
 

ا ــال آسیـبــالیون وــفدراسیــکن  

 مسابقات قهرمانی مردان آسیا تاریخچه  
 

 

 سال میزبان  دوره 
 بندی کشورهای شرکت کنندهرتبه

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
               نیوزیلند اندونزی  فیلیپین  استرالیا چین  جنوبی کره  ژاپن  1975 استرالیا 1

       یمن  بحرین  لبنان سنگاپور  نیوزیلند سوریه  عربستان  عراق  کویت  ایران  هند استرالیا ژاپن  جنوبی کره  چین  1979 ن ریحب 2

           نپال کنگ هنگ  اندونزی  نیوزیلند کویت  استرالیا هند تایپه چین  جنوبی کره  چین  ژاپن  1983 ژاپن  3

     اردن  یمن  امارات تایلند عربستان  نیوزیلند استرالیا ایران  عراق  بحرین  پاکستان تایپه چین  هند کویت  جنوبی کره  چین  ژاپن  1987 کویت  4

   قطر  نپال بنگالدش  بحرین  تایلند کنگ هنگ  سریالنکا  نیوزیلند امارات استرالیا تایپه چین  ایران  عراق  هند کویت  پاکستان چین  ژاپن  جنوبی کره  1989 جنوبی کره  5

       اموآس امارات عربستان  نیوزیلند شمالیکره  کنگ هنگ  تایلند پاکستان ایران  اندونزی  تایپه چین  استرالیا چین  جنوبی کره  ژاپن  1991 استرالیا 6

      بنگالدش  فیلیپین  کویت  عربستان  سریالنکا  نیوزیلند تایپه چین  هند پاکستان تایلند استرالیا ایران  چین  ژاپن  قزاقستان جنوبی کره  1993 تایلند 7

        قزاقستان لبنان نیوزیلند فیلیپین  قطر  یمن  پاکستان تایلند تایپه چین  استرالیا ایران  جنوبی کره  چین  ژاپن  1995 جنوبی کره  8

     امارات ازبکستان  سریالنکا  فیلیپین  ماکائو عربستان  تایلند بحرین  هند قطر  پاکستان ایران  جنوبی کره  تایپه چین  استرالیا ژاپن  چین  1997 قطر  9

        لبنان قطر  سریالنکا  قزاقستان بحرین  هند پاکستان تایپه چین  اندونزی  ایران  ژاپن  جنوبی کره  استرالیا چین  1999 ایران  10

          کنگ هنگ  قطر  امارات کویت  عربستان  هند تایپه چین  ایران  چین  ژاپن  استرالیا جنوبی کره  2001 جنوبی کره  11

       امارات نیوزیلند بحرین  عربستان  قطر  تایلند تایپه چین  قزاقستان پاکستان ژاپن  هند استرالیا ایران  چین  جنوبی کره  2003 چین  12

    کنگ هنگ  امارات ازبکستان  نیوزیلند فیلیپین  تایپه چین  ویتنام  اندونزی  بحرین  پاکستان استرالیا قطر  ایران  تایلند هند جنوبی کره  چین  ژاپن  2005 تایلند 13

     کویت  مالدیو ویتنام  سریالنکا  پاکستان سنگاپور  قطر  قزاقستان هند کنگ هنگ  اندونزی  تایلند ایران  جنوبی کره  چین  ژاپن  استرالیا 2007 اندونزی  14

    مالدیو کنگ هنگ  سریالنکا  فیلیپین  قطر  تایلند ویتنام  لبنان میانمار  هند تایپه چین  استرالیا اندونزی  قزاقستان چین  جنوبی کره  ایران  ژاپن  2009 فیلیپین  15

      ازبکستان  افغانستان  ترکمنستان تایپه چین  قطر  اندونزی  تایلند قزاقستان سریالنکا  پاکستان هند ژاپن  استرالیا جنوبی کره  چین  ایران  2011 ایران  16

 عربستان  افغانستان  عمان  میانمار  کویت  ازبکستان  سریالنکا  امارات عراق  بحرین  قطر  قزاقستان تایپه چین  لبنان هند تایلند استرالیا ژاپن  چین  جنوبی کره  ایران  2013 امارات 17

      ترکمنستان عمان  کویت  سریالنکا  بحرین  هند پاکستان قزاقستان تایلند جنوبی کره  تایپه چین  استرالیا قطر  چین  ایران  ژاپن  2015 ایران  18

      کنگ هنگ  عربستان  سریالنکا  عراق  پاکستان تایلند ویتنام  قطر  استرالیا تایپه چین  چین  ایران  اندونزی  جنوبی کره  قزاقستان ژاپن  2017 اندونزی  19

      کنگ هنگ  کویت  سریالنکا  عمان  اندونزی  تایلند قزاقستان قطر  هند پاکستان چین  تایپه چین  جنوبی کره  ژاپن  استرالیا ایران  2019 ایران  20

 


