
در مسابقات ورزشی دانشگاه هاي منطقه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان یان مقام آور ولیست اسامی دانشج

  دانشجویان دختر -کشور 2

  مقام  رشته ورزشی  نام خانوادگینام و   ردیف

 اول تکواندو الهام قدرتی  1

 اول تکواندو پریسا ادراکی  2

 دوم تکواندو الهه جالل جباري  3

 دوم تکواندو م یوسفییمر  4

 سوم  تکواندو زهرا باقري  5

 اول )دوومیدانی( متر 60 مریم رسولی  6

 دوم )دوومیدانی(پرش طول مریم رسولی  7

 اول )دوومیدانی(متر 800 لیال بیرامی  8

 سوم )دوومیدانی(متر 1500 لیال بیرامی  9

 اول )دوومیدانی(پرتاب نیزه الهام افتخاري  10

 سوم )دوومیدانی(پرتاب دیسک الهام افتخاري  11

 دوم )دوومیدانی(پرتاب نیزه فرشته یوسفی  12

 سوم )دوومیدانی(پرتاب وزنه فرشته یوسفی  13

 سوم )دوومیدانی(متر 200 شیرین اسالمی  14

  سوم  )دوومیدانی(متر 400×4  مریم رسولی، لیال بیرامی، شیرین اسالمی، الهه امیري  15

  اول  تنیس روي میز  فرناز رنجی  16

  اول  )شنا( متر قورباغه 100  سحر صالح آقامعلی زاده  17

  اول  )شنا(متر قورباغه 50  سحر صالح آقامعلی زاده  18

  دوم  )شنا(متر پروانه 50  سحر صالح آقامعلی زاده  19

  سوم  )شنا(متر کرال پشت 50  فرشته یوسفی  20

  سوم  )شنا(متر مختلط تیمی 50×4  رستمیسحر صالح آقامعلی زاده، کبري تلخی، فرشته یوسفی، زینب   21

  

  

 

  



در مسابقات ورزشی دانشگاه هاي دانشگاه شهید مدنی آذربایجان لیست اسامی دانشجویان مقام آور 

  دانشجویان پسر - کشور 2منطقه 

  مقام  رشته ورزشی  نام و نام خانوادگی  ردیف

 دوم  کشتی جمیل رحمانی  1

 دوم کشتی میالد اسمعیل یان ملکی  2

 سوم کشتی توفیق گوماوي  3

 سوم کشتی کریم آقایی  4

  سوم مشترك  تکواندو  ناصر محمدي  5

  سوم مشترك  تکواندو  سینا پور اکبر  6

  اول  تکواندو  رضا شکر زاده  7

  سوم  تکواندو  فرزاد دلیر  8

  سوم  تکواندو  مجید ذاکري  9

  اول  )شنا( متر آزاد 50  مهدي معز اردالن  10

  دوم  )شنا(متر مختلط انفرادي 200  مهدي معز اردالن  11

  دوم  )شنا(متر پروانه 100  صادق کوشکی نیا  12

  سوم  )شنا(متر قورباغه 100  ديوایوب محم  13

  سوم  )شنا(متر پروانه 50  مهدي معز اردالن  14

  سوم  )شنا(متر مختلط تیمی 50×4  مهدي معز اردالن، ديوایوب محم، مبین نصیر زاده، عادل قدسیان  15

  اول  )دوومیدانی( پرتاب نیزه  شکرزاده رضا  16

  اول  )دوومیدانی(متر 100  حمید فکري  17

  سوم  )دوومیدانی(متر 200  حمید فکري  18

  سوم  )دوومیدانی(متر 800  رضا جعفر زاده  19

  سوم  )دوومیدانی(پرتاب دیسک  رضا شکر زاده  20

  تیمی دوم  تنیس روي میز  صادق کوشکی نیا  21

  تیمی دوم تنیس روي میز باقر زادهحامد افکاریان   22

  تیمی دوم تنیس روي میز آرش ایمانلو  23

  تیمی دوم تنیس روي میز مهدي بقال اقدم  24

  سوم تیمی  فوتسال سجاد صبوري  25

  سوم تیمی  فوتسال ساعد محمد علی لو  26

  سوم تیمی  فوتسال حامد آذربار  27

  سوم تیمی  فوتسال محسن شعله بخشایش  28



  سوم تیمی  فوتسال قهرمانیرضا   29

  سوم تیمی  فوتسال رحمان حسین زاده  30

  سوم تیمی  فوتسال زانیار خسروي  31

  سوم تیمی  فوتسال علی حسام پور  32

  سوم تیمی  فوتسال داود آکنش  33

  سوم تیمی  فوتسال میالد کسانی  34

  سوم تیمی  فوتسال طهمورث وطنی  35

  سوم تیمی  فوتسال حسین علی پور  36

 


