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: دانشگاه شیرازمیزبان  

 زمان برگزاری:

 1397مرداد ماه سال   5تیرماه لغایت   27      دانشجویان دختر:

 1397مرداد ماه سال  19مردادماه لغایت 10      دانشجویان پسر:

 المپیاد:رشته های برگزاری 

 س روی میز، شطرنج، تکواندو، دو وـدمینتون، تنیـبال، بــال، بسکتــدبال، والیبــهن در بخش دختران:

 میدانی، شنا، کاراته و تیراندازی

هندبال، والیبال، بسکتبال، بدمینتون، تنیس روی میز، شطرنج، تکواندو، دو و فوتسال،  در بخش پسران:

 جودوکاراته و ی آزاد، کشتی فرنگی، کشتمیدانی، شنا، 

 جمعیت شرکت کننده:

  دانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور 93نفر  از   2956در بخش دختران: 

دانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور 113نفر  از  3861در بخش پسران:   
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 نتایج تیمی مسابقات دانشجویان دختر: 

 

 دانشگاه های دارای مقام اول تا سوم چهاردهمین المپیاد در بخش دختران:

تهران  مقام اول:    

فردوسی مشهد  مقام دوم:    

شهید بهشتیمقام سوم:     

 

  

    

  

 

  

 

 

  

 

 مقام سوم مشترک
 

 مقام سوم

 

 مقام دوم

 

 مقام اول

 

 نام رشته

 

 ردیف

 1 تکواندو پیام نور البرز فردوسی مشهد شیراز -

صنعتی امیر  تهران شیراز

 کبیر

تنیس روی میز  فردوسی مشهد

 )تیمی(

2 

 3 بدمینتون تیمی تهران شیراز صنعتی شاهرود قم

 4 شطرنج)استاندارد( تهران یزد بوعلی سینا -

 5 دو و میدانی رضوی فنی حرفه ای خراسان اصفهان تهران -

 6 والیبال فردوسی مشهد شهید بهشتی تهران -

 7 بسکتبال فردوسی مشهد الزهرا تهران -

 8 کاراته خوارزمی الزهرا / گیالن دانشگاه تهران 

 9 تیراندازی الزهرا فردوسی مشهد تهران -

 10 هندبال فردوسی مشهد اصفهان حکیم سبزواری -

 11 شنا تهران شهیدبهشتی فردوسی مشهد -
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 ر:پسنتایج تیمی مسابقات دانشجویان 

ن:پسرادانشگاه های دارای مقام اول تا سوم چهاردهمین المپیاد در بخش    

تهران  مقام اول:    

فنی و حرفه ای مازندران  مقام دوم:    

فردوسی مشهد مقام سوم:    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ردیف نام رشته مقام اول مقام دوم مقام سوم
 1 تکواندو فنی و حرفه ای مازندران مازندران خوارزمی

 2 بدمینتون تهران فردوسی مشهد گیالن-زنجان

 3 تنیس روی میز تهران فردوسی مشهد کردستان-پیام نور همدان

 4 )استاندارد( شطرنج فردوسی مشهد صنعتی شریف تبریز

 5 فوتسال پیام نور قم تهران مازندران

 6 هندبال اصفهان حکیم سبزواری فردوسی مشهد

 7 والیبال علمی کاربردی گلستانجامع  تهران پیام نور گیالن

 8 بسکتبال تهران غیرانتفاعی سناباد گلبهار صنعتی امیرکبیر

 9 شنا تهران صنعتی شریف خوارزمی

 10 دو و میدانی یزد فنی و حرفه ای مازندران تبریز

 11 کشتی آزاد علمی کاربردی مازندران غیرانتفاعی سناباد گلبهار فنی و حرفه ای مازندران

 12 کشتی فرنگی پیام نور خوزستان علمی کاربردی لرستان حرفه ای مازندران فنی
 13 کاراته تهران /گیالن/قمشهید باهنر کرمان /اراک شهید بهشتی-ولی عصر رفسنجان

 14 جودو غیرانتفاعی سناباد گلبهار بجنورد شیراز-فردوسی مشهد
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 نتایج رشته  تکواندو:

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه های شرکت کننده:

ــفهان–رومیه ا ــینا  -اص ــومه قم  ق   -تهران -تبریز  -پیام نور -بین المللی امام خمینی قزوین -بوعلی س ــرت موم رازی  -خوارزمی – حض

شاه   شاهرود    -سمنان  -قم الزهرا  -زابل–کرمان شهید مدنی  -شهید چمران  -شهید باهنر کرمان  -صنوتی  صفهان   -شیراز   -اهواز   -صنوتی ا

شهد     سی م شان   -جامع علمی کاربردی -فردو ستان  -کا شاورزی و منابع طبیوی   علوم-کرد ستان ک ستان –گیالن  -رامین خوز  -مازندران -لر

تربیت -یاسوج  -عل  وصنوت   -صنوتی کرمانشاه    -بجنورد–اراک -یزد  -هنر اسالمی تبریز   -ولیومر قعج  رفسنجان   -نهاوند -محقق اردبیلی

ــهید رجایی  ــار   -غیر انتفاعی رجا-آموزش عالی بویین زهرا  -دبیر ش ــی و کامریوتر خوانس ــکده ریا  ل  و ع- رانتفاعی ادیب مازندرانغی -دانش

 آموزش عالی گناباد   -تربیت مدرم -فناوری مازندران 

 

 

 ردیف وزن مقام اول مقام دوم مقام سوم 

 بهناز اکبرزادهقصنوتی شاهرود 
 زهرا شهیدی قتبریز 

 کژال بختیاری 
 قپیام نور البرز 

 زهرا زارع
 قشیراز 

49- 1 

 شیدا محمدپور قتبریز 
 فاطمه تکللوقبین الملل امام خمینی قزوین 

 مائده نریمانی
 قصنوتی اصفهان  

 فاطمه اموری
 قالزهرا 

57- 2 

 اصفهان فاطمه آقا محمدی قصنوتی 
 سارا قادری قتهران  

 زینب نوروز
 قکاشان   

 فاطمه آباد
 قپیام نور البرز 

67- 3 

 مهسا عرفانیان قجامع علمی کاربردی تهران 
 محدثه علی پور رود پشتیق گیالن 

 عطیه منموری 
 قبجنورد 

 فاطمه روحانی
 قتهران 

73+ 4 

 مهدیه ر اییقتبریز 
 مشهد فرنازالسادات رباط جزیقفردوسی 

 آتوسا زهرابی پرورش
 قالزهرا 

 فاطمه آقا بیگلو
 قپیام نور البرز 

46- 5 

 مر یه پالیزوان قاراک 
 رقیه بهرامی ق یزد 

 نازیال پرنیا
 قتبریز 

 فرناز امینی 
 قعل  و صنوت 

53- 6 

 پونه فرجیق تهران 
 فاطمه قانع پیرکالچاهیقگیالن 

 افسانه میرزایی
 قارومیه 

 پریسا ادراکی
 قشهید مدنی آذربایجان  

62- 7 

 مهدیه عالالهیق پیام نور البرز 
 احالم حیدری آل کثیرق چمران اهواز  

 مری  آقابابایی
 قاصفهان 

 مری  حقانی
 قفردوسی مشهد 

73- 8 
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  :نوبدمینتنتایج رشته  

 

 

 

 دانشگاه های شرکت کننده:

ــفهان   ــینا  -اصـ  -پیام نور  -بین المللی امام خمینی قزوین -بوعلی سـ

فارم  -تهران  -تبریز ــاه   -خلیج  مانشـ جان   -رازی کر  -الزهرا -زن

شاهرود   -سمنان   شهید   -شهید بهشتی   -شهید باهنر کرمان -صنوتی 

ــیراز -چمران اهواز  ــهد  -عالمه طباطبایی-ش ــی مش -ق    -فردوس

تان   ــ ندران   -گیالن–کردسـ غان   -یزد -ماز ــهید    -دام یت دبیر شـ ترب

سراج  -هرمزگان  -رجایی  -شاهد –صنوتی خواجه نمیر   -غیر انتفاعی 

 مراغه -فهانهنر اص-آیت اهلل بروجردی 

 

 

 

 مقام اسامی تیم دانشگاه

 تهران

 سارا مقدسی

 اول

 سارا کیوان

 لیال مملحی

 سارا سویدی

 زهرا زنجانی

 فاطمه صادقی

 شیراز

 نگار ناسوتی

 دوم

 پگاه کیوان

 نجمه عاقلی

 موالیی مری 

 زینب شناسا

 مهدیه رزمی

 صنعتی شاهرود

 صفورا زمانلو

سوم 

 مشترک

 فاطمه سروقدی

 یاسمین شبیحی

 را یه بوجاریان

 هدیه دباغ

 فاطمه شوبانی

 

 

 فائزه نومتی

 سوم مشترک

 سودابه تقی زاده

 فاطمه ر وی

 فائزه اعالیی

 مومومه حمزه لو

 مقام اسامی دانشگاه

 اول هاله همدانچی شهید بهشتی

 دوم هاجر شهسواری هنر اصفهان

بین الملل امام خمینی 
 گیالن

 کیانا هاشمی
 مری  قنبری

 سوم مشترک

 دانشگاه اسامی مقام

 اول
  –سارا مقدسی 
 سارا کیوان
 

 تهران

 دوم
 -صفورا زمانلو

 فاطمه سرو قدی
 صنوتی شاهرود

 سوم مشترک

 -حنان کبیری
 آتوسا آل سلطان 

 تربیت دبیر شهید رجایی

 -نگار ناسوتی
 پگاه کیوان

 شیراز

 انفرادی تیمی

 دوبل
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  نتایج رشته تنیس روی میز:

 

 

 

  دانشگاه های شرکت کننده:

ــفهان  -ارومیه  ــینا -ایالم  -اصـ –تهران -تبریز  -بیرجند  -بوعلی سـ

شهید باهنر   -سیستان و بلوچستان    -الزهرا -رازی کرمانشاه  -خوارزمی

ــهید چمران اهواز -کرمان  ــیراز -ش ــفهان  -ش ــنوتی اص ــنوتی -ص ص

شیروانی بابل   -امیرکبیر  شهد    -صنوتی نو سی م  محقق-گیالن  -فردو

 تهران  -غیر انتفاعی رجا -اراک -اردبیلی

 
 
 
 
 
 
 

 مقام اسامی دانشگاه

 اول حمیده ایرانمنش فردوسی مشهد

 دوم افسانه حسن نژاد بیرجند

 فروزان فرزین نژاد اصفهان
 سوم مشترک

 پرستو شفیوی هنر تهران

 مقام اسامی تیم دانشگاه

 تهران

 سارا مقدسی

 اول

 سارا کیوان

 لیال مملحی

 سارا سویدی

 زهرا زنجانی

 فاطمه صادقی

 فردوسی مشهد

 نگار ناسوتی

 دوم

 پگاه کیوان

 نجمه عاقلی

 مری  موالیی

 زینب شناسا

 مهدیه رزمی

 پیام نور

 صفورا زمانلو

سوم 

 مشترک

 فاطمه سروقدی

 یاسمین شبیحی

 بوجاریانرا یه 

 هدیه دباغ

 فاطمه شوبانی

 
 
 

 کردستان
 

 

 فائزه نومتی

سوم 

 مشترک

 سودابه تقی زاده

 فاطمه ر وی

 فائزه اعالیی

 مومومه حمزه لو

 مقام اسامی دانشگاه

 فردوسی مشهد
 –حمیده ایرانمنش 

 سویده مختاری 
 اول

 شیراز
 –آرزو کاظمی 

 نیوشا آذران 
 دوم

 الزهرا
 

  –ثنا رایزن 
 زینب وثوق زاده

 سوم مشترک
 امیر کبیر

 –حمیده خانی 

 یگانه شاوردی 

 انفرادی تیمی

 انفرادی

 دوبل
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  :تیراندازی نتایج رشته 

 
 
 
 
 

 امتیاز کل مقام دانشگاه اسامی
 سیده زهرا هاشمی

 بهنام رادمهسا  6/1819 اول فردوسی مشهد

 پریسا غالمرضایی

 حورا سادات صدرنیا

 حدیث قاسمی 9/1794 دوم فنی حرفه ای تهران

 زینب عباسی

 نساء پاریاب

 سپیده شهراسبی 7/1768 سوم قزوین

 زهرا پروندی

 مریم مردای وستکانی

 سندس منصور نژادان 4/1766 چهارم تهران

 زهرا یعقوبی نهاوندی

 فاطمه صالحی

 فاطمه شهباز وزنه 6/1747 پنجم اصفهان

 فائزه هاشمیان

 دانشگاه اسم مقام
 بوعلی سینا مه لقا جام بزرگ  اول

 فردوسی مشهد سیده زهرا هاشمی دوم

 عالمه طباطبایی الهه احمدی سوم

 رازی کرمانشاه  سلیمی مری  چهارم

 اصفهان فاطمه صالحی پنجم

 بیرجند نجمه خدمتی ششم

 دانشگاه اسم مقام
 صنوتی همدان مینا قربانی اول

 الزهرا درسا عرب شاهی دوم

 گیالن سامیه یاسی سوم

 غیر انتفاعی امام ر اقع  بهار زمانیان گلبافان چهارم

 تهران نوگل نادری پنجم

 یزد منیژه زارع ششم

 امتیاز کل مقام دانشگاه اسامی
 درسا عرب شاهی

 هانیه رستمیان 1668 اول الزهرا

 مهدیه کشکولی

 بهار زمانیان گلبافان

 سارا عسگری فرسنگی 1585 دوم غیر انتفاعی امام ر اقع 

 اشرف ر اپور

 فاطمه احمدی

 صدیقه یوسفی 1575 سوم جامع علمی کاربردی مرکزی

 زهرا سدیری

 اعظ  عبدی

 مبینا آذر 1564 چهارم پیام نور قتهران 

 مائده صفری

 نوگل نادری

 1562 پنج  تهران
 ساغر سلطان آبادی

 زکیه میرزاییان آبادی

 زکیه میرزاییان آقا محلی

 انفرادی تپانچه
 انفرادی تفنگ

تپانچهتیمی   

 تیمی تفنگ

 دانشگاه های شرکت کننده: 

بــین -بیرجنــد -بــوعلی ســینا  -اصــفهان–ارومیــه 

  -تبریـز   -پیـام نـور  -المللی امـام خمینـی قـزوین    

ــران ــاه -ته ــرا    -رازی کرمانش ــتان و -الزه سیس

شــهید - شــهرکرد-صــنوتی شــاهرود -بلوچســتان 

صـنوتی  -شـیراز     -شـهید چمـران اهـواز   - بهشتی

ــل  ــیروانی باب ــایی   -نوش ــه طباطب ــی -عالم فردوس

ــهد  ــه ای  -مشـ ــی و حرفـ ــی   -فنـ ــامع علمـ جـ

ــاربردی ــیالن  -ک ــدران -گ ــج   -مازن ــر قع ولیوم

-صـــنوتی کرمانشـــاه  -اراک–یـــزد  -رفســـنجان

 غیر انتفاعی امام ر ا  -صنوتی همدان
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  :دو و میدانی نتایج رشته 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نتیبجه مقام دانشگاه اسامی

 20-4/17 اول بوعلی همدان سمیرا زمانی

 20-4/23 دوم سناباد گلبهار افسانه فریدی

 20-9/48 سوم خوارزمی حدیثه پورامیر شالکه

 21-4/42 چهارم تبریز مهناز زارع

 21-1/48 پنجم سناباد پلبهار زهرا آهنی

 22-5/08 ششم کوثر بیرجند آرزو حیدری

 امتیاز مقام دانشگاه اسامی

 95/34 اول بیرجند سمیه نطقی مقدم

 92/31 دوم الزهرا صدیقه صالحی

 72/31 سوم فنی رضوی فائزه فیض آبادی

 75/25 چهارم اراک فاطمه مومنی

 49/25 پنجم مازندران ریحانه حسینی

 92/24 ششم مازندران مائده محمدی

 مقام نتیجه دانشگاه ردیف

 اول 4-9/18 فنی حرفه ای رضوی 1

 دوم 4-1/30 اصفهان 2

 سوم 4-5/34 تبریز 3

 چهارم 4-1/35 تهران 4

 پنجم 4-00/37 سناباد گلبهار 5

 ششم 4-4/41 بوعلی سینا همدان 6

متر 5000  

 پرتاب نیزه

 4*400امدادی 
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 مقام رکورد )متر( دانشگاه اسامی

 اول 64/38 امام رضا رضوی وصال رحمانیان

 دوم 27/33 اصفهان مهال طبسی

 سوم 20/30 تهران وریشه محمودیان

 چهارم 80/29 مازندران فائزه محمدی

 پنجم 15/29 مشهدفردوسی  مریم سید نوزادی

 ششم 84/27 باهنر کرمان فاطمه کمالی

 مقام رکورد )ثانیه( دانشگاه اسامی

 اول 25 پیام نور خراسان رضوی حمیده اسماعیل نژاد

 دوم 27 اصفهان ریحانه کاظمی

 سوم 4/27 امام رضا رضوی نیلوفر هروی

 چهارم 8/27 ای رضویفنی حرفه  پریسا آخوندی

 پنجم 9/27 فنی حرفه ای رضوی سمانه حاتمی

 ششم 2/28 چمران اهواز زینب طهماسبی

 مقام رکورد )متر( دانشگاه اسامی

 اول 69/10 بیرجند سمیه نطقی مقدم

 دوم 61/10 اصفهان مهال طبسی

 سوم 23/10 سنابادگلبهار سارا غالمی

 چهارم 10/10 تهران وریشه محمودیان

 پنجم 03/10 فردوسی مشهد مریم سید نوزادی

 ششم 32/9 امام رضا  وصال رحمانیان

 مقام نتیجه دانشگاه اسامی
 اول 52/5 پیام نور خراسان رضوی فائزه طباطبایی

 دوم 42/5 بیرجند مریم السادات اصغری

 سوم 99/4 فنیحرفه ای خراسان رضوی حانیه تقویمی

 چهارم 90/4 حافظ شیراز هانیه خوبرو

 پنجم 69/4 تهران شیما پوزشی

 ششم 68/4 اصفهان فاطمه برقی کار

متر  200  

 پرتاب دیسک 

 پرتاب وزنه 

  متر 1500
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 مقام اسامی دانشگاه

 فنی و حرفه ای خراسان

 رضوی

 سمانه حاتمی

 زهرا محمدزاده دوستی

 زهرا فاطمی

 حانیه تقدیمی

 اول

 بیرجند

 
 مطهره محمدی وند

 فاطمه زارعی

 السادات اصغریمریم 

 هما نصیریان

 دوم

 تهران

 

 وریشه محمودیان

 مهسا میرزا طبیبی

 شیما پوزشس

 انیس چرخی

 سوم

 

 دانشگاه های شرکت کننده: 

 -کرمانشـاه  رازی -خـوارزمی  تهـران    -تبریـز –  اسـتانی ق نـور  پیـام  -قـزوین  خمینـی  امـام  المللـی  بـین -  بیرجنـد  -سـینا  بـوعلی   -اصـفهان  

 -شــیراز -مــدنی شــهید -اهــواز چمــران شــهید -بهشــتی شــهید -کرمــان بــاهنر شــهید-شــهرکرد -بلوچســتان و سیســتان - الزهــرا -زنجــان

ــه و فنــی -مشــهد فردوســی ــابع و کشــاورزی -کردســتان– کاشــان- قــ  - اســتانیق کــاربردی علمــی جــامع-  اســتانیق ای حرف  طبیوــی من

 -بجنــورد کــوثر- اراک- جیرفــت -یــزد -مالیــر– اردبیلــی محقــق -مازنــدران -کــاووم گنبــد عــالی آمــوزش م- گــیالن - خوزســتان رامــین

ــان ــ -  کرمانشــاه صــنوتی- گلســتان - فرهنگی ــرم- وصــنوت عل ــان – جه ــدان صــنوتی -هرمزگ ــر -هم ــاعی غی ــام انتف ــر-  عق ر ــا ام  غی

  ق  صنوتی -گلبهار سناباد غیرانتفاعی- ارم انتفاعی غیر- شیراز حافظ انتفاعی

 

 

 

  متر امدادی 4*100
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  :شنا نتایج رشته 

 

 

 
 

 

 

 امتیاز مقام دانشگاه اسامی
 18 اول خوارزمی مریم اورنگی

 16 دوم طباطبائی یگانه ربانی

 15 سوم شهید بهشتی مرجان آل طه

 14 چهارم تهران خاطره دخیلی

 13 پنجم فردوسی مشهد ترگل بیات

 12 ششم تهران آزاده مهاجر میالنی

1 28 

 اسم دانشگاه نتیجه مقام

 سمیرا زمانی بوعلی همدان 5-8/9 اول

 افسانه فریدی سناباد گلبهار 5-3/13 دوم

 آرزو حیدری کوثر بجنورد 5-2/15 سوم

 حدیثه امیر پورشالکه خوارزمی 5-8/22 چهارم

 عاطفه عظیمی اصفهان 5-9/29 پنجم

 نیلوفر بنازاده تهران 5-8/32 ششم

 امتیاز مقام دانشگاه اسامی
 18 اول شیراز سولماز خوش کالم

 16 دوم شهرکرد تارا صوفی نعمتی املشی

 15 سوم خوارزمی مریم اورنگی

 14 چهارم شهید بهشتی طاهره حضوری

 13 پنجم تهران نگار حسین رحیمی

 12 ششم تهران خاطره دخیلی

  متر قورباغه 100

متر آزاد 200  

متر کرال پشت 50  
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 امتیاز مقام دانشگاه اسامی
 مائده یاری

 36 اول تهران
 فاطمه دخیلی

 نگار حسین رحیمی

 مونا ابراهیمی

 ربا الفصیح

 32 دوم شهید بهشتی
 اکرم السادات صفوی مقدم

 طاهره حضوری

 مائده طهماسبی

 سیده مینا اشرفی پور

 30 سوم شیراز
 نگین سلطانی

 اسماعیل زاده دهکردیشقایق 

 سولماز خوشکالم

 زهرا کریم زاده بارده

 28 چهارم پیام نور اصفهان
 زهرا براتی احمدآبادی

 نسیم اسدی

 مائده حیدر پور

 نیلوفر امیری

 26 پنجم فردوسی مشهد 
 سیده اختر حصاری

 فائزه غالمپور فهندری

 شادی اردکانیان

 فرهنگینگیسا 

 24 ششم تبریز
 زهرا حیدری

 ثنا همایونی

 محیا قلی زاده انصاری

 امتیاز مقام دانشگاه نام و نام خانوادگی
 18 اول فنی حرفه ای خراسان رضوی ریحانه غالمی زهان

 16 دوم شهید بهشتی طاهره حضوری

 15 سوم تهران مائده یاری

 14 چهارم عالمه طباطبایی یگانه ربانی 

 13 پنجم سناباد گلبهار مه تا احمدیان یزدی

 12 ششم تهران هدیه کاظمی

 11 هفتم غیر انتفاعی رجاء قزوین مطهره ولید

آزاد تیمی 4*100  

متر پروانه 50  
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 امتیاز مقام دانشگاه اسامی
 مرجان آل طه

 36 اول شهید بهشتی
 مهدیه شبانی

 اکرم السادات صفوی مقدم

 مائده طهماسبی

 خاطره دخیلی

 32 دوم تهران
 آزاده مهاجر میالنی

 مائده یاری

 هدیه کاظمی

 ترگل بیات

 30 سوم فردوسی مشهد
 شقایق صادقی فر

 نیلوفر امیری

 شادی اردکانیان

 زهرا کریم زاده بازده

 28 چهارم پیام نور اصفهان
 نسیم اسدی

 زهرا براتی احمد آبادی

 مائده حیدر پور 

 الهام بناپور غفاری

 26 پنجم تبریز
 سنا همایونی

 نکیسا فرهنگی

 محیا قلی زاده انصاری

 فاطمه مرادی

 24 ششم صنعتی اصفهان
 نگار پرداختیم

 محدثه خجسته خو

 نگین یزدانی

 امتیاز مقام دانشگاه اسامی

 18 اول شیراز سولماز  خوش کالم 

 16 دوم شهید بهشتی مائده طهماسبی

 15 سوم تهران هدیه کاظمی

 14 چهارم تهران مائده یاری

 13 پنجم سناباد گلبهار مهتا احمدیان یزدی

 12 ششم اصفهان افسانه امیدی

مختلط تیمی 4*50  

متر آزاد 50  
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 امتیاز مقام دانشگاه نام و نام خانوادگی

 18 اول شهرکرد تارا صوفی نعمتی املشی

 16 دوم شهید بهشتی مائده طهماسبی

 15 سوم تهران خاطره دخیلی

 14 چهارم تهران نگار حسین رحیمی

 13 پنجم فردوسی مشهد ترگل بیات

 12 ششم پیام نور اصفهان  زهرا کریم زاده بارده

 امتیاز مقام دانشگاه خانوادگی نام و نام

 18 اول فنی حرفه ای خراسان رضوی نه غالمی زهانریحا

 16 دوم تهران مونا ابراهیمی

 15 سوم فردوسی مشهد شادی اردکانیان

 14 چهارم شهید بهشتی طاهره حضوری

 13 پنجم فردوسی مشهد پرگل بیات

 12 ششم صنعتی سهند تبریز آزاده سروش

 امتیاز مقام دانشگاه اسامی

 18 اول فنی حرفه ای خراسان رضوی ریحانه غالمی زهان

 16 دوم شهرکرد تارا صوفی نعمتی املشی

 15 سوم شهید بهشتی مهدیه شبانی

 14 چهارم تهران مونا ابراهیمی

 13 پنجم خوارزمی مریم اورنگی

 12 ششم تهران نگار حسین رحیمی

متر کرال پشت 100  

متر قورباغه 200  

مختلط انفرادی 40*50  
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 امتیاز مقام دانشگاه اسامی

 18 اول شهید بهشتی مهدیه شبانی

 16 دوم فردوسی مشهد شادی اردکانیان

 15 سوم عالمه طباطبایی یگانه ربانی

 14 چهارم صنعتی سهند تبریز آزاده سروش

 13 پنجم شهید بهشتی مرجان آل طه

 12 ششم اصفهانصنعتی  نگار پرداختیم

 امتیاز مقام دانشگاه اسامی

 18 اول شیراز سولماز خوش کالم

 16 دوم شهید بهشتی مائده طهماسبی

 15 سوم  تهران هدیه کاظمی

 14 چهارم تهران مائده یاری

 13 پنجم پیام نور اصفهان مائده حیدر پور

 12 ششم شهید بهشتی ربا الفصیح

متر قورباغه 50  

متر آزاد 100  
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 امتیاز مقام دانشگاه اسامی

 مونا ابراهیمی

 36 اول تهران
 نگار حسین رحیمی

 آزاده مهاجر میالنی

 هدیه کاظمی

 ربا الفصیح

 32 دوم شهید بهشتی
 مرجان آل طه

 طاهره حضوری

 مهدیه شبانی

 مینا اشرفی پور

 30 سوم شیراز
 نگین سلطانی

 مریم نمازی فر

 سولماز خوش کالم

 تارا صوفی

 28 چهارم شهرکرد
 شهرزاد صادقیان

 نیلوفر مشرف

 پریسا کیانی

 شقایق صادقی فر

 26 پنجم فردوسی مشهد
 سید اختر حصاری

 فائزه غالم پور فهندری

 ترگل بیات

 نیلوفر رضایی

 24 ششم گیالن
 نیلوفر خیری

 محنا سید ترابی

 ملیکا خامنه

تیمیمتر آزاد  4*50  
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 دانشگاه های شرکت کننده:

 

 -خلیج فارس -حضففرت معصففومه )س( قم  -تهران  -تفرش -تبریز -(پیام نور )اسففتانی -بین المللی امام خمینی قزوین  -اصفففهان

شاه   -خوارزمی  ستان      -سمنان   -الزهرا  -زنجان –رازی کرمان ستان و بلوچ شاهرود    -سی -شهید باهنر کرمان   -شهرکرد  - صنعتی 

فردوسی   -عالمه طباطبایی -صنعتی سهند تبریز    -صنعتی امیرکبیر   -صنعتی اصفهان   -شیراز   -شهید چمران اهواز    -شهید بهشتی  

ستانی -مشهد   سالمی تبریز    -محقق اردبیلی-مازندران -لرستان  -گیالن–قم  -(فنی و حرفه ای )ا ستان   -اراک -هنر ا تحصیالت  -گل

علوم کشففاورزی و منابع طبیعی  -غیر انتفاعی شففمال آمل-غیر انتفاعی رجا -(امام رضففا )ع غیر انتفاعی -وم پایه زنجان تکمیلی و عل

 بناب -غیرانتفاعی ربع رشیدی-گلبهار -غیرانتفاعی سناباد -شاهد  -گرگان
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  :شطرنج  نتایج رشته 

 

 

 

 
 

 امتیاز بازیکنان دانشگاه مقام

 

 اول

 

 تهران

 15 رعنا حکیمی فرد
 مریم امیر حکمتی

 زهرا دانیالی

 زینب خوش صفا

 

 دوم

 

 یزد

 5/11 مرضیه حبیب زاده زبیدی
 هما اسماعیلی

 فهیمه رضایی پور

 شیوات مهاجرانی

 

 سوم

 

 بوعلی سینا

 5/11 سعیده گنجعلی
 پگاه طهماسبی

 رومینا حیدریان

 پرنیان منصوری

 

 چهارم

 

 الزهرا)س(

 11 فاطمه فتح آبادی
 نگین سلجوقی

 نگار سجلوقی

 مهسا میرزایی

 

 پنجم

 

 شهید باهنر کرمان

 10 اسما محمدی
 طوبی درینی

 طوبی برخوردی

 آسیه احسانی

 

 ششم

 

 شیراز

 10 فاطمه کشاورز نسب
 زهرا تقدس

 میترا اصغری

 زهرا کریم زاده

 استاندارد
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 دانشگاه های شرکت کننده:

شاه   -حکیم سبزواری    -تهران   - تبریز   -بوعلی   -ارومیه  صنعتی   -شهید چمران اهواز  - شهید باهنر کرمان   -الزهرا -رازی کرمان

محقق -مازندران  -گیالن -کردستان –کاشان  -فردوسی مشهد     -صنعتی نوشیروانی بابل  -صنعتی شیراز    -صنعتی امیرکبیر   -اصفهان 

علم  -شیراز -غیر انتفاعی حافظ  -رجایی  دتربیت دبیر شهی  -اراک  -آموزش عالی گلپایگان -یزد -رفسنجان –ولیعصر )عج(  -اردبیلی 

 والیت ایرانشهر-و فناوری مازندران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 1 اول رعنا حکیمی فرد تهران

 2 دوم یگانه کریمی مازندران

 3 سوم کیمیا مجیدی صنعتی بابل

 ردیف مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 1 اول یگانه کریمی مازندران

 2 دوم فردرعنا حکیمی  تهران

 3 سوم خاطره عزیزی قم

 برق آسا

 سریع
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 نتایج مسابقات کاراته:

 وزن دانشگاه مقام اسامی

 خوارزمی اول چیذرمیفاطمه 

 کاتا انفرادی
 الزهرا دوم پریسا رحمانی

 صنعتی شیراز سوم نیلوفر جمالی

 باهنرکرمان سوم زهرا سادات حسینی نسب

 سمیرا کامیابی

 شهید باهنر کرمان اول

 کاتا تیمی

 زهرا سادات حسینی نسب

 ژینوس محسنی مقدم

 پریسا رحمانی

 پریسا ابراهیمی الزهرا تهران دوم

 غزال قهرمان زاده

 زهرا قوچان نژاد نورنیا

 گلناز ریاحی فردوسی مشهد سوم

 زهرا حدادی

 سبا روشن قیاس

 نفیسه گلشنی دانشگاه تهران سوم

 مهسا رضایی

 خوارزمی اول فاطمه چیذرمی

50- 
 آموزش عالی گنبد کاووس دوم عطیه غالمی

 سمنان سوم قوانلومهرانه 

 اراک سوم مریم جهان بانی

 گیالن اول شیرین موسیوند

55- 
 غیر انتفاعی توس دوم فاطمه چوپانی

 خوارزمی سوم فاطمه چیذرمی

 فردوسی مشهد سوم نرگس چراغی

 الزهرا اول شقایق واحدی
61- 

 شاهرود دوم هدی داربوی
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 رازی کرمانشاه سوم بهاره دنیا برخورداری

 سمنان سوم هدی صباغیان

 تهران اول نفیسه گلشنی

68- 
 گیالن دوم زهرا پروانه

 اصفهان سوم شیدا هاشمی

 رازی کرمانشاه سوم آرام چهرزارع

 کردستان اول شادی شریعتی

68+ 
 گیالن دوم زینب عزیزی

 تهران سوم پرنیا ساریخانی

 پیام نور تهران سوم فائزه حسینی

 
 

 های شرکت کننده:دانشگاه 

 - الزهرا -زنجان -کرمانشاه رازی -خوارزمی تهران   -تبریز–  استانیق نور پیام -قزوین خمینی امام المللی بین-  بیرجند -سینا بوعلی  -اصفهان

 ای حرفه و فنی -مشهد فردوسی -شیراز -مدنی شهید -اهواز چمران شهید -بهشتی شهید -کرمان باهنر شهید-شهرکرد -بلوچستان و سیستان

 گنبد عالی آموزش م- گیالن - خوزستان رامین طبیوی منابع و کشاورزی -کردستان– کاشان- ق  - استانیق کاربردی علمی جامع-  استانیق

 – جهرم- وصنوت عل -  کرمانشاه صنوتی- گلستان - فرهنگیان -بجنورد کوثر- اراک- جیرفت -یزد -مالیر– اردبیلی محقق -مازندران -کاووم

 ق  صنوتی -گلبهار سناباد غیرانتفاعی- ارم انتفاعی غیر- شیراز حافظ انتفاعی غیر-  عق ر ا امام انتفاعی غیر -همدان صنوتی -هرمزگان
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 :نتایج تیمی مسابقات دانشجویان پسر

 

 

 

 

 نام رشته مقام اول مقام دوم مقام سوم

 تکواندو فنی و حرفه ای مازندران مازندران خوارزمی

 بدمینتون تهران فردوسی مشهد گیالن-زنجان

 یس روی میزتن تهران فردوسی مشهد کردستان -پیام نور همدان

 شطرنج)استاندارد( فردوسی مشهد صنعتی شریف تبریز

 فوتسال پیام نور قم تهران مازندران

 هندبال اصفهان حکیم سبزواری فردوسی مشهد

 والیبال جامع علمی کاربردی گلستان تهران پیام نور گیالن

 بسکتبال تهران غیرانتفاعی سناباد گلبهار امیرکبیرصنعتی 

 شنا تهران صنعتی شریف خوارزمی

 دو و میدانی یزد فنی و حرفه ای مازندران تبریز

 کشتی آزاد علمی کاربردی مازندران غیرانتفاعی سناباد گلبهار فنی و حرفه ای مازندران

 کشتی فرنگی خوزستانپیام نور  علمی کاربردی لرستان فنی حرفه ای مازندران

 کاراته تهران شهید باهنر کرمان شهید بهشتی-ولی عصر رفسنجان

 جودو غیرانتفاعی سناباد گلبهار بجنورد شیراز-فردوسی مشهد
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 کشتی فرنگی: نتایج رشته 

 دانشگاه های شرکت کننده:

-ســـمنان  -زنجان -زابل –رازی کرمانشـــاه  -خوارزمی - خلیج فارم  -تهران–تبریز  -پیام نور -بین المللی امام خمینی قزوین -اصـــفهان

صنوتی  -صنوتی اصفهان-شیراز  -شهید چمران اهواز -شهید بهشتی  -شهید باهنر کرمان - شهرکرد  -صنوتی شاهرود -سیستان و بلوچستان  

شیروانی بابل    -شیراز   ساری     -عالمه طباطبایی -صنوتی نو شاورزی و منابع طبیوی  شهد    -علوم ک سی م جامع علمی  - فنی و حرفه ای -فردو

شان  -کاربردی  ستان  -کا ستان  -گیالن -کرد سنجان     -محقق اردبیلی  -مازندران  -لر مر قعج  رف  -دامغان - جیرفت -یزد    -مالیر -ولیو

ستان  -بجنورد    -اراک  شاه   -گل صنوت  -صنوتی کرمان شمال آمل   -غیر انتفاعی رجا - آموزش عالی بویین زهرا -عل  و صنوتی  -غیر انتفاعی 

غیرانتفاعی -غیرانتفاعی طبری بابل -تربیت مدرم  -عل  و فناوری مازندران  -ســـناباد گلبهار-غیرانتفاعی   -صـــنوتی اراک-خواجه نمـــیر 

 مجتمع آموزش عالی اسفراین -صنوتی جندی شاپور دزفول -آموزش عالی ممسنی  -پاسارگاد 

 اوزان مقام اول مقام دوم مشترک مقام سوم

 55 نادری خادم مسلم اشکان لشنی هادی تختایی مین رضاخانیبنیا

 آموزش عالی گلبهار علمی کاربردی لرستان پیام نور خوزستان دانشگاه جیرفت کیلوگرم

 60 پوریا کرمی محمد پیامنی سعید تختایی علی عبدالملکی

 فنی حرفه ای مازندران علمی کاربردی لرستان دانشگاه اسفراین بوعلی همدان کیلوگرم

 63 میال د تیموری نوربخش مهدی علی محمدی محمدحسین رحیمی

 علمی کاربردی لرستان فنی حرفه ای مازندران شمال آمل صنعتی شیراز کیلوگرم

 67 پیام رحیمی عباس مقدسی محمد ثابت مقدم ابوذر رئیسی

 کردستان فردوسی مشهد آموزش عالی گلبهار پیام نور خوزستان کیلوگرم

 72 عزیزاله علیزاده امیرمحمد حسینی امیرحسین توکلیان امیرحسین سلیمیان

 کیلوگرم
 فنی حرفه ای مازندران پیام نور خوزستان دانشگاه سمنان عالمه طباطبایی

 77 روح اله حسینی رضا فوالدوند بهمن صاحبکاری ستار شکوه بچاقچی

 دانشگاه تهران علمی کاربردی لرستان صنعتی شاهرود دانشگاه جیرفت کیلوگرم

 82 رسول گرمسیری هادی علیزاده پورنیا صاحب دریایی مهدیزادهعباس 

 چمران اهواز دانشگاه تهران دانشگاه شمال آمل کاشان کیلوگرم

 87 حمید گلستانی رضا فالحتی مهدی ضرغامی   محسن شاهی

 فردوسی مشهد پیام نور خوزستان دانشگاه شیراز دانشگاه تهران کیلوگرم

 97 حسن عزیزی امیر موتاب مرادی کامبیز یزدان حسن پور

 رازی کرمانشاه محقق اردبیلی دانشگاه خوارزمی آموزش عالی گلبهار کیلوگرم

 130 پارسا نظری مرتضی لسانی روح اله حق شناس سیدسجاد میرزاده 

 پیام نور خوزستان دانشگاه تهران دانشگاه مازندران طبری بابل کیلوگرم
 

 مقام اول دوم سوم چهارم
 تیم پیام نور خوزستان علمی کاربردی لرستان فنی حرفه ای مازندران دانشگاه تهران

 29 29 33 36 
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 نتایج رشته  کشتی آزاد:

 

 

 اوزان مقام اول مقام دوم مقام سوم

 57 نمازیعلیرضا  امیر هراتی علی شیردل محمدحسین حیدریه

 کیلوگرم
 فنی حرفه ای مازندران آموزش عالی گلبهار فرهنگیان مازندران دانشگاه شاهرود

 61 علی حاج آقانیا حسین حقیقی حمیدرضا قوچی احمدرضا داداشی

 کیلوگرم
 علمی کاربردی مازندران غیاث الدین قزوین آموزش عالی گلبهار پیام نور تهران

 65 محسن فهیمی فر مهران بابایی حبیبیعارف  محمدرضا فرمانی

 کیلوگرم
 دانشگاه شیراز دانشگاه بیرجند دانشگاه ارومیه علم و صنعت

 70 محمد گله دار علی درویش رباطی علیرضا یزدانی علی یدالهی

 دانشگاه لرستان فنی حرفه ای مازندران دانشگاه بابلسر دانشگاه گیالن کیلوگرم

 74 مهرشاد اکبری سینا مهدوی وحید کردلو امیرحسین آرانی نژاد

 کیلوگرم
 علمی کاربردی مازندران فردوسی مشهد تربیت مدرس دانشگاه بابلسر

 79 هاشم نوذری کیا میالد بهرامی حسین همتیان علی وطنی

 کیلوگرم
 بوعلی همدان دانشگاه تهران آیت اله بروجردی علمی کاربردی مازندران

 86 سجاد حبیبی علی نظری نسب احسان یاری علی اکبری مالدهی

 کیلوگرم
 دانشگاه تهران فردوسی مشهد رازی کرمانشاه فنی حرفه ای مازندران

 92 مهدی هدایتی احمد عبدلی علی نقدی ارسالن تاتاری

 کیلوگرم
 علمی کاربردی مازندران قم هنر اصفهان فردوسی مشهد

 97 اسماعیل نجانیان مسعود خواجه صالحانی محمدحسین قهرمانی پژمان فضل اله تبار

 کیلوگرم
 آموزش عالی گلبهار پیام نور تهران تربیت مدرس علمی کاربردی مازندران

 125 اکبر صفرپور کاوه خنجری محمد شکرالهی علی کریمی

 علمی کاربردی مازندران دانشگاه اراک دانشگاه شهرکرد علم و فرهنگ کیلوگرم

 

 مقام اول دوم سوم چهارم
 تیم علمی کاربردی مازندران آموزش عالی گلبهار فنی حرفه ای مازندران فردوسی مشهد

67 70 72 130 
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 دانشگاه های شرکت کننده:   

 -دریانوردی و علوم دریایی چابهار-خوارزمی–حکی  سبزواری -تهران -تبریز -)پیام نور قاستانی-بیرجند -بوعلی سینا -ایالم  -اصفهان–ارومیه 

هید چمران ش -شهید بهشتی   -شهید باهنر کرمان  -شهرکرد  -صنوتی شاهرود   -سیستان و بلوچستان    -سمنان   -زنجان –زابل  -رازی کرمانشاه 

صفهان   -شیراز  -شهید مدنی  -اهواز  نابع طبیوی علوم کشاورزی و م -عالمه طباطبایی  -بابل -صنوتی نوشیروانی   -صنوتی امیرکبیر  -صنوتی ا

شهر  -ساری   شهد    -علوم و فنون دریایی خرم سی م ستان  -ق   -جامع علمی کاربردی-فنی و حرفه ای -فردو شاورزی و منابع طبیوی  -کرد ک

ــتان ــتان –گیالن  -رامین خوزس ــنجان  -محقق اردبیلی  -مازندران -لرس ــر قعج  رفس ل   ع-بجنورد -فرهنگیان -اراک  -دامغان–یزد -ولیوم

شهید رجایی  -وصنوت  شمال آمل -غیر انتفاعی رجا -غیر انتفاعی امام ر ا  -فسا   -تربیت دبیر  صنوتی اراک  -آیت اهلل بروجردی  -غیر انتفاعی 

سناباد گلبهار  - صفهان -تربیت مدرم - غیرانتفاعی  شاه    -هنر ا شگاهی کرمان غیر انتفاعی عالمه محدث -غیر انتفاعی عل  و فرهنگ -جهاد دان

شن بین مازندران   -نوری غیر انتفاعی لیان  -غیرانتفاعی غیاث الدین -بزرگمهر قائنات -تربت حیدریه  -صنوت نفت اهواز -غیر انتفاعی مفید رو

شهر  شاپور دزفول   -آموزش عالی جهرم -بو سفراین  -صنوتی جندی  شمر   -مجتمع آموزش عالی ا مهندسی فناوری های   -مرکز آموزش عالی کا

 نوین قوچان 
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  :کاراته رشته نتایج 

 

 
 

 مقام اول مقام دوم مقام سوم مشترک مقام پنجم

 امیررضا غریبی

 )ارومیه(

 )پیام نور خوزستان(   دانیال ممبینی

 )شیراز(  بابک ایمانیان

 فرید حقیقی

 )تهران(

 ابوالفضل شهرجردی

 )اراک(

 وزن مقام اول مقام دوم مقام سوم مشترک مقام پنجم

 علیرضا گلشنی

 )شیراز(

 محمد قاسمی  )تهران(

 امیرمحمد استاد حسنی جنت آباد)یزد(

 محمدرضا اجاللی

 )بوعلی سینا همدان(

 احد اسکندری

 سیف الدینی

 )ولیعصر رفسنجانی(
55- 

 شادمان منصوری

 )کردستان(

 حامد سمیعی نسب  )گیالن(

 محمود شاهپری   )سمنان

 محمد عمرانی

 )زابل(

 قنبریمحمدامین 

 )کرمان(
60- 

 آرتین تندرو

 )پیام نورخوزستان(

 محمدعلی صالح نژاد   )قم(

 محمدعلی لطفی   )علم و صنعت ایران(

 محمد شاهپری

 )سمنان(

 محمدامین تقی پور

 )تهران(
67- 

 نوید جعفری

 )ارومیه(

 مصطفی غفاری   )غیرانتفاعی بینالود(

 مسعود عباسی   )علمی کاربردیقزوین(

 مرادیخشایار 

 )شیراز(

محمدحسین 

 حسینی)قم(
75- 

 آریا نوری

 )شیراز(

 )شهید باهنر کرمان(سید امیر یوسف حسینی  

 مهدی زمانی قرمز خلیفه   )صنعتی ارومیه(

 رضا اسماعیل نژاد

 )ارومیه(

 سعید عباسی

 )گیالن(
84- 

 سید شهاب الدین باباپور

 )مازندران(

 

 رجایی(مجتبی اکبرزاده  )تربیت دبیر شهید 

 سید مهدی ولی لو   )ارومیه(

 احمد بالدی

 )پیام نور خوزستان(

 کوشا تیموری

 )شهید بهشتی تهران(
84+ 

 کاتا انفرادی

 کومیته انفرادی
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  :کاراته رشته نتایج 
 

 

 

 

 

 

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 تهران
 -فرشاد دادفر-خشایار حسینیان نایینی

 امیرحسین حیدری-محمد بیداریان
 اول

 فردوسی مشهد
 -محسن دارچینی-اسحاقیدانش مراد 

 امیررضا اصغرزاده-امیرعلی همتیان
 دوم

 سیستان و بلوچستان
 -فرزین امامی فر-مهدی باباخانی فرد

 امین نظری-سامان خلیل زاده
 سوم

 زنجان
 -محمدرضا منصوری-مهدی پرکاریان

 فرید خوش خطی-فرزاد سعیدیون
 چهارم

 صنعتی شریف تهران
 -خشایار بذیعی-علی قربان پور

 مازیار دادبین-نعمت اله فرهادی
 پنجم

 کردستان
 -قانع یوسفی-تیما قماشی

 پرهام علیخانی-مهدی پورعلی
 ششم

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول شایان حاج ابراهیمی شهید باهنر کرمان

 دوم خراسانیامیررضا  خوارزمی

 سوم خشایار حسینیان نائینی تهران

 چهارم پوریا کیانی فنی و مهندسی گلپایگان

 پنجم سعید آرام تبریز

 ششم امین نظری سیستان و بلوچستان

متر آزاد تیمی 4*100  

متر پروانه 50  
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 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول امیررضا خراسانی خوارزمی

 دوم محمدحسین پورپیا تهران

 سوم پرهام پروری صنعتی ارومیه

 چهارم پوریا نیروند علمی کاربردی خراسان رضوی

 پنجم مجتبی عرب فنی و حرفه ای

 ششم امیرعلی همتیان فردوسی مشهد

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول آرمان صانعی تربیت دبیر شهید رجایی

 دوم علی سوری خوارزمی

 سوم امیرحسین حیدری تهران

 چهارم فرشاد دادفر تهران

 پنجم سید حسن بابایی امام خمینی قزوین

 ششم محمد علیزاده یزد

متر کرال پشت 100  

متر آزاد 200  
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 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول سپهر خدابنده لو شهید بهشتی تهران

 دوم عباس جهانگیری غیرانتفاعی اسوه تبریز

 سوم پویا خادمی تهرانصنعتی شریف 

 چهارم مهدی پوروثوق محقق اردبیلی

 پنجم علی شهبازی گیالن

 ششم سوان قرابیگی خوارزمی

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 خوارزمی
 -آرش صالحی-علی سوری

 سوان قرابیگی-امیررضا خراسانی
 اول

 تهران
 -پورپیامحمدحسین -امیرحسین رهبر

 امیرحسین حیدری
 دوم

 صنعتی شریف تهران
 -پویا خادمی-آرین زارع

 مازیار دادبین-خشایار بدیعی
 سوم

 فردوسی مشهد
 -محمد رازنهان-هیراد مومن هروی

 امیرعلی همتیان-امیررضا علی اصغرزاده
 چهارم

 شهید باهنر کرمان
 -سید مجتبی حسینی نژاد-علی خدا کریم

 پوریا محیط-ابراهیمیشایان حاج 
 پنجم

 صنعتی اصفهان
 -سینا احمدزاده-مهدی صباغ

 احسان قیصریه-شایان شیخی
 ششم

متر قورباغه 200  

متر مختلط تیمی 4*100  
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 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول آرین زارع صنعتی شریف تهران

 دوم آرمان صانعی تربیت دبیر شهید رجایی

 سوم پوریا نیروند علمی کاربردی خراسان رضوی

 چهارم سید محمد امین میردامادی گیالن

 پنجم علی شهبازی گیالن

 ششم مسعود حیدری علم و صنعت ایران

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول آرین زارع صنعتی شریف تهران

 دوم مشترک ابراهیمیشایان حاج   -احمدرضا جاللی  شهید باهنر کرمان  -شیراز 

 چهارم شایان شیخی صنعتی اصفهان

 مشترک پنجم پوریا کیانی  -ارشیا الماسی  فنی و مهندسی گلپایگان  -تهران 

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول آرمان صانعی تربیت دبیر شهید رجایی

 دوم محمدحسین پورپیا تهران

 سوم شایان شیخی صنعتی اصفهان

 چهارم علی سوری خوارزمی

 پنجم پوریا نیرومند علمی کاربردی خراسان رضوی

 ششم امیرحسین رهبرجدی تهران

متر حمل آدمک بدون فین 50  

آزاد متر  50  

متر کرال پشت 50  
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 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول پویا خادمی صنعتی شریف تهران

 دوم سپهر خدابنده لو شهید بهشتی تهران

 سوم عباس جهانگیری اسوه تبریزغیر انتفاعی 

 چهارم مهدی پوروثوق محقق اردبیلی

 پنجم سوان قرابیگی خوارزمی

 ششم محمدرضا رازنهان فردوسی مشهد

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول امیرحسین حیدری تهران

 دوم آرین زارع صنعتی شریف تهران

 سوم اصغرزاده امیررضا علی فردوسی مشهد

 چهارم عباس جهانگیری غیرانتفاعی اسوه تبریز

 پنجم فرشاد دادفر تهران

 ششم سیدحسن بابایی امام خمینی قزوین

متر قورباغه 100  

متر آزاد 400  
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 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول ارشیا الماسی-خشایار حسینیان-محمدحسین پورپیا-امیرحسین رهبر تهران

 دوم سوان قره بیگی-امیررضا خراسانی-آرش صالحی-علی سوری خوارزمی

 سوم علی قربانی پور-نعمت اله فرهادی-پویا خادمی-آرین زارع صنعتی شریف تهران

 چهارم پوریا محیط کرمانی-شایان حاج ابراهیمی-مجتبی حسنی نژاد-بنیامین حسن زعیم شهید باهنر کرمان

 پنجم آرش نسیمی شاد-دانش مراد اسحاقی-محمدرازنهان-هرویهیراد مومن  فردوسی مشهد

 ششم فرید خوش خطی-محمدرضا منصوری-حامد کریمی-حسین نژادیان زنجان

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول احمد رضا جاللی شیراز

 دوم سپهر خدابنده لو شهید بهشتی تهران

 سوم پویا خادمی صنعتی شریف تهران

 چهارم محمدحسین پوربیا تهران

 پنجم علی شهبازی گیالن

 ششم محمدرضا راز نهان فردوسی مشهد

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول شایان حاج ابراهیمی شهید باهنر کرمان

 دوم آرمان صانعی تربیت دبیر شهید رجایی

 سوم خشایار حسینیان نایینی تهران

 چهارم شایان شیخی صنعتی اصفهان

 پنجم سید حسن بابایی امام خمینی قزوین

 ششم مهدی بالش آبادی حکیم سبزواری

متر مختلط تیمی 4*50  

متر قورباغه 50 متر کرال پشت 50   

متر آزاد 100  
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 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول امیررضا خراسانی خوارزمی

 دوم خشایار حسینیان نایینی تهران

 سوم اصغرزادهامیررضا علی  فردوسی مشهد

 چهارم سوان قره بیگی خوارزمی

 پنجم سهید آرام تبریز

 ششم مهدی یزدان خواه تربیت دبیر شهید رجایی

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول آرین زارع صنعتی شریف تهران

 دوم نیرومندپوریا  علمی کاربردی خراسان رضوی

 سوم پویا خادمی صنعتی شریف تهران

 چهارم سید محمدامین میردامادی گیالن

 پنجم سید حمیدرضا تقوی غیر انتفاعی رجا قزوین

 ششم مسعود حیدری علم و صنعت

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول احمدرضا جاللی شیراز

 دوم آرین زارع صنعتی شریف تهران

 سوم علی سوری خوارزمی

 چهارم مهدی یزدان خواه تربیت دبیر شهید رجایی

 پنجم فرشاد دادفر تهران

 ششم امیرحسین رهبر جدی تهران

متر پروانه 100  

متر حمل آدمک با فین 100  

متر مختلط انفرادی 200  
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 دانشگاه های شرکت کننده:

ــینا ــبزواری  -تهران –تبریز -پیام نور -بین المللی امام خمینی قزوین  -بوعلی س    -زنجان   -زابل–رازی کرمانشــاه  -خوارزمی  -حکی  س

ستان      -سمنان   ستان و بلوچ شاهرود    -سی شتی   -شهید باهنر کرمان  -صنوتی  صنوتی   -شیراز   -شهید مدنی -شهید چمران اهواز  -شهید به

 -کاشان   -جامع علمی کاربردی- فنی و حرفه ای-فردوسی مشهد    -صنوتی نوشیروانی بابل   -صنوتی شیراز   -تبریز  -صنوتی سهند  -اصفهان  

تربیت دبیر -یاسوج  -عل  وصنوت  -کرمانشاه   -صنوتی –اراک  -صنوتی ارومیه   -یزد - مالیر -محقق اردبیلی -مازندران  -گیالن –کردستان  

هنر  -صنوتی اراک  -صنوتی شریف    -غیر انتفاعی شمال آمل -غیر انتفاعی رجا -فسا   -تحمیالت تکمیلی و علوم پایه زنجان   -شهید رجایی  

 فنی و مهندسی گلرایگان-غیرانتفاعی اسوه -ان اصفه
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  رشته شطرنج:نتایج 
 

 نام و نام خانوادگی دانشگاه مقام

 مسعود مصادق پور جامع علمی کاربردی اول

 محمد رضا اصغرزاده علم و فناوری مازندران دوم

 فرزاد بلورچی فرد صنعتی شریف سوم

 احمد اسگری زاده شهید بهشتی چهارم

 اصغر گلی زاده تبریز پنجم

 علیرضا آقایی اصفهان ششم

 

 
 

 نام و نام خانوادگی دانشگاه مقام

 احمد عسگری زاده شهید بهشتی اول

 مسعود مصادق پور جامع علمی کاربردی دوم

 فرزاد بلورچی فرد صنعتی شریف سوم

 اصغر گلی زاده تبریز چهارم

 فربد متقی جامع علمی کاربردی پنجم

 محمدرضا اصغرزاده علم و فناوری مازندران ششم

 

 
 

 

 

 برق آسا

 سریع
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 مقام
 

 نام و نام خانوادگی دانشگاه

 - فردوسی اول

 - شریف دوم 

 - تبریز سوم

 
 

 

 دانشگاه های شرکت کننده:        

صفهان   -ارومیه سینا -ا سبزواری -تبریز  -امام خمینی قزوینبین المللی -بیرجند  -بوعلی  شاه    -خلیج فارم -حکی   ستان و     -رازی کرمان سی

ستان   شتی     -شهید باهنر کرمان -بلوچ صفهان    - شیراز   -شهید چمران اهواز  -شهید به شهد    -صنوتی ا سی م -جامع علمی کاربردی  -فردو

غیر  -عل  و فناوری مازندران-صــنوتی شــریف   -گلســتان -محقق اردبیلی-گیالن  -کشــاورزی و منابع طبیوی رامین خوزســتان -کردســتان 

 دانشگاه صنوتی خات  االنبیا بهبهان -انتفاعی علوم و فنون مازندران 

 

 

 
 

 

 

 استاندارد
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  :بدمینتون نتایج رشته
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 دانشگاه های شرکت کننده:

ــفهان -ارومیه ــبزواری  -تهران -تفرش -تبریز –بین المللی امام خمینی قزوین -بیرجند  -اص ــاه -حکی  س ــنوتی   -زنجان -رازی کرمانش ص

غیر  -یتربیت دبیر شهید رجای  -صنوتی کرمانشاه  -اراک  -یزد-مالیر -ولیومر قعج  رفسنجان   -لرستان  -گیالن  -شهید باهنر کرمان  -شاهرود 

 صنوتی جندی شاپور دزفول -آموزش عالی جهرم -غیر انتفاعی علوم و فنون مازندران -تربیت مدرم -انتفاعی شمال آمل 

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول محمد یوسفی تربیت مدرس

 دوم محمد طاهر زاده فردوسی مشهد

 –زنجان 

 جندی شاپور

 -علیرضا فغفوری 

 محمدامین محمدجانی

سوم 

 مشترک

 پنجم محمدعلی فقیه خراسانی یزد

 ششم پویا احمدخانی صنعتی امیرکبیر

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول سهیل بیگلری  علی شاه حسینی/ تهران

 دوم صادق وقار عرفان جوینده/ گیالن

 –صنعتی اصفهان 

 فردوسی مشهد

 -محمد امینی   علیرضا صنعتی/

 لیاس قمریحامد اعلمی/  ا

سوم 

 مشترک

 پنجم کیانوش ملک زاده سپهر خلیل الرحمن/ اصفهان

 مقام دانشگاه

 اول تهران

 دوم فردوسی مشهد

 سوم مشترک گیالن -زنجان 

 پنجم رازی کرمانشاه

 ششم صنعتی امیرکبیر

 انفرادی

 دوبل

 استاندارد
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 :تکواندو تایج رشته ن
 

 

 
 

 وزن مقام اول مقام دوم مقام سوم مشترک مقام پنجم

 رضا سلطانی

 )لرستان(

 )صنعتی اصفهان( محمد حسین خجسته

 )یزد(  رضا نرئی

 جعفریمحمد 

 )قم(

 جواد امیری

 )مازندران(
58- 

 امید نیک نام

 )یاسوج(

 )غیر انتفاعی امام رضا )ع((  مسعود خوش نیت

 )شهید باهنر کرمان(  متین قائم پناه

 حسین ملکی

 )قزوین(

 امیرحسین غالمی

 مازندران()فنی و حرفه ای
68- 

 امیر مسعود رضائیان

 )رازی کرمانشاه(

 محمد افشار)لرستان(

 )محقق اردبیلی( اصالنی وحید

 ابوالفضل حسینی

)فنی و حرفه ای 

 مازندران(

 بهزاد ایلخانی

 )تهران(
80- 

 سیروس گرائیلی
 )فنی و حرفه ای مازندران(

 )صنعتی شاهرود( سهراب دفاعی

 مسعود انصاری فرد

 جامع علمی کاربردی بوشهر()

 مهدی غفاری

 )صنعتی اصفهان(

 مهدی مجازی

 )مازندران(
+87 
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 نتایج رشته  تکواندو:

 

 دانشگاه های شرکت کننده:

دریــانوردی و علــوم -خــوارزمی  -تهــران-تفــرش -تبریــز -بــین المللــی امــام خمینــی قــزوین -بــوعلی ســینا -ایــالم -اصــفهان  -ارومیــه

 -شـهید بـاهنر کرمــان   -شـهرکرد –صـنوتی شـاهرود   -سیسـتان و بلوچسـتان   -سـمنان   -زنجـان  -زابـل   -رازی کرمانشـاه -دریـایی چابهـار   

 -علـوم کشـاورزی و منـابع طبیوـی سـاری     -صـنوتی نوشـیروانی بابـل     -صـنوتی اصـفهان  -شـیراز   -شـهید چمـران اهـواز    -شـهید بهشـتی   

ــه ای -فردوســی مشــهد  ــی و حرف ــاربردی -فن ــی ک ــامع علم ــ  - ج ــان–ق ــیالن  -کاش ــتان–گ ــدران  -لرس ــی-مازن ــق اردبیل ــر  -محق هن

ــز  ــر -اســالمی تبری ــزد -مالی ــی -ی ــنوتی اروم ــان -اراک -ص ــاه-فرهنگی ــوج  -صــنوتی کرمانش ــایی -یاس ــهید رج ــر ش ــت دبی ــر  -تربی غی

-علـوم کشـاورزی و منـابع طبیوـی گرگـان      -صـنوتی شـریف    -صـنوتی خواجـه نمـیر    -غیـر انتفـاعی شـمال آمـل    - انتفاعی امـام ر ـا قع  

آمــوزش  -تربــت جــام  -غیــر انتفــاعی علــ  و فرهنــگ شهرر ــا-علــ  و فنــاوری مازنــدران  -غیرانتفــاعی ســناباد گلبهــار -صــنوتی اراک

 زهصنوتی شهدای هوی -غیر انتفاعی دارالفنون قزوین- وچانمهندسی فناوری های نوین ق  -عالی کازرون

 وزن مقام اول مقام دوم مقام سوم مشترک مقام پنجم

 آیدین فروردین

 )بین المللی

امام خمینی 

 قزوین(

 خوارزمی(یان)سهیل پور نعمت

 سید عباس صادقی)مازندران(

 محمد ملک پور

 )خواجه نصیر طوسی(

 مرتضی رئیسی

 )شهرکرد(
54- 

 سپهر ملکی

 )علم و فرهنگ(

 کیوان قجاوند)شیراز(

 شهریار شهابی)آمل(

 امیرحسین هاشمی

 )فنی و حرفه ای مازندران(

 هادی تیران ولی پور

 )خوارزمی(
63- 

 میالد حیدری

 )تهران(

 سید اقبال کشاورز)شیراز(

 سعید حیدری)صنعتی اصفهان(

 محسن رضائیان

 )لرستان(

 رسول کسرائی

 )غیر انتفاعی

 امام رضا)ع((

74- 

 هومان جالوتی

 )تهران(

 محمد حمزه لو)زنجان(

 مهدی صادقی)کاشان(

 سید حسین حسینی

)علوم کشاورزی و منابع 

 طبیعی ساری(

 پوریا عرفانیان

 )شهید بهشتی(
87- 
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  :تنیس روی میزنتایج رشته  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه های شرکت کننده:

سینا   -ارومیه شیراز   -شهید چمران اهواز  -شهید باهنر کرمان   -خوارزمی -پیام نور  -بیرجند–بوعلی  صفهان   - شهید مدنی  صنوتی  -صنوتی ا

شیروانی بابل صنوتی  -امیرکبیر  شهد   -عالمه طباطبایی -نو سی م شان   -جامع علمی کاربردی-فنی و حرفه ای -فردو ستان –کا -گیالن  -کرد

سنجان   مر قعج  رف شاه   -اراک  -یزد  -ولیو شاپور دزفول   -صنوتی کرمان سفراین  -صنوتی جندی  مجتمع آموزش عالی  -مجتمع آموزش عالی ا

 سراوان 

 

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول محمدرضا حنطه کاشان

 دوم محمدامین حنطه تهران

 سوم مشترک مهدی جلیلی -سید نوید رضویان  شیراز -پیام نور همدان 

 پنجم مصطفی نورمحمدزاده یزد

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول محمدامین حنطه/بهزاد بیات تهران

 دوم محمدعیسی شیخ الطایفه محمدرضا یوسفی/ فردوسی مشهد

 –بوعلی همدان 

 پیام نور همدان 

 -مهدی نوروزی/صادق قربان حسینی 

 سید نوید رضویان/محمدجواد نوقان
 سوم مشترک

 پنجم محمدرضا هاشمی/علی اسکندری زارع فردوسی مشهد

 مقام دانشگاه

 اول تهران

 دوم فردوسی مشهد

 سوم مشترک کردستان -پیام نور همدان 

 پنجم شیراز

 انفرادی

 دویل

 استاندارد
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 جودو:نتایج رشته 

 

 

 دانشگاه های شرکت کننده:

-شهرکرد   -رودصنوتی شاه-سیستان و بلوچستان   -خوارزمی–تهران -تبریز -پیام نور  -بین المللی امام خمینی قزوین- ابوعلی سین  -اصفهان 

 فردوسی  -علوم کشاورزی و منابع طبیوی ساری    -صنوتی نوشیروانی بابل   -صنوتی اصفهان    -شیراز   -شهید چمران اهواز -شهید باهنر کرمان  

غیر   -صــنوتی همدان-بجنورد  -محقق اردبیلی  -لرســتان –گیالن - کردســتان  -کاشــان -جامع علمی کاربردی -فنی و حرفه ای -مشــهد

شمال آمل  -انتفاعی رجا  میر     -غیر انتفاعی  سناباد گلبهار  -صنوتی خواجه ن غیر انتفاعی عل  و فرهنگ -ران عل  و فناوری مازند -غیرانتفاعی 

 قع امام حسین -صنوتی جندی شاپور دزفول -

 وزن مقام اول مقام دوم مشترکمقام سوم  مقام پنجم مشترک

 عباس پورنیکو)تهران(

 محمدحسین احمدزاده

 )غ.ا.سناباد گلبهار(

 حسن خورشیدی)تبریز(

 رضا محدث صدیق

 )خواجه نصیرالدین طوسی(

 محمدحسین بابائیان

 )فنی حرفه ای(

 مهدی فتحی پور

 )شیراز(
81- 

 ابوتراب ترابی)بجنورد(

 امید شیری)علم و فرهنگ(

 محجوبحامد 

 )غ.ا.سناباد گلبهار(

 امیرحسین نوشادی)تهران(

 امید جعفری

 )شهید چمران اهواز(

 ایمان نیک اقبال

 )اصفهان(
90- 

 امیرحسین ادیب اکبری

 )علم و فناوری مازندران(

 امیرعلی قربانی)صنعتی خواجه نصیر(

 احمد پورآوند

 )تهران(

 محمد شهباز)بجنورد(

 سهیل زمانی

 )شهرکرد(

 بینمجتبی نیک 

 )فردوسی مشهد(
100- 

 میثم گودرزی)علم و فرهنگ(

 محمد جمشیدی)صنعتی اصفهان(

 علی حاجی آبادی

 )غیرانتفاعی رجا(

 محمد رستمی)بجنورد(

 حبیب اله میرزاجانی

 )خوارزمی(

 عبدالوهاب وهابیان

 )غ.ا.سناباد گلبهار(
100+ 

 وزن مقام اول دوممقام  مقام سوم مشترک مقام پنجم مشترک

 مجتبی حسنی)شهید باهنر کرمان(

 محمدرضا اشرف)شیراز(

 

 عباس علیزاده

 )خواجه نصیرالدین طوسی(

 حامد امینی )فردوسی مشهد(

 مجتبی محبت

 )فنی و حرفه ای(

 احسان مهماندوست

 )بجنورد(
60- 

 مسعود راعی)شیراز(

 حسین شیخ سامانی)شهرکرد(

 محمد امین حجتی پور

 خمینی قزوین()امام 

 محمدمهدی آقاموالئی

 )فنی و حرفه ای(

 محمد نبی پور

 )پیام نور(

 جعفر فیروزآبادی

 )غ.ا سناباد گلبهار(
66- 

 شایان بزرگی

 )غیرانتفاعی شمال آمل(

 حسین خورشیدی)تبریز(

 بهادر محرمی)رجاء(

 احسان هنردوست)فنی و حرفه ای(

 محمد شمشیری

 )غ.ا سناباد گلبهار(

 شاهوردیانعلی 

 )بجنورد(
 

73- 
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  رشته دو و میدانی: نتایج 

  

 

 

 

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول میالد میری تربیت دبیر شهید رجایی

 دوم پویا رضوانی اصل تبریز

 سوم سیدحسین حسینی المدواری یزد

 چهارم محمدمهدی جدیدی یزد

 پنجم مرعشیجواد  غیرانتفاعی خاوران مشهد

 ششم علی سیاهوشی بوعلی سینا

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول سید هادی مداحی علم و فناوری مازندران

 دوم مجتبی زاهدی فنی و حرفه ای

 سوم عادل بهرامیان بیرجند

 چهارم محمدرضا بذرافشان یزد

 پنجم محمد اسدپور رستم کالئی و حرفه ایفنی 

 ششم بهزاد تندپا خانقاهی خوارزمی

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول علی دهقانی منشادی اردکان

 دوم مشترک محمد غفاریان -محمدمهدی جدیدی  تهران -یزد 

 چهارم میالد میری تربیت دبیر شهید رجایی

 دهگانه

پرش سه 

 گام

 پرش با نیزه
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 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول شاهین مهردالن غیرانتفاعی خاوران مشهد

 دوم محمدرضا طیبی سیف کتی فنی و حرفه ای

 سوم سجتد زارع فردوسی مشهد

 چهارم صنعان محمدی خو خوارزمی

 پنجم کمال طالب زاده فروجی غیرانتفاعی سناباد گلبهار

 ششم احسان مردانی صنعتی اصفهان

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول محمد شمسی یزد

 دوم مجید حالجی سمنان

 سوم محمد اکبر زاده مازندران

 چهارم سجاد زارع فردوسی مشهد

 پنجم رضوان آهنگریان مازندران

 ششم مرتضی ایمان پرور ارومیه

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول عطا اسدی تبریز

 دوم محمد فرجی غیرانتفاعی خاوران مشهد

 سوم علی رستمی غیرانتفاعی رجا

 چهارم سینا شکوه غیرانتفاعی سناباد گلبهار

 پنجم سجاد سنجری غیرانتفاعی سناباد گلبهار

 ششم بهزاد شنوا ساری نصیرلو محقق اردبیلی

با وزنه پرتاپ  

 پرتاپ چکش

متر 5000  
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 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول پژمان یارولی جامع علمی کاربردی

 دوم محمدرضا بیگی سمنان

 سوم بابک کرمی پیام نور استانی

 چهارم ریبوار مرادپور کردستان

 پنجم حسن عابدی تبریز

 ششم حسین میرانی موالئی فنی و حرفه ای

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول محمدرضا رحمانی بین المللی امام خمینی قزوین

 دوم پویا رضوانی اصل تبریز

 سوم سیدعلی حسینی یزد

 چهارم ارمین سبحانی کردستان

 پنجم محمود نادری بلداجی فنی و حرفه ای

 ششم حامد خیرآبادی غیرانتفاعی خاوران مشهد

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول فزامظفر جان  کردستان

 دوم سهند توانایی کردستان

 سوم احمد سعادتی تهران

 چهارم محمدرضا رحیمی علم و صنعت

 پنجم میالد میهمی خوارزمی

 ششم مبین رکیده مازندران

متر 8000  

متر 4000  

متر 200  
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 دانشگاه های شرکت کننده:

صفهان  -ارومیه سینا   -ا شاه  -خوارزمی -تهران  -تفرش -تبریز -پیام نور-بین المللی امام خمینی قزوین  -بیرجند–بوعلی  زنجان -رازی کرمان

  صنوتی-صنوتی اصفهان -شیراز -شهید مدنی -شهید چمران اهواز  -شهید بهشتی   -شهرکرد   -صنوتی شاهرود   -سیستان و بلوچستان   -سمنان  

کردستان   -جامع علمی کاربردی-فنی و حرفه ای  -فردوسی مشهد     -المه طباطباییع -صنوتی نوشیروانی بابل   -صنوتی شیراز   -سهند تبریز  

ستان    - شاورزی و منابع طبیوی رامین خوز سنجان    -محقق اردبیلی  -مازندران –م آموزش عالی گنبد کاووم   -گیالن- ک مر قعج  رف  -ولیو

سالمی تبریز   ستان  -بجنورد–فرهنگیان -اراک  -یزد–هنر ا شاه    -گل شهید رجایی  -عل  وصنوت  -صنوتی کرمان -ر انتفاعی رجاغی-تربیت دبیر 

-علوم انتظامی  -آموزش عالی اردکان -والیت ایرانشهر   -تربیت مدرم  -عل  و فناوری مازندران  -غیرانتفاعی سناباد گلبهار  -صنوتی شریف  

 آموزش عالی محالت -غیرانتفاعی خاوران مشهد  -مراغه 

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول محمدامین برزی تهران

 دوم ارمین سبحانی کردستان

 سوم حسین زیتونلی فنی و حرفه ای

 چهارم علی خضرزاده اصفهان

 پنجم محمدمهدی جدیدی یزد

 ششم حامد خیرآبادی غیرانتفاعی خاوران مشهد

 مقام نام و نام خانوادگی دانشگاه

 اول محمدامین برزی تهران

 دوم احمد سعادتی تهران

 سوم سیدعباس مرتضوی مهریزی یزد

 چهارم محمدرضا رحیمی علم و صنعت

 پنجم احمد مهردادیان سیوکی صنعتی شیراز

 ششم مبین رکیده مازندران

 مقام دانشگاه

 اول یزد

 دوم تهران

 سوم مشترک شیراز -کردستان 

 پنجم فردوسی مشهد

 ششم اصفهان

متر با مانع 110  

متر 100  

متر 4*100  
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های المپیاد چهاردهم: از جمله ویژگی  

  راه اندازی سایت المپیاد چهاردهم)پذیرش، چاپid ... کارت، ثبت نتایج ، اخبار و 

 داکثری از امکانات دانشگاه میزبان تمرکز بر استفاده ح 

 استفاده حداکثری از کادر فنی استان میزبان 

  میزبانواگذاری امور مربوط به چاپ پوستر، کتابچه ، احکام ، مدال و کاپ به 

 تربیت بدنی  استفاده حداقل از نیروهای اداره کل 

 )سازماندهی خوب نیروهای داوطلبی )حضور حداکثری دانشجویان داوطلب رشته های غیر تربیت بدنی 

  رشته( 14پسران  –رشته  11افزایش تعداد رشته های برگزاری )دختران 

 ی اولین باراستفاده از سیستم ویدئوچک در مسابقات خصوصا رشته شنا برا 

 برگزاری مسابقات رشته نجات غریق برای اولین بار در دوماده 

 ارزیابی روزانه المپیاد دختران و پسران و بازخورد مناسب به کمیته های برای رفع مشکل یا بهبود فعالیت 

  احداقل اعتراضات و آسیب و صدمات در رقابت ه 
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:انعکاس رسانه ای المپیاد  

برگزاری چهاردهمین المپیاد گزارشات و اخبار المپیاد توسط رسانه ها و خبرگزاری های رسمی کشور همزمان با 

 تحت پوشش قرار گرفت از جمله :

انعکاس مراسم افتتاحیه و اختتامیه المپیاد در هر دو بخش دختران و پسران در شبکه های استانی و  -

 سراسری )فارس و شبکه یک، سه و ورزش(

 حظه ای مسابقات المپیاد در رشته های مختلف از سوی خبرگزاری هاانعکاس خبری ل -

 مصاحبه با مسئولین برگزاری و انجمن های ورزشی از سوی شبکه استانی فارس و شبکه ورزش -

انعکاس مطلوب اخبار مربوط به المپیاد در دوبخش دختران و پسران از طریق سایت سازمان امور  -

 دانشجویان و اداره کل تربیت بدنی
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ان دختر و پسر اهدای پرچم میزبانی پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجوی

ت آموزش عالی کشور به دانشگاه گیالندانشگاهها و موسسا  

دانشگاه آمادگی  7دانشگاه، در نهایت  16پس از ارسال بخشنامه میزبانی پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی به 

دانشگاه اصفهان، بوعلی  4المپیاد پانردهم اعالم کردند که براسال مدارک و مستندات ارسالی خود را برای میزبانی 

سینا، تبریز و گیالن در اولویت قرار گرفتند و در جلسه دفاع از امکانات برگزاری حضور پیدا کردند که در نهایت 

 دانشگاه گیالن بعنوان میزبان پانزدهمین المپیاد انتخاب شد.

1 3 

                                                    

 

 

 پوستر المپیاد چهاردهم

دهمپانزالمپیاد  رچماهدای پ  
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 اسامی رشته ها ی برگزاری و

 در بخش پسران تعداد تیم های شرکت کننده

 

 
 

ف
دی

ر
 

 تعداد

 رشته

تعداد 

 دانشگاه

 تعداد ورزشکار

 192 16 فوتسال 1

 192 16 بسکتبال 2

 216 18 والیبال 3

 168 12 هندبال 4

 78 25 تنیس روی میز 5

 141 56 تکواندو 6

 119 33 بدمینتون 7

 233 46 شنا 8

 298 54 دو و میدانی 9

 173 70 کشتی آزاد 10

 152 54 کشتی فرنگی 11

 120 38 کارته 12

 86 25 شطرنج 13

 102 34 جودو 14
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 اسامی رشته ها ی برگزاری و

 در بخش دختران تعداد تیم های شرکت کننده 

 

 

ف
دی

ر
 

 تعداد

 رشته

تعداد 

 دانشگاه

 تعداد ورزشکار، مربی، سرپرست

 221 15 بسکتبال 1

 245 17 والیبال 2

 125 24 تنیس روی میز 3

 223 13 هندبال 4

 182 31 بدمینتون 5

 238 39 شنا 6

 308 43 دو و میدانی 7

 192 45 تکواندو 8

 214 52 کاراته 9

 125 28 شطرنج 10

 132 26 تیراندازی با تفنگ و تپانچه  11
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