
  آمار ادوار مسابقات فوتبال جام ملت هاي آسيا
  داور فينال  مقام چهارم  مقام سوم  مقام دوم  قهرمان  ميزبان  سال

  چهار تيم بصورت دوره اي  ويتنام  هنگ كنگ  اسرائيل  كره جنوبي  هنگ كنگ  1956
  )ژاپن(يوزو يوكوهاما  ويتنام  چين  اسرائيل  كره جنوبي  كره جنوبي  1960
  )ايران(داوود نصيري  هنگ كنگ  كره جنوبي  هند  اسرائيل  اسرائيل  1964
  )هند(الكس جوزف  واز  چين  اسرائيل  برمه  ايران  ايران  1968
  )مالزي(سيلوا پاالن كاتيراوال  كامبوج  تايلند  كره جنوبي  ايران  تايلند  1972
  )سوئيس(ژان دوباچ  عراق  چين  كويت  ايران  ايران  1976
  )اندونزي(سودارسو هاردجوازيتو  كره شمالي  ايران  كره جنوبي  كويت  كويت  1980
  )ژاپن(شيزو تاكادا  ايران  كويت  چين  عربستان  سنگاپور  1984
  )فرانسه(ميشل ووترو  چين  ايران  كره جنوبي  عربستان  قطر  1988
  )سوريه(جمال الشريف  امارات  چين  عربستان  ژاپن  ژاپن  1992
  )مالزي(عبداهللامحمد نظري   كويت  ايران  امارات  عربستان  امارات  1996
  )امارات(علي محمد بوجاسم  چين  كره جنوبي  عربستان  ژاپن  لبنان  2000
  )كويت(الفاديسعد كميل   بحرين  ايران  چين  ژاپن  چين  2004

2007  
 مالزي -اندونزي
   )استراليا(مارك شيلد  ژاپن  كره جنوبي  عربستان  عراق  ويتنام -تايلند

  )ازبكستان(راوشن ايرماتف  ازبكستان  كره جنوبي  استراليا  ژاپن  قطر  2011
  جناب آقاي مسعود عنايت در فينال بازي ها به عنوان ناظر داوري حضور داشتند 2007در سال.  

  



  
 گل خورده  گل زده  باخت  مساوي  برد  تعداد بازي حضور در نيمه نهائي  تعداد حضور  نام تيم
  42  112  7  17 34 58 8 12 ايران
  7  20  2 3 5 10 1 2 استراليا
  29  23  8 5 3 16 1 4 بحرين
  54  76 17  13 17 47 6 10 چين
  33  30 12 6 11 29 2 7 عراق
  37  72  5  11 21 37 5 7 ژاپن
  5  8  1 4 3 8 - 2 اردن

  19  12  7 2 3 12 1 3 كره شمالي
  60  92 13  16 27 56 9 12 كره جنوبي
  45  46 14  10 15 39 4 9 كويت
  6  5  2 3 1 6 - 2 عمان

  -  -  - - - - - - فلسطين
  39  31 12  11 6 29 - 8 قطر

  40  58 10  13 18 41 6 8 عربستان
  43  23 15 8 9 32 2 8 امارات
  39  30  8 3 9 20 1 5 ازبكستان

  
  



  
  تعداد گل  بهترين گلزن  بهترين بازيكن  سال

  4  )اسرائيل(نائوم استلماخ  -  1956
  4  )كره جنوبي(چويون اوك  -  1960
  2  )هند(ايندر سينگ -)اسرائيل(اشپيگلرمردخاي   -  1964
  4  )اسرائيل(موشه رومانو -)اسرائيل(گيورا اشپيگل -)ايران(همايون بهزادي  -  1968
  5  )كره جنوبي(پارك اي چون -)ايران(حسين كالني  )ايران(ابراهيم آشتياني  1972
  3  )كويت(كميل مرزوق فتحي -)ايران(غالمحسين مظلومي -)ايران(ناصر نورايي  )ايران(علي پروين  1976
  7  )كره جنوبي(چون سون هو -)ايران(بهتاش فريبا  -  1980
  3  )چين(جيا ژي كوان -)ايران(شاهرخ بياني -)ايران(ناصرمحمدخاني  )چين(جيا ژي كوان  1984
  3  )كره جنوبي(لي تائه هو  )كره جنوبي(كيم جوسونگ  1988
  4  )عربستان(فهد البيشي  )ژاپن(كازايوشي ميورا  1992
  8  )ايران(علي دائي  )ايران(خداداد عزيزي  1996
  6  )كره جنوبي(لي دونگ گوك  )ژاپن(هيروشي نانامي  2000
  5  )بحرين(عالء حبيل -)ايران(علي كريمي  )ژاپن(شونسوكه ناكامورا  2004
  4  )عربستان(ياسر القحطاني -)ژاپن(نائوهيرو تاكاهارا -)كره جنوبي(لي دونگ گوك  )عراق(يونس محمود  2007
  5  )كره جنوبي(جا چئول كو  )ژاپن(كيسوكه هوندا  2011
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