انصراف17ماسال فریدن الفرزا باقری8

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال6)متر قورباغه33          

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال7)متر قورباغه33          



8

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول2300:41.20اریس دلفینآنیتا کاردان1

دوم1600:42.91ستاره ها کازرونی الفزینب نوربخش2

سوم11300:43.16فرهمند بارانا ناظمی3

21400:44.07فرهمند آوینا طبرستانی4

1700:44.50سونالناز نیکو نهاد 5

31500:45.47فرهمند رستا هراتیان6

2700:45.65اسپادانا الفهستی اصفهانی پور7

2200:46.46اریس آینده سازانترمه صادق نژاد8

a1200:48.50لنا آیلین فیروزیان9

2400:48.94خورشید تابانالیسا رمضان تاش10

2100:53.93ستاره ها کازرونی بساجده مصدق11

2800:57.00آینده سازان بآوا حاجی عرب12

2600:57.42دانش پژوهان شهرضاتسنیم یاحقی13

2501:19.13رکورد بهانیه رضایی هرندی14

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال8)مترقورباغه 33          



9

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول3200:34.69ستاره ها بآیسا حاجی زکی1

دوم1400:38.00مقاومتآیلین سوادکوهی2

سومa1100:42.97لنا نسترن کوزه گر3

3600:43.86آینده سازان الفآتنا خیرالهی4

1500:44.09خورشید آرتمیسگلناز قاسمی5

2700:45.19ستاره ها جفاطیما عموچی6

11700:45.40نورآیناز نژادمحمدی7

3400:46.94اسپادانا بسارینا تیموری8

1600:47.38ستاره ها خورشید الفمحیا نجفی9

2800:48.72ستاره ها پملیکا ماهی10

3800:49.38ماسال فریدن جسوگند فاضلی11

2300:49.41ستارگان طبیبی الفسارینا کنگازیان12

3700:52.32ماسال فریدن بمهیا سادات موسوی13

3300:53.84اسپادانا جساینا طالبی14

a3500:54.15آبان آرام اکبری15

3100:55.34ستاره ها درویا بیاتی16

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال9)متر قورباغه33          

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 



2500:55.94دانش پژوهان شهرضاجتانیا تقی زاده17

2400:57.35دانش پژوهان شهرضا ببهار کاویانی18

2200:58.78ستارگان طبیبی بسوگند علی نقی19

1201:01.53سوانسی بزهرا یاری20

31301:02.78فرهمنددیبا طالکوب21

2101:04.85ستارگان طالیی طبیبیسلمی سعید بخش22

2601:10.83دانش پژوهان شهرضا هفاطمه کاظمی23

10

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول2500:37.66ستارگان الفباران عباسیان1

دوم11400:37.69فرهمندسارا عظیمی2

سوم2100:37.75اریسآنا علی یاری3

1600:37.83ستاره ها کازرونی الفهلیا حیدری4

2200:37.87اریس آینده سازانماهک ثباتیان5

4400:38.00ماسال فریدن الفحلما مظاهری6

3500:38.56ستاره ها بالناز برزویی7

2400:38.81مقاومتفاطمه براتی8

3400:38.82ستاره ها درها سلیمانیان9

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال10)مترقورباغه33          



3100:38.93نوید ستاره عسگری10

1300:40.37سوانسیمریم مالوردی11

4700:40.69ماسال فریدن دفاطیما کاویانی12

2300:43.56اریس دلفینپورچیستا مالکی13

3300:44.88دانش پژوهان شهرضاآسانا محمدی14

4100:45.47مهروماه الفمونا جهانبخش15

3700:45.87اسپادانا بزهرا خان بانی16

a1200:47.01لنا لونا طاهری17

31500:47.53فرهمنددرسا مشک فروش18

2600:49.04رکورد بزهرا پیراسته19

b3800:49.16آبان ستایش صادق زاده20

4800:49.31ماسال فریدن هنیوشا محمدی21

1700:49.44ستاره ها کازرونی بریحانه کارگر22

4300:50.62آینده سازان الفآنیتا دادخواه23

4500:51.06ماسال فریدن بفاطمه صانعی24

2800:55.18ستارگان طبیبی بمبینا سادات موسوی25

2700:55.81اطلسینگار میرعالیی26

3201:00.51نوید طالییثنا امیری27

3601:14.32نوید بشیدا حیدری28

خطا46ماسال فریدن جمهزاد عنایتی29

خطا32آینده سازان بسارینا نیکوبین30



11

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول2100:49.06ستارگان الفتبسم نجفیان1

دوم1300:51.97ستاره ها کازرونی الفیسنا یاوری2

سوم1100:52.00سوانسییاسمین رضوی3

1600:55.79اریس آینده سازاندالرام سیاوش4

1400:56.44ستاره ها کازرونی بکیانا کندری5

2500:59.78اسپادانا بپانا قاسمی پژند6

11201:00.25فرهمند مرسانا معظمی7

1501:02.72اریسشاینا صمدانی8

2701:07.78ریف ستارگاندلسا باقر نژاد9

2401:09.30ستاره ها بیسنا پدیدار10

2801:15.87مادر و کودکروشا حسین زاده11

2301:21.25دانش پژوهان شهرضاملیکا اقدامی12

12201:25.56نورشهرزاد سعادت13

2601:34.63مهرو ماه الفشهزاد موسوی14

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال6)متر کرال پشت33          



12

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول1300:45.00ستاره ها کازرونی الفریحانه اسدالهی نژاد1

دوم11100:48.34فرهمند هرانوش ملک پور2

سوم1400:51.62اریسترنم عطابخش3

22100:51.81نورباران محققیان4

2300:52.68دانش پژوهان شهرضانفس نوابی5

12200:53.23نوربهار پهلوان زاده6

3100:53.79آینده سازان جحلما شمس7

3400:55.31ریف ستارگانترنم ناصری8

b3800:59.62لنا دلسا سرشوق9

21200:59.70فرهمند ماهور حقیقی10

3300:59.96آینده سازان الفسپیده ثمر11

a3701:00.40لنا صوفی طاهری12

2501:01.03ستاره ها جنازنین حاج حیدری13

1601:02.11ستارگان الفزهرا سادات موسویان14

a2701:05.22آبان ترمه نصر اصفهانی15

3501:06.47مادر و کودکمهدیس توکلی16

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال7)متر کرال پشت33          



1701:13.50اطلسیپرنیا صدردین کرمی17

1801:13.50سوانسییاسمن رضوی18

1501:15.91اریس آینده سازانآوینا رهایی19

2401:17.06دانش پژوهان شهرضا جنهال احمدی20

2601:27.48ستاره ها بکیمیا نقدی21

3601:38.01ماسال فریدن الفرزا باقری22

3201:42.94آینده سازان بدایانا ارژندی23

انصرافb28آبان گلسا محبی24

13

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول4100:37.28اسپادانا ببنیتا قلی زاده طهرانی1

دوم4400:40.13مهروماه الفآرمیتا سلیمی2

سوم4700:41.28ریف ستارگانطنین مخبر3

12500:42.63اریس کوسه سارا فروغی4

1600:43.27اریس دلفینآنیتا کاردان5

12600:43.61اریس ستاره رها شفیعی6

1500:46.06اریس آینده سازانترمه صادق نژاد7

1400:46.47اریساناهیتا سعیدی8

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال8)متر کرال پشت33          



13500:47.22نورهلیا سادات میراحمدی9

3700:47.75دانش پژوهان شهرضاتسنیم یاحقی10

2800:47.87ستارگان الفکیمیا شابندری11

4300:48.34مهروماه بغزل باقر زاده12

23400:50.97نورمهدیس میر حسینی13

2200:52.33اریس سلماننگار فوالدی14

3200:53.01خورشید تابانالیسا رمضان تاش15

4800:53.34مادر و کودکیاسمین قاسمی16

3300:54.59رکورد الفهستی صفایی17

3100:54.66ستاره ها خورشید الفسارا آزادی18

2100:55.65اریس ستارهیاسمن ذوالفقاری19

12300:57.12اریس آینده سازان النا دواری20

3600:58.01ستارگان طبیبی الفهستی علی آقا جان21

41300:59.59فرهمند آتریسا فغانی22

2701:00.38ستارگان بباران اکبری23

4501:00.62آینده سازان بآوا حاجی عرب24

12401:01.06اریس دلفینعسل امینی25

4601:12.73آینده سازان  الفآیسان جعفری26

3801:14.34دانش پژوهان بصبا فرهادی27

a4201:25.81آبان پرنیا رضایی28

غایبb12لناالینا شفیعی29



14

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول11500:32.56فرهمند ساغر سالکی فر1

دوم22100:35.19فرهمند دلبر طالکوب2

سومa1300:37.03لنا نسترن کوزه گر3

1200:37.97آبانویانا دری4

3500:39.38دانش پژوهان شهرضاالینا کاظمینی5

4200:41.20اسپادانا الفسلوا عرب خزائل6

2300:41.63اریس آینده سازاننگار میر خانی7

2700:44.69آرزو الفراشین ثابتی8

2200:44.70اریسآال قاسمی9

3700:45.21دانش پژوهان شهرضا ج ثنا علیپور10

2500:45.56اریس ستارهآوین حسینیان11

4800:45.61گندمالنا معقلی12

4500:45.91آینده سازان جپرنیا دارابی13

4700:46.32مادر و کودکمهرسا عباسی14

2400:46.70اریس دلفینیسنا ذوالفقاری15

1400:48.15سوانسی بزهرا یاری16

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال9)متر کرال پشت33          



3600:50.01دانش پژوهان جتانیا تقی زاده17

2600:50.08اریس سلمانمهرسا سلطانی18

13300:50.90نورآیناز نژادمحمدی19

3100:52.31خورشید آرتمیسگلناز قاسمی20

4100:52.85ستاره ها درویا بیاتی21

2800:53.25آرزو بفاطمه یوسف زاده22

3400:53.90ستارگان طبیبی بسوگند علی نقی23

4600:56.11آینده سازان ب شیناز اباذری24

3200:57.71ستاره ها خورشید الفمحیا نجفی25

a4300:57.91آبان آرام اکبری26

3801:00.35دانش پژوهان شهرضا هفاطمه کاظمی27

غایب44مهرو ماه بخاطره کامرانی پور28

15

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول2400:35.25مقاومتفاطمه براتی1
دوم2200:35.50اریس سلماننیایش امینی2
سوم2100:37.03اریس ستارهآوا خمسه3
4100:37.13اسپادانا الفبهارنورشرق4
1500:37.85اریس آینده سازانماهک ثباتیان5

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال10)متر کرال پشت33          

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 



a4200:37.97آبان ویاناد دری6
11200:38.47فرهمندسارا عظیمی7
2700:40.91رکوردالفالنا حاج هاشمی8
1600:42.04اریس دلفینپورچیستا مالکی9
b4800:42.38لنا آال مهدیان10
2600:42.48رکورد دفاطمه عمادی11
1700:43.10سوننهال ایزدان12
12800:43.13نوریگانه نصر13
21300:43.75فرهمندشاینا خادمی14
3800:44.43اسپادانا جروژان امینی15
3100:46.53ستارگان طبیبی الفمبینا قنوات16
3400:46.70دانش پژوهان شهرضا جباران مولوی17
4200:46.81آینده سازانسارینا نیکوبین18
4300:47.28مهرو ماه بهستی احمدی19
4500:47.62آینده سازان دباران متقی20
4600:49.04ریف ستارگانهلما باقر نژاد21
3200:49.74نوید الفباران نصرت22
3300:49.82دانش پژوهان شهرضا ببهار خراجی23
4400:51.80آینده سازان جستاره ثمر24
2500:54.79ستاره ها خورشید الفکیانا مارانی25
3700:57.19نوید بشیدا حیدری26
2300:59.63آرزو الفثمین شفیعی27
3501:05.15دانش پژوهان شهرضا دالسانا پیکری28
4701:06.15مادر و کودکآوین آیتی29
3601:21.41ستاره ها درها سلیمانیان30
غایب414فرهمندوستا ایلخانی پور31



16

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول1300:54.35ماسال فریدن الفشایلین شریفی1

دوم1400:58.13ماسال فریدن برمیصا معصومی2

17

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول1400:38.00موفقپریا افراسیابی1

غایب15مهروماه الفهستی احمدی2

18

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

1400:48.86ریف ستارگانطنین مخبر1

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال6)متر پروانه33          

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال7)متر پروانه33          

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال8)مترپروانه33          



19

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول1300:32.52سوانسیتیارا سلحشور1

دوم2200:36.28ستارگان الففاطمه پور اسماعیلی2

سوم1500:40.94ستارگان بفاطمه زهرا کاظمی3

2700:43.90ماسال فریدن الفنیک آفرین طالبی4

2600:58.42ماسال فریدن الففرنیک دادگستر5

31400:59.30فرهمنددیبا طالکوب6

2501:03.90مادر و کودکمهرسا عباسی7

2401:25.15مهرو ماه الفروژینا عزیزی8

2301:31.53ستاره ها جفاطیما عموچی9

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال9)متر پروانه33          



20

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول1100:35.50مقاومت بسارا مانوس1

دوم1400:41.34ستاره ها جآرمیتا حاجی حیدری2

سوم1300:44.69نوید ستاره عسگری3

1500:44.97ماسال فریدن جمهزاد عنایتی4

1201:07.57رکورد بزهرا پیراسته5

خطا16ماسال فریدن هنیوشا معتمدی6

خطا17سوننهال ایزدان7

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهلم از 

سال10 الی 6ویژه دختران 

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال10)متر پروانه33          


