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مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول2500:56.38سوانسی بمهسا مالوردی1

دوم7700:56.60اکادمی ترابی الفسنا رحمانی2

سوم4800:58.40ستارگان بریحانه پاینده3

8400:58.60اریس دلفینآدرینا موسویان4

2400:58.65ستاره ها بسارینا سادات میر محمد علی5

8200:59.56آکادمی ترابی بمهشید عرب نژاد6

2100:59.94ستاره ها کازرونی الفیاسمن عموسلطانی7

4701:00.09ستارگان بنازنین زهرا کاظمی8

5301:00.43دانش پژوهان شهرضاثنا سادات طبائیان9

5201:00.55ستارگان الفمهشید اسدی10

1401:01.15ستاره ها کازرونیرومینا روح الهی11

4601:01.26اسپادانا الفتیدا عباسیان12

8301:01.37اریس دلفینرها بهرامی13

5101:01.44ستارگان الففاطمه فاضل14

2601:01.82سوانسی الفنرگس نصر15

6401:02.10اریسبنیتا فرداد16

بسمه تعالی
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سال14 الی 11ویژه دختران

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                            (سال12 و 11)متر کرال سینه 66          



1501:02.50ستاره ها کازرونیالینا کمالی17

6201:03.10ستاره ها خورشید الفالینا مومنی18

6801:03.34ریف طالییراحیل کیانپور19

5701:03.78پروازهستی عزیزی20

8701:05.12فرشتگان آبیعارفه مرادی21

a2801:05.50لنا زهرا حق شناس22

3801:05.69آوشمائده قنبری23

2201:06.30مقاومت بآیالر سواد کوهی24

2301:07.22مقاومت الففاطمه آقایی25

7801:09.00آکادمی ترابی برها سپهر26

2701:09.63سوانس الفدایانا حسینی27

a3101:10.03لنادیانا ادب آوازه28

5401:10.20دانش پژوهان شهرضا بسارا امیری فرد29

3701:11.41اطلسیعسل رضایی30

4101:12.07آوشآرنوشا ایرانپور31

5601:12.07دانش پژوهان شهرضا جتارا فرهادی32

b3301:12.60لناآمیتیس رمضانی33

3501:13.85فرهمند بکوثر زارعی34

6601:14.48فرشتگان آبیفاطمه زمانی35

b3201:14.84لنانیکی مظفری36

17601:15.42اریس دلفین نازنین زهرا کریمی37

6701:18.35نورهستی افتخاری38

3601:18.63فرهمند جطراوت کریمی39

6101:18.97ستاره ها خورشید بماهور پاکباز40



7101:19.78ستارگان طبیبی الفنازنین زهرا امینی41

a3401:21.63آبان پرنیا درخشان42

4501:22.60اسپادانا الفهستی اثنا عشری43

18601:23.03اریس آینده سازان یلدا مولوی زاده44

8501:25.90اریس کوسهنازیال بازاری45

5501:31.03دانش پژوهان شهرضا جنگین احمدیان46

17501:32.81اریس آینده سازان روژان حسینی47

6301:33/28خورشید تاباننازنین زهرا بهنود48

7201:40.20ستارگان طبیبی الفرومینا کنگازیان49

4401:42.12نوید طالییهستی رحیمیان50

انصراف42نویدحنانه صدیقیان51

انصراف43نویدساره پورشریف52

انصراف13سونپرند حائری53

غایب65اریس آینده سازاننگار زارعان54

غایب73آینده سازان بعسل امامی 55

غایب74اریس آینده سازانپریا میرطاووسی56

غایب81آبنوسزینب امینی57

ناتمام58ستاره هاهدیه دهقانی58

ناتمام88نورباران پهلوان زاده59
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مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول5300:46.91اریس آینده سازانپانیا موسویان1
دوم1300:48.19ستاره ها کازرونیمریم علیرضایی2
سوم4600:48.55ریف طالییکیمیا شاهی3
4800:48.69اریسهانیه علوی4
a4500:50.41لنا نیکی قدوسی5
5400:50.80اریس دلفینهستی چترایی6
3300:50/53دانش پژوهان شهرضاحدیث دوستی7
5100:55.78سوانسی الفتارا سلحشور8
5700:56.10ستارگان الفنگار نعمتی9
6100:59.09فرهمند الفکیانا بحرینی10
b1501:00.38لنا آسمان امیر خانی11
16601:01.78اریس کوسه ستایش عسکری12
3601:01.98پروازآیسا یزدانی13
1401:03.34ستاره ها کازرونینیایش نیک نام 14
5201:04.20سوانسی الفآریانا احمدی15
b1601:04.32لنا ویانا محمودی16
24701:06.69اریس دلفین هستی حاج حیدری17
2801:06.90آوشآرمیتا ایرانپور18
4401:07.20سوانسی بکیمیا هادی19
6201:07.20فرهمند بآندیا فوالدگر20
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d2101:07.38آبان هستی مدنی زاده21
6801:07.78ریف ستارگانآیما ادیبی22
c2201:08.87آبان روشا گلشن ایرانپور23
5501:09.00اریس دلفینملینا نکویی24
5601:09.19اریس کوسهبهارک ناجی25
2601:09.35فرهمند جنرگس ابراهیمی26
3401:09.56دانش پژوهان شهرضا بریحانه آقاسی27
16401:09.66اریس دلفین ثمین یزدانی28
6701:10.84ریف ستارگانآوا مخبر29
16501:11.15اریس دلفین نرگس احمدیان30
4201:13.22ستارگان طبیبی الفستایش رحیمی31
3101:13.69آوشمحدثه محمدی32
3501:14.69دانش پژوهان شهرضا جمهشاد حفاری33
3701:16.15ستاره هاستایش سرلک34
4101:18.62نورمبینا مشکل گشا35
a2401:19.20آبان هستی مرتاضی36
2501:30.46فرهمند جعسل مریخی پور37
2701:44.69اطلسیزهرا تائبی38
02:01.496702:01.49نرگس رحیمی39
انصرافb23آبان مهرسا عباس زاده40
انصراف32مادر و کودکآرام فتح الهی41
انصراف38نورمهیا رضایی42
انصراف43آینده سازان دکیمیا صابری43
غایب58ستارگان الفآیال هارونی44
غایب163اریس آیند سازان ملیکا موسوی45
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مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول1401:09.81ستاره ها بسارینا سادات میر محمد علی1

دوم3201:13.06ستارگان الفمهشید اسدی2

سوم2201:13.32فرهمند الفدرسا غالمی3

6301:14.53اریسعسل بهشتیان4

6701:15.12ستاره ها کازرونیالینا کمالی5

7801:16.03آکادمی ترابی الفمهشید عرب نژاد6

7401:16.50اریس دلفینرها بهرامی7

7201:16.75سوانسی بمهسا مالوردی8

6401:17.25اریسبنیتا فرداد9

a6501:17.47لنادیانا ادب آوازه10

2301:19.13فرهمند بشاینا فردوسی11

6801:19.31ستاره ها کازرونی الفالنا ابطحی12

3301:19.38دانش پژوهان شهرضاثنا سادات طبائیان13

4401:19.70پروازهستی عزیزی14

2401:21.18فرهمند جفاطمه خبازیان15

3101:22.00اسپادانا الفهستی اثنا عشری16

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال12 و 11)متر قورباغه66          

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهل و یکم از 

سال14 الی 11ویژه دختران



1201:23.62مقاومت بآیالر سواد کوهی17

3501:23.97دانش پژوهان شهرضا بفاطمه زهرا اسالمی18

2501:24.62فرهمند جطراوت کریمی19

3401:24.85دانش پژوهان شهرضاثنا رضایی20

5301:25.16فرشتگان آبیفاطمه زمانی21

7501:25.19اریس کوسهآنیتا مختاری22

3701:25.91دانش پژوهان شهرضا جتارا فرهادی23

4501:26.97ستاره ها خورشید بماهور پاکباز24

4701:27.16ستاره ها خورشید الفالینا مومنی25

1501:27.69سوانس الفدایانا حسینی26

b6601:27.98لناآمیتیس رمضانی27

5501:28.41ستارگان طبیبی الفرومینا کنگازیان28

2601:28.67فرهمند دفاطمه شمس29

5401:28.80فرشتگان آبیعارفه مرادی30

17601:29.55اریس آینده سازان یلدا مولوی زاده31

4801:30.41ستاره ها خورشید الفطناز فردوسی32

b1601:31.41لنانیکی مظفری33

1301:32.03مقاومت الفاسرا ابراهیمی34

1601:35.13آینده سازاننرگس رحیمی35

7101:36.35سوانسی برها امیری36

5101:36.69خورشید تابانیکتا رمضان تاش37

3601:37.51دانش پژوهان شهرضا جنگین احمدیان38

4301:39.87دانش پژوهان شهرضا هستایش حبادی39

7701:40.86آکادمی ترابی الفهلن حق شناس40



3801:42.75دانش پژوهان شهرضا دیلدا اکبری41

4601:43.38ستاره ها خورشید ببهار حامی کیا42

5601:44.73ستارگان طبیبی بمهشید ابراهیمی زفره43

5801:46.28آینده سازان الفآنیتا کورنگ بهشتی44

2801:53.97نوید طالییسارا دهقان45

5201:55.09خورشید تاباننازنین زهرا بهنود46

a2102:04.84آبان پرنیا درخشان47

خطا27اطلسیعسل رضایی48

خطا41دانش پژوهان شهرضا دفاطمه شاپیری49

غایب42دانش پژوهان شهرضا هنیایش فرهاد زاده50

غایب57آینده سازان بعسل امامی 51

غایب61آبنوسباران اطراقچی52

غایب62آبنوسزینب امینی53

غایب73اریس آینده سازانپریا میر طاووسی54
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مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول4401:00.15اریسکیمیا سعیدی1
دوم4201:05.30گندمساره شمس2
سوم4501:07.75اریس دلفین هستی چترایی3
a1301:10.72لنا پرنیا میرزایی4
3201:10.97پروازپویش حمزه لو5
5701:12.50دانش پژوهان شهرضاروژینا رحمتی6
15401:14.35اریس دلفین ثمین یزدانی7
2801:15.72دانش پژوهان شهرضا بیگانه شبانی8
4801:15.78سوانسی الفتارا سلحشور9
4601:17.73اریس کوسهبهارک ناجی10
24301:19.09اریس دلفین هستی حاج حیدری11
4101:19.94گندمزینب  خراطی12
2201:20.30فرهمند جنرگس ابراهیمی13
4701:21.32سوانسی بعسل غفوریان14
15301:21.72اریس آینده سازان سارینا ناصری15
1501:21.81فرهمند بآندیا فوالدگر16
2101:22.22فرهمند جعسل مرخی پور17
5101:22.47فرهمند الفالینا کاظمی18
3601:22.64ستارگان طبیبی الفستایش رحیمی19
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5201:23.94فرهمند بمهسا رجبی20
2501:25.25آوشمحدثه محمدی21
a6701:27.31لنا ویانا محمودی22
15501:27.60اریس دلفین نرگس احمدیان23
3801:30.68آینده سازان دکیمیا صابری24
3401:31.50ستاره ها خورشید الفستایش صالح زاده25
2401:31.83آوشآرمیتا ایرانپور26
5801:32.80دانش پژوهان شهرضا بریحانه آقاسی27
3701:36.44آینده سازان جتبسم شریفی28
3301:36.62ستاره هاستایش سرلک29
2301:38.00اطلسیزهرا تائبی30
3101:38.37دانش پژوهان شهرضا جمهشاد حفاری31
3501:38.47نورمهیا رضایی32
a1401:39.42آبان هستی مرتاضی33
2602:06.77نوید طالییفاطمه زهرا ذهبی34
خطا156اریس کوسه ملینا رحمانی35
غایب27ستارگان الفآیال هارونی36
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مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول2801:07.40اسپادانا الفتیدا عباسیان1
دوم5201:10.75مقاومت الففاطمه آقایی2
سوم5501:11.04اریس دلفینآدرینا موسویان3
2301:12.97آوشمائده قنبری4
3201:13.25ستارگان الففاطمه فاضل5
6701:15.53آکادمی ترابی الفهلن حق شناس6
6101:15.65ستاره ها کازرونی الفالنا ابطحی7
4301:15.75نورباران پهلوان زاده8
1601:15.98فرهمند بشاینا فردوسی9
5601:16.94دانش پژوهان شهرضا بفاطمه زهرا اسالمی10
1501:17.56فرهمند الفهستی زارعی11
5701:18.66دانش پژوهان شهرضا بسارا امیری فرد12
1401:18.94فرهمند الفدرسا غالمی13
6801:19.56سوانسی الفنرگس نصر14
6201:20.16آکادمی ترابی برها سپهر15
1701:21.56فرهمند بکوثر زارعی16
2401:21.80آوشآرنوشا ایرانپور17
4601:24.76ستارگان طبیبی بمهشید ابراهیمی زفره18
4501:25.56ستارگان طبیبی الفنازنین زهرا امینی19
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4401:25.70نورهستی افتخاری20
16501:26.28اریس آینده سازان روژان حسینی21
2201:28.97فرهمند دفاطمه شمس22
6401:29.47اریس کوسهآنیتا مختاری23
5301:29.51مقاومت الفاسرا ابراهیمی24
2101:31.50فرهمند جفاطمه خبازیان25
3701:32.84پروازاتوسا آقا جان26
4701:33.50آینده سازان الفآنیتا کورنگ بهشتی27
6301:39.09اریس کوسهنازیال بازاری28
1301:39.12سوانسی برها امیری29
16601:41.70اریس دلفین نازنین زهرا کریمی30
3601:43.92دانش پژوهان شهرضا هستایش حبادی31
3401:48.72دانش پژوهان شهرضا دفاطمه شاپیری32
4201:49.78خورشید تابانیکتا رمضان تاش33
4101:55.03ستاره ها خورشید الفطناز فردوسی34
1201:58.60سونپرند حائری35
3301:59.03دانش پژوهان شهرضا دیلدا اکبری36
2602:07.11نویدساره پورشریف37
2502:12.69نویدحنانه صدیقیان38
انصراف38ستاره هاهدیه دهقانی39
خطا27نوید طالییهستی رحیمیان40
خطا31ستارگان بنازنین زهرا کاظمی41
خطا51ریف طالییراحیل کیانپور42
خطا58ستاره ها کازرونیرومینا روح الهی43
غایب35دانش پژوهان شهرضا هنیایش فرهاد زاده44
غایب48آبنوسباران اطراقچی45
غایب54اریس آینده سازاننگار زارعان46
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مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول3300:54.34اریسهانیه علوی1

دوم3200:54.97ریف طالییکیمیا شاهی2

سوم3400:57.50اریس آینده سازانوستا حیدری3

4100:59.41ستاره ها کازرونیمریم علیرضایی4

2301:01.96دانش پژوهان شهرضاروژینا رحمتی5

a4701:04.97لنا پرنیا میرزایی6

14401:11.70اریس آینده سازان سارینا ناصری7

2501:14.52پروازآیسا یزدانی8

4301:15.50سوانسی الفآریانا احمدی9

14601:15.51اریس کوسه  ستایش عسکری10

3601:20.35فرهمندالفکیانا بحرینی11

3801:20.47اریس کوسهگالله ربیعی12

3701:20.84فرهمند بمهسا رجبی13

3501:21.97اریس دلفینملینا نکویی14

2601:25.29ستاره ها خورشید الفستایش صالح زاده15

2201:30.75مادر و کودکآرام فتح الهی16

2401:33.22دانش پژوهان شهرضا بیگانه شبانی17

4201:36.97سوانسی بعسل غفوریان18
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1401:53.12نوید طالییفاطمه زهرا ذهبی19

2701:54.53ستارگان طبیبی الفساره میرزایی20

1501:54.69مادر و کودکآتنا امیر حاجیلو21

3102:05.81آینده سازان جتبسم شریفی22

b4802:10.90آبان مهرسا عباس زاده23

1302:24.38خورشید آرتمیسزهرا سادات مقدسی24

غایب145اریس آیند سازان ملیکا موسوی25

7

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول2201:07.34اکادمی ترابی الفسنا رحمانی1
دوم1301:07.46ستاره ها کازرونی الفیاسمن عموسلطانی2
سوم2701:07.65اریسعسل بهشتیان 3
2301:13.31ستارگان بریحانه پاینده4
a1401:15.20لنا زهرا حق شناس5
1501:18.16فرهمند الفهستی زارعی6
2401:33.44دانش پژوهان شهرضاثنا رضایی7
2501:34.84پروازاتوسا آقا جان8
2601:55.79ستاره ها خورشید ببهار حامی کیا9
2102:16.47نوید طالییسارا دهقان10

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهل و یکم از 

سال14 الی 11ویژه دختران

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال12و11)متر پروانه66          



8

مقامرکوردخطدستهباشگاه/نام تیم نام و نام خانوادگیردیف

اول3400:56.81اریس آینده سازانپانیا موسویان1
دوم3300:58.03اریسکیمیا سعیدی2
سوم3500:58.69اریس آینده سازانوستا حیدری3
a1401:00.13لنا نیکی قدوسی4
3701:00.78دانش پژوهان شهرضاحدیث دوستی5
2301:06.12ستارگان الفنگار نعمتی6
2401:09.15پروازپویش حمزه لو7
1301:09.94ستاره ها کازرونینیایش نیک نام 8
b1501:17.69لنا آسمان امیر خانی9
d2101:24.75آبان هستی مدنی زاده10
3101:26.72فرهمند الفالینا کاظمی11
3601:28.88اریس کوسهگالله ربیعی12
c2201:34.75آبان روشا گلشن ایرانپور13
3801:55.53سوانسی بکیمیا هادی14
2502:01.44نورمبینا مشکل گشا15
3202:19.47مادر و کودکآتنا امیر حاجیلو16
انصراف26ریف ستارگانآیما ادیبی17
خطا27گندمزینب  خراطی18
خطا28گندمساره شمس19

1401 آذر ماه25استخر دانشگاه اصفهان                                           (سال14 و 13)مترپروانه 66          

 

 مرحله المپیاد استعداد های برتر شنا44مرحله چهل و یکم از 

سال14 الی 11ویژه دختران


