
 

 

 .باشند یم  زبانیقرمز رنگ م یها میت

            

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

 استراحت گسترش کیا استراحت امیرکبیرتهران
تیم پنجم دسته 

17اول زیر   
 استراحت

پایدار استقامت 

 توانا بنفشه
 استراحت

سپهر فرزانگان 

 تورج
 استراحت مشکی پوشان استراحت

تیم سیزدهم 

 دسته اول
 امیرکبیرتهران گسترش کیا

تیم پنجم دسته 

17اول زیر   
 گسترش کیا

پایدار استقامت 

 توانا بنفشه

تیم پنجم دسته 

17اول زیر   

سپهر فرزانگان 

 تورج

پایدار استقامت 

 توانا بنفشه
 مشکی پوشان

سپهر فرزانگان 

 تورج

قهرمان حوزه 

 شمیرانات

 مهر یاران مغان
تیم پنجم دسته 

17اول زیر   

تیم سیزدهم 

 دسته اول

پایدار استقامت 

 توانا بنفشه
 امیرکبیرتهران

سپهر فرزانگان 

 تورج
 مشکی پوشان گسترش کیا

تیم پنجم دسته 

17اول زیر   

قهرمان حوزه 

 شمیرانات

پایدار استقامت 

 توانا بنفشه
 سرخ پوشان

 تهرانجوان
پایدار استقامت 

 توانا بنفشه
 مهر یاران مغان

سپهر فرزانگان 

 تورج

تیم سیزدهم 

 دسته اول
 امیرکبیرتهران مشکی پوشان

قهرمان حوزه 

میراناتش  
 سرخ پوشان گسترش کیا

تیم پنجم دسته 

17اول زیر   
 تهرانجوان

 سرخ پوشان
سپهر فرزانگان 

 تورج
 مهر یاران مغان مشکی پوشان تهرانجوان

قهرمان حوزه 

 شمیرانات

تیم سیزدهم 

 دسته اول
 مهر یاران مغان گسترش کیا تهرانجوان امیرکبیرتهران سرخ پوشان

قهرمان حوزه 

 شمیرانات
 سرخ پوشان مشکی پوشان

قهرمان حوزه 

 شمیرانات
مغانمهر یاران  سرخ پوشان تهرانجوان  تهرانجوان 

تیم سیزدهم 

 دسته اول
 امیرکبیرتهران مهر یاران مغان

تیم سیزدهم 

 دسته اول

 هفته هفتم هفته هشتم هفته نهم هفته دهم هفته یازدهم 

 

قهرمان حوزه 

 شمیرانات
مغانمهر یاران  استراحت تهرانجوان استراحت سرخ پوشان استراحت  استراحت 

تیم سیزدهم 

 دسته اول
 استراحت

 سرخ پوشان مشکی پوشان
قهرمان حوزه 

 شمیرانات
 تهرانجوان مهر یاران مغان سرخ پوشان تهرانجوان

تیم سیزدهم 

 دسته اول
 امیرکبیرتهران مهر یاران مغان

سپهر فرزانگان 

 تورج
 مهر یاران مغان مشکی پوشان تهرانجوان

قهرمان حوزه 

 شمیرانات

تیم سیزدهم 

 دسته اول
 گسترش کیا تهرانجوان امیرکبیرتهران سرخ پوشان

پایدار استقامت 

 توانا بنفشه
 مهر یاران مغان

سپهر فرزانگان 

 تورج

تیم سیزدهم 

 دسته اول
 امیرکبیرتهران مشکی پوشان

قهرمان حوزه 

 شمیرانات
 سرخ پوشان گسترش کیا

تیم پنجم دسته 

17اول زیر   

تیم پنجم دسته 

17اول زیر   

تیم سیزدهم 

 دسته اول

پایدار استقامت 

 توانا بنفشه
 امیرکبیرتهران

سپهر فرزانگان 

 تورج
 مشکی پوشان گسترش کیا

تیم پنجم دسته 

17اول زیر   

قهرمان حوزه 

اناتشمیر  

پایدار استقامت 

 توانا بنفشه

 امیرکبیرتهران گسترش کیا
تیم پنجم دسته 

17اول زیر   
 گسترش کیا

پایدار استقامت 

 توانا بنفشه

تیم پنجم دسته 

17اول زیر   

سپهر فرزانگان 

 تورج

پایدار استقامت 

 توانا بنفشه
 مشکی پوشان

سپهر فرزانگان 

 تورج
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