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

 89ابان ماه  21دارت پسران نتايج مسابقات  
 

 نام و نام خانوادگي

 حقوق وعلوم سياسي:  مقام چهارم

 نام و نام خانوادگي

 علوم وفنون:  مقام سوم

 نام و نام خانوادگي

 فارابي:  دوممقام 

 نام و نام خانوادگي

 علوم:مقام اول 

 رديف

 2 چمران  کاظمی محمد اکبری خوبیار امیرحسین پناهی علی رضا فا ضلی جا

 1 محمد امین روشنی محمد رضا ساری روح اهلل آسایش مرتضی خدائی

 3 ماهان رضازاده خوراک پز مهدی علمی محمد مهدی صفری رسول نصری نصرآبادی

 4 - - - رضا نوروزیمحمد 

 5 - - - پوریا شکوهیان

 

 

 

 

 

 

 

 41/8/88سه شنبه تاریخ  تيمي شطرنجنتایج مسابقات 

 چهارم سوم دوم اول

 دانشکده دامپزشکی دانشکده مدیریت پردیس کشاورزی فنی

 عماد سید جمالی محمود پیرو اولیا شایان رحمتیان آرین خرسندی

 محمدرضا سلیمانی حسین هورفرامیر  پیمان ارشدی محمدحسین قاسم زاده

 آناهیتا غالمی اوریمی فاطمه متدین زینب خوش صفا نیوشا مهران

 41/8/88دوشنبه تاریخ  شطرنج پسراننتایج مسابقات انفرادی 

 دانشکده/ پردیس نام و نام خانوادگی عنوان مقام

 پردیس کشاورزی شایان رحمتیان اول

 پردیس فنی محمدحسین قاسم زاده دوم

 پردیس فنی آرین خرسندی سوم

 پردیس کیش حسین میرزایی چهارم



 تهران دانشگاه دانشجويان دانشگاهي درون ورزشي جشنواره هفدهمين در پسران تيمي و انفرادي مسابقات نتايج

 

 

  

 41/8/88تاریخ  دوشنبه تکواندو پسران ینتایج مسابقات انفراد

 وزن

تعداد 

شرکت 

 کننده

 مقام اول
 /پردیس

 دانشکده
 مقام دوم

/ پردیس

 دانشکده
 مقام سوم

/ پردیس

 دانشکده
 سوم مشترک

دوم

88- 
 - - فنی علی قانع هنرها حسین جعفری 1

 

چهارم

88- 
 علوم مهدی عبادی 8

محمد 

 شیری
 روان شناسی

غالم رضا 

 گودرزی
 فارابی

سید سینا قدس 

 (فنی)میرحیدری

ششم

88- 
 فنی هومان جالوطی 1

میالد 

 بذرافشان
 - - کشاورزی

- 

 هفتم

88- 
 پردیس البرز عارف فرشادمهر 1

 بهزاد 

 معلم زاده
 - - فنی

- 

 هشتم

88+ 
 فنی فرهاد احمدی 1

محمد 

 زارعی
 - - ابوریحان

- 

 نفر 1: تعداد شرکت کننده   کاتابخش  -نتايج کاراته

 مقام پرديس/دانشکده نام و نام خانوادگي

 اول تربيت بدني مهدي امامي



 89ابان ماه 29 پسراننتايج مسابقات کاراته انفرادي 

 

 

 

 نفر 1: تعداد شرکت کننده کيلو     55 کوميته بخش  -نتايج کاراته

 مقام پرديس/دانشکده نام و نام خانوادگي

 اول فني امير حسين درخشان نيا

 نفر 3: تعداد شرکت کننده   - kg 76 کوميته بخش  -نتايج کاراته

 مقام پرديس/دانشکده خانوادگينام و نام 

 اول فني عليرضا عليزاده

 دوم فني محمد سلطاني گل

  دو وزن ادغام شده به همين دليل نفرات برتر از پرديس فني هستند: توضيح 

 نفر 4:تعداد شرکت کننده   - kg 65 کوميته بخش  -نتايج کاراته

 مقام پرديس/دانشکده نام و نام خانوادگي

 اول جغرافيا تقي پور محمد امين

 دوم فني محمد قاسمي

 سوم مشترک فارابي محمد امين  مير عرب رضا

 سوم مشترک ابوريحان طه عبدالملکي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفر 5: تعداد شرکت کننده  +kg 94 کوميته بخش  -نتايج کاراته

 مقام پرديس/دانشکده نام و نام خانوادگي

 اول فني محمد رضا عطايي

 دوم فارابي هادي کرامتي معز

 سوم تربيت بدني يوسف ياراحمدي

 نفر 4: تعداد شرکت کننده  -kg 94 کوميته بخش  -نتايج کاراته

 مقام پرديس/دانشکده نام و نام خانوادگي

 اول فارابي سيد ضيا الدين ميري

 دوم فني اسماعيل چهره نما

 سوم  مشترک کشاورزي رضا مسعودي

 کيش سيد رضا مير غفاري



 

 89آبان ماه 28 پسران شنانتايج مسابقات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفر  3:    تعداد نفرات -مترکرال پشت 55ماده 

 رکورد مقام دانشکده نام و نام خانوادگي

 23.33 اول تربیت بدنی سید امیر کا می شیرازی

 24.63 دوم فنی اسداله عباس زاده

 نفر7:  تعداد نفرات -متر پروانه 55ماده 

 رکورد مقام دانشکده نام و نام خانوادگي

 39.82 اول ابوریحان خشایار حسینیان

 8..2 دوم البرز رضا ضیغمی فرد

 3..20 سوم حقوق رادمهر ملکی

 9..20 چهارم علوم وفنون فرید خوش خطی

 نفر5: تعداد نفرات -متر قورباغه 55ماده 

 رکورد مقام دانشکده نام و نام خانوادگي

 24.38 اول تربیت بدنی پور زرگرآرش 

 23.34 دوم فنی هیراد مومن هودی

 3..63 سوم هنرها ی زیبا محمد رضا کریمی

 62.83 چهارم ابوریحان شایان ساعدی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفر   8:   تعداد نفرات -مترآزاد 55ماده 

 رکورد مقام دانشکده نام و نام خانوادگي

 33.02 اول تربیت بدنی محمد بیداریان

 33.96 دوم مدیریت حامد صفری

 38.92 سوم فنی امیر علوی

 38.82 چهارم کیش پویا نامه ای

 نفر   8:    تعداد نفرات -مترآزاد 255ماده 

 رکورد مقام دانشکده نام و نام خانوادگي

 29.23.. اول البرز فرشاد دادفر

 4.80..0 دوم فنی آریا پایدار

 3.60..0 سوم مدیریت پوریا آرین فر

حسین زهتاب 

 مینویی

 3.69..0 چهارم کیش

 نفر   7:    تعداد نفرات -مترقورباغه 255ماده 

 رکورد مقام دانشکده نام و نام خانوادگي

 0.08.03 اول تربیت بدنی امیر حسین حیدری

 40..0.3 دوم هنرهای زیبا سیاوش اسماعیلی

 0.39.39 سوم حقوق مهرزاد صحبتی

 0.38.82 چهارم فنی امیر رضا پور محمد شیراز



 

 

 22/8/88تاريخ  چهارشنبه روز پسرانبدمينتون  ینتايج مسابقات انفراد

 دانشکده/ پردیس نام و نام خانوادگی عنوان مقام

 کیش علی شاه حسینی اول

 تربیت بدنی محمد یوسفی دوم

 سوم مشترک
 فارا بی محسن صادقیان

 تربیت بدنی امین عبداهلل نجف آبادی
 

 

 کشتي فرنگي اي جدول اعالم نتايج مسابقات انفرادي ماده

 

 02/8/88تاريخ دو شنبهروز کیلو گرم  55کشتی  فرنگی وزن نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  فارابی اول مرتضی سعیدی

 

 02/8/88تاريخ دو شنبهروز 02کشتی فرنگی وزننتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  فنی اول محمد صادق سلیمیان ریزی

 

 

 

 



 02/8/88تاريخ دو شنبهروز کیلو گرم 06کشتی فرنگی  وزن نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  کیش اول مسعود قجه یگانه

  کشاورزی ومنابع طبیعی دوم مهدی آقالو

 

 02/8/88تاريخ دو شنبهروز کیلو گرم 06کشتی فرنگی  وزن نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  تربیت بدنی اول محمد مهدی  مهدیزاده

  فنی دوم مهدی نیکو

 

 02/8/88تاريخ دو شنبه روز کیلو گرم60کشتی فرنگی  وزن نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  حقوق وعلوم سیاسی اول هدایت فرخانی

  تربیت بدنی دوم امیر اکبری

 مشترک کشاورزی ومنابع طبیعی سوم مهدی موقوفه یی

 مشترک مدیریت سوم پوریا شکر زاده

 

 

 



 02/8/88تاريخ دو شنبه روز کیلو گرم 66کشتی فرنگی وزن نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  کشاورزی ومنابع طبیعی اول امیر محمد فخیمی

  ژئو فیزیک دوم یحیی اشکاوند

 

 

 02/8/88تاريخ دو شنبهروزکیلو گرم 80کشتی فرنگی  وزن نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  فارابی اول میالد  محمدی

  کیش دوم محمد عظیم ایران نژاد

  مدیریت سوم عباس پور نیکو

 

 

 02/8/88تاريخ دو شنبه روز کیلو گرم 86وزن کشتی فرنگی نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  تربیت بدنی اول بهمن صاحبکاری

  مدیریت دوم محمدحسین نعمت زاده

 مشترک کیش سوم محمد محمودی

 مشترک فارابی سوم بهنام اسد زاده



 

 

 02/8/88تاريخ دو شنبه روز کیلو گرم86وزن کشتی فرنگی نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  تربیت بدنی اول حسین کریمی فر

 

 کشتي آزادنتايج مسابقات 

 

 02/8/88تاريخ دو شنبه روز کیلو گرم56کشتی آزاد وزن نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  فنی اول جواد سراج

  فارابی دوم محمد حسین زمانی سبزی

 

 

 02/8/88تاريخ دو شنبه روز کیلو گرم06کشتی آزاد وزن نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  فنی اول داریوش شهبازی

  فارابی دوم زینی جلودارعلیرضا 

  کشاورزی ومنابع طبیعی سوم سبحان اکبری علمی

 



 

 02/8/88تاريخ دو شنبه روز کیلو گرم05کشتی آزاد وزن نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  فارابی اول کمیل شکر پور

  فنی دوم رضااداوری

  کشاورزی ومنابع طبیعی سوم بیژنیمحمد صادق 

 

 

 02/8/88تاريخ دو شنبه روز کیلو گرم62کشتی آزاد وزن نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  تربیت بدنی اول مهدی بهادر

  فارابی دوم رضا خواجه وند صالحی

 مشترک فنی سوم نوید ططری

 مشترک حقوق سوم رضا مال نیامحمد 

 

 02/8/88تاريخ دو شنبه روز کیلو گرم67کشتی آزاد وزن نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  جغرافیا اول میثم زنگنه

  فنی دوم ابوالفضل گرایلی



 

 

 02/8/88تاريخ دو شنبه روز کیلو گرم68کشتی آزاد وزن نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  ادبیات اول سامان بابازاده

  مدیریت دوم وحید حسینی

  تربیت بدنی سوم محمد عباسی جوزدانی

 

 

 02/8/88تاريخ دو شنبه روز کیلو گرم80کشتی آزاد وزن نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام خانوادگينام و نام 

  فنی اول امیر رضا محمد رضا  بیگی

  کشاورزی ومنابع طبیعی دوم حسین شیخی

  کیش سوم حسین قیاسوند

 

 

 02/8/88تاريخ دو شنبه روز کیلو گرم80کشتی آزاد وزن نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  تربیت بدنی اول سجاد حبیبی احسانی

 



 

 02/8/88تاريخ دو شنبه روز کیلو گرم86کشتی آزاد وزن نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  هنرهای زیبا اول محمد رضا غالمی گوهره

  تربیت  بدنی دوم زادهمهران رشید 

 

 

 02/8/88تاريخ دو شنبه روز کیلو گرم605کشتی آزاد وزن نتايج مسابقات 

  .......واحد/مرکز/موسسه/دانشکده/پرديس مقام نام و نام خانوادگي

  فارابی اول رضا نوشادی

  علوم اجتماعی دوم محمد رضا رشیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتايج دووميداني پسران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفر7:تعدادمتر                     255نتايج نهايي 

 مقام زمان پردیس/دانشکده خانوادگی نام و نام

 اول 11/1 فنی احمد سعادتی

 دوم 12/2 بدنی تربیت علی شکوهی

 سوم 12/9 کرج شایان جزایری

 چهارم 13/4 البرز وحید جمالی

 نفر7:تعداد متر                 455نتايج نهايي 

 مقام زمان پردیس/دانشکده خانوادگی نام و نام

 اول 52/7 کرج پویا رضوانی

 دوم 57/9 بدنی تربیت محمد آمره

 سوم 58/0 فنی مرتضی برزگر

 چهارم 06/3-1 فارابی متین محمدپور



 

 

    نفر5:تعداد متر              2555نتايج نهايي 

 مقام زمان پردیس/دانشکده خانوادگی نام و نام

 اول 00/1-5 تربیت بدنی سیروان فتحی

 دوم 06/2-5 ها زبان کسری رضایی

 سوم 14/8-5 کرج سیدحسین میرغفاریان

 چهارم 28/3-5 فنی پور حمیدرضا هاشم

    نفر5:تعداد نتايج نهايي پرتاب وزنه             

 مقام نتیجه پردیس/ دانشکده خانوادگی نامنام و 

 اول 13/43 فارابی محمدحسین اسکندری

 دوم 10/85 فنی محمد شمسی

 سوم 10/60 کیش یاسر ستوده

 چهارم 10/14 ژئوفیزیک عنبران متولی سیدجاسر

       نفر8:تعداد نتايج نهايي پرش طول                

 مقام نتیجه پردیس/دانشکده خانوادگی نام و نام

 اول 6/23 تربیت بدنی حسین فالح

 دوم 5/77 حقوق محمد غفاریان

 سوم 5/48 کیش علی هادیزاده

 چهارم 5/28 ژئوفیزیک پور پیمان دارابی



 نتايج مسابقات تيراندازي

  2389آذر  5 -هجدهمين جشنواره ورزشي دانشجويان
 

 

 

 

 

 

 

 تپانچه پسران

پرديس/ دانشکده نام و نام خانوادگي  رکورد مقام 

 196 اول فني عليرضا ميرزايي

 172 دوم فني محمدامين باجالني

 139 سوم ژئوفيزيک مجيد داووديان

 132 چهارم ابوريحان اميرمحمد جواهر کالم

 گ پسرانتفن

پرديس/ دانشکده نام و نام خانوادگي  رکورد مقام 

 154 اول مديريت محمدامين جعفرزاد شايان

 115 دوم ادبيات و علوم انساني سينا بيات

 129 سوم کشاورزي و منابع طبيعي کوروش توکلي

 287 چهارم کيش محمدامين قهرماني



 41/8/88فوتبال پسران در هجدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان   نتایج

 نام و نام خانوادگي

جغرافیا:  مقام چهارم  

 نام و نام خانوادگي

منابع کشاورزی و :  مقام سوم

 طبیعی

 نام و نام خانوادگي

حقوق:  مقام دوم  

 نام و نام خانوادگي

تربیت بدنی:مقام اول   
 ردیف

 1 سعید عزیزی حامد پایروند عدالت سلیم داوود مقدم

 2 سعید عاشوری محمد جواد صراطی رحیم ازاد نیا باقر فتوحی

عبدهللا زادهبهزاد  سید حمید شاه کرمی مجید محمد نژاد رضا جهانگیری  3 

 4 عرفان قاری فرهاد حسنی مسعود پورغالم نبی مرادپور

 5 محمد علی قره قانی هدایت فرخانی مبین نوری حسن نور علی

 6 کیا سلیمی عرفان نوری پدارم آزدری فرشید صادقی

 7 محمد آقازاده محمد غفاریان علی شفائی محمد بیرانوند

نوروزیمحمدرضا  رضا کوکبی مصطفی صفایی  8 علی قره چشمه 

 9 محمد صبوری حسین کریمی محمد حسین غفاریان حسین فرهادی

 11 محمد دهقان محمدرضا فروغی امیر حسین آئینی مرتضی امیری پور

 11 علی عادلی مهدی ترابی حامد پاپی معین برزگر

 12 آرمان صالحی متین داستانی رسول نصیری امید اندرز

نصیری شاهین حمید عارف نزاد  13 رضا ذوالقدر مهدی ناصری 

 14 محمد صدیق رنجبر بهنام نیکخواه مهران امینی رضا هاشمی

 15 علی قلعه جوقی محمد جواد حبیبی سینا شفیعی سید مهدی موسوی

 16 امیرمحمد احمدی اصغر احمدی محمد طهماسبی 

 17 علی گلچینی  حسان مشایخی 

 18 حجت رهنما ساسان عبدی  

صادق صالح نیاییمحمد    مربي ابراهیم علیدوست محمد علی خدابنده لو 

 سرپرست کیوان شکری آقا تهرانی میثم پور کریمان 

 



89/ 18/9  لغايت 9/89/  15    از: برگزاري پسران تاريخ هندبالنتايج   

 نام و نام خانوادگي

کيش:  مقام چهارم  

 نام و نام خانوادگي

کشاورزي ومنابع :  مقام سوم

 طبيعي

 نام و نام خانوادگي

تربيت بدني: مقام دوم  

 نام و نام خانوادگي

فني: مقام اول   

 رديف

 2 سجاد صراف زاده محمد دهقان سید محمد حسین افتخاری امین مهرابی

 1 علی قدیم مجتی رحمانی گره که سروش امینی آرمین امانتی

 پوریا دریانی کامبیز گنجیان ابوخیلی
علی قره چشمه ای 

 قهرمانلو
 3 امیر پرویز فرج پور

 4 مهدی کویتی علی افروزه حافظ طاهری علی کشتی آرای

 5 محمد واصف محمد علمدار اسماعیل مالکی چوپلو میثم شاهکویی

 7 هادی مهاجرانی حجت رهنما علی کاشانی نیا علی شاه حسینی

 6 مهرآبادی محمد کریمی عرفان حسینی مهدی فالحی نژاد امیرعلی صالحی  فرید

 9 امیر حسین خسرو آبادی علیرضا شیخی میالد لطیفی فربد فتاح

 8 صالح جعفری چترودی امین اکبری رسول نصیری ایمان صحرائیان 

 25 مسعود خلیلی سینا آیتی سید مهدی سیاحی محسن محمدی مومن

 22 اشکان فشی محمد حسین  آرچین امیر منصور توصیفیان جمال عبدی

یگانه مسعود قجه  21 عادل نعمتی پور جمال شریعتی سینا شفیعی 

 23 حمید رضا خزایی کوهپر نوید فدایی - بابک پژوهی

 24 مهدی داوری دولت آبادی امیرحسین  حیدری - سید ماکان مقیمی

 مربي محمد جعفر طالعی فرخنده سید وهاب آزادی همت  مرتضی خادمی  حسین رجبی نوش آبادی

 سرپرست محمد سوری محمد کریمی زاده میثم پور کریمان مرتضی محمدزاده



 

 مسابقات تنیس روی میز پسران

5/9/99نتیج تیمی مسابقات تنیس روی میز پسران سه شنبه   

مديريت:  سوممقام  علوم :  مقام سوم  فارابي : مقام دوم  تربيت بدني: مقام اول   رديف 

نوروزیافشین  روزبه امیری سبحان زعیم کهن آرش گودرزی  2 

 1 صالح ملکی سید عرفان توانا رسول لوایی امیر محمد باوند

 3 محمدامین حنطه محمد مهدی هاشمی محمد امین روشنی حسین واعظ

 4 محمد صادق خطیبیون امیر سپهر محسنی عرفان علیخانی حسان خان محمدی

 5 - - امین جوادی -

 مربي ارسالن گلشنی سید علی درخشان محمد رضا موسوی علی نوراهلل

 سرپرست علی آدینه وند حمزه عیسی زاده هادی بابایی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6/8/88تاريخ  شنبهچهار روز تنيس روي ميز پسران ینتايج مسابقات انفراد

دانشکده/ پردیس نام و نام خانوادگی عنوان مقام  

 تربیت بدنی مهدی نوروزی اول 

 فارابی روزبه امیری دوم 

 سوم مشترک 

نوید اسداللهیمحمد   فنی 

 فنی آرمین حبیبیان



42/8/88 ورزشي دانشجویانجدهمین  جشنواره هبسکتبال پسران   نتایج  

 نام و نام خانوادگي

دامپزشکي:  چهارممقام   

 نام و نام خانوادگي

پرديس علوم:  مقام سوم  

 نام و نام خانوادگي

فني: مقام دوم  

 نام و نام خانوادگي

تربيت بدني: مقام اول  

 رديف

 2 میالد سبزی رضا صالح علی پور محمد حسین کزازی سید فرزین سید نژاد

 محمد محمد علی تبار
 شایان برهانی

سید سینا قدس  میر 

 حیدری
 1 حنیف محمدی

 یاشار رفیعی
 محمدرضا محمد خانی

علی احمد نتایج 

 آهنگری
 3 امیرحسین طاهری

طالییپویا  علی شادالویی متین مظفری  4 سینا آیتی 

 5 آرین کالنتری سپهر شاملو هروی چمران کاظمی امید کوهستانی

 7 فرشید علی عسکری سعید نجفیان سید حسام الدین طالقانی متین ستوده نژاد

 6 فرزاد امامقلی پور امیر پارسا صالحی محسن حکمی نجفی امیرحسین احمدی

 مهدی میرزایی ایالمی
 محمد مسعود احمدی

حسن میر  محمد

 قاسمی
 9 محمد عرب شیبانی

 8 رضا صباغ امین جعفرلو متین فالحی سجاد رضایی

 25 شاهین وثوقی محسن مرادی - امید زابح جزی

 22 عرفان خدابنده سید رضا حسینی - 

 21 علی گوهری امین همدانی - -

 مربي محمد سیستانی محمد غفاری فرهاد حسنجانی هادی زاهدی

علیزادهعلی اکبر   سرپرست مهدی میرزایی حسن محمودآبادی - 

 

  



 
   

 فوتسال پسران درهجدهمین جشنواره دانشجوئي  نتایج
 

 نام و نام خانوادگي

 ژئوفيزيک:  مقام چهارم

 نام و نام خانوادگي

 پرديس فني:  مقام سوم

 نام و نام خانوادگي

پرديس : مقام دوم

 کشاورزي

 نام و نام خانوادگي

 تربيت بدني:مقام اول 
 رديف

 2 علیرضا محمدی عدالت سلیم اشکان فشی یوسف سجودی فر

 1 محسن بختیاری اتابک کاظمی پور محمد معین درمان علی زارع

 3 علی کاظمی فروشانی پدرام اژدری مرتضی پور شهریاری وحید واحدی اصل

 4 حامد ابراهیمی ثانی علی شفایی علی ملوندی امیر طالبی

 5 مصطفی ورمزیار رسول نصیری علی آریایی نژاد حسینیمحمدرضا 

 7 محمدرضا امیری حامد پاپی حمیدرضا هزاوه مهران دواتگری

 6 مبین مرادی سمسانی رحیم آزادنیا مرتضی برزگر آریا ابوعلی

 9 محمد مهدی نجات مبین نوری رضا اکبری یاسر قنبری میر

 8 مهدی مهدی زاده محمد رضا سلطانی محمد صابری میالد بارانی

 یحیی اشکاوند
 صالح عاملی رنانی

محمد مهدی  فالحی 

 نژاد
 25 امیر محمد احمدی

 22 نعمان مرادی زاده مجید محمد نژاد امیر ارسالن ربانیان جمیل ربیع نژاد

 21 محمد حسین درخشانی سامان معروف پور مجتبی قنادی -

 مربي مهدی محمدی علی رضالو سروش ترس گو  علی سنقری

 سرپرست مرتضی ابراهیم پور میثم پور کریمان بهیاد سوادکوهی متولی رجاس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتايج واليبال پسران 

 نام و نام خانوادگي

ابوريحان:  مقام چهارم  

 نام و نام خانوادگي

فارابي: مقام سوم  

 نام و نام خانوادگي

کشاورزي و منابع : مقام دوم

 طبيعي

 نام و نام خانوادگي

تربيت بدني: مقام اول   

 رديف

 2 علی عسگریان حمیدرضا رحمانی عباس عابدینی شایان ساعدی

 1 محسن باقرزاده محسن رضایی زمان محسن حقانی مهدی حبیب دماوندی

 3 احمدرضا میرحسینی جلیل دوستی علیرضا اکبری پیمان شریف

 4 ساالر بهاء الدین امیر منصور توصیفیان محمدامین توکلی کاشانی رامین ابراهیمی

 5 سیدامیر پویا محمد بیگدلو مهدی رضایی میالد نوروزی

 7 سهیل فالحتی نژاد سیدمهدی سیاحی محمدعلی سرحدی علیرضا کریمی

 6 رضا نوازنده ساالر استادعلی محمدجواد اورعی حسن روحانی پور

 9 رضا رجبی پوریا فرزانه علی موالیی سجاد ابراهیم زاده

پناهی دوستامیر   8 یاسین امانی رضا حسین زاده علیرضا محمدی 

 25 معارف اسکندری صالح صداقت مهدی ابراهیمی جابر خانی

 22 کامران قره جه سیدمحمد حسین افتخاری پویا اسدی فر محمدرضا مرادی

 21 امیرحسین نجفی - محمود عرب ارشک اسدیان

- - - - 23 

- - - - 24 

بالرحمید  مهدی مومنی  مربي علی میرعابدی محمد شاه علی 

 سرپرست مهدی قربانی میثم پورکریمان حمزه عیسی زاده حبیب علیزاده

 


