




مقام امتیاز مازندران شهید چمران اهواز تهران Cگروه

اول 6 89-85 97-37 تهران

سوم 2 38-57 37-97 شهید چمران اهواز

دوم 4 57-38 85-89 مازندران

مقام امتیاز ارومیه هرمزگان فردوسی مشهد Dگروه

اول 6 78-45 61-50 فردوسی مشهد

دوم 4 54-44 50-61 هرمزگان

سوم 2 44-54 45-78 ارومیه

مقام امتیاز کردستان پیام نور شهرکرد شیراز Bگروه

دوم 4 59-54 57-84 شیراز

اول 6 85-47 84-57 پیام نور شهرکرد

سوم 2 47-85 54-59 کردستان

مقام امتیاز وینالمللی امام خمینی قزبین شهید بهشتی تبریز Aگروه

دوم 4 56-44 64-97 تبریز

اول 6 83-53 97-64 شهید بهشتی

سوم 2 53-83 44-56 نالمللی امام خمینی قزویبین



بازنده ها شهید بهشتی 92 هابرنده

37 هرمزگان
19 22 28 23

تیشهید بهش 70
14 15 8 11

10 8 8 12 هرمزگان 48 10 8 8 12

82 ردپیام نور شهرک مازندران 9614 19 25 15 پیام نور شهرکرد 84 14 19 25 15

مقام
پنجم

مقام
ششم

مقام  
سوم 

مقام
چهارم

مقام  
دوم

مقام  
اول

73 دپیام نور شهرکر
28 21 19 16

مازندران 7227 25 25 18

مازندران 95
- هرمزگانر یشهید بهشت 85

- فردوسی مشهد تبریز تهران63 77

62 شیراز
20 25 14 18

تهران 93
6 3 11 9

15 13 15 19 شیراز 29 25 31 19 18

18 11 18 14 19 19 22 2528 شیراز فردوسی مشهد 92 تهران 75

61 فردوسی مشهد
7 12 20 26 15 12

تبریز 85
9 12 20 28 9 16

تبریز 94



تیمبازیکنان دانشگاه مقام
مسعودخدابنده،عرفان،(سرپرست)زادهابراهیممحمدنقی،(مربی)حقانیمحسن،(سرمربی)محمدسیستانی

یصادقفرشادپورچوری،علیعلیکسمائی،صباغرضاکریمی،محمدرضاکالنتری،آرینچشمی،رضامحمدی،
عسگریفرزیننمین،صادریپارساشهواری،وثوقیشاهینعسگری،علیفرشیدارانی،

تهران اول

قوچی،ادجوحسینی،خالدترابی،راستین،(سرپرست)هراتیکریم،(مربیکمک)اصغریانرضا،(مربی)سارنگعلی
مهرزادر،خطیاسمعیلیمهدیپور،آقاجانمتینمیرحبیبی،نوژنسیدرنجبر،روزبهاصغریان،محمدجعفری،معین

صادقیمحمدرضاکریمی،امیرحسینتلخابی،

مازندران دوم

نداف،نمحسحسینی،خادمسپهر،(سرپرست)اسدپورحسن،(مربیکمک)نیازیدکترصابر،(مربی)معصومیمهدی
نویدفی،یوسپارسازاده،عبدالعلیمحمدجوادخشوعی،سیدعلیرضاجهانگیری،پویانگهبان،عرفانخلیلی،علی

زادهعرببهشادفر،رضائیامیرحسیندانش،امیربرنافر،رضایی

شهید  
بهشتی

سوم

دیمهپور،اسدیانعلیمحمدپور،بابکمحمدخانی،امیررضا،(سرپرست)افشردنظمیآنار،(مربی)اسرافیولی
،تقویموسیمعدنی،محمدصالحمحمدشریفی،آریاناسکندرزاده،محمدمهدیدوست،کریممهدینامور،محمدی

پورعباسرنجبر،هومنساعیعلیآیین،نیکپویان

تبریز چهارم  

دامیرمحماحمدپور،رضاخدری،علیروستا،امیرحسین،(سرپرست)چالشتریمرادیبهنام،(مربی)پورکاوهداود
یدامعبدالهی،علیرضاعلیجانزاده،مهدیهرچگانی،بیگیابراهیممعتمدی،حسینمیرزایی،علیرضااسدزاده،

فرادنبهعالئیخیرآبادی،عارففرجیامیرمحمدکریمی،

پیام نور
کردشهر

پنجم

امینمدمحفروزمند،علیشبانکاره،شفیعیعلیحسینیان،سروش،(سرپرست)فالحیامین،(مربی)روستامازیار
ی،قاسمسپهرزارع،امیرحسینی،سیدعلیزاده،ترابیسپهراسدی،بنیمهدیجو،صلحعلیرضارو،رخشنده
طالعمحمدمهدیدالور،سیدعلی

شیراز   ششم



بسکتبالمجموع تیمی رشته رده بندی 



مقام امتیاز پیام نور قم ولیعصر رفسنجان امانتفاعی خیغیر Cگروه

اول 6 4-1 3-0 انتفاعی خیامغیر

دوم 3 6-1 0-3 ولیعصر رفسنجان

سوم 0 1-6 1-4 پیام نور قم

مقام امتیاز ایالم افسری امام حسن مجتبی ارومیه Dگروه

دوم 1 0-0 1-2 ارومیه

اول 6 5-0 2-1 افسری امام حسن مجتبی

سوم 1 0-5 0-0 ایالم

مقام امتیاز مازندران اصفهان شهید چمران اهواز Bگروه

دوم 3 2-1 2-7 شهید چمران اهواز

اول 6 5-2 7-2 اصفهان

سوم 0 2-5 1-2 مازندران

مقام امتیاز شهید رجایی زند شیراز تبریز Aگروه

دوم 3 1-2 1-0 تبریز

سوم 0 1-4 0-1 زند شیراز

اول 6 4-1 2-1 شهید رجایی



بازنده ها شهید رجایی 1(5) هابرنده

1 ارومیه شهید رجایی 4

ارومیه 1(3)

شهید 

رجایی

1
1 ولیعصر 

رفسنجان

مقام  
سوم 

مقام
چهارم

مقام 
دوم

مقام 
اول

مقام
ششم

مقام
پنجم

مقام  
هشتم

مقام 
هفتم

اصفهان 5

2 ولیعصر رفسنجان اصفهان 3

ولیعصر رفسنجان 3
3 ارومیه 7 اصفهان

0 4شهید چمران اهواز تبریز
غیر انتفاعی خیام 0

3 غیر انتفاعی خیام شهید چمران اهواز 1

شهید چمران اهواز 1
2 غیر انتفاعی خیام افسری امام 

(ع)حسن 
2

(ع)افسری امام حسن  2

0 تبریز (ع)افسری امام حسن  5

تبریز 0



تیمبازیکنان دانشگاه مقام
آریایری،نصحسینفریادی،سعیدمیررضایی،مازیار،(سرپرست)پوربالکانلوامیرحسین،(مربی)انتظاریحسن

تبار،یشرفعلیرضاموسایی،امیریونسسیفعلی،حامدرجبی،امینشهبازی،فرشاداحدزاده،اسماعیلایزدنژاد،
سوریمحمودیعلیرضااصغرپور،عرفان

امام  افسری
(ع)حسن

اول

وضی،عیمهدیبیگی،کریمآرمانپناه،داورمحمدتاجر،حسن،(سرپرست)نوروندعلی،(مربی)کالنتریانمحمد
امحمدرضپور،ایرانرضالو،خدابندهمصطفیمقدم،رگبارکرامتنژاد،حسینیسیدمحمودموزن،محمدصادق

فردسلیمانیمحمدمقدم،علویسیدامیررضاحیدری،
شهید رجایی دوم

ی،اسماعیلمهدیشماعی،آرشکاظمی،مهدیمقصودی،حسین،(سرپرست)بهشتیمهدی،(مربی)حیدریعلی
روی،غسیدعرفانرادی،امیرملکپور،مهدیرفیعی،محمدرضایزدخواستی،رامیننوروزی،وحیدکریمی،احسان
سلیمیمحمد

اصفهان
سوم

علی،اصلرستمیمسعود،(سرپرست)زادهعلیاکبرعلی،(مربیکمک)زادهطهماسبیاحمد،(مربی)لرکیاصغر
یلمیکائعربی،مازهخسرویسجادشعبانی،مهدیمرادی،احمدمهر،نیکسروشعسکری،سیدمحمدنریمانی،
نوریسادتسیدعلیپور،چمنیوحیددسومی،حسنخدری،محمدمهدیاحمدی،

شهید چمران  
اهواز

چهارم  

زادهاکبرجواد،(سرپرست)مالزادهمحمد،(مربیکمک)سویزیحسین،(مربی)اذانیمحسن،(مربی)طیبیحمید
هادیمدمححلیمی،یاسیناصغری،حسنباغیشنی،محسنشاندیز،داودیامیرحسیندانسته،ساجدجعفرآباد،

ابرودمرتضاییعلیکرمی،علیرضارضایی،مرتضیاسدی،سینامشهدی،الحرمشیخسروششاندیز،
خیام   پنجم

تضیمرپناه،زدهتنعلیرضا،(سرپرست)حیدریضرغام،(مربیکمک)زادهفرهمندفرزاد،(مربی)نظریاهللروح
،یوسفییوسفمحمدمیرزایی،حسینبهرام،آذراصغرعلیاحمدی،یارمحمدجوادحسینی،سپهرجهانشاهی،

خواهامیریآرشمرتضایی،علیرنجبر،پوررجبافشینمحمدعلیزاده،محمدمعتمدنیا،محمدعلی

ولیعصر  
رفسنجان

ششم



فوتسالمجموع تیمی رشته رده بندی 



مقام امتیاز (ع)غیر انتفاعی امام رضا شهرکرد تهران Cگروه

اول 6 2-0 2-0 تهران

سوم 0 0-2 0-2 شهرکرد

دوم 3 2-0 0-2 (ع)امام رضاانتفاعی غیر 

مقام امتیاز رصنعتی امیرکبی لرستان رفسنجان(عج)ولی عصر  Dگروه

اول 5 2-0 2-1 رفسنجان( عج)ولی عصر 

سوم 1 0-2 1-2 لرستان

دوم 3 2-0 0-2 صنعتی امیرکبیر

مقام امتیاز شهاب دانش قم غیر انتفاعی آذرآبادگان نپیام نور گیال Bگروه

اول 5 2-1 2-0 پیام نور گیالن

دوم 3 2-0 0-2 غیر انتفاعی آذرآبادگان

سوم 1 0-2 1-2 شهاب دانش قم

مقام امتیاز زند شیراز شهید چمران اهواز تبریز Aگروه

اول 5 2-1 2-0 تبریز

سوم 0 0-2 0-2 شهید چمران اهواز

دوم 4 0-2 1-2 شیراززند 



تبریز 2

0 یرصنعتی امیرکب
25-23

تبریز 025-21

25-16 صنعتی امیرکبیر 0 25-17

25-18 29-272 پیام نور گیالن پیام نور گیالن 1 (ع)غیر انتفاعی امام رضا 1

مقام  
پنجم

مقام
ششم

مقام  
هشتم

مقام  
هفتم

2 پیام نور گیالن

25-22

(ع)غیر انتفاعی امام رضا 2 مقام  
چهارم  

مقام 
سوم

مقام اول

مقام دوم

26-28

15-12

(ع)غیر انتفاعی امام رضا 2
0 صنعتی امیرکبیر 1 تبریز

2 رفسنجان( عج)ولی عصر  2 تهرانتهران 2

2 آذرآبادگان ارومیه
25-23

تهران 025-19

26-24 نغیر انتفاعی آذرآبادگا 0 25-22
22-25

25-221 آذرآبادگان ارومیه رفسنجان( عج)ولی عصر  115-10 زند شیراز 2

1 رفسنجان( عج)ولی عصر 

25-23

زند شیراز 215-25

15-12

زند شیراز 2



تیمبازیکنان دانشگاه مقام
،کریمیمحمدحسینمویدی،محمدرضاپویا،رضاییامیرحسین،(سرپرست)اکبریامین،(مربی)رحمانیحامد

وکار،جامیرحسینشجاعیان،آرینپور،تقیرضاشناس،حقرضاخلیلی،ایزدپناهیعلیداودی،دریسمحمدامین
علیزادهامینفرهادیان،امیرمهدیواقف،محمدامین

زند شیراز
اول

ثمری،آرشچوپان،خو،میالدخوشآرشزارع،محسن،(سرپرست)زادهامینرضا،(مربی)عطارزادهجعفرمحمد
اسمقپارسابیگی،اصالنجوادمنصوری،وحیدطاحونچی،ایماننجفی،امیرحسینحسینی،محمدصدیقی،محمد
مقدمحسینزاده،

غیرانتفاعی امام 
(ع)رضا

دوم

اده،جوجپناهحقتوحیداسکندری،عارفکمیلی،،امین(سرپرست)رستمیانحسنمحمد،(مربی)وندآدینهعلی
خسرویامیرمحمدپور،سعادتمهدیابراهیمی،حامدچالن،جعفریامینلطفی،متینبهاالدینی،ساالر

کانیحیدریکوروشمیرحسینی،احمدرضاپویا،حسینیامیرفارسانی،سید
تهران

سوم

علییار،محمدحسیننادری،عباس،(سرپرست)راستکارمحمد،(مربیکمک)خبازیایوب،(مربی)نجفیرحیم
صبحیابراهیمزاده،قلیفرزینخادم،امیرحسیننوری،مرتضیزاده،عباسعلیزینالی،حسنشاهرخ،محمد

راستکارمحمدرحمتی،رامتینعبادی،رضازنوزق،اعظمیهاتفسرابی،
تبریز

چهارم  

ده،زاکاظمابولفضل،(سرپرست)غالمزادهمحمدجواد،(مربیکمک)موسویسیدعلی،(مربی)ظهرریحانیشعیب
حسنآرمیننیکروان،امیرمحمدپسندیده،محمدصادقزاده،آخوندکیانمیرزاییان،علیعلیزاده،قاسممحمد

نژادحسنآرینعلیزاده،محمدپور،نبیسیدرضاپور،صالحنیماکناری،شادبجارمحرابنژاد،
پیام نور گیالن

پنجم

تاریمخمیالدنازلو،جعفریفرزینتکالو،آواجقیامیرحسین،(مربی)کیابناییرسول،(مربی)نیاآرمانبابک
علیرضالو،قیعلیزادهرضاامیرقربانی،پرمراد،ایمانیمحمدپاشازاده،نیمابخشایش،سبحانباقری،رضاقراحسنلو،

زادهمحمدمهدیمحمدقلعه،توپراقرضاییرضاپور،صالح

آذرآبادگان 
ارومیه

ششم



والیبالمجموع تیمی رشته رده بندی 



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

ب
پرتا

مازندراننیزه محقق اردبیلی فردوسی مشهد ایالم قم شهید رجایی دانشگاه

وزمسعود یمینی فیر سلیم عوج مهدی طاهری
مهدی عنایتی 

عیالمی شهاب کیانی شیخ آبادی صنعان محمدی خو ورزشکار

36/20 41/60 43/73 47/91 53/26 54/01 (متر)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام ب وزنه
پرتا

خوارزمی کاشان دامغان شهید رجایی شیراز فنی حرفه ای مازندران دانشگاه
ادیب رحیمی امیررضا ایرانپور امیرمحمد رییسیان صنعان محمدی خو برانوش افشاری علی حیدری گرجی ورزشکار

10/59 10/79 11/03 12/46 14/01 16/20 (متر)رکورد

ششم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ی 
دو

60
متر

انسیستان و بلوچست آموزش عالی کاشمر شهاب دانش قم زآپادانا شیرا فردوسی مشهد قزوینرجا دانشگاه
عبدالحمید حمیدی طبس علی جعفری احمدی علی سالمتیان محمد جعفری علی عیاسپور محمد جواد رنجکش ورزشکار

6/9 6/9 6/8 6/8 6/7 6/6 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

ی 
دو

800
متر

سمنان یزد خوارزمی بیرجند آموزش عالی محالت شهرکرد دانشگاه
محمد رضا بیگی سید علی حسینی محمد عالیی محمدجواد روهنده صادق شریفیانمحمد نوریعلیرضا ورزشکار

2:06/7 2:05/4 2:05/0 2:04/6 2:02/3 2:00/3 (زمان)رکورد



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

3000
تبریزمتر بجنورد  لرستان شهید بهشتی اصفهان  شهید مدنی دانشگاه

رضا شهبازی عظیمی گلوگاهعلیرضا محمد شیرزادی سید پارسا محجوب سید محمد هادی موسوی عطا اسدی زکلکی ورزشکار

10:12/0 10:01/3 9:57/1 9:48/2 9:20/9 9:14/00 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام ش طول
پر

علوم و فناوری مازندران اصفهان فردوسی مشهد لرستان مالیر سناباد گلبهار دانشگاه

هادی مداحیسید علیرضا حقیقی امیر حسین محمدی سید داود نورالدینی محمدرضا قاسمی مجتبی زاهدی ورزشکار

6/44 6/67 6/72 6/75 7/05 7/27 (متر)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام ش ارتفاع
پر

تهران رجا قزوین رازی شهید رجایی فردوسی مشهد شهید بهشتی دانشگاه

لپویا رضوانی اص ادهکسری کوچکی حسن کی میامیرحسین قاس میالد میری امیرمهدی رضوانی عمادیعباس ورزشکار

1/75 1/75 1/75 1/80 1/85 2/00 (متر)رکورد



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

3000
متر پیاده

ی
رو

یزد شهید مدنی تبریز تهران تبریز محقق اردبیلی دانشگاه

علی کیانی
رضا پیری 

خسرقی
حسن مالزاده سیروان فتحی مرضا حسینی اقد ابوالفضل امین ورزشکار

18:37/20 18:36/70 18:24/80 18:20/00 18:11/70 17:51/30 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام ش
ب چک

پرتا

زهنر اسالمی تبری مازندران اصفهان مازندران گیالن فردوسی مشهد دانشگاه

ساالر ضیا نورانی یپارسا سلطان اییسبحان ضی علی محمد محمدی یامیردهمحمد اکبرزاده  پیام عباسیان ورزشکار
26/40 27/05 27/65 28/13 28/27 32/67 (متر)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

ب
پرتا

ک
س

فنی و حرفه ای مازندراندی اصفهان شهید رجایی شیراز شهرکرد فردوسی مشهد دانشگاه
گرجیعلی حیدری  مهدی محمدی محمد مهدی عیدیان یبرانوش افشار زاریشلمدانیال صفی  پیام عباسیان ورزشکار

32/10 32/40 34/06 35/15 37/19 40/14 (متر)رکورد



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

ی 
دو

400
متر

فردوسی مشهد چرخ نیلوفری زند شیراز ارومیه سمنان فردوسی مشهد دانشگاه

جواد شوریابی علی آردم محمد جواد کاظمی مهدی احمدی اصل یمحمدرضا بیگ علی عباسپور ورزشکار
51/90 51/80 51/10 51/00 50/6 49/70 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام سه گام
ش 

پر

محقق اردبیلی شهید بهشتی کاشمر مالیر اصفهان هارسناباد گلب دانشگاه

امیررضا امن زاده رضا باباخانیان امیرجعفری احمدی محمدرضا قاسمی یعلیرضا حقیق مجتبی زاهدی ورزشکار
12/45 12/71 13/57 13/80 13/93 15/12 (متر)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

60
ی

مترمانع نهای

اصفهان شیراز خوارزمی فردوسی مشهد   رجاء قزوین شهاب دانش دانشگاه

محمد رضا اعظمیان علی محبی ویسید امیر حسین موس امیرمهدی رضوانی محمد جواد رنجکش انعلی سالمتی ورزشکار
8/60 8/50 8/30 8/10 8/00 7/60 (زمان)رکورد



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

1500
پیام نور فارسمتر بجنورد شهید بهشتی اصفهان شهرکرد شهید مدنی دانشگاه

علیرضا هوشمند
علیرضا عظیمی 

گلوگاهی سید پارسا محجوب سید محمدهادی موسوی علیرضا نوری عطا اسدی زکلکی ورزشکار

4:29/70 4:26/3 4:20/70 4:17/40 4:13/30 4:10/00 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

ی 
امداد

400
*4

فرهنگیان 
کردستان شهید بهشتی تهران

فنی و حرفه ای 
مازندران اصفهان فردوسی مشهد دانشگاه

سید فرزام آدینه
فتح آبادی

محمدصالح برزکار امحمدشفیع پارس محمدجواد احمدی محمدرضا اعظمیان امیرمهدی رضوانی

ن
ارا

شک
رز

و

رضا پوربابایی محجوبسیدپارسا پویا رضوانی اصل مهدی صادق زاده علیرضا حقیقی جواد شوریابی

مازیار زارعی چقا  
الهی

حسین مصطفوی
مهدی زیدی کوله  

پارچه
د  حسن طاهرپورمشه

طرقی
محمدجواد حیدری نسب علی عباسپور

جواد عبدلی محمد یوسف زاده سیروان فتحی حسن غالمی سید محمدهادی موسوی یامیرحسین محمد

3:43/10 3:42/70 3:42/30 3:42/10 3:41/70 3:38/20 (زمان)رکورد



رشته دو و میدانیمجموع رده بندی 



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

100
متر آزاد

تهران تهران جهرم خواجه نصیر خوارزمی کاشان دانشگاه

ارشیا الماسی
محمد سعید غالمحسین  

پور
سید محمد مهدی موسوی  

زارع
سید مرتضی  

حسینی امیررضا خراسانی
سید محمد 

حسینی ورزشکار

00:59/31 00:58/62 00:57/26 00:55/55 00:55/11 00:53/64 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

66
متر قورباغه

کرمان_شهیدباهنر شیراز تربیت مدرس صنعتی شاهرود صنعتی شریف صنعتی شاهرود دانشگاه

احمد دوروزی عرفان پیروی آرمان جعفرتهرانی سیدامین مهدی زاده آرش وطن پرست فرشید قناعتی ورزشکار

00:47/03 00:45/13 00:45/08 00:44/30 00:43/92 00:43/38 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

100
متر پروانه

ارومیه خواجه نصیر زنجان اصفهان خوارزمی فردوسی مشهد دانشگاه

عمادمیرزایی کیانوش مشایخی امیرعطا عسگری علی نقوی امیررضا خراسانی یاسین قنبرزاده ورزشکار
01:05/50 01:04/60 01:03/99 01:02/93 01:00/02 00:59/36 (متر)رکورد



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

33
*4

ی
ط انفراد

ختل
متر م

شیراز تهران زنجان اصفهان خواجه نصیر موسسه آموزش عالی توس دانشگاه

عرفان پیروی سیدامیر کامی شیرازی امیرعطا عسگری علی نقوی سیدمرتضی حسینی محمد مهمان نواز ورزشکار

01:35/44 01:35/08 01:34/53 01:33/86 01:28/22 01:27/05 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

66
*4

ی
ط تیم

ختل
م

صنعتی شریف فردوسی مشهد نشهیدباهنرکرما خواجه نصیر اصفهان تهران اهدانشگ

آرش وطن پرست یاسین قنبرزاده علی نجاتی پور محمدحسین عبدی گارنی دیالنچیان سیدامیر کامی شیرازی ن
شکارا

ورز

خشایار بدیعی سیداحسان مهدی زاده احمد دوروزی امیرکوروش بخشی زاده علی نقوی شایان قاسمی داریان

سیدامیرحسین حسینی امیر علوی مهر حاج ابراهیمیشایان سیدمرتضی حسینی آرین شاه محمدی امیرحسین بیک محمدی

مهدی امیرخسروی کسری خیامی مهدی افشارمنش کیانوش مشایخی متین سهران ارشیا الماسی

02:50/66 02:48/88 02:48/29 02:44/57 02:43/95 02:43/61 زما)رکورد
(ن



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

66
متر آزاد

تهران ارومیه تهران خواجه نصیر اصفهان کاشان دانشگاه

پورمحمدسعید غالمحسین عماد میرزایی ارشیا الماسی کیانوش مشایخی متین سهران محمد حسینیسید ورزشکار
00:35/89 00:35/66 00:35/57 00:34/66 00:33/44 00:33/09 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

200
متر قورباغ

ه

تهران تربیت مدرس کرمان_شهید باهنر صنعتی شاهرود صنعتی شاهرود صنعتی شریف دانشگاه
شایان قاسمی داریان آرمان جعفرتهرانی احمد دوروزی سید امین مهدی زاده فرشید قناعتی آرش وطن پرست ورزشکار

02:55/73 02:42/11 02:41/07 02:40/16 02:40/05 02:30/38 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

100
ت

ش
متر کرال پ

اصفهان شیراز تهران تهران فردوسی مشهد سنندج_کردستان دانشگاه
گارنی دیالنچیان آرش سیاوش پوری سیدامیر کامی شیرازی امیرحسین بیک محمدی یاسین قنبرزاده آریان صلواتی ورزشکار
01:10/98 01:09/59 01:07/67 01:06/84 01:01/77 01:01/29 (متر)رکورد



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

200
متر آزاد

فصنعتی شری تهران خواجه نصیر جهرم توس اصفهان دانشگاه

خشایار بدیعی ن پورمحمد سعید غالمحسی
امیر کوروش بخشی

زاده
سید محمد مهدی موسوی زارع محمد مهمان نواز نمتین سهرا ورزشکار

2:17/68 2:17/08 2:17/01 2:06/79 1:59/91 1:59/05 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

66
ت

ش
متر کرال پ

کرمانشهید باهنر  شیراز  تهران تهران کردستان فردوسی مشهد دانشگاه

علی نجاتی پور آرش سیاوش پوری دیامیرحسین بیک محم رازیسید امیرکامی شی آریان صلواتی یاسین قنبرزاده ورزشکار
00:44/28 00:41/70 00:41/12 00:41/11 00:39/49 00:38/47 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

100
متر قورباغه

تهران شیراز تربیت مدرس نشهید باهنر کرما صنعتی شاهرود دصنعتی شاهرو دانشگاه

انشایان قاسمی داری عرفان پیروی آرمان جعفر تهرانی احمد دوروزی سید امین مهدی زاده فرشید عنایتی ورزشکار
1:16/84 1:13/35 1:12/61 1:12/37 1:10/82 1:08/71 (متر)رکورد



ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

66
*4

ی
متر آزاد تیم

خوارزمی
ر شهید باهن

کرمان صنعتی شریف فردوسی مشهد اصفهان خواجه نصیر دانشگاه

امیر رضا خراسانی ورعلی نجاتی پ خشایار بدیعی احسان مهدی زاده آرین شاه محمدی کیانوش مشایخی

ن
ارا

شک
رز

و

رضا صفری احمد دوروزی مهدی امیرخسروی کسری خیامی علی نقوی آرمین آذرخش

پیام محمدی مهدی افشار منش آرش وطن پرست مازیار فکری گارنی دیالنچیان
امیرکوروش بخشی

زاده

وحید کشاوز
شایان حاج  

ابراهیمی
علیرضا دباح یاسین قنبرزاده متین سهران مرتضی حسینی

2:32/78 2:32/70 2:32/35 2:29/27 2:22/97 2:22/90 (زمان)رکورد

ششم پنجم چهارم سوم دوم اول مقام

66
متر پروانه

تهران خوارزمی خواجه نصیر کردستان اصفهان کاشان دانشگاه
امیرحسین بیک

محمدی
امیر رضا خراسانی یسید مرتضی حسین آریان صلواتی متین سهران یسید محمد حسین ورزشکار

00:38/73 00:37/22 00:37/06 00:36/46 00:36/23 00:36/19 (متر)رکورد



شنامجموع تیمی رشته رده بندی 



ششم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ی
ی انفراد

کاتا

شیراز قم شهید باهنر کرمان اراک تبریز تهران دانشگاه
امین شفیعی سید مجید وکیلی مهدی رضایی میالد فراز مهر سهند اسالمی ابوالفضل شهرجردی ورزشکاران

ششم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
کومیته وز

55
-

شیراز انولی عصر رفسنج کردستان قم یزد مازندران دانشگاه

علیرضا گلشن علی میرزاحسینی نوید رسولی دحسین خاکدامن منفر نمحمد حسین جعفریا محمدطاها کالته ورزشکاران

ششم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
کمیته وز

60
-

انعلمی کاربری اصفه لرستان شهاب دانش قم (ع)افسری امام حسن ادیب مازندران تهران دانشگاه

حامد زمانیان پیمان دارابی محمد صفری سید رضا راستین محمدرضا غفوری پوریا اقدسی ورزشکاران



ششم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
کمیته وز

75
-

تبریز اصفهان شهید باهنر کرمان ادیب مازندران زند شیراز اراک دانشگاه

یمیثم عالی امیرمحمد زرگری علی ابراهیمی نوید رنجبر محمد کاویانی منش علیرضا حیدری ورزشکار

ششم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
کمیته وز

67
-

مازندران شهید باهنر کرمان جهرم تهران خوارزمی تبریز دانشگاه

میثم عطایی  
دمیرچی

ابوالفضل سعیدی رفردین قادرپو یلیابوالفضل میرزایی قراخ یمحمد امین قنبر یسید علی کریم ورزشکاران



پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
کمیته وز

84
+

لرستان زند شیراز غ ا فروردین قائم شهر تهران آذر آبادگان قم دانشگاه

عارف طوالبی پرهام رستمی سینا خسرو محمدرضا عطایی نیعلیرضا حس علی نجفی ورزشکار

پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
کمیته وز

84
-

طلوع مهر زند شیراز تبریز تهران علمی کاربردی اصفهان انغ ا پیام گلپایگ اهدانشگ

یفرید معصوم یاشکان اهلل داد تباربد صداق یامیر اسالم محمد جواد اشرفی نیما مرادی ورزشکار



رده بندی تیمی رشته کاراته



ششم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
وز

60
کیلوگرم

تبریز اسفراین ازآپادانا شیر تهران زند شیراز شهاب دانش قم دانشگاه
محمد امین محمودی امیر معصومی حسین روستا یگانهمسعود قجه محمدهادی شعبانی محمد جانقلی ورزشکاران

پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
وز

77
سناباد گلبهارکیلوگرم رازی اراک فرهنگیان خ رضوی طبری بابل رجاء قزوین دانشگاه

یقامین ضیاءقوچان عت مهدی فعلی آریا اسدیان نگیعلی ایمانی سفید س اطاها خانپورسیاه درک امیرحسین عرب ورزشکاران

پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
وز

67
کیلوگرم

فنی و حرفه ای مازندران شمال آمل شهید مدنی طلوع مهر زند شیراز فردوسی مشهد دانشگاه

محمد مهدی محمدخانی سید رضا جعفرنژاد محمد اسکندری جهمانی رضا مردی یاحمد رضا بیات سینا رضایی ورزشکاران



پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
وز

87
علمی کاربردی کیلوگرم

لرستان
صنعتی شریف فنی و حرفه ای مازندران زند شیراز علوم و فنون مازندران شهرکرد دانشگاه

رامین نوری یامیر عباس جعفر سید محمد مهدی میررحمتی علیرضا غفاری ابوالفضل شریفی
ی  علی کبیر

دهکردی  ورزشکاران

پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
وز

97
عالمه طباطباییکیلوگرم اصفهان کردستان صنعتی شیراز جندی شاپور فردوسی مشهد دانشگاه

اشکان پورمهدی آبادی رحمید رضا حق رنجب مسلم مرادی امیرحسین راستی یاحتشام لرستان وحید دادخواه ورزشکاران

پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
وز

130
کیلوگرم

فردوسی مشهد خوارزمی طبری بابل گلستان محقق اردبیلی شهرکرد دانشگاه

محمد جواد موسی  
آبادی

مرتضی لسانی
سجاد میرزاده

گودرزی
یارشیا توکل اییکسمحسام بابایی مسعود میرزاییان دهکردی ورزشکاران



کشتی فرنگیمجموع تیمی رده بندی 



پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
وز

57
کردستانکیلوگرم بناب سناباد گلبهار بوعلی سینا شهید رجایی مازندران دانشگاه

سروش شجیعی
فرزین 

عزیزیان
ارضا خالقی بیرک علی سجاد طاهری نیا محمد پیدایی ررسول مهدی پور زرین کم ورزشکاران

پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
وز

65
یاسوجکیلوگرم شهید چمران اهواز غیر انتفاعی خراسان ارومیه تهران فنی و حرفه ای مازندران دانشگاه

یامیرحسین معین محسن قوهستانی سید فردین حیدری یامیرحسین خورشید داریوش شهبازی سپهر اسماعیلی ورزشکاران

پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
وز

74
مالیرکیلوگرم تهران علمی کاربردی مازندران صنعتی اصفهان ادیب مازندران فنی و حرفه ای مازندران دانشگاه

محمدحسین  

محررزاده
نهمیثم زنگ علی اکبر زرودی وندفرزین صیاد بیران محمد یدالهی نیا یمحمد بخشی شیرکالی ورزشکاران



ششم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
وز

86
تبریزکیلوگرم خوارزمی دصنعتی سهن هارسناباد گلب تهران شمال آمل دانشگاه

آیدین مرزبان فرزاد محمدی محمد کشاورز وحید ساالری یسجاد حبیبی احسان اشکان عزیزی ورزشکاران

پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
وز

97
قمکیلوگرم شهید بهشتی میزان تبریز تبریز علم و صنعت ایران بجنورد دانشگاه

حمیدرضا حیدرزاده محمدامین حمزه لو علی اسدی طایقی محمدامین محرمی امیرحسین قاسمی ته ایمصطفی نجفی کال ورزشکاران

پنجم پنجم سوم سوم دوم اول مقام

ن 
وز

125
کیلوگرم

کردستان یزد تبریز ارسناباد گلبه طبری بابل تهران دانشگاه

آرام زارع محمدکاظم مهدی پور رامین برزگ رضا ارجی مرصاد مرغزاری ساالر حبیبی احسانی ورزشکاران



کشتی آزادمجموع تیمی رده بندی 

ن
درا

ازن
م



ششم پنجم سوم مشترک سوم دوم اول مقام

ن 
وز

54
-

صنعتی اصفهان پیام نور همدان لرستان هرمزگان خواجه نصیر طوسی بیرجند دانشگاه
آرش آداوی علیرضا محقق نژاد ندعلیرضا  غیب اله و علیرضا ناصری امیرحسین هوشند ناحسان عرفانیا ورزشکار

ششم پنجم سوم مشترک سوم دوم اول مقام

ن 
وز

63
-

تبریز شهرکرد ایالم خلیج فارس ندصنعتی سه فنی و حرفه ای مازندران دانشگاه

میالد ثابتی مهدی ریحان فرد آرمان شیری پور امیرمحمد زارعی محراب عباسی عرفان بزرگی ورزشکار

ششم پنجم سوم مشترک سوم دوم اول مقام

ن 
وز

87
-

اراک زابل خوارزمی بروجردی.. آیت ا گلبهار مشهد ارومیه دانشگاه

علیرضا عابدی سینا دهمرده علی جعفری علیرضا دهخواری منفرد یسعید بهشت ادهیاسین علیز ورزشکار

ششم پنجم سوم مشترک سوم دوم اول مقام

ن  
وز

74
-

فنی و حرفه ای مازندران ندصنعتی سه نشهید باهنر کرما شیراز شهید بهشتی فردوسی مشهد دانشگاه

سروش احمدی علی رمضانی یپارسا مومنی خبیص احمد رضا مختاری سید مهدی عمادی مسعود خوش نیت ورزشکار



ششم پنجم سوم مشترک سوم دوم اول مقام

ن 
وز

58
-

هرمزگان انرفسنجولیعصر ایالم فنی و حرفه ای مازندران شیراز صنعتی همدان دانشگاه
دمرتضی حفاری فر محمد صالح حسین راده ردامیرساالر امیری ف امیرعلی دعاگویان شیسید محمدرضا قری دارامیرحسین دوست ورزشکار

ششم پنجم سوم مشترک سوم دوم اول مقام

ن 
وز

68
-

محقق اردبیلی شیراز اصفهان مآموزش عالی ب نفنی و حرفه ای مازندرا خوارزمی دانشگاه

امین باقریانسید عرفان مرادی معین هاشمی حماد همتی امیرحسین ساداتی رهادی تیران ولی پو ورزشکار

ششم پنجم سوم مشترک سوم دوم اول مقام

ن 
وز

87
+

خوارزمی رازی تهران زنجان مازندران شهرکرد دانشگاه

زبیرممصطفی محمد جواد فرامرزی رضا تنهایی ابوالفضل طالبی آرمان مهدوی راد سعید فتحی ورزشکار

ششم پنجم سوم مشترک سوم دوم اول مقام

ن  
وز

80
-

یزد تبریز یزنبی اکرم تبر رازی زنجان تیشهید بهش دانشگاه

معین آناهید حسن بگلواحمد امیر رضا نوری الله طاووسی کامکارامیررضا ابوالفضل تمجیدی مجتبی روحی ورزشکار



رده بندی تیمی رشته تکواندو

ن
درا

ازن
م



امتیاز دانشگاه ورزشکار مقام 

7/99 پیام نور همدان مهدی جمشیدیمحمد اول

7/97 اصفهان علی سلمانی دوم

7/94 عالمه طباطبایی علی سهرابی سوم

7/92 تهران امیر رضا مهربان مشترکسوم

7/86 خوارزمی علیرضا ابراهیمی  پنجم

7/84
اصفهان

(در جدول توزیع محاسبه نمیگردد) محمد مهدی احمدی ششم



مقام امتیاز فردوسی مشهد زنجان شیراز Cگروه

اول 6 3-2 3-0 شیراز

دوم 4 3-1 0-3 زنجان

سوم 2 1-3 2-3 فردوسی مشهد

مقام امتیاز علمی کاربردی خوزستان گیالن قم Dگروه

اول 6 3-0 3-2 قم

دوم 4 4-1 2-3 گیالن

سوم 2 1-4 0-3 علمی کاربردی خوزستان

مقام امتیاز اردکان یزد تهران هاتف سیستان Bگروه

اول 6 5-0 3-0 هاتف سیستان

دوم 4 4-1 0-3 تهران

سوم 2 1-4 0-5 اردکان یزد

مقام امتیاز تبریز علم و صنعت کردستان Aگروه

اول 6 3-1 3-2 کردستان

دوم 4 5-0 2-3 علم و صنعت

سوم 2 0-5 1-3 تبریز



بازنده ها گیالن3 هابرنده

3کردستان         8:30ساعت 1401/4/31 گیالن1

بازی پنج تا هشتم
(15:00ساعت 1401/4/31)

کردستان2 بازی نیمه نهایی
2کردستان (15:00ساعت 1401/4/31) شیراز

مقام ششم

شیراز3

مقام دوم
0تهران            8:30ساعت 1401/4/31 شیراز3

تهران2

)مقام هشتم(0سوم مشترک

مقام پنجم
(مقام هفتم)3

علم و صنعت ایرانمقام اول

0علم و صنعت ایران   8:30ساعت 1401/4/31 قم0

بازی پنج تا هشتم
(15:00ساعت 1401/4/31)

قم بازی نیمه نهایی
3زنجان (15:00ساعت 1401/4/31) هاتف سیستان

زنجان

3زنجان          8:30ساعت 1401/4/31 هاتف سیستان3

هاتف سیستان



تیمبازیکنان دانشگاه مقام
نگ محمد مهدی میرشکاری، ابوالفضل شاکری،صالح س
تراش، امیر مهبد مسعودی، آریا دادگر، محمد جعفر  

میرشکاری

هاتف سیستان و  
بلوچستان

اول

فرید  محمد چارمالی، محمد خانعلی، علیرضا کارگزار، سید
سیادت زاده، محمد رضا قیصری، عرفان نجفی

شیراز دوم
پور  مجتبی زارع نیستانک، محمد معین کشاورز، عرفان
قمیصدری، سید علیرضا سید صبور، محمد معین نادری

قم
سوم مشترک

احمدرضا جدی، محمد صادق وقار، سعید پور ابراهیم،  
یدستمرتضی مومن پور، احمد شمسی پور، ابوالفضل ته

گیالن
،  علی حسین خانیمحسن معصومی، رامتین مکملی،

امیرحسین معبودی، کیوان ثبوتی، سینا کاظمی
زنجان پنجم

مد معین محمدنیما خلقی، میالد اکبرنیا، محپویا یوسفی،
ملکی، محمد بشیر ملکی،

کردستان ششم



نتیجه انفرادی
نام ورزشکار دانشگاه مقام

مهدی رضایی فردوسی  
مشهد اول

مهدی انصاری خوارزمی دوم

محمد طاهرزاده مازندران سوم
متین مقیمیمشترک سمنان

مجتبی زارع قم پنجم

معین کشاورز قم ششم

نتیجه دونفره

نام ورزشکار دانشگاه مقام
محمدصالح سنگ تراش،

مهدی میرشکاری
انهاتف سیست اول

علی شاه حسینی، محمد 
جواد غریب

تهران دوم

علی حسین خانی، محسن
معصومی

زنجان
محمد رضا قیصری، محمد سوم مشترک

چارمالی
شیراز

ظفریپارسا ممیالد اکبرنیا، کردستان پنجم
سید فرید سیادت زاده، 

عرفان نجفی
شیراز ششم



رده بندی تیمی رشته بدمینتون



مقام امتیاز کاشان شهید باهنر کرمان تهران Cگروه

اول 4 3-0 3-0 تهران

دوم 3 3-2 0-3 شهید باهنر کرمان

سوم 2 2-3 0-3 کاشان

مقام امتیاز فردوسی مشهد علمی کاربردی خوزستان امیرکبیر Dگروه

اول 4 3-1 3-0 امیرکبیر

دوم 3 3-0 0-3 علمی کاربردی خوزستان

سوم 2 0-3 1-3 فردوسی مشهد

مقام امتیاز لرستان شیراز محقق اردبیلی Bگروه

اول 4 3-0 3-0 محقق اردبیلی

دوم 3 3-0 0-3 شیراز

سوم 2 0-3 0-3 لرستان

مقام امتیاز تبریز بو علی سینا همدان فنی و حرفه ای گیالن Aگروه

اول 4 3-0 3-0 فنی و حرفه ای گیالن

دوم 3 3-2 2-3 بو علی سینا همدان

سوم 2 2-3 0-3 تبریز



تهران

فنی و حرفه ای 

گیالن

تهران

شهید باهنر کرمان

بو علی سینا همدان

بو علی 

سینا



رده بندی تیمی رشته تنیس روی میز
ن

ال
گی



تیمبازیکنان دانشگاه مقام
افشین نوروزی، محمد امین حنطه، روزبه امیری، صالح ملکی تهران اول

ماهان چینه وری، حمید نجف پور، محمد محمدی صفا، کامیار 
حنیفه فنی و حرفه ای گیالن دوم

بهزاد بیات، سروش اسدی، اکبر مهدویان، امیر حسین موالیی محقق اردبیلی
امیر رضا بهزاد، محمد نوید بنویدی، امیرعطا عجمی، محمدسعید سوم مشترک

همایونفر امیر کبیر

امین شیخ اسدی، مهدی مظهری صفات، شاهرخ اخالقی، محمد 
امین رحیمی شهید باهنر کرمان پنجم

مرتضی رضایی، حامد ذوالحواریه، محمد علی دادسنج، سعید 
شریف نیا بوعلی سینا همدان ششم



نتیجه انفرادی
نام ورزشکار دانشگاه مقام

سید محمد
موسوی طاهر گنبد کاووس اول

محمد امین حنطه   تهران دوم

ماهان چینه وری
فنی و حرفه ای

گیالن
سوم مشترک

حمید نجف پور
فنی و حرفه ای

گیالن

رادین خیام فشریصنعتی پنجم

مرتضی رضایی
بو علی سینا

همدان ششم

نتیجه دونفره

نام ورزشکار دانشگاه مقام
افشین نوروزی، محمدامین حنطه تهران اول

هومان صباغیانمصطفی نوری، مالیر دوم
ماهان چینه وری، محمد محمدی صفا فنی و حرفه ای

گیالن

ک
تر

مش
وم 

س

سید حامد  مرتضی رضایی،
ذوالحواریه

بو علی سینا
همدان

حمید نجف پور، کامیارحنیفه فنی و حرفه ای
گیالن

پنجم

حسام واجد محمد مهدی جلیلی،
ابراهیمی

(عج)ولی عصر
رفسنجان

ششم



تیمینتایج
امتیاز نام دانشگاه مقام

560 علیرضا میرزایی

1623 تهران 546اول محمد مسعودی مهدوی نژاد

517 محمدامین باجالنی

545 ستار اعتصامی

1597 دفردوسی مشه 530دوم امین مالوف 

522 علی شجری

543 نیما آلگونه

1583 اصفهان 523سوم محمدصادق قادری

517 نوروزیمسعود 

568 سجار پور حسینی لفمجانی

1563 گیالن 506چهارم علی متین نژاد تهرانی

489 نوید افراخته

531 فواد خلیل سرباز

1497 ارومیه 495پنجم رضا عزت خواه باستانی

471 کیارش قهرمان زاده کلیسا کندی

525 سید پدرام دانشور

1452 تبریز 490ششم ممد حسین بهرامی

437 زمانیمحمدرضا



انفرادینتایج
امتیاز نام دانشگاه مقام

570 مهدی تندری شهید رجایی اول

568 یسجاد پور حسینی لفمجان گیالن دوم

560 علیرضا میرزایی تهران سوم

546 محمد مسعود مهدوی نژاد تهران چهارم

545 ستار اعتصامی فردوسی مشهد
پنجم

543 نیما آلگونه اصفهان ششم



تیمینتایج
امتیاز نام دانشگاه مقام

571/9 صالح شریف دینیمحمد

1675/7 اصفهان 563/7اول میالد رئیسی پور

540/1 خشایار فارسی مدان

592/4 امیر فانی

1672/3 تهران 540دوم علی معینی

539/9 سینا بیات

581/7 علی جوادی

1615 علم و صنعت 528/2سوم علیرضا یوسفی

505/1 قشقایی نژادپیمان

555/8 علیرضا خدایاری جیوان

1582/1 دفردوسی مشه 520/6چهارم محمد سالخورده

505/7 علی صانعی

541/3 سینا عبادی

1533 ابلبنوشیروانی 497/1پنجم آرش مهدوی

494/6 خشایار ذکریایی کوچکسرایی

579 کیوان عباسعلی زاده

1498/6 تبریز 482/5ششم حسن شقاقی

437/1 پویا مردباری



انفرادینتایج
امتیاز نام دانشگاه مقام

629/2 امیر محمدنکونام جامع علمی
کاربردی تهران اول

625/6 مهیار صداقت بهشتیشهید دوم

623/4 علی رضایی کاشان سوم

621/4 امیرحسین گلپسند یعالمه طباطبای چهارم

620/6 سید محمدرضا صامع شهرکرد پنجم

616/9 هادی قره باغی بهشتیشهید ششم



تیراندازیمجموع تیمی رشته رده بندی 



رتبهجمعمقام ششممقام پنجممقام چهارممقام سوممقام دوممقام اولدانشگاه

85115461991تهران
10423311542مشهدفردوسی 

2861431203اصفهان
فنی و حرفه ای 

مازندران 
4

13

1

2

664

141243605خوارزمی
422586شهرکرد
123317577تبریز

222131548شهید بهشتی
3365539شیراز

222124810مازندران
نصیر الدین خواجه 

طوسی
1

23

214711

دبیر شهید تربیت 

رجایی
2

22

14711

2224413صنعتی شاهرود
21314413گلبهارسناباد 
131124315شیراززند 

113313916کردستان
3113717کاشان



رتبهجمعمقام ششممقام پنجممقام چهارممقام سوممقام دوممقام اولدانشگاه

223020شهاب دانش قم
2112921رجاء قزوینان غ

مدنی شهید 

آذربایجان
2

1

12822

-شریف صنعتی 

تهران
111222623

111122623محقق اردبیلی
12212525زنجان
12212525ارومیه

فنی و حرفه ای 

13گیالن 

12427

2112228گیالن
1212129اراک
2112129مالیر

22031زاهدانهاتف 
ان ادیب غ

21مازندران

1932

211932طبری بابلان غ



رتبه  جمعمقام ششممقام پنجممقام چهارممقام سوممقام دوممقام اولدانشگاه

111536بیرجند
31536ایالم
امام افسری 

(ع)حسن
1

1

1536

1111439صنعتی سهند
121439بجنورد
1221341یزد
211341جهرم
1111341سمنان
1121244رازیدانشگاه 

111244پیام نور همدان 
221244همدانسینا بوعلی 
111244ایرانو صنعت علم 

111244غیر انتفاعی شمال
جامع علمی 

کاربردی تهران
11049

11049همدانصنعتی 
11049گنبد



رتبهجمعمقام ششممقام پنجممقام چهارممقام سوممقام دوممقام اولدانشگاه

21049غ ان آپادانا
1111049عالمه طباطبایی

پیام ان غ

گلپایگان
11049

21855مدرستربیت 
علمی کاربردی 

اصفهان  
11855

غیرانتفاعی 

آذرآبادگان
11855

1758شاپورجندی صنعتی 
و فنون علوم 

مازندران
1758

مرکز آموزش عالی 

محالت
1758

آموزش عالی طلوع 

مهر 
11758

1758(ع)رضاامام 
11663هرمزگان

( عج)عصرولی 



رتبهجمعمقام ششممقام پنجممقام چهارممقام سوممقام دوممقام اولدانشگاه

1566صنعتی امیرکبیر
خراسان فرهنگیان 

رضوی 
1566

1566گلستان
مجتمع آموزش عالی 

بم
1566

نبی غیرانتفاعی 

(ص)اکرم
1566

مرکز آموزش عالی 

کاشمر
11566

فروردین ان غ

قائمشهر
1566

11566اهوازچمران شهید 
غیرانتفاعی 

خراسان
1566

1566میزانغیرانتفاعی 
علمی کاربردی 

مازندران
1566

1566شیرازصنعتی 



رتبهجمعمقام ششممقام پنجممقام چهارممقام سوممقام دوممقام اولدانشگاه

1281زابل
صنعتی نوشیروانی 

بابل
1281

علمی کاربردی 

لرستان 
1281

1281خیام
1281نیلوفریچرخ 

1281پیام نورشهرکرد
1281پیام نور گیالن

1281بناب
1281یاسوج
و سیستان 

بلوچستان
1191

و فناوری علم 

مازندران
1191

1191اسالمی تبریزهنر 
1191پیام نور فارس



!خداقوت
مستدام 
و سالمت 
و سربلند
و عاقبت 

بخیر 
.باشیم


