
  () یادواره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 1400سال  باشگاه های كشور لیگ برتر مردان برگشت  برنامه دور 

 ساعت خ هفته / روز / تاری
  .ش

 مسابقه 
 محل برگزاری رنگ لباس تیم میهمان  رنگ لباس میزبان  تیم

 چهاردهمهفته    

 یكشنبه  روز 

 12/10/1400  مورخ

 

 نفری غدیر 6000سالن   قرمز  فوالد سیرجان ایرانیان  آبی آذرباتری ارومیه  92 16

 نفری زاگرس مریوان  1200 مشكی قرمز ارومیه شهرداری   سبز راه یاب ملل مریوان  93 16

 دی  9سالن   مشكی  فوالد مباركه سپاهان  نارنجی  مس  رفسنجان  94 16

 سالن امام خمینی گرگان  مشكی  لبنبات هراز آمل  سبز پاس  گرگان  95 16

 خانه والیبال  طوسی  سایپا  فیروزه ای پیكان  96 16

 هورسان رامسر  97 16
مشكی  
 طالیی 

 مجموعه ورزشی شهید صدر  سفید  شهرداری ورامین 

 سالن المپیک گنبد کاووس مشكی  شهداب یزد  سفید شهرداری گنبد   98 16

 پانزدهم هفته    

 چهارشنبه روز 

 15/10/1400  مورخ 

 

 سلیمانیسیرجان مجموعه ورزشی شهید  سفید  راه یاب ملل مریوان  قرمز  فوالد سیرجان ایرانیان  99 16

 نفری غدیر 6000سالن   مشكی  مس رفسنجان  آبی آذر باتری ارومیه  100 15

 نفری غدیر 6000سالن   فید س  پاس گرگان  قرمز مشكی  شهرداری ارومیه  101 18

 فید سرمه ای س  پیكان  زرد  فوالد مباركه سپاهان  102 17
آبان مجموعه نقش جهان   25سالن  

 اصفهان

 سالن پیامبر اعظم ) ص(  طالیی مشكی  هورسان رامسر  سبز لبنیات هراز آمل  103 16

 خانه والیبال  رمه ای س  شهرداری گنبد  نارنجی  سایپا  104 16

 سالن شهید گل عباسی  آبی  شهداب یزد  سفید شهرداری ورامین  105 16

 شانزدهم هفته    

 یكشنبه  روز 

 19/10/1400  مورخ

 

 دی  9سالن   ای   سرمه  سیرجان ایرانیان فوالد   نارنجی  مس رفسنجان  106 16

 سالن امام خمینی گرگان سفید  راه یاب ملل مریوان  سبز پاس گرگان  107 16

 خانه والیبال  زرد  آذر باتری  ارومیه  فیروزه ای پیكان  108 16

 هورسان رامسر  109 16
مشكی 
 طالیی

 مجموعه ورزشی شهید صدر  قرمز مشكی شهرداری  ارومیه 

 سالن المپیک گنبد کاووس مشكی  فوالد مباركه سپاهان  سفید شهرداری گنبد  110 16

 سالن اختصاصی شهداب  مشكی  لبنیات هراز آمل  آبی شهداب یزد  111 16

 سالن شهید گل عباسی  طوسی  سایپا  سرمه ای  شهرداری ورامین  112 16

 هفدهمهفته    

 چهارشنبه روز

 22/10/1400  مورخ

 

 سیرجان مجموعه ورزشی شهید سلیمانی فید س  پاس گرگان  قرمز  فوالد سیرجان ایرانیان  113 16

 دی  9سالن   فید سرمه ای س  پیكان  نارنجی  مس رفسنجان  114 16

 نفری زاگرس  1200سالن   مشكی طالیی  هورسان رامسر  سبز راه یاب ملل مریوان  115 16

 نفری غدیر 6000سالن   سفید  شهرداری گنبد  آبی آذر باتری ارومیه  116 15

 نفری غدیر 6000سالن   آبی  شهداب یزد  مشكی   قرمز شهرداری ارومیه  117 18

 سرمه ای  شهرداری ورامین  زرد  فوالد مباركه سپاهان  118 17
آبان مجموعه نقش جهان   25سالن  

 اصفهان

 سالن پیامبر اعظم ) ص(  طوسی  سایپا  سبز لبنیات هراز آمل  119 16



  () یادواره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 1400سال  باشگاه های كشور لیگ برتر مردان برگشت  برنامه دور 

 ساعت روز / تاریخ هفته / 
.   ش

 مسابقه 
 محل برگزاری رنگ لباس تیم رنگ لباس تیم

 

 هجدهم هفته    

 روز یكشنبه 

 26/10/1400  مورخ

 

 خانه والیبال  قرمز فوالد سیرجان ایرانیان  فیروزه ای  پیكان  120 15

 هورسان رامسر  121 16
مشكی 
 طالیی

 مجموعه ورزشی شهید صدر  سفید پاس گرگان 

 سالن المپیک گنبد کاووس مشكی مس رفسنجان  سفید شهرداری گنبد 122 16

 سالن اختصاصی شهداب  سفید راه یاب ملل مریوان  مشكی شهداب یزد 123 16

 گل عباسی  شهید سالن زرد  آذرباتری ارومیه سرمه ای  شهرداری ورامین 124 16

 والیبال خانه  قرمزمشكی  شهرداری ارومیه  نارنجی  سایپا  125 18

 سالن پیامبر اعظم ) ص(  مشكی فوالد مباركه سپاهان  سبز لبنیات هراز آمل  126 16

 

 نوزدهم هفته    

 روز چهارشنبه

 29/10/1400مورخ 

 

 سیرجان مجموعه ورزشی شهید سلیمانی طالیی مشكی  هورسان رامسر  قرمز  فوالد سیرجان ایرانیان  127 16

 خانه والیبال  سفید گنبدشهرداری  زه اییرو ف پیكان  128 16

 سالن امام خمینی گرگان آبی شهداب یزد سبز پاس گرگان  129 16

 دی  9سالن   سفید شهرداری ورامین نارنجی  مس رفسنجان  130 16

 خانه والیبال  فیدس راه یاب ملل مریوان  نارنجی  سایپا  131 16

 نفری غدیر 6000سالن   سبز لبنیات هراز آمل  آبی آذرباتری ارومیه 132 15

 نفری غدیر 6000سالن   زرد  فوالد مباركه سپاهان  قرمز مشكی  شهرداری ارومیه  133 18

    

 بیستم هفته  

 روز یكشنبه  

 03/11/1400مورخ 

 

 سیرجان مجموعه ورزشی شهید سلیمانی سرمه ای  شهرداری گنبد قرمز  فوالد  سیرجان ایرانیان  134 16

 سالن اختصاصی شهداب  طالیی مشكی  هورسان رامسر  آبی یزدشهداب  135 16

 گل عباسی  شهید سالن فیروزه ای  پیكان  سفید شهرداری ورامین 136 16

 خانه والیبال  سفید پاس گرگان  نارنجی  سایپا  137 16

 سالن پیامبر اعظم ) ص(  مشكی مس رفسنجان  سبز لبنیات هراز آمل  138 16

 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان  25سالن  سفید راه یاب ملل مریوان  زرد  فوالد مباركه سپاهان  139 17

 نفری غدیر 6000سالن   رد ز آذرباتری ارومیه قرمز مشكی  شهرداری ارومیه  140 16

 

 بیست و یكم هفته    

 روز  چهارشنبه

 06/11/1400مورخ 

 

 سیرجان مجموعه ورزشی شهید سلیمانی  آبی شهداب یزد قرمز فوالد سیرجان ایرانیان  141 16

 سالن المپیک گنبد کاووس سرمه ای  شهرداری ورامین سفید شهرداری گنبد 142 16

 مجموعه ورزشی شهید صدر  طوسی سایپا  مشكی طالیی  هورسان رامسر  143 16

 خانه والیبال  مشكی لبنیات هراز آمل  فیروزه ای  پیكان  144 16

 سالن امام خمینی گرگان مشكی فوالد مباركه سپاهان  سبز گرگان پاس  145 16

 دی  9سالن   مشكی قرمز شهرداری ارومیه  نارنجی  مس رفسنجان  146 16

 زاگرس نفری  1200سالن   زرد  آذرباتری ارومیه سبز راه یاب ملل مریوان  147 16

 

 بیست و دوم هفته    

 روز یكشنبه 

 10/11/1400مورخ 

 

 سالن شهید گل عباسی  قرمز  فوالد سیرجان ایرانیان  سرمه ای  شهرداری ورامین 148 16

 خانه والیبال  آبی شهداب یزد نارنجی  سایپا  149 16

 سالن پیامبر اعظم ) ص(  سرمه ای  شهرداری گنبد سبز لبنیات هراز آمل  150 16

 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان  25سالن  مشكی طالیی  هورسان رامسر  زرد  فوالد مباركه سپاهان  151 17

 نفری غدیر 6000سالن   فید سرمه ای س  پیكان  قرمز مشكی  شهرداری ارومیه  152 15

 نفری غدیر 6000سالن   سفید پاس گرگان  آبی آذرباتری ارومیه 153 18

 نفری زاگرس  1200سالن   مشكی مس رفسنجان  سبز راه یاب ملل مریوان  154 16



  () یادواره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 1400سال  باشگاه های كشور لیگ برتر مردان برگشت  برنامه دور 

 

     

 سازمان لیگ فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران  

 ساعت هفته / روز / تاریخ 
  .ش

 مسابقه 
 محل برگزاری رنگ لباس تیم رنگ لباس تیم

  

 هفته بیست و سوم  

 روز چهارشنبه

 13/11/1400روز  

 

 سیرجان مجموعه ورزشی شهید سلیمانی طوسی سایپا  قرمز فوالد سیرجان ایرانیان  155 16

 سالن شهید گل عباسی  سبز لبنیات هراز آمل  سرمه ای  شهرداری ورامین 156 16

 سالن اختصاصی شهداب  مشكی فوالد مباركه سپاهان  آبی شهداب یزد 157 16

 سالن المپیک گنبد کاووس مشكی قرمز شهرداری ارومیه  سفید شهرداری گنبد 158 16

 هورسان رامسر  159 16
مشكی 
 طالیی

 مجموعه ورزشی شهید صدر  زرد  آذرباتری ارومیه

 خانه والیبال  سفید مریوان راه یاب ملل  فیروزه ای  پیكان  160 16

 سالن امام خمینی گرگان مشكی مس رفسنجان  سبز پاس گرگان  161 16

  

    

 هفته بیست و چهارم

 

 روز  یكشنبه 

 17/11/1400  روز   

 سالن پیامبر اعظم ) ص(  مه ای سر  فوالد سیرجان ایرانیان  سبز لبنیات هراز آمل  162 16

 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان  25سالن  طوسی سایپا  زرد  فوالد مباركه سپاهان  163 17

 نفری غدیر 6000سالن   سفید شهرداری ورامین قرمز مشكی  شهرداری ارومیه  164 15

 نفری غدیر 6000سالن   مشكی شهداب یزد آبی آذرباتری ارومیه 165 18

 المپیک گنبد کاووسسالن   سبز مریوان   راه یاب ملل  سفید گنبد  شهرداری  166 16

 دی  9سالن   طالیی مشكی  هورسان رامسر  نارنجی  مس رفسنجان  167 16

 ن امام خمینی گرگانسال فید سرمه ای س  پیكان  سبز پاس گرگان  168 16

    

 

 هفته بیست و پنجم 

 

 روز چهارشنبه

 20/11/1400مورخ     

 سیرجان مجموعه ورزشی شهید سلیمانی مشكی فوالد مباركه سپاهان  قرمز  فوالد سیرجان ایرانیان  169 16

 سالن پیامبر اعظم )ص( مشكی قرمز شهرداری ارومیه  سبز لبنیات هراز  آمل  170 16

 خانه والیبال  زرد  آذرباتری ارومیه نارنجی  سایپا  171 16

 سالن شهید گل عباسی  سفید راه یاب ملل مریوان  سرمه ای  شهرداری ورامین 172 16

 سالن اختصاصی شهداب  نارنجی  مس رفسنجان  مشكی شهداب یزد 173 16

 سالن المپیک گنبد کاووس سبز پاس گرگان  سفید شهرداری گنبد 174 16

 مجموعه ورزشی شهید صدر  فید سرمه ای س  پیكان  مشكی طالیی  هورسان رامسر  175 16

    

 

 هفته بیست و ششم 

 

 روز  یكشنبه 

 

 24/11/1400مورخ     

 نفری غدیر 6000سالن   سرمه ای  فوالد سیرجان ایرانیان  قرمز مشكی  شهرداری ارومیه  176 15

 نفری غدیر 6000سالن   مشكی فوالد مباركه سپاهان  آبی آذرباتری ارومیه 177 18

 سالن پیامبر اعظم )ص( سفید مریوان  راه یاب ملل  سبز لبنیات  هراز آمل  178 16

 دی  9سالن   طوسی سایپا  نارنجی  مس رفسنجان  179 16

 سالن امام خمینی گرگان سفید شهرداری ورامین سبز پاس گرگان  180 16

 خانه والیبال  مشكی شهداب یزد فیروزه ای  پیكان  181 16

 هورسان رامسر  182 16
مشكی 
 طالیی

 مجموعه ورزشی شهید صدر  سفید شهرداری گنبد


