
رنکینگتاریخ تولداستاننام خانوادگینامردیفرنکینگتاریخ تولداستاننام خانوادگینامردیف

(1)رنکینگ جهانی 1381/12/03مازندرانموسوی طاهرسیدمحمد1(1)رنکینگ جهانی 1382/09/14همدانصفاییشیما1

(2)رنکینگ جهانی 1382/09/17مرکزیسهرابیمحمدجواد2(2)رنکینگ جهانی 1381/11/12تهرانرستمیکیمیا2

(3)رنکینگ جهانی 1382/04/10تهرانخیامرادین3(3)رنکینگ ملی 1383/12/26آذربایجان غربیرحیمیالینا3

(4)رنکینگ جهانی 1384/05/07البرزشمسنوید4(4)رنکینگ ملی 1383/01/10مرکزیسراجیصبا4

(2)رنکینگ ملی 1381/07/18البرزغفاریآرین5(5)رنکینگ ملی 1381/09/03اصفهانامیدیحنانه5

(3)رنکینگ ملی 1385/01/07تهرانصمدیسید محمد امین6(6)رنکینگ ملی 1381/04/13آذربایجان غربیخضرپریا6

(4)رنکینگ ملی 1381/01/24اصفهانعابدینیانمیالد7(7)رنکینگ ملی 1381/05/13همدانآقامحمدیهدیه7

(5)رنکینگ ملی 1381/02/08کردستانامیریآریا8(8)رنکینگ ملی 1381/11/17گلستانشریعتیزهرا8

(6)رنکینگ ملی 1381/11/02قموفائیمحمد پویا9(9)رنکینگ ملی 1381/10/26خراسان رضویوفائی پورنگین9

(7)رنکینگ ملی 1382/09/14آذربایجان غربیعلیپورمبین10(10)رنکینگ ملی 1381/11/07تهرانقصریکیانا10

(9)رنکینگ ملی 1383/02/30تهراناشرفیپرهام11(11)رنکینگ ملی 1383/12/27البرزسادات کیاییسیده فاطمه11

(10)رنکینگ ملی 1382/02/10خوزستانبابادی وندعلیرضا12(12)رنکینگ ملی 1382/11/12خوزستاناسکندریفرناز12

(11)رنکینگ ملی 1382/01/08قزوینبهنام نژادمحمد مهیار13(13)رنکینگ ملی 1384/08/11مازندرانیاریفاطمه13

(12)رنکینگ ملی 1382/11/18اروندعنایت زادهارشیا14(14)رنکینگ ملی 1383/06/18قماحمدیساره14

(13)رنکینگ ملی 1383/12/12قمسجادیانسید علی15(15)رنکینگ ملی 1383/02/19خوزستانمیراب زادهزهرا15

(14)رنکینگ ملی 1384/05/21تهرانزرین کالهامیر محمد16(16)رنکینگ ملی 1382/03/12گلستانعجم حسنیکیانا16

(16)رنکینگ ملی 1383/08/09اصفهانطغرلیانرامین17(17)رنکینگ ملی 1381/04/07البرزحاجی لوپریناز17

(17)رنکینگ ملی 1381/05/07فارسدرویشیمسعود18(18)رنکینگ ملی 1386/02/26تهراننقیبینیلیا18

(18)رنکینگ ملی 1381/05/08تهرانحسینیعلی اکبر19(19)رنکینگ ملی 1385/09/20اصفهانفرمانیدینا19

(19)رنکینگ ملی 1383/07/26بوشهرخلیلیپارسا20(20)رنکینگ ملی 1383/01/03آذربایجان غربیمحمدیسایه20

(20)رنکینگ ملی 1382/05/02فارسفهامپرهام21(21)رنکینگ ملی 1384/09/23آذربایجان غربیمهرزادتارا21

(21)رنکینگ ملی 1385/10/19کردستانکریمیسامران22(22)رنکینگ ملی 1384/05/26فارسعامرطاسزهرا22

(22)رنکینگ ملی 1383/07/01آذربایجان شرقیآدمی نژادامیر علی23(23)رنکینگ ملی 1384/07/24تهرانزرگرفاطیما23

(23)رنکینگ ملی 1382/11/30آذربایجان غربیرضاقلی زادهمحسن24(24)رنکینگ ملی 1381/09/04کردستانسلیمیفردوس24

(24)رنکینگ ملی 1382/06/29مرکزیشریفیامیر حسین25(25)رنکینگ ملی 1383/07/25مازندراننصیراییفائزه25

(25)رنکینگ ملی 1384/08/10تهراننصیریآریا26(26)رنکینگ ملی 1383/01/01فارسایزدینیایش26

(26)رنکینگ ملی 1384/06/15مازندراننوروزیپارسا27(27)رنکینگ ملی 1381/10/26خراسان رضویوفائی پورنگار27

(27)رنکینگ ملی 1381/02/04فارسچشفرعارف28(28)رنکینگ ملی 1383/03/16کرمانشاهصیدیبهاره28

(28)رنکینگ ملی 1382/04/29قزوینجوادیپویا29(29)رنکینگ ملی 1384/01/06مازندرانمسلمیمهرسا29

(29)رنکینگ ملی 1381/03/12تهرانصدیقمحمدحسین30(30)رنکینگ ملی 1384/05/15تهرانشهریاریشقایق سادات30

(30)رنکینگ ملی 1383/08/13تهرانرمضانپور گلمائیعلیرضا31(31)رنکینگ ملی 1386/12/02همدانایلوخانیستایش31

(31)رنکینگ ملی 1382/03/28خوزستانقراچهعلی32(32)رنکینگ ملی 1384/11/21بوشهرصبحانی خواهمنا32

1رزرو 1382/12/28اصفهانرسائیانعلی133رزرو 1385/05/28بوشهرخدریفاطمه33

2رزرو 1381/07/13مازندراننوریمصطفی234رزرو 1384/02/01کردستاننوریویان34

3رزرو 1381/03/08آذربایجان غربیباقرزادهجمال335رزرو 1383/10/09تهرانپوردهنادعارفه35

جوانان پسرجوانان دختر

1400 تیرماه 19  الی 15:  تاریخ برگزاری 1400 تیرماه 25 الی 21:  تاریخ برگزاری 

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

 خرداد27: آخرین مهلت اعالم آمادگی دختران  خرداد27: آخرین مهلت اعالم آمادگی پسران 

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

فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسالمی ایران

نفرات دعوت شده جهت انتخابی تیم ملی جوانان 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 حذفی 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


