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مطهره خانیوانا شیروانیانراویس شهابیدلنیا بیگم جانیساناز امیری پورفائزه نساییحمیده اسماعیل نژادفرزانه فصیحی

ترمه دستجردی یزدفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختدانشگاه آزادترمه دستجردی یزدشهر خراسان رضویشهر خراسان رضویفوالد مبارکه سپاهان

11/9412/1712/2612/4312/5212/6813/2613/29

نگین عدالتراویس شهابیساناز امیری پورمریم محبیسوگند میرزاییحمیده اسماعیل نژادالهام کاکلیفرزانه فصیحی

سلکتور تهرانآسان پرداختترمه دستجردی یزددانشگاه آزادخاتم اردکانشهر خراسان رضویدانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهان

24/5124/7725/0425/1125/5825/9626/0926/98

سعیده باباپورسپیده بابا پورآرزو محمدرضایینگین عدالتکژان رستمیمحدثه ابراهیم پورمریم محبیسوگند میرزایی

آسان پرداختفوالد مبارکه سپاهانشهر خراسان رضویسلکتور تهراندانشگاه آزادآسان پرداختدانشگاه آزادخاتم اردکان

56/6656/9857/2857/7159/5559/551-00/361-00/62

نگین ولی پورحدیثه رئوفاسماء دهقانزهرا میرزاییهانیه ثمریسپیده صارمیمریم محمودیتکتم دستاربندان

دانشگاه آزادشهر خراسان رضویغفاری تاکستانفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزادآسان پرداختآسان پرداختشهر خراسان رضوی

2-14/492-16/492-18/632-19/102-21/662-23/962-24/902-25/93

اسماء دهقانسیده دنیا سرباشیسپیده صارمیسمیرا خداترسهانیه ثمریفاطمه حسین خانیتکتم دستاربندانمریم محمودی

غفاری تاکستانغفاری تاکستانآسان پرداختشهر خراسان رضویدانشگاه آزادخاتم اردکانشهر خراسان رضویآسان پرداخت

4-56/644-57/264-59/475-00/745-02/505-04/545-07/365-12/51

الهه سینکاییزهرا شفیعیشقایق خطیبیفاطمه سیما شادکامسمیرا خداترسنجیبه شرشبیفرحناز رایزنسمیرا زمانی

خاتم اردکاندانشگاه آزادآسان پرداختشهر خراسان رضویشهر خراسان رضویفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختدانشگاه آزاد

11-16/9011-39/6811-44/4312-09/1612-15/0012-18/5912-35/0512-47/28

فاطمه سرشتیزهره افخمفاطمه میریانفاطمه ابراهیم محمدیپریچهر شاهینجیبه شرشبیسمیرا زمانیپریسا عرب

سلکتور تهرانآسان پرداختترمه دستجردی یزدفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزاددانشگاه آزاد

17-40/5719-00/7919-04/5119-07/9419-26/6619-46/7519-55/9520-26/95

زینب احمدپورحدیث امیری پورفاطمه سرشتیفاطمه میریانزهره افخمفاطمه ابراهیم محمدیپریچهر شاهیپریسا عرب

دانشگاه آزادسلکتور تهرانسلکتور تهرانترمه دستجردی یزدآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختدانشگاه آزاد

37-05/9641-15/5741-27/8841-41/1142-00/8443-02/0444-09/8044-48/98

یلدا مقدمفاطمه ادبیسارا ندافیپردیس عبدالمحمدیجمیله سیفیفائزه آشورپور

غفاری تاکستانخاتم اردکانفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزادشهر خراسان رضویشهر خراسان رضوی

14/8614/9215/7615/9016/9124/48

فریده نوریانندا قریشیسوگول نویدیزینب غفاریجمیله سیفیمحدثه ابراهیم پورشهال محمودی

فوالد مبارکه سپاهانفوالد مبارکه سپاهانخاتم اردکانشهر خراسان رضویشهر خراسان رضویآسان پرداختغفاری تاکستان

1-01/371-02/411-04/631-07/451-08/571-11/511-22/05

مهشاد فرمهینیمحدثه اوالدیملیحه بختیفاطمه زهرا قلعه نوییزهرا جعفر آبادیزینب احدی

غفاری تاکستانشهر خراسان رضویدانشگاه آزاددانشگاه آزادغفاری تاکستانآسان پرداخت

57-08/6359-04/741-00/37/651-02/52/581-07/20/271-08/11/48

 متر 10000

پیاده روی

. ساعت بهبود بخشید1-00/37/65خانم فاطمه زهرا قلعه نویی از باشگاه دانشگاه آزاد در ماده پیاده روی رکورد ملی جوانان را با رکورد 

. دقیقه بهبود بخشید17-40/57 متر رکورد باشگاهی را با رکورد 5000خانم پریسا عرب از باشگاه دانشگاه آزاد در ماده 

. دقیقه بهبود بخشید2-14/49 متر رکورد باشگاهی را با رکورد 800خانم تکتم دستاربندان از باشگاه شهر خراسان رضوی در ماده 

 متر با مانع400

 فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسالمی ایران
(بانوان)تهران - 98 شهریور 23 و 22مرحله دوم قهرمانی باشگاه های کشور، 
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زهرا حفظیمریم اصغریمارال عطاردینگین مرادیمهدیه زعیمیزهرا پاریادحدیث احمدییگانه میر حسینی
ترمه دستجردی یزدشهر خراسان رضویسلکتور تهرانآسان پرداختدانشگاه آزادغفاری تاکستانآسان پرداختترمه دستجردی یزد

5/555/455/395/345/255/175/144/98
حدیث احمدیپردیس عبدالمحمدیمریم کاظمی

آسان پرداختدانشگاه آزادترمه دستجردی یزد
11/9011/8211/78

مهیا نعیمیشمیم اشرف رادمحدثه هاشم زادهمینا حسینیآیلین بابکیمهدیه زعیمیمهسا کارگرسپیده توکلی نیک
غفاری تاکستانترمه دستجردی یزدشهر خراسان رضویترمه دستجردی یزدفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزادآسان پرداختدانشگاه آزاد

1/711/711/681/681/651/651/551/50
نیلوفر فشخورانیسمیرا کردعلیسارا کریمیفاطمه ادبیفاطمه خداییمهسا میرزا طبیبی

سلکتور تهرانترمه دستجردی یزدشهر خراسان رضویخاتم اردکانخاتم اردکانفوالد مبارکه سپاهان
3/503/002/902/702/702/50

ثنا دادرسآرزو عبداللهینادیا مظلوم زادهسمیرا حاتمیصبا عظیمینسترن امیری مهرامینه ایریسحر ضیایی
دانشگاه آزادخاتم اردکانغفاری تاکستانشهر خراسان رضویخاتم اردکانشهر خراسان رضویآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهان

42/8540/6538/3937/0135/4730/7530/2326/22
فاطمه یوسفیزهرا قربانیانملینا رضایی ملکژاله کاردانمبینا طاهرخانیسپیده توکلی نیکمریم نوروزیثنا دادرس

فوالد مبارکه سپاهانخاتم اردکانغفاری تاکستانآسان پرداختآسان پرداختدانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزاد
12/7012/6812/1111/9911/7110/9410/8610/74

صدیقه مزیدیسمیرا حاتمی رادزهرا قربانیانزهرا امیدوارالهام سمرقندیانزهرا نجفیمهال محروقیژاله کاردان
ترمه دستجردی یزدشهر خراسان رضویخاتم اردکانترمه دستجردی یزددانشگاه آزاددانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداخت

50/0645/8743/6542/3741/7939/8030/3829/39
فاطمه فتاحیزهرا فرزین بقابیتا فکریمریم نوروزیمهدیه حکمت سرافاطمه یوسفیزهرا عرب رستمیریحانه آرانی
خاتم اردکانخاتم اردکانغفاری تاکستانفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختآسان پرداخت

52/4349/2447/8947/5644/0142/9940/5820/73

47/7147/8249/2649/6452/9954/0054/64

3-58/754-02/874-07/044-14/864-17/604-22/844-35/95

مرحله اول
18617713711865605123مرحله دوم
مرحله سوم

جمع امتیازات

. متر بهبود بخشید50/06خانم ژاله کاردان از باشگاه دانشگاه آسان پرداخت در ماده پرتاب دیسک رکورد باشگاهی را با رکورد 
. متر بهبود بخشید45/87خانم مهال محروقی از باشگاه  فوالد مبارکه سپاهان در ماده پرتاب دیسک رکورد ملی نوجوانان را با رکورد 

سلکتور تهرانغفاری تاکستانترمه دستجردی یزدخاتم اردکان

خاتم اردکانآسان پرداختسلکتور تهران

. ثانیه بهبود بخشیدند49/64 ثانیه و همچنین باشگاه ترمه دستجردی یزد رکورد ملی جوانان را با رکورد 47/82 ثانیه و باشگاه دانشگاه آزاد نیز رکورد باشگاهی را با رکورد 47/71 متر امدادی باشگاه شهر خراسان رضوی رکورد باشگاهی را با رکورد 4*100در ماده 

سلکتور تهرانترمه دستجردی یزدخاتم اردکان

نیمه ماراتن

هفتگانه

فوالد مبارکه سپاهانشهر خراسان رضویآسان پرداختدانشگاه آزادامتیازات تیمی

 متر 4*400

امدادی
غفاری تاکستان

پرتاب وزنه

پرتاب دیسک

پرتاب چکش

 متر 4*100

امدادی
ترمه دستجردی یزدفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزادشهر خراسان رضوی

شهر خراسان رضویدانشگاه آزادآسان پرداخت

پرتاب نیزه

پرش طول

پرش سه گام

پرش ارتفاع

پرش با نیزه





 


