
   1401سال   باشگاه های كشور  مردان  ( Aسری )  لیگ دسته اول   مسابقات  برگشت دور   اصالحیه برنامه 

 (   Aگروه  )       

 ساعت هفته / روز / تاریخ 
  .ش

 مسابقه 
 محل برگزاری رنگ لباس میهمان  تیم رنگ لباس میزبان تیم

 اول هفته 

 دوشنبه روز 

 09/1401/ 07 مورخ 

 آبی درناالر ارومیه سفید آبی باران طلوع سپید  112 15
مجموعه ورزشی   – بندر انزلی سنگاچین

 سنگاچین

 سالن شهدای نهاجا -تهران  نقره ای  شمس   آبی عقاب نهاجا  114 15

 سالن امام خمینی  -نور  قرمز نصر امید  مشكی كندوان شمال نور  116 15

 سالن شهید اقدمی  -تبریز  سفید توپكا  بابلسر  نارنجی مس  سونگون  118 15

 دوم هفته 

 جمعهروز 

 11/09/1401 مورخ 

 سالن ورزشی شهید فاضل ملوان  -تهران  مشكی عقاب نهاجا  آبی آسمانی  ملوان تهران 120 15

 سالن فدراسیون والیبال -تهران  مشكی كندوان شمال نور  سبز شمس  122 15

 دی مقاومت  9سالن  -تهران  سفید مس سونگون  زرد بسیج  مقاومت  124 15

 خانه والیبال سالن  -تهران  سفید بابلسر   توپكا مشكی نصر امید  126 14

 سومهفته 

 جمعهروز 

 18/09/1401 مورخ 

 سالن امام خمینی  -نور  سرمه ای  ملوان  تهران  قرمز كندوان شمال نور  128 15

 سالن شهید اقدمی  -تبریز  سفید درناالر ارومیه نارنجی مس  سونگون  130 15

 سالن قائم   -بابلسر  نقره ای  شمس  سرمه ای  توپكا بابلسر  132 15

 خانه والیبال سالن  -تهران  مشكی مقاومت  بسیج  قرمز نصر امید  134 14

 

 چهارم هفته 

 جمعه  روز 

 25/09/1401 مورخ 

 شهدای نهاجاسالن  -تهران  مشكی كندوان شمال نور  مشكی عقاب نهاجا  136 15

 سفید مس  سونگون  آبی سفید طلوع سپید باران  138 15
مجموعه ورزشی  – سنگاچین بندر انزلی 

 سنگاچین

 سالن ورزشی شهید فاضل ملوان  -تهران  سرمه ای  توپكا  بابلسر  آبی آسمانی  ملوان تهران 140 15

 نفری غدیر  6000سالن  -ارومیه  مشكی نصر امید  آبی درناالر ارومیه 142 15

 سالن فدراسیون والیبال -تهران  زرد مقاومت  بسیج  سبز شمس  144 15

 پنجم  هفته 

 جمعه  روز 

 02/10/1401 مورخ 

 سالن قائم  -بابلسر  آبی عقاب نهاجا  سفید توپكا  بابلسر  146 15

 والیبال خانه  سالن  -تهران  سفید آبی طلوع سپید باران  قرمز نصر امید  148 14

 دی مقاومت  9سالن  -تهران  سرمه ای  ملوان تهران زرد مقاومت  بسیج  150 15

 سالن فدراسیون والیبال -تهران  سفید درناالر ارومیه نقره ای  شمس  152 15

 ششم  هفته 

 جمعه  روز 

 09/10/1401  مورخ

 امام خمینی سالن  -نور  سرمه ای  توپكا  بابلسر  مشكی كندوان  شمال نور  154 15

 سالن شهدای نهاجا -تهران  زرد مقاومت  بسیج  مشكی عقاب  نهاجا  156 15

 نقره ای  شمس  آبی سفید طلوع  سپید باران  158 15
مجموعه ورزشی  – سنگاچین بندر انزلی 

 سنگاچین

 ملوان سالن ورزشی شهید فاضل  -تهران  سفید درنا ارومیه آبی آسمانی  ملوان  تهران  160 15



   1401سال   باشگاه های كشور  مردان  ( Aسری )  لیگ دسته اول   مسابقات  گشت ر بدور   اصالحیه برنامه 

 (  Aگروه  ) 
 

 

 ازمان لیگ فدراسیون والیبال س     

 ساعت هفته / روز / تاریخ 
 . ش   

 مسابقه 
 محل برگزاری رنگ لباس میهمان  تیم رنگ لباس میزبان تیم

 هفتم  هفته 

   جمعه روز

 1401/ 16/10 مورخ 

 

 خانه والیبال سالن  -تهران  سفید سونگون مس  قرمز نصر امید  162 14

 دی مقاومت  9سالن  -تهران  قرمز كندوان شمال نور  مشكی مقاومت بسیج  164 15

 نفری غدیر  6000سالن  - ارومیه آبی عقاب نهاجا  سفید درنا ارومیه 166 15

 ورزشی شهید فاضل ملوان سالن  -تهران  سفید آبی طلوع سپید باران  سرمه ای  ملوان تهران 168 15

 هشتم  هفته 

 جمعهروز 

 23/10/1401 مورخ 

 سالن قائم  -بابلسر  زرد مقاومت بسیج  سفید توپكا  بابلسر  170 15

 سالن شهید اقدمی  -تبریز  نقره ای  شمس  نارنجی مس  سونگون  172 15

 خمینی سالن امام  -نور  سفید درنا  ارومیه  مشكی كندوان  شمال نور  174 15

 سالن شهدای نهاجا -تهران  آبی سفید طلوع سپید باران  مشكی عقاب  نهاجا  176 15

 هفته نهم 

 

 روز جمعه

 30/10/1401مورخ 

 

 سالن فدراسیون والیبال -تهران  مشكی نصر امید  سبز شمس  178 15

 غدیر نفری  6000سالن  -ارومیه  سرمه ای  توپكا  بابلسر  سفید درنا  ارومیه  180 15

 سالن ورزشی شهید فاضل ملوان  -تهران  سفید مس سونگون  سرمه ای  ملوان  تهران  182 15

 قرمز كندوان شمال نور  سفید آبی طلوع سپید باران  184 15
مجموعه   – سنگاچین بندر انزلی 

 ورزشی سنگاچین

 هفته  دهم 

 روز جمعه

 07/11/1401مورخ  

 

 دی مقاومت  9سالن  -تهران  آبی درناالر ارومیه مشكی مقاومت بسیج  186 15

 خانه والیبال سالن  -تهران  آبی آسمانی  ملوان تهران قرمز نصر امید  188 14

 سالن قائم  -بابلسر  آبی سفید طلوع سپید باران  سفید توپكا بابلسر  190 15

 اقدمی سالن شهید  -تبریز  مشكی عقاب نهاجا  نارنجی مس سونگون  192 15

 هفته یازدهم

 

 روز جمعه  

 14/11/1401مورخ  

 سالن ورزشی شهید فاضل ملوان  -تهران  نقره ای  شمس  سرمه ای  ملوان تهران 194 15

 زرد مقاومت بسیج  سفید آبی طلوع سپید باران  196 15
مجموعه   – سنگاچین بندر انزلی 

 ورزشی سنگاچین

 سالن شهدای نهاجا -تهران  مشكی نصر امید  آبی عقاب نهاجا  198 15

 سالن امام خمینی  -نور  سفید مس سونگون  قرمز كندوان شمال نور  200 15



   1401سال   باشگاه های كشور مردان  ( Aسری ) لیگ دسته اول    مسابقات  برگشتدور  اصالحیه   برنامه 

 

 (  Bگروه  ) 

                       

 ساعت  هفته / روز / تاریخ 
  .ش

 مسابقه 
 محل برگزاری رنگ لباس میهمان  تیم رنگ لباس میزبان تیم

 اول هفته 

 دوشنبه روز 

 09/1401/ 07 مورخ 

 سالن شهدای اقتدار –شهریار  سفید رازین پلیمر  مشكی شهرداری شهریار  111 15

 شهریور تختی 17سالن  –اصفهان  نارنجی مس شهر بابك  سفید مهر و ماه اسپادانا اصفهان  113 15

 سالن آیت اهلل خاتمی اردكانی  -اردكان  سفید رعد  پدافند  سرمه ای  چادر ملو اردكان  115 15

 خانه والیبال  –تهران  سرمه ای طالیی سیرجان گل گهر   سفید دخانیات 117 15

 دوم هفته 

 جمعهروز 

 11/09/1401 مورخ 

 آبان 25هزار نفری  6سالن  –اصفهان  مشكی مهر و ماه اسپادانا اصفهان  زرد فوالد مباركه سپاهان   119 15

 خانه والیبال  –تهران  سفید چادر ملو اردكان  سبز رازین پلیمر  121 17

 هیات والیبال سالن  – شهر بابك - كرمان سفید افق قم  فیروزه ای  شهر بابك مس  123 15

 سالن رعد پدافند هوایی  -تهران  سفید دخانیات سرمه ای  رعد پدافند   125 15

 سومهفته 

 جمعهروز 

 18/09/1401 مورخ 

 اردكانی سالن آیت اهلل خاتمی  -اردكان  سفید شهرداری شهریار  سرمه ای  چادر ملو اردكان  127 15

 سالن پیامبراعظم ) ص(  –قم  زرد فوالد مباركه سپاهان  سرمه ای  افق قم  129 15

 خانه والیبال  –تهران  سفید رازین پلیمر  سرمه ای  دخانیات 131 16:30

 گل گهر سیرجان  133 15
سرمه ای  

 طالیی 
 مجموعه ورزشی شهید سلیمانی –سیرجان  فیروزه ای  مس شهر بابك 

 چهارم هفته 

 جمعه  روز 

 25/09/1401 مورخ 

 شهریور تختی 17سالن  –اصفهان  سفید افق قم  مشكی مهر و ماه اسپادانا اصفهان  135 15

 سالن شهدای اقتدار –شهریار  سفید دخانیات مشكی شهرداری شهریار  137 15

 آبان 25هزار نفری  6سالن  –اصفهان  سفید سرمه ای  گهر سیرجان گل  مشكی فوالد مباركه سپاهان  139 15

 هیات والیبال سالن  – شهر بابك -كرمان  سرمه ای  رعد پدافند  نارنجی مس شهر بابك  141 15

 پنجم   هفته 

 جمعه  روز 

 02/10/1401 مورخ

 خانه والیبال  –تهران  سفید چادر ملو اردكان  سرمه ای  دخانیات 143 16:30

 گهر سیرجان گل  145 15
سرمه ای  

 طالیی 
 مجموعه ورزشی شهید سلیمانی –سیرجان  سفید مهر و ماه اسپادانا اصفهان 

 سالن رعد پدافند هوایی  -تهران  زرد فوالد مباركه سپاهان  سفید رعد پدافند  147 15

 هیات والیبال سالن  – شهر بابك -كرمان  سفید رازین پلیمر  فیروزه ای  مس شهر بابك  149 15

 ششم   هفته 

 جمعه  روز 

 09/10/1401 مورخ

 سالن پیامبراعظم ) ص(  –قم  سفید سرمه ای  گل گهر سیرجان  سرمه ای  افق قم  151 15

 شهریور تختی 17سالن  –اصفهان  سرمه ای  رعد پدافند  سفید مهر و ماه اسپادانا اصفهان  153 15

 سالن شهدای اقتدار –شهریار  نارنجی مس شهر بابك  مشكی شهرداری شهریار  155 15

 آبان 25هزار نفری  6سالن  –اصفهان  سبز رازین پلیمر  مشكی فوالد مباركه سپاهان  157 15



                 

 1401سال   باشگاه های كشور مردان (  Aسری ) لیگ دسته اول  برگشت مسابقات  دور اصالحیه  برنامه                     

 

 (  Bگروه  )          

 

 ال سازمان لیگ فدراسیون والیب                  

 ساعت هفته / روز / تاریخ 
 . ش

 مسابقه 
 محل برگزاری رنگ لباس میهمان  تیم رنگ لباس میزبان تیم

 هفتم  هفته 

 جمعه  روز 

   1401/ 16/10  مورخ

 سالن رعد پدافند هوایی  -تهران  سفید افق قم  سرمه ای  رعد پدافند  159 15

 سفید چادر ملو اردكان  فیروزه ای  شهر بابك مس    161 15
هیات سالن  – شهر بابك -كرمان 

 والیبال

 خانه والیبال  –تهران  مشكی مهر و ماه اسپادانا اصفهان  سفید رازین  پلیمر  163 16:30

 آبان 25هزار نفری  6سالن  –اصفهان  سفید شهرداری شهریار  زرد فوالد  مباركه  سپاهان   165 15

 هفته هشتم 

 

 روز جمعه  

 23/10/1401مورخ 

 سفید رعد پدافند  سرمه ای طالیی گل گهر سیرجان  167 15
مجموعه ورزشی شهید   –سیرجان 

 سلیمانی

 خانه والیبال  –تهران  نارنجی مس شهر بابك  سرمه ای  دخانیات 169 15

 سالن پیامبراعظم ) ص(  –قم  سبز رازین پلیمر  سفید افق قم  171 15

 مشكی فوالد مباركه سپاهان  سفید چادر ملو اردكان  173 15
سالن آیت اهلل خاتمی   -اردكان 

 اردكانی 

 شهریور تختی 17سالن  –اصفهان  مشكی شهرداری شهریار  سفید مهر و ماه اسپادانا اصفهان  175 15

 هفته نهم 

 

 روز جمعه  

 30/10/1401مورخ 

 خانه والیبال  –تهران  سفید سرمه ای  گل گهر سیرجان  سبز رازین پلیمر  177 15

 آبان 25هزار نفری  6سالن  –اصفهان  سفید دخانیات زرد فوالد مباركه سپاهان  179 15

 سالن شهدای اقتدار –شهریار  سرمه ای  افق قم  سفید شهرداری شهریار  181 15

 شهریور تختی 17سالن  –اصفهان  سفید چادر ملو اردكان  مشكی مهر و ماه اسپادانا اصفهان  183 15

 هفته دهم 

 

 روز جمعه  

 07/11/1401مورخ 

 سالن رعد پدافند هوایی  -تهران  سفید رازین پلیمر  سرمه ای  رعد پدافند  185 15

 سفید شهرداری  شهریار  سرمه ای طالیی گل گهر سیرجان  187 15
مجموعه ورزشی شهید   –سیرجان 

 سلیمانی

 خانه والیبال  –تهران  سفید مهر و ماه اسپادانا اصفهان  سرمه ای  دخانیات 189 16:30

 سالن پیامبراعظم ) ص(  –قم  سرمه ای  چادر ملو اردكان  سفید افق قم  191 15

 هفته یازدهم

 

 روز جمعه  

 14/11/1401مورخ 

 آبان 25هزار نفری  6سالن  –اصفهان  نارنجی شهر بابك مس  زرد فوالد مباركه سپاهان  193 15

 سالن شهدای اقتدار –شهریار  سفید رعد پدافند  سرمه ای  شهرداری شهریار  195 15

 سرمه ای طالیی گل گهر سیرجان  سفید چادر ملو اردكان  197 15
سالن آیت اهلل خاتمی   -اردكان 

 اردكانی 

 سالن پیامبراعظم ) ص(  –قم  سفید دخانیات سرمه ای  افق قم  199 15


