
مقام هفتممقام ششممقام پنجم مقام چهارم  مقام سوم مقام دوم مقام اول مواد 
راویس شهابیمریم محبی دلنیا بیگم جانیساناز امیری پورالهام کاکلیفایزه نساییحمیده اسماعیل نژاد

کیشکیشکردستانیزدالبرزرضوی-خگلستان

11/9611/9812/0912/3812/3912/4912/52

ساناز امیری پوردلنیا بیگم جانیراویس شهابیارزو محمد رضاییمریم محبیفایزه نساییالهام کاکلی

یزدکردستانکیشرضوی-خکیشرضوی-خالبرز

24/4424/8225/4725/8026/1726/2326/24

نگین ولی پور رها قیچی وند سپیده بابا پور سپیده صارمی جالل سعیده بابا پور تکتم دستاربندان کژان رستمی

ایالمهرمزگانشرقی-آهمدانشرقی-آرضوی-خکردستان

57/7557/8259/751-00/621-01/261-01/261-02/59

رها هیچی وند اسما دهقانپریچهر شاهیسپیده صارمی جاللسعیده بابا پورهانیه ثمریتکتم دستاربندان

هرمزگانهرمزگانالف-تهران همدانشرقی-آالف-تهران رضوی-خ
2-14/062-14/592-17/362-18/122-21/272-23/592-26/79
زهرا بائوج رضاییسید مرضیه مهدی پورسیده فاطمه سیما شادکامزهرا شفیعیاسما دهقانسمیرا خدا ترسفاطمه نصر

سمنانگیالنرضوی- خاصفهانهرمزگانرضوی-خکرمان

5-12/495-13/175-13/515-16/205-17/015-23/685-28/01

فرزانه عسگریفاطمه ابراهیم محمدیزینب احمد پورزهره افخم پریچهر شاهیسمیرا زمانیپریسا عرب

مرکزیاصفهانشرقی-آشرقی-آ الف-تهران همدانالف-تهران 

18-28/3819-12/1619-30/5020-15/4920-51/8621-16/2821-46/05

مینا حسین نژادزهرا سفاییفریده نوریانفایزه طبا طباییپردیس عبدالمحمدیفایزه اشور پورالناز کمپانی

گیالنقمهمدانسیستان بلوچستانتهران الفرضوی-خگلستان

14/0114/3114/8215/4216/5917/3217/50
سید شیما شکیبا اصفهانیسمیرا مقدم آقا جاریفریده نوریان زینب غفاریکژان رستمیجمیله سیفیشهال محمودی

خوزستانزنجانهمدانشمالی-خکردستانرضوی-خقزوین
1-00/741-02/111-05/841-07/831-14/451-15/301-39/61

الهه سینکاییزهرا شفیعیسید فاطمه سیما شادکامنجیبه شرشبیسمیرا خدا ترسسمیرا زمانی
البرزاصفهانرضوی-خگلستانرضوی-خهمدان

11-31/1011-52/7212-03/8912-27/3712-35/1613-22/67
زهرا پاریاد فایزه طبا طباییفاطمه جماعتیمریم السادات اصغرینگین مرادییگانه میرحسنیریحانه مبینی

قزوینسیستان وبلوچستانگیالنجنوبی-خب-تهران یزداصفهان

5/615/515/275/155/095/054/96
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مقام هشتم
فایزه اشور پور

رضوی-خ

12/57

سپیده بابا پور

شرقی-آ

26/52

زهرا نادری

اردبیل

1-05/15

زهرا میزایی

اصفهان
2-28/11

مهال رضایی 

یزد

5-32/24

نیکتا پور طوالبی

بوشهر

23-23/09

مهال مالیی

جنوبی-خ

4/88
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امضای مسئول کمیته برگزاری مسابقات



مقام هفتممقام ششممقام پنجممقام چهارم  مقام سوم مقام دوم مقام اول مواد 
زهرا پاریادمریم کاظمی پردیس عبدالمحمدیحدیث احمدیجواهر زمانی

قزوینیزد الف- تهراناردبیلگلستان
11/9911/8411/8211/5911/00

زهرا فرخ فالمهیا نعیمیمحدثه هاشم زادهمینا حسینیمهدیه زعیمیمهسا کارگر ایلین بابکی

ب-تهران ب-تهران اردبیلاردبیلالف-تهران اردبیلگلستان
1/771/711/711/681/641/601/55

نیلوفر فشخورانیکیمیا فراهانیسمیرا کرد علی اهلل آبادیسارا رحیم خان کریمیفاطمه خداییمهسا میزاطبیبی
هرمزگانتهران بیزدرضوی-خیزدتهران الف

3/703/303/002/802/602/60
حنانه جدیدالهام قطورینسترن امیری مهرآرزو عبدالهیسپیده توکلیصبا عظیمیسحر ضیایی

اردبیلگلستاناردبیلچهارمحال وبختیاریتهران الفچهارمحال وبختیاریکهکیلویه وبویر احمد
37/0435/8734/5334/0333/9230/9626/96

نرگس شب خیزیملینا رضایی ملک سنا دادرسمبینا طاهرخانیالهام السادات موسویسپیده توکلی مریم نوروزی

زنجانمازندرانب-تهران قزوینمازندرانالف-تهرانفارس
12/5812/4812/1211/7111/0210/9910/50

مبینا سادات رحمانیزهرا امیدوار وصال رحمانیانفاطمه زهرا قربانیان زهرا نجفیالهام سمرقندیانژاله کاردان
همدانفارسجنوبی-خسمنانلرستانالف-تهران اردبیل
49/0544/2340/7740/6040/0738/4337/30

زهرا قلیچ رادزهره فرزین بقافاطمه یوسفیمهدیه حکمت سرازهرا عرب رستمیریحانه آرانی
گلستانجنوبی-خفارستهران بتهران بتهران الف
53/2350/8647/2945/6738/1236/44

مریم غیاث ابادیساناز معصومیفاطمه شعبانلومحدثه اوالدیفاطمه زهرا قلعه نوییملیحه بختیزینب احدی 

مرکزیفارسهمدان قزوینب-تهران اصفهانهمدان 
1-04/06/441-05/09/661-06/07/931-11/42/691-17/37/951-20/25/811-23/52/30

بوشهرکرمانگیالناصفهانیزدگلستانخراسان رضوی
49/8550/3950/6352/2453/2355/9657/54

کرمانهمداناصفهانخراسان رضوی
4-05/504-09/894-13/324-38/55
نیکتا پور طوالبیفرزانه عسگریفاطمه ابراهیم محمدیحدیثه امیر پوربهاره جهان تیغزینب احمد پورزهره افخم

بوشهرمرکزیاصفهانالبرزسیستان وبلوچستانشرقی-آشرقی-آ
43-13/9944-35/6145-10/5147-28/0947-50/1347-57/5351-54/01

فایزه فیض ابادیزهرا رضاییفاطمه فرجیشقایق لطفیصدف اقا جانیسمیرا خجستهفاطمه محیطیهفتگانه
کرمانقمهرمزگانغربی-اکردستانرضوی-خیزد

3810363334383067295728922851
آذربایجان شرقیاردبیل-اصفهان یزدهمدانالف-تهران خراسان رضویگلستان

1:طال1:طال1:طال2:طال3:طال3:طال4طال
1:نقره2:نقره2:نقره1:نقره3:نقره8:نقره1نقره 
2:برنز0:برنز1:برنز1:برنز2:1برنز1:برنز1برنز 

امضای مسئول کمیته برگزاری مسابقات امضای منشی کل

متر امدادی4*100

متر امدادی4*400

متر10000

مقام 

 فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسالمی ایران

1398مرداد1-تیر31تهران  (بانوان )مسابقات قهرمانی کشور

کیلومتر پیاده 10

روی

پرش سه گام

پرش ارتفاع

پرش با نیزه

پرتاب نیزه

پرتاب وزنه

پرتاب دیسک

پرتاب چکش





مقام هشتم

دیبا قاسم زاده 

زنجان
1/50

نادیا مظلوم زاده 
بوشهر
26/02

مونا سمایی
شرقی-آ 

10/14
مونا سمایی

شرقی- آ
34/81

شکوفه داوری یکتا

ایالم
1-30/04/18

حج

شقایق کشاورز
البرز

2623
کردستان

1:طال
0:نقره
1:برنز
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جمع امتیازاتمتر800پرتاب نیزهپرش طولمجموع امتیازاتمتر200پرتاب وزنهپرش ارتفاعمانع100استاننام و نام خانوادگیشماره

16/441/579/1427/854/6427/252-48/48
661701437643464425479

17/841/548/4228/944/8825/262-40/91
505666427559527387562

17/011/338/7627/544/4932/193-02/44
595439449668426518343

18/341/398/0028/744/3918/322-48/53
454502399574401258479

18/991/458/5129/604/4719/323-00/49
391566432510421276361

18/711/397/9829/953/9918/752-45/06
418502398486306266516

18/331/306/8230/383/9624/542-45/04
455409342456299374516

18/741/578/9928/784/6700
41570146457147200

20/331/336/8530/964/3812/942-52/66
275439325417395159436

20/701/367/7431/834/1222/163-58/05
24747038336433632920

گیالنایناز احدی راد 12914562446
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21513438کردستانصدف اقا جانی270

3633رضوی-خسمیرا خجسته 201 2157

21512623البرزشقایق کشاورز238

شقایق لطفی 3067غربی-آ 280 1929

18042892قمزهرا رضایی101

2957 هرمزگانفاطمه فرجی233

2442یزذفاطمه محیطی215

1899

16622851کرمانفایزه فیض  ابادی142

امضای منشی کل

14642149کرمانزهرا رسا145

امضای مسئول کمیته برگزاری مسابقات
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