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لیگ برتر و دسته دومقرعه کشی مسابقات 

لیگ برتر و دسته دومشروع نقل و انتقاالت  

پايان نقل و انتقاالت

 خرداد15قیام 
(ع)شهادت اما صادق 

رحلت امام خمینی
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غیر قابل استناد 1400تقویم و برنامه مسابقاتی هیئت فوتبال استان تهران در سال 

ارديبهشت

 شمسی1400بهار 

مردادتیرخرداد

 شمسی1400تابستان 

شهريور فروردين

پايان زمان تحويل لیست اولیه

پايان زمان تحويل لیست اولیه تمديد شده
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دسته دومدسته اوللیگ برتر ويژنمناسبت ها
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 ج2هـ  ج3هـ 1شنبه

 ن7هـ  ن26هـ 1 نو2هـ  نو3هـ 2يكشنبه

 ب26هـ 2 ج5هـ  ج9هـ 1 ا2هـ  ا3هـ 3دوشنبه

 ج26هـ 3 نو5هـ  نو9هـ 2 ن2هـ  ن4هـ 4شنبه سه

 نو26هـ 4 ج8هـ  ج15هـ 1 ا5هـ  ا9هـ 3 ب2هـ  ب4هـ 5چهارشنبه

 ا26هـ 5 نو8هـ  نو15هـ 2 ن5هـ  ن10هـ 4 ج2هـ  ج4هـ 16پنجشنبه

 ن27هـ 6 ب2هـ  ب20هـ 1 ا8هـ  ا15هـ 3 ب5هـ  ب10هـ 5 نو2هـ  نو4هـ 27جمعه

 ب8هـ  ب27هـ 7 ج2هـ  ج20هـ 2 ن9هـ  ن8هـ 4 ج5هـ  ج10هـ 6 ا2هـ  ا4هـ 38شنبه

 ج8هـ  ج27هـ 8 نو2هـ  نو20هـ 3 ب9هـ 5 نو5هـ  نو10هـ 7 ن3هـ  ن5هـ 49يكشنبه

 نو8هـ  نو27هـ 9 ا2هـ  ا20هـ 4 ج9هـ 6 ا5هـ  ا10هـ 8 ب3هـ  ب5هـ 510دوشنبه

 ا8هـ  ا27هـ 10 ن2هـ  ن21هـ 5 نو9هـ 7 ن6هـ  ن11هـ 9 ج3هـ  ج5هـ 611شنبه سه

 ن8هـ  ن28هـ 11 ب3هـ  ب21هـ 6 ا9هـ 8 ب6هـ  ب11هـ 10 نو3هـ  نو5هـ 712چهارشنبه

 ب9هـ  ب28هـ 12 ج3هـ  ج21هـ 7 ن9هـ  ن16هـ 9 ج6هـ  ج11هـ 11 ا3هـ  ا5هـ 813پنجشنبه

 ج9هـ  ج28هـ 13 نو3هـ  نو21هـ 8 ب10هـ  ب16هـ 10 نو6هـ  نو11هـ 12 ن3هـ  ن6هـ 914جمعه

 نو9هـ  نو28هـ 14 ا3هـ  ا21هـ 9 ج10هـ  ج16هـ 11 ا6هـ  ا11هـ 13 ب3هـ  ب6هـ 1015شنبه

 ا9هـ  ا28هـ 15 ن3هـ  ن22هـ 10 نو10هـ  نو16هـ 12 ن6هـ  ن12هـ 14 ج3هـ  ج6هـ 1116يكشنبه

 ن9هـ  ن29هـ 16 ب4هـ  ب22هـ 11 ا10هـ  ا16هـ 13 ب6هـ  ب12هـ 15 نو3هـ  نو6هـ 1217دوشنبه

 ب10هـ  ب29هـ 17 ج4هـ  ج22هـ 12 ن10هـ  ن17هـ 14 ج6هـ  ج12هـ 16 ا3هـ  ا6هـ 1318شنبه سه

 ج10هـ  ج29هـ 18 نو4هـ  نو22هـ 13 ب11هـ  ب17هـ 15 نو6هـ  نو12هـ 17 ن4هـ  ن7هـ 1419چهارشنبه

 نو10هـ  نو29هـ 19 ا4هـ  ا22هـ 1614 ا6هـ  ا12هـ 18 ب4هـ  ب7هـ 1520پنجشنبه

 ا10هـ  ا29هـ 20 ن4هـ  ن23هـ 15 ج11هـ  ج17هـ 17 ن7هـ  ن13هـ 19 ج4هـ  ج7هـ 1621جمعه

 ن10هـ  ن30هـ 21 ب5هـ  ب23هـ 16 نو11هـ  نو17هـ 18 ب7هـ  ب13هـ 20 نو4هـ  نو7هـ 1722شنبه

 ب11هـ  ب30هـ 22 ج5هـ  ج23هـ 17 ا11هـ  ا17هـ 19 ج7هـ  ج13هـ 21 ا4هـ  ا7هـ 23 ن1هـ  ن1هـ 18يكشنبه

 ج11هـ  ج30هـ 23 نو5هـ  نو23هـ 18 ن11هـ  ن18هـ 20 نو7هـ  نو13هـ 22 ن4هـ  ن8هـ 24 ب1هـ  ب1هـ 19دوشنبه

 نو11هـ  نو30هـ 24 ا5هـ  ا23هـ 19 ب12هـ  ب18هـ 21 ا7هـ  ا13هـ 23 ب4هـ  ب8هـ 25 ج1هـ  ج1هـ 20شنبه سه

 ا11هـ  ا30هـ 25 ن5هـ  ن24هـ 20 ج12هـ  ج18هـ 22 ن7هـ  ن14هـ 24 ج4هـ  ج8هـ 26 نو1هـ  نو1هـ 21چهارشنبه

 ن11هـ 26 ب6هـ  ب24هـ 21 نو12هـ  نو18هـ 23 ب7هـ  ب14هـ 25 نو4هـ  نو8هـ 27 ا1هـ  ا1هـ 22پنجشنبه

2227 ا12هـ  ا18هـ 24 ج7هـ  ج14هـ 26 ا4هـ  ا8هـ 2328جمعه

28 ج6هـ  ج24هـ 23 ن12هـ  ن19هـ 25 نو7هـ  نو14هـ 27 ن5هـ  ن9هـ 29 ن1هـ  ن2هـ 24شنبه

29 نو6هـ  نو24هـ 24 ب1هـ  ب19هـ 26 ا7هـ  ا14هـ 28 ب5هـ  ب9هـ 30 ب1هـ  ب2هـ 25يكشنبه

 ا6هـ  ا24هـ 25 ج1هـ  ج19هـ 27 ن8هـ  ن15هـ 29 ج1هـ  ج2هـ 26دوشنبه

 ن6هـ  ن25هـ 26 نو1هـ  نو19هـ 28 ب8هـ  ب15هـ 30 نو1هـ  نو2هـ 27شنبه سه

 ب7هـ  ب25هـ 27 ا1هـ  ا19هـ 29 ا1هـ  ا2هـ 28چهارشنبه

 ج7هـ  ج25هـ 28 ن1هـ  ن20هـ 30 ن2هـ  ن3هـ 29پنجشنبه

 نو7هـ  نو25هـ 29 ب2هـ  ب3هـ 30جمعه

 ا7هـ  ا25هـ 30شنبه

 نیم فصل رده ب

 نیم فصل رده ج

 اB و Aنیم فصل 

 بD و Bنیم فصل 

 جC و Aنیم فصل 

 نوD و Cنیم فصل 

 نD و Cنیم فصل 

 نیم فصل رده ا

 نیم فصل رده ن

تمديد شده

1400تقویم و برنامه مسابقاتی هیئت فوتبال استان تهران در سال 

 نیم فصل رده ب

 نیم فصل رده ج

پايان لیست اولیه

قرعه کشی

نقل و انتقاالت

 نیم فصل رده نو

 نیم فصل رده ا

غیر قابل استناد

دسته اوللیگ برتر ويژنمناسبت ها

 شمسی1400زمستان 

اسفندبهمندیآذرآبانمهر

 شمسی1400پاییز 

 ج 25هـ : مثالنوجوانان: نامید: اهفته: هـ :توضیح جدولدسته دوم
 رده جوانان 25هفته نونهاالن: نوجوانان: جبزرگساالن: ب

شهادت حضرت فاطمه

پیروزی انقالب

اربعین حسینی

رحلت حضرت رسول

(ع)شهادت امام رضا 

(ع)شهادت امام عسگری 

 آبان13راهپیمايی 

 نB و Aنیم فصل 

پايان نیم فصل رده ن، ب،  ج

 نیم فصل رده نو، ا

تحويل لیست اولیه

 بC و Aنیم فصل 

 جD و Bنیم فصل 

 نوB و Aنیم فصل 

 اD و Cنیم فصل 

 روز5نیم فصل 

 نیم فصل رده نو

پايان نیم فصل رده ب، ج، نو

پايان نیم فصل رده ا

پايان نیم فصل رده ن

 نیم فصل رده ن


