
مقام هشتممقام هفتممقام ششم مقام پنجم مقام چهارم  مقام سوم مقام دوم مقام اول مواد 

محمد جعفریمبین کمی نژادپویا خلیلیساالر صادق پورحمیدرضا نجفیمیثم رشیدیمهران حسینیرضا قاسمی

دانشگاه آزادنفت تهراندانشگاه آزادمقاومت تهرانآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهان

10/6910/7810/8610/8911/0711/0811/1011/16

سعید پیریرضا قاسمیعلی سلیمانیبنیامین یوسفیحمیدرضا نجفیفرشاد اداویعلی خدیورمحمد حسین ابارقی

شهدای نزاجافوالد مبارکه سپاهانمس سونگوندانشگاه آزادآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختمس کرمان

21/1121/3521/5721/7021/7221/8221/8722/09

میالد سروندیمحمد رضا بیگیفرشاد کردلورضا ملک پورمهدی رحیمیفرشاد اداویعلی سلیمانیعلی خدیور

نفت تهراندانشگاه یزددانشگاه علوم پزشکینفت تهرانفوالد مبارکه سپاهانفوالد مبارکه سپاهانمس سونگونآسان پرداخت

47/0347/2347/6947/8148/0748/1048/2148/83

مهدی جعفریمصطفی ابراهیمیپژمان یارولیعلی فهیمیعبدالرحیم درزادهعلی عالمیامیر امیریانمحمد جعفری آخماز

فوالد مبارکه سپاهانفوالد مبارکه سپاهانمس سونگونشهدای نزاجاآسان پرداختنفت تهرانمس کرمانشهدای نزاجا

1-53/181-53/241-53/331-53/651-53/951-54/591-54/791-55/39

مصطفی ابراهیمیعبدالرحیم درزادههمایون همتیعلی عالمیپژمان یارولیعلی فهیمیمحمد جعفری آخمازمسلم نیادوست

فوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختآسان پرداختنفت تهرانمس سونگونشهدای نزاجاشهدای نزاجافوالد مبارکه سپاهان

3-49/313-50/863-51/433-54/823-55/513-57/713-59/003-59/69

عطا اسدیمهدی علیزادهاسماعیل قادریامیر حسین صفریبهزاد مصطفویخلیل ناصریهمایون همتیمسلم نیادوست

مس سونگونپلیمر خلیج فارسپلیمر خلیج فارسدانشگاه یزدفوالد مبارکه سپاهانمس سونگونآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهان

9-10/289-14/309-19/989-23/149-25/739-30/509-34/909-47/71

مهدی صدریامیر حسین صفریپژمان کرزه ایجواد علیزادهحسن عابدیمرتضی بیرانوندخلیل ناصریجلیل ناصری

آسان پرداختدانشگاه یزددانشگاه آزادمس سونگونفوالد مبارکه سپاهانشهدای نزاجامس سونگونآسان پرداخت

15-19/6815-21/6215-23/8415-26/2315-27/4815-34/9615-38/7915-40/35

رضا العامریمحمد رضاییمحمدرضا جهانگردیمهدی صدریپژمان کرزه ایحسن عابدیمرتضی بیرانوندجلیل ناصری

مقاومت تهرانمس سونگوندانشگاه علوم پزشکیآسان پرداختدانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهانشهدای نزاجاآسان پرداخت

31-25/3631-39/4232-18/7132-46/6133-49/4334-29/2836-18/1236-26/25

محمد امین جلواییپیمان باباخانیجواد شوریابیآرمین سبحانیمحمد حسین رفیعیسید مرتضی حسینیعلی سالمتیانمهدی پیرجهان

مس کرمانمقاومت تهرانفوالد مبارکه سپاهانمس سونگونپلیمر خلیج فارسدانشگاه آزادآسان پرداختمس سونگون

14/5714/8214/8614/8715/1615/4415/7215/72

امیر مقدمیمحمد حسامیحسن نیک نظرپویا رضوانیحامد حسنیجواد شوریابیرضا ملک پورمهدی پیرجهان

دانشگاه علوم پزشکیپلیمر خلیج فارسدانشگاه علوم پزشکیمس سنگوندانشگاه یزدفوالد مبارکه سپاهاننفت تهرانمس سنگون

50/9351/4953/9454/1654/1954/9855/7656/21

علیرضا فرزان پورمحمود آریان نژادهومن توکلیامیرحسین اسدی منشابراهیم رحیمیانعلیرضا بختیاریحمیدرضا زورآوندلوکا نیزلیک

مس کرمانپلیمر خلیج فارسدانشگاه آزادمس سونگونفوالد مبارکه سپاهانمس سونگوننفت تهرانپلیمر خلیج فارس

44-17/7644-22/6046-39/3148-37/6049-39/2653-38/5753-53/3655-04/84
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مقام هشتممقام هفتممقام ششم مقام پنجم مقام چهارم  مقام سوم مقام دوم مقام اول مواد 

روح اله مصطفویامیر قوی بچهوحید صدیقپویا خلیلیمحمدرضا فیروزکوهیمحمد ارزندهکارول هافمنمحمد قائدزاده
دانشگاه یزددانشگاه آزادنفت تهراندانشگاه آزاددانشگاه یزدمس کرمانپلیمر خلیج فارسآسان پرداخت

7/377/347/207/197/006/986/806/58
محمد رضا بذر افشانامیر هزامیهادی مداحیسید علی عقیلیحمید رضا کیاکارول هافمنوحید صدیق
دانشگاه یزدپلیمر خلیج فارسفوالد مبارکه سپاهانشهدای نزاجاآسان پرداختپلیمر خلیج فارسنفت تهران

16/0315/9015/6215/1814/7614/7113/16

رائین فرهمند خواهرضا سلیمیعلی اصغر شایسته فرامیر حسین کرمیحسین بیزارعلی سهرابیمهدی نشانکیوان قنبر زاده
دانشگاه علوم پزشکیپلیمر خلیج فارسمقاومت تهرانمس کرمانآسان پرداختدانشگاه یزددانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهان

2/182/052/052/002/002/001/951/90
علی دهقان منشادیحسین فالحسید علی حسینیمحمد بنی آدماسحاق غفاریمحسن ربانی

دانشگاه یزدشهدای نزاجاآسان پرداختمس کرمانفوالد مبارکه سپاهانپلیمر خلیج فارس
4/704/604/404/204/204/20

امید تاجیمصطفی نیکخواهعلی رمضانیعلی فتحی گنجییعقوب آرخیصادق خادمیایوب آرخییونس یوسف وند
فوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهانپلیمر خلیج فارسدانشگاه آزادمس کرماننفت تهرانپلیمر خلیج فارس

72/0271/1369/2468/6868/1865/9665/4061/02
مجتبی عبدالهیعارف نجفیعلی ثمریمهدی غالمیمهدی صابریمحمدرضا طیبیعبدهللا جمشیدیشاهین جعفری
دانشگاه علوم پزشکیشهدای نزاجانفت تهرانمس سونگونفوالد مبارکه سپاهاننفت تهراندانشگاه آزادمس کرمان

18/7018/5718/3118/2917/9417/5517/1517/00
امین امیر زادهآرکا دیوزجانمهدی صابریصادق صمیمیحسین روزگار سجاد  پیر آیقرچمنبهنام شیری

مقاومت تهرانپلیمر خلیج فارسفوالد مبارکه سپاهانپلیمر خلیج فارسدانشگاه آزادنفت تهرانآسان پرداخت
57/8355/3650/9548/3246/1745/6742/40

بهراد صبوریشاهین احمدیسهند نوریفرهاد ابراهیمیاکبر هاللیعلی مرادیمهدی محمدیآرکا دیوزجان
دانشگاه آزاددانشگاه آزاددانشگاه علوم پزشکیپلیمر خلیج فارسفوالد مبارکه سپاهانمس سونگونآسان پرداختپلیمر خلیج فارس

72/3160/0759/0554/1754/0353/4653/2852/20

41/2042/2542/7342/9343/0343/3643/9244/02

3-14/893-15/043-17/443-20/903-23/213-23/703-23/833-30/46

مرحله اول
1461451049180646159/5مرحله دوم
مرحله سوم

جمع امتیازات
.آقای مهدی نشان از باشگاه دانشگاه آزاد و آقای علی سهرابی از باشگاه دانشگاه یزد در ماده پرش ارتفاع دوم مشترک شدند

.آقای حسین فالح از باشگاه شهدای نزاجا و آقای علی دهقان منشتدی از باشگاه دانشگاه یزد در ماده پرش با نیزه پنجم مشترک شدند

مس کرمانشهدای نزاجادانشگاه آزادنفت تهرانپلیمر خلیج فارس

نیمه ماراتن

دهگانه

مس سونگونفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختامتیازات تیمی

امضای مسئول کمیته برگزاری مسابقاتامضای منشی کل

پرتاب نیزه

پرتاب وزنه

پرتاب دیسک

پرتاب چکش

 متر 4*100

امدادی
نفت تهران

 متر 4*400

امدادی
آسان پرداختفوالد مبارکه سپاهاننفت تهرانمس سونگون

عباس فتحی

پرش طول

پرش سه گام

پرش ارتفاع

پرش با نیزه

فوالد مبارکه سپاهان

دانشگاه علوم پزشکیدانشگاه یزدشهدای نزاجامس کرمان

دانشگاه علوم پزشکیشهدای نزاجادانشگاه آزادمس کرمانمس سونگونآسان پرداخت






