
(1)رنکینگ ملی 1385/01/07تهرانصمدیسید محمد امین1(1)رنکینگ ملی 1384/11/21بوشهرصبحانی خواهمبینا1

(2)رنکینگ ملی 1386/01/18گلستانشریعتیرضا2(2)رنکینگ ملی 1386/12/02همدانایلوخانیستایش2

(3)رنکینگ ملی 1385/04/10تهراننجفی امرالهمتین3(3)رنکینگ ملی 1385/09/20اصفهانفرمانیدینا3

(4)رنکینگ ملی 1386/08/13تهراننشاطیمحمد رضا4(4)رنکینگ ملی 1386/07/24بوشهرسوریتارا4

(5)رنکینگ ملی 1386/06/18مازندرانقریشیانسینا5(5)رنکینگ ملی 1385/05/20مازندرانحسن زادهکوثر5

(6)رنکینگ ملی 1386/08/03همدانمعصومیامیر پارسا6(6)رنکینگ ملی 1384/11/21بوشهرصبحانی خواهمنا6

(7)رنکینگ ملی 1384/11/12کردستانعبدالملکیکیارش7(7)رنکینگ ملی 1386/07/26خراسان رضویادیبیانیکتا7

(8)رنکینگ ملی 1385/10/19کردستانکریمیسامران8(8)رنکینگ ملی 1386/02/26تهراننقیبینیلیا8

(9)رنکینگ ملی 1385/02/20مازندرانحسینی نسبسیدعلی اکبر9(9)رنکینگ ملی 1388/05/23گلستانارجمندباران9

(10)رنکینگ ملی 1385/06/26قمحکانیمحمد رضا10(10)رنکینگ ملی 1385/05/28بوشهرخدریفاطمه10

(11)رنکینگ ملی 1387/05/31قمحبیبیمحمدحسن11(11)رنکینگ ملی 1384/10/26گلستاندرزیسلینا11

(12)رنکینگ ملی 1385/05/31کردستانشالودگیآراد12(12)رنکینگ ملی 1386/09/26اصفهان موسویدرسا سادات12

(13)رنکینگ ملی 1386/04/24کردستانامجدیپارسا13(13)رنکینگ ملی 1386/02/03خراسان شمالیارشادیفرعقیله13

(14)رنکینگ ملی 1385/06/01خراسان جنوبیطاهریمصطفی14(14)رنکینگ ملی 1386/01/19اردبیلقهرییسنا14

(15)رنکینگ ملی 1385/04/31فارسفلک الدینشایان15(15)رنکینگ ملی 1384/11/14هرمزگانمرادی دهدزیسارینا15

(16)رنکینگ ملی 1385/02/09فارسشیردلعرفان16(16)رنکینگ ملی 1385/05/23توابع تهرانکالنتریفاطمه16

(17)رنکینگ ملی 1384/12/21قمحشم بانمهدی17(17)رنکینگ ملی 1384/12/04البرزمیرشفیعیهلیا17

(18)رنکینگ ملی 1384/11/09اصفهانکریمیانامیرحسین18(18)رنکینگ ملی 1385/08/29گلستانگرزینحافظه18

(19)رنکینگ ملی 1385/06/24کرمانشاهمزیدیآراد19(19)رنکینگ ملی 1387/01/02البرزمهرانیرومینا19

(20)رنکینگ ملی 1385/05/24همدانعباسیایلیا20(20)رنکینگ ملی 1387/04/23آذربایجان غربیظهیری فردآتنا20

(21)رنکینگ ملی 1386/02/31گیالنمرادیامیر مهدی21(21)رنکینگ ملی 1386/11/03آذربایجان غربیرحیمیآنیتا21

(22)رنکینگ ملی 1385/02/17کردستانابراهیمیآرتین22(22)رنکینگ ملی 1385/06/30همدانمحمدیبهار22

(23)رنکینگ ملی 1384/11/24گیالناسماعیلیامیرحسین23(23)رنکینگ ملی 1385/08/09تهرانافشارپورآناهید23

(24)رنکینگ ملی 1388/04/30مازندرانذبیحیسپهر 24(24)رنکینگ ملی 1387/12/14خوزستانلرکیانیکتا24

(25)رنکینگ ملی 1384/11/18لرستانفتاحیرهام25(25)رنکینگ ملی 1388/08/04هرمزگانفرجادساینا25

(26)رنکینگ ملی 1385/02/04قمرضایی فردعلیرضا26(26)رنکینگ ملی 1385/08/04کرمانشاهسعیدیآوا26

(27)رنکینگ ملی 1387/10/15گیالننیک نژادکمیل27(27)رنکینگ ملی 1386/12/26قزوینبرگشاییثمین27

(28)رنکینگ ملی 1385/12/21آذربایجان شرقیسربخشیانعلی اصغر28(28)رنکینگ ملی 1386/02/15توابع تهرانکالنتریستوده28

(29)رنکینگ ملی 1388/09/30تهرانفرجیبنیامین29(29)رنکینگ ملی 1386/08/09توابع تهرانبشیری دانندهباران29

(30)رنکینگ ملی 1385/03/30فارسسهرابیپارسا30(30)رنکینگ ملی 1385/05/10گیالنرنجبرعفت30

(31)رنکینگ ملی 1385/03/09تهرانحسین زاده گاوزنمحمد مهدی31(31)رنکینگ ملی 1387/10/28بوشهرحاجت پورعسل31

(32)رنکینگ ملی 1386/01/08مازندرانپارسا رادابوالفضل32(32)رنکینگ ملی 1384/10/25توابع تهرانافشار نادریمارال32

1رزرو 1385/06/02البرزرییسیسید امیر مهدی133رزرو 1385/05/22مرکزیمرادیآرمیتا33

2رزرو 1384/11/05لرستاناحمدیسروش234رزرو 1385/04/04هرمزگانخازنی پورحدیثه34

3رزرو 1385/08/07مرکزیمیرزاخانیاحسان335رزرو 1386/10/06گلستانزرگرانیزهرا35

فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران

نفرات دعوت شده جهت انتخابی تیم ملی نوجوانان تنیس روی میز

. بازیکن به مسابقات نهایی انتخابی تیم ملی راه می یابند8بصورت دوره ای و حذفی برگزار میشود و  (32 ال 9ردیف های ) بازیکن 24مسابقات مقدماتی با حضور : مرحله مقدماتی

 نفری برگزار میشود و با توجه به تعداد نفرات مورد نیاز تیم ملی برای هر مرحله در پایان هر مرحله نفر اول به عضویت تیم ملی در 16مسابقات انتخابی تیم ملی بصورت حفی و در یک جدول : مرحله نهایی

.خواهد آمد

.اعزام تیم و تعداد نفرات به مسابقات آسیایی در موعد مقرر و با تامین بوجه الزم اطالع رسانی خواهد شد

:نحوه برگزاری

1400 تیرماه 8  الی 5:  تاریخ برگزاری 1400 تیرماه 13  الی 10:  تاریخ برگزاری 

نوجوانان پسرنوجوانان دختر

آکادمی امیراحتشام زاده مجموعه انقالب تهران: محل برگزاری آکادمی امیراحتشام زاده مجموعه انقالب تهران: محل برگزاری 

. گیم برگزار میشود7 گیم از 4 گیم و سایر بازیها 5 گیم از 3مسابقات مرحله گروهی مقدماتی بصورت 

 خرداد22: آخرین مهلت اعالم آمادگی آقایان  خرداد22: آخرین مهلت اعالم آمادگی بانوان 


