
مقام پنجم مقام چهارم  مقام سوم مقام دوم مقام اول مواد 
آرینا محمدیمهدیه حسن لوآتناعبداله پورروشنک کاظمیدلنیا بیگم جانی

البرززنجانخراسان رضویخوزستانکردستان
12/3513/2513/2413/3613/45

آتنا  عبدهللا پورسن تیا کشیشیانآرینا محمدی نرگس رستگار ساناز امیری پور 

خراسان رضویتهرانالبرزخراسان رضوی یزد 
26/7227/4527/6727/8028/89

ملیکا تبریزینگار ابراهیمی آتنا نظیفنگین آذریسوگند میرزایی
آذربایجان شرقیاصفهان فارستهرانمرکزی
59/601-00/971-01/441-03/401-04/84

نغمه خسارهآناهیتا عامرینازنین جمالی پورزهرا جهان پناهپانته آقلی پور

فارسکرمانخوزستانفارسهمدان
2-24/092-33/472-35/052-38/392-41/34

عارفه حسینی سارا اکبریمعصومه کرمیعطیه بلوچیفاطمه حسین خانی
چهارمحال وبختیاریتهرانقزوینیزدمرکزی

5-36/915-48/785-50/786-08/976-12/81
مهال رضاییدنیا سرباشینیلوفر رضاییفاطمه چناریسیده فاطمه سیما شاد کام 

یزدالبرزاصفهانهمدانخراسان رضوی
11-58/9812-00/8312-03/0212-27/1313-26/01
مریم شریفی زهرا زارع محدثه مرادی نرگس رستگار فاطمه ادبی 

فارسفارس شرقی-اخراسان رضوی یزد
15/4415/4516/9717/2617/27

کوثر محمد زادهثنا نجفیانلیال خدریسوگل نویدیمحدثه ابراهیمی
خراسان جنوبیزنجانقمخراسان رضویآذربایجان شرقی

1-02/621-08/001-13/901-14/071-17/59
لیال عبدیالهام خانیشکیال مسیحیمعصومه موسویهستی ثمری 

زنجان آذربایجان شرقیچهار محال و بختیاریالبرزکردستان 
8-52/238-59/619-14/619-57/9710-40/00

سوگل نویدیمهدیه حسن لومهشید زمان پورنجمه خرمالیدلنیا بیگم جانی
خراسان رضویزنجانچهار محال و بختیاریگلستانکردستان
5/204/914/774/644/62
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مقام ششم 
نرگس نوروزی

گیالن
13/50

مهدیس رحیمی
کرمانشاه 

28/37
ساناز شاهپری

خوزستان 
1-04/87
مژده نجفی

اصفهان
2-44/36

مهدیه تاجیک
خراسان رضوی

6-17/15
عاطفه میری

خراسان جنوبی
14-13/50

ساناز احمدی 
خوزستان 
17/95

سودابه سواری

آذربایجان شرقی
12-54/07
فاطمه نمکی

اصفهان
4/62
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امضای مسئول کمیته برگزاری مسابقات



مقام ششم مقام پنجم مقام چهارم  مقام سوم مقام دوم مقام اول مواد 
مریم شریفیفاطمه باتن گلمحدثه مرادیفاطمه ادبیسمیرا کرد علینجمه خرمالی

فارستهرانآذربایجان شرقییزدیزدگلستان
10/7310/589/909/819/769/59

بوشهرهمدانالبرزیزدتهران

155155150150150

سمیرا کرد علیفاطمه خدایی
یزدیزد

3/002/90
نازنین نظرزادهفاطمه پود رادچیمهال محروقیآرزو عبدالهینادیا مظلوم زادهالهام قطوری

خوزستانمازندرانخراسان رضویچهارمحال وبختیاریبوشهرگلستان
34/5530/7030/4727/8827/2725/96

فاطمه فخاریمریم بوشاسبلیال قندانینرگس شبخیزیمبینا طاهر خانیزهرا بختیاری
تهرانکرماناصفهانزنجانقزوینهمدان

13/7612/5312/2312/1811/7211/09
سهیال سلیمانینرگس معصومی مریم بوشاسبزهرا بختیاری زهرا نجفی مهال محروقی 
خراسان جنوبی سیستان کرمانهمدان لرستانخراسان رضوی

42/0034/5332/7930/2930/1828/90
زهرا خلیلیانشراره شمسینیزهرا بهادر زاییماعده مومنیساحل صفا طلبزهرا عرب رستمی 

چهارمحال وبختیاریقزوینفارسگلستانتهرانتهران
56/5046/4845/3026/7723/3831/88

ستاره سبزی پوربهار نجفی شکوفه داوریزهرا کیهانیفاطمه زهرا قلعه نوعی 

چهارمحال و بختیاریکردستان ایالمهمدانتهران 
32-44/5837-26/7739-55/0543-58/5144-59/06

یزدتهرانمرکزیفارسخراسان رضویآذربایجان شرقی

2-25/852-29/002-29/922-31/892-32/942-33/36

فرشته توکلی شبنم شهسواری نیلوفر اسدینازنین مالکیصدف آقاجانی فاطمه محیطی زاده 

زنجان زنجان خوزستان یزدکردستان یزد

401631022303180714871733

کردستان
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 کیلومتر پیاده روی5

پرش سه گام

پرش با نیزه

پرتاب نیزه

پرتاب وزنه

پرتاب دیسک

پرتاب چکش

مهیا نعیمی

پرش ارتفاع

ساراماهینی شیرین معینی لیال یاری فاطمه محطی زاده

رله امدادی

هفتگانه

امضای منشی کل

یزد

برنز2-نقره4-طال4
امتیازات تیمی

امضای مسئول کمیته برگزاری مسابقات

تهران

نقره2-طال3
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متر200پرتاب وزنهپرش ارتفاعمانع100استاننام و نام خانوادگیشماره
مجموع 

امتیازات
متر800پرتاب نیزهپرش طول

جمع 

امتیازات
مقام

15/6515510/3427/614/8227/492-53/72
758678522662511429426
16/4113411/0828/64024/992-53/82
6654496005810382425

16/571469/0030/044/4224/962-50/81
646577464479408382455

19/971376/8333/003/7112/013-58/69
30548132429324414218

19/6913484831/394/0013/993-17/46
329449430389308178220

20/0306/4232/373/7514/113-31/60
3000298329252180128

720/981377/0134/593/9312/373-51/20
22648133621029214939

سوم

دوم

اول

هفتم

امضای مسئول کمیته برگزاری مسابقاتامضای منشی کل

1487
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927زنجانشبنم شهسواری

1597یزدنازنین مالکی

6

2
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 فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسالمی ایران

 (دختران) شهر کرد 98/4/11و10مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان کشور

26504016یزدفاطمه محیطی زاده

2295کردستانصدف آقاجانی

1807
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1
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چهارم173

پنجم

5

21663411شرقی-آصنم آذری

1403خوزستاننیلوفراسدی4193
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