
 

            

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

 آتیه اندیش آریانا احسان ری آتیه اندیش آریانا سجاد مهر دوستی آتیه اندیش آریانا تهران جوان پایدار
ستارگان آینده ساز 

 حامی
آریاناآتیه اندیش  نام گستر آتیه اندیش آریانا کیا ب آتیه اندیش آریانا  

 سجاد مهر دوستی احسان ری تهران جوان پایدار سجاد مهر دوستی پاس قوامین
ستارگان آینده ساز 

 حامی
 کیا ب احسان ری

ستارگان آینده ساز 

 حامی
 پیروزان تکین کیا ب نام گستر

 پاس قوامین احسان ری آریا پارس
ستارگان آینده ساز 

 حامی
 پیروزان تکین احسان ری نام گستر سجاد مهر دوستی کیا ب تهران جوان پایدار

ستارگان آینده ساز 

 حامی
 آتیه حساب البرز

 ایرانهر باباخانی
ستارگان آینده ساز 

 حامی
 آریا ورزش ایرسا احسان ری آتیه حساب البرز سجاد مهر دوستی پیروزان تکین تهران جوان پایدار نام گستر پاس قوامین کیا ب آریا پارس

 طوفان سرخ هدف سجاد مهر دوستی آریا ورزش ایرسا تهران جوان پایدار آتیه حساب البرز پاس قوامین پیروزان تکین آریا پارس نام گستر ایرانهر باباخانی کیا ب مقاومت

  توپان تهران جوان پایدار طوفان سرخ هدف پاس قوامین آریا ورزش ایرسا آریا پارس آتیه حساب البرز ایرانهر باباخانی پیروزان تکین مقاومت نام گستر  توپان

 مقاومت پاس قوامین  توپان آریا پارس طوفان سرخ هدف ایرانهر باباخانی آریا ورزش ایرسا مقاومت آتیه حساب البرز  توپان پیروزان تکین طوفان سرخ هدف

 ایرانهر باباخانی آریا پارس مقاومت ایرانهر باباخانی  توپان مقاومت طوفان سرخ هدف  توپان آریا ورزش ایرسا طوفان سرخ هدف آتیه حساب البرز آریا ورزش ایرسا

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

قوامینپاس  آتیه اندیش آریانا آریا پارس آتیه اندیش آریانا ایرانهر باباخانی آتیه اندیش آریانا مقاومت آتیه اندیش آریانا  توپان آتیه اندیش آریانا طوفان سرخ هدف  آتیه اندیش آریانا 

 تهران جوان پایدار آریا پارس پاس قوامین ایرانهر باباخانی آریا پارس مقاومت ایرانهر باباخانی  توپان مقاومت طوفان سرخ هدف  توپان آریا ورزش ایرسا

 سجاد مهر دوستی ایرانهر باباخانی تهران جوان پایدار مقاومت پاس قوامین  توپان آریا پارس طوفان سرخ هدف ایرانهر باباخانی آریا ورزش ایرسا مقاومت آتیه حساب البرز

 احسان ری مقاومت سجاد مهر دوستی  توپان تهران جوان پایدار طوفان سرخ هدف پاس قوامین آریا ورزش ایرسا آریا پارس آتیه حساب البرز ایرانهر باباخانی پیروزان تکین

  توپان احسان ری طوفان سرخ هدف سجاد مهر دوستی آریا ورزش ایرسا تهران جوان پایدار آتیه حساب البرز پاس قوامین پیروزان تکین آریا پارس نام گستر
ستارگان آینده ساز 

 حامی

 آریا ورزش ایرسا احسان ری آتیه حساب البرز سجاد مهر دوستی پیروزان تکین تهران جوان پایدار نام گستر پاس قوامین کیا ب
ستارگان آینده ساز 

 حامی
 کیا ب طوفان سرخ هدف

ستارگان آینده ساز 

 حامی
 پیروزان تکین احسان ری نام گستر سجاد مهر دوستی کیا ب تهران جوان پایدار

ستارگان آینده ساز 

 حامی
 نام گستر آریا ورزش ایرسا کیا ب آتیه حساب البرز

 سجاد مهر دوستی احسان ری
ستارگان آینده ساز 

 حامی
 کیا ب احسان ری

ستارگان آینده ساز 

 حامی
 پیروزان تکین آتیه حساب البرز نام گستر پیروزان تکین کیا ب نام گستر
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 تیم های قرمز رنگ میزبان  می باشند.

 هفته سیزدهم هفته چهاردهم هفته پانزدهم

ایرساآریا ورزش  آتیه اندیش آریانا آتیه حساب البرز آتیه اندیش آریانا پیروزان تکین  آتیه اندیش آریانا 

 طوفان سرخ هدف آتیه حساب البرز آریا ورزش ایرسا پیروزان تکین آتیه حساب البرز نام گستر

  توپان پیروزان تکین طوفان سرخ هدف نام گستر آریا ورزش ایرسا کیا ب

آینده ساز ستارگان 

 حامی
 مقاومت نام گستر  توپان کیا ب طوفان سرخ هدف

  توپان احسان ری
ستارگان آینده ساز 

 حامی
 ایرانهر باباخانی کیا ب مقاومت

 ایرانهر باباخانی احسان ری مقاومت سجاد مهر دوستی
ستارگان آینده ساز 

 حامی
 آریا پارس

ان پایدارتهران جو  پاس قوامین احسان ری آریا پارس سجاد مهر دوستی ایرانهر باباخانی 

ینپاس قوام  تهران جوان پایدار سجاد مهر دوستی پاس قوامین تهران جوان پایدار آریا پارس 

      

 1401فصل  نونهاالن دسته اولجدول مسابقات لیگ 

 


