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: دانشگاه مشهدمیزبان  

 زمان برگزاری:

 1395مرداد ماه سال   5تیرماه لغایت   27   دانشجویان دختر:     

 1395مرداد ماه سال  20مردادماه لغایت 11دانشجویان پسر:      
 

 تکواندو دو و میدانی، شنا وس روی میز، ـدمینتون، تنیـبال، بــال، بسکتــ، والیبفوتسال در بخش دختران:

شتی کوالیبال، بسکتبال، بدمینتون، تنیس روی میز، تکواندو، دو و میدانی، شنا، فوتسال،  در بخش پسران:

 فرنگی و کشتی آزاد

 جمعیت شرکت کننده:  

 دانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور  73 از  نفر   2228 :دختران در بخش

 دانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور 86از   نفر     2914:پسران در بخش
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 تیمی مسابقات دانشجویان دختر: نتایج

 

 

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

تهران مقام اول:    

  فردوسی مشهد مقام دوم:  

الزهراء)س(:   مقام سوم  

 

 

 مقام سوم مشترک
 

 مقام سوم

 

 مقام دوم

 

 مقام اول

 

 نام رشته

 

 ردیف

 1 تکواندو - - - -

تنیس روی میز  تهران خوارزمی فردوسی مشهد الزهرا)س(

 )تیمی(

2 

 3 بدمینتون تیمی پیام نور تهران تهران فنی و حرفه ای تهران مازندران

 4 دو و میدانی الزهرا)س( اصفهان تهران -

 5 والیبال فردوسی مشهد الزهرا)س( شهید بهشتی -

 6 بسکتبال فردوسی مشهد خوارزمی شهید بهشتی -

 7 فوتسال شهید چمران اهواز ایالم گیالن -

 8 شنا - - - -
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 :پسرنتایج تیمی مسابقات دانشجویان 

 

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

فردوسی  مقام اول:    

تهران مقام دوم:    

   فنی و حرفه ای مازندران مقام سوم: 

 

 

 
 

 ردیف نام رشته مقام اول مقام دوم مقام سوم
 1 تکواندو - - -

 2 بدمینتون مشهد فردوسی تهران پیام نور زنجان –یزد 

 3 تنیس روی میز گیالن پیام نور فنی و حرفه ای گیالن -کاشان

 4 فوتسال کردستان اصفهان شهید باهنر کرمان

 5 والیبال ارومیه تهران فنی و حرفه ای کرمان

 6 بسکتبال تهران صنعتی شاهرود شهرکرد

 7 شنا فردوسی تهران زنجان

 8 دو و میدانی تهران تبریز فنی و حرفه ای مازندران

 9 کشتی آزاد پیام نور خوزستان فنی و حرفه ای مازندران تهران

 10 کشتی فرنگی فرهنگیان مازندران فردوسی مشهد
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 رده بندی دانشگاه ها )المپیاد دختران(: 

 

 

 

 

 

 

رتبه 

 بندی

مقام  دانشگاه

 اول

مقام 

 دوم

مقام 

 سوم

مقام 

 چهارم

مقام 

 پنجم

مقام 

 ششم

 مجموع امتیاز

 199 2 ۶ 2 ۴ 7 11 دانشگاه تهران 1

 1۶9 3 2 3 ۶ 9 ۶ دانشگاه فردوسی مشهد 2

 ۸5 0 0 ۴ 5 ۴ 2 (دانشگاه الزهرا)س 3

 7۶ 2 2 1 ۴ 1 ۴ دانشگاه شیراز 4

 ۶5 1 2 1 2 1 ۴ دانشگاه اصفهان ۵

 ۶3 ۴ 3 1 1 5 1 دانشگاه خوارزمی 6

آموزشکده فنی حرفه ای الزهرای  7
 مشهد

0 3 2 5 2 3 53 

 ۴1 0 1 0 3 2 1 دانشگاه رازی کرمانشاه 8

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی  9
 سناباد گلبهار

2 0 1 1 1 1 31 

 30 2 0 1 5 0 0 دانشگاه شهید باهنرکرمان 1۰

 30 0 3 0 2 2 0 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1۰

 25 0 0 1 1 1 1 دانشگاه بیرجند 12

 20 0 0 0 0 0 2 دانشگاه کوثر بجنورد 13

 19 ۴ 3 3 0 0 0 دانشگاه تبریز 14

 19 3 3 0 2 0 0 دانشگاه صنعتی اصفهان 14

 19 0 1 0 0 1 1 دانشگاه پیام نور مشهد 14

 17 0 0 0 0 1 1 دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان 17

 17 0 1 0 1 0 1 دانشگاه مازندران 17

 1۶ 0 0 2 0 0 1 دانشگاه صنعتی شاهرود 19

 1۶ 1 0 0 1 0 1 (دانشگاه بین المللی امام رضا)ع 19
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(: پسرانرده بندی دانشگاه ها )المپیاد   

رتبه 

 بندی

مقام  دانشگاه

 اول 

مقام 

 دوم 

مقام 

 سوم

مقام 

 چهارم

مقام 

 پنجم 

مقام 

 ششم 

مجموع 

 امتیاز
 20۶ 3 5 1 11 5 10 دانشگاه فردوسی مشهد 1

 197 ۸ 10 1 10 ۸ ۶ دانشگاه تهران 2

 13۴ 0 ۶ 1 ۴ 7 5 دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران 3

 71 2 2 ۴ 3 ۴ 1 دانشگاه تبریز ۴

 ۶۸ 0 3 0 5 1 3 دانشگاه خوارزمی 5

 ۶۶ 2 3 3 5 2 1 دانشگاه زنجان ۶

 57 1 5 1 3 ۴ 0 دانشگاه مازندران 7

 5۶ 2 ۴ ۴ 2 2 1 دانشگاه شیراز ۸

 53 0 1 0 2 3 2 دانشگاه محقق اردبیلی 9

 52 0 1 1 2 1 3 دانشگاه کاشان 10

 52 1 2 3 2 ۴ 0 دانشگاه یزد 10

(المللی امام خمینی )رهدانشگاه بین 12  1 2 3 0 1 2 ۴3 

 ۴1 2 1 1 0 2 2 دانشگاه کردستان 13

 ۴1 2 1 0 0 1 3 دانشگاه فرهنگیان 13

 ۴1 0 1 0 1 2 2 دانشگاه پیام نور خوزستان 13

 ۴0 1 1 0 2 1 2 دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل 1۶

 35 1 ۴ 2 0 0 2 دانشگاه شهید بهشتی 17

 35 1 1 0 1 1 2 دانشگاه اراک 17

 3۴ 1 2 0 1 2 1 دانشگاه شهید باهنرکرمان 19

 32 ۴ 3 0 3 1 0 دانشگاه اصفهان 20

 32 0 1 0 0 0 3 مرکز آموزش عالی رجاء 20
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 بسکتبال پسران:رشته 

 :در رشته بسکتبال دانشگاه های شرکت کننده

ــگاه رازی     ــهر دانش ــارس بوش ــیج ف ــگاه خل ــران دانش ــگاه ته ــگاه اراک دانش دانش
دانشــگاه شــهرکرد  کرمانشــاه دانشــگاه زنجــان دانشــگاه سیســتان و بلو ســتان  

دانشــگاه شــهید باهنرکرمــان دانشــگاه شــهید بهشــتی دانشــگاه شــیراز دانشــگاه  
ــاهرود      ــنعتی ش ــگاه ص ــز دانش ــهند تبری ــنعتی س ــگاه ص ــر دانش ــنعتی امیرکبی ص
دانشــگاه صــنعتی شــریگ دانشــگاه فردوســی مشــهد دانشــگاه گلســتان دانشــگاه  

 و انگیالن دانشگاه مالیر دانشگاه مهندسی فناوری های نوین ق

 

 

 

 

 

 

 

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه تهران

 مقام دوم دانشگاه صنعتی شاهرود

 مقام سوم دانشگاه شهرکرد

 مقام چهارم دانشگاه شیراز

 مقام پنجم دانشگاه صنعتی شریگ

 مقام ششم دانشگاه اراک
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 :پسران بدمینتونرشته 

 

 

 

 

 :در رشته بدمینتون دانشگاه های شرکت کننده

اصـفهان دانشـگاه ایــالم   موسسـه آمـوزش عـالی غیرانتفـاعی راغـه اصـفهانی دانشــگاه اراک دانشـگاه ارومیـه دانشـگاه          
دانشـگاه بـوعلی سـینا همـدان دانشـگاه پیـام نـور زنجـان دانشـگاه تبریـز دانشـگاه تربیـت دبیـر شـهید               د دانشگاه بجنور

دانشــگاه حکــیز ســبزواری  ه(حضــرت آیـت ااااالع مــی بروجــردی )ر  رجـایی دانشــگاه تهــران دانشـگاه جهــرم دانشــگاه  
انشـگاه زابـل دانشــگاه زنجـان دانشـگاه سـمنان دانشـگاه شـاهد دانشــگاه        دانشـگاه خـوارزمی دانشـگاه رازی کرمانشـاه د    

ــان دانشــگاه شــهید بهشــتی دانشــگاه شــیراز دانشــگاه صــنعتی اصــفهان   شــهرکرد دانشــگاه  دانشــگاه شــهید باهنرکرم
صــنعتی امیرکبیــر دانشــگاه صــنعتی جنــدی شــاپور دانشــگاه صــنعتی ســهند تبریــز دانشــگاه صــنعتی شــاهرود دانشــگاه  

راز دانشـگاه عالمـه اباابـادی دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منـاب  ابیعـی سـاری دانشـگاه فردوسـی مشـهد             صنعتی شـی 
دانشــگاه فرهنگیــان دانشــگاه فنــی و حرفــه ای مازنــدران دانشــگاه کاشــان دانشــگاه گــیالن دانشــگاه لرســتان دانشــگاه 

 مالیر دانشگاه یزد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سناباد گلبهار

 

 

 

 

 انفرادی

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام دوم دانشگاه خوارزمی

 مقام سوم دانشگاه زنجان

 مقام سوم دانشگاه صنعتی جندی شاپور

 مقام پنجم دانشگاه پیام نور زنجان

 مقام پنجم دانشگاه ارومیه

 تیمی
 

 مقام اول مشهددانشگاه فردوسی 

 مقام دوم دانشگاه تهران

 مقام سوم دانشگاه پیام نور زنجان

 مقام سوم دانشگاه یزد

 مقام پنجم دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 دوبل

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه گیالن

 مقام دوم دانشگاه یزد

 مقام سوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام سوم دانشگاه تهران

 مقام پنجم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 مقام پنجم دانشگاه عالمه اباابادی
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 رشته تنیس روی میز پسران:

 انفرادی                         

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه کاشان

 دوم مقام دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

 مقام سوم دانشگاه گیالن

 مقام سوم دانشگاه فنی و حرفه ای گیالن

 مقام پنجم دانشگاه تهران

 مقام ششم دانشگاه فردوسی مشهد

 دوبل                          

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه بوعلی سینا همدان

 مقام دوم دانشگاه تهران

 مقام سوم دانشگاه اصفهان

 مقام سوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام پنجم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام ششم دانشگاه تهران

 :در رشته بدمینتون دانشگاه های شرکت کننده

دانشــگاه اصــفهان دانشــگاه بــوعلی ســینا همــدان دانشــگاه بیرجنــد  دانشــگاه فنــی و حرفــه ای گــیالن دانشــگاه ارومیــه
تبریـز دانشـگاه تربیـت مـدرس دانشـگاه تهـران دانشـگاه حضـرت آیـت ااااالع مـی           دانشگاه پیام نـور اصـفهان دانشـگاه    

دانشــگاه خــوارزمی دانشــگاه زابــل دانشــگاه ســمنان دانشــگاه شــهید باهنرکرمــان دانشــگاه شــهیدمدنی  (بروجــردی )ره
دانشـگاه   آذربایجان دانشگاه شیراز دانشـگاه صـنعتی ارومیـه دانشـگاه صـنعتی امیرکبیـر دانشـگاه صـنعتی جنـدی شـاپور          

ــز دانشــگاه صــنعتی شــیراز دانشــگاه علــز و صــنعت ایــران   دانشــگاه غیرانتفــاعی علــز و فرهنــ   صــنعتی ســهند تبری
دانشـگاه قـز دانشـگاه کاشـان دانشـگاه گـیالن دانشـگاه لرسـتان دانشـگاه           دانشگاه فردوسی مشهد دانشـگاه فرهنگیـان  

ــوز     ــ  آم ــفراین مجتم ــالی اس ــوزش ع ــ  آم ــنجان مجتم ــر )عج(رفس ــی ع  ــالی   ول ــوزش ع ــه آم ــز موسس ــالی ب ش ع
موسسـه آمـوزش عـالی غیرانتفـاعی نبـی      ونـد  غیرانتفاعی روزبـه زنجـان موسسـه آمـوزش عـالی غیرانتفـاعی ارشـاد دما       

 اکرم تبریز

 تیمی
 

 مقام اول دانشگاه گیالن

 مقام دوم دانشگاه پیام نور اصفهان

 مقام سوم دانشگاه کاشان

 مقام سوم دانشگاه فنی و حرفه ای گیالن

 مقام پنجم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام ششم دانشگاه بوعلی سینا همدان
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 پسران: تکواندو رشته 

 کیلو 74

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام دوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام سوم دانشگاه علوم کشاورزی و مناب  ابیعی گرگان

 مقام سوم دانشگاه سمنان

 مقام پنجم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 مقام ششم دانشگاه تهران

 

 کیلو ۵4

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه زنجان

 مقام دوم دانشگاه ایالم

 مقام سوم دانشگاه زابل

 مقام سوم دانشگاه شهرکرد

 مقام پنجم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قو ان

 مقام ششم دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

 

 کیلو ۵8

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام دوم دانشگاه سمنان

 مقام سوم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان

 مقام سوم ن یرالدین اوسیدانشگاه صنعتی خواجه 

 مقام پنجم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 مقام ششم دانشگاه شهید باهنرکرمان
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 کیلو 63

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه مالیر

 مقام دوم دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام سوم دانشگاه کاشان

 مقام سوم دانشگاه تربیت مدرس

 مقام پنجم صنعتی جندی شاپوردانشگاه 

 مقام ششم دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 کیلو 68
  

 مقام اول دانشگاه فرهنگیان

 مقام دوم دانشگاه کردستان

 مقام سوم دانشگاه علز و صنعت ایران

 مقام سوم دانشگاه لرستان

 مقام پنجم دانشگاه ارومیه

 مقام ششم دانشگاه اصفهان

 

 کیلو 8۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

 مقام دوم دانشگاه بناب

 مقام سوم دانشگاه سیستان و بلو ستان

 مقام سوم دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقام پنجم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام ششم دانشگاه تفرش
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 کیلو-87

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه کاشان

 مقام دوم دانشگاه زنجان

 مقام سوم دانشگاه ایالم

 مقام سوم دانشگاه هنر اصفهان

 مقام پنجم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رشدیه تبریز

 مقام ششم دانشگاه تهران

 

 :در رشته تکواندو دانشگاه های شرکت کننده

ــفهان   ــگاه اص ــه دانش ــگاه ارومی ــگاه  دانش دانش
ــالم ــینا    ای ــوعلی س ــگاه ب ــاب دانش ــگاه بن دانش

ــام    ــی امــ ــین المللــ ــگاه بــ ــدان دانشــ همــ
ــگاه(رضا)ع ــر    دانش ــت دبی ــگاه تربی ــز دانش تبری

شهید رجـایی دانشـگاه تربیـت مـدرس دانشـگاه      
دانشــگاه دامغــان دانشــگاه  تفــرش دانشــگاه تهــران دانشــگاه جیرفــت دانشــگاه حکــیز ســبزواری دانشــگاه خــوارزمی  

ــول دانشــگاه رازی کرمانشــاه ــل دانشــگاه زنجــان دانشــگاه ســمنان دانشــگاه سیســتان و بلو ســتان    دزف دانشــگاه زاب
ــ ــهرکرددانش ــگاه      گاه ش ــواز دانش ــران اه ــهید  م ــگاه ش ــتی دانش ــهید بهش ــگاه ش ــان دانش ــهید باهنرکرم ــگاه ش دانش

دانشـگاه صـنعتی ارومیـه دانشـگاه صـنعتی اصـفهان دانشـگاه صـنعتی امیرکبیـر دانشـگاه صـنعتی             شهیدمدنی آذربایجان
انشــگاه صــنعتی شــاهرود جنــدی شاپوردانشــگاه صــنعتی خواجــه ن ــیرالدین اوســی دانشــگاه صــنعتی ســهند تبریــز د 

دانشــگاه علــز و صــنعت ایــران دانشــگاه علــز وفنــاوری مازنــدران دانشــگاه علــوم   دانشــگاه صــنعتی نوشــیروانی بابــل
ــگاه       ــهد دانش ــی مش ــگاه فردوس ــهر دانش ــایی خرمش ــون دری ــوم و فن ــگاه عل ــان دانش ــی گرگ ــاب  ابیع ــاورزی و من کش

دانشـگاه کاشـان دانشـگاه کردسـتان دانشـگاه کشـاورزی و        فرهنگیان دانشگاه فنـی و حرفـه ای مازنـدران دانشـگاه قـز     
دانشـگاه محقـق اردبیلـی دانشـگاه مالیـر دانشـگاه مهندسـی فنـاوری          مناب  ابیعـی رامـین خوزسـتان دانشـگاه لرسـتان     

های نوین قو ان دانشگاه هنـر اسـالمی تبریـز دانشـگاه هنـر اصـفهان دانشـگاه یاسـوه دانشـگاه یـزد مجتمـ  آمـوزش             
و دامپــروری تربــت جــام مرکــز آمــوزش عــالی رجــاء مرکــز آمــوزش عــالی گنبــد کــاووس موسســه    عــالی کشــاورزی

ــتا  ــاعی تاکس ــالی غیرانتف ــوزش ع ــالی     نآم ــوزش ع ــه آم ــز موسس ــدیه تبری ــاعی رش ــالی غیرانتف ــوزش ع ــه آم موسس
موسســه آمــوزش عــالی غیرانتفــاعی ادیــه مازنــداران موسســه آمــوزش عــالی غیرانتفــاعی   غیرانتفــاعی روزبــه زنجــان

 عالمه قزوینی

 

 کیلو +87

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه صنعتی ارومیه

 مقام دوم دانشگاه تهران

 مقام سوم دانشگاه محقق اردبیلی

 مقام سوم مهندسی فناوری های نوین قو اندانشگاه 

 مقام پنجم دانشگاه خوارزمی

 مقام ششم دانشگاه فردوسی مشهد
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 متر آزاد 1۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام دوم (المللی امام خمینی )رهدانشگاه بین

 مقام سوم دانشگاه تهران

 مقام چهارم دانشگاه زنجان

 مقام پنجم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام ششم دانشگاه کردستان

 متر پروانه 1۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه خوارزمی

 مقام دوم دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام سوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام چهارم دانشگاه زنجان

 مقام پنجم دانشگاه پیام نور اصفهان

 مقام ششم دانشگاه علز و صنعت ایران

 متر کرال پشت 1۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول حرفه ای مازندران دانشگاه فنی و

 مقام دوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام سوم (المللی امام خمینی )رهدانشگاه بین

 مقام چهارم دانشگاه صنعتی ارومیه

 مقام پنجم دانشگاه شهید بهشتی

 مقام ششم دانشگاه زنجان

 متر قورباغه 1۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام دوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام سوم دانشگاه اراک

 مقام چهارم دانشگاه سمنان

 مقام پنجم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سراه تبریز

 مقام ششم دانشگاه تهران

 متر قورباغه 2۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه خوارزمی

 مقام دوم دانشگاه اراک

 مقام سوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام چهارم دانشگاه سمنان

 مقام پنجم دانشگاه تهران

 مقام ششم دانشگاه شهید بهشتی

 متر آزاد 2۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام دوم (المللی امام خمینی )رهدانشگاه بین

 مقام سوم دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل

 چهارممقام  دانشگاه کردستان

 مقام پنجم دانشگاه زنجان

 مقام ششم دانشگاه تهران
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 متر مختلط انفرادی 2۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه تهران

 مقام دوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام سوم دانشگاه زنجان

 مقام چهارم دانشگاه شهید بهشتی

 مقام پنجم دانشگاه اراک

 مقام ششم (خمینی )رهالمللی امام دانشگاه بین

 متر آزاد تیمی 1۰۰*4

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام دوم دانشگاه تهران

 مقام سوم دانشگاه زنجان

 مقام چهارم دانشگاه صنعتی شاهرود

 مقام پنجم دانشگاه پیام نور اصفهان

 مقام ششم دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل

 مختلط تیمیمتر  1۰۰*4

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام دوم دانشگاه زنجان

 مقام سوم دانشگاه تهران

 مقام چهارم دانشگاه شهید بهشتی

 مقام پنجم دانشگاه شهید باهنرکرمان

 مقام ششم دانشگاه علز و صنعت ایران

 متر آزاد تیمی 1۰۰*4

 مقام دانشگاه

 مقام اول مشهددانشگاه فردوسی 

 مقام دوم دانشگاه تهران

 مقام سوم دانشگاه زنجان

 مقام چهارم دانشگاه صنعتی شاهرود

 مقام پنجم دانشگاه پیام نور اصفهان

 مقام ششم دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل
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 متر آزاد 4۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه تهران

 مقام دوم دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل

 مقام سوم (المللی امام خمینی )رهدانشگاه بین

 مقام چهارم دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام پنجم دانشگاه صنعتی شاهرود

 مقام ششم دانشگاه کردستان

 متر مختلط تیمی ۵۰*4

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه شهید بهشتی

 مقام دوم دانشگاه تهران

 مقام سوم فردوسی مشهددانشگاه 

 مقام چهارم دانشگاه شیراز

 مقام پنجم دانشگاه شهید باهنرکرمان

 مقام ششم (المللی امام خمینی )رهدانشگاه بین

 متر پروانه ۵۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه شهید باهنرکرمان

 مقام دوم دانشگاه مازندران

 مقام سوم دانشگاه سیستان و بلو ستان

 مقام چهارم دانشگاه زنجان

 مقام پنجم دانشگاه شهید بهشتی

 مقام ششم دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 متر آزاد ۵۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام دوم دانشگاه شهید باهنرکرمان

 مقام سوم دانشگاه تهران

 مقام چهارم دانشگاه سیستان و بلو ستان

 مقام پنجم دانشگاه زابل

 مقام ششم دانشگاه فردوسی مشهد
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 :شنادانشگاه های شرکت کننده در رشته 

المللــی دانشــگاه غیرانتفــاعی شــمال آمــل دانشــگاه اراک دانشــگاه بــوعلی ســینا همــدان دانشــگاه بیرجنــد دانشــگاه بــین
دانشــگاه پیــام نــور اصــفهان دانشــگاه تح ــیالت تکمیلــی در علــوم پایــه زنجــان دانشــگاه تربیــت   (امــام خمینــی )ره

ــران   ــگاه ته ــدرس دانش ــاه      م ــگاه رازی کرمانش ــوارزمی دانش ــگاه خ ــبزواری دانش ــیز س ــگاه حک ــرم دانش ــگاه جه دانش
ــهید       ــگاه ش ــاهد دانش ــگاه ش ــتان دانش ــتان و بلو س ــگاه سیس ــمنان دانش ــگاه س ــان دانش ــگاه زنج ــل دانش ــگاه زاب دانش

صـنعتی   باهنرکرمان دانشـگاه شـهید بهشـتی دانشـگاه شـیراز دانشـگاه صـنعتی اراک دانشـگاه صـنعتی ارومیـه دانشـگاه           
اصفهان دانشگاه صـنعتی سـهند تبریـز دانشـگاه صـنعتی شـاهرود دانشـگاه صـنعتی شـریگ دانشـگاه صـنعتی کرمانشـاه             
ــگاه       ــ  دانش ــز و فرهن ــاعی عل ــگاه غیرانتف ــران دانش ــنعت ای ــز و ص ــگاه عل ــل دانش ــیروانی باب ــنعتی نوش ــگاه ص دانش

انشـگاه کاشـان دانشـگاه کردسـتان دانشـگاه      فردوسی مشهد دانشـگاه فرهنگیـان دانشـگاه فنـی و حرفـه ای مازنـدران د      
گلستان دانشـگاه گـیالن دانشـگاه لرسـتان دانشـگاه مازنـدران دانشـگاه محقـق اردبیلـی دانشـگاه یاسـوه دانشـگاه یـزد              

 رموسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سراه تبریز موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سناباد گلبها

 

 

 

 تمتر کرال پش ۵۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه شیراز

 مقام دوم دانشگاه گلستان

 مقام سوم دانشگاه مازندران

 مقام چهارم دانشگاه صنعتی ارومیه

 مقام پنجم (المللی امام خمینی )رهدانشگاه بین

 مقام ششم دانشگاه صنعتی شاهرود

 متر قورباغه ۵۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه شهید بهشتی

 مقام دوم دانشگاه شهید باهنرکرمان

 مقام سوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام چهارم دانشگاه سمنان

 مقام پنجم دانشگاه تهران

 مقام ششم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سراه تبریز

http://olympiad13.um.ac.ir/


 

16  
 

 پسران: دو و میدانی رشته 

 متر 1۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قو ان

 مقام دوم دانشگاه پیام نور کرمانشاه

 مقام سوم دانشگاه تبریز

 مقام سوم دانشگاه تهران

 مقام پنجز دانشگاه شیراز

 مقام ششز موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سناباد گلبهار

 

 

 

 

 

 

 استقامت –متر  1۰۰۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول مرکز آموزش عالی رجاء

 مقام دوم دانشگاه محقق اردبیلی

 مقام سوم دانشگاه صنعتی شاهرود

 مقام  هارم دانشگاه تبریز

 مقام پنجز موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خردگرایان مطهر

 مقام ششز دانشگاه تهران

 متر با مانع 11۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه کردستان

 مقام دوم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قو ان

 مقام سوم دانشگاه یزد

 مقام  هارم مؤسسه آموزش عالی اقبال الهوری

 مقام پنجز دانشگاه زنجان

 مقام ششز دانشگاه اصفهان

 نیمه استقامت -متر  1۵۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه اراک

 مقام دوم صنعتی فوالدموسسه آموزش عالی غیرانتفاعی 

 مقام سوم دانشگاه تهران

 مقام  هارم دانشگاه تبریز

 مقام پنجز دانشگاه ارومیه

 مقام ششز دانشگاه فرهنگیان
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 متر 2۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه پیام نور کرمانشاه

 مقام دوم دانشگاه تبریز

 مقام سوم (المللی امام خمینی )رهدانشگاه بین

 مقام  هارم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیاث الدین

 مقام پنجز دانشگاه تهران

 مقام ششز دانشگاه فرهنگیان

 

 

 

 

 استقامت -متر با مانع  3۰۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول مرکز آموزش عالی رجاء

 مقام دوم دانشگاه محقق اردبیلی

 مقام سوم دانشگاه تهران

 مقام  هارم دانشگاه تبریز

 مقام پنجز دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام ششز دانشگاه اصفهان

 امدادی-متر 1۰۰در  4

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه تبریز

 مقام دوم دانشگاه شیراز

 مقام سوم دانشگاه خوارزمی

 مقام  هارم دانشگاه مازندران

 پنجزمقام  موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سناباد گلبهار

 مقام ششز دانشگاه اصفهان

 امدادی-متر 4۰۰در  4

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام دوم دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام سوم دانشگاه خوارزمی

 مقام  هارم دانشگاه شهید  مران اهواز

 مقام پنجز دانشگاه تهران

 مقام ششز دانشگاه تبریز

 متر 4۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام دوم دانشگاه کردستان

 مقام سوم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیاث الدین

 مقام  هارم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بینالود

 مقام پنجز دانشگاه شیراز

 مقام ششز دانشگاه شیراز

 متر با مانع 4۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول (المللی امام خمینی )رهدانشگاه بین

 مقام دوم دانشگاه شهید  مران اهواز

 مقام سوم دانشگاه شیراز

 مقام  هارم دانشگاه شهید  مران اهواز

 مقام پنجز دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام ششز دانشگاه تبریز
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 نیمه استقامت -متر 8۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول آموزش عالی غیرانتفاعی بینالودموسسه 

 مقام دوم دانشگاه پیام نور کرمانشاه

 مقام سوم دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام  هارم دانشگاه تبریز

 مقام پنجز موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صنعتی فوالد

 مقام ششز دانشگاه زنجان

 استقامت -متر  ۵۰۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه اراک

 مقام دوم دانشگاه تبریز

 مقام سوم دانشگاه تهران

 مقام  هارم دانشگاه صنعتی شاهرود

 مقام پنجز موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خردگرایان مطهر

 مقام ششز موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سناباد گلبهار

 پرتاب دیسک

 مقام دانشگاه

 اولمقام  دانشگاه تهران

 مقام دوم دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام سوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام  هارم دانشگاه کاشان

 مقام پنجز دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام ششز دانشگاه یزد

 پرتاب چکش

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه خوارزمی

 مقام دوم دانشگاه یزد

 مقام سوم مازندراندانشگاه 

 مقام  هارم دانشگاه تهران

 مقام پنجز دانشگاه تهران

 مقام ششز دانشگاه سمنان

 پرتاب نیزه

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه کاشان

 مقام دوم دانشگاه مازندران

 مقام سوم دانشگاه محقق اردبیلی

 مقام  هارم دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

 مقام پنجز خوارزمیدانشگاه 

 مقام ششز دانشگاه پیام نور کرمانشاه

 پرتاب وزنه

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام دوم دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام سوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام  هارم دانشگاه گیالن

 مقام پنجز دانشگاه تهران

 مقام ششز تهراندانشگاه 
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 پرش ارتفاع

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 مقام دوم دانشگاه یزد

 مقام سوم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تابران

 مقام  هارم دانشگاه شیراز

 مقام پنجز دانشگاه شیراز

 پرش با نیزه

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه تهران

 مقام دوم دانشگاه یزد

 مقام سوم دانشگاه اصفهان

 مقام چهارم دانشگاه یزد

 مقام پنجم دانشگاه شیراز

  پرش سه گام

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام دوم دانشگاه بیرجند

 مقام سوم دانشگاه خوارزمی

 مقام  هارم مرکز آموزش عالی گنبد کاووس

 مقام پنجز دانشگاه مازندران

 مقام ششز دانشگاه تهران

 پرش طول

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه بیرجند

 مقام دوم دانشگاه تبریز

 مقام سوم دانشگاه تهران

 مقام چهارم دانشگاه یزد

 مقام پنجم دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام ششم مرکز آموزش عالی گنبد کاووس
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 در رشته دو و میدانی : دانشگاه های شرکت کننده

ــد   دانشــگاه اراک دانشــگاه ارومیــه دانشــگاه اصــفهان  ــوعلی ســینا همــدان دانشــگاه بیرجن ــورد دانشــگاه ب دانشــگاه بجن
دانشـگاه پیـام نـور کرمانشـاه دانشـگاه تبریـز دانشـگاه تربیـت دبیـر شـهید رجـایی            ( المللی امـام خمینـی )ره  دانشگاه بین

ن دانشـگاه سـمنا   دانشـگاه زنجـان   دانشـگاه خـوارزمی   دانشگاه تربیت مدرس دانشـگاه تهـران دانشـگاه حکـیز سـبزواری     
دانشـگاه شـاهد دانشـگاه شـهرکرد دانشـگاه شـهید باهنرکرمـان دانشـگاه شـهید بهشـتی            دانشگاه سیسـتان و بلو سـتان  

دانشــگاه  دانشــگاه شــهید  مــران اهــواز دانشــگاه شــهیدمدنی آذربایجــان دانشــگاه شــیراز دانشــگاه صــنعتی اصــفهان   
ه صـنعتی همـدان دانشـگاه علـز و صـنعت      صنعتی شاهرود دانشـگاه صـنعتی شـیراز دانشـگاه صـنعتی کرمانشـاه دانشـگا       

ایران دانشگاه فردوسـی مشـهد دانشـگاه فرهنگیـان دانشـگاه فنـی و حرفـه ای مازنـدران دانشـگاه قـز دانشـگاه کاشـان             
دانشــگاه گــیالن دانشــگاه لرســتان دانشــگاه  دانشــگاه کردســتان دانشــگاه کشــاورزی و منــاب  ابیعــی رامــین خوزســتان

دانشـگاه مهندسـی فنـاوری هـای نـوین قو ـان دانشـگاه والیـت ایرانشـهر دانشـگاه            لـی مازندران دانشگاه محقـق اردبی 
ولی ع ـر )عج(رفسـنجان دانشـگاه هنـر اسـالمی تبریـز دانشـگاه هنـر اصـفهان دانشـگاه یـزد مؤسسـه آمـوزش عـالی               
اقبــال الهــوری مرکــز آمــوزش عــالی رجــاء مرکــز آمــوزش عــالی گنبــد کــاووس مرکزآمــوزش عــالی کاشــمر موسســه  

ــالی    آمــوز ــدین موسســه آمــوزش ع ــاث ال ــاعی غی ــوزش عــالی غیرانتف ــاعی ب ــیر آبیــآ موسســه آم ش عــالی غیرانتف
ــابران     ــاعی ت ــالی غیرانتف ــوزش ع ــه آم ــالود موسس ــاعی بین ــان     غیرانتف ــاعی خردگرای ــالی غیرانتف ــوزش ع ــه آم موسس

 والدمطهرموسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سناباد گلبهارموسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صنعتی ف

 

 

 

 

 ده کیلومتر پیاده روی

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه محقق اردبیلی

 مقام دوم دانشگاه تبریز

 مقام سوم دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 مقام  هارم دانشگاه شیراز

 مقام پنجز دانشگاه قز

 مقام ششز موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سناباد گلبهار

 دهگانه

 مقام دانشگاه

 مقام اول مرکز آموزش عالی رجاء

 مقام دوم دانشگاه تهران

 مقام سوم دانشگاه تبریز

 مقام  هارم دانشگاه یزد

 مقام پنجز دانشگاه اصفهان

 مقام ششز دانشگاه مازندران

http://olympiad13.um.ac.ir/


 

21  
 

 

 :فوتسال پسرانرشته 

 

 دانشگاه های شرکت کننده در رشته  فوتسال :

دانشــگاه اصــفهان دانشــگاه تبریــز دانشــگاه تربیــت مــدرس دانشــگاه تهــران دانشــگاه رازی کرمانشــاه   ارومیــهدانشــگاه 
دانشگاه زابل دانشـگاه سـمنان دانشـگاه شهرکرددانشـگاه شـهید باهنرکرمـان دانشـگاه شـیراز دانشـگاه صـنعتی شـاهرود            

 دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه کردستان دانشگاه گیالن دانشگاه یاسوه

 

 

 

 

 

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه کردستان

 مقام دوم دانشگاه اصفهان

 مقام سوم دانشگاه شهید باهنرکرمان

 مقام چهارم دانشگاه سمنان

 مقام پنجم دانشگاه تهران

 مقام ششم دانشگاه شیراز
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 :کشتی آزاد پسرانرشته 

 کیلو 12۵

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فرهنگیان

 مقام دوم دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام سوم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ابری بابل

 مقام سوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام پنجم دانشگاه مازندران

 مقام پنجم دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیلو- ۵7

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فرهنگیان

 مقام دوم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ادیه مازنداران

 مقام سوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 مقام سوم دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام پنجم دانشگاه شهید بهشتی

 مقام پنجم دانشگاه اصفهان

 کیلو- 61

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه علز و صنعت ایران

 مقام دوم دانشگاه شیراز

 مقام سوم دانشگاه مازندران

 مقام سوم دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل

 مقام پنجم دانشگاه زنجان

 مقام پنجم دانشگاه اصفهان

 کیلو- 6۵

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل

 مقام دوم دانشگاه مازندران

 مقام سوم دانشگاه زنجان

 مقام سوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام پنجم دانشگاه یزد

 مقام پنجم دانشگاه تهران
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 کیلو -74

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقام دوم دانشگاه کاشان

 مقام سوم دانشگاه تبریز

 مقام سوم دانشگاه یاسوه

 پنجممقام  دانشگاه فرهنگیان

 مقام پنجم مرکز آموزش عالی رجاء

 کیلو- 7۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل

 مقام دوم دانشگاه مازندران

 مقام سوم ابیعی ساریدانشگاه علوم کشاورزی و مناب  

 مقام سوم دانشگاه شیراز

 مقام پنجم دانشگاه خوارزمی

 مقام پنجم دانشگاه بجنورد
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 در رشته کشتی )آزاد( : دانشگاه های شرکت کننده

دانشــگاه غیرانتفــاعی شــمال آمــل دانشــگاه اراک دانشــگاه اصــفهان دانشــگاه ایــالم دانشــگاه بجنــورد دانشــگاه بنــاب   
المللـی امـام خمینـی    دانشـگاه بـین   (دانشـگاه بیرجنـد دانشـگاه بـین المللـی امـام رضـا)ع        دانشگاه بـوعلی سـینا همـدان   

ــور تهــران دانشــگاه()ره تبریــز دانشــگاه تهــران دانشــگاه جیرفــت دانشــگاه حکــیز ســبزواری دانشــگاه   دانشــگاه پیــام ن
ــل دانشــگاه زنجــان دانشــگاه ســمنان دانشــگاه سیســتان و بلو ســتان    خــوارزمی دانشــگاه رازی کرمانشــاه دانشــگاه زاب

ــان    ــهید باهنرکرم ــگاه ش ــهرکرد دانش ــگاه ش ــگاه      دانش ــران اهوازدانش ــهید  م ــگاه ش ــتی دانش ــهید بهش ــگاه ش دانش
دنی آذربایجــان دانشــگاه شیرازدانشــگاه صــنعتی اصــفهان دانشــگاه صــنعتی امیرکبیــر دانشــگاه صــنعتی شــاهرود شــهیدم

دانشگاه صنعتی شیرازدانشگاه صـنعتی قـز دانشـگاه صـنعتی نوشـیروانی بابـل دانشـگاه عالمـه اباابـادی دانشـگاه علـز            
ــران ــاری دانشــگاه غیر   و صــنعت ای ــی س ــاب  ابیع ــاورزی و من ــوم کش ــ  دانشــگاه  دانشــگاه عل ــز و فرهن ــاعی عل انتف

ــدران دانشــگاه کاشــان دانشــگاه     ــه ای مازن ــی و حرف ــان دانشــگاه فســا دانشــگاه فن فردوســی مشــهد دانشــگاه فرهنگی
دانشـگاه مازنـدران    کردستان دانشـگاه کشـاورزی و منـاب  ابیعـی رامـین خوزسـتان دانشـگاه گلسـتان دانشـگاه لرسـتان          

ــر    ــگاه مالی ــی دانش ــق اردبیل ــگاه محق ــر     دانش ــی ع  ــگاه ول ــان دانش ــوین قو  ــای ن ــاوری ه ــی فن ــگاه مهندس دانش
دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز دانشــگاه هنــر اصــفهان دانشــگاه یاســوه دانشــگاه یــزد مجتمــ  آمــوزش   )عج(رفســنجان

عالی اسفراین مجتم  آموزش عالی گنابـاد مرکـز آمـوزش عـالی رجـاء موسسـه آمـوزش عـالی غیرانتفـاعی ابـری بابـل            
 نالی غیرانتفاعی ادیه مازنداراموسسه آموزش ع

 کیلو- 86

 مقام دانشگاه

 مقام اول موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی طبری بابل

 مقام دوم دانشگاه فرهنگیان

 مقام سوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام سوم دانشگاه بناب

 مقام پنجز دانشگاه کردستان

 مقام پنجز دانشگاه مازندران

 کیلو- 97

 مقام دانشگاه

 مقام اول (دانشگاه بین المللی امام رضا)ع

 مقام دوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام سوم دانشگاه بوعلی سینا همدان

 مقام سوم دانشگاه شهرکرد

 مقام پنجز دانشگاه صنعتی شاهرود

 مقام پنجز دانشگاه شهید بهشتی
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 رشته کشتی فرنگی:

 مقام دانشگاه

 مقام اول موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دانش پژوهان

 مقام دوم دانشگاه بجنورد

 مقام سوم دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام سوم دانشگاه علز و صنعت ایران

 مقام پنجم دانشگاه پیام نور خوزستان

 مقام پنجم یزددانشگاه 

 

 

 

 کیلو 66

 مقام دانشگاه

 مقام اول موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آمل

 مقام دوم دانشگاه تهران

 مقام سوم دانشگاه خوارزمی

 مقام سوم دانشگاه صنعتی شاهرود

 مقام پنجم دانشگاه صنعتی جندی شاپور

 مقام پنجم دانشگاه مازندران

 

 

 

 

 کیلو ۵9

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه پیام نور خوزستان

 مقام دوم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مقدس اردبیلی

 مقام سوم مجتم  آموزش عالی اسفراین

 مقام سوم دانشگاه ولی ع ر )عج(رفسنجان

 مقام پنجم دانشگاه تبریز

 مقام پنجم دانشگاه مازندران
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 کیلو 7۵

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه تهران

 مقام دوم دانشگاه پیام نور خوزستان

 مقام سوم دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام سوم عالی شهرضامرکزآموزش 

 مقام پنجم دانشگاه تبریز

 مقام پنجم دانشگاه سمنان

 

 

 

 

 

 

 

 کیلو 71

 مقام دانشگاه

 اولمقام  دانشگاه لرستان

 مقام دوم دانشگاه جیرفت

 مقام سوم دانشگاه شهید  مران اهواز

 مقام سوم دانشگاه زنجان

 مقام پنجم دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام پنجم دانشگاه سمنان

 کیلو 8۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه محقق اردبیلی

 مقام دوم دانشگاه پیام نور خوزستان

 مقام سوم ایالمدانشگاه 

 مقام سوم دانشگاه علز و صنعت ایران

 مقام پنجم دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام پنجم دانشگاه شهرکرد
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 کیلو 98

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه پیام نور خوزستان

 مقام دوم دانشگاه محقق اردبیلی

 مقام سوم دانشگاه تهران

 مقام سوم دانشگاه خوارزمی

 مقام پنجم دانشگاه شهید  مران اهواز

 مقام پنجم دانشگاه فردوسی مشهد

 در رشته کشتی )فرنگی( : دانشگاه های شرکت کننده

دانشــگاه غیرانتفــاعی شــمال آمــل دانشــگاه اراک دانشــگاه اصــفهان دانشــگاه ایــالم دانشــگاه بجنــورد دانشــگاه بنــاب   
 انشــگاه پیــام نــور خوزســتان( دالمللــی امــام خمینــی )رهدانشــگاه بــوعلی ســینا همــدان دانشــگاه بیرجنــد دانشــگاه بــین

 ه(حضــرت آیــت ااااالع مــی بروجــردی )ر دانشــگاه جهــرم دانشــگاه جیرفــت دانشــگاه تبریــز دانشــگاه تهــراندانشــگاه 

دانشـگاه دامغـان دانشـگاه دزفـول دانشـگاه رازی کرمانشـاه دانشـگاه زابـل دانشـگاه زنجـان دانشـگاه             دانشگاه خـوارزمی 
ــمنان ــهید باهنرک    س ــگاه ش ــهرکرد دانش ــگاه ش ــتان دانش ــتان و بلو س ــگاه سیس ــتی   دانش ــهید بهش ــگاه ش ــان دانش رم

دانشگاه شـهید  مـران اهـواز دانشـگاه شـهیدمدنی آذربایجـان دانشـگاه شـیراز دانشـگاه صـنعتی جنـدی شاپوردانشـگاه             
صــنعتی شــاهرود دانشــگاه صــنعتی قــز دانشــگاه صــنعتی نوشــیروانی بابــل دانشــگاه عالمــه اباابــادی دانشــگاه علــز و 

ــران دانشــگاه غیرانتفــاعی علــز و فر  ــدران  صــنعت ای هنــ  دانشــگاه فردوســی مشــهد دانشــگاه فنــی و حرفــه ای مازن
دانشگاه قز دانشگاه کاشـان دانشـگاه کردسـتان دانشـگاه لرسـتان دانشـگاه مازنـدران دانشـگاه محقـق اردبیلـی دانشـگاه            
مالیر دانشـگاه ولـی ع ـر )عج(رفسـنجان دانشـگاه یـزد مجتمـ  آمـوزش عـالی اسـفراین مرکزآمـوزش عـالی شهرضـا              

ــه آ ــالی        موسس ــوزش ع ــه آم ــالود موسس ــاعی بین ــالی غیرانتف ــوزش ع ــه آم ــدرا موسس ــاعی ص ــالی غیرانتف ــوزش ع م
ــدس      ــاعی مق ــالی غیرانتف ــوزش ع ــان موسســه آم ــش پژوه ــاعی دان ــالی غیرانتف ــوزش ع ــل موسســه آم ــاعی آم غیرانتف

 اردبیلی

 کیلو 8۵

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه قز

 مقام دوم دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران

 مقام سوم دانشگاه اصفهان

 مقام سوم دانشگاه پیام نور خوزستان

 پنجممقام  دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل

 مقام پنجم دانشگاه محقق اردبیلی
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 رشته شنا پسران:

 

 

 

 

 

 در رشته والیبال )پسران(: دانشگاه های شرکت کننده

همـدان دانشـگاه تبریـز دانشـگاه     دانشگاه فنی و حرفه ای کرمان دانشـگاه اراک دانشـگاه ارومیـه دانشـگاه بـوعلی سـینا       
تهـران دانشـگاه حکــیز سـبزواری دانشـگاه رازی کرمانشــاه دانشـگاه شــهید باهنرکرمـان دانشـگاه شــهید  مـران اهــواز         

دانشــگاه گــیالن دانشــگاه  دانشــگاه شــیراز دانشــگاه علــز و صــنعت ایــران دانشــگاه فردوســی مشــهد دانشــگاه کاشــان 
 مهندسی فناوری های نوین قو ان

 

 

 

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه ارومیه

 مقام دوم دانشگاه تهران

 مقام سوم دانشگاه فنی و حرفه ای کرمان

 مقام چهارم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام پنجم دانشگاه کاشان

 مقام ششم دانشگاه رازی کرمانشاه
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 نتایج رشته های برگزار شده دانشجویان دختر:

 رشته بسکتبال دختران:

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام دوم دانشگاه خوارزمی

 مقام سوم دانشگاه شهید بهشتی

 مقام چهارم (دانشگاه الزهرا)س

 مقام پنجم دانشگاه صنعتی اصفهان

 مقام ششم دانشگاه شیراز

 

 در رشته بسکتبال )دختران(: های شرکت کننده دانشگاه

دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشگاه تبریز دانشگاه تهران دانشگاه حکیز سبزواری  (دانشگاه اصفهان دانشگاه الزهرا)س
دانشگاه خلیج فارس بوشهر دانشگاه خوارزمی دانشگاه زنجان دانشگاه شهید باهنرکرمان دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه 

 شیراز دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه گیالن
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دختران: دمینتونرشته ب  

 

 

 انفرادی

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه صنعتی شاهرود

 مقام دوم دانشگاه خوارزمی

 مقام سوم دانشگاه شهید بهشتی

 مقام سوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 مقام پنجم دانشگاه هرمزگان

 مقام ششم دانشگاه صنعتی شریگ

 در رشته بدمینتون )دختران(: دانشگاه های شرکت کننده

دانشـگاه اراک دانشـگاه    دانشکده فنـی و حرفـه ای تهـران   
المللــی صــفهان دانشــگاه بــوعلی ســینا همــدان دانشــگاه بــینا

دانشــگاه پیــام نــور تهــران دانشــگاه تبریــز  (امــام خمینــی )ره
دانشگاه تربیـت دبیـر شـهید رجـایی دانشـگاه تهـران دانشـگاه        

دانشـگاه خلـیج فـارس    (حضرت آیـت ااااالع مـی بروجـردی )ره   
ــوارزمی  دانشــگاه زنجــان دانشــگاه شــهید  بوشــهر دانشــگاه خ

باهنرکرمــان دانشــگاه شــهید بهشــتی دانشــگاه شــیراز دانشــگاه صــنعتی اصــفهان دانشــگاه صــنعتی شــاهرود دانشــگاه   
ــل    ــیروانی باب ــنعتی نوش ــگاه ص ــیراز دانش ــنعتی ش ــگاه ص ــریگ دانش ــنعتی ش ــگاه   ص ــادی دانش ــه ابااب ــگاه عالم دانش

انشــگاه فرهنگیــان دانشــگاه قــز دانشــگاه کردســتان دانشــگاه غیرانتفــاعی علــز و فرهنــ  دانشــگاه فردوســی مشــهد د
کـوثر بجنـورد دانشـگاه مازنــدران دانشـگاه محقـق اردبیلــی دانشـگاه هرمزگـان دانشـگاه هنــر اسـالمی تبریـز دانشــگاه           

 مرکز آموزش عالی گنبد کاووس مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی روزبهان مجتم  آموزش عالی گناباد یزد

 

 تیمی

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه پیام نور تهران

 مقام دوم دانشگاه تهران

 مقام سوم دانشگاه مازندران

 مقام سوم دانشکده فنی و حرفه ای تهران

 مقام پنجم دانشگاه خوارزمی

 مقام ششم دانشگاه زنجان

 دوبل

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه شیراز

 مقام دوم دانشگاه تهران

 مقام سوم دانشگاه پیام نور تهران

 مقام سوم دانشگاه اصفهان

 مقام ششم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سناباد گلبهار
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 :دخترانتنیس روی میز  رشته 

 تیمی

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه تهران

 مقام دوم دانشگاه خوارزمی

 مقام سوم (دانشگاه الزهرا)س

 مقام سوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام پنجم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 مقام ششم دانشگاه پیام نور فارس

 

 

 

 دوبل

 مقام دانشگاه

 مقام اول (دانشگاه الزهرا)س

 مقام دوم دانشگاه تهران

 مقام سوم دانشگاه خوارزمی

 مقام سوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 مقام پنجم دانشگاه پیام نور فارس

 مقام ششم دانشگاه اراک

 در رشته تنیس روی میز )دختران( دانشگاه های شرکت کننده

 دانشـگاه بـوعلی سـینا همـدان دانشـگاه بیرجنـد       (دانشگاه اراک دانشـگاه ارومیـه دانشـگاه اصـفهان دانشـگاه الزهـرا)س      
دانشـگاه رازی کرمانشـاه دانشـگاه سیسـتان      نور فـارس دانشـگاه تبریـز دانشـگاه تهـران دانشـگاه خـوارزمی       دانشگاه پیام 

دانشــگاه شــیراز دانشــگاه صــنعتی اصــفهان دانشــگاه  ی و بلو ســتان دانشــگاه شــهید باهنرکرمــان دانشــگاه شــی  بهــاد 
انشـگاه غیرانتفـاعی علـز و فرهنـ      صنعتی امیرکبیر دانشگاه صـنعتی سـهند تبریـز دانشـگاه صـنعتی نوشـیروانی بابـل د       

ــدران       ــگاه مازن ــیالن دانش ــگاه گ ــان دانش ــگاه کاش ــز دانش ــگاه ق ــان دانش ــگاه فرهنگی ــهد دانش ــی مش ــگاه فردوس دانش
 دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه ولی ع ر )عج(رفسنجان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی روزبه زنجان

 

 انفرادی

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه مازندران

 مقام دوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام سوم دانشگاه صنعتی اصفهان

 مقام سوم دانشگاه شیراز

 مقام پنجم دانشگاه خوارزمی

 مقام ششم دانشگاه شی  بهادی
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 :دخترانتکواندو  رشته 

 

 

 

 

 

 

 کیلو 46

 مقام دانشگاه

 مقام اول موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ادیه مازنداران

 مقام دوم دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

 مقام سوم دانشگاه غیرانتفاعی علز و فرهن 

 مقام سوم (دانشگاه الزهرا)س

 مقام پنجم دانشگاه شاهد

 مقام ششم دانشگاه شهید باهنرکرمان

 کیلو 49

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه تهران

 مقام دوم دانشکده فنی و حرفه ای تهران

 مقام سوم دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقام سوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام پنجم دانشگاه مازندران

 مقام ششم دانشگاه کاشان

 کیلو ۵3

 مقام دانشگاه

 مقام اول (دانشگاه الزهرا)س

 مقام دوم دانشگاه خوارزمی

 مقام سوم  مران اهوازدانشگاه شهید 

 مقام سوم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی روزبه زنجان

 مقام پنجم دانشگاه تبریز

 مقام ششم (المللی امام خمینی )رهدانشگاه بین

 کیلو ۵7

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

 مقام دوم (دانشگاه الزهرا)س

 مقام سوم دانشگاه شهید باهنرکرمان

 مقام سوم دانشگاه بجنورد

 مقام پنجم دانشگاه حضرت مع ومه)س( قز

 مقام ششم دانشگاه اراک
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 در رشته تکواندو )دختران( دانشگاه های شرکت کننده

دانشــگاه  (اراک دانشــگاه ارومیــه دانشــگاه اصــفهان دانشــگاه الزهــرا)س دانشــکده فنــی و حرفــه ای تهــران دانشــگاه  
المللـی امـام خمینـی    ایالم دانشگاه بجنورد دانشگاه بنـاب دانشـگاه بـوعلی سـینا همـدان دانشـگاه بیرجنـد دانشـگاه بـین         

زمی دانشــگاه حکــیز ســبزواری دانشــگاه خــوار دانشــگاه تبریــز دانشــگاه تهــران دانشــگاه حضــرت مع ــومه)س( قــز()ره
دانشــگاه شــهید  مــران اهــواز  دانشــگاه رازی کرمانشــاه دانشــگاه ســمنان دانشــگاه شــاهد دانشــگاه شــهید باهنرکرمــان

دانشگاه شـهیدمدنی آذربایجـان دانشـگاه شـیراز دانشـگاه صـنعتی اصـفهان دانشـگاه صـنعتی شـاهرود دانشـگاه صـنعتی             
ــوم کشــاو   ــران دانشــگاه عل ــز و صــنعت ای ــل دانشــگاه عل ــوم  نوشــیروانی باب ــی ســاری دانشــگاه عل ــاب  ابیع رزی و من

 کشــاورزی و منــاب  ابیعــی گرگــان دانشــگاه غیرانتفــاعی علــز و فرهنــ  دانشــگاه فردوســی مشــهد دانشــگاه کاشــان 
دانشــگاه  دانشــگاه کشــاورزی و منــاب  ابیعــی رامــین خوزســتان دانشــگاه گــیالن دانشــگاه لرســتان دانشــگاه مازنــدران 

ــد ) ــژه دختــرانمحقــق اردبیلــی دانشــگاه نهاون ــه زنجــان   (وی ــزد موسســه آمــوزش عــالی غیرانتفــاعی روزب دانشــگاه ی
موسسـه آمــوزش عــالی غیرانتفــاعی غزالــی قــزوین موسســه آمـوزش عــالی غیرانتفــاعی آپادانــا موسســه آمــوزش عــالی   
غیرانتفاعی ادیه مازنـداران موسسـه آمـوزش عـالی غیرانتفـاعی خـاوران موسسـه آمـوزش عـالی غیرانتفـاعی ابرسـتان            

 وسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عالمه دهخدا قزوین موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عالمه قزوینیم

 کیلو 62

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام دوم دانشگاه اصفهان

 مقام سوم دانشگاه کشاورزی و مناب  ابیعی رامین خوزستان

 سوممقام  (دانشگاه الزهرا)س

 مقام پنجم دانشگاه علز و صنعت ایران

 مقام ششم دانشگاه بجنورد

 کیلو 67

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام دوم دانشگاه ایالم

 مقام سوم دانشگاه شهید باهنرکرمان

 مقام سوم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ابرستان

 مقام پنجم دانشگاه محقق اردبیلی

 مقام ششم دانشکده فنی و حرفه ای تهران

 کیلو 73

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه تهران

 مقام دوم دانشگاه گیالن

 مقام سوم دانشگاه محقق اردبیلی

 مقام سوم دانشگاه صنعتی اصفهان

 مقام پنجم دانشگاه اصفهان

 مقام ششم دانشگاه تبریز

 کیلو +73

 مقام دانشگاه

 مقام اول ارومیهدانشگاه 

 مقام دوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام سوم (دانشگاه الزهرا)س

 مقام سوم (المللی امام خمینی )رهدانشگاه بین

 مقام پنجم دانشگاه بناب

 مقام ششم دانشگاه گیالن
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 :دخترانشنا  رشته 

 

 

 

 

 متر قورباغه 1۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 مقام سوم دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 مقام چهارم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام پنجم دانشگاه صنعتی اصفهان

 مقام ششم دانشگاه فرهنگیان

 متر آزاد 1۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه شیراز

 مقام دوم دانشگاه خوارزمی

 مقام سوم (دانشگاه بین المللی امام رضا)ع

 مقام چهارم (دانشگاه الزهرا)س

 مقام پنجم دانشگاه تهران

 مقام ششم تهراندانشگاه 

 متر آزاد 2۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه شیراز

 مقام دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 مقام سوم (دانشگاه الزهرا)س

 مقام چهارم دانشگاه تهران

 مقام پنجم دانشگاه تهران

 مقام ششم دانشگاه تبریز

 متر کرال پشت 1۰۰

 مقام دانشگاه

 اول مقام دانشگاه تهران

 مقام دوم آموزشکده فنی حرفه ای الزهرای مشهد

 مقام سوم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بینالود

 مقام چهارم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام پنجم دانشگاه شیراز

 مقام ششم دانشگاه تبریز

 متر قورباغه 2۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه تهران

 مقام دوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام سوم دانشگاه شیراز

 مقام چهارم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام پنجم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 مقام ششم دانشگاه صنعتی اصفهان

 متر آزاد تیمی 1۰۰*4

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه تهران

 مقام دوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام سوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 مقام چهارم دانشگاه تبریز

 مقام پنجم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سناباد گلبهار

 مقام ششم آموزشکده فنی حرفه ای الزهرای مشهد
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 متر آزاد تیمی ۵۰*4

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه تهران

 مقام دوم دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقام سوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام چهارم شیرازدانشگاه 

 مقام پنجم دانشگاه صنعتی اصفهان

 مقام ششم دانشگاه ارومیه

 متر مختلط انفرادی ۵۰*4

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه تهران

 مقام دوم (دانشگاه الزهرا)س

 مقام سوم دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقام چهارم دانشگاه تبریز

 مقام پنجم دانشگاه تهران

 مقام ششم فردوسی مشهددانشگاه 

 متر مختلط تیمی ۵۰*4

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه تهران

 مقام دوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام سوم دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقام چهارم دانشگاه اصفهان

 مقام پنجم دانشگاه شیراز

 مقام ششم دانشگاه تبریز

 متر آزاد ۵۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول خوارزمیدانشگاه 

 مقام دوم دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقام سوم دانشگاه تهران

 مقام چهارم (دانشگاه الزهرا)س

 مقام پنجم دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقام ششم (دانشگاه بین المللی امام رضا)ع

 متر پروانه ۵۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه رازی کرمانشاه

 مقام دوم دانشگاه تهران

 مقام دوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام چهارم (دانشگاه الزهرا)س

 مقام پنجم موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی حکیز اوس 

 مقام ششم دانشگاه صنعتی اصفهان

 متر قورباغه ۵۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه تهران

 مقام دوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام سوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام چهارم دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 مقام پنجم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 مقام ششم دانشگاه فرهنگیان
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 )دختران( در رشته شنا دانشگاه های شرکت کننده

 

ــه دانشــگاه اصــفهان     ــه ای الزهــرای مشــهد دانشــکده ریاضــی وکامپیوترخوانســار دانشــگاه ارومی ــی حرف آموزشــکده فن
دانشـگاه تبریـز دانشـگاه تربیـت      (دانشـگاه بـوعلی سـینا همـدان دانشـگاه بـین المللـی امـام رضـا)ع          (دانشگاه الزهرا)س

دانشـگاه دامغـان    دبیر شهید رجایی دانشـگاه تفـرش دانشـگاه تهـران دانشـگاه خلـیج فـارس بوشـهر دانشـگاه خـوارزمی          
دانشــگاه  دانشــگاه شــهیدمدنی آذربایجــان شــهرکرددانشــگاه رازی کرمانشــاه دانشــگاه زابــل دانشــگاه شــاهد دانشــگاه  

شیرازدانشــگاه صــنعتی اراک دانشــگاه صــنعتی ارومیــه دانشــگاه صــنعتی اصــفهان دانشــگاه صــنعتی امیرکبیــر دانشــگاه  
صــنعتی شــاهرود دانشــگاه صــنعتی شــریگ دانشــگاه صــنعتی کرمانشــاه دانشــگاه غیرانتفــاعی علــز و فرهنــ  دانشــگاه 

فرهنگیــان دانشــگاه کاشــان دانشــگاه کردســتان دانشــگاه گلســتان دانشــگاه گــیالن دانشــگاه فردوسـی مشــهد دانشــگاه  
لرســتان دانشــگاه یاســوه موسســه آمــوزش عــالی غیرانتفــاعی بینــالود موسســه آمــوزش عــالی غیرانتفــاعی ربــ  رشــید  

 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سناباد گلبهار موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی حکیز اوس مشهد

 

 

 

 

 

 

 متر کرال پشت ۵۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول (دانشگاه بین المللی امام رضا)ع

 مقام دوم (دانشگاه الزهرا)س

 مقام سوم دانشگاه تهران

 مقام چهارم الزهرای مشهد آموزشکده فنی حرفه ای

 مقام پنجم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بینالود

 مقام ششم دانشگاه فردوسی مشهد
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 رشته دو و میدانی دختران:

 

 

 

 

 

 متر 1۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه اصفهان

 مقام دوم دانشگاه صنعتی خواجه ن یرالدین اوسی

 مقام سوم دانشگاه حکیز سبزواری

 مقام چهارم آموزشکده فنی حرفه ای الزهرای مشهد

 مقام پنجم مؤسسه آموزش عالی صفاهان

 ششممقام  موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی باختر ایالم

 متر با مانع 1۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه پیام نور مشهد

 مقام دوم آموزشکده فنی حرفه ای الزهرای مشهد

 مقام سوم دانشگاه تهران

 مقام چهارم دانشگاه بیرجند

 مقام پنجم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام ششم دانشگاه اصفهان

 نیمه استقامت -متر  1۵۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه کوثر بجنورد

 مقام دوم دانشگاه تهران

 مقام سوم دانشگاه شهید باهنرکرمان

 مقام چهارم آموزشکده فنی حرفه ای الزهرای مشهد

 مقام پنجم دانشگاه تهران

 مقام ششم دانشگاه خوارزمی

 متر 2۰۰

 مقام دانشگاه

 اولمقام  دانشگاه اصفهان

 مقام دوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام سوم دانشگاه اصفهان

 مقام چهارم دانشگاه صنعتی خواجه ن یرالدین اوسی

 مقام پنجم آموزشکده فنی حرفه ای الزهرای مشهد

 مقام ششم آموزشکده فنی حرفه ای الزهرای مشهد

 امدادی-متر 1۰۰در  4

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام دوم دانشگاه اراک

 مقام سوم دانشگاه شیراز

 مقام چهارم دانشگاه شهید باهنرکرمان

 مقام پنجم دانشگاه کردستان

 مقام ششم دانشگاه گیالن

 امدادی-متر 4۰۰در  4

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه اصفهان

 مقام دوم دانشگاه تهران

 مقام سوم مشهد آموزشکده فنی حرفه ای الزهرای

 مقام چهارم دانشگاه خوارزمی

 مقام پنجم دانشگاه تبریز

 مقام ششم دانشگاه زنجان
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 متر 4۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه اصفهان

 مقام دوم دانشگاه پیام نور مشهد

 مقام سوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام چهارم آموزشکده فنی حرفه ای الزهرای مشهد

 مقام پنجم دانشگاه خوارزمی

 مقام ششم دانشگاه لرستان

 نیمه استقامت -متر 8۰۰

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه تهران

 مقام دوم آموزشکده فنی حرفه ای الزهرای مشهد

 مقام سوم آموزشکده فنی حرفه ای الزهرای مشهد

 مقام چهارم دانشگاه تهران

 مقام پنجم دانشگاه اصفهان

 مقام ششم دانشگاه لرستان

 پرتاب دیسک

 مقام دانشگاه

 مقام اول موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سناباد گلبهار

 مقام دوم دانشگاه کردستان

 مقام سوم دانشگاه شهید باهنرکرمان

 مقام چهارم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سناباد گلبهار

 پنجم مقام آموزشکده فنی حرفه ای الزهرای مشهد

 مقام ششم دانشگاه اراک

 پرتاب نیزه

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه بیرجند

 مقام دوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام سوم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام چهارم دانشگاه کردستان

 مقام پنجم دانشگاه اراک

 مقام ششم دانشگاه اراک

 پرش ارتفاع

 مقام دانشگاه

 مقام اول عالی غیرانتفاعی مقدس اردبیلیموسسه آموزش 

 مقام دوم دانشگاه شیراز

 مقام سوم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سناباد گلبهار

 مقام سوم دانشگاه تهران

 مقام پنجم دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام ششم آموزشکده فنی حرفه ای الزهرای مشهد

 پرتاب وزنه

 مقام دانشگاه

 مقام اول عالی غیرانتفاعی سناباد گلبهارموسسه آموزش 

 مقام دوم دانشگاه بیرجند

 مقام سوم دانشگاه زنجان

 مقام چهارم دانشگاه تبریز

 مقام پنجم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی روزبه زنجان

 مقام ششم دانشگاه خوارزمی
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 در رشته دو و میدانی )دختران( دانشگاه های شرکت کننده

 (اراک دانشــگاه ارومیــه دانشــگاه اصــفهان دانشــگاه الزهــرا)س آموزشــکده فنــی حرفــه ای الزهــرای مشــهد دانشــگاه  

دانشـگاه پیـام نـور مشـهد دانشـگاه تبریـز دانشـگاه تربیـت دبیـر شـهید            دانشگاه بـوعلی سـینا همـدان دانشـگاه بیرجنـد     
دانشـگاه زنجـان    رجایی دانشگاه تهـران دانشـگاه جیرفـت دانشـگاه حکـیز سـبزواری دانشـگاه خـوارزمی دانشـگاه زابـل          

اه سمنان دانشـگاه شـهرکرد دانشـگاه شـهید باهنرکرمـان دانشـگاه شـهید بهشـتی دانشـگاه شـهید  مـران اهـواز             دانشگ
ــیرالدین       ــه ن  ــنعتی خواج ــگاه ص ــر دانش ــنعتی امیرکبی ــگاه ص ــیراز دانش ــگاه ش ــان دانش ــهیدمدنی آذربایج ــگاه ش دانش

نگیـان دانشـگاه قـز دانشـگاه     اوسی دانشـگاه علـوم و فنـون دریـایی خرمشـهر دانشـگاه فردوسـی مشـهد دانشـگاه فره         
ــورد دانشــگاه    کاشــان دانشــگاه کردســتان ــوثر بجن ــین خوزســتان دانشــگاه ک ــی رام ــاب  ابیع دانشــگاه کشــاورزی و من

دانشــگاه والیــت ایرانشــهر دانشــگاه هنــر  (گــیالن دانشــگاه لرســتان دانشــگاه مالیــر دانشــگاه نهاونــد )ویــژه دختــران 
الی صــفاهان مرکــز آمــوزش عــالی گنبــد کــاووس موسســه آمــوزش اســالمی تبریــز دانشــگاه یــزد مؤسســه آمــوزش عــ

عـالی غیرانتفـاعی بـاختر ایـالم موسسـه آمـوزش عـالی غیرانتفـاعی روزبـه زنجـان موسسـه آمـوزش عـالی غیرانتفــاعی              
اشــرفی اصــفهان موسســه آمــوزش عــالی غیرانتفــاعی بهــار مشــهد موسســه آمــوزش عــالی غیرانتفــاعی ســناباد گلبهــار  

 غیرانتفاعی مقدس اردبیلیموسسه آموزش عالی 

 

 پرش طول

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه شیراز

 مقام دوم عالی غیرانتفاعی روزبه زنجانموسسه آموزش 

 مقام سوم دانشگاه حکیز سبزواری

 مقام سوم دانشگاه بیرجند

 مقام پنجم دانشگاه پیام نور مشهد

 مقام ششم دانشگاه خوارزمی
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 رشته فوتسال دختران:

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه شهید  مران اهواز

 مقام دوم دانشگاه ایالم

 مقام سوم دانشگاه گیالن

 مقام چهارم دانشگاه صنعتی شاهرود

 مقام پنجم دانشگاه تهران

 مقام ششم دانشگاه فردوسی مشهد

 

 در رشته  فوتسال )دختران( دانشگاه های شرکت کننده

دانشــگاه ارومیــه دانشــگاه ایــالم دانشــگاه بــوعلی ســینا همــدان دانشــگاه بیرجنــد دانشــگاه تهــران دانشــگاه خــوارزمی   
دانشگاه زنجان دانشـگاه شـهرکرد دانشـگاه شـهید باهنرکرمـان دانشـگاه شـهید  مـران اهـواز دانشـگاه شـیراز دانشـگاه             

ــل دانشــگاه فردوســی مشــهد دانشــگاه   صــنعتی اصــفهان دانشــگاه صــنعتی شــاهر  ود دانشــگاه صــنعتی نوشــیروانی باب
 گیالن
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دختران: والیبالرشته   

 مقام دانشگاه

 مقام اول دانشگاه فردوسی مشهد

 مقام دوم (دانشگاه الزهرا)س

 مقام سوم دانشگاه شیراز

 مقام چهارم دانشگاه صنعتی شاهرود

 مقام پنجم دانشگاه تهران

 مقام ششم صنعتی اصفهان دانشگاه

 در رشته  والیبال )دختران( دانشگاه های شرکت کننده

شگاه الزهرا)س        صفهان دان شگاه ا شگاه ارومیه دان شگاه         (دان شگاه تبریز دان شگاه بیرجند دان سینا همدان دان شگاه بوعلی  دان
هان اهواز دانشگاه شیراز دانشگاه صنعتی اصف     تهران دانشگاه شهید باهنرکرمان دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید  مران        

 دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه کردستان دانشگاه محقق اردبیلی
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 کارت، ثبت نتایج و ااا( idراه اندازی سیستز مدیریت رویداد )پذیرش،  اپ  -

گیگابایت برای ۴راه اندازی سیستز توزی  اینترنت برای کلیه شرکت کنندگان با ظرفیت مشخص ) -

 هر نفر(

 د(متمرکز شدن اماکن برگزاری مسابقات در دهکده بازی ها )پردیس دانشگاه فردوسی مشه -

 استفاده حداکثری از امکانات فنی استان -

 واگذاری مسئولیت های جدید به میزبان از جمله  اپ پوستر، کتابچه و احکام به میزبان -

 استفاده حداقل از نیروهای اداره کل -

 حداقل اعتراضات و آسیه و صدمات در رقابت ها  -

 اعتراضات  -

 مورد 3دختران: 

 مورد 5پسران: 

 آسیه ها و صدمات:  -

 مورد)ویزیت،تزریقات، سرم و پانسمان( ۴10دختران:مجموع خدمات انجام شده 

 مورد)ویزیت،تزریقات، سرم و پانسمان( 535پسران:مجموع خدمات انجام شده 

 

 

 

 

 ویژگی های المپیاد سیزدهم
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 برگزاری کارگاهای علمی در المپیاد دختران و پسران با عناوین: -

 : ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی1

 : راهکارهای همگانی شدن ورزش2

 : گردشگری ورزشی3

 : مربی سبز۴

 : حقوق ورزشی5

تح یالت تکمیلی پس از تایید عناوین پایان نامه و ارح تحقیقاتی توسط دانشجویان  20انجام   -

 توسط کمیته علمی المپیاد

 برگزاری جشنواره ورزش های همگانی  - -

 راه اندازی غرفه های خراسان شناسی در دهکده بازی ها -

 تجلیل از پیشکسوتان ورزش دانشجویی کشور -

 نوردراز و نشست به احترام امام رضا )ع( توسط ورزشکار دانشگاه پیام  ۸۸۸ثبت رکورد  -

 

 

 

 

 

المپیاد سیزدهمفعالیت های جنبی   
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