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 هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم هفته پنجم هفته ششم

 پیکان کوثر نوین راگا پیکان سایپا پیکان کیا پیکان المپیک اندیشه پیکان استقالل پیکان آریا پارس

 پاس دالوران سایپا کوثر نوین راگا کیا سایپا المپیک اندیشه کیا استقالل المپیک اندیشه آریا پارس استقالل گسترش سبزپوشان

ایرانیانکیان تهران  کیا پاس دالوران المپیک اندیشه کوثر نوین راگا استقالل سایپا آریا پارس کیا گسترش سبزپوشان المپیک اندیشه احسان ری  

ندیشهالمپیک ا کیان تهران ایرانیان استقالل پاس دالوران آریا پارس کوثر نوین راگا گسترش سبزپوشان سایپا احسان ری کیا فوالد طالئیه  فوالد طالئیه 

طالئیهفوالد  آریا پارس کیان تهران ایرانیان گسترش سبزپوشان پاس دالوران احسان ری کوثر نوین راگا فوالد طالئیه سایپا کیان تهران ایرانیان  احسان ری استقالل 

د طالئیهفوال احسان ری کیان تهران ایرانیان فوالد طالئیه پاس دالوران کیان تهران ایرانیان کوثر نوین راگا پاس دالوران  گسترش سبزپوشان آریا پارس احسان ری گسترش سبزپوشان 

 هفته هفتم هفته هشتم هفته نهم هفته دهم هفته یازدهم 

 

 پیکان گسترش سبزپوشان پیکان احسان ری پیکان فوالد طالئیه پیکان کیان تهران ایرانیان پیکان پاس دالوران

 آریا پارس احسان ری گسترش سبزپوشان فوالد طالئیه احسان ری کیان تهران ایرانیان فوالد طالئیه پاس دالوران کیان تهران ایرانیان کوثر نوین راگا

 استقالل فوالد طالئیه آریا پارس کیان تهران ایرانیان گسترش سبزپوشان پاس دالوران احسان ری کوثر نوین راگا فوالد طالئیه سایپا

 المپیک اندیشه کیان تهران ایرانیان استقالل پاس دالوران آریا پارس کوثر نوین راگا گسترش سبزپوشان سایپا احسان ری کیا

 کیا پاس دالوران المپیک اندیشه کوثر نوین راگا استقالل سایپا آریا پارس کیا گسترش سبزپوشان المپیک اندیشه

 سایپا کوثر نوین راگا کیا سایپا المپیک اندیشه کیا استقالل المپیک اندیشه آریا پارس استقالل

       

 1400 فصل سال 17لیگ برتر زیر  جدول مسابقات
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 کیان تهران ایرانیان  .3
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