
  )اياعم از المپیاد ،کشوري و منطقه(ورزشی در مسابقات  ب شده توسط دانشجویان دختر و پسرافتخارات ورزشی کس

  94و  93هاي در طی سال

تعداد نفرات   افتخارات ورزشی کسب شده توسط دانشجویان دختر و پسر  رشته ورزشی  ردیف
شرکت کننده تیم 

  دانشگاه

  مسابقات دانشگاه میزبان

  دانشگاه رازي کرمانشاه  نفر 3  جمیل رحمانی  مقام اول  پسران کشتی  1
تنیس روي   2

  پسران میز
  حامد افکاریان  مقام اول انفرادي

  مقام سوم تیمی
  صادق کوشکی نیا مقام سوم تیمی

  فرزاد حسینی مقام سوم تیمی
  شهرام فتحی مقام سوم تیمی

 ینادانشگاه بو علی س  نفر 4
  همدان

 تکواندو  3
  پسران

جایزه بزرگ هیت استان   نفر 1  سینا پور اکبر مقام دوم
  آذربایجانشرقی

 تکواندو  4
  پسران

  مقام اول امین سهندي
  ناصر محمدي مقام دوم

دهه مبارك فجر چهار   نفر 3
و ورزشجانبه اداره

  جوانان شهرستان بناب
  سید همین مهدي مقام دوم  جودو پسران  5

  سید فواد حسینی مقام دوم
سومین دوره مسابقات   نفر 2

لیگ جودو استان 
  اذربایجانشرقی

  متر آزاد 100مهدي معز اردالن مقام اول   شنا پسران  6
  متر مختلط 4×50صادق کوشکی نیا مقام سوم

  متر آزاد 4×100احمد بارانی مقام سوم
  متر مختلط 4×50امیر نادم مقام سوم

 ناعلی سیدانشگاه بو   نفر 4
  همدان

دوومیدانی   7
  دختران

  متر 400شبنم فرجی مقام اول 
  ندامالزاده مقام دوم پرتاب وزنه

  متر 200سپیده فتحی مقام سوم 

 نادانشگاه بو علی سی  نفر 3
  همدان

دوومیدانی   8
  پسران

  مهدي ابهري مقام اول پرش طول
  متر 800رضا جعفر زاده مقام دوم 

 نادانشگاه بو علی سی  نفر 2
  همدان

 دانشگاه شهید بهشتی  نفر 1  مقام سوم مهدي معز اردالن  شنا پسران  9
  تهران



میز رويتنیس  10
  پسران

 دانشگاه شهید بهشتی  نفر 1  مقام سوم حامد افکاریان
  تهران

  مقام دوم کاتاي تیمی  جودو پسران  11
 90یک مقام نایب قهرمانی توسط مهدي کریمی در وزن 

سومی توسط سید هیمن مهدي و  کیلو گرم و دو مقام
  کیلوگرم 100و   73  محمد شیخی پور در وزنهاي

  دانشگاه قم  نفر 8

تکواندو   12
  پسران

  مقام اول تیمی
رضا  –) قهرمان انفرادي وزن چهارم(مجید ذاکري

سینا پور اکبر    -) قهرمان انفرادي وزن ششم( شکرزاده
نایب قهرمانی (ناصر محمدي  –)نائب قهرمان وزن پنجم(

 –) مقام سومی وزن هفتم( حمید نوروزي –) وزن دوم
  ).مقام سوم وزن هشتم(علیرضا عشایري

  دانشگاه بین المللی قزوین  نفر 8

فوتسال   13
  پسران

  مقام اول تیمی
 –محسن صادقی  –داود اکنش  –علی رضا محمدي 

مهدي  - میالد کسایی –پور حسین علی –رث وطنی وطهم
 -مهرداد غالمی -ذربارحامد آ -احمد شکري –راد مقدمی

  عبداهللا انصاري– حور میثم طالعی - نژادافشین علی

مدنی دانشگاه شهید  نفر 12
  آذربایجان

 


