
 

 

            

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

 پرسیان نوین ایرانیان توحید عقاب پرسیان نوین ایرانیان پرشان پرسیان نوین ایرانیان رعد پدافند پرسیان نوین ایرانیان پاس شمیران پرسیان نوین ایرانیان نگین الماس بی باک پرسیان نوین ایرانیان نهال بارسا شمیران

 کشت و صنعت پیشوا پرشان توحید عقاب رعد پدافند پرشان پاس شمیران رعد پدافند نگین الماس بی باک پاس شمیران نهال بارسا شمیران نگین الماس بی باک اسپهبدقارن

 پارسه مهر تهران رعد پدافند کشت و صنعت پیشوا پاس شمیران توحید عقاب نگین الماس بی باک پرشان نهال بارسا شمیران رعد پدافند اسپهبدقارن پاس شمیران در نیکا

 شهرداری قدس پاس شمیران پارسه مهر تهران نگین الماس بی باک کشت و صنعت پیشوا نهال بارسا شمیران توحید عقاب اسپهبدقارن پرشان در نیکا رعد پدافند امیرکبیر

 عرشیا آذربایجان نگین الماس بی باک شهرداری قدس نهال بارسا شمیران پارسه مهر تهران اسپهبدقارن کشت و صنعت پیشوا در نیکا توحید عقاب امیرکبیر پرشان فرهود گستر اهورا

 پارس تهران سورنا نهال بارسا شمیران عرشیا آذربایجان اسپهبدقارن شهرداری قدس در نیکا پارسه مهر تهران امیرکبیر کشت و صنعت پیشوا فرهود گستر اهورا توحید عقاب پارس تهران سورنا

 فرهود گستر اهورا اسپهبدقارن پارس تهران سورنا در نیکا عرشیا آذربایجان امیرکبیر شهرداری قدس فرهود گستر اهورا پارسه مهر تهران پارس تهران سورنا کشت و صنعت پیشوا عرشیا آذربایجان

 امیرکبیر در نیکا فرهود گستر اهورا امیرکبیر پارس تهران سورنا فرهود گستر اهورا عرشیا آذربایجان پارس تهران سورنا شهرداری قدس عرشیا آذربایجان پارسه مهر تهران شهرداری قدس

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

نوین ایرانیان پرسیان امیرکبیر پرسیان نوین ایرانیان فرهود گستر اهورا پرسیان نوین ایرانیان پارس تهران سورنا پرسیان نوین ایرانیان عرشیا آذربایجان  پرسیان نوین ایرانیان اسپهبدقارن پرسیان نوین ایرانیان در نیکا 

 نهال بارسا شمیران در نیکا اسپهبدقارن امیرکبیر در نیکا فرهود گستر اهورا امیرکبیر پارس تهران سورنا فرهود گستر اهورا عرشیا آذربایجان پارس تهران سورنا شهرداری قدس

 نگین الماس بی باک امیرکبیر نهال بارسا شمیران فرهود گستر اهورا اسپهبدقارن پارس تهران سورنا در نیکا عرشیا آذربایجان امیرکبیر شهرداری قدس فرهود گستر اهورا پارسه مهر تهران

 پاس شمیران فرهود گستر اهورا نگین الماس بی باک پارس تهران سورنا نهال بارسا شمیران عرشیا آذربایجان اسپهبدقارن شهرداری قدس در نیکا پارسه مهر تهران امیرکبیر کشت و صنعت پیشوا

 رعد پدافند پارس تهران سورنا پاس شمیران عرشیا آذربایجان نگین الماس بی باک شهرداری قدس نهال بارسا شمیران پارسه مهر تهران اسپهبدقارن کشت و صنعت پیشوا در نیکا توحید عقاب

 پرشان عرشیا آذربایجان رعد پدافند شهرداری قدس پاس شمیران پارسه مهر تهران نگین الماس بی باک کشت و صنعت پیشوا نهال بارسا شمیران توحید عقاب اسپهبدقارن پرشان

 توحید عقاب شهرداری قدس پرشان پارسه مهر تهران رعد پدافند کشت و صنعت پیشوا پاس شمیران توحید عقاب نگین الماس بی باک پرشان نهال بارسا شمیران رعد پدافند

 کشت و صنعت پیشوا پارسه مهر تهران توحید عقاب کشت و صنعت پیشوا پرشان توحید عقاب رعد پدافند پرشان پاس شمیران رعد پدافند نگین الماس بی باک پاس شمیران

 1401دسته اول بزرگساالن فصل جدول مسابقات  لیگ 

 تیم های قرمز رنگ میزبان  می باشند.

 هفته سیزدهم هفته چهاردهم هفته پانزدهم

 پرسیان نوین ایرانیان شهرداری قدس پرسیان نوین ایرانیان پارسه مهر تهران پرسیان نوین ایرانیان کشت و صنعت پیشوا

ابتوحید عق  عرشیا آذربایجان پارسه مهر تهران شهرداری قدس کشت و صنعت پیشوا پارسه مهر تهران 

 پارس تهران سورنا کشت و صنعت پیشوا عرشیا آذربایجان توحید عقاب شهرداری قدس پرشان

پدافندرعد   فرهود گستر اهورا توحید عقاب پارس تهران سورنا پرشان عرشیا آذربایجان 

 امیرکبیر پرشان فرهود گستر اهورا رعد پدافند پارس تهران سورنا پاس شمیران

 در نیکا رعد پدافند امیرکبیر پاس شمیران فرهود گستر اهورا نگین الماس بی باک

شمیرانپاس  در نیکا نگین الماس بی باک امیرکبیر نهال بارسا شمیران  اسپهبدقارن 

 نهال بارسا شمیران نگین الماس بی باک اسپهبدقارن نهال بارسا شمیران در نیکا اسپهبدقارن
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