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

مطهره خانیراویس شهابیساناز امیری پورالهام کاکلیدلنیا بیگم جانیفائزه نساییحمیده اسماعیل نژادفرزانه فصیحی

ترمه دستجردی یزدآسان پرداختترمه دستجردی یزددانشگاه آزاددانشگاه آزادشهر خراسان رضویشهر خراسان رضویفوالد مبارکه سپاهان

11/9012/0812/3112/3412/3912/4512/8413/04

فاطمه پاکدامننسرین نادعلینگین عدالتساناز امیری پورمریم محبیحمیده اسماعیل نژادالهام کاکلیفرزانه فصیحی

غفاری تاکستانفوالد مبارکه سپاهانسلکتور تهرانترمه دستجردی یزددانشگاه آزادشهر خراسان رضویدانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهان

24/6324/9325/2625/7726/2526/7327/6328/78

زهرا قمشلوسعیده باباپورنگین عدالتسپیده بابا پورزهرا میرزاییکژان رستمیمحدثه ابراهیم پورمریم محبی

غفاری تاکستانآسان پرداختسلکتور تهرانفوالد مبارکه سپاهانفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزادآسان پرداختدانشگاه آزاد

56/9857/2559/671-00/001-00/041-00/081-01/011-02/24

مهال اکبرپورحدیثه رئوفزهرا میرزاییاسماء دهقانمریم محمودیهانیه ثمریسپیده صارمیتکتم دستاربندان

ترمه دستجردی یزدشهر خراسان رضویفوالد مبارکه سپاهانغفاری تاکستانآسان پرداختدانشگاه آزادآسان پرداختشهر خراسان رضوی

2-16/352-17/302-17/542-21/622-22/722-23/042-23/952-28/52

مریم یوسفیمعصومه موسویاسماء دهقانحدیثه رئوفمریم محمودیسپیده صارمیهانیه ثمریتکتم دستاربندان

فوالد مبارکه سپاهانسلکتور تهرانغفاری تاکستانشهر خراسان رضویآسان پرداختآسان پرداختدانشگاه آزادشهر خراسان رضوی

5-03/435-04/675-06/185-09/545-10/375-13/675-29/675-30/44

معصومه موسویزهرا شفیعیشقایق خطیبیفاطمه سیما شادکامسمیرا خداترسفرحناز رایزننجیبه شرشبیسمیرا زمانی

سلکتور تهراندانشگاه آزادآسان پرداختشهر خراسان رضویشهر خراسان رضویآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزاد

11-26/4511-39/1311-57/7112-06/2712-16/6312-41/1513-01/1313-33/48

سمیرا خداترسفاطمه ابراهیم محمدیحدیث امیری پورزهره افخمنجیبه شرشبیسمیرا زمانیپریچهر شاهیپریسا عرب

شهر خراسان رضویفوالد مبارکه سپاهانسلکتور تهرانآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزادآسان پرداختدانشگاه آزاد

18-10/4519-19/8019-28/6719-28/7219-44/2919-50/9019-58/2021-03/20

مهسا آقا غفاریزینب احمدپورفاطمه سرشتیحدیث امیری پورزهره افخمفاطمه ابراهیم محمدیپریچهر شاهیپریسا عرب

غفاری تاکستاندانشگاه آزادسلکتور تهرانسلکتور تهرانآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختدانشگاه آزاد

37-24/3941-43/2041-53/0042-00/9342-36/9943-11/6146-27/5448-27/38

فاطمه سرافرازندا قریشیمطهره خانیفاطمه ادبیسارا ندافیپردیس عبدالمحمدیجمیله سیفیفائزه آشورپور

خاتم اردکانفوالد مبارکه سپاهانترمه دستجردی یزدخاتم اردکانفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزادشهر خراسان رضویشهر خراسان رضوی

14/6314/8615/5615/8215/9817/3817/9519/73

ندا قریشیسوگل نویدیسعیده باباپورزینب غفاریکژان رستمیجمیله سیفیمحدثه ابراهیم پورشهال محمودی

فوالد مبارکه سپاهانخاتم اردکانآسان پرداختشهر خراسان رضویدانشگاه آزادشهر خراسان رضویآسان پرداختغفاری تاکستان

1-00/301-01/721-02/481-05/381-07/761-09/571-10/091-10/44
مهال رضاییمهشاد فرمهینیمحدثه اوالدیملیحه بختیفاطمه زهرا قلعه نوییزینب احدی

خاتم اردکانغفاری تاکستانشهر خراسان رضویدانشگاه آزاددانشگاه آزادآسان پرداخت

56-56/591-00/54/621-03/23/611-07/34/561-08/13/591-15/01/13

 متر 10000

پیاده روی

. بهبود داد1-01/72خانم محدثه ابراهیم پور از باشگاه آسان پرداخت رکورد ملی نوجوانان و جوانان ملی را با رکورد 
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مقام هشتممقام هفتممقام ششم مقام پنجم مقام چهارم  مقام سوم مقام دوم مقام اول مواد 

زهرا پاریاددلنیا بیگم جانیمارال عطاردیمریم کاظمیحدیث احمدیمهدیه زعیمییگانه میر حسینیریحانه مبینی
غفاری تاکستاندانشگاه آزادسلکتور تهرانترمه دستجردی یزدآسان پرداختدانشگاه آزادترمه دستجردی یزدفوالد مبارکه سپاهان

5/705/515/495/355/225/125/124/99
ریحانه مبینیمریم کاظمیحدیث احمدیپردیس عبدالمحمدی

فوالد مبارکه سپاهانترمه دستجردی یزدآسان پرداختدانشگاه آزاد
12/1912/0911/6311/55

مهیا نعیمیزهرا فرخ فالمهدیه زعیمیمینا حسینیمحدثه هاشم زادهمهسا کارگرآیلین بابکیسپیده توکلی نیک
غفاری تاکستانغفاری تاکستاندانشگاه آزادترمه دستجردی یزدشهر خراسان رضویآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزاد

1/731/731/701/651/601/601/551/55
کیمیا فراهانیسارا رحیم خان کریمینیلوفر فشخورانیسمیرا کردعلیفاطمه ادبیفاطمه خداییمهسا میرزا طبیبی

آسان پرداختشهر خراسان رضویسلکتور تهرانترمه دستجردی یزدخاتم اردکانخاتم اردکانفوالد مبارکه سپاهان
3/603/103/002/902/702/702/70

مهسا سربازیمهال محروقیثنا دادرسآرزو عبداللهیصبا عظیمینسترن امیری مهرامینه ایریسحر ضیایی
سلکتور تهرانفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزادخاتم اردکانخاتم اردکانشهر خراسان رضویآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهان

45/2340/8638/8335/5130/4527/0826/3822/66
فاطمه یوسفیزهرا قربانیانژاله کاردانملینا رضایی ملکثنا دادرسمبینا طاهرخانیسپیده توکلی نیکمریم نوروزی

فوالد مبارکه سپاهانخاتم اردکانآسان پرداختغفاری تاکستاندانشگاه آزادآسان پرداختدانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهان
12/8712/1612/0712/0111/4311/4211/1010/96

فاطمه فتاحیصدیقه مزیدیزهرا قربانیانزهرا امیدوارالهام سمرقندیانمهال محروقیزهرا نجفیژاله کاردان
خاتم اردکانترمه دستجردی یزدخاتم اردکانترمه دستجردی یزددانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزادآسان پرداخت

50/0246/4342/6541/7740/8939/4731/8824/95
زهرا امیدوارفاطمه فتاحیمریم نوروزیبیتا فکریفاطمه یوسفیمهدیه حکمت سراریحانه آرانیزهرا عرب رستمی

ترمه دستجردی یزدخاتم اردکانفوالد مبارکه سپاهانغفاری تاکستانفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزادآسان پرداختآسان پرداخت
52/0751/9650/4948/5440/8540/8321/2220/44

49/0149/5253/1854/311-09/12

3-57/093-58/374-03/814-07/514-21/574-28/96

صدف آقاجانیشقایق لطفیفرنوش آقاییالناز موساییفاطمه محیطی زادهشیرین نوتاشسمیرا خجستهفائزه طباطبایی
فوالد مبارکه سپاهانشهر خراسان رضویترمه دستجردی یزددانشگاه آزادخاتم اردکانآسان پرداختشهر خراسان رضویفوالد مبارکه سپاهان

40784070397439043474341329362816

214/515614515362/5556931مرحله اول
18617711813760655123مرحله دوم
198182/5168125/560573636مرحله سوم

598/5515/5431415/5182/517715690جمع امتیازات

. ثانیه بهبود بخشید49/52 متر امدادی باشگاه ترمه دستجردی یزد رکورد ملی جوانان را با رکورد 4*100در ماده 
. بهبود بخشید3904در ماده هفتگانه خانم فاطمه محیطی زاده از باشگاه خاتم اردکان رکورد ملی جوانان را با رکورد 
. متر بهبود بخشید46/43در ماده پرتاب دیسک خانم زهرا نجفی از باشگاه دانشگاه آزاد رکورد ملی نوجوانان را با رکورد 

امضای مسئول کمیته برگزاری مسابقاتامضای منشی کل
عباس فتحی

سلکتور تهرانغفاری تاکستانخاتم اردکانترمه دستجردی یزد

.در ماده پرش با نیزه سا را رحیم خان کریمی از باشگاه شهر خراسان رضوی و کیمیا فراهانی از باشگاه آسان پرداخت ششم مشترک شدند

سلکتور تهرانخاتم اردکان

نیمه ماراتن

هفتگانه

شهر خراسان رضویفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختدانشگاه آزادامتیازات تیمی

خاتم اردکانآسان پرداختسلکتور تهران

 متر 4*400

امدادی
فوالد مبارکه سپاهانشهر خراسان رضویدانشگاه آزادآسان پرداخت

پرتاب وزنه

پرتاب دیسک

پرتاب چکش

 متر 4*100

امدادی
ترمه دستجردی یزدفوالد مبارکه سپاهان

پرش طول

پرش سه گام

پرش ارتفاع

پرش با نیزه

پرتاب نیزه





 


