
ین المللی پسر نتایج اولین المپیاد  دانشجویان ب 

گاهها وموسسات آموزش عالی دانش

ورزش، زبان مشترک



مسابقه بین دانشگاهبازی

دانشگاه آزاد اسالمی4-صفر    مازندران 1

2
دانشگاه آزاد اسالمی6-2صنعتی شریف  



مسابقه بین دانشگاهبازی

صنعتی شریف4-6مازندران   1

مازندران5-8دانشگاه آزاد اسالمی 2



مسابقه بین دانشگاهبازی

صنعتی شریف4-8اسالمی دانشگاه آزاد1



مسابقه بین دانشگاهمقام

امتیاز8دانشگاه آزاد   1

امتیاز6دانشگاه مازندران  2

امتیاز4دانشگاه صنعتی شریف 3



مسابقه بین دانشگاهبازی

ارومیه2-2امیرکبیر  صنعتی1

ایالم1-0فردوسی مشهد   2

کاشان6-0شهیدرجایی 3

غیرانتفاعی امام رضاع0-1مازندران    4

آزاد اسالمی1-1تهران       5

بین المللی امام خمینی1-1خوارزمی      6



مسابقه بین دانشگاهبازی

آزاد اسالمی0-3قم       1

بین المللی امام خمینی4-0حکیم سبزواری  2

یزد1-0لرستان    3

گیالن1-0اصفهان    4

ارومیه1-0امیرکبیر  صنعتی5

فردوسی4-0حکیم سبزواری  6



مسابقه بین دانشگاهبازی

ارومیه0-3قم       1

ایالم5-0حکیم سبزواری  2

اصفهان3-2مازندران    3

لرستان6-0شهید رجایی    4

فردوسی2-1بین المللی امام خمینی   5

امیرکبیر صنعتی0-1آزاد اسالمی   6



مسابقه بین دانشگاهبازی

فردوسی مشهد 2-0خوارزمی     1

تهران3-0امیرکبیر  صنعتی2

امام رضا ع2-0گیالن    3

یزد0-0کاشان    4

خوارزمی0-3ایالم     5

تهران5-0ارومیه6



مسابقه بین دانشگاهبازی

لرستان0-2قم 1

یزد2-0تهران       2

فردوسی3-0مازندران  3

ایالم1-0غیرانتفاعی امام رضا ع   4



مسابقه بین دانشگاهبازی

فردوسی6-5قم 1

ایالم2-1تهران       2

لرستان2-4مازندران  3

یزد4-5غیرانتفاعی امام رضا ع   4



توضیحاتمسابقه بین دانشگاهبازی

مقام پنجم وششمیزد7-6قم 1

مقام چهارم وسومع غیرانتفاعی امام رضا1-2مازندران  2

3
مقام اول ودومیزد2-0تهران       



امتیازدانشگاهمقام

امتیاز10فردوسی1

امتیاز7ایالم2

امتیاز5مازندران3

امتیاز3غیرانتفاعی امام رضا ع4

امتیاز2یزد5

امتیاز1قم6



مسابقه بین دانشگاهبازی

اسداله الیاسی آزاد اسالمی1-2گیالن ابهیجای کادای1

احمد دانشی آزاد اسالمی0-2صنعتی خواجه نصیرمحمد فیصل عفران2

علی احمدی  تهران0-2جاوید صاحب زاده گیالن   3

یوسف احمدی آزاد اسالمی2-0غالم عباس حسینی مازندران   4

کرم عواد بین الملل امام خمینی2-0گیالن ابهیجای کادای5

احمد دانشی آزاد اسالمی2-0اسداله الیاسی آزاد اسالمی6



مسابقه بین دانشگاهبازی

بین الملل امام خمینیمخملی احسان2-0گیالن جاوید صاحبزاده7

علی احمدی  تهران0-2یوسف احمدی آزاد اسالمی 8

کرم عواد بین الملل امام خمینی0-2صنعتی خواجه نصیرمحمد فیصل عفران9

بین الملل امام خمینیمخملی احسان2-1غالم عباس حسینی مازندران   10

جاوید صاحب زاده گیالن 2-0یوسف احمدی آزاد اسالمی 11

گیالن ابهیجای کادای2-0احمد دانشی آزاد اسالمی  12



مسابقه بین دانشگاهبازی

غالم عباس حسینی مازندران 2-0علی احمدی  تهران13

صنعتی خواجه نصیرمحمد فیصل عفران2-0اسداله الیاسی آزاد اسالمی 14

بین الملل امام خمینیمخملی احسان2-0یوسف احمدی آزاد اسالمی 15

کرم عواد بین الملل امام خمینی2-1احمد دانشی آزاد اسالمی16

صنعتی خواجه نصیرمحمد فیصل عفران2-0گیالن ابهیجای کادای17

غالم عباس حسینی0-2گیالن  جاوید صاحبزاده18



مسابقه بین دانشگاهبازی

کرم عواد بین الملل امام خمینی2-0اسداله الیاسی آزاد اسالمی 19

بین الملل امام خمینیمخملی احسان2-0علی احمدی  تهران20



مسابقه بین دانشگاهبازی

گیالن جاوید صاحبزاده0-2صنعتی خواجه نصیرمحمد فیصل عفران21

کرم عواد بین الملل امام خمینی0-2بین الملل امام خمینیمخملی احسان22

مسابقه بین دانشگاهبازی

کرم عواد بین الملل امام خمینی0-2گیالن جاوید صاحبزاده23

بین الملل امام خمینیمخملی احسان0-2صنعتی خواجه نصیرمحمد فیصل عفران24



دانشگاه مقام

صنعتی خواجه نصیر اول
بین الملل امام خمینی دوم
بین الملل امام خمینی سوم مشترک

گیالن سوم مشترک

آزاداسالمی پنجم
گیالن ششم



نتیجه انفرادی
نام ورزشکار دانشگاه مقام

جواد اکبریمحمد آزاداسالمی اول
منتظر حمودی مازندران دوم

محمدصادق محمدی فردوسی سوم مشترک

عدنان سلوم تهران سوم مشترک

مهدی هاشمیسید اصفهان پنجم
محمدرضا عادلی تهران ششم



نتیجه دونفره

نام ورزشکار دانشگاه مقام
ابوالقاسم حسنی ومهدی هاشمی کاشان واصفهان اول

ناصریعباس–محمد جواد اکبری  اسالمی وتهرانازاد دوم
مهدی نوری-محمدرضا عادلی تهران وکاشان سوم مشترک

رضا سوادرامی-منتظر حمودی مازندران سوم مشترک
عال علیا-عدنان سلوم تهران پنجم

محمدرضا جعفری-سید جعفر عالمی قم ششم



رکوردورزشکارمقام

12/4علی فاروق قاسم ارومیه1

12/6محمدحقبین اصفهان2

13/9جعفری ازاد اسالمی. نورالل3

13/95هاشم مظفری قم4

14/6علیرضا سروری لرستان5

خطاامید تاجیک ازاد اسالمی6

متر100:ماده



رکوردورزشکارمقام

9/91علی جان خرمند عالمه طباطبایی1

8/55گانیوسف سلمان علوم کشاورزی گر2

3
حسنین محمد اسماعیل حسناوی 

8/30مازندران

8/14ذبیح احمدی ازاد اسالمی4

7/81رگانبریالی  طاهری علوم کشاورزی گ5

7/48علیرضا سروری لرستان6

پرتاب وزنه: ماده



رکوردورزشکارمقام

1/05علی فاروق قاسم ارومیه1

1/071جعفری ازاد اسالمی. نورالل2

1/074قریشی گیالنعبداالول3

1/084محمداکرام عباسی تهران4

1/14اییبرکت ال اکبرزاده عالمه طباطب5

1/17امین الدین رحیمی مازندران6

متر400: ماده



رکوردورزشکارمقام

1
5/11/4محمداکرام عباسی تهران

6/05/6تقی فایق قم2

6/31/3امید تاجیک ازاد اسالمی3

6/52/6امین الدین رحیمی مازندران4

خطاعلیرضا سروری لرستان5

خطااییبرکت ال اکبرزاده عالمه طباطب6

متر1500:ماده



رکوردورزشکارمقام

4/51محمدحقبین اصفهان1

2
4/46هاشم مظفری قم

4/31محمد جواد افضلی ازاد اسالمی3

4/14ذبیح احمدی ازاد اسالمی4

3/71محمد عزیز حیدری مازندران5

3/56امید تاجیک ازاد اسالمی6

پرش طول: ماده



رکوردورزشکارمقام

0/39/53اهلل صنعتی شریفصبغت1

0/39/70امین عباده عالمه طباطبایی2

0/42/84محمدعلی افتخاری قم3

0/54/43وارینعمت ال کوهستانی حکیم سبز4

0/56/30اسالمیامیررضا حسنی  ازاد5

0/57/25رانعباس السعدی مازندعبدالکریم6

متر ازاد50: ماده



رکوردورزشکارمقام

17/53اهلل صنعتی شریفصبغت1

19/28صنعتی شریفکمیل حماده 2

21/07محمدعلی افتخاری قم3

4
23/03رانعباس السعدی مازندعبدالکریم

23/64وارینعمت ال کوهستانی حکیم سبز5

25/10اسالمیامیررضا حسنی  ازاد6

متر ازاد25: ماده



رکوردورزشکارمقام

24/50اسالمیحسن نظری ازاد1

25/05صنعتی شریفکمیل حماده 2

3
33/32اسالمیعلی ضیایی ازاد

36/29مصطفی علیزاده حکیم سبزواری4

5--

6--

متر کرال پشت25: ماده



رکوردورزشکارمقام

امین عباده عالمه طباطبایی1

زاهر عاشور گیالن2

3
مصطفی علیزاده حکیم سبزواری

4--

5--

6--

متر قورباغه25: ماده



رکوردورزشکارمقام

زاهرعاشور گیالن1

حسن نظری ازاد اسالمی2

3--

4--

5--

6--

متر پروانه25: ماده



بازیکنبازی

بین الملل امام خمینی قزوینعلی شهادا1

عال ردحاوی  مازندران2

میثم صالح  مازندران3

شریفساجد حسینی صنعتی4

محمد علی سعیدی ازاد اسالمی5

ابراهیم ابراهیمی شهید رجایی6



بازیکنبازی

بین الملل امام خمینی قزوینعلی شهادا1

عال ردحاوی  مازندران2

نجیب الل دریابی تهران3

روح اهلل برهانی اصفهان4

ابراهیم ابراهیمی شهید رجایی5

میثم صالح  مازندران6




