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علی قاسم باباییمحمد جعفریمهدی رضاییحمیدرضا نجفیمیثم رشیدیمهران حسینیمحمد حسین ابارقیرضا قاسمی

پلیمر خلیج فارسدانشگاه آزادمس سونگونآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختمس کرمانفوالد مبارکه سپاهان

10/6210/6610/6910/8010/9010/9911/1311/21

محمدرضا بیگیرضا قاسمیفرشاد کردلومحمد هادی صالح نیافرشاد اداویحمیدرضا نجفیعلی خدیورمحمد حسین ابارقی

دانشگاه یزدفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه علوم پزشکیمس کرمانفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختآسان پرداختمس کرمان

21/1121/1221/6621/8621/8821/9422/1022/26

رضا ملک پورمحمدرضا دهقانیمهدی رحیمیمحمد رضا بیگیفرشاد اداویمهدی پیرجهانعلی سلیمانیعلی خدیور

نفت تهرانآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه یزدفوالد مبارکه سپاهانمس سونگونمس سونگونآسان پرداخت

46/7747/2047/4747/6947/8648/1648/2548/50

محمد دادهللا زهیمهدی جعفریسید امیر زمانپورعلی فهیمیعلی عالمیامید امیریانپژمان یارولیعبدالرحیم درزاده

دانشگاه یزدفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختشهدای نزاجانفت تهرانمس کرمانمس سنگونآسان پرداخت

1-51/901-52/081-52/181-52/181-53/331-54/301-54/921-56/67

کیوان حسن بیگیمحمد حسین طیبیعلی مطهری منشعطا اسدیهمایون همتیپژمان یارولیعلی فهیمیمسلم نیادوست

مس کرماندانشگاه علوم پزشکیدانشگاه آزادمس سونگونآسان پرداختمس سونگونشهدای نزاجافوالد مبارکه سپاهان

3-51/433-53/513-55/523-57/934-07/844-12/784-13/624-17/24

مهدی علیزادهعطا اسدیبهروز مصطفویامیر حسین صفریبهزاد مصطفویخلیل ناصریمسلم نیادوستهمایون همتی

پلیمر خلیج فارسمس سونگونمس کرماندانشگاه یزدفوالد مبارکه سپاهانمس سونگونفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداخت

9-12/149-13/739-24/569-27/679-31/139-45/209-47/309-58/60

مهدی علیزادهبهزاد مصطفویمرتضی بیرانوندپژمان کرزه ایامیر حسین صفریحسن عابدیجواد علیزادهجلیل ناصری

پلیمر خلیج فارسفوالد مبارکه سپاهانشهدای نزاجادانشگاه آزاددانشگاه یزدفوالد مبارکه سپاهانمس سونگونآسان پرداخت

15-02/6515-04/0915-10/5415-13/2415-23/3115-39/0516-03/0316-05/91

رضا العامریمحمدرضا جهانگردیحسین صداقتجواد علیزادهمرتضی بیرانوندپژمان کرزه ایحسن عابدیجلیل ناصری

مقاومت تهراندانشگاه علوم پزشکیمقاومت تهرانمس سونگونشهدای نزاجادانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداخت

31-46/3331-53/3431-56/6332-02/3532-04/5734-20/8134-31/3234-40/97

مهدی دولت آبادیجواد شوریابیمحمد امین جاوایمحمد حسین رفیعیآرمین سبحانیسید مرتضی حسینیعلی سالمتیانمیالد سیار

نفت تهرانفوالد مبارکه سپاهانمس کرمانپلیمر خلیج فارسمس سونگوندانشگاه آزادآسان پرداختشهدای نزاجا

14/5814/6414/8414/8615/0015/2215/4115/64

حسن نیک نظرپویا رضوانیحامد حسنیمهدی اسدپورجواد شوریابیدانیال بی باکرضا ملک پورمهدی پیرجهان

دانشگاه علوم پزشکیمس سنگوندانشگاه یزدمس کرمانفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزادنفت تهرانمس سونگون

49/8652/0853/7754/8055/1055/5455/9056/44

مسلم ملک لیهومن توکلیمحمود آریان نژادابراهیم رحیمیانامیرحسین اسدی منشعلیرضا بختیاریآرمین شاه ملکیحمیدرضا زورآوند

مقاومت تهراندانشگاه آزادپلیمر خلیج فارسفوالد مبارکه سپاهانمس سونگونمس سونگونآسان پرداختنفت تهران

43-45/7544-04/2745-33/6848-38/5549-54/7552-46/1053-10/6754-11/79
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پیلده روی
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سید مبین مداحیوحید صدیقمحمدرضا فیروزکوهیحسن میهن دوستپویا خلیلیعلیرضا خالدیمیالد دریساویمحمد ارزنده
دانشگاه آزادنفت تهراندانشگاه یزدمس کرماندانشگاه آزادپلیمر خلیج فارسفوالد مبارکه سپاهانمس کرمان

7/387/267/197/177/157/006/836/82
هادی مداحیامیر هزامیسید علی عقیلیمجتبی زاهدیوحید صدیقسید مبین مداحیمیالد دریساویحمید رضا کیا
فوالد مبارکه سپاهانپلیمر خلیج فارسشهدای نزاجادانشگاه علوم پزشکینفت تهراندانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداخت

16/1315/5115/3015/1815/1015/0314/8814/72
امیر حسین کرمیرائین فرهمند خواهحسین بیزارمهدی نشانرضا سلیمیعلی اصغر شایسته فرعلی سهرابیکیوان قنبر زاده

مس کرماندانشگاه علوم پزشکیآسان پرداختدانشگاه آزادپلیمر خلیج فارسمقاومت تهراندانشگاه یزدفوالد مبارکه سپاهان
2/202/002/002/002/001/951/951/90

سید علی حسینیحسین فالحمحمد بنی آدم
آسان پرداختشهدای نزاجامس کرمان

4/604/404/20
مصطفی نیکخواهعلی پیروج یعقوب آرخیعلی رمضانیصادق خادمییوسف یوسف وندایوب آرخیعلی فتحی گنجی
آسان پرداختمس کرماندانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهانمس کرمانپلیمر خلیج فارسنفت تهرانپلیمر خلیج فارس

72/3870/9370/0069/4564/9362/2158/2857/63
مجتبی عبدالهیعارف نجفیعلی ثمریمهدی غالمیشاهین مهردالنمهدی صابریعبدهللا جمشیدیمحمد رضا طیبی

دانشگاه علوم پزشکیشهدای نزاجانفت تهرانمس سونگونآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزادنفت تهران
18/9918/6618/4218/4017/8017/3417/1616/74

امین امیر زادهمحمد آخوند زادهرضا صمیمیمهدی صابریصادق صمیمیحسین روزگار سجاد  پیر آیقرچمنبهنام شیری
مقاومت تهراندانشگاه یزددانشگاه یزدفوالد مبارکه سپاهانپلیمر خلیج فارسدانشگاه آزادنفت تهرانآسان پرداخت

58/7457/6650/4549/2946/6445/8344/9741/82
رضا ملک پوربهراد صبوریپیام صدریسهند نوریفرهاد ابراهیمیشاهین احمدیعلی مرادیمهدی محمدی
دانشگاه علوم پزشکیدانشگاه آزادمقاومت تهراندانشگاه علوم پزشکیپلیمر خلیج فارسدانشگاه آزادمس سونگونآسان پرداخت

60/4258/6055/9054/3754/2150/0649/8336/29

40/8041/1542/6243/2143/5243/5343/5943/63

3-14/143-14/783-18/693-19/483-24/113-37/32
پوریا وطن نوازعلی صفریسید محمد حسینیامیر طیب لینوید سلیم پورصابر چرخیمنصور بیاتجعفر مرادی
دانشگاه یزدمس کرمانشهدای نزاجانفت تهرانفوالد مبارکه سپاهانمس سونگونپلیمر خلیج فارسآسان پرداخت
1-14/14/221-14/50/361-15/29/141-17/26/111-18/14/791-20/54/931-23/53/631-26/23/14

سید رضا حسینیرضا دودانگهمحمد موسویمهدی شاهپسندمحمد رضا اصالنیعلی محبیمصطفی جمشید زهیعباس نیک باف
دانشگاه یزدفوالد مبارکه سپاهانشهدای نزاجامس سونگونآسان پرداختدانشگاه آزاددانشگاه یزدپلیمر خلیج فارس
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جمع امتیازات

دانشگاه یزدپلیمر خلیج فارسمس کرمان

. متر ارتقاء داد16/13آقای حمیدرضا کیا از باشگاه آسان پرداخت در ماده پرش سه گام رکورد جوانان را با رکورد 
. متر ارتقاء داد72/38آقای علی فتحی گنجی از باشگاه پلیمر خلیج فارس در ماده پرتاب نیزه رکورد جوانان را با رکورد 

نفت تهراندانشگاه آزادمس سونگونفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختامتیازات تیمی

مس کرمانفوالد مبارکه سپاهان

نیمه ماراتن

دهگانه

دانشگاه علوم پزشکیشهدای نزاجادانشگاه آزادنفت تهرانمقاومت تهران

 متر 4*400

امدادی
آسان پرداختدانشگاه یزدنفت تهرانمس سونگون

پرتاب دیسک

پرتاب چکش

 متر 4*100

امدادی
مس سونگونآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهان

پرش طول

پرش سه گام

پرش ارتفاع

پرش با نیزه

پرتاب نیزه

پرتاب وزنه






