




مقام امتیاز شهید باهنر کرمان زند شیراز سینا همدانبوعلی Cگروه

اول 4 94-37 96-44 1-3 سینا همدانبوعلی

دوم 3 63-58 44-96 زند شیراز

سوم 2 58-63 37-94 شهید باهنر کرمان

مقام امتیاز گیالن (س)الزهراء پیام نور آذربایجان شرقی Dگروه

اول 4 64-35 91-64 1-3 پیام نور آذربایجان شرقی

دوم 3 59-41 64-91 (س)الزهراء

سوم 2 41-59 35-64 گیالن

مقام امتیاز شهید چمران اهواز فردوسی مشهد اصفهان Bگروه

اول 4 71-27 59-35 1-3 اصفهان

دوم 3 72-36 35-59 فردوسی مشهد

سوم 2 36-72 27-71 شهید چمران اهواز

مقام امتیاز تبریز رازی شهید بهشتی Aگروه

اول 4 63-57 69-54 1-3 شهید بهشتی

دوم 3 50-47 54-69 رازی

سوم 2 47-50 57-63 تبریز



بازنده ها یشهید بهشت37 برنده ها

73شهید بهشتی     (س)الزهراء57

بازی پنج تا هشتم

(س)الزهراء56

بازی نیمه نهایی

(ششم)شهید بهشتی

(اول)اصفهان

اصفهان89

45زند شیراز    اصفهان74

زند شیراز59
(هفتم)زند شیراز (چهارم()س)الزهراء

(هشتم)رازی
بوعلی سینا 

انبوعلی سینا همد62(سوم)همدان

73فردوسی مشهد   انبوعلی سینا همد70

(پنجم)فردوسی مشهد

(دوم)شرقی. پیام نور آ

بازی پنج تا هشتم

فردوسی مشهد44

بازی نیمه نهایی

رازی37

32رازی    یشرق. پیام نور آ82

یشرق. پیام نور آ69



تیمبازیکنان دانشگاه مقام
هرازراد،محمدیعاطفهنصراصفهانی،صباسیچانی،وجدیفاطمه،(سرپرست)بنوانمریم،(مربی)نجاتیسعیده

ی،خانزهرافاطمهقادری،فاطمهزارع،جبارراحلهدیانتی،مرضیهدلیگانی،کریمینگاروند،سپهمهدیهکریمی،
اکبریبهارهوسپیان،لوسین

اصفهان اول

تازهواندادرفاطمهسعادتی،پریاوندآذر،سلیمانیفرینسیده،(سرپرست)جاویدجوادییعقوب،(مربی)بهاریشهال
،آقداشاسدیناهیدهشالو،انوریزهراقسمی،محدثهبرزگری،ریحانهپورممی،پریاعنصرودی،چراغیآیداکند،

صدرعاطفه

شرقی.پیام نور آ دوم

ریحانهی،جلیلفاطمهحسینی،ساداتتینارشاد،پریساسروآرام،بهاره،(سرپرست)فیضیاعظم،(مربی)معبودیهلن
نگینادی،آبنجفربانیانزهراسیاهوشی،فاطمهبرقی،اسماءرحیمیان،کیمیاراهنما،پریسافخر،اسدیسارینالعلی،
کرمی

بوعلی سینا  
همدان

سوم

میرستعسلآبادی،یوسفنجیمیوردوق،ساراکسرویمبینا،(سرپرست)آجیلیساغر،(مربی)پورحیدریعسل
زهرافر،یصادقنگیناکبری،محدثهشفیعی،فاطمهموحد،نگارخانی،مهدیجعفری،نگیندرساکریمی،نجمهامانی،
نژادقاسمیاسمناسناد،

الزهرا تهران چهارم 

مقدم،یفرجادسمانهعربخانی،نرگسواعظ،یوسفیزهراایزانلو،الهام،(سرپرست)شاهرخیملیحه،(مربی)سقاسمانه
آیتثریاارزاده،افشرئوفهحبیبیان،ملیکاکاظمی،مکاریطلوعکیمیانوفرستی،زهراعبداللهی،شکیباخاتمی،پریسا
اسدیپریساالهی،

فردوسی مشهد پنجم

فرینآنوشهاوسین،پورمحمدیانزهرا،(سرپرست)حواصلیآشتیانی،(مربی)رشیدیمریم،(مربی)عظیمیاننرگس
هسامعمرو،عارفهعلیرضایی،زهرمهرابی،گلساخاری،آرمیتاحسینی،ساداتصباشفیقی،شیرینفرزانهآزاد،

کرمیفرشتهپناه،یزداننگینحیدری،سادات

شهید بهشتی ششم



رده بندی تیمی رشته بسکتبال

ی
رق

ش
ن 

جا
بای

ذر
آ



مقام امتیاز علمی کاربردی تبریز شیراز فردوسی مشهد Cگروه

اول 6 6-2 5-4 1-3 فردوسی مشهد

دوم 3 2-1 4-5 شیراز

سوم 0 1-2 2-6 علمی کاربردی تبریز

مقام امتیاز صنعتی اصفهان ایالم و حرفه ای مازندرانفنی Dگروه

اول 6 10-1 5-4 1-3 و حرفه ای مازندرانفنی

دوم 3 8-0 4-5 ایالم

سوم 0 0-8 1-10 صنعتی اصفهان

مقام امتیاز سیستان و بلوچستان شهید چمران اهواز عالمه طباطبایی Bگروه

اول 6 21-0 4-1 1-3 عالمه طباطبایی

دوم 3 12-0 1-4 شهید چمران اهواز

سوم 0 0-12 0-21 سیستان و بلوچستان

مقام امتیاز اراک تهران تبریز Aگروه

اول 6 7-0 4-3 1-3 تبریز

دوم 3 3-0 3-4 تهران

سوم 0 0-3 0-7 اراک



بازنده ها تبریز5 هابرنده

5ایالم      تبریز5

بازی پنج تا هشتم
ایالم0

(مشش)ایالمبازی نیمه نهایی (دوم)تبریز
فردوسی مشهد2

0اهواز  شهید چمران فردوسی مشهد1

شهید چمراناهوازشهید چمران1
(هفتم)اهواز (چهارم)فردوسی مشهد

(هشتم)تهران (سوم)عالمه طباطبایی
شیراز1

(مپنج)شیراز 3شیراز       عالمه طباطبایی1 فنی و حرفه ای
(اول)مازندران

بازی پنج تا هشتم

عالمه طباطبایی2

بازی نیمه نهایی

تهران5

0تهران       فنی و حرفه ای مازندران6

فنی و حرفه ای مازندران11



تیمبازیکنان دانشگاه مقام
زینب،لطانیسسبا،ملکیعسل،ویانیبهار،طوفانپورژاله،(سرپرست)منافیسهیال،(مربی)جنانیفرناز

زینب،ویانیبهار،عباسپورمهدیه،فکروندندا،پورمهدیسحر،پورمهدیسنا،استوار آذرسارا،علیپور
،علیزادهرقیه،رحیمیانسما،علیپور

تبریز اول
،  اظمیمیر کسید فریده، اسماعیلیمریم، قاسمیمریمد، منفرفاطمه، ابدیساینا، شور سیدکالخاطره

،هزار جریبیهدیه، ترکمانمارال، ابراهیمیزینب، داداش تبارسوها، حسین پورهدیه، عبداللهیالناز
فنی حرفه ای 

مازندران
دوم

داتحدیث السا، سرلکحنانه، موسویسیده فرزانه، عواطفیکریمی فهیمه ، فداییزهرا، بلوکیطاهره
،قناعتیریحانه، گودرزیمینا، موالئی مشتقینمعصومهف خلجیفاطمه، علیزادهلیال، مدنیفائزه، حمزوی عالمه طباطبایی سوم

،  تابدارکبهاره، عباسینازنین، دارابیمعصومه، (مربی)شجاعیان قلعه نوزهرا، (سرپرست)حدیث احمدیان
،  مپرکصبا، ساعدی خرقمریم، کریمی سود خریوجیهه، حسینی یزدیسیده زهره،  رحیم زادهمحبوبه

،کتابدارعاطفه، ابراهیمیریحانهی،زینب ساداتحاجی آقای
فردوسی مشهد چهارم

،  اطهماسبی نیفاطمه، صداقتآیدا، هوشنگیفاطمه، (سرپرست)فیلی زادهرناز، ف(مربی)زارعستاره
هاجر،محمدیساراف جعفریفاطمه، افشاریهستی، کرمیمریم، شریفی زادهنازنین، فتحهریحانه
،شمشیریساناز، احمدیمینا، قربانی

شیراز پنجم
می  غالسعیده، مهرپاکملیکا، اسفندیاریخدیجه، (مربی)آراسته نژادایناس، (سرپرست)آزرمفاطمه

مریم،فرجییبه، طشاهی رزیمهدیه، حیدربیگیمینا، میرآذین، شیرخانیپردیس، رفیعیپریان، زرنه
،خسروی

ایالم ششم



رده بندی تیمی رشته فوتسال

ن
درا

ازن
م



مقام امتیاز صنعتی شاهرود زند شیراز مازندران Cگروه

اول 6 2-0 2-0 مازندران

دوم 3 2-0 0-2 زند شیراز

سوم 0 0-2 0-2 صنعتی شاهرود

مقام امتیاز شهید چمران اهواز بوعلی سینا همدان شهید باهنر کرمان Dگروه

اول 6 2-0 2-0 شهید باهنر کرمان

دوم 3 2-0 0-2 بوعلی سینا همدان

سوم 0 0-2 0-2 شهید چمران اهواز

مقام امتیاز ارومیه پیام نور اصفهان تهران Bگروه

اول 6 2-0 2-0 1-3 تهران

دوم 3 2-0 0-2 پیام نور اصفهان

سوم 0 0-2 0-2 ارومیه

مقام امتیاز لرستان تبریز (س)الزهراء Aگروه

اول 6 2-0 2-0 1-3 (س)الزهراء

دوم 3 2-0 0-2 تبریز

سوم 0 0-2 0-2 لرستان



(س)الزهراء2

0بو علی سینا همدان 25-17
(س)الزهراء0

25-15

بازی پنج تا هشتم بو علی سینا همدان0 بازی نیمه نهایی

زند شیراز
(پنجم)

25-15 25-21

(اول)تهران
25-18 زند شیراز0 25-23

2زند شیراز        25-12 23-25تهران2

تهران2
(تمهف)بو علی سینا همدان (سوم()س)الزهراء

پیام نور  
اصفهان

(ششم)

(تمهف)شهید باهنر کرمان  (چهارم)مازندران

(دوم)تبریز
مازندران2

2پیام نور اصفهان     25-23 23-25مازندران0

بازی پنج تا هشتم پیام نور اصفهان0 بازی نیمه نهایی

18-25 25-20

25-23 25-22
15-12تبریز2 -

1شهید باهنر کرمان     25-22 21-25تبریز2

شهید باهنر کرمان0



تیمبازیکنان دانشگاه مقام
هرازالتی،پرستحقسوگنداندام،قویصالحهصالحی،زهرا،(سرپرست)شادبهرامیالهام،(مربی)سرمستمریم

موسوی،داتسارضائیان،الههنگینمعینی،لیالعرب،علیمطهرهابوالحسنی،سهاکفشگر،زینبنظری،سارااکبری،
آبادیعلییگانه

تهران اول

وقوثمهدیهرجبی،دیسآیزاده،حاجیالههکالنتری،کیمیا،(سرپرست)زادهشامیمهدیه،(مربی)کاشفنسرین
بگلوقرهمهافتخاری،فاطیوسفی،حدیثهرعناعالیشی،رویاصارمی،نساشاکر،پریاجوانشیر،مائدهمغانی،سمانهزاده، تبریز دوم

نازعجم،آیمبارکهحیدری،صاداتنگینمهدور،چین،فرنوشخوشهملیکاامیدی،مرضیه،(مربی)خزانیزهرافاطمه
باغصالههآقایی،شاطرفروزان،(سرپرست)روزبهانیزهراذاکری،عطیهپوررابری،مهدیغالمی،سارامژگاندانسته،

فرادیبانآیداآباد،نعمتزاده
الزهرا سوم

هفاطمروشن،محمدپورسپیدهحیدری،ریحانهزاده،کوچکسمیه،(مربی)ملکیفاطمه،(مربی)عسگرینرگس
نیلوفر،بهادریاصغرپوریاسمیندریابک،پریساشناس،حقکیمیامشهدسری،تیریالمیرامحمدی،هانیهحیاتی،
پورتقینازنینپور،علیجانبانوماهسلطان،یمینی

مازندران چهارم 

یافان،سزهرادادمهرسرشت،سعیدهلطیفی،حلماآبادی،دولتجمالینیلوفرمیرزایی،لیال،(مربی)زادهبهرامطاهره
دیاحممعصومهدانا،بیتانیا،سلیمانینازنینمهذبیه،زارعحدیثنصیری،زهرارشیدی،رقیهدین،خرممهرسا زند شیراز پنجم

لیالن،حاتمیازهرامسیحی،ساراجعفرزاده،ریحانه،(سرپرست)کیچیعابدیفرزانه،(مربی)اکبریعلیعموفریبا
ادی،مرمریمموذنی،اسماءصادقی،مائدهمرادی،فائزهمحمدآبای،غفوریزهرهرفیعی،فرنازرمضانی،زیباجلیلی،

فریدیزهرا

پیام نور 
اصفهان  

ششم



رده بندی تیمی رشته والیبال



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

ش
پر

سه گام

.در این ماده شرکت نداشته استورزشکاری دیگری،

محقق اردبیلی گیالن فردوسی مشهد دانشگاه

نسترن مراد زاده فاطمه برقی کار فاطمه عباسی ورزشکار

9/87 10/11 10/40 (متر)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام ب وزنه
پرتا

شیراز کاشان شهید چمران اهواز تهران نور تهرانپیام بوعلی سینا دانشگاه

نسابهسوگند نجمه زرگری آناهیتا طیبی وریشه محمودیان مبینا میرزایی زهرا بختیاری ورزشکار

7/97 9/13 9/43 9/66 9/86 11/21 (متر)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

ی 
دو

60
اصفهانمتر مانع بوعلی سینا کاشان تبریزاسوه معاصر زند شیراز چرخ نیلوفری دانشگاه

مرجان تیموری بختیاریبتینا زینب عباس زاده مهنا حربی مینا رضایی سهیال اسداللهی ورزشکار

11/47 10/90 10/53 10/03 9/78 9/47 (زمان)رکورد



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

ی 
دو

400
متر

یشهید بهشت تهران لرستان رازی اصفهان کرمانشهید باهنر دانشگاه

فرزانه پروانه مائده غالمی یسهیال شیران سارا ملکی حوریه رحمانی زهرا زارعی ورزشکار

1:07 1:05/1 1:05 1:04/8 1:03/7 1:02/7 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

ی
دو

1500
متر

تهران گنبد کاووس پیام نور تهران (س)الزهراء نبوعلی سینا همدا دفردوسی مشه دانشگاه

ثنا اهرایی مهناز قرنجیک زهرا جمال امیدی یگانه کریم سمیرا زمانی لیال جوانمرد ورزشکار

5:56/29 5:40/62 5:31/95 5:19/54 5:10/73 5:09/76 (زمان)رکورد



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام
جگانه

پن

کاشان فردوسی مشهد اردبیلیمحقق تهران اسوه معاصر تبریز بو علی سینا همدان دانشگاه

قدسیه رحمت پناه مهرانه کارگر زهرا نادری زهرا کریمی مهنا حربی مریم خوش نیت ورزشکار

11/60 11/34 10/93 11/58 10/23 10/23 رکورد

60
تر

م

442 482 548 445 670 670 امتیاز

1/29 1/41 1/39 1/41 1/41 1/44 رکورد

ش  
پر

اع
تف

ار

399 523 429 523 523 555 امتیاز

3/98 4/09 4/43 4/49 4/70 4/28 رکورد

ول
 ط

ش
پر

303 329 411 426 479 374 امتیاز

5/38 5/38 5/12 7/80 5/94 8/35 رکورد

ب
رتا

پ
295هوزن 295 216 386 267 422 امتیاز

2:57/78 2:49/35 2:44/22 2:55/78 3:13/35 2:38/35 رکورد

80
0

تر
م

386 470 525 405 251 592 امتیاز

1825 2099 2129 2185 2190 2613 جمع امتیاز



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

3000
متر پیاده

ی
رو

رازی تهران بوعلی سینا همدان بوعلی سینا همدان علم و صنعت ایران تهران دانشگاه

بهار جنتی ثنا احرابی معصومه وفایی زهرا احمدی زینب زارعی ناهید اربطی ورزشکار

25:27/84 23:00/05 21:50/85 21:24/67 19:34/50 19:30/49 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام ش طول
پر

(س)الزهراء انبوعلی سینا همد تهران فردوسی مشهد اصفهان شهید باهنر کرمان دانشگاه

نیفشخورانیلوفر مریم خوش نیت آشورپورفائزه فاطمه عباسی حوریه رحمانی زهرا زارعی ورزشکار

4/45 4/56 4/72 4/89 4/99 5/12 (متر)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

ب
پرتا

ک
س

نور تهرانپیامدی انبوعلی سینا همد تهران فردوسی مشهد کاشان بوعلی سینا دانشگاه

مبینا میرزایی زهرا بختیاری وریشه محمودیان آتنا عبداهلل زاده نجمه زرگری مبینا رحمانی ورزشکار

27/13 28/13 28/52 31/43 32/89 33/28 (متر)رکورد



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

ی 
دو

800
متر

رازی صنعتی ارومیه شیراز پیام نور تهران گنبد کاووس فردوسی مشهد دانشگاه

فاطمه مرادی یصحرا صابرنعمت رهبر عالممریم زهرا جمال امیدی مهناز قرنجیک لیال جوانمرد ورزشکار

3:00/7 2:51/5 2:46/3 2:39/3 2:32/7 2:31/4 (زمان)رکورد

پنجم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام ش ارتفاع
پر

کاشان فردوسی مشهد کاشان اصفهان فردوسی مشهد تهران دانشگاه

قدسیه رحمت پناه نژادویدا روحانی نجفیهانیه فاطمه زهرا کریمی بهاره روان ساالر زهرا کریمی ورزشکار

1/30 1/30 1/35 1/35 1/35 1/45 (متر)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

60
ی

متر نهای

انشهید باهنر کرم زند شیراز لرستان چرخ نیلوفری آذربایجان مازندران تهران دانشگاه

سارا سالجقه مینا رضایی شیرالیسهیال اسداللهیسهیال بهرخ دهقان فائزه آشورپور ورزشکار

8/79 8/41 8/09 7/79 7/45 7/41 (زمان)رکورد



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام ب نیزه
پرتا

لرستان مازندران شهرکرد مازندران بوعلی سینا همدان تهران دانشگاه

زینب خادمی آناهیتا فالحیان مهدیه خدیبی زهرا توکلی مبینا رحمانی زهرا خلیفه ورزشکار

22/50 22/82 22/85 23/00 24/18 27/08 (متر)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

3000
زند شیرازمتر نشهید باهنر کرما لرستان علم و صنعت ایران (س)الزهراء سینا همدانبوعلی دانشگاه

هستی چمنی مهسا محمدی فاطمه خدادادی زینب زارعی کریمیگانه سمیرا زمانی ورزشکار

14:43/5 14:15/00 13:47/1 12:29/8 11:55/1 11:43/25 (زمان)رکورد



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

ی 
امداد

400
*4

شیراز
شهید باهنر

کرمان
نا  بوعلی سی
همدان

اصفهان فردوسی مشهد تهران دانشگاه

نجمه جوکاری
فاطمه حسین 

رضایی
سمیرا زمانی سرور شله فاطمه عباسی مائده غالمی

ن
ارا

شک
رز

و

حدیث همتی کیمیا کاهنی یبتینا بختیار مرجان تیموری لیال جوانمرد زهرا کریمی

زهرا حقیقی مهسا کاظمی وفاییمعصومه مریم طاهریان آتنا عبداهلل پور ثنا اهرابی

مریم رهبرعالم زهرا زارعی نیتمریم خوش حوریه رحمانی مهرانه کارگر پورفائزه آشور

فاطمه امیدواری مهسا محمدی زهرا احمدی نیمرضیه گوگرنا بهار روان ساالر فاطمه حصاری

4:49/72 4:47/63 4:40/32 4:37/94 4:32/55 4:22/41 (زمان)رکورد



رده بندی تیمی رشته دو و میدانی



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

100
فردوسی مشهدمتر آزاد تبریز زنجان تهران اصفهان تهران دانشگاه

بیتا طرمی شقایق رنجبر سحر دبستانی هدیه کاظمی سرمه صمدانی بدر اوغلی تبریزیساجده ورزشکار

1:17/41 1:17/11 1:16/54 1:14/10 1:07/21 1:06/34 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

66
متر قورباغه

تهران تبریز فسا امیر کبیر تهران (س)الزهراء دانشگاه

ییاسمن رضاسلطان آیناز رضاپور بهبودآناهیتا مائده حضوری مهدیه شبانی حنانه افشار ورزشکار

02:36 57/98 56/23 55/55 53/05 49/13 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

66
متر پروانه

تبریز امیرکبیر اصفهان کبیرامیر فسا (س)الزهراء دانشگاه

ثنا ادیمی کیمیا امیری سایه صمدانی مائده حضوری آناهیتا بهبود حنانه افشار ورزشکار

50/37 48/52 48/14 46/68 45/79 42/10 (متر)رکورد



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

33
*4

ی
ط انفراد

ختل
متر م

فسا تبریز اصفهان عالمه طباطبایی تهران تهران دانشگاه

بهبودآناهیتا ثنا ادیمی سایه صمدانی ریحانه نوروزی محدثه حسن پور
بدر اوغلی  ساجده

تبریزی
ورزشکار

1:57/03 1:54/04 1:50/75 1:50/35 1:47/50 1:45/19 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

66
*4

ی
ط تیم

ختل
م

شهید بهشتی اصفهان زند شیراز فردوسی مشهد تبریز تهران دانشگاه

نادریالهه مهتاب صالحی طاهری شالسارینا آیدا شاهدی ثنا ادیمی محدثه حسن پور

ورزشکاران
الهه مصلی سنا عزیزی مهال زاده خلیفه شقایق صادقی فر رضاپورآینار مهدیه شبانی

فرانک چشمه سایه صمدانی حیدریمعصومه هلیا خیامی آیال سیاهی ساجده بدر اوغلی تبریزی

ربا الفصیح سرمه صمدانی فاطمه پگاه راد بیتا طرمی شقایق رنجبر هسیده یاسمین سید علیزاد

3:55/70 3:47/20 3:44/54 3:43/44 3:39/66 3:14/55 (زمان)رکورد



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

66
متر آزاد

تبریز تهران تهران اصفهان امیرکبیر عالمه طباطبایی دانشگاه

شقایق رنجبر سلین میرزاییان ادهسیده یاسمین سید علیز سرمه صمدانی مائده حضوری ریحانه نوروزی ورزشکار

46/03 45/00 43/92 42/40 41/90 41/43 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

200
متر قورباغه

فردوسی مشهد تهران تبریز زنجان زند شیراز تهران دانشگاه

آیدا شاهدی ییاسمن رضاسلطان آیناز رضاپور سحر دبستانی پگاه رادفاطمه مهدیه شبانی ورزشکار

3:40/79 3:36/38 3:27/04 3:23/99 3:22/41 3:05/65 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

100
ت

ش
متر کرال پ

شهید بهشتی کاشان زند شیراز محقق اردبیلی تهران تهران دانشگاه

الهه نادری آنی مگردیچیان معصومی حیدری مهگل مروجی سلین میزراییان محدثه حسن پور ورزشکار

1:37/37 1:36/88 1:27/00 1:24/72 1:24/33 1:16/65 (متر)رکورد



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

200
فردوسی مشهدمتر آزاد تهران زند شیراز امیرکبیر اصفهان تهران دانشگاه

هلیا خیامی زادهسیده یاسمین سید علی فاطمه پگاه راد کیمیا امیری سرمه صمدانی زیساجده بدر اوغلی تبری ورزشکار

2:51/51 2:46/01 2:43/58 2:42/08 2:38/48 2:30/95 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

66
ش

متر کرال پ
ت

تهران تبریز اصفهان تهران عالمه طباطبایی (س)الزهراء دانشگاه

یانسلین میرزای ثنا ادیمی سایه صمدانی محدثه حسن پور ریحانه نوروزی حنانه افشار ورزشکار
53/28 51/16 49/45 49/10 47/94 43/77 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

100
متر قورباغه

فردوسی مشهد تهران شهید بهشتی زند شیراز تبریز تهران دانشگاه

رشقایق صادقی ف ییاسمن رضاسلطان سپیده مصلی فاطمه پگاه راد آیناز رضا پور مهدیه شبانی ورزشکار
1:39/81 1:39/03 1:38/20 1:33/29 1:32/16 1:24/24 (متر)رکورد



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

66
*4

ی
متر آزاد تیم

شیراز تبریز گیالن زند شیراز
فردوسی  

مشهد
تهران دانشگاه

فاطمه بهاری آیناز رضاپور
سیده محنا سید

ترابی
معصومه حیدری هلیا خیامی مهدیه شبانی

ن
ارا

شک
رز

سونیا سپهیو آیال سیاهی مهدیه ایپک جان شیرین احمدیان بیتا طرمی
هدیه کاظمی 

فاطمه فقیه عفت افتخار مریم طالبیان مهال زاده خلیفه آیدا شاهدی
محدثه حسن پور

زهرا کشاورز  
شیرازی

ثنا ادیمی مبینا پارسای فاطمه پگاه راد
شقایق صادقی فر

ساجده بدر اوغلی
تبریزی

3:30/96 3:30/16 3:27/79 3:22/40 3:14/31 2:52/07 (زمان)رکورد



رده بندی تیمی رشته شنا



پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام ی
ی انفراد

کاتا

اصفهان نشهید مدنی آذربایجا مازندران تهران شهید باهنر کرمان نور تهرانپیام دانشگاه

گلناز شاهزیدی سحر آقایان آرزو لونجی حدیثه جمال ساحل صادقی ودینسپیده امینی صومعه کب ورزشکاران

پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ی
ی تیم

کاتا

شیراز تبریز (س)الزهراء شهید باهنر کرمان شهید چمران اهواز مازندران دانشگاه

بهاره زارع زهرا جعفری مهسا مبصری زهرا سادات حسینی نسب ریحانه مهدی پور ستاره خاکپور

عطیه نادریورزشکاران زهرا اجاقی سارا احراری ساحل صادقی فاطمه حیاتی آرزو لونجی

معصومه میرزایی معصومه شفیعی مبینا شفیعی محبوبه خالقی فاطمه جعفری ناییجیمحدثه



پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
کمیته وز

55
-

کردستان انسیستان و بلوچست مازندران اراک ر امیر کبی تهران دانشگاه

تارا

محمدی

فریبا

مکاری کاشی

شکیال 

شجاعی مزلقانی

ریحانه سادات 

حسینی

زهرا

حق پرست

نرگس السادات 

میراحمدی اردکانی
ورزشکار

پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
کمیته وز

50
-

رازی مشهدفردوسی ادیب ساری جهرم خوارزمی یزد دانشگاه

ژیال کرمی فاطمه چوپانی کیمیا اصغری رسیده اسماء دوگوه فائزه چیذری تحکیمیا فا ورزشکاران



پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
کمیته وز

68
-

یغ ا اشرفی اصفهان رازی تبریز بین المللی امام خمینی 
قزوین(ره) تهران فنی و حرفه ای  

مازندران دانشگاه

پرنیان مقصودی
مینا للری 

سردارآبادی
پریا پرتو 

افکن
مریم موسی وند دارایی

ان زینب ترکی
دستجردی

حدیثه حسن 
زاده ورزشکار

پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
کمیته وز

61
-

یاردبیلمحقق ازآپادانا شیر تبریز کردستان روزبهان ساری خوارزمی دانشگاه

آتنا پهلوان زاده مائده بردبار زهرا اجاقی صحرا خدابخشی یسیده فاطمه شجاع ینفیسه عبد ورزشکاران

پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
کمیته وز

68
+

مازندران عالمه طباطبایی کردستان ارومیه سمنان تهران دانشگاه

یشقایق امیدوند چال زهرا احمدی شادی شریعتی سمیه محمدزاده مریم کنشلو ساریخانیپرنیا ورزشکاران



رده بندی تیمی رشته کاراته



امتیاز دانشگاه ورزشکار مقام 

15/70 اصفهان مرجان تاجی اول

15/43 (س)الزهرا راضیه آقایی دوم

15/30 خوارزمی طراوت باقرپور سوم

14/64 و حرفه ای شریعتی تهرانفنی زهرا جمالی هندوری مشترکسوم

14/26 شیراز فروغ راسخ پنجم

14/20 گیالن زادهسیده یلدا سیدی ششم



ششم پنجم سوم مشترک سوم دوم اول مقام

ن 
وز

53
-

شهید چمران اهواز تهران فرهنگیان اصفهان شهید بهشتی مراغه آیت اهلل بروجردی دانشگاه

آالء مظلومی جال فاطمه حسنی ساغر احدی نیا زهرا زارع فاطمه اراکی سارا میزبان ورزشکار

ششم پنجم سوم مشترک سوم دوم اول مقام

ن 
وز

73
-

زند شیراز (س)الزهراء اراک تبریز گیالن زنجان دانشگاه

فاطمه صادقی رهستی عبداللهی ف عاطفه سادات علویزاده محدثه روحی سحر صادقی غزاله یوسفی ورزشکار

ششم پنجم سوم مشترک سوم دوم اول مقام

ن  
وز

62
-

خوارزمی انولیعصر رفسنج ایالم شهید باهنر کرمان مراغه رانفنی و حرفه ای شریعتی ته دانشگاه

راضیه رنگرززاده آتنا ایمانی هدیه سلطانی فاطمه موسی زاده ساناز صدرالدینی ساغر قزوینه ورزشکار

ششم پنجم سوم مشترک سوم دوم اول مقام

ن 
وز

46
-

مازندران زند شیراز پیام نور اراک شهید چمران اهواز (س)الزهراء تهران دانشگاه
فاطمه خان بازاده فاطمه قربانی عاطفه عباسی فاطمه محمدپور اوین فرامرزی راحله زینالی ورزشکار



ششم پنجم سوم مشترک سوم دوم اول مقام

ن 
وز

57
-

شمال آمل رازی محقق اردبیلی (س)ُالزهراء نفرهنگیان اصفها زند شیراز دانشگاه

ریتیرگر بهنمیماتینا فاطمه مرادی پیریبیتا آتنا رزاقی سارا احدی نیا آیدا خورشیدی ورزشکار

ششم پنجم سوم مشترک سوم دوم اول مقام

ن 
وز

73
+

تبریز صنعتی ارومیه دامغان (س)الزهراء فرهنگیان اصفهان اراک دانشگاه

مهسا عیوضی فهیمیزهرا کرمانیغزاله زهرا فرهادکیا فاطمه رستی سپیده سادات موسوی ورزشکار

ششم پنجم سوم مشترک سوم دوم اول مقام

ن  
وز

67
-

محقق اردبیلی ستانخوزعلوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خلیج فارس اصفهان گیالن انشهید مدنی آذربایج دانشگاه

زهرا ریحانی غزل قبلی افاطمه مشکل گش رعالی پومائده آزادآناهیتا فقیر روناک حسین زاده ورزشکار

ششم پنجم سوم مشترک سوم دوم اول مقام

ن 
وز

49
-

(س)الزهراء صنعتی جندی شاپوردزفول اصفهان رازی اراک زند شیراز دانشگاه
فاطمه حسینی شیرین منفرد هانیه شیخی فاطمه بهرامی ستایش آمین بهاره فریدونی ورزشکار



رده بندی تیمی رشته تکواندو

ن
ها

صف
ا



تیمبازیکنان دانشگاه مقام
نیان سارا کیوان، نرگس افشاری، پرساره امینیان،

نبوی، لیال مصلحی، فاطمه صادقی
تهران اول

کملی،  کرمی، ملیکا مرومینا شکرانی پور، نسترن
پریا عربی، رباب اسکندری، صفا اندایش

زنجان دوم
یما  شساغر رفیعی، مهدیس فتحی، فاطمه مهرانی،

شیخ بهایی
نشهید باهنر کرما سوم مشترک

ی  سما محمدگیسو ابراهیم جم، شفق کاظم پور،
زاده، زهرا خباز، نیلوفر یوسف زاده

گیالن سوم مشترک

، ناصری، آتوسا آل سلطان، حنان کبیریسمیه
وحیده خدایی، راحله جزایی، حنانه مظاهری راد

شهید رجایی پنجم
ه  عارفهاوژین مرادی، نگین موالیی، آیناز اورامی،

لطیفیان، رژینا جوادیان، مانا وارستگان
کردستان ششم



نتیجه انفرادی
نام ورزشکار دانشگاه مقام

ساره امینیان تهران اول

نسترن کرمی زنجان دوم

ساغر رفیعی
شهید باهنر  

کرمان سوم

هاجر کبیری
علم و صنعت  

ایران سوم مشترک

آیدا شریعتی رازی پنجم

رشفق کاظم پو گیالن ششم

نتیجه دونفره

نام ورزشکار دانشگاه مقام
ریافشانرگس-سارا کیوان تهران اول

ریسمیه ناص–حنان کبیری شهید رجایی دوم
ملیکا  –یاسمن شبیهی

محمدی
صنعتی  
شاهرود

سوم مشترک

درنا –نرگس طلوعی 
ابراهیمی

زند شیراز سوم مشترک

سما نادعلی–سارا صانعی  صنعتی  
شریف

پنجم

واینا امیری–سحر رضایی  شیراز ششم



رده بندی تیمی رشته بدمینتون



تیمبازیکنان دانشگاه مقام
مریم فرعی، آنا کشیشی، پرستو شفیعی، یگانه شاوردی   تهران اول

بادیملیکا عامرطاس، مهدیس مولوی، سیده غزل رستمی، فاطمه اسدآ زند شیراز دوم
انلیال اسعدی، سودابه ملکی، یاسمن پورقلی، پاتریشیا دانغی تبریز سوم مشترک

راستی، حمیده خانی، سروین فیضیان، کیمیا محبیعاطفه امیر کبیر سوم مشترک
ه علیپورنوربخش، ریحانه سلیمانی، فاطممائده مهرابی، سیده نیلوفر اصفهان پنجم

تهشایسافسانه حسن نژاد، رضوانه رضوی، مژگان جعفری، پرستو بیرجند ششم



نتیجه انفرادی
نام ورزشکار دانشگاه مقام

ملیکا عامر طاسی زند شیراز اول

حنانه امیدی هانفرهنگیان اصف دوم

مریم فرعی تهران سوم مشترک

کیانا قصری قم سوم مشترک

ردشایسته باقری ف شیراز پنجم

مائده مهرابی اصفهان ششم

نتیجه دونفره

نام ورزشکار دانشگاه مقام
شیشیآنا ک-پرستو شفیعی تهران اول

اننگار رفائی-حنانه امیدی انفرهنگیان اصفه دوم
-سودابه حسن نژاد

رضونه رضوی
بیرجند سوم مشترک

یندا سبزوار-غزاله امینی خوارزمی سوم مشترک
-مریم فرعی

یگانه شاوردی
تهران پنجم

یسودابه ملک-اسعدیلیال تبریز ششم



رده بندی تیمی رشته تنیس روی میز



تیمینتایج
امتیاز نام دانشگاه مقام

578 رستمیانهانیه

1631 (س)الزهراء 537اول مهدیه کشکولی

516 کرمانیپناهپوریزدانسرور

559 فاطمه  بغدادی

1608 تهران 545دوم نوروزیسارا

504 عطیه یوسفی

544 فاطمه موالیی

1551 یهصنعتی اروم 537سوم ثنا  قلی بیگلو

470 یکتا اسدی

530 سمیه باقری محمودی

1544 دفردوسی مشه 516چهارم پریسا اسالم پور

498 فاطمه کهنسال لطف آباد

530 ورزنهفاطمه شهباز

1530 اصفهان 513پنجم ندا طهماسبی

487 محدثه غفاری

527 زهرا جاللی

1512 شیراز 495ششم امراللهی بیوکیزهرا

490 مریم السادات موسوی



انفرادینتایج
امتیاز نام دانشگاه مقام

578 رستمیانهانیه (س)الزهراء اول

567 لعیا محمدی تهرانفنی و حرفه ای دوم

559 فاطمه  بغدادی تهران سوم

555 زهرا بهرامی شهید باهنر کرمان چهارم

545 سارا نوروزی تهران پنجم

544 فاطمه موالیی صنعتی ارومیه ششم



تیمینتایج
امتیاز نام دانشگاه مقام

628/6 فاطمه امینی پژوه

1845 اصفهان 621/1اول فاطمه صاحی کهریزسنگی

595/3 پرنیا انصاری

621/6 نرجس امامقلی نژاد

1823/7 تهران 603/8دوم معصومه ربانی نیا

598/3 مریم مرادی وستگانی

612/2 نیلوفر داودی جاغرق

1760 دفردوسی مشه 598/9سوم مژده مقیسه

548/9 ثریا داروغه

576/5 نسرین اشرفی

1697/1 تبریز 571/7چهارم الهه صادقی

548/9 فرناز تشنه دل

617/7 مرضیه بیمکی

1597/3 خلیج فارس 550/8پنجم فاطمه فکری

428/8 ژاله زنده بودی

569/4 فاطمه ثمری

1585/3 گیالن 530/7ششم زهره عارفی خرمی

485/2 زینب باقری



انفرادینتایج
امتیاز نام دانشگاه مقام

628/6 فاطمه امینی پژوه اصفهان اول

624/2 نجمه خدمتی یشهید بهشت دوم

621/6 امامقلی نژادنرجس تهران سوم

621/1 فاطمه صالحی کهریز سنگی اصفهان چهارم

617/7 مرضیه بیمکی خلیج فارس پنجم

612/2 نیلوفر داودی جاغرق فردوسی مشهد ششم



رده بندی تیمی رشته تیراندازی



مقام سوممقام دوممقام اولدانشگاهرتبه
مقام 

چهارم
جمعمقام ششممقام پنجم

2268393332تهران1

445442115اصفهان2

52511296(س)الزهراء3

33424590فردوسی مشهد4

33333283غ ا   زند شیراز5

4222376بوعلی سینا6

4426470تبریز7

21412155شهید باهنرکرمان8

11312140مازندران9

24136صنعتی امیرکبیر10

4133فرهنگیان اصفهان11

121132زنجان12

311332گیالن12

112129عالمه طباطبایی14

112128خوارزمی15

1111126پیام نور تهران16

11122اراک17

11122تهرانفنی و حرفه ای 17

311121محقق اردبیلی19

24220رازی20

123120کاشان20

220فنی و حرفه ای مازندران20



مقام سوممقام دوممقام اولدانشگاهرتبه
مقام 

چهارم

مقام 

پنجم
جمعمقام ششم

111419شهید بهشتی23

1217علم وصنعت ایران24

111116شهید چمران اهواز25

116شیراز25

114515غ ا   چرخ نیلوفری آذربایجان27

214مراغه28

21113کردستان29

1112شهید مدنی آذربایجان30

1112غ ا اسوه تبریز30

11111فسا32

110آیت اله بروجردی33

110یزد33

12110صنعتی ارومیه33

319لرستان36

119تربیت دبیر شهید رجایی36

129خلیج فارس36

119گنبد کاووس36

17غ ا روزبهان ساری40

17پیام نور آذربایجان شرقی40

116بیرجند42



مقام سوممقام دوممقام اولدانشگاهرتبه
مقام 

چهارم

مقام 

پنجم
جمعمقام ششم

116ایالم42
15پیام نور اراک44
15صنعتی شاهرود44
15دامغان44
15قم44
15جهرم44
15غ ا  ادیب ساری44
15(ره)بین المللی امام خمینی44
15ارومیه44
13شهرکرد52

12صنعتی شریف53

12رفسنجان( عج)ولیعصر54

12صنعتی جندی شاپور54

12کشاورزی و منابع طبیعی  خوزستان54

12سیستان وبلوچستان54

12غ ا  اشرفی اصفهانی54

12غ ا آپادانا54

11غ ا  شمال آمل60

11پیام نور اصفهان60


