
 1389باشگاههای کشور ـ جوانان و امید لیست اعضاء تیم های حاضر در مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر  
 صفحه : يك                                                                                                                                                                                                                                                             

 هیئت قزوین    نام باشگاه :  پتروشیمی بندرامام    نام باشگاه : 

 تاریخ تولد  رده سنی  سمت  نام ردیف تاریخ تولد  رده سنی  سمت  نام ردیف
 15/10/1374 جوانان  بازیکن  عليرضا بيگدلی   1 26/9/1368 اميد  بازیکن  پوریا کاهد 1

 15/11/1374 جوانان  بازیکن  مهدی نجفی  2 11/2/1370 اميد  بازیکن  محمدحسين افضلی  2

 10/3/1369 اميد  بازیکن  محمد رستمی  3 24/5/1371 جوانان  بازیکن  عقيل شکوری  3

 9/6/1373 نان جوا بازیکن  ميعاد لطفی 4 14/1/1373 جوانان  بازیکن  امين شکوری   4

 - - مربی خسرو مایلی  5 20/10/1369 اميد  بازیکن  احمد عبادی پور  5

 %%%%%%  %%%%%  %%%%%  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%  6  جوانان  بازیکن  سينا زارع   6

 %%%%%%  %%%%%  %%%%%  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%  7  جوانان  بازیکن  سعيد احمدیان   7

       اميد  بازیکن  ایمان گلشاهی 8

       جوانان  بازیکن  عليرضا آئينی   9

       جوانان  بازیکن  مرتضی ميناوی  10

       جوانان  بازیکن  مصطفی بندری 11

      - - سرمربی محمدرضا حاتمی   12

      - - مربی  وحيد کاظمی نژاد  13

      - - مدیر فنی هدایت اهلل فرهادی   14

      - - سرپرست  عبدالخدر حيدری 15
    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 هیئت اصفهان   نام باشگاه :  سنگ آهن بافق    نام باشگاه : 

 تاریخ تولد رده سنی سمت  نام ردیف  تاریخ تولد رده سنی سمت  نام ردیف 

   بازیکن   محمد گروسی   1 19/6/1370  بازیکن   حميدرضا حجت   1

   بازیکن   وحيد آشتی جو  2 28/4/1371  بازیکن  محمد هادی صادقی  2

   بازیکن   سجاد حسينی  3 2/4/1373  بازیکن  زادمصطفی نورمحمد 3

   بازیکن   مهرشاد پوده  4 10/11/1369  بازیکن  امير محمد صادقی  4

   بازیکن   رسول یوسفان  5 29/10/1369  بازیکن  پيمان نوروزی  5

   بازیکن   بزرگمهر فياض  6 3/8/1370  بازیکن  محمد ارشادیفر   6

   بازیکن   امير حسين فتحی  7   بازیکن   امين مير الماسی 7

   بازیکن   مهدی زمانی 8   بازیکن  علی لطفی   8

   بازیکن   سراج پناهی  9   بازیکن  هادی صبحی   9

   بازیکن   فرامرز معين 10   بازیکن  عليرضا امراء  10

   مربی محمدرضا تائبی پور   11   مربی اصغر اميریان   11

   سرپرست   اظهری  محمد 12   سرپرست  حسين نظرنژاد  12
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 دو   صفحه :                                                                                                                                                                                                                                                          

 (    مناطق نفتخیز جنوب ) الف  نام باشگاه : (    مناطق نفتخیز جنوب ) ب نام باشگاه :

 تاریخ تولد  رده سنی سمت نام  ردیف تاریخ تولد  رده سنی سمت نام  ردیف

  جوانان  بازیکن  پوریا عمرانی  1  جوانان  بازیکن  شاکر شجيرانی  1

  جوانان  بازیکن  عليرضا مال رجبی 2  جوانان  بازیکن  ميالد حدادیان نژاد یوسفی 2

  جوانان  بازیکن  انسينا تيم 3  ن جوانا بازیکن  عماد کریمی 3

  جوانان  بازیکن  یوسف عبادی 4  جوانان  بازیکن  حامد باشت باوی  4

  جوانان  بازیکن  مهدی نصيری کاکولکی 5  جوانان  بازیکن  پوریا اردشيری  5

  جوانان  بازیکن  ریپيمان اکب 6  جوانان  بازیکن  حسين خسروانی  6

  اميد بازیکن  رضا طاهر خانیحميد 7  جوانان  بازیکن  محمد نوروزی 7

  اميد بازیکن  روح اهلل شيشه گرها  8  اميد بازیکن  مسلم قنواتی  8

  اميد بازیکن  پژمان بخشنده  9  اميد بازیکن  محسن حدادیان نژاد یوسفی 9

  اميد بازیکن  امين کشتکار  10   بازیکن  علی نوروزی  10

  اميد ن بازیک حميدرضا شيرعلی  11   بازیکن  آرش فرهادی  11

  اميد بازیکن  ناصر ساعدی 12   بازیکن  سينا ارزانی  بيرگانی 12

 - - سرمربی محمود ساکيانی 13 - - سرمربی نعمت خاکسار  13

 - - مربی محمد علی سياوشی  14 - - مربی مهرداد روحانی پور  14

 - - سرپرست ميرزل علی محمدی زاده 15 - - سرپرست ميرزا علی محمدی زاده 15

 فوالد اكسین اهواز     نام باشگاه :  نفت آبادان   ام باشگاه : ن

 تاریخ تولد رده سنی  سمت  نام ردیف  تاریخ تولد رده سنی  سمت  نام ردیف 

  اميد  بازیکن  امير چراغيانی 1 5/2/1371 جوانان  بازیکن  مرتضی ملك نيا  1

  اميد  بازیکن  سامان ابراهيمی  2 9/7/1375 جوانان  بازیکن  سروش اميری نيا  2

  جوانان  بازیکن  محمد علی روئين تن  3 21/9/1373 جوانان  بازیکن  محسن ملك نيا  3

  جوانان  بازیکن  محمدامين حنطه  4 5/10/1372 جوانان  بازیکن  سينا کاظم نيا  4

 - - مربی  امير بخشنده  5 28/2/1374 جوانان  بازیکن  علی فاضلی زارچی 5

 %%%%%%  %%%%%%  %%%%%%  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  6 8/4/1377 جوانان  بازیکن  دانيال کبيری  6

     7 18/11/1375 جوانان  بازیکن  مصطفی ميرریاحی  7

     8 25/3/1376 جوانان  بازیکن  علی گله داری  8

     9 4/6/1373 جوانان  بازیکن  حسين رشيدی نژاد  9

     10 9/5/1369 اميد  بازیکن  حسين فخار زاده 10

     11 1/1/1369 اميد  بازیکن  قوبی مسعود یع 11

     12 26/12/1369 اميد  بازیکن  شایان ملکی 12

     13 - - مدیر فنی  مسعود اميری نيا  13

     14 - - سرمربی  مهدی جوزاری  14

     15 - - مربی  امير معرفاوی  15

     16 - - مربی بدنسازی  بهروز یگانه  16

     17 - - سرپرست  عليرضا خليلی 17

     18 - - تدارکات  مهرداد شریفی زاده  18

     19 - - مسئول تيم  محمد حسين ایزدی  19

     20 - - مشاور فنی  منصور ميرزایی 20

 سازمان ليگ فدراسيون تنيس روي ميز                                                                                           



   1389باشگاههای کشور ـ  لیگ برتر جوانان و امید هفتمین دوره مسابقات 

 مرحله رفت 
 

 تعدادمیهمانی  تعداد میزبانی  دور هفتم  دور ششم  دور پنجم  دور چهارم  دور سوم  دور دوم  دور اول  نام تیم  ردیف 

 3 4 ان میهم میزبان  میهمان  میزبان  میهمان  میزبان  میزبان  مناطق نفتخیز جنوب ) الف ( 1

 3 4 میزبان  میهمان  میزبان  میهمان  میزبان  میهمان  میزبان  مناطق نفتخیز جنوب ) ب ( 2

 4 3 میهمان  میهمان  میزبان  میزبان  میهمان  میهمان  میزبان  هیئت قزوین  3

 4 3 میزبان  میهمان  میزبان  میهمان  میهمان  میزبان  میهمان  پتروشیمی بندرامام  4

 3 4 میزبان  میهمان  میهمان  میزبان  میهمان  میزبان  ن میزبا نفت آبادان  5

 4 3 میزبان   میزبان  میهمان  میهمان  میزبان  میهمان  میهمان  سنگ آهن بافق  6

 3 4 میهمان  میزبان  میزبان  میهمان  میزبان  میزبان  میهمان  فوالد اکسین اهواز  7

 4 3 میهمان  میزبان  میهمان  میزبان  میزبان  میهمان  میهمان  هیئت اصفهان  8
 

   برگشت مرحله 

 تعدادمیهمانی  تعداد میزبانی  دور هفتم  دور ششم  دور پنجم  دور چهارم  دور سوم  دور دوم  دور اول  نام تیم  ردیف 

 4 3 میزبان  میهمان  میزبان  میهمان  میزبان  میهمان  میهمان  مناطق نفتخیز جنوب ) الف ( 1

 4 3 میهمان  میزبان  میهمان  میزبان  میهمان  میزبان  میهمان  مناطق نفتخیز جنوب ) ب ( 2

 3 4 میزبان  میزبان  میهمان  میهمان  میزبان  میزبان  میهمان  هیئت قزوین  3

 3 4 میهمان  میزبان  میهمان  میزبان  میزبان  میهمان  میزبان  پتروشیمی بندرامام  4

 4 3 میهمان  میزبان  میزبان  میهمان  میزبان  میهمان  میهمان  نفت آبادان  5

 3 4 میهمان  میهمان  میزبان  میزبان  میهمان  میزبان  میزبان  هن بافق سنگ آ 6

 4 3 میزبان  میهمان  میهمان  میزبان  میهمان  میهمان  میزبان  فوالد اکسین اهواز  7

 3 4 میزبان  میهمان  میزبان  میهمان  میهمان  میزبان  میزبان  هیئت اصفهان  8
 

 سازمان لیگ فدراسیون تنیس روی میز 



 1389بروامٍ مرحلٍ برگشت  َفتمیه ديرٌ مسابقات لیگ برتر جًاوان ي امید تىیس ريی میس  باشگاَُای كشًر سال  
 

شماره 

 بازی
 میهمان میسبان ساعت تاریخ روز دور

محل 

 برگساری
 نتیجه 

1 

 ايل

  آببن16 يكشىبه

16 

  2 – 5 اهًاز وفت آببدان فًالد اکسیه اهًاز

2 

 جمعه

14 

 آببن

  1 – 5 مبهشهر هیئت قسييه  پتريشیمی بىذرامبم

  5– 3 اصفهبن  (الف)مىبطق وفتخیس جىًة  هیئت اصفهبن  3

  0 – 5 يسد  (ة)مىبطق وفتخیس جىًة  سىگ آهه ببفق  4

5 

 پىج شىبه ديم
20 

 آببن
16 

 5-3 اهًاز  (الف)مىبطق وفتخیس جىًة   (ة)مىبطق وفتخیس جىًة 

 5 -1 قسييه وفت آببدان هیئت قسييه  6

 5- 0 اصفهبن فًالد اکسیه اهًاز هیئت اصفهبن  7

 3-5 يسد پتريشیمی بىذرامبم سىگ آهه ببفق  8

9 

دي شىبه  سًم
24  

 آببن
16 

  0 – 5 اهًاز فًالد اکسیه اهًاز  (الف)مىبطق وفتخیس جىًة 

  3 – 5 مبهشهر  (ة)مىبطق وفتخیس جىًة  پتريشیمی بىذرامبم 10

  3 – 5 آببدان سىگ آهه ببفق  وفت آببدان 11

  4 – 5 قسييه هیئت اصفهبن  هیئت قسييه  12

13 

 دي شىبه چهبرم
1 

 آرر
16 

  5 – 3 مبهشهر  (الف)مىبطق وفتخیس جىًة  پتريشیمی بىذرامبم

  0 – 5 اهًاز هیئت قسييه  فًالد اکسیه اهًاز 14

  3 – 5 اهًاز وفت آببدان  (ة)مىبطق وفتخیس جىًة  15

  3 – 5 يسد هیئت اصفهبن سىگ آهه ببفق  16

17 

پىج شىبه  پىجم
11 

 آرر
16 

 2 - 5 اهًاز هیئت قسييه   (الف)مىبطق وفتخیس جىًة 

  5 – 3 آببدان پتريشیمی بىذرامبم وفت آببدان 18

  5 – 4 يسد فًالد اکسیه اهًاز سىگ آهه ببفق  19

  5 – 4 اصفهبن  (ة)مىبطق وفتخیس جىًة  هیئت اصفهبن  20

21 

پىج شىبه  ششم
18 

 آرر
16 

  5 – 2 آببدان  (الف)مىبطق وفتخیس جىًة  وفت آببدان

  5 – 2 قسييه سىگ آهه ببفق  هیئت قسييه  22

  5 – 2 اهًاز فًالد اکسیه اهًاز  (ة)مىبطق وفتخیس جىًة  23

  2 – 5 مبهشهر هیئت اصفهبن  پتريشیمی بىذرامبم 24

25 

  شىبه هفتم
4 

 دي
16 

  3 – 5 اهًاز سىگ آهه ببفق   (الف)مىبطق وفتخیس جىًة 

  5 – 1 قسييه  (ة)مىبطق وفتخیس جىًة  هیئت قسييه  26

  5 – 3 اهًاز پتريشیمی بىذرامبم فًالد اکسیه اهًاز 27

  0 – 5 اصفهبن  وفت آببدان هیئت اصفهبن  28
 
 

 

                                                        سازمان لیگ فدراسیًن تىیس ريی میس جمًُری اسالمی ایران  

 



فدراسیون تنیس روي میس جمهوري اسالمی ایران          

 1389-    جديل ردٌ بىدی هفتميه ديرٌ مسابقات ليگ برتر جًاوان ي اميد باشگاههای كشًر 

 

باخت برد تعداد بازی نام باشگاه ردیف 
تفاضل 

امتیاز 
پوئن ها  گیم ها بازیها  

 28+ 544 3053 3597+ 119 117 236+ 43 27 70-  14 14 (الف)مىبطق وفتخيس جىًة  1
 25+ 357 3195 3552+ 67 150 217+ 30 32 62 3 11 14فًالد اكسيه اهًاز  2
 22- 53 3787 3734+ 22 183 205+ 5 48 53 6 8 14سىگ آهه ببفق  3
 22+ 55 3665 3720+ 5 203 208+ 5 48 53 6 8 14پتريشيمي بىذر امبم  3
 21+ 63 3571 3634+ 12 186 198+ 2 47 49 7 7 14 (ة) مىبطق وفتخيس جىًة  5
 18- 299 3526 3227- 32 202 170- 9 54 45 9 5 14وفت آببدان  6

 16- 539 3472 2933- 106 224 118- 44 67 23 12 2 14هيئت قسييه  7
 15- 194 3412 3218- 78 219 141- 34 65 31 13 1 14هيئت اصفهبن  8

 

   ردٌ بىدی وهايي مسابقات :توضیح 
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