
 

             

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

 آرسین پارس پاسارگاد هدف ایرانیان آرسین پارس برنا راستین مهام آرسین پارس پرسیان ایرانیان آرسین پارس استقالل جنوب آرسین پارس صالحین آرسین پارس پاپی گستر

 پارس اوژن برنا راستین مهام پاسارگاد هدف ایرانیان پرسیان ایرانیان برنا راستین مهام استقالل جنوب پرسیان ایرانیان صالحین استقالل جنوب پاپی گستر صالحین کیا

 المپیک اندیشه پرسیان ایرانیان پارس اوژن استقالل جنوب پاسارگاد هدف ایرانیان صالحین برنا راستین مهام پاپی گستر پرسیان ایرانیان کیا استقالل جنوب  کیا پارس

 راه آهن باقرشهر استقالل جنوب المپیک اندیشه صالحین پارس اوژن پاپی گستر پاسارگاد هدف ایرانیان کیا برنا راستین مهام  کیا پارس پرسیان ایرانیان نهال ورنا پارسیان

 ستارگان نیکان نوری صالحین راه آهن باقرشهر پاپی گستر المپیک اندیشه کیا پارس اوژن  کیا پارس پاسارگاد هدف ایرانیان نهال ورنا پارسیان برنا راستین مهام پاس قوامین

 شاهین افق باقرشهر پاپی گستر ستارگان نیکان نوری کیا راه آهن باقرشهر  کیا پارس المپیک اندیشه نهال ورنا پارسیان پارس اوژن پاس قوامین پاسارگاد هدف ایرانیان شاهین افق باقرشهر

 پاس قوامین کیا شاهین افق باقرشهر  کیا پارس ستارگان نیکان نوری نهال ورنا پارسیان راه آهن باقرشهر پاس قوامین المپیک اندیشه شاهین افق باقرشهر پارس اوژن ستارگان نیکان نوری

پارسیان نهال ورنا  کیا پارس پاس قوامین نهال ورنا پارسیان شاهین افق باقرشهر پاس قوامین ستارگان نیکان نوری شاهین افق باقرشهر راه آهن باقرشهر ستارگان نیکان نوری المپیک اندیشه راه آهن باقرشهر  

 هفته هفتم هفته هشتم هفته نهم هفته دهم هفته یازدهم هفته دوازدهم

پارس آرسین نهال ورنا پارسیان آرسین پارس پاس قوامین آرسین پارس شاهین افق باقرشهر آرسین پارس ستارگان نیکان نوری  آرسین پارس کیا آرسین پارس  کیا پارس 

 پاپی گستر  کیا پارس کیا نهال ورنا پارسیان  کیا پارس پاس قوامین نهال ورنا پارسیان شاهین افق باقرشهر پاس قوامین ستارگان نیکان نوری شاهین افق باقرشهر راه آهن باقرشهر

 صالحین نهال ورنا پارسیان پاپی گستر پاس قوامین کیا شاهین افق باقرشهر  کیا پارس ستارگان نیکان نوری نهال ورنا پارسیان راه آهن باقرشهر پاس قوامین المپیک اندیشه

 استقالل جنوب پاس قوامین صالحین شاهین افق باقرشهر پاپی گستر ستارگان نیکان نوری کیا راه آهن باقرشهر  کیا پارس المپیک اندیشه نهال ورنا پارسیان پارس اوژن

 پرسیان ایرانیان شاهین افق باقرشهر استقالل جنوب ستارگان نیکان نوری صالحین راه آهن باقرشهر پاپی گستر المپیک اندیشه کیا پارس اوژن  کیا پارس پاسارگاد هدف ایرانیان

 برنا راستین مهام ستارگان نیکان نوری پرسیان ایرانیان راه آهن باقرشهر استقالل جنوب المپیک اندیشه صالحین پارس اوژن پاپی گستر پاسارگاد هدف ایرانیان کیا برنا راستین مهام

 پاسارگاد هدف ایرانیان راه آهن باقرشهر برنا راستین مهام المپیک اندیشه پرسیان ایرانیان پارس اوژن استقالل جنوب پاسارگاد هدف ایرانیان صالحین برنا راستین مهام پاپی گستر پرسیان ایرانیان

 پارس اوژن المپیک اندیشه پاسارگاد هدف ایرانیان پارس اوژن برنا راستین مهام پاسارگاد هدف ایرانیان پرسیان ایرانیان برنا راستین مهام استقالل جنوب پرسیان ایرانیان صالحین استقالل جنوب

 1401فصل  امیددسته اول جدول مسابقات  لیگ 

 تیم های قرمز رنگ میزبان  می باشند.

 هفته سیزدهم هفته چهاردهم هفته پانزدهم

 آرسین پارس راه آهن باقرشهر آرسین پارس المپیک اندیشه آرسین پارس پارس اوژن

هدف ایرانیان پاسارگاد  ستارگان نیکان نوری المپیک اندیشه راه آهن باقرشهر پارس اوژن المپیک اندیشه 

 شاهین افق باقرشهر پارس اوژن ستارگان نیکان نوری پاسارگاد هدف ایرانیان راه آهن باقرشهر برنا راستین مهام

ایرانیان پرسیان  پاس قوامین پاسارگاد هدف ایرانیان شاهین افق باقرشهر برنا راستین مهام ستارگان نیکان نوری 

 نهال ورنا پارسیان برنا راستین مهام پاس قوامین پرسیان ایرانیان شاهین افق باقرشهر استقالل جنوب

اس قوامینپ صالحین   کیا پارس پرسیان ایرانیان نهال ورنا پارسیان استقالل جنوب 

 کیا استقالل جنوب  کیا پارس صالحین نهال ورنا پارسیان پاپی گستر

پارسکیا  کیا  پاپی گستر صالحین کیا پاپی گستر  
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