
بسمه تعالی

گزارش نهایی مسابقاتفرم 
قهرمانی مناطق ورزشی دانشجویان

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

پسران دختران 



دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشیدختردانشجویان سابقات قهرمانی رشته هاي اجتماعینتایج نهایی م
98- 99: 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

:دوازده تیم 
/ گناباددانشگاه )/ ع(امام رضا غیر انتفاعی 

دانشگاه / نیشابوردانشگاه / حکیم سبزواري
/ الزهرا مشهد/ صنعتی شاهرود/ فردوسی مشهد
/ سمناندانشگاه / سناباد گلبهارغیر انتفاعی 

/ بینالودغیر انتفاعی / بیرجندغیر انتفاعی 
دامغاندانشگاه 

158 شاهروددانشگاه  بهمن 14بهمن لغایت 9
98

فردوسی مشهد
سمناندانشگاه  الزهرا مشهد شاهروددانشگاه  والیبال 1

:سه تیم 
امام رضا غیر انتفاعی / دفردوسی مشه

بجنورد دانشگاه )/ ع(مشهد
35 فردوسی مشهد

24-29
آذر ماه

98
وردندانشگاه بج امام رضاغیر انتفاعی 

)ع( فردوسی مشهد بسکتبال 2

:تیمسه 
/ حکیم سبزواري/ فردوسی مشهد
خاوران مشهدغیر انتفاعی 

42 حکیم سبزواري اسفند3بهمن لغایت 30 خاورانغیر انتفاعی  فردوسی مشهد حکیم سبزواري هندبال 4

:نه تیم 
/فردوسی مشهد/خیام مشهدغیر انتفاعی 

دانشگاه /صنعتی شاهرود/کوثر بجنورد
/ سبزواريحکیم/ اسفرایندانشگاه/ سمنان

مشهدالزهرا/بجنورددانشگاه 

49 کوثر بجنورد 98دي ماه 2-4 حکیم سبزواري و 
فردوسی مشهد خیامغیر انتفاعی  شاهروددانشگاه  بدمینتون 5



:چهار تیم
/ کاشمردانشگاه / مشهدالزهرا/ فردوسی مشهد

دانشگاه بیرجند
22 دانشگاه کاشمر بهمن12بهمن لغایت 10 الزهرا مشهد 

کاشمردانشگاه  دانشگاه بیرجند فردوسی مشهد تنیس روي میز 6

:سیزده تیم 
امام غیر انتفاعی/ الزهرا مشهد/ فردوسی مشهد

حکیم / سناباد گلبهارغیر انتفاعی ) / ع(رضا
دانشگاه / کاشمردانشگاه / سمناندانشگاه / سبزواري

/ کوثر بجنورد/ خاوران غیر انتفاعی / تربت حیدریه
تربت دانشگاه / شاهروددانشگاه / بجنورددانشگاه 

جام 

75 مشهدفردوسی 24-26
98آذر ماه 

سناباد غیر انتفاعی 
گلبهار فردوسی مشهد الزهرا مشهد دو و میدانی 7

:شش تیم 
غیر انتفاعی / مشهدفردوسی/ حکیم سبزواري

الزهرا / خیام مشهدغیر انتفاعی / خاوران مشهد
گناباد موسسه آموزش عالی / مشهد

44 فردوسی مشهد اسفند 1بهمن لغایت 28 خیامغیر انتفاعی  الزهرا مشهد فردوسی مشهد شنا 8

:یازده تیم 
تربت دانشگاه / بیرجنددانشگاه / دانشگاهبجنورد

دانشگاه/ سمناندانشگاه / دامغاندانشگاه / حیدریه
سناباد غیرانتفاعی/ فردوسی مشهد/ صنعتی شاهرود

خاوران غیرانتفاعی / بینالودغیرانتفاعی / گلبهار
حکیم طوسغیرانتفاعی / مشهد

54 سمناندانشگاه  98آذر ماه 20-22 حکیم غیر انتفاعی 
طوس فردوسی مشهد سمناندانشگاه  کاراته 9

:سه تیم 
سمناندانشگاه / بیرجنددانشگاه / فردوسی مشهد 42 مشهدفردوسی بهمن30بهمن لغایت 27 سمناندانشگاه  بیرجنددانشگاه  فردوسی مشهد فوتسال 10

:پنج تیم
/ دانشگاه شاهرود/ حکیم طوس/ فردوسی مشهد

سناباد گلبهارغیر انتفاعی / دانشگاه سمنان
18 فردوسی مشهد

24-26
آذر ماه

98
دانشگاه سمنان صنعتی شاهرود فردوسی مشهد تیراندازي 11

:یازده تیم
/ دانشگاه بیرجند/ بجنورددانشگاه / فردوسی مشهد
/ دانشگاه سمنان/ دانشگاه دامغان/ حکیم سبزواري

امام رضاغیرانتفاعی/دانشگاه اسفراین/ کوثر بجنورد
)ع(

غیرانتفاعی عطار/ خاورانغیرانتفاعی 

70 دانشگاه بجنورد 98بهمن ماه 29-26 دانشگاه بیرجند دانشگاه بجنورد فردوسی مشهد تکواندو 12



)رشته هاي انفرادي(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی دختردانشجویان بدمینتون:   رشتهنتایج نهایی مسابقات قهرمانی 
98-99سال تحصیلی  9:   منطقه

اوزان یا 
/ ماده

تعداد 
شرکت 

کنندگان 
هر وزن یا 

ماده

مشتركمقام سوم مقام دوممقام اول

تاریخ 
برگزاري

دانشگاه 
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

دانشگاه دالرام احمديانفرادي
دانشگاه فاطمه سروقديسمنان

شاهرود

حکیم سبزواريمبینا خیبري

دي 4- 2
98ماه 

کوثر 
49بجنورد

:نه تیم 
فردوسی / خیام مشهدغیرانتفاعی

صنعتی دانشگاه / کوثر بجنورد/ مشهد
دانشگاه/ سمناندانشگاه/ شاهرود
دانشگاه / حکیم سبزواري/ اسفراین

مشهدالزهرادانشگاه / بجنورد

الزهرا مشهدمنا جوادي

دوبل

ملیکا محمدي 

دانشگاه 
شاهرود

مبینا بوجاري

فردوسی 
مشهد

شیرین کرامتی

خیام مشهد
مهال عباسی

الهام ابراهیم پوریاسمن شبیهی

نوشین احمد زاده

بجنورددانشگاه 

مینا مکرمی



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

فردوسی سعیده مختاريانفرادي
دانشگاه افسانه حسن نژادمشهد

بیرجند

فردوسی مشهدفرزانه طبسی

10-12

بهمن ماه
98

دانشگاه 
22کاشمر

:چهار تیم
/ فردوسی مشهد

دانشگاه / لزهرا مشهدا/  بیرجنددانشگاه 
کاشمر

فردوسی مشهدفائزه یزدان فر

دوبل 

دانشگاه افسانه حسن نژاد
فردوسی مشهدسعیده مختاريبیرجند

فردوسی فرزانه طبسی
مشهد

الزهرادانشگاه مینا لطفی

دانشگاه رضوانه رضوي
فردوسی مشهدفائزه یزدان فربیرجند

فردوسی مشهدنیلوفر محمدي

الزهرادانشگاه الهام آذري



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

تیمی

فردوسی سعیده مختاري
دانشگاه افسانه حسن نژادمشهد

بیرجند
الزهرا دانشگاه مینا لطفی

مشهد

10-12

بهمن ماه
دانشگاه 

22کاشمر
:چهار تیم

الزهرا / بیرجنددانشگاه / فردوسی مشهد
دانشگاه کاشمر/ مشهد

دانشگاه کاشمرالهام نژادرضا

فردوسی فرزانه طبسی
دانشگاه رضوانه رضويمشهد

بیرجند
دانشگاه الزهرا الهام آذري

مشهد
دانشگاه کاشمرپریسا زراعتی

فردوسی فائزه یزدان فر
دانشگاه نجمه امیري فرمشهد

بیرجند

نفیسه 
ابراهیمی

دانشگاه 
الزهرا مشهد

دانشگاه زهره رضازاده
کاشمر

فردوسی نیلوفر محمدي
دانشگاه محدثه هادیزادهمشهد

بیرجند
دانشگاه الزهرا محدثه شهرکی

مشهد
دانشگاه کاشمرمحدثه نصیري



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

مشهدالزهراهانیه تقدیمیالزهرا مشهدفائزه آشورپورفردوسی مشهدفائزه نسائی متر    100

24
لغایت 

26
آذرماه 

98

فردوس
ي 

مشهد
75

:سیزده تیم 
الزهرا / فردوسی مشهد

امام غیر انتفاعی / مشهد
غیر انتفاعی )/ ع(رضا

حکیم / سناباد گلبهار
دانشگاه / سبزواري

/ کاشمردانشگاه / سمنان
/تربت حیدریهدانشگاه 

کوثر / خاورانغیر انتفاعی 
/ بجنورددانشگاه / بجنورد

/ شاهروددانشگاه 
تربت جامکشاورزي 

سناباد غیر انتفاعی مهدیه کریمیالزهرا مشهدپریسا آخونديفردوسی مشهدفائزه نسائی متر              200
گلبهار

فردوسی مشهدنهما نصیریاالزهرا مشهدپریسا آخونديالزهرا مشهدساجده فانیمتر       400

سناباد غیر انتفاعی شقایق لطفیحکیم سبزواريفائزه طباطبائیالزهرا مشهدساجده فانیمتر         800
رگلبها

سناباد غیر انتفاعی زهرا آهنیصنعتی شاهرودزهرا رضاییالزهرا مشهدنجیبه شرشبیمتر   1500
گلبهار

غیر انتفاعی افسانه فریديالزهرا مشهدنجیبه شرشبیمتر      5000
سناباد غیر انتفاعی زهرا آهنیسناباد گلبهار

گلبهار

سناباد غیر انتفاعی شقایق لطفیحکیم سبزواريفائزه طباطبائیالزهرا مشهدفائزه آشورپورمتربا مانع 100
گلبهار



صنعتی دانشگاه طاهره ناموردانشگاه بجنوردمهناز مراديفردوسی مشهدهانیه اسدیان/      پرتاب نیزه 
شاهرود

24
لغایت 

26
آذرماه 

98

فردوس
ي 

مشهد
75

:سیزده تیم 
الزهرا / فردوسی مشهد

امام غیر انتفاعی / مشهد
غیر انتفاعی )/ ع(رضا

حکیم / سناباد گلبهار
دانشگاه / سبزواري

/ دانشگاه کاشمر/ سمنان
/دانشگاه تربت حیدریه

کوثر / خاورانغیر انتفاعی 
/ بجنورددانشگاه / بجنورد

/ دانشگاه شاهرود
کشاورزي تربت جام

بین المللی امام الهه سیفیمشهدفردوسیمریم سید نوزاديالزهرا مشهدزهرا سقر/     پرتاب وزنه 
)ع(رضا

مشهدفردوسیکیمیا موذنمشهدالزهرا زهرا سقرفردوسی مشهدمریم سید نوزادي/ پرتاب دیسک 

سناباد گلبهارکریمیمهدیهفردوسی مشهدسپیده حضرتیفردوسی مشهدفاطمه عباسی/    پرش ارتفاع 

کوثر بجنوردسارا سنگچولیمشهدالزهرا هانیه تقدمیفردوسی مشهدفاطمه عباسی/    پرش طول 

امام غیر انتفاعی فردوسی مشهدالزهرا مشهد4*100
)ع(رضا

امام غیر انتفاعی فردوسی مشهدالزهرا مشهد4*400
)ع(رضا



)رشته هاي   انفرادي(شی شنا  دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورز:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
98- 99سال 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

غیر انتفاعی یاسمن بادامکیمشهدالزهراریحانه غالمیمتر آزاد50
فردوسی مشهدهلیا خیامیخیام

بهمن 29
1لغایت 
اسفند

فردوسی 
44مشهد

:شش تیم
حکیم /مشهدفردوسی 

خاوران غیر انتفاعی / سبزواري
/ خیامغیر انتفاعی / مشهد

گناباد دانشگاه /الزهرا مشهد

متر کرال پشت50
غیر انتفاعی یاسمن بادامکی

خیام
غیر انتفاعی زهرا شیريفردوسی مشهدترگل بیات

سناباد

خیام غیر انتفاعی شرقیفاطمه فردوسی مشهدشقایق صادقی فرفردوسی مشهدشادي اردکانیان متر قورباغه50

خاوران مشهدسعیده خداییفردوسی مشهدنیلوفر امیريفردوسی مشهدهلیا خیامیمتر آزاد 100

متر کرال 100
پشت

غیر انتفاعی یاسمن بادامکی
خیام

مشهدالزهراهما براتیفردوسی مشهدترگل بیات

مشهدفردوسی شقایق صادقی فرخاوران مشهد مهسا کارگر مقدمفردوسی مشهدشادي اردکانیانمتر قورباغه100

غیر انتفاعی مهسا مهمان نوازمتر آزاد200
خیامغیر انتفاعی مهدیه همایونیفردوسی مشهدنیلوفر امیريخاوران

غیر انتفاعی مهسا کارگر مقدمفردوسی مشهدترگل بیات فردوسی مشهدشادي اردکانیانمتر قورباغه200
خاوران مشهد 

غیر انتفاعی مهسا مهمان نوازمشهدالزهراریحانه غالمیمتر پروانه 50
فردوسی مشهدهلیا خیامیخاوران



)رشته هاي انفرادي(مناطق ورزشی شنا  دانشجویان  دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
98- 99سال   تحصیلی9:    منطقه

/ اوزان یا ماده
تعداد شرکت 
کنندگان هر 
وزن یا ماده

تاریخ دانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار
برگزاري

دانشگاه 
اسامی دانشگاه هاي شرکت ورزشکارمیزبان

کننده

متر 100در 4
امداديدآزا

ترگل بیات 

فردوسی مشهد

هما براتی 

الزهرا مشهد

مهسا کارگرمقدم  

غیر انتفاعی خاوران
بهمن 29

1لغایت 
اسفند

فردوسی 
44مشهد

:شش تیم
حکیم / فردوسی مشهد

غیر انتفاعی / سبزواري
غیر / خاوران مشهد

الزهرا / انتفاعی خیام
دانشگاه گناباد/ مشهد

سعیده خدایی فاطمه اربابنیلوفر امیري

مرضیه حیرانی فائزه زراعتی. پریناز رحیم پور

مهسا مهمان نوازریحانه غالمیشادي اردکانیان. 



)رشته هاي انفرادي(ناطق ورزشی شنا  دانشجویان  دختر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در م:   نتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته
98- 99سال   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 ورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار
کننده

متر 50در 4
آزاد تیمی

نیلوفر امیري 

فردوسی مشهد

آیدا شاهدي 

غیر انتفاعی خیام

زهرا خسرو 
آبادي

حکیم سبزواري
بهمن 29

1لغایت 
اسفند

فردوسی 
44مشهد

:شش تیم
حکیم / فردوسی مشهد

غیر انتفاعی / سبزواري
غیر / خاوران مشهد

الزهرا / انتفاعی خیام
گناباددانشگاه / مشهد

غزل شفیعی سارا صمدي پریناز رحیم پور

نشاط افرا کیافاطمه شرقی نگار صیفی 

نیلوفر ایستانیاسمن بادامکی هلیا خیامی



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

متر 50در 4
مختلط تیمی 

ترگل بیات 

فردوسی 
مشهد

هما براتی 

الزهرا مشهد 

. غزاله کریمی 

غیر انتفاعی 
خاوران

بهمن 29
1لغایت 
اسفند

فردوسی 
44مشهد

: شش تیم
حکیم / مشهدفردوسی

غیر انتفاعی خاوران / سبزواري
الزهرا / خیامغیر انتفاعی/ 

گناباد دانشگاه / مشهد

.مهسا مهمان نواز فاطمه اربابشادي اردکانیان

شقایق صادقی فر 
مهسا کارگر مقدمریحانه غالمی.

سعیده خداییفاطمه عرفانیانهلیا خیامی



)بخش کاتا(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی دختردانشجویان کاراتهنتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته 
98- 99:  سال تحصیلی9: منطقه

متر 200
مختلط 
انفرادي

مهسا مهمان الزهرا مشهدریحانه غالمی
نواز

غیر انتفاعی 
غیر انتفاعی ر مقدممهسا کارگخاوران

خاوران



اوزان یا 
تعداد / ماده

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

کاتا تیمی
رنگی

زهرا گرشاسبی
انیس رودینی
فاطمه شهیدي

دانشگاه
دامغان

شقایق اکبري
محدثه واحدي
زهرا مظهري

غیر انتفاعی 
حکیم طوس

حمیده طهماسبی
زهرا دامن جانی
نسیم جوزي پور

بجنورددانشگاه

آذر 20-22
98ماه 

دانشگاه 
54سمنان

:یازده تیم 
دانشگاه تربت / دانشگاه بیرجند/ دانشگاه بجنورد

/ دانشگاه سمنان/ دانشگاه دامغان/ حیدریه
/ فردوسی مشهد/ دانشگاه صنعتی شاهرود
/ غیرانتفاعی بینالود/ غیرانتفاعی سناباد گلبهار

غیرانتفاعی حکیم / غیرانتفاعی خاوران مشهد
طوس

کاتا تیمی 
مشکی

فاطمه چوپانی
فاطمه داروغه
الهام امیري فر

غیر انتفاعی 
حکیم طوس

زهرا احمد محبی
فاطمه شورونی
فاطمه سردادي

دانشگاه سمنان
مونس ظهور پرواز

آرزو سلطانی
فاطمه خسروي

بجنورددانشگاه

کاتا 
انفرادي 
کمربند 
مشکی

فردوسی گلناز ریاحی
غیر انتفاعی فاطمه چوپانیمشهد

حکیم طوس

دانشگاه شاهرودهدي داربوي

غیر انتفاعی نرگس بهدگانی
بینالود

کاتا 
انفرادي 
کمربند 

رنگی

دانشگاهانیس رودینی
غیر انتفاعی نجمه ریگیدامغان

حکیم طوس

دانشگاهحمیده طهماسبی
فردوسی مشهدنیایش اله دادبجنورد

)بخش کومیته(دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی دختردانشجویان کاراتهنتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته 
98- 99:  سال 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 کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

حکیم غیرانتفاعی فاطمه چوپانیدانشگاه سمنانمهرانه قوانلوکیلو- 50
طوس

صنعتیدانشگاه فاطمه گندمی
شاهرود

20-22
آذر ماه 

98

دانشگاه 
54سمنان

:یازده تیم 
/ دانشگاه بیرجند/ دانشگاه بجنورد

دانشگاه / دانشگاه تربت حیدریه
دانشگاه / دانشگاه سمنان/ دامغان

/ فردوسی مشهد/ صنعتی شاهرود
/ غیرانتفاعی سناباد گلبهار

غیرانتفاعی / غیرانتفاعی بینالود
حکیم غیرانتفاعی / خاوران مشهد

طوس

فردوسی مشهدنگین نصرتی

سناباد غیرانتفاعی زینب عیديكیلو   - 55
دانشگاه سمنانزهرا احمد محبیگلبهار

صنعتی دانشگاه آتنا عرب
شاهرود

بجنورددانشگاه بهار ایزانلو

غیرانتفاعی خاورانفریبا غالمیمشهدفردوسیملیکا قادريکیلو- 61
صنعتی دانشگاه هدي داربوي

شاهرود

غیرانتفاعی مریم تنوري
بینالود

دامغاندانشگاه صدیقه فداییدانشگاه سمنانهانیه سلیمیکیلو-68
مشهدفردوسیکیمیا حافظی

دانشگاه بیرجندیاسمن دهقانیان

حکیم غیرانتفاعی فاطمه داروغهدانشگاه سمنانفاطمه شورونیکیلو+ 68
طوس

دامغاندانشگاه فاطمه حسن زاده

غیرانتفاعی رکسانا زاهدي
خاوران



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

رشته
مقام سوممقام دوممقام اول

دانشگاه تاریخ برگزاري
میزبان

میزان مشارکت دانشگاه ها

اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

انفرادي 
نیمه سریع

انفرادي 
برق آسا

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مناطق ورزشی دختردانشجویان تیراندازينتایج نهایی مسابقات قهرمانی رشته 
98- 99سال   تحصیلی9:   منطقه



اوزان یا 
/ ماده

تعداد 
شرکت 

کنندگان 
هر وزن یا 

ماده

مقام سوم مشتركمقام دوممقام اول

تاریخ 
دانشگاه میزبانبرگزاري

میزان مشارکت دانشگاه ها

تعداد دانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار
اسامی دانشگاه هاي شرکت کنندهورزشکار

تفنگ 
تیمی 

نیلوفر داوودي

فردوسی
مشهد

عطیه جانگداز

غیرانتفاعی 
حکیم طوس

خانم پروازي

صنعتی دانشگاه 
شاهرود

24 -26
آذر ماه

فردوسی 
31مشهد

:پنج تیم 
/ شاهروددانشگاه / فردوسی مشهد

غیرانتفاعی / حکیم طوسغیرانتفاعی 
/ گلبهارسناباد

سمناندانشگاه

خانم خرسندپریسا اسکندانیمهسا بهنام راد

خانم عباسیملیکا ابراهیمی زاوهپریسا غالمرضایی

تفنگ 
فردوسی نیلوفر داووديانفرادي

فردوسی مهسا بهنام رادمشهد
حکیم غیرانتفاعی عطیه جانگدازمشهد

طوس

تپانجه 
تیمی

مریم باقري

فردوسی
مشهد

خانم محمدي

دانشگاه 
شاهرود

فاطمه شورونی

سمناندانشگاه  سعیده شجاعیان خانم پناهیسمیه باقري

مریم ملک خانم اسماعیلیسعیده رئیسیان
جعفریان

تپانچه 
انفرادي

دانشگاه خانم محمدي
فردوسیمریم باقريشاهرود

سنابادغیرانتفاعی تکتم محمد زادهمشهد

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



98- 99سال   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 کنندهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکاردانشگاهورزشکار

اول
غیر انتفاعی عطار غزاله غفوریان -46

مشهد 
فاطمه محمد 

دانشگاه سمنانکاشی
حکیم سبزواريمریم نجم آبادي

29 -26
بهمن ماه 

98

دانشگاه 
70بجنورد

:یازده تیم
/ دانشگاه بجنورد/ فردوسی مشهد
/ حکیم سبزواري/ دانشگاه بیرجند
/دانشگاه سمنان/ دانشگاه دامغان

دانشگاه / کوثر بجنورد
)ع(غیرانتفاعی امام رضا /اسفراین

غیرانتفاعی عطار/ غیرانتفاعی خاوران

دانشگاه بجنوردهانیه محمدي

نرگس علی - 49دوم 
دانشگاه دامغانمحدثه هراسانیفردوسی مشهد مرادي

دانشگاه بجنورد فاطمه بهادري
حکیم سبزواريزهرا جانباز 

سوم
دانشگاه بجنورد فائزه زمانیدانشگاه بیرجندزهرا محبتی فردوسی مشهد زهرا حیدري - 53

غیر انتفاعی عطارساجده رضایی
چهارم 

غیر انتفاعی زهرا توانا - 57
کوثر بجنورد فاطمه شاهی خاوران 

دانشگاه بجنورد شقایق عزیز
فردوسی مشهد افسانه پرویزي

پنجم
62 -

غزاله یزدان پناه 
غیر انتفاعی فاطمه نقی پوردانشگاه بیرجندمطلق

خاوران

فاطمه مستخدمین 
نان دانشگاه سمحسینی

دانشگاه بجنورد فاطمه پرسون

ششم
67 -

غیر انتفاعی مهتاب مالییدانشگاه بجنورد عطیه منصوري
خاوران 

فردوسی مشهدرویا کامفر 
دانشگاه بیرجندفائزه نجارزاده

هفتم 
73 -

فاطمه خوش 
آرزو خردپیشهفردوسی مشهدهمت 

بیرجنددانشگاه 
دانشگاه سمنانفرشته هاشمی
دانشگاه بجنورد نگین شکوري

هشتم 
غیر انتفاعی امام حانیه جعفري+73

دانشگاه دامغان غزال کرمانی فردوسی مشهدمهیا حسینی)ع(رضا 
دانشگاه بجنورد مرضیه افکاري

نرگس رنجبر پومسه
دانشگاه بیرجندمهال  برزگراندانشگاه اسفراینگندمانی

غیر انتفاعی امام رضا عاطفه غالمیان 
)ع(

غیر انتفاعی خاوران فرشته ابراهیمی


