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

مبین کمی نژادرضا کاظمی رحیم آبادیمهدی رضاییبنیامین یوسفیحمیدرضا نجفیمهران حسینیرضا قاسمیمحمد حسین ابارقی

نفت تهراننفت تهرانمس سونگوندانشگاه آزادآسان پرداختآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهانمس کرمان

10/6510/6810/6810/8210/8710/9811/1211/12

مهدی رضاییعلی سلیمانیبنیامین یوسفیرضا قاسمیفرشاد اداویحمیدرضا نجفیعلی خدیورمحمد حسین ابارقی

مس سونگونمس سونگوندانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهانفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختآسان پرداختمس کرمان

21/0421/2121/6421/6421/6621/69219922/01

مبین رحیمیمیالد سروندیمحمد رضا بیگیامید امیریانرضا ملک پورمحمدرضا دهقانیمهدی رحیمیعلی سلیمانی

مقاومت تهراننفت تهراندانشگاه یزدمس کرماننفت تهرانآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهانمس سونگون

47/2647/3548/1348/1648/3248/6148/9749/15

صادق مظاهریمهدی جعفریمهدی خواجه صالحانی علی فهیمیعبدالرحیم درزادهامید امیریانعلی عالمیپژمان یارولی

مس سونگونفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه یزدشهدای نزاجاآسان پرداختمس کرماننفت تهرانمس سونگون

1-49/381-49/931-50/241-50/421-53/251-54/501-54/551-55/20

اسماعیل قادریعبدالرحیم درزادهسید امیر زمانپورپژمان یارولیعلی فهیمیعلی عالمیمحمد جعفری آخمازمسلم نیادوست

پلیمر خلیج فارسآسان پرداختآسان پرداختمس سونگونشهدای نزاجانفت تهرانشهدای نزاجافوالد مبارکه سپاهان

3-54/103-54/993-55/103-55/163-58/063-58/684-02/264-05/75

اسماعیل قادریمهدی علیزادهبهروز مصطفویبهزاد مصطفویامیر حسین صفریهمایون همتیمسلم نیادوستخلیل ناصری

پلیمر خلیج فارسپلیمر خلیج فارسمس کرمانفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه یزدآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهانمس سونگون

8-59/589-06/489-11/879-24/479-31/699-32/909-35/979-52/84

پژمان کرزه ایبهزاد مصطفویامیر حسین صفریهمایون همتیمرتضی بیرانوندحسن عابدیجلیل ناصریخلیل ناصری

دانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه یزدآسان پرداختشهدای نزاجافوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختمس سونگون

15-06/2415-09/5415-12/8715-15/2515-33/3615-42/1115-54/9416-06/67

محمد رضاییمحمدرضا جهانگردیعطا اسدیپژمان کرزه ایمرتضی بیرانوندحسن عابدیجلیل ناصری

مس سونگوندانشگاه علوم پزشکیمس سونگوندانشگاه آزادشهدای نزاجافوالد مبارکه سپاهانآسان پرداخت

31-36/0331-47/5332-11/7732-40/1434-36/4434-45/6035-42/80

مهدی دولت آبادیپیمان باباخانیجواد شوریابیمحمد حسین رفیعیسید مرتضی حسینیعلی سالمتیانآرمین سبحانیمهدی پیرجهان

نفت تهرانمقاومت تهرانفوالد مبارکه سپاهانپلیمر خلیج فارسدانشگاه آزادآسان پرداختمس سونگونمس سونگون

14/7214/9715/0415/0915/1715/5015/8115/91

محمد رضا دهقانیحسن نیک نظرپویا رضوانیمحمد حسامیمهدی اسدپورجواد شوریابیرضا ملک پورمهدی پیرجهان

آسان پرداختدانشگاه علوم پزشکیمس سونگونپلیمر خلیج فارسمس کرمانفوالد مبارکه سپاهاننفت تهرانمس سونگون

50/5351/5254/3654/8555/0855/4256/3156/98

علیرضا شکریهومن توکلیامیرحسین اسدی منشابراهیم رحیمیانعلیرضا بختیاریآرمین شاه ملکیلوکا نیزلیکحمیدرضا زورآوند

شهدای نزاجادانشگاه آزادمس سونگونفوالد مبارکه سپاهانمس سونگونآسان پرداختپلیمر خلیج فارسنفت تهران

45-19/8446-47/3647-11/5047-49/4147-58/6649-22/5653-25/1653-26/28

 متر 10000

پیاده روی

. متر دوم مشترک شدند100آقای رضا قاسمی از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و آقای مهران حسینی از باشگاه آسان پرداخت در ماده 

 متر1500

 متر با مانع3000

 متر5000

 متر10000

 متر با مانع110

 متر با مانع400

 فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسالمی ایران
(آقایان)تهران - 98 شهریور 26 و 25مرحله سوم قهرمانی باشگاه های کشور، 

 متر100

 متر200

 متر400

 متر800



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

محمد ارزندهحمید رضا کیاوحید صدیقپویا خلیلیمیالد دریساویمحمد قائدزادهمحمدرضا فیروزکوهیکارول هافمن
مس کرمانآسان پرداختنفت تهراندانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختدانشگاه یزدپلیمر خلیج فارس

7/347/317/297/287/267/156/906/87
میالد دریساویامیر هزامیهادی مداحیوحید صدیقکارول هافمنحمید رضا کیا
فوالد مبارکه سپاهانپلیمر خلیج فارسفوالد مبارکه سپاهاننفت تهرانپلیمر خلیج فارسآسان پرداخت

16/5015/9515/9314/6313/8013/60

رائین فرهمند خواهعلی اصغر شایسته فرامیر حسین کرمیحسین بیزارعلی سهرابیمهدی نشانرضا سلیمیکیوان قنبر زاده
دانشگاه علوم پزشکیمقاومت تهرانمس کرمانآسان پرداختدانشگاه یزددانشگاه آزادپلیمر خلیج فارسفوالد مبارکه سپاهان

2/182/052/052/002/002/001/951/95
علی دهقان منشادیسید علی حسینیمحمد زابلیمحسن ربانیاسحاق غفاریمحمد بنی آدم
دانشگاه یزدآسان پرداختپلیمر خلیج فارسپلیمر خلیج فارسفوالد مبارکه سپاهانمس کرمان

4/704/404/404/204/204/00
مصطفی نیکخواهیعقوب آرخیعلی پیروجعلی فتحی گنجیعلی رمضانیایوب آرخییونس یوسف وندصادق خادمی
آسان پرداختدانشگاه آزادمس کرمانپلیمر خلیج فارسفوالد مبارکه سپاهاننفت تهرانپلیمر خلیج فارسمس کرمان

71/8970/8470/2968/0466/9065/5963/3063/22
مجتبی عبدالهیشاهین مهردالنعارف نجفیمهدی غالمیعبدهللا جمشیدیشاهین جعفریمهدی صابریمحمد رضا طیبی

دانشگاه علوم پزشکیآسان پرداختشهدای نزاجامس سونگوندانشگاه آزادمس کرمانفوالد مبارکه سپاهاننفت تهران
19/0018/7918/7318/5317/9817/4017/2016/93

رضا صمیمیمحمد آخوند زادهمهدی صابریآرکا دیوزجانحسین روزگار صادق صمیمیسجاد  پیر آیقرچمنبهنام شیری
دانشگاه یزددانشگاه یزدفوالد مبارکه سپاهانپلیمر خلیج فارسدانشگاه آزادپلیمر خلیج فارسنفت تهرانآسان پرداخت

58/7057/6351/7351/4047/7745/5345/5142/04
فرهاد ابراهیمیسهند نوریشاهین احمدیبهراد صبوریاکبر هاللیعلی مرادیمهدی محمدیآرکا دیوزجان

پلیمر خلیج فارسدانشگاه علوم پزشکیدانشگاه آزاددانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهانمس سونگونآسان پرداختپلیمر خلیج فارس
69/5661/0658/6055/0753/1452/8152/3351/98

41/3041/9843/0143/4144/5245/58

3-15/173-15/463-15/993-22/003-23/363-24/303-25/683-34/84
پوریا وطن نوازامیر طیب لیصابر چرخینوید سلیم پورمنصور بیاتعلی اکبر بذریجعفر مرادی
دانشگاه یزدنفت تهرانمس سونگونفوالد مبارکه سپاهانپلیمر خلیج فارسشهدای نزاجاآسان پرداخت

1-11/401-12/341-14/551-15/261-16/541-19/591-20/50

سید رضا حسینیمحمد موسویمهدی شاهپسندرضا دودانگهمحمدرضا اصالنیمصطفی جمشید زهیعباس نیک باف
دانشگاه یزدشهدای نزاجامس سونگونفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختدانشگاه یزدپلیمر خلیج فارس

6375613160935949585852704852

1811501337680/578/58357مرحله اول
1461451049180616459/5مرحله دوم
17816112812497814956مرحله سوم

505456365291257/5220/5196172/5جمع امتیازات

شهدای نزاجادانشگاه آزادمس کرمان

. متر بهبود بخشید16/50آقای حمیدرضا کیا از باشگاه آسان پرداخت در ماده پرش سه گام رکورد ملی جوانان و بزرگساالن را با رکورد 

نفت تهرانپلیمر خلیج فارسمس سونگونفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختامتیازات تیمی

پلیمر خلیج فارسدانشگاه یزدشهدای نزاجامس کرمان

نیمه ماراتن

دهگانه

شهدای نزاجاپلیمر خلیج فارسنفت تهران

 متر 4*400

امدادی
آسان پرداختفوالد مبارکه سپاهانمس سونگوننفت تهران

پرتاب دیسک

پرتاب چکش

 متر 4*100

امدادی
مس کرمانآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهان

پرش طول

پرش سه گام

پرش ارتفاع

پرش با نیزه

پرتاب نیزه

پرتاب وزنه






