
بسمه تعالی

گزارش نهایی مسابقاتفرم 
قهرمانی مناطق ورزشی دانشجویان

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیسراسر کشور
9:نطقهم

پسران دختران



دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشیپسرگزارش نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته هاي اجتماعی دانشجویان 
98-99:  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

:شش تیم 
)/ ع(امامرضاغیرانتفاعی/خاورانغیرانتفاعی/فردوسیمشهد

اسفرایندانشگاه / فردوسغیرانتفاعی/ مسبزواريحکی
96 خاورانمغیرانتفاعی

شهد 98بهمنماه16-11 فردوسیمشهد فردوسغیرانتفاعی امامرغیرانتفاعی
)ع(ضا والیبال 1

:چهار تیم
/ خیاممشهدغیرانتفاعی/ سنابادگلبهارغیرانتفاعی/ فردوسیمشهد

صنعتیشاهروددانشگاه 
48 فردوسیمشهد 98بهمن13-9 سنابادغیرانتفاعی خیامغیرانتفاعی فردوسیمشهد بسکتبال 2

:دوازده تیم 
دانشگاه / مشهدفردوسی/ حکیمسبزواري/ سمناندانشگاه 
/ )ع(امامرضاغیرانتفاعی/ خاورانغیرانتفاعی/ قائناتبزرگمهر

/ شاهروددانشگاه / فرهنگیانخراسانشمالی/ خیامغیرانتفاعی
گنابادموسسه آموزش عالی / نیشابوردانشگاه / دامغاندانشگاه 

140 گناباد 98بهمنماه29-23 خاوراننتفاعیاغیر فرهنگیانخراسانشمال
ي خیامغیرانتفاعی فوتسال 3

:شش تیم 
دانشگاه / اسفرایندانشگاه /فردوسیدانشگاه / حکیمسبزواري

سمناندانشگاه / شاهروددانشگاه / بیرجند
70 حکیمسبزواري 98بهمن14-9 فردوسیمشهد شاهروددانشگاه  حکیمسبزواري هندبال 4



دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشیپسرگزارش نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته هاي اجتماعی دانشجویان 
98- 99:    تحصیلیسال 9: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

شنا 5

:نه تیم 
/ )ع(غیرانتفاعیامامرضا/ فردوسیمشهددانشگاه

/ دانشگاهکاشمر/ دانشگاهسمنان/ دانشگاهبیرجند
/ دانشگاهتربتحیدریه/ دانشگاهدامغان/ دانشگاهقوچان

غیرانتفاعیخاوران

38 دانشگاه کاشمر 98بهمن ماه 13-11

دانشگاه سمنان
غیرانتفاعی 

)ع(امام رضا  فردوسی مشهد میزتنیس روي  6
دانشگاه بیرجند

کشتی آزاد 7

کشتی فرنگی 8

:چهار تیم 
دانشگاه حکیم / دانشگاه بیرجند/ دانشگاه فردوسی

دانشگاه قوچان/ سبزواري
23 فردوسی مشهد 98بهمن ماه 9- 11 حکیم سبزواري بیرجند  فردوسی  بدمینتون 9



دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشیپسرگزارش نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته هاي اجتماعی دانشجویان 
98- 99:    سال  تحصیلی9:  منطقه

میزان مشارکت دانشگاه ها

دانشگاه میزبان تاریخ برگزاري

نتایج تیمی

رشته ورزشی

عنوان

ردیف

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

:ده تیم 
/ تربت حیدریهدانشگاه/ بیرجنددانشگاه/ فردوسیدانشگاه 

موسسه / شاهروددانشگاه/ اننسمدانشگاه/ صنعتی قوچان
/ رگرمسادانشگاه/ بینالودغیرانتفاعی / گنابادآموزش عالی

کاشمردانشگاه

47 سمناندانشگاه 98دي30-28 کاشمردانشگاه سمناندانشگاه قوچاندانشگاه  کاراته 10

:یازده تیم 
دانشگاه/سمناندانشگاه/ غیرانتفاعی سناباد/ دانشگاه فردوسی

/ دامغاندانشگاه/ شاهروددانشگاه/ بیرجنددانشگاه/ تربت جام
/غیرانتفاعی خراسان/)ع(غیرانتفاعیامامرضا/ قوچاندانشگاه

بجنورد دانشگاه

57 دامغاندانشگاه 98دي30-28 سناباد گلبهار فردوسیدانشگاه غیرانتفاعیامامر
)ع(ضا

تکواندو
)کیوروگی(

11

57 دامغاندانشگاه 98دي30-28 سمناندانشگاه فردوسیدانشگاه قوچاندانشگاه تکواندو
)پومسه(

12

:هفت تیم 
خاوران غیرانتفاعی / سنابادگلبهارغیرانتفاعی / فردوسی مشهد

/ بجنورددانشگاه/ سمناندانشگاه/ شاهروددانشگاه/ مشهد
صنعتی قوچان

33 بجنورددانشگاه 2بهمن لغایت 30
اسفند

سناباد غیرانتفاعی 
گلبهار دانشگاه بجنورد فردوسی مشهد جودو 13

دوومیدانی 14



:چهار تیم 
/اسفرایندانشگاه / سمناندانشگاه / مشهدفردوسی

بیرجند دانشگاه 
74 فردوسی مشهد 98دي ماه 6-3 سمناندانشگاه  بیرجنددانشگاه  فردوسی مشهد فوتبال 15

: پنج تیم 
دانشگاه / دانشگاه بجنورد/ حکیم سبزواري/ فردوسی مشهد

صنعتی شاهرود/ سمنان
21 فردوسی مشهد 98دي ماه 4-6 سمناندانشگاه  صنعتی شاهرود فردوسی مشهد تیراندازي 16

شطرنج 17



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویان شنا:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
98- 99سال   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 آزاد50

متر کرال 50
پشت

متر قورباغه50

متر پروانه50

متر آزاد100



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویانشنا:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
98- 99سال 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

متر قورباغه100

متر آزاد200

متر قورباغه200

متر مختلط 200
انفرادي

متر آزاد400

مترکرال پشت100



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویانشنا:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
98- 99تحصیلیسال   9منطقه 

/یا مادهاوزان
شرکت تعداد 

کنند در هر وزن

تاریخ مقام سوممقام دوممقام اول
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

100در 4
مترمختلط 

امدادي



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویانشنا:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
98- 99سال  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
امداديدآزا



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسرروي میز دانشجویان تنیس:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
98- 99سال   تحصیلی 9:    منطقه

یا اوزان
/ماده

تعداد 
شرکت کنند 
در هر وزن

مشتركمقام سوممقام دوممقام اول

دانشگاهتاریخ برگزاري
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

دانشگاه امیر حسین عباسپورفردانفرادي
بیرجند

دانشگاه ماهان سالمی
سمنان

فردوسی مشهدحسن نخچیان

بهمن ماه 13-11
98

موسسه 
آموزش 

عالی 
کاشمر

38

:نه تیم 
/ فردوسیمشهددانشگاه

/ )ع(غیرانتفاعیامامرضا
/ دانشگاهبیرجند

/ دانشگاهکاشمر/ دانشگاهسمنان
/ دانشگاهدامغان/ دانشگاهقوچان

/ دانشگاهتربتحیدریه
غیرانتفاعیخاوران

غیر انتفاعی امام حجت علیزاده
)ع(رضا مشهد 

محمد رضا یوسفیدوبل
علی اسکندري

حسن نخچیانفردوسی مشهد
محمد مهدي گرمابی

فردوسی
مشهد

امیر حسین عباسپورفرد 
دانشگاه بیرجندسید حسین حسینی

ماهان سالمی
دانشگاه سمنانمحمد مهدي جوادي



دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویان تیراندازي:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
98- 99سال   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

دانشگاه علی جوادي دانشگاه بجنوردمعین معدنچیتفنگ
فردوسی مشهديعلیرضا خدایارسمنان

فردوسی 
21مشهد

:پنج تیم
صنعتی / فردوسی مشهد

/ دانشگاه بجنورد/شاهرود
دانشگاه / دانشگاه سمنان

حکیم سبزواري

فردوسی ستار اعتصامیحکیم سبزواريمهدي غالمیتپانچه
دانشگاه صنعتی رضا الجورديمشهد

شاهرود



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویان کشتی آزاد:  نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
98-99سال   تحصیلی9:    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

کیلو57

کیلو61

کیلو65

کیلو70

کیلو74



کیلو79

کیلو86

کیلو92

کیلو97

کیلو125



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویان کشتی فرنگی:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
98-99: 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

کیلو55

کیلو60

کیلو63

کیلو67

کیلو72



77
کیلوگرم

کیلو82

کیلو87

کیلو97

وکیل130



)رشته هاي انفرادي(در مناطق ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پسردانشجویان بدمینتون:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
98- 99تحصیلیسال   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

فردوسی رضا رضاییانفرادي
فردوسی حامد برکاتمشهد 

مشهد

صنعتی قوچانسجاد امامیان

بهمن 9- 11
98ماه 

فردوسی 
23مشهد

:چهار تیم 
دانشگاه / فردوسیدانشگاه 
حکیم سبزواري / بیرجند

قوچان دانشگاه /

حکیم سبزواريموسی الرضا نظري

ایرانمنشدوبل 
شاهسوند

فردوسی 
فیروزه مشهد

مهجوري

فردوسی 
مشهد

مصطفی باللی
فرشاد دل آرامی

دانشگاه 
بیرجند

سجاد علی آبادي 
حکیم سبزواريمحمد حامد پرهیزگار

تیمی

حسام ایرانمنش
رضا رضایی

ایمان فیروزه
سپهر مهجوري

حامد برکات
شاهسوند

فردوسی 
مشهد

مصطفی باللی
د دل آرامیفرشا

محمد خدمتی
احمد سیار فرد

دانشگاه 
بیرجند

محمد امین غفار پور
موسی الرضا نظري

محمد حامد پرهیزگار
سجاد علی آبادي

بهمن 9- 11حکیم سبزواري
98ماه 

فردوسی 
23مشهد

:چهار تیم 
دانشگاه/ فردوسیدانشگاه 
/ حکیم سبزواري/ بیرجند

قوچان دانشگاه 



)بخش کومیته(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویان کاراته نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته 
98- 99سال   تحصیلی9:   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

گرمساردانشگاهعلی قدسکاشمردانشگاه امیر گلستانی / کیلو55

30-28
47سمنان98دي

:ده تیم 
/ دانشگاه بیرجند/ دانشگاه فردوسی

دانشگاه / دانشگاه تربت حیدریه
/ دانشگاه سمنان / صنعتی قوچان

/ دانشگاه گناباد/ دانشگاه شاهرود
گرمسار دانشگاه / غیرانتفاعی بینالود

دانشگاه کاشمر/

/ کیلو60
امیر حسین 

کاشمردانشگاههادي زارع زادهقوچاندانشگاهیغمایی

حجت اهللا امینی 
سمناندانشگاهکالییامیر

بیرجنددانشگاهابراهیم محمدي

قوچاندانشگاهمحمد رضا نامیسمناندانشگاهمحمود شاهپري/ کیلو67
فردوسیدانشگاهمهدي حداد صالحی

شاهروددانشگاههادي مداح

فردوسیدانشگاهآرش عربیقوچاندانشگاهآرش ناد علی زادهسمناندانشگاهمحمد شاهپري/ کیلو75

غیرانتفاعی محمد رضا طوري/ کیلو84
بینالود

رضا حسامی 
قوچاندانشگاهگوجه

گناباددانشگاهمیالد یزدانی

سمناندانشگاهامین جغتایی

+84
/ کیلو

محمد دامن 
پیمان رضایی قوچاندانشگاهخورشیدي

بیرجنددانشگاه اصل

محمد مهدي خیر 
شاهروددانشگاهابادي

سمنانعلی هاشم موسوي



)بخش کاتاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشیپسردانشجویان کاراته نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته 
98-99سال   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

امیر حسین دانشگاه شاهرودپاشا محبتیکاتا
دانشگاه بیرجندقهرمان

محمد رضا بهزاد 
زاده 

دانشگاه تربت 
حیدریه

30-28
47سمنان98دي

:ده تیم 
/ دانشگاه بیرجند/ دانشگاه فردوسی

دانشگاه / دانشگاه تربت حیدریه
/ دانشگاه سمنان/ صنعتی قوچان

/ دانشگاه گناباد/دانشگاه شاهرود
دانشگاه / غیرانتفاعی بینالود

دانشگاه کاشمر/ گرمسار
دانشگاه گنابادعلیرضا فرزادي



بخش مبارزه(مناطق ورزشی عالی دردانشگاه ها و موسسات آموزش پسردانشجویانتکواندو:  نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
98- 99سال   تحصیلی 9:    منطقه

یا مادهاوزان
مقام سوممقام دوممقام اول

تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

تکواندو 
شاهروددانشگاه میثم باقريبیرجنددانشگاه احسان عرفانیان(اول)

30-28
57دامغان98دي

:یازده تیم
غیرانتفاعی / فردوسی مشهد

/ سمناندانشگاه / سناباد گلبهار
/ عالی تربت جامآموزش مجتمع 
/ شاهروددانشگاه/بیرجنددانشگاه

/ قوچاندانشگاه/ دامغاندانشگاه 
غیر )/ ع(ضارامام غیر انتفاعی

بجنورددانشگاه / خراسانانتفاعی 

تکواندو 
غیر انتفاعی امیر حسین تمیزي(دوم)

شاهروددانشگاه رضا رضایی)ع(امام رضا
فردوسی مشهدعباسپورامیرحسین

تکواندو 
غیرانتفاعی بابک حسینی(سوم)

سناباد گلبهار
مهدي 

دامغاندانشگاه شاهمیري
فردوسی مشهدنیکخوامیرفرهنگ 

تکواندو 
عطا اهللا مال دامغاندانشگاه سجاد نجفی(چهارم)

سمناندانشگاه نوروزي

تکواندو 
غیر انتفاعی مسعود خوش نیت(پنجم)

سمناندانشگاه وحید وحیدي)ع(امام رضا

تکواندو 
ابوالفضل بجنورددانشگاه شهریا زارعین(ششم)

فردوسی مشهدپوریا افشونقوچان دانشگاه شهیدي

تکواندو 
غیرانتفاعی سعید بهشتی(هفتم)

سناباد گلبهار
محسن 
بجنورددانشگاه محمدي

فردوسی مشهدعارف صالحی

تکواندو 
بجنورددانشگاه علیرضا قربانی مشهدفردوسیمحمد اکبري (هشتم)



)بخش نمایشی(در مناطق ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پسردانشجویانتکواندو:  نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
98- 99سال   تحصیلی 9:    منطقه

رشته
مقام سوممقام دوممقام اول

دانشگاه تاریخ برگزاري
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

ورزشکادانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار
ر

اسامی دانشگاه هاي شرکت 
کننده

تکواندو
موسسه آمورش عالی محمد رضا حاصلی(پومسه )

امیرفرهنگ دانشگاه سمنانمحمد وفایی نژادتربت جام
فردوسی مشهدنیکخو

57دامغان98دي30-28

:یازده تیم
غیرانتفاعی/ فردوسی مشهد

دانشگاه /سناباد گلبهار
عالی آموزش مجتمع/ سمنان

/ بیرجنددانشگاه /تربت جام
دانشگاه / شاهروددانشگاه 

غیر / قوچاندانشگاه/ دامغان
امام انتفاعی 

/ خراسانغیرانتفاعی )/ع(رضا
بجنورددانشگاه

پومسه
دانشگاه قوچانتیمی

امیرفرهنگ نیکخو

امیرحسین خنده رو

علی اکبرزاده

بنیامین رنجبر

دانشگاه سمنانردوسی مشهدف



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسردانشجویانشطرنج:  نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
98- 99سال   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 کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

انفرادي 
نیمه سریع

انفرادي 
برق آسا



ورزشیدانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطقپسردانشجویان جودونتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته

/یا مادهاوزان
تعداد شرکت کنند 

در هر وزن

تاریخ مقام سوممقام دوممقام اول
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

غیرانتفاعی دانیال حسین پور بجنورددانشگاه حسین سعیدي برجی-60
سناباد گلبهار

فردوسی مشهدحامد امینی

بهمن 30
2لغایت 

43بجنورداسفند ماه

:هفت تیم 
دانشگاه / فردوسی مشهد

/ صنعتی شاهرود/ بجنورد
غیرانتفاعی / خاورانغیرانتفاعی 

/ قوچاندانشگاه / سناباد گلبهار
سمناندانشگاه 

شاهروددانشگاه جالل الدین نوروزي مقدم

دانشگاه رضا احمد زادهفردوسی مشهدآرمین بندار-66
بجنورد

غیرانتفاعی خاورانسعید علیزاده

غیرانتفاعی سناباد بهزاد رسولی
گلبهار

غیرانتفاعی جعفر فیروز آبادي-٧٣
دانشگاه مصطفی پرویزيسناباد گلبهار

بجنورد

قوچاندانشگاه سعید رضازاده

غیرانتفاعی خاورانبهروز جهانی

غیرانتفاعی محمد رضا مهربان-81
دانشگاه محمد رضا کریمیخاوران

شاهرود

بجنورددانشگاه احسان مهماندوست

غیرانتفاعی سناباد امین حاجبی
گلبهار

محمد حسین فردوسی مشهدعلیرضا عبادي- 90
احمدزاده

غیرانتفاعی 
سناباد گلبهار

بجنورددانشگاه ابوتراب ترابی

صنعتی دانشگاه حسین شکري
شاهرود

غیرانتفاعی علی رضا پورفردوسی مشهدمجتبی نیک بین-100
خاوران

غیرانتفاعی سناباد یزدان حسن پور
گلبهار

بجنورددانشگاه داوود حاتمی

دانشگاه محمد شاهبازفردوسی مشهدفرزین شاهباز+100
بجنورد

غیرانتفاعی سناباد عبدالوهاب وهابیان
گلبهار

خاوران مشهدمحمد مهدي راستگر



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی پسرنتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته دو ومیدانی  دانشجویان 
98- 99: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

متر100

متر200

رمت400

متر800

متر1500

متر5000
متر10000

متربا مانع110
با مانع3000

پیاده روي



متر4×100

متر4×400

پرش طول

پرتاب دیسک

پرش ارتفاع

پرتاب وزنه

پرتاب نیزه

پرتاب چکش
مپرش سه گا

متربامانع400
تیمی




