
  1401سال  باشگاه های كشور برنامه دور رفت لیگ برتر مردان

 ساعت خ هفته / روز / تاری
  .ش

 مسابقه 
 محل برگزاری رنگ لباس تیم میهمان  رنگ لباس میزبان  تیم

 هفته اول    

  چهارشنبهروز 

 06/07/1401مورخ  

 

 سالن امام خمینی  –گرگان  سرمه ای  نیان الکترونیک خراسان  سفید  پاس  گرگان  1 16

 خانه والیبال   -تهران  سبز راه یاب ملل مریوان  نارنجی  سایپا  2 16

 نفری شاهدیه   6000سالن  -یزد  مشکی طالیی هورسان رامسر  نارنجی  شهداب یزد  3 16

 دی 9سالن  –رفسنجان  سرمه ای  ایرانیان   فوالد سیرجان  نارنجی  مس رفسنجان  4 16

 سالن پیامبر اعظم )ص(  –آمل  قرمز ایفاسرام اردکان  سبز  لبنیات هراز آمل  5 16

 شهدای مخابرات سالن  –اصفهان  سرمه ای  پیکان تهران  قرمز  گیتی پسند اصفهان  6 16

 نفری غدیر 6000سالن  –  ارومیه سرمه ای  شهرداری گنبد  سفید  شهرداری ارومیه  7 16

 هفته دوم 

 روز چهارشنبه 

 13/07/1401مورخ 

 نفری 1200سالن  –مریوان  سبز  پاس گرگان  سفید  راه یاب ملل مریوان  8 16

 مجموعه ورزشی شهید صدر –رامسر  نارنجی  نیان الکترونیک خراسان  مشکی طالیی هورسان رامسر  9 16

 طوسی سایپا تهران  سرمه ای  فوالد سیرجان ایرانیان  10 16
مجموعه ورزشی امام علی   –سیرجان 

 ) ع(

 سالن آیت اله خاتمی  – اردکان نارنجی مشکی  شهداب یزد  قرمز ایفاسرام اردکان  11 16

 خانه والیبال   -تهران  مشکی مس رفسنجان  سفید  پیکان تهران  12 16

 سالن المپیک  –گنبد  سبز لبنیات هراز آمل  سرمه ای  شهرداری گنبد  13 16

 نفری غدیر 6000سالن  –  ارومیه سفید گیتی پسند اصفهان  قرمز  شهرداری ارومیه  14 16

 هفته سوم

 چهارشنبهروز 

 20/07/1401  مورخ

 سالن امام خمینی  –گرگان  مشکی طالیی هورسان رامسر  سفید  پاس گرگان  15 16

 نفری 1200سالن  –مریوان  قرمز فوالد سیرجان ایرانیان  سبز  راه یاب ملل مریوان  16 16

 سالن مهران – مشهد قرمز ایفاسرام اردکان  سرمه ای  نیان الکترونیک خراسان  17 16

 خانه والیبال   -تهران  سرمه ای  پیکان تهران  نارنجی  سایپا  تهران  18 16

 نفری شاهدیه   6000سالن  -یزد  زرد مشکی  شهرداری گنبد  نارنجی  شهداب یزد  19 16

 دی 9سالن  –رفسنجان  سفید شهرداری ارومیه  نارنجی  مس رفسنجان  20 16

 سالن پیامبر اعظم )ص(  –آمل  قرمز گیتی پسند اصفهان  سبز  لبنیات هراز آمل  21 16

 هفته چهارم

 شنبه یكروز 

 24/07/1401مورخ 

 سبز پاس گرگان  سرمه ای  فوالد سیرجان ایرانیان  22 16
مجموعه ورزشی امام علی   –سیرجان 

 ) ع(

 سالن آیت اله خاتمی  – اردکان مشکی طالیی هورسان رامسر  قرمز  ایفاسرام اردکان  23 16

 نفری 1200سالن  –مریوان  سرمه ای  پیکان تهران  سفید راه یاب ملل مریوان  24 16

 سالن المپیک  –گنبد  نارنجی  نیان الکترونیک خراسان  سرمه ای  شهرداری گنبد  25 16

 نفری غدیر 6000سالن  –  ارومیه طوسی سایپا تهران  قرمز  شهرداری ارومیه  26 16

 شهدای مخابرات سالن  –اصفهان  مشکی نارنجی  شهداب یزد  قرمز  گیتی پسند اصفهان  27 16

 سالن پیامبر اعظم )ص(  –آمل  مشکی مس رفسنجان  سبز  لبنیات هراز آمل  28 16



  1401سال  باشگاه های كشور برنامه دور رفت لیگ برتر مردان

 ساعت هفته / روز / تاریخ 
.   ش

 مسابقه 
 محل برگزاری رنگ لباس تیم رنگ لباس تیم

 هفته پنجم 

 شنبهچهارروز 

 27/07/1401مورخ 

 سالن امام خمینی  –گرگان  مشکی ایفاسرام اردکان  سفید پاس گرگان  29 16

 سفید پیکان تهران قرمز فوالد سیرجان ایرانیان  30 16
مجموعه ورزشی امام علی   –سیرجان 

 ) ع(

 مجموعه ورزشی شهید صدر –رامسر  زرد مشکی شهرداری گنبد مشکی طالیی هورسان رامسر  31 16

 نفری 1200سالن  –مریوان  سفید شهرداری ارومیه  سبز راه یاب ملل مریوان  32 16

 سالن مهران – مشهد سفید گیتی پسند اصفهان  نارنجی  نیان الکترونیک خراسان  33 16

 خانه والیبال   -تهران  آبی لبنیات هراز آمل  نارنجی  سایپا تهران  34 16

 نفری شاهدیه   6000سالن  -یزد  مشکی مس رفسنجان  نارنجی  شهداب یزد 35 16

 هفته ششم 

 روز چهارشنبه

 1401/ 04/08مورخ 

 خانه والیبال   -تهران  سبز پاس گرگان  سرمه ای  پیکان تهران 36 16

 سالن المپیک  –گنبد  قرمز ایفاسرام اردکان  سرمه ای  شهرداری گنبد 37 16

 نفری غدیر 6000سالن  –  ارومیه سرمه ای  فوالد سیرجان ایرانیان  سفید شهرداری ارومیه  38 16

 شهدای مخابرات سالن  –اصفهان  طالیی مشکی هورسان رامسر  قرمز گیتی پسند اصفهان  39 16

 سالن پیامبر اعظم )ص(  –آمل  سفید راه یاب ملل مریوان  سبز لبنیات هراز آمل  40 16

 دی 9سالن  –رفسنجان  سرمه ای  نیان الکترونیک خراسان  نارنجی  مس رفسنجان  41 16

 نفری شاهدیه   6000سالن  -یزد  طوسی سایپا تهران  نارنجی  شهداب یزد 42 16

 هفته هفتم 

 چهارشنبهروز 

 11/08/1401مورخ 

 سالن امام خمینی  –گرگان  زرد مشکی  شهرداری گنبد سفید پاس گرگان  43 16

 خانه والیبال   -تهران  قرمز شهرداری ارومیه  سفید پیکان تهران 44 16

 سالن آیت اله خاتمی  – اردکان سفید گیتی پسند اصفهان  قرمز ایفاسرام اردکان  45 16

 سبز لبنیات هراز آمل  سرمه ای  فوالد سیرجان ایرانیان  46 16
مجموعه ورزشی امام علی   –سیرجان 

 ) ع(

 مجموعه ورزشی شهید صدر –رامسر  نارنجی  مس رفسنجان  مشکی طالیی هورسان رامسر  47 16

 نفری 1200سالن  –مریوان  نارنجی  شهداب  یزد  سبز راه یاب ملل مریوان  48 16

 سالن مهران – مشهد نارنجی  سایپا  تهران  سرمه ای  نیان الکترونیک خراسان  49 16

 هفته هشتم 

 روز چهارشنبه

 18/08/1401مورخ 

 نفری غدیر 6000سالن  –  ارومیه سبز پاس گرگان  سفید شهرداری ارومیه  50 16

 شهدای مخابرات سالن  –اصفهان  زرد مشکی  شهرداری گنبد قرمز گیتی پسند اصفهان  51 16

 سالن پیامبر اعظم )ص(  –آمل  سفید  پیکان تهران سبز لبنیات هراز آمل  52 16

 دی 9سالن  –رفسنجان  مشکی ایفاسرام اردکان  نارنجی  مس رفسنجان  53 16

 نفری شاهدیه   6000سالن  -یزد  ای  سرمه فوالد سیرجان ایرانیان  نارنجی  شهداب یزد 54 16

 خانه والیبال   –تهران  مشکی طالیی هورسان رامسر  طوسی سایپا تهران  55 16

 سالن مهران – مشهد سفید راه یاب ملل مریوان  نارنجی  نیان الکترونیک خراسان  56 16

 هفته نهم 

 شنبه  یكروز 

 22/08/1401  مورخ

 سالن امام خمینی  –گرگان  قرمز اصفهان گیتی پسند  سفید پاس گرگان  57 16

 نفری غدیر 6000سالن  –  ارومیه آبی لبنیات هراز آمل  قرمز شهرداری ارومیه  58 16

 سالن المپیک  –گنبد  نارنجی  مس رفسنجان  سرمه ای  شهرداری گنبد 59 16

 خانه والیبال   –تهران  نارنجی  شهداب یزد سرمه ای  پیکان تهران 60 16

 سالن آیت اله خاتمی  – اردکان طوسی سایپا تهران  قرمز ایفاسرام اردکان  61 16

 نارنجی  نیان الکترونیک خراسان  سرمه ای  فوالد سیرجان ایرانیان  62 16
مجموعه ورزشی امام علی   –سیرجان 

 ) ع(

 مجموعه ورزشی شهید صدر –رامسر  سفید راه یاب ملل مریوان  مشکی طالیی هورسان رامسر  63 16



  1401سال  باشگاه های كشور برنامه دور رفت لیگ برتر مردان

 

 آغاز میگردد. 23/09/1401الزم بذكر است دور برگشت مسابقات از مورخ    

 

 

 سازمان لیگ فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران   

 ساعت تاریخ هفته / روز / 
شماره 

 مسابقه 
 محل برگزاری رنگ لباس تیم رنگ لباس تیم

 هفته دهم 

 

 شنبه  چهارروز

 

 25/08/1401مورخ 

 سالن پیامبر اعظم )ص(  –آمل  یدسف پاس گرگان  سبز لبنیات هراز آمل  64 16

 دی 9سالن  –رفسنجان  سفید گیتی پسند اصفهان  نارنجی  مس رفسنجان  65 16

 نفری شاهدیه   6000سالن  -یزد  سفید شهرداری ارومیه  نارنجی  شهداب یزد 66 16

 خانه والیبال   –تهران  سرمه ای  شهرداری گنبد نارنجی  سایپا تهران  67 16

 سالن مهران – مشهد سفید پیکان تهران سرمه ای  نیان الکترونیک خراسان  68 16

 نفری 1200سالن  –مریوان  مشکی ایفاسرام اردکان  سبز راه یاب ملل مریوان  69 16

 مجموعه ورزشی شهید صدر –رامسر  قرمز فوالد سیرجان ایرانیان  مشکی طالیی هورسان رامسر  70 16

 هفته یازدهم

 

 روز چهارشنبه

 

 02/09/1401مورخ 

 امام خمینی سالن  –گرگان  کیمش رفسنجان  مس سفید پاس گرگان  71 16

 سالن پیامبر اعظم )ص(  –آمل  نارنجی  شهداب یزد سبز لبنیات هراز آمل  72 16

 شهدای مخابرات سالن  –اصفهان  طوسی سایپا تهران  قرمز گیتی پسند اصفهان  73 16

 نفری غدیر 6000سالن  –  ارومیه نارنجی  نیان الکترونیک خراسان  سفید شهرداری ارومیه  74 16

 سالن المپیک  –گنبد  سبز راه یاب ملل مریوان  سرمه ای  شهرداری گنبد 75 16

 خانه والیبال   -تهران  مشکی طالیی هورسان رامسر  سفید پیکان تهران 76 16

 سالن آیت اله خاتمی  – اردکان سرمه ای  فوالد سیرجان ایرانیان  قرمز ایفاسرام اردکان  77 16

 هفته دوازدهم 

 

 یكشنبه  روز 

 

 06/09/1401مورخ 

 نفری شاهدیه   6000سالن  -یزد  سبز پاس گرگان  نارنجی  شهداب یزد 78 16

 خانه والیبال   -تهران  مشکی مس رفسنجان  نارنجی  سایپا تهران  79 16

 سالن مهران – مشهد سبز لبنیات هراز آمل  سرمه ای  نیان الکترونیک خراسان  80 16

 نفری 1200سالن  –مریوان  سفید گیتی پسند اصفهان  سبز راه یاب ملل مریوان  81 16

 مجموعه ورزشی شهید صدر –رامسر  قرمز شهرداری ارومیه  مشکی طالیی هورسان رامسر  82 16

 سرمه ای  شهرداری گنبد قرمز فوالد سیرجان ایرانیان  83 16
مجموعه ورزشی امام علی   –سیرجان 

 ) ع(

 سالن آیت اله خاتمی  – اردکان سفید پیکان تهران قرمز ایفاسرام اردکان  84 16

 هفته سیزدهم 

 

 روز چهارشنبه

 

 09/09/1401مورخ 

 سالن امام خمینی  –گرگان  نارنجی  سایپا تهران  سفید پاس گرگان  85 16

 نفری شاهدیه   6000سالن  -یزد  سرمه ای  نیان الکترونیک خراسان  نارنجی  شهداب یزد 86 16

 دی 9سالن  –رفسنجان  سبز مریوان راه یاب ملل  نارنجی  مس رفسنجان  87 16

 سالن پیامبر اعظم )ص(  –آمل  مشکی طالیی هورسان رامسر  سبز لبنیات هراز آمل  88 16

 شهدای مخابرات سالن  –اصفهان  سرمه ای  فوالد سیرجان ایرانیان  قرمز گیتی پسند اصفهان  89 16

 نفری غدیر 6000سالن  –  ارومیه مشکی ایفاسرام اردكان  سفید شهرداری ارومیه  90 16

 خانه والیبال   -تهران  زرد مشکی شهرداری گنبد سرمه ای  پیکان تهران 91 16


