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

نیایش مصدقیراویس شهابیدلنیا بیگم جانیساناز امیری پورالهام کاکلیفائزه نساییحمیده اسماعیل نژادفرزانه فصیحی

غفاری تاکستانآسان پرداختدانشگاه آزادترمه دستجردی یزددانشگاه آزادشهر خراسان رضویشهر خراسان رضویفوالد مبارکه سپاهان

11/8211/9212/1912/2412/3312/4512/6813/08

نگین عدالتنیایش مصدقیراویس شهابیساناز امیری پورفائزه نساییالهام کاکلیحمیده اسماعیل نژادفرزانه فصیحی

سلکتور تهرانغفاری تاکستانآسان پرداختترمه دستجردی یزدشهر خراسان رضویدانشگاه آزادشهر خراسان رضویفوالد مبارکه سپاهان

24/6224/9824/9925/1526/0626/2726/9327/11

نگین عدالتسپیده صارمیسعیده باباپورسپیده بابا پورآرزو محمدرضاییتکتم دستاربندانمریم محبیکژان رستمی

سلکتور تهرانآسان پرداختآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهانشهر خراسان رضویشهر خراسان رضویدانشگاه آزاددانشگاه آزاد

57/0657/1658/2558/3259/8859/991-00/491-00/60

نگین ولی پورحدیثه رئوفاسماء دهقانزهرا میرزاییمریم محمودیسپیده صارمیهانیه ثمریتکتم دستاربندان

دانشگاه آزادشهر خراسان رضویغفاری تاکستانفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختآسان پرداختدانشگاه آزادشهر خراسان رضوی

2-15/452-16/082-17/402-21/572-22/742-24/912-25/462-25/68

دنیا سرباشیاسماء دهقانزهرا شفیعیحدیثه رئوفسمیرا خداترسفاطمه نصریهانیه ثمریمریم محمودی

غفاری تاکستانغفاری تاکستاندانشگاه آزادشهر خراسان رضویشهر خراسان رضویفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزادآسان پرداخت

4-50/324-53/514-56/394-57/454-58/295-08/025-08/925-11/53

معصومه موسویالهه سینکاییفاطمه نصرینجیبه شرشبیزهرا شفیعیفاطمه سیما شادکامسمیرا خداترسسمیرا زمانی

سلکتور تهرانخاتم اردکانفوالد مبارکه سپاهانفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزادشهر خراسان رضویشهر خراسان رضویدانشگاه آزاد

11-29/1011-48/3411-56/8912-04/8212-14/4312-40/5412-51/9514-27/98

الهه سینکاییفاطمه سیما شادکامحدیث امیری پورفاطمه میریانزهره افخمفاطمه ابراهیم محمدیسمیرا زمانیپریسا عرب

خاتم اردکانشهر خراسان رضویسلکتور تهرانترمه دستجردی یزدآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزاددانشگاه آزاد

18-11/4619-20/4519-41/4319-46/2420-05/0320-11/5120-21/8120-28/54

زینب احمدپورزهرا رئیسیحدیث امیری پورفاطمه میریانفاطمه سرشتیزهره افخمفاطمه ابراهیم محمدیپریسا عرب

دانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهانسلکتور تهرانترمه دستجردی یزدسلکتور تهرانآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزاد

40-06/2742-02/0342-06/8542-40/7542-46/8544-01/5645-08/9146-14/12

عاطفه طباطباییفریده نوریانمحدثه ابراهیم پورفاطمه ادبیسارا ندافیپردیس عبدالمحمدیفائزه آشورپورالناز کمپانی

سلکتور تهرانفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختخاتم اردکانفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزادشهر خراسان رضویشهر خراسان رضوی

14/2214/3415/4315/7216/5016/5217/7919/56

ندا قریشیفریده نوریانجمیله سیفیزینب غفاریسوگول نویدیکژان رستمیمحدثه ابراهیم پورشهال محمودی

فوالد مبارکه سپاهانفوالد مبارکه سپاهانشهر خراسان رضویشهر خراسان رضویخاتم اردکاندانشگاه آزادآسان پرداختغفاری تاکستان

59/911-02/601-04/721-07/731-08/101-08/181-10/241-10/82

مریم موسویمحدثه اوالدیمهرشاد فرحسینیزینب احدیفاطمه زهرا قلعه نوییملیحه بختیزهرا جعفر آبادی

سلکتور تهرانشهر خراسان رضویسلکتور تهرانآسان پرداختدانشگاه آزاددانشگاه آزادغفاری تاکستان

58-25/311-01/10/851-01/41/921-05/21/271-06/40/501-07/49/901-10/47/07

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

زهرا پاریادمارال عطاردیالناز کمپانیمریم اصغریحدیث احمدییاگانه میر حسینیمهدیه زعیمیریحانه مبینی
غفاری تاکستانسلکتور تهرانشهر خراسان رضویشهر خراسان رضویآسان پرداختترمه دستجردی یزددانشگاه آزادفوالد مبارکه سپاهان

 متر 10000

پیلده روی

. بهبود بخشید1-01/41/92خانم فاطمه زهرا قلعه نویی از تیم دانشگاه آزاد در ماده پیاده روی رکورد جوانان را با رکورد 

. ثانیه بهبود بخشید59/91خانم شهال محمودی  از تیم غفاری تاکستان در ماده چهارصد متر با مانع  رکورد ملی و باشگاهی را را با رکورد 

پرش طول

 متر1500

 متر با مانع3000

 متر5000

 متر10000

 متر با مانع110

 متر با مانع400

 فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسالمی ایران
(بانوان)تهران - 98 شهریور 1 و 31مرحله نخست قهرمانی باشگاه های کشور، 

 متر100

 متر200

 متر400

 متر800



5/615/455/415/405/295/145/115/05
زهرا پاریادمریم کاظمیحدیث احمدیپردیس عبدالمحمدی

غفاری تاکستانترمه دستجردی یزدآسان پرداختدانشگاه آزاد
12/1311/8911/8811/39

شمیم اشرف رادمینا حسینیمهدیه زعیمیمهسا کارگرسپیده توکلی نیک
ترمه دستجردی یزدترمه دستجردی یزددانشگاه آزادآسان پرداختدانشگاه آزاد

1/731/701/651/651/55

نیلوفر فشخورانیفاطمه ادبیسارا کریمیسمیرا کردعلیفاطمه خداییمهسا میرزا طبیبی
سلکتور تهرانخاتم اردکانشهر خراسان رضویترمه دستجردی یزدخاتم اردکانفوالد مبارکه سپاهان

3/753/102/902/902/702/50
ثنا دادرسمانا حسینینادیا مظلوم زادهآرزو عبداللهیصبا عظیمیسمیرا حاتمیامینه ایریسحر ضیایی

دانشگاه آزادغفاری تاکستانغفاری تاکستانخاتم اردکانخاتم اردکانشهر خراسان رضویآسان پرداختفوالد مبارکه سپاهان
43/3837/9437/2635/9033/7833/5133/3024/06

بهناز شریفیانفاطمه یوسفیملینا رضایی ملکمریم نوروزیژاله کاردانمبینا طاهرخانیثنا دادرسسپیده توکلی نیک
ترمه دستجردی یزدفوالد مبارکه سپاهانغفاری تاکستانفوالد مبارکه سپاهانآسان پرداختآسان پرداختدانشگاه آزاددانشگاه آزاد

13/5812/1411/8410/8511/7210/6610/6110/34
صدیقه مزیدیوصال رحمانیانزهرا قربانیانزهرا امیدوارمهال محروقیالهام سمرقندیانزهرا نجفیژاله کاردان
ترمه دستجردی یزدشهر خراسان رضویخاتم اردکانترمه دستجردی یزدفوالد مبارکه سپاهاندانشگاه آزاددانشگاه آزادآسان پرداخت

49/6342/8442/6842/6140/2238/6838/5029/17
مانا حسینیملیکا نوروزیمریم نوروزیفاطمه یوسفیبیتا فکریمهدیه حکمت سرازهرا عرب رستمیریحانه آرانی
غفاری تاکستانسلکتور تهرانفوالد مبارکه سپاهانفوالد مبارکه سپاهانغفاری تاکستاندانشگاه آزادآسان پرداختآسان پرداخت

53/8849/2448/5643/9543/1241/9230/0327/42
خاتم اردکانغفاری تاکستانآسان پرداختسلکتور تهرانترمه دستجردی یزدفوالد مبارکه سپاهانشهر خراسان رضویدانشگاه آزاد

ترمه دستجردیخاتم اردکانسلکتور تهرانغفاری تاکستانفوالد مبارکه سپاهانشهر خراسان رضویآسان پرداختدانشگاه آزاد
3-57/623-58/344-00/064-11/534-18/874-20/284-28/104-33/11

صالحه قانعیصدف آقاجانیشقایق لطفیفرنوش آقاییفائزه طباطباییسمیرا خجستهفاطمه محیطی زادهشیرین نوتاش
خاتم اردکانفوالد مبارکه اصفهانشهر خراسان رضویترمه دستجردی یزدفوالد مبارکه اصفهانشهر خراسان رضویخاتم اردکانآسان پرداخت

39343890376834333363307930521580

222.51601561447761/55534مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم

جمع امتیازات

. متر بهبود بخشید53/88خانم ریحانه آرانی از تیم آسان پرداخت در ماده پرتاب چکش رکورد باشگاهی را با رکورد 

. متر سوم مشترک شدند1/65در ماده پرش ارتفاع خانم مهدیه زعیمی از تیم دانشگاه آزاد و مینا حسینی از تیم ترمه دستجردی یزد با رکورد 

سلکتور تهرانخاتم اردکانترمه دستجردی یزدغفاری تاکستان

. متر بهبود بخشید3/75خانم مهسا میرزا طبیبی از تیم فوالد مبارکه سپاهان در ماده پرش با نیزه رکورد باشگاهی را با رکورد 

دهگانه

فوالد مبارکه سپاهانشهر خراسان رضویآسان پرداختدانشگاه آزادامتیازات تیمی

52/2552/5656/1356/47

 متر 4*400

امدادی

نیمه ماراتن

پرتاب چکش

 متر 4*100

48/2449/0549/7351/38امدادی

پرش سه گام

پرش ارتفاع

پرش با نیزه

پرتاب نیزه

پرتاب وزنه

پرتاب دیسک

پرش طول





 


