
بسمه تعالی

گزارش نهایی مسابقاتفرم 
قهرمانی مناطق ورزشی دانشجویان

9:منطقه-سراسر کشوردانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

پسران دختران



دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشیپسرگزارش نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته هاي اجتماعی دانشجویان 
96-97:  تحصیلیسال9: منطقه

میزان مشارکت دانشگاه ها

دانشگاه میزبان تاریخ برگزاري

نتایج تیمی

رشته ورزشی

عنوان

ردیف

اسامی دانشگاه هاي شرکت کننده تعداد 
ورزشکار مقام سوم مقام دوم مقام اول

حکیم -دامغان-صنعتی شاهرود- بجنورد-فردوسی مشهد- سمنان
غیرانتفاعی -قوچان-بزرگمهر قائنات-صنعتی بیرجند-سبزواري

)تیم12(فرهنگیان-)ع(بین المللی امام رضا-فردوس مشهد
144 سمنان بهمن29لغایت 24 خراسان فرهنگیان

رضوي
غیرانتفاعی فردوس 

مشهد
بین المللی امام 

)ع(رضا والیبال 1

- قوچان--سمنان بجنورد -فردوسی مشهد-صنعتی شاهرود
)تیم7(غیرانتفاعی خیام- غیرانتفاعی سناباد گلبهار 84 صنعتی شاهرود اسفند12لغایت 7 فردوسی مشهد غیرانتفاعی سناباد 

گلبهار صنعتی شاهرود بسکتبال 2

-صنعتی شاهرود-گناباد- بجنورد-بیرجند-سمنان-فردوسی مشهد
بزرگمهر -کاشمر-حکیم سبزواري-تربت حیدریه-صنعتی بیرجند

)تیم14(غیرانتفاعی فردوس-غیرانتفاعی خیام- نیشابور- قائنات
158 فردوسی مشهد بهمن23لغایت 17 صنعتی شاهرود غیرانتفاعی خیام سمنان فوتسال 3

سناباد غیرانتفاعی -بیرجند-سمنان- فردوسی مشهد-حکیم سبزواري
)تیم5(گلبهار 70 حکیم سبزواري بهمن11لغایت 6 غیرانتفاعی سناباد 

گلبهار فردوسی مشهد حکیم سبزواري هندبال 4



دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشیپسرگزارش نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته هاي اجتماعی دانشجویان 
96-97:    تحصیلیسال 9:منطقه

میزان مشارکت دانشگاه ها

دانشگاه میزبان تاریخ برگزاري

نتایج تیمی

ورزشیرشته 

عنوان

ردیف
اسامی دانشگاه هاي شرکت کننده تعداد ورزشکار مقام سوم مقام دوم مقام اول

حکیم -سمنان-بیرجند-فردوسی مشهد-صنعتی شاهرود
غیرانتفاعی سناباد گلبهار-علمی کاربردي-سبزواري

)تیم7(
56 صنعتی شاهرود بهمن20لغایت 18 صنعتی شاهرود

امتیاز317

علمی کاربردي 
مشهد

امتیاز353

فردوسی مشهد
امتیاز489 شنا 5

-سمنان    صنعتی شاهرود-بیرجند-فردوسی مشهد-کاشمر
-حکیم سبزواري-اسفراین            بزرگمهر قائنات-دامغان

)تیم11(نیشابور     فرهنگیان خراسان شمالی
39 کاشمر بهمن7لغایت 5

بیرجند
اسفراین فردوسی مشهد تنیس روي میز 6

دامغان

- بیرجند- بجنورد-سمنان-فردوسی مشهد-صنعتی شاهرود
-حکیم سبزواري-کاشمر-دامغان-اسفراین-صنعتی شاهرود

غیرانتفاعی سناباد گلبهار- )ع(بین المللی امام رضا-قوچان
)تیم13(

103 صنعتی شاهرود بهمن18لغایت 16 بجنورد فردوسی مشهد غیرانتفاعی سناباد 
گلبهار کشتی آزاد 7

- بیرجند- بجنورد-سمنان-فردوسی مشهد-صنعتی شاهرود
-دامغان-کاشمر-بزرگمهر قائنات-اسفراین-صنعتی شاهرود

غیرانتفاعی سناباد گلبهار- )ع(بین المللی امام رضا-قوچان
)تیم13(

70 صنعتی شاهرود بهمن18لغایت 16 فردوسی مشهد صنعتی شاهرود غیرانتفاعی سناباد 
گلبهار کشتی فرنگی 8

حکیم - صنعتی شاهرود-سمنان-فردوسی مشهد-بیرجند
)تیم7)(ع(موسسه امام رضا-غیرانتفاعی اقبال-سبزواري 14 بیرجند بهمن11لغایت 8 امام بین المللی 

)ع(رضا صنعتی شاهرود فردوسی مشهد بدمینتون 9



دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشیپسرگزارش نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته هاي اجتماعی دانشجویان 
96-97:    سال  تحصیلی9:  منطقه

میزان مشارکت دانشگاه ها

دانشگاه میزبان تاریخ برگزاري

نتایج تیمی

رشته ورزشی

عنوان

ردیف

هاي شرکت کنندهاسامی دانشگاه  تعداد 
ورزشکار مقام سوم مقام دوم مقام اول

-صنعتی شاهرود-بیرجند-سمنان-فردوسی مشهد- تربت حیدریه
)تیم9)(ع(بین المللی امام رضا- غیرانتفاعی بینالود-قوچان-کاشمر 29 تربت حیدریه اسفند10لغایت 8 بیرجند صنعتی شاهرود

فردوسی مشهد
کاراته 10

سمنان

-صنعتی شاهرود-بیرجند-بجنورد-سمنان-فردوسی مشهد-دامغان
- )ع(بین المللی امام رضا- فرهنگیان مشهد- تربت جام-قوچان

)تیم11(غیرانتفاعی سناباد گلبهار
53 دامغان اسفند18لغایت 17 صنعتی شاهرود صنعتی قوچان فردوسی مشهد تکواندو 11

صنعتی -حکیم سبزواري-بیرجند- سمنان-مشهدفردوسی - شیروان
)تیم6(شاهرود 23 شیروان اسفند9لفایت 7 صنعتی شاهرود بیرجند فردوسی مشهد شطرنج 12

غیرانتفاعی سناباد گلبهار-صنعتی شاهرود-فردوسی مشهد-بجنورد
)تیم4( 28 بجنورد اسفند11لغایت 9 صنعتی شاهرود بجنورد غیرانتفاعی 

سناباد گلبهار جودو 13

حکیم -صنعتی شاهرود-بیرجند- بجنورد-سمنان-فردوسی مشهد
غیرانتفاعی سناباد - غیرانتفاعی خاوران- قوچان-کاشمر-سبزواري

)تیم10(گلبهار
66 فردوسی مشهد بهمن20لغایت 18 فردوسی مشهد

امتیاز56
غیرانتفاعی خاوران

امتیاز83

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

امتیاز95
دوومیدانی 14



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویان شنا:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
96- 97سال   تحصیلی 9:   منطقه

/یا مادهاوزان
تعداد شرکت 
کنند در هر 

وزن

مقام سوممقام دوممقام اول
تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

14/متر آزاد50
نفر

مهدي بالش آبادي
00:26:00

حکیم 
سبزواري

پوریا نیرومند
00:26:85

کاربردي علمی 
مشهد

محمدرضا خاوري
فردوسی مشهد00:27:89

لغایت     18
بهمن20

صنعتی 
56شاهرود

-سمنان-بیرجند-فردوسی مشهد-صنعتی شاهرود
-حکیم سبزواري
-علمی کاربردي

غیرانتفاعی سناباد گلبهار
)تیم7(

متر کرال 50
نفر14/ پشت

پوریا نیرومند
00:32:43

علمی 
کاربردي 

مشهد

امیررضا رضایی
00:34:36

غیرانتفاعی سناباد 
گلبهار

هیراد مومن هروي
فردوسی مشهد00:34:90

/ متر قورباغه50
نفر11

محمد رازنهان
00:33:88

فردوسی 
مشهد

نادر شمیرانی
آرش نسیمی شادسمنان00:34:24

فردوسی مشهد00:35:62

/متر پروانه50
نفر13

امیررضا علی 
اصغرزاده

00:30:10

فردوسی 
مشهد

پوریا نیرومند
00:30:17

علمی کاربردي 
مشهد

دانش مراد اسحاقی
فردوسی مشهد00:31:39

/ متر آزاد100
نفر12

مهدي بالش آبادي
00:58:44

حکیم 
سبزواري

شاهین ایزدیار
میرزاییحسین فردوسی مشهد01:00:44

صنعتی شاهرود01:03:08



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویانشنا:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
96-97سال تحصیلی 9:   منطقه

/یا مادهاوزان
تعداد شرکت کنند 

در هر وزن

مقام سوممقام دوممقام اول
تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

/ متر پروانه100
نفر11

امیررضا  علی 
اصغرزاده علیایی

01:07:11

فردوسی 
مشهد

علی مالکاظمی
دانش مراد اسحاقیسمنان01:11:99

فردوسی مشهد01:15:50

لغایت   18
بهمن20

صنعتی 
56شاهرود

-فردوسی مشهد-صنعتی شاهرود
-حکیم سبزواري- سمنان-بیرجند

-کاربرديعلمی 
غیرانتفاعی سناباد گلبهار

)تیم7(

/ متر قورباغه100
نفر13

شاهین ایزدیار
01:17:87

فردوسی
مشهد

نادر شمیرانی
محمدرضا خاوريسمنان01:20:35

فردوسی مشهد01:27:91

13/ متر آزاد200
نفر

بالش آباديمهدي 
02:17:36

حکیم 
سبزواري

امیرعلی همتیان
02:23:53

فردوسی 
مشهد

علی مال کاظمی
سمنان02:24:47

/ متر قورباغه200
نفر11

شاهین ایزدیار
02:57:90

فردوسی 
مشهد

محمد رازنهان
02:59:71

فردوسی 
مشهد

ارحسن دوستد
03:12:64

علمی کاربردي 
مشهد

متر مختلط 200
نفر12/ انفرادي

امیرعلی همتیان
02:44:37

فردوسی 
مشهد

احمدرضا کوه 
فالح

02:48:24

صنعتی 
شاهرود

رضا یزدي
02:53:20

علمی کاربردي 
مشهد

11/ متر آزاد400
نفر

امیررضا علی 
اصغرزاده علیایی

05:12:56

فردوسی 
مشهد

احمدرضا کوه 
فالح

05:22:05

صنعتی 
شاهرود

میالد ایزانلو
بیرجند05:59:51

مترکرال 100
نفر12/ پشت

امیرعلی همتیان
01:12:85

فردوسی 
مشهد

هیراد مومن 
هروي

01:15:38

فردوسی 
مشهد

زديرضا ی
01:15:41

علمی کاربردي 
مشهد



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویانشنا:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
96- 97سال   تحصیلی9منطقه 

/یا مادهاوزان
تعداد شرکت 
کنند در هر 

وزن

مقام سوممقام دوممقام اول
تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

100در 4
مترمختلط 

تیم 6/ امدادي
نفر24و 

فردوسی مشهد
04:53:88

علمی کاربردي
05:15:77

سمنان
05:21:96

لغایت      18
20

بهمن

صنعتی 
56شاهرود

-فردوسی مشهد-صنعتی شاهرود
-حکیم سبزواري- سمنان-بیرجند

-علمی کاربردي
7(غیرانتفاعی سناباد گلبهار

)تیم



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویانشنا:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
96- 97سال  تحصیلی   9منطقه 

/یا مادهاوزان
تعداد شرکت 

کنند در هر وزن

مقام سوممقام دوممقام اول
تاریخ 
دانشگاه میزبانبرگزاري

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

متر 100در 4
6/ امداديدآزا

نفر24تیم و 

فردوسی مشهد
04:38:81

صنعتی شاهرود
04:44:48

حکیم سبزواري
04:51:56

18
لغایت
20

بهمن

56صنعتی شاهرود

-فردوسی مشهد-صنعتی شاهرود
-حکیم سبزواري- سمنان-بیرجند

-علمی کاربردي
غیرانتفاعی سناباد گلبهار

)تیم7(



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسرروي میز دانشجویان تنیس:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
96-97سال   تحصیلی 9:    منطقه

یا اوزان
/ماده

تعداد 
شرکت 

کنند در هر 
وزن

مشتركمقام سوممقام دوممقام اول

دانشگاه تاریخ برگزاري
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

/ انفرادي
فردوسی محمدرضا یوسفینفر39

مشهد
فردوسی شیخ الطایفهمحمدعلی 

مشهد

فردوسی مشهدفرمحمدرضا هاشمی 

39کاشمربهمن7لغایت 5

- بیرجند- فردوسی مشهد-کاشمر
-دامغان-صنعتی شاهرود- سمنان

اسفراین            بزرگمهر 
نیشابور     - حکیم سبزواري- قائنات

فرهنگیان خراسان شمالی
)تیم11(

دامغاناحسان صداقتی

17/ دوبل
34تیم و 
نفر

محمدرضا یوسفی
محمدعلی شیخ الطایفه

فردوسی 
مشهد

علی اسکندري
محمدرضا هاشمی فر

فردوسی 
مشهد

سیدحسین حسینی
بیرجندمحمدعلی عساکره

احسان صداقتی
دامغانمحمدحسین سنجري



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویان کشتی آزاد:  نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
96-97سال   تحصیلی 9:    منطقه

/یا مادهاوزان
تعداد شرکت 

کنند در هر وزن

مقام سوممقام دوممقام اول
تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت ورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار
کننده

سیدمحمدحسیننفر10/ کیلو57
حیدریه

صنعتی 
امام بین المللی آرمان صدیقیشاهرود

)ع(رضا

غیرانتفاعی سناباد امیر هراتی
گلبهار

لغایت 16
بهمن18

صنعتی 
103شاهرود

فردوسی -صنعتی شاهرود
-بجنورد- سمنان-مشهد
-بزرگمهر قائنات-بیرجند

حکیم - کاشمر- دامغان-اسفراین
بین المللی -قوچان-سبزواري
غیرانتفاعی سناباد -)ع(امام رضا

)تیم13(گلبهار

دامغانحسین فتحی

غیرانتفاعی حمیدرضا قوچینفر12/ کیلو61
دامغانعلی صرفیسناباد گلبهار

علی عماد صالح 
قوچانشیروان

فردوسی مشهدعباس سلجوقی

اسفراینمتین امامیبیرجندمهران بابایینفر10/ کیلو65
بجنوردحمزه دهقان چنار

قوچانامیر زارعی

سمنانعلی خان محمديبجنوردحسین رحمانینفر12/ کیلو70
فردوسی مشهدسینا مهدوي

يسبزوارحکیم سجاد رنجبر

فردوسی رضا بنی اسدنفر10/ کیلو74
مشهد

علیرضا 
پورمحمدي

غیرانتفاعی سناباد 
گلبهار

امغاندامیرحسین آرمند

بجنوردمحمد نیک پور



امیرحسین نفر12/ کیلو79
پرادین

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

حمیدرضا 
نصیري

بین المللی امام 
)ع(رضا

بزرگمهر قائناتعلیزاده میانکوهمحسن 

لغایت 16
بهمن18

صنعتی 
103شاهرود

-فردوسی مشهد-صنعتی شاهرود
- بیرجند- بجنورد- سمنان

- اسفراین-بزرگمهر قائنات
- حکیم سبزواري-کاشمر-دامغان
- )ع(بین المللی امام رضا-قوچان

13(غیرانتفاعی سناباد گلبهار
)تیم

صنعتی شاهرودمحمدرضا کریمی

امیرحسین فردوسی مشهدعلی نظري نسبنفر10/ کیلو86
سمنانباقرشاهی

گلبهارغیرانتفاعی سناباد حامد محجوب

بجنوردحسین تاج محمدي

بین المللی امام عباس داوودينفر10/ کیلو92
)ع(رضا

امیرعباس 
فردوسی مشهدسرفرازان

سمناننژآدسیدرحیم حسینی 

بیرجندبهنام سلگی

نفر9/ کیلو97
اسماعیل 
نجاتیان 
احمدیان

غیرانتفاعی 
صنعتی شاهرودمحمدبادپیماسناباد گلبهار

وچانقمحمدحسین سلطانزاده

فردوسی مشهدمصطفی امیرزاده

مجتبی نیک نفر8/ کیلو125
عبدالوهاب فردوسی مشهدبین

وهابیان
غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

وچانقمحمد فهمیده

بیرجندسجاد رستم پور



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویان کشتی فرنگی:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
96-97:  سال   تحصیلی9:   منطقه

یا اوزان
/ماده

تعداد شرکت 
کنند در هر 

وزن

مقام سوممقام دوممقام اول
تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

5/ کیلو55
مسلم نادري خادمنفر

غیرانتفاعی 
سناباد 
گلبهار

صنعتی رسول سایري
شاهرود

بزرگمهر قائناتنوروزيعلی 

لغایت 16
بهمن18

صنعتی 
70شاهرود

- بجنورد-سمنان-فردوسی مشهد-صنعتی شاهرود
بزرگمهر -اسفراین-صنعتی شاهرود-بیرجند

بین المللی امام -قوچان-دامغان-کاشمر- قائنات
)تیم13(غیرانتفاعی سناباد گلبهار- )ع(رضا

فردوسی مشهدحسین مرتضوي

8/ کیلو60
علیرضا مخلصی اسفراینسعید تختانینفر

فریمانی
غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

بجنوردمحمود حاتمی

صنعتی شاهرودامین پدرام

8/ کیلو63
صنعتی مهرداد مهدوي خواهبجنوردمصطفی علیزاده مقدمنفر

شاهرود

فردوسی مشهدمحمد فخري

محمد نویدي 
نسب

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

8/ کیلو67
فردوسی عباس مقدسینفر

غیرانتفاعی محمد ثابت مقدممشهد
سناباد گلبهار

احمد صیقلی 
کاشمررودي

صنعتی شاهرودمحمد نبی زاده

8/ کیلو72
احسان فرجامی سمنانامیر حسین توکلیاننفر

مارشک
غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

محمد حسینی 
فردوسی مشهدنیا

بجنوردمصطفی پرویزي



77
9/ کیلوگرم
نفر

صنعتی بهمن صاحب کاري
غیرانتفاعی سناباد رضا پاسبانشاهرود

گلبهار

سیدمحمدرضا سیدي 
فردوسی مشهدبادلی

لغایت 16
بهمن18

صنعتی 
70شاهرود

فردوسی-صنعتی شاهرود
-بجنورد- سمنان-مشهد
-صنعتی شاهرود-بیرجند

حکیم - کاشمر- دامغان-اسفراین
بین المللی -قوچان-سبزواري
غیرانتفاعی سناباد -)ع(امام رضا

)تیم13(گلبهار

اسفراینحامد سعادت زاده

5/ کیلو82
امین حاجبی دامغانمحمدرضا گرزالدیننفر

تلکی
غیرانتفاعی سناباد 

گلبهار

بجنوردآرشام محمدزاده

قوچانيجواد موسو

5/ کیلو87
فردوسی حمید گلستانینفر

صنعتی شاهرودحمیدرضا رئیسیمشهد
غیرانتفاعی مقدمحسین حداد خواه 

سناباد گلبهار

قوچانامیرحسین علی بابایی

6/ کیلو97
غیرانتفاعی یزدان حسن پورنفر

صنعتی شاهرودعلی کارگريسناباد گلبهار

دامغانحسین غفاري

بجنوردمحمد شاهباز

4/ کیلو130
نفر

محمد رستمی پایین 
فردوسی مشهدمهران الهی مقدمبجنوردافراکتی

صنعتی شاهرودداوود بمانی

اسفراینعارف درخشنده توماج



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویان بدمینتون:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
96-97تحصیلیسال   9:   منطقه

یا اوزان
/ماده

تعداد 
شرکت 
کنند در 
هر وزن

مقام سوممقام دوممقام اول
تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت ورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار
کننده

/ انفرادي
فردوسیمحمد طاهرزادهنفر14

فردوسیمحمدامین عباسیمشهد
مشهد

سمنانامیرحسین کرد

لغایت  8
11

بهمن
31بیرجند

-فردوسی مشهد-بیرجند
صنعتی - سمنان

-حکیم سبزواري- شاهرود
موسسه - غیرانتفاعی اقبال
)ع(امام رضا

)تیم7(

امام بین المللی جواد اصالن بیگی
)ع(رضا

8/ دوبل
16تیم و 
نفر

حامد اعلمی
الیاس قمري

فردوسی
مشهد

مصطفی باللی
بیرجندرضا گردابی

آباديسجاد علی
حکیم سبزواريمحمد پرهیزگار

سیدفرید سیادت زاده
صنعتی شاهرودمنصور کارگذار



)بخش کومیته(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویان کاراته نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته 
96-97سال   تحصیلی9:   منطقه

یا اوزان
/ماده

تعداد 
شرکت کنند 

در هر وزن

مقام سوممقام دوممقام اول

تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

2/ کیلو55
نفر

سیدمهدي 
فردوسی مشهدحامدشباهنگصنعتی شاهرودمعصومی

--

لغایت 8
اسفند10

تربت 
29حیدریه

-فردوسی مشهد- تربت حیدریه
- صنعتی شاهرود- بیرجند- سمنان
- غیرانتفاعی بینالود-قوچان-کاشمر

)تیم9)      (ع(بین المللی امام رضا

--

4/ کیلو60
سمنانپویا اسفنجانیفردوسی مشهدایمان کامراننفر

بیرجندابراهیم محمدي

کاشمرهادي زارع زاده

6/ کیلو67
سمنانحسین آژیرصنعتی شاهرودهادي مالحنفر

فردوسی مشهدمحمدعلی مبارکی

قوچانمحمدرضا نامی

6/ کیلو75
مصطفی غفاري فردوسی مشهدفرزاد سراوانینفر

غیرانتفاعی بینالودنژاد
سمنانعلی گودرزي

قوچانآرش نادعلی زاده

6/ کیلو84
نفر

سیدهاشم 
محمد سمنانموسوي

قوچانمیشکارمطلق
صنعتی شاهرودعلیرضا محمدي

غیرانتفاعی محمدرضا طوري
بینالود

/ کیلو84+
عارف مددي بیرجندپیمان رضایینفر5

غیرانتفاعی بینالودماهانی

سیدامیرحسین 
نبوي

بین المللی امام 
)ع(رضا

محمد دامن 
قوچانخورشید



)بخش کاتاي انفرادي(ت آموزش عالی در مناطق ورزشی دانشگاه ها و موسساپسردانشجویان کاراته نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته 
96-97سال   تحصیلی9:   منطقه

یا اوزان
/ماده

تعداد 
شرکت کنند 

در هر وزن

مقام سوممقام دوممقام اول

تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

فردوسی مشهدمحمد جواد وفاییسمنانناصر محسن لونفر35
قوچانحسین جعفري

لغایت 8
اسفند10

تربت 
35حیدریه

-فردوسی مشهد- تربت حیدریه
- صنعتی شاهرود- بیرجند- سمنان
- غیرانتفاعی بینالود-قوچان-کاشمر

)تیم9)  (ع(بین المللی امام رضا
سیدمهدي موسوي 

)ع(امام رضا نسب



)بخش مبارزه(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویانتکواندو:  نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
96-97سال   تحصیلی 9:    منطقه

یا مادهاوزان
مقام سوممقام دوممقام اول

تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

/کیلوگرم54
علیرضا قوچانعلی بخشینفر7

قنبرآبادي

فرهنگیان
خراسان 
رضوي

مشهدفردوسیسعید هاشمی

17
لغایت
18

اسفند
59دامغان

صنعتی -فردوسی مشهد-بجنورد
غیرانتفاعی سناباد گلبهار                 - شاهرود

)تیم4(

دامغانجواد بور

/کیلوگرم58
صنعتی رضا رضائیسمنانمحمد عظیمینفر6

شاهرود
قوچانوحید محبتی

دامغاناحمد کیانی

/کیلوگرم63
غیرانتفاعی سعید بهشتینفر6

سناباد گلبهار
محمدجواد 

سمنانمهدوي
مشهدفردوسیبنیامین رنجبر

قوچانعباس قلی پور

/کیلوگرم68
بین المللی مسعود خوش نیتنفر8

)ع(امام رضا
محمدرضا 

تربت جامحاصلی
سمنانصومیامیرپسند مع

دامغانرضا کریمی

/کیلوگرم74
بین المللی رسول کسرائینفر6

فردوسیسجاد رضائی)ع(امام رضا
مشهد

قوچانمقدمسجاد اکبري 

فرهنگیانعلی خواجه داد
خراسان رضوي

/کیلوگرم80
غیرانتفاعی میالد رضاپورنفر6

شاهرودعلی رضائیسناباد گلبهار
مشهدفردوسیعلی واحدي فرد

فرهنگیانجواد عباسی
خراسان رضوي

/کیلوگرم87
فردوسیمحمد اکبرينفر5

قوچانهادي جنتیمشهد
دامغانکیارش کیا

فرهنگیانعلی دستجردي
خراسان رضوي

/کیلوگرم+ 87
صنعتی سهراب دفاعینفر5

شاهرود
محمد 
رزمخواه

فردوسی
مشهد

قوچانامین مهاجري
بجنوردعلیرضا قربانی



)بخش نمایشی(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویانتکواندو:  نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
96-97سال   تحصیلی 9:    منطقه

رشته

مقام سوممقام دوماولمقام 

دانشگاه تاریخ برگزاري
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت ورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار
کننده

پومسه 
/انفرادي

نفر12
بیرجندعادل نامداریانتربت جاممحمدرضا حاصلیسمنانمحمدرضا شیرازي

17
لغایت
18

اسفند
59دامغان

صنعتی -فردوسی مشهد-بجنورد
غیرانتفاعی سناباد گلبهار                 - شاهرود

)تیم4(
پومسه
/تیمی

چهار تیم و 
نفر12

خراسان فرهنگیانتیم
رضوي

فردوسی مشهدتیمصنعتی قوچانتیم



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویانشطرنج:  نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
96-97سال   تحصیلی 9:    منطقه

/رشته
تعداد 
شرکت 

کنند در هر 
رشته

مقام سوممقام دوممقام اول

دانشگاه تاریخ برگزاري
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت ورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار
کننده

انفرادي 
/ نیمه سریع

نفر17
حکیم سبزواريمیالد حجازيفردوسی مشهدسیاوش وجدانیفردوسی مشهدمرصاد خداشناس

20شیرواناسفند9لغایت 7
- سمنان-فردوسی مشهد- شیروان
صنعتی - حکیم سبزواري-بیرجند

تیم6(شاهرود

انفرادي 
/ برق آسا

نفر17
اريحکیم سبزومیالد حجازيفردوسی مشهدسروش رمضانیفردوسی مشهدمرصاد خداشناس



دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویان جودونتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
96-97سال تحصیلی 9:   منطقه

/یا مادهاوزان
تعداد شرکت کنند 

در هر وزن

مقام سوممقام دوممقام اول
تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

حامد امینی بجنورداحسان مهماندوستنفر3/ کیلوگرم60
زهران

فردوسی 
شاهرودصنعتی رسول سایريمشهد

9
لغایت
11

اسفند

28بجنورد
صنعتی -فردوسی مشهد-بجنورد
غیرانتفاعی سناباد گلبهار- شاهرود

)تیم4(

غیرانتفاعی جعفر فیروز آبادينفر5/ کیلوگرم66
فردوسی آرمین بندارسناباد گلبهار

صنعتی شاهرودزادهمحمد نبی مشهد

علی شاهوردیان نفر4/ کیلوگرم73
محمد شمشیري بجنوردبنابیدي

گوارشک

غیرانتفاعی 
باد سنا

گلبهار

رسول عیدي 
فردوسی مشهددیزاوندي

صنعتی محمدرضا کریمینفر5/ کیلوگرم81
شاهرود

محمدحسین 
احمدزاده خور

غیرانتفاعی 
سناباد 
گلبهار

یرانتفاعی غعلی صبوحی
سناباد گلبهار

غیرانتفاعی حامد محجوبنفر4/ کیلوگرم90
فردوسی مشهدامام علی مالیاروفبجنوردابوتراب ترابیسناباد گلبهار

4/ کیلوگرم100
فردوسی مجتبی نیک بینبجنوردمحمد شاهباز ورانلونفر

غیرانتفاعی یزدان حسن پورمشهد
د گلبهارسنابا

3/ کیلوگرم+ 100
نفر

عبدالوهاب وهابیان 
طوس

غیرانتفاعی 
صنعتی شاهرودمهران الهی مقدمبجنوردمحمد رستمیسناباد گلبهار



)رشته هاي انفرادي(و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی دانشگاه ها پسرنتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته دو ومیدانی  دانشجویان 
96-97:سال تحصیلی9:   منطقه

/یا مادهاوزان
تعداد شرکت کنند 

در هر وزن

مقام سوم  مشتركمقام دوممقام اول
تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت ورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار
کننده

رضا کاشفنفر10/ متر100
10.56

فردوسی 
مشهد

عادل بهرامیان
حامد خیرآباديبیرجند10.97

11.09
غیرانتفاعی 

خاوران

19
لغایت 

بهمن20

فردوسی 
66مشهد

-سمنان-فردوسی مشهد
صنعتی -بیرجند-بجنورد
-حکیم سبزواري- شاهرود

غیرانتفاعی - قوچان-کاشمر
غیرانتفاعی سناباد -خاوران

گلبهار

)تیم10( 

رضا کاشفنفر10/ متر200
22.17

فردوسی 
مشهد

حبیب حسینی
23.00

غیرانتفاعی 
خاوران

شهریاريامیر 
23.03

غیرانتفاعی سناباد 
گلبهار

رضا کاشفنفر8/ متر400
50.20

فردوسی 
مشهد

بیگیمحمدرضا 
سیدسعید موسويسمنان50.50

53.46
غیرانتفاعی 

خاوران

محمدرضا بیگینفر11/ متر800
سینا شکوهسمنان59.51-1

04.71-2
غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

وحید توکلو
فردوسی مشهد07.09-2

محمدرضا بیگینفر9/ متر1500
سینا شکوهسمنان16.85-4

19.95-4
غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

محمد فرجی
20.91-4

غیرانتفاعی 
خاوران

سجاد سنجرينفر7/ متر5000
31.67-18

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

علیرضا حسن نژاد
40.51-18

ی غیرانتفاع
سناباد گلبهار

منیب فقهی
بیرجند50.35-18

محمد فرجینفر4/ متر10000
25.78-34

غیرانتفاعی 
خاوران

سجاد سنجري
13.00-35

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

منیب فقهی
بیرجند08.92-39

Km10 پیاده
نفر3/ روي

مصطفی نوروزیان
08.33-1

صنعتی 
شاهرود

رضا رودهی
08.50-1

غیرانتفاعی 
لبهارسناباد گ

سعید توکلو
26.32-1

غیرانتفاعی سناباد 
گلبهار



8/ متربا مانع110
نفر

حامد خیرآبادي
15.15

غیرانتفاعی 
خاوران

محمد اختیار آبادي
17.59

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

اسماعیل مصدق
17.77

غیرانتفاعی سناباد 
گلبهار

19
لغایت 

بهمن20

فردوسی 
66مشهد

-سمنان-فردوسی مشهد
صنعتی -بیرجند-بجنورد
-حکیم سبزواري- شاهرود

غیرانتفاعی - قوچان-کاشمر
غیرانتفاعی سناباد -خاوران

گلبهار

)تیم10( 

6/ متر4×100
نفر24تیم و 

جواد مرغشی
سعید موسوي              

حبیب حسینی                
رضا کوهستانی

47.36

غیرانتفاعی 
خاوران

محمدسعید شهمرادي                     
سید محمد سیدپور 

رضا بهبودي         
محمد امیر توکلو

47.55

بجنورد

علی یوسفی      
حسین احمدي

رضا دالکه          
امیرحسین رجبی

48.37

رجندبی

3/ متر4×400
نفر12تیم و 

محمدرضا دالکه    
محمدحسین سمندري   

پژمان عوض پور
وحید توکلو

45.60-3

فردوسی 
مشهد

امیرحسین رجبی     
رضا دالکه               

نبی یوسفی        
حسین احمدي

48.79-3

بیرجند

علی اکبر کاظمی   
مصطفی نوروزیان    

هادي مالح     
محمدرسول زمانی

54.83-3

صنعتی شاهرود

11/ پرش طول
نفر

عادل بهرامیان
امیر شهریاريبیرجند6.62

6.03
غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

سعید موسوي
5.99

غیرانتفاعی 
خاوران

7/ با مانع3000
نفر

محمد فرجی
05.41-10

غیرانتفاعی 
خاوران

سینا شکوه
25.47-10

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

لیرضا حسن نژادع
04.03-11

غیرانتفاعی سناباد 
گلبهار

13/ پرتاب دیسک
نفر

امیر سلحشور
42.07

غیرانتفاعی 
خاوران

سجاد زارع
41.72

فردوسی 
مشهد

کمال طالب زاده
39.24

غیرانتفاعی سناباد 
گلبهار

محمد اختیار آبادينفر4/ پرش ارتفاع
1.90

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

امیرحسین زنگنه
1.80

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

رضا کوهستانی
1.60

غیرانتفاعی 
خاوران

12/ پرتاب وزنه
نفر

شاهین مهردالن
18.00

غیرانتفاعی 
خاوران

مرتضی زنگالی
سجاد زارعفردوسی13.12

فردوسی مشهد12.43

حسین احمدينفر8/ پرتاب نیزه
علی حاجی بگلوبیرجند41.89

مجتبی رحمتیبجنورد41.58
حکیم سبزواري41.30



11/ پرتاب چکش
نفر

شاهین مهردالن
34.90

غیرانتفاعی 
خاوران

مجید حالجی
سجاد زارعسمنان32.55

فردوسی28.12

19
لغایت 

بهمن20

فردوسی 
66مشهد

-سمنان-فردوسی مشهد
صنعتی -بیرجند-بجنورد
-حکیم سبزواري- شاهرود

غیرانتفاعی - قوچان-کاشمر
غیرانتفاعی سناباد -خاوران

گلبهار

)تیم10( 

10/ پرش سه گام
نفر

عادل بهرامیان
امیر حسین زنگنهبیرجند12.90

12.10
غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

مرغشیجواد 
11.98

غیرانتفاعی 
خاوران

6/ متربامانع400
نفر

حامد خیر آبادي
59.15

غیرانتفاعی 
خاوران

شهریاريامیر 
17.59

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

اسماعیل مصدق
17.77

غیرانتفاعی سناباد 
گلبهار

امتیاز56فردوسی مشهدامتیاز83غیرانتفاعی خاورانامتیاز95سناباد گلبهارغیرانتفاعیتیمی



بسمه تعالی

گزارش نهایی مسابقاتفرم 
قهرمانی مناطق ورزشی دانشجویان

9:منطقه-دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

پسران دختران 



ه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشیدانشگادختردانشجویان سابقات قهرمانی رشته هاي اجتماعینتایج نهایی م
96-97: سال تحصیلی9:   منطقه

میزان مشارکت دانشگاه ها

دانشگاه میزبان تاریخ برگزاري

نتایج تیمی

رشته ورزشی

عنوان

ردیف
اسامی دانشگاه هاي شرکت کننده تعداد ورزشکار مقام سوم مقام دوم مقام اول

-سمنان-شهدفردوسی م-صنعتی شاهرود
-بزرگمهر قائنات-نیشابور-دامغان-بجنورد

)ع(بین المللی امام رضا- گناباد
)تیم9(

108 صنعتی شاهرود اسفند1بهمن لغایت 26 سمنان صنعتی شاهرود فردوسی مشهد والیبال 1

-)ع(بین المللی امام رضا-فردوسی مشهد
)تیم3(غیرانتفاعی سناباد گلبهار  36 فردوسی مشهد بهمن20لغایت18 )ع(بین المللی امام رضا غیرانتفاعی سناباد گلبهار فردوسی مشهد بسکتبال 2

-صنعتی شاهرود-بجنورد-مشهدفردوسی
)تیم5(حکیم سبزواري 54 فردوسی مشهد اسفند12لغایت 10 صنعتی شاهرود حکیم سبزواري فردوسی مشهد هندبال 4

صنعتی - بجنورد-سمنان-فردوسی مشهد
کوثر -دامغان-سبزواريحکیم- شاهرود
غیر انتفاعی خیام       -سناباد گلبهار-بجنورد

)تیم9(

43 فردوسی مشهد اسفند12لغایت 10 غیر انتفاعی خیام سمنان صنعتی شاهرود بدمینتون 5

-صنعتی شاهرود-فردوسی مشهد-بیرجند
)تیم5(فرهنگیان مشهد -حکیم سبزواري 18 بیرجند بهمن7لغایت 5 ودصنعتی شاهر بیرجند فردوسی مشهد تنیس روي میز 6



کوثر بجنورد -بیرجند-سمنان-فردوسی مشهد
-پیام نور-حکیم سبزواري- صنعتی شاهرود -

غیرانتفاعی سناباد گلبهار -فنی حرفه اي الزهرا 
)تیم10) (ع(بین المللی امام رضا-

58 فردوسی مشهد اسفند7لغایت 5
فردوسی مشهد

امتیاز41
سناباد گلبهارغیرانتفاعی
امتیاز70

فنی حرفه اي الزهرا
امتیاز73 دو و میدانی 7

-سمنان-فردوسی مشهد-صنعتی شاهرود
سناباد -فنی حرفه اي الزهرا-بجنورد-بیرجند

)ع(بین المللی امام رضا-گلبهار
)تیم8(

54 صنعتی شاهرود بهمن13لغایت 11
الزهرافنی حرفه اي

امتیاز342

باد سناغیر انتفاعی 
گلبهار

امتیاز346

فردوسی مشهد
امتیاز365 شنا 8

-بیرجند-سمنان-فردوسی مشهد- شیروان
حکیم - فرزانگان سمنان-صنعتی شاهرود

-شیروان-فناوري نوین سبزوار-سبزواري
- غیرانتفاعی حکیم طوس-فناوري نوین قوچان

)تیم11(غیرانتفاعی سناباد گلبهار

47 شیروان بهمن16لغایت 14 نانسم صنعتی شاهرود فردوسی مشهد کاراته 9

حکیم -بجنورد-فردوسی مشهد-نیشابور
)تیم4(سبزواري 16 نیشابور بهمن7لغایت 5 بجنورد فردوسی مشهد حکیم سبزواري شطرنج 10

-سمنان-فردوسی مشهد-صنعتی شاهرود
غیر انتفاعی - )ع(بین المللی امام رضا-بیرجند

)تیم6(خاوران 
31 رودصنعتی شاه بهمن9لغایت 7 صنعتی شاهرود )ع(بین المللی امام رضا فردوسی مشهد تیراندازي 11

-بیرجند-سمنان-فردوسی مشهد- گناباد
بین - حکیم سبزواري- صنعتی شاهرود-بجنورد

)تیم8) (ع(المللی امام رضا
33 گنابادمجتمع آموزش عالی  اسفند10لغایت 8 صنعتی شاهرود بجنورد فردوسی مشهد اندوتکو 12



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی دختردانشجویان بدمینتون:   رشتهنتایج نهایی مسابقات قهرمانی 
96-97سال تحصیلی  9:   منطقه

اوزان یا 
تعداد / ماده

شرکت 
کنندگان 
هر وزن یا 

ماده

مقام سوم مشتركمقام دوممقام اول
تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

انفرادي
صنعتی فاطمه سروقدينفر12

سمناندالرام احمديشاهرود

حنانه حسین پور
خیام غیرانتفاعی 
مشهد

10
لغایت       

12
اسفند

فردوسی 
43مشهد

صنعتی - بجنورد-سمنان-فردوسی مشهد
کوثر -دامغان-حکیم سبزواري- شاهرود
غیر انتفاعی خیام       -سناباد گلبهار-بجنورد

)تیم9(

مهال عباسی

دوبل
تیم و  13

نفر26

صفورا زمانلو

صنعتی 
شاهرود

مژگان رضایی

فردوسی 
مشهد

ماهرخ خلیقی

سی مشهدفردو
مینا بوجاري

فائزه برگییاسمین شبیهی

فائزه ابوترابی

بجنورد

فائزه شهیدي



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی دختردانشجویان تنیس روي میز:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
96-97سال تحصیلی 9منطقه

اوزان یا 
/ ماده

تعداد 
شرکت 

کنندگان 
هر وزن 
یا ماده

مقام سوم مشتركمقام دوممقام اول

تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

تعداد دانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار
اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکار

/انفرادي
فردوسی حمیده ایرانمنشنفر18

بیرجندافسانه حسن نژادمشهد

بیرجندمژگان جعفري

5
لغایت         

7
بهمن

حکیم -صنعتی شاهرود-فردوسی مشهد-بیرجند20بیرجند
)تیم5(فرهنگیان مشهد -سبزواري

صنعتی شاهروداکرم بمانی

دوبل
تیم و 9

نفر18

حمیده ایرانمنش

ی فردوس
مشهد

افسانه حسن نژاد

بیرجند

الهه صابري

صنعتی شاهرود
اکرم بمانی

مژگان جعفريمعصومه مدرسی
فرزانه طبسی

فردوسی مشهد

سعیده مختاري



)رشته هاي انفرادي(لی در مناطق ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عادخترنتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته دو ومیدانی  دانشجویان 
96-97:  سال تحصیلی9: منطقه

/ اوزان یا ماده
تعداد شرکت 
کنندگان هر 
وزن یا ماده

مقام سوم  مشتركمقام دوممقام اول

تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت زشکاروردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار
کننده

/      متر100
نفر13

مهدیه ذاکر
13.43

سناباد غیرانتفاعی 
گلبهار

سمانه حاتمی
13.51

فنی حرفه اي 
الزهرا

نیلوفر هروي
13.52

امام بین المللی 
)ع(رضا

لغایت 5
7

اسفند

فردوسی 
58مشهد

-سمنان-فردوسی مشهد
-کوثر بجنورد -بیرجند

حکیم -هرود صنعتی شا
فنی - پیام نور-سبزواري

غیرانتفاعی -حرفه اي الزهرا 
بین المللی -سناباد گلبهار 

)تیم10) (ع(امام رضا

/              متر200
نفر13

سمانه حاتمی
27.70

فنی حرفه اي 
الزهرا

معصومه الحمید
27.93

خراسان پیام نور
رضوي

پریسا  آخوندي       
زهرافنی حرفه اي ال27.94

/       متر400
نفر10

فائزه طباطبایی
پریسا  آخونديپیام نور3/02-1

2/06-1
فنی حرفه اي 

الزهرا
مونس ظهور پرور

مشهدفردوسی2/07-1

/        متر800
نفر7

نجیبه شرشبی
22/32-2

سناباد غیرانتفاعی 
گلبهار

نسترن نجفی
98/39-2

فنی حرفه اي 
الزهرا

زادهفائزه حقی
مشهدفردوسی20/45-2

/    متر1500
نفر10

افسانه فریدي
25/15-5

سناباد غیرانتفاعی 
گلبهار

آرزو حیدري
زهرا آهنیکوثر بجنورد75/17-5

17/26-5
سناباد غیرانتفاعی 
گلبهار

/      متر5000
نفر9

افسانه فریدي
5/50-19

سناباد غیرانتفاعی 
گلبهار

زهرا آهنی
0/46-20

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

آرزو حیدري
کوثر بجنورد03/26-21

/ متربا مانع100
نفر6

سمیرا خجسته
41/16

فنی حرفه اي 
الزهرا

مریم اصغري
فائزه فیض آباديبیرجند85/16

فنی حرفه اي الزهرا03/17



/      پرتاب نیزه
نفر6

سمیه نطقی
ه فیض آباديفائزبیرجند49/35

59/30
فنی حرفه اي 

الزهرا
میترا آغار

مشهدفردوسی50/30

لغایت 5
7

اسفند

فردوسی 
58مشهد

-سمنان-فردوسی مشهد
-کوثر بجنورد -بیرجند

حکیم -صنعتی شاهرود 
فنی - پیام نور-سبزواري

غیرانتفاعی -حرفه اي الزهرا 
بین المللی -سناباد گلبهار 

)تیم10) (ع(امام رضا

/     اب وزنهپرت
نفر6

نازنین گل احمدي
78/10

سناباد غیرانتفاعی 
گلبهار

سمیه نطقی مقدم
سارا غالمیبیرجند10.33

05/10
سناباد غیرانتفاعی 
گلبهار

/ پرتاب دیسک
نفر7

وصال رحمانیان
21/39

امام بین المللی 
)ع(رضا

نازنین گل احمدي
13/36

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

ریم سیدنوزاديم
مشهدفردوسی74/31

/    پرش ارتفاع
نفر5

سمیرا خجسته
45/1

فنی حرفه اي 
الزهرا

شقایق لطفی
39/1

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

هانیه اسدیان
مشهدفردوسی30/1

/    پرش طول
نفر8

مریم اصغري
فائزه طباطباییبیرجند37/5

سپیده حضرتیپیام نور99/4
مشهدفردوسی91/4

100*4
شش تیم و     

نفر24

سمانه حاتمی

فنی حرفه اي 
الزهرا

6/56

مریم اصغري

8/57

فاطمه حیدري

امام بین المللی 
)ع(رضا

لغایت 5
7

اسفند

فردوسی 
58مشهد

-سمنان-فردوسی مشهد
-کوثر بجنورد -بیرجند

حکیم -صنعتی شاهرود 
فنی - پیام نور-سبزواري

غیرانتفاعی -ه اي الزهرا حرف
بین المللی -سناباد گلبهار 

)تیم10) (ع(امام رضا

الهام اسديهما نصیریانحانیه تقدیمی

مطهرهزهرا فاطمی
نیلوفر هرويمحمدي وند

حدیثه نادريفاطمه زارعیفاطمه تقوي

400*4
16چهار تیم و 

نفر

سمیرا خجسته

ي فنی حرفه ا
الزهرا

35/25-4

سپیده حضرتی

مشهدفردوسی
97/45-4

کیمیا حافظیفائزه فیض آبادي

مونس ظهور پرورپریسا  آخوندي

فائزه حقی زادهنسترن نجفی



)رشته هاي   انفرادي(اه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی شنا  دانشجویان دختر دانشگ:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
96-97سال تحصیلی 9:    منطقه

/ اوزان یا ماده
تعداد شرکت 

کنندگان هر وزن 
یا ماده

مقام سوممقام دوممقام اول
تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

16/ متر آزاد50
نفر

ملیکا احمدیان
33:97

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

فائزه غالمپور
صالحه پهلوانفردوسی مشهد38:28

38:37
فنی حرفه اي 

الزهرا

11
لغایت         

13
بهمن

صنعتی 
54شاهرود

-فردوسی مشهد-صنعتی شاهرود
فنی - بجنورد- بیرجند- سمنان

بین -سناباد گلبهار-حرفه اي الزهرا
)ع(المللی امام رضا

)تیم8(

متر کرال 50
نفر16/ پشت

ترگل بیات
شبنم میثمی پورفردوسی مشهد33:57

سعیده مقرونصنعتی شاهرود41:40
44:36

فنی حرفه اي 
الزهرا

/ متر قورباغه50
نفر16

ردکانیانشادي ا
مهلقا احمدیانفردوسی مشهد39:14

42:15
غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

شقایق صادقی فر
فردوسی مشهد42:59

/ متر آزاد100
نفر16

شادي اردکانیان
مهلقا احمدیانفردوسی مشهد01:08:72

01:15:55
غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

فائزه غالمپور
فردوسی مشهد01:27:41

متر کرال 100
نفر15/ پشت

ترگل بیات
بهناز چرم فروشانفردوسی مشهد01:22:90

01:27:94
بین المللی امام 

)ع(رضا
مهرشید مهرآوران

سمنان01:37:94

متر 100
نفر16/ قورباغه

شادي اردکانیان
مهلقا احمدیانفردوسی مشهد01:25:87

01:34:66
غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

رضازادهمهال 
01:50:23

فنی حرفه اي 
الزهرا

/ متر آزاد200
نفر15

مهلقا احمدیان
02:49:27

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

نوشین واعظ
02:56:12

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

فاطمه ساري خانی
سمنان03:00:02

/ متر قورباغه200
نفر15

ریحانه غالمی
03:04:67

فنی حرفه اي 
الزهرا

فاطمه ساري خانی
نوشین واعظسمنان03:28:86

03:30:35
سناباد غیرانتفاعی 
گلبهار

/ متر پروانه50
نفر15

ریحانه غالمی
31:82

فنی حرفه اي 
الزهرا

مهلقا احمدیان
36:17

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

شقایق صادقی فر
فردوسی مشهد39:33



)رشته هاي انفرادي(شنا  دانشجویان  دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی :   تهنتایج نهایی مسابقات قهرمانی رش
96- 97سال   تحصیلی 9:    منطقه

/ اوزان یا ماده
تعداد شرکت 
کنندگان هر 
وزن یا ماده

اسامی دانشگاه هاي شرکت ورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار
ندهکن

متر 100در 4
7/ امداديدآزا

نفر28تیم و 

نوشین واعظ

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار 

05:21:64

نیلوفر امیري

فردوسی 
مشهد

05:35:73

صالحه پهلوان

فنی حرفه اي الزهرا
05:45:37

لغایت 11
بهمن13

صنعتی 
شاهرود

فردوسی -صنعتی شاهرود
- بیرجند- سمنان-مشهد

-زهرافنی حرفه اي ال-بجنورد
بین المللی امام -سناباد گلبهار

)ع(رضا
)تیم8(

ریحانه غالمیفائزه غالمپورمهلقا احمدیان

مریم جهانیاختر حصاريملیکا احمدیان

زهرا علويشادي اردکانیاننفیسه منفرد



)رشته هاي انفرادي(دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی شنا  دانشجویان :   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
96- 97سال   تحصیلی 9:    منطقه

/ اوزان یا ماده
تعداد شرکت 
کنندگان هر 
وزن یا ماده

مقام سوممقام دوممقام اول
تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت ورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهرورزشکادانشگاهورزشکار
کننده

متر 50در 4
8/ آزاد تیمی

نفر32تیم و 

نوشین واعظ

سناباد غیرانتفاعی 
گلبهار 

02:19:35

شقایق صادقی فرد

فردوسی مشهد
02:31:42

مهرشید 
مهرآوران

سمنان
02:43:37

لغایت 11
بهمن13

صنعتی 
شاهرود

فردوسی -اهرودصنعتی ش
- بیرجند- سمنان-مشهد

-فنی حرفه اي الزهرا-بجنورد
-سناباد گلبهارغیرانتفاعی 

)ع(بین المللی امام رضا
)تیم8(

فاطمه ساري اختر حصاريمهلقا احمدیان
خانی

سروناز بوربورفائزه غالمپورسولماز عرفانی

مهسا رضاییترگل بیاتملیکا احمدیان



)رشته هاي انفرادي(شنا  دانشجویان  دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی :   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
96- 97سال   تحصیلی 9:    منطقه

)بخش کاتا(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی دختردانشجویان کاراتهنتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته 

/ اوزان یا ماده
تعداد شرکت 
کنندگان هر 
وزن یا ماده

مقام سوممقام دوممقام اول
تاریخ 

گزاريبر
دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

متر 50در 4
/ مختلط تیمی

32تیم و 8
نفر

ترگل بیات

فردوسی 
مشهد

02:31:90

سعیده مقرون

فنی و حرفه اي 
الزهرا

02:43:19

آورانمهرشید مهر

سمنان
02:55:63

لغایت 11
بهمن13

صنعتی 
54شاهرود

-فردوسی مشهد-صنعتی شاهرود
فنی - بجنورد- بیرجند- سمنان

بین -سناباد گلبهار-حرفه اي الزهرا
)ع(المللی امام رضا

)تیم8(

فاطمه ساري خانیمهال رضازادهشقایق صادقی فر

ربورسروناز بوریحانه غالمینیلوفر امیدي

پردیس رهبرصالحه پهلوانشادي اردکانیان

متر50در 4
مختلط 

14/ انفرادي
نفر

ریحانه غالمی
02:45:97

فنی حرفه اي 
الزهرا

ترگل بیات
نوشین واعظفردوسی مشهد03:02:25

03:18:75
غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

لغایت 11
بهمن13

صنعتی 
شاهرود



96-97:  سال تحصیلی9: منطقه

اوزان یا 
تعداد / ماده

شرکت 
کنندگان هر 
وزن یا ماده

سوم مشتركمقام مقام دوممقام اول

تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

تعداد دانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار
اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکار

/کاتا تیمی
24تیم و 8

نفر

زهرا قوچان نژاد

فردوسی 
مشهد

فاطمه داروغی

غیر انتفاعی 
حکیم توس

پوررویا بیک 

بیرجند
14

لغایت
16

بهمن

47شیروان

-بیرجند-سمنان-فردوسی مشهد- شیروان
حکیم - فرزانگان سمنان-صنعتی شاهرود

فناوري -شیروان-فناوري نوین سبزوار-سبزواري
غیرانتفاعی -غیرانتفاعی حکیم طوس- نوین قوچان

)تیم11(سناباد گلبهار

حمیده هوشیارفاطمه چوپانیگلناز ریاحی

الهام امیري فرزهرا حدادي

فائزه فاطمی

درسا رهبر

سمنان
فاطمه شورونی

زهرا پشام
کاتا انفرادي
کمربند 
/مشکی

نفر9
فردوسی زهرا قوچان نژاد

فناوري نوین مرضیه شبیهیمشهد
سبزوار

صنعتی شاهرودهدي داربوي

14
لغایت
16

بهمن

47شیروان
حکیم سبزوارزهرا دهنوي

کاتا انفرادي
کمربند 

/رنگی
نفر7

فردوسی الهه روحانی
صنعتی نازنین رضاییمشهد

شاهرود

غیرانتفاعی فاطمه رحیمی
سناباد گلبهار

سمنانفائزه پارسافر



)ومیتهبخش ک(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی خترددانشجویان کاراتهنتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته 
96-97:  سال تحصیلی9: منطقه

اوزان یا 
تعداد / ماده

شرکت 
کنندگان هر 
وزن یا ماده

مقام سوممقام دوممقام اول
تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

/کیلو-50
غیرانتفاعی سناباد زینب عیدينفر10

فردوسی مشهدمونس ظهورپرورگلبهار
غیرانتفاعی الهام امیري فر

حکیم طوس

14
لغایت
16

بهمن

47شیروان

-سمنان-فردوسی مشهد- شیروان
فرزانگان -صنعتی شاهرود-بیرجند

فناوري نوین -حکیم سبزواري- منانس
-فناوري نوین قوچان- شیروان- سبزوار

غیرانتفاعی -غیرانتفاعی حکیم طوس
)تیم11(سناباد گلبهار

سمنانمهرانه قوانلو

كیلو   - 55
نفر9/

زهرا احمدي 
فردوسی مشهدنرگس چراغیسمنانموجنی

غیرانتفاعی فاطمه چوپانی
حکیم طوس

بیرجندسمن دهقانییا

/کیلو-61
کیمیا حافظی صنعتی شاهرودهدي داربوينفر9

فردوسی مشهداحمدي
سمنانهدي صباغیان

بیرجندزهرا سادات بنایی

/کیلو-68
بیرجندفائزه فاطمیصنعتی شاهرودفرشته فیروزیاننفر7

حکیم سبزواريتکتم بصیرت

فردوسی مشهدزغنديندا اسدیا

/کیلو+ 68
سمنانمبینا برهانیفردوسی مشهدملیحه سلطانبینفر7

صنعتی شاهرودفاطمه حسن زاده

غیرانتفاعی فاطمه داروغه
حکیم طوس



)رشته هاي انفرادي(ناطق ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مدختردانشجویانشطرنج:  نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
96-97سال   تحصیلی 9:    منطقه

رشته

مقام سوممقام دوممقام اول

دانشگاه تاریخ برگزاري
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت ورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار
کننده

انفرادي 
/عنیمه سری

نفر16
بجنوردشقایق محمديحکیم سبزواريالهام شریفیفردوسی مشهدسیده ساجده فدوي

-بجنورد-فردوسی مشهد-نیشابور16نیشابوربهمن9لغایت 7
)تیم4(حکیم سبزواري 

انفرادي 
/برق آسا

نفر16
بجنوردمینا رزمجوبجنوردشقایق محمديفردوسی مشهدسیده ساجده فدوي



دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی دختردانشجویان تیراندازيقهرمانی رشته نتایج نهایی مسابقات
96-97سال   تحصیلی9:   منطقه

اوزان یا 
تعداد / ماده

شرکت 
کنندگان 
هر وزن یا 

ماده

مقام سوم مشتركمقام دوممقام اول
تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

یزان مشارکت دانشگاه هام

تعداد دانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار
اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکار

تفنگ 
6/ تیمی

تیم و 
نفر18

سیده زهرا هاشمی

فردوسی 
مشهد

زهرا حیدري

غیرانتفاعی 
خاوران

مینا اسماعیلی

14صنعتی شاهرود
لغایت
16

بهمن

47شیروان

-سمنان-فردوسی مشهد-صنعتی شاهرود
غیر انتفاعی - )ع(بین المللی امام رضا-بیرجند

)تیم6(خاوران 

معصومه ایزدي دنیا مصطفی زادهمهسا بهنام
پروازي

اکرم قائمی زادهانسیه لوحیپریسا غالمرضایی

تفنگ 
انفرادي

نفر16/
فردوسی سیده زهرا هاشمی

غیرانتفاعی خاورانزهرا حیدريبیرجنده خدمتینجممشهد

تپانجه 
/تیمی

شش 
تیم و 

نفر18

اشرف رضاپور

بین المللی 
)ع(امام رضا

بهاره نصرآبادي

فردوسی 
مشهد

مریم سیفی

14صنعتی شاهرود
لغایت
16

بهمن

47شیروان

سیده ویدا حلیمیان بهاره زمانیان گلباقان
هانیه مقدمی فراول

سارا عسگري
سکینه       مریم باقري

ادیبان فر
تپانچه 
/انفرادي

نفر15
بین المللی بهاره زمانیان

صنعتی هانیه محمدي مقدم)ع(امام رضا
فردوسی مشهدبهاره نصرآباديشاهرود



)بخش مبارزه(ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی دانشگاه دختردانشجویان تکواندونتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته 
96-97سال   تحصیلی9:   منطقه

/ اوزان یا ماده
تعداد شرکت 
کنندگان هر 
وزن یا ماده

مقام سوممقام دوممقام اول
تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهرورزشکادانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

/کیلو46
فائزه دوست نفر7

فرنازسادات رباط سمنانمحمدي
فردوسی مشهدجزي

صنعتی شاهرودافسانه محمدي

10لغایت 8
33گناباداسفند

-سمنان-فردوسی مشهد- گناباد
- صنعتی شاهرود-بجنورد-بیرجند

بین المللی امام -حکیم سبزواري
)تیم8) (ع(رضا

حکیم سبزواريمریم نجم آبادي

/کیلو49
بجنوردفائزه زمانیفردوسی مشهدنرگس علی مراديصنعتی شاهرودبهناز اکبرزادهنفر5

/کیلو53
حمیده مطیع بجنوردفاطمه بهادرينفر5

صنعتی شاهرودسمانه اشراقیفردوسی مشهدترشیزي

/کیلو57
--صنعتی شاهرودفاطمه زینعلی پورفردوسی مشهدزهرا حیدرينفر2

/کیلو62
بجنوردافسانه پرویزيفردوسی مشهدنفیسه درينفر5

گنابادمریم محمدنژاد

بین المللی امام آرزو رضایی
)ع(رضا

/کیلو67
نفر2

فاطمه خوش 
--بیرجندفائزه نبی زادهفردوسی مشهدهمت

/کیلو73
--صنعتی شاهرودمائده حسن زادهفردوسی مشهدمریم حقانینفر2
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فردوسی مشهدحسینی مدرس
حکیم سبزواريمعصومه ذاکري

بین المللی امام کوثر سعادتی نقاب
)ع(رضا


	گزارش نهایی منطقه 9- پسران 97.pdf
	گزارش منطقه 9- دختران-97.pdf

