
 تهران دانشگاه دانشجويان دانشگاهي درون ورزشي جشنواره دهمينجه در دختران تيمي و انفرادي مسابقات نتايج

 21/80/2930 :نتايج  پرتاب دارت دختران تاريخ برگزاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقام اول رديف

 پرديس بين المللي کيش

 مقام دوم

 دانشکده تربيت بدني

 مقام سوم

 پرديس هنرهاي زيبا

 مقام چهارم

 پرديس فني

 پریسا دهقانی انسیه گنجی مطهره شیخ پور غزل فالح نژاد 1

 نگار آقاپور فاضله خراسانی طاهری فاطمه حصاری مینا ایزدگشت 2

 مریم ولی پور شیما سقندلی فاطمه صادقی سیده منا مهدی 3

 رویا توانگر مهسا فتوحی شیوا زارعی --- 4

 --- --- مهری محمدی --- 5

 --- کبری وهابی زهرا نظری --- مربي

 فاطمه فراهانی --- فاطمه محمدی محمدرضا رحیمی سرپرست

  31/8/88تاريخ  دوشنبه دخترانشطرنج  ینتايج مسابقات انفراد

دانشكده/ پرديس نام و نام خانوادگي عنوان مقام  

 دامپزشكي آناهیتا غالمي اوريمي اول 

 تربیت بدني رعنا حكیمي فرد دوم 

 پرديس کشاورزی زينب خوش صفا سوم

 پرديس فني نیوشا مهران چهارم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21/80/2930روز سه شنبه  وزن اول و  دوم -نتايج تکواندو

 

پرديس/دانشکده نام و نام خانوادگي  مقام 

 اول روانشناسي و علوم تربيتي صاحبه اخوان حمزه

 21/80/2930روز سه شنبه   وزن سوم و  چهارم -نتايج تکواندو

 

پرديس/دانشکده نام و نام خانوادگي  مقام 

 اول تربيت بدني و علوم ورزشي فاطمه حسني

 دوم تربيت بدني و علوم ورزشي ساغر هنرزاده

 21/80/2930روز سه شنبه   هفتم و هشتموزن  -نتايج تکواندو

پرديس/دانشکده نام و نام خانوادگي  مقام 

قلي پورهانيه   اول تربيت بدني و علوم ورزشي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21/80/2930روز سه شنبه    پنجموزن  -نتايج تکواندو

پرديس/دانشکده نام و نام خانوادگي  مقام 

 اول کشاورزي سارا سيواني

  41/8/88تاريخ  سه شنبه  دختران روزبدمينتون  ینتايج مسابقات انفراد

دانشكده/ پرديس نام و نام خانوادگي عنوان مقام  

 زبانها سارا کیوان اول 

 تربیت بدني نرگس افشاری دوم 

 تربیت بدني فاطمه صادقي سوم مشترك 

 کیش گلناز فائزی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23/80/2930روز يکشنبه   - 00 و  – kg kg 08 کوميته بخش  -نتايج کاراته

پرديس/دانشکده نام و نام خانوادگي  مقام 

 اول مديريت فاطمه خنکدار

 دوم تربيت بدني و علوم ورزشي مطهره شيخ پور

  سوم مشترک کيش ياسمن افشارزاده

 فني سيده مريم قاسمي

  23/80/2930روز يکشنبه  کاتابخش  -نتايج کاراته

 

پرديس/دانشکده نام و نام خانوادگي  مقام 

 اول تربيت بدني و علوم ورزشي زهراالسادات افضلي

 دوم جغرافيا مهسا غالم نيا

مشترک  سوم فني الهه خرسندي آرام  

 هنرهاي زيبا فاطمه معظمي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23/80/2930روز يکشنبه   - kg 12 کوميته بخش  -نتايج کاراته

پرديس/دانشکده نام و نام خانوادگي  مقام 

 اول تربيت بدني و علوم ورزشي مريم احساني

 دوم مديريت فهيمه فيروزيان

مشترک سوم حقوق و علوم سياسي فاطمه فوالدوند  

طبيعي منابع و کشاورزي زهرا طاهري  

 23/80/2930روز يکشنبه   - kg 10 کوميته بخش  -نتايج کاراته

پرديس/دانشکده نام و نام خانوادگي  مقام 

 اول تربيت بدني و علوم ورزشي نفيسه گلشني کوزه کنان

 23/80/2930روز   روز يکشنبه +  kg 10 کوميته بخش  -نتايج کاراته

پرديس/دانشکده نام و نام خانوادگي  مقام 

 اول تربيت بدني و علوم ورزشي پرنيا ساريخاني

 دوم فني مينا ولي پور

مشترک سوم کشاورزي و منابع طبيعي مرجان گلستاني  

 ابوريحان زهرا رستگار



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12/80/2930روز سه شنبه  متر 288ماده  -نتايج دو و ميداني

پرديس/دانشکده نام و نام خانوادگي  رکورد مقام 

 13/4 اول تربیت بدنی و علوم ورزشی ريحانه خلیلیان

 15/3 دوم کیش سحر شاهوردی

 15/9 سوم حقوق و علوم سیاسی لیال صادقي

 16/5 چهارم دامپزشکی هانیه بیگتاشي خاوری

 12/80/2930روز  سه شنبه   متر 188ماده  -نتايج دو و ميداني

پرديس/دانشکده نام و نام خانوادگي  رکورد مقام 

 12/3-1 اول کیش زهرا فخرايي

 18/0-1 دوم الهیات مرضیه شاهمرادی

 18/3-1 سوم تربیت بدنی و علوم ورزشی سنا احرايي

 38/5-1 چهارم ادبیات و علوم انسانی فاطمه ايمان پور



 

 

 

 

 

 12/80/2930روز  سه شنبه   پرش طول ماده  -نتايج دو و ميداني

پرديس/دانشکده نام و نام خانوادگي  رکورد مقام 

 3/90 اول تربیت بدني و علوم ورزشي فاطمه حصاری

 3/63 دوم ابوريحان فاطمه اقبالي

 12/80/2930روز  سه شنبه   ماده پرتاب وزنه -نتايج دو و ميداني

خانوادگينام و نام  پرديس/دانشکده   رکورد مقام 

 11/63 اول تربیت بدنی و علوم ورزشی وريشه محموديان

 9/50 دوم کیش هانیه کرمي

 7/20 سوم ابوریحان مهسا قاسم نیا

 6/87 چهارم حقوق و علوم سیاسی فريماه حیدری

 12/80/2930روز  سه شنبه    متر 2088ماده  -نتايج دو و ميداني

نام خانوادگينام و  پرديس/دانشکده   رکورد مقام 

 03/5-6 اول تربیت بدنی و علوم ورزشی زهرا نصیری

 07/4-6 دوم ابوریحان بنا نیلوفر زاده



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22/8/88تاريخ  چهارشنبهدختران روز  تنيس روي ميز  نتايج مسابقات انفرادی

دانشكده/ پرديس نام و نام خانوادگي عنوان مقام  

 تربیت بدني مريم فرعي اول 

 تربیت بدني پگاه موسي زاده دوم 

 تربیت بدني مهناز شاطرپور سوم مشترك 

 فني يگانه شاوردی

22/8/88تاريخ  چهارشنبهدختران روز  تنيس روي ميز دوبلنتايج مسابقات   

دانشكده/ پرديس نام و نام خانوادگي عنوان مقام  

زادهپگاه موسي  -مهناز شاطرپور اول   تربیت بدني 

افسانه مرتضي زاده -يگانه شاوردی دوم   فني 

مشتركسوم   مريم يزداني راد -مريم ياررضوی   هنرهای زيبا 

موژان پناهي وقار -نیكي ايزدی  علوم فنون 



 

 

 

 

 

 

آبان ماه 23الي  10نتايج مسابقات تيمي بسکتبال دختران   

 نام و نام خانوادگي

دانشکده  دامپزشکي:  مقام چهارم  

 نام و نام خانوادگي

دانشکده مديريت:  مقام سوم  

 نام و نام خانوادگي

پرديس فني: مقام دوم  

 نام و نام خانوادگي

دانشکده تربيت بدني: مقام اول   

 رديف

 2 عطیه فراهاني ديبا بیهقي شیدا شاه ويسي آوا سعیدی

 1 زهرا قرائتي سوگند رجائي فريد سارينا کیاني مهر ارمغان بهفر

 9 فاطمه صادقي تینا بهزاد زهرا مداح فائزه خلیل گودرزی

 1 غزل شاه حسیني زهرا پرخیده نگین مهدوی زفرقندی محیا ستوده فر

 0 فاطمه وحیدی محدثه قاسم نژاد هلیا علمداری غزاله نصیب طال ورد

 1 مهسا محمد زماني افشار پريسا دهقاني فاطمه متدين فرزانه جلدی

 7 الهه غابشي يلدا ملوك زاده زهرا پرداختي سارا بینش

 0 منیره سبحاني کفشگر مهشاد خانلری رومینا زندی آتشبار فاطمه زرين فر

 3 مرضیه روشن ضمیر ساناز جمالي - گلناز بابكي

 28 فاطمه محمدپور میر فاطمه سروش جعفربیگي - رژان فراهاني

پورمهسا کاظم  - سیمیندخت امیرسرداری  22 زهرا رضواني 

 21 سکینه یزدانی سارینا دستگردی - -

 مربي شكوفه گنجي مريم ايوبي فاطمه شفیعي زاده الهه غابشي

 سرپرست همیال تكلي فاطمه فراهاني ستاتیرا روحانیان -



 

 

 

 

 

 

 

 

 kj آبان ماه 10الي   10نتايج مسابقات تيمي فوتسال دختران 

 نام و نام خانوادگي

دانشکده  علوم و فنون:  چهارم مقام  

 نام و نام خانوادگي

دانشکده هنرهاي :  مقام سوم

 زيبا

 نام و نام خانوادگي

دانشکده تربيت  :مقام دوم

 بدني

 نام و نام خانوادگي

فني دانشکده: مقام اول   

 رديف

 1 مهشيد عاليي زينب شمس فاطمه صديق سارا كالنتري

محموديانوريشه  سمامعيوي مهتاب عباد  2 نگار ديلمي 

 3 مهال شهابي زهرا نصرتي تينا واحد نيكي ايزدي

 4 زهرا سرلك ريحانه ميرزاده محدثه نجيمي فائزه محمدي

 5 پريسا مصطفوي زهرا سهرابي شميم نوربخش ياسمن قاضي پور

 6 حسنا بني نجار زهرا سالمي غزل عيوقي مائده موسوي

جعفرياننازنين  فاطمه صباغ پرنيا محمدي  7 اسما حبيب تاش 

 8 صفورا صفري زهرا كاظمي منا پرويزي الهام اسماعيل زاده

 9 فاطمه فالح زاده - - مرضيه كريمي

 11 مريم ولي پور - - درنا هدايت

 11 پريسا دهقاني - - -

 12 مرضيه حسين پور - - -

 مربي - سمانه ترابي مريم يادگار -

 سرپرست فاطمه فراهاني الهام فتح اللهي كبري وهابي ناهيد امامي



 

2930آبان  29 جشنواره دانشجويي هجدهمين-نتايج مسابقات شناي دختران  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر 3 : تعداد نفرات -آزادمتر  08ماده   

 رکورد مقام دانشکده نام و نام خانوادگي

00-32-55 اول فني خاطره دخیلي  

00-33-11 دوم تربیت بدني مريم نمازی فرد  

00-31-22 سوم مديريت نیلوفر صلح جو  

00-40-50 چهارم دامپزشکي پريسا مزداراني  

نفر  1    : تعداد نفرات -پروانهمتر  08ماده   

 رکورد مقام دانشکده نام و نام خانوادگي

00-35-52 اول البرز مائده ياری  

00-31-25 دوم تربیت بدني سارا حسیني  

توانابیتا  00-42-10 سوم فني   

01-00-11 چهارم دامپزشکي امینه پوينده  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر    1 : تعداد نفرات -متر کرال پشت 08ماده   

 رکورد مقام دانشکده نام و نام خانوادگي

00-40-10 اول کشاورزی نگار حسین رحیمي  

00-42-45 دوم فني فايزه مرتضوی  

بدنيتربیت  مرجان جسماني 00-44-11 سوم   

01-13-25 چهارم ابوريحان الناز خلیلي  

نفر   3  : تعداد نفرات -متر قورباغه 08ماده   

 رکورد مقام دانشکده نام و نام خانوادگي

00-41-13 اول تربیت بدني مونا ابراهیمي  

00-42-11 دوم هنرهای زيبا شهرزاد درگاهي  

00-45-44 سوم پرديس علوم حانیه وکیلي  

00-52-34 چهارم فني سحر سلطانیه  

نفر   0   : تعداد نفرات -قورباغهمتر  288ماده   

 رکورد مقام دانشکده نام و نام خانوادگي

01-33-41 اول تربیت بدني محدثه حسن پور  

01-55-21 دوم حقوق منیره سادات حسیني  

01-55-22 سوم فني مريم دولت آباديان  

طاهریآتنا  03-03-13 چهارم علوم اجتماعي   



 

 

 

 

 

 

 

 

 33آذر 0 نتايج مسابقات تيراندازي

 

 

نفر   1   : تعداد نفرات -آزادمتر 288ماده   

 رکورد مقام دانشکده نام و نام خانوادگي

01-10-10 اول تربیت بدني ساجده تبريزی  

01-32-50 دوم فني رژين رستگارپور  

01-42-35 سوم ادبیات فاطمه فرهنگي نیا  

02-11-53 چهارم دامپزشکي فاطمه سیاره  

 تپانچه دختران

پرديس/ دانشکده نام و نام خانوادگي  رکورد مقام 

 117 اول ادبيات و علوم انساني فاطمه بغدادي 

 118 دوم تربيت بدني و علوم ورزشي عطيه يوسفي

 112 سوم فني مهسا عبداهلل زاده

 192 چهارم البرز شقايق رمضان شمس

 دختران تفنگ

پرديس/ دانشکده نام و نام خانوادگي  رکورد مقام 

 101 اول تربيت بدني و علوم ورزشي نرجس امامقلي نژاد

 177 دوم دامپزشکي مريم مرادي

 103 سوم هنرهاي زيبا سندس منصورنژادان

 108 چهارم فني زيبا محرابي راد



 

 

دختران والیبال  

01/10/0901لغایت   01/10/0901 :تاريخ برگزاري  

 

 رديف
 مقام اول

دانشکده تربيت بدني و 

 علوم ورزشي

 مقام دوم

 پرديس فني

 مقام سوم

 پرديس ابوريحان

 مقام چهارم

 پرديس فارابي

 نازنین زمانی سیما فریدی مهرناز بهرامی فاطمه وحیدفر 1

 زهرا میرزایی مهسا قاسم نیا نگار آقاپور صباغ الهه موسوی 2

ی پورزینب عال راضیه معصومی کشکولی 3  زهرا دمرچی لو مهدیه محمودی 

 نازنین محمدی معصومه ربانی نیا رها متقی زهرا رضایی 4

 درسا تیمور زاده زینب ترکی نیوشا نظری زینب کفشگر 5

 فاطمه شاهرمیرزالو ماندانا عسگری زاده مرضیه حسین پور اقدم سمانه ترابی 5

هرابیمهسا س مینو جعفری کیانا کازری زهرا جهان بانی 3  

 فاطمه بابایی مژده مزینانی بیتا توانا منیره احمدی 2

 منصوره یعقوبی یاسمن کریمی نگین معمار لیال معینی 1

 زینب محقق زاده فاطمه اقبالی مطهره نکوزاد پردیس پرویزی 10

 مرجان حائری نفیسه سلطان دهقان رویا توانگر مطهره علی عرب 11

 --- هدیه اشرفی هدی برخوردار پور غزل خانجانی 12

 راضیه حقانی ولی پور نرجس جعفری پازوکی مهسا میرنجفی الهه فدایی مربي
يکمک مرب  --- شهرزاد احمدی --- --- 

 خانم باقریه سهیال ضیابری فاطمه فراهانی --- سرپرست


