
مقام هفتممقام ششم مقام پنجم مقام چهارم  مقام سوم مقام دوم مقام اول مواد 
محمد جعفریمحمد امین محمدیعلی اکبر غالمیمحمد جواد رنجکشبنیامین یوسفی

10/8210/9311/0311/0411/11
فارساصفهانبوشهرقزوینفارس

محمد امین محمدیعلی اکبر غالمیمبین رحیمیمیثم رشیدیعلی سلیمانیمحمد هادی صالح نیا
اصفهانبوشهرکردستانکردستانآذربایجان شرقیکرمان
21/6421/8521/9122/0722/1522/37

علی اردم مهدی حاجیلو مهدی جعفریمحمدرضا دهقانیمبین رحیمیمحمد هادی صالح نیا علی سلیمانی
آذربایجان شرقیقمچهارمحال و بختیاریزنجانکردستانکرمانآذربایجان شرقی

47/9848/4749/0049/0650/4251/0351/08
علی سعادت مهرمحمد بابایی ترکمانیمهدی خواجه صالحانیمیالد سراییمهدی سلیمانی مسدرقمهدی جعفریامید امیریان

مرکزیاصفهانسمنانخراسان رضویاردبیلچهار محال و بختیاریسیستان و بلوچستان
1-53/121-53/821-54/661-54/731-55/131-56/981-59/76

امیر فرزام صفریامیر رضا ثمودیعلی مطهری منشمیالد رضایی جله کرانامید امیریان علیرضا نوریسید امیر زمان پور
کرمانشاهآذربایجان شرقیفارساردبیلسیستان و بلوچستانفارسهمدان

4-01/964-02/864-04/144-05/004-07/714-08/534-12/51
سید محمد هادی موسویمحمد صادق صادقیامیر محمد سعیدیمحمد مهدی سلطان زادهامیر رضا شوریعلیرضا نوریمیالد رضایی جله کران

اصفهانهمدانهمدانسمنانآذربایجان شرقیفارساردبیل
9-58/139-59/8510-07/7910-14/6810-41/4110-52/3411-18/81

بنیامین پیکانیامیر حسین همتیسید محمد هادی موسوی محمد مهدی سلطان زاده مهدی صدریپوریا وطن نواز
زنجانچهار محال و بختیاریاصفهانسمنانهمدانهمدان

16-19/7416-34/7616-53/6317-33/9918-10/0919-13/39
بهروز تیموریامیر حسین همتی محمدرضا جهانگردیپوریا وطن نوازمحمدرضا آقایی 

زنجانچهار محال و بختیاریهمدانهمدانالبرز
34-10/6034-22/7035-59/7939-36/6144-41/79

محمد عزیزیروح اله مصطفویمهدی دولت آبادیعلی شیرویه سید امیر حسین موسویمحمد حسین رفیعیعلی سالمتیان
14/2714/6714/6914/9615/2515/4115/91

اصفهانیزدتهرانلرستانزنجانتهرانقم
علیرضا رحیمیمرتضی محمودیه مهدی دباغ مهدی نکوییامیر مقدمیعلی عباس پوردانیال بی باک 

زنجانقمآذربایجان شرقیچهارمحال و بختیاریقمخراسان رضویبوشهر 
54/1656/0857/0457/2257/9158/0558/26

محمد امین شرفیعلیرضا بختیاریآرمین شاه ملکی
43-57/6344-47/4856-15/87

کرمانهمدانهمدان
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مقام هشتم

محمد شیرویه
لرستان
51/20

علی مطهری منش 
فارس

1-59/81
مهدی خواجه صالحانی

سمنان
4-14/68

حسین عرب پور
هرمزگان

11-25/17

کسری کوچکی
16/10
قزوین

محمد عزیزی 
اصفهان

1-00/23
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عباس فتحی

امضای مسئول کمیته برگزاری مسابقات



مقام هفتممقام ششم مقام پنجم مقام چهارم  مقام سوم مقام دوم مقام اول مواد 
احمد کشاورزمحمدرضا بهروزیسید مبین مداحیعلی باباییروح اله مصطفوی امیر قوی پنجه میالد حنیفه 

فارسمرکزیگلستانآذربایجان شرقییزدفارسزنجان
7/006/926/816/676/656/656/62

محمدرضا قاسمیعلی باباییعلیرضا حقیقیحمیدرضا کیاسید مبین مداحی
اصفهانآذربایجان شرقیاصفهانگلستانگلستان
15/5515/5114/3013/9013/25

علی رضا افتخاری علی پور حاجی مهدی خدادادی
البرزآذربایجان غربیمازندران
1/911/911/80

حسین اسدیابوالفضل ذکاییمحمد مهدی معتمد نیاپرهام شمسعلی محمد علی زابلیسید علی حسینی
یزدایالمالبرزتهرانقمقم

4/003/803/403/203/203/00
محمد امین رجبیرضا کفایتیمحمد قره قولرضا ربانیسجاد افشون مهدی عنایتی علی فتحی گنجی

کرمانشاهتهرانگلستانخراسان شمالیکهگیلویه و بویراحمدایالملرستان
66/5755/9355/7853/2449/6439/1434/62

رضا دلفان امیر رضا موسویمحمد زراعت کارعلی کریمیمحمد تقی مهر علی علی حیدریشاهین یارحسینی
لرستانچهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیزنجانقممازندرانتهران
16/3415/1515/0013/7812/2811/8310/67

علی بهرامیعلی مصطفیشاهین یارحسینیپارسا ترابیدانیال صفیرضا صمیمیصادق صمیمی
لرستانالبرزتهرانمرکزیچهارمحال و بختیاریایالمچهارمحال و بختیاری

52/5048/2447/7446/7046/3244/1842/44
علیرضا افروزهرضا ملک پوردایان گرگانیاحسان تاجیک مظفر  ید پورسهند نوری

لرستانچهارمحال و بختیاریگلستانتهرانگلستانآذرببایجان غربی
60/7149/5848/5344/5044/1434/32

خوزستاناصفهانتهرانکرمانقم 
43/4143/8644/7544/9347/23

فارسقملرستانخراسان رضویآذربایجان شرقیزنجانبوشهر 
3-24/203-24/473-25/213-26/923-29/583-30/103-33/05

آرشام پریشانیسبحان رضاییاحمد رضا عیدیعلی اصغر شایسته فرعرفان محمودی
سیستان و بلوچستانقزوینخوزستانتهرانتهران
52674885387238342379
آذربایجان شرقیفارس و گلستانکرمانبوشهرتهرانقمهمدان

4*400
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امضای مسئول کمیته برگزاری مسابقات
عباس فتحی
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9/48

محمد مهدی معتمد نیا 
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36/68

البرز
3-33/07

زنجان و چهار محالو بختیاری

امضای مسئول کمیته برگزاری مسابقات
عباس فتحی
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 متر400پرش ارتفاعپرتاب وزنهپرش طول متر100استاننام و نام خانوادگیشماره
مجموع 

امتیازات

 متر با 110

مانع

پرتاب 

دیسک
 متر1500پرتاب نیزهپرش با نیزه

مجموع 

امتیازات
مقام

11/826/4011/081/8753/9615/7128/183/0031/856-31/89
687675551687641766429357325149

12/126/239/551/9356/9915/6125/753/2023/906-41/17
628637459740521777382406214121

11/835/887/101/5753/8519/9116/29025/965-25/04
6855613134416463562030243424

11/944/429/081/6955/2716/3819/90025/086-32/13
6632764315365886912700231148

12/874/708/9901-01/0922/7521/16019/306-31/48
49032642503771652940152150
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اول32415267تهرانعرفان محمودی2651

دوم

سوم26463872خوزستاناحمد رضا عید ی4765

29854885تهرانعلی اصغر شایسته فر3653

2494قزوینسبحان رضایی5685

امضای مسئول کمیته برگزاری مسابقاتامضای منشی کل

عباس فتحی

چهارم 3834

پنجم 16182379سیستان و بلوچستانآرشام پریشانی6672
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