
 دانشگاه محقق پسر انیدانشجو یدوره جشنواره مسابقات درون دانشگاه نیکمیو ستیگزارش ب

 89سال یلیاردب

 03/9/99تا 1/9/99خ یاز تار یلیدانشگاه محقق اردب پسر انیدانشجو یدرون دانشگاه یها جشنواره ورزش 

، هندبال، فوتسال، کشتیتکواندو، رشته  13برادران در  ی،در سالن ورزشپسر انیباحضور گسترده دانشجو

ونفرات برتر هر رشته  دیبرگزار گرد نتونیو بدم نفره0 ، بسکتبال یدانیدو وم ز،یم یرو، تنیس شطرنج بال،یوال

 مشخص شدند.

 عوامل برگزاری این مسابقات

 دکتر امیرعلی جعفرنژاد

 جهان خدمتی

 بهزاد الوانی

 سعید علی حسینی

 علی یادگار، حسن مهرزاد، حامد خیرالهی( انجمن ورزشی)سعید نوری نسب،

 نفره3بسکتبال 

 مقام اول: تیم تربیت بدنی

پور نیحس نیام 9011110139  

پور میحامد ابراه 9011110939  

ینظر یمهد 9011110999  

یریپ میابراه 9011110939  

 مقام دوم: تیم علوم پایه

یدیام نیشاه 999990139  

انیدیجمش نیحس 9099100110  

این یهیعرفان فق 9999190100  

 

 



 مقام سوم: تیم فنی مهندسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تکواندو

 وزن دوم

یمیحامد کراول: 9911110119  

دولت مایندوم: 9999990119  

 وزن چهارم

یپورسپاه ایپوراول:  9999110113  

انیورق یمهددوم:  9911990991  

 وزن پنجم

رضا زاده الدیماول:  9999100100  

یمیابراه ریامدوم:  9919110131  

 

 

 

 



 هندبال

 تربیت بدنی مقام اول:

یدیشهروز ام 9910101113  

نسب ینور دیسع 9910111119  

ادگاری یعل 9919901119  

زاده ینقد نیام 9910111111  

 ناصر وطن خواه 9919191930

زادهیعل دیفرش 9919191139  

یفتح اله ریام 991990113  

 حسن مهرزاد 9011110999

نیعابد نیدیآ 9911110109  

یمحمد اقبال 9919001111  

 تیم حامد مقام دوم:

یریپ میابراه 9011110939  

پور میحامد ابراه 9011110939  

یرالهیحامد خ 9011110113  

یحامد غفار 9910111139  

پور نیحس نیام 9011110139  

یسجاد سلمان 9011110110  

خوبپور ییحی 9011110139  

ینظر یمهد 9011110999  

یریبهمن ش 9011110193  

موتاب ررضایام 9011110100  



 رزم جویان مقام سوم:

یاسالم درضایحم 9919101131  

فرزانه الدیم 9011110199  

یمهران توالد 9913330930  

آقاپور یعل 9011110931  

نژاد میکر یعل 9011110109  

یخاتم نیحس 9911110110  

یمسعود کمال 9011110990  

مولودپور اریشهر 9119190199  

روانساالر نیحس 9011110109  

یمحمد رزم 9011110111  

 

 

 



 فوتسال

 تیم اول: فنی

 قهرمان منصور 9911191119

یمحمد ممشل 9900100119  

یمحمدرضا شمخال 9911190119  

شکروند الدیم 9911110100  

ییرزایم یعل 9911110193  

یاطیخ یمهد 9911990100  

یلیعرفان خل 9911990101  

یشکر نیرحسیام 9911190111  

یشاه یمهد 9011110191  

نجف پور یعل 9911191119  

 تیم دوم: بشیکتاش

زاده میابراه یعل 9099100130  

زاده یحامد شاه 9999190191  

بیغر مینع 9099100190  

پور یعیرف نیرامت 9999990191  

دیرش یعل 9099100119  

اله پور فیس یعل   

یمیابراه نیرحسیم 9999110131  

رانیپ ایپو 9099900139  

یریپرهام جهانگ 9199100139  

 برهان وثوق 9999990119



 تیم سوم: نمین

انیمیکر نیمع 9999190199  

عباس فارغ نیام 9099100191  

ریمهرزاد دل 9199130930  

یجود الدیم 9999100199  

  یریموز دیوح 9199130199

دهقان دیحم 9999190101  

یبیحب رضایعل 9999100119  

ییبابا رضایعل 9199190931  

بابازاده نیحس 9999100113  

 

 

 



 والیبال

 تیم اول:

یرضو درضایحم 9901190139  

ییاکبر عطا 9993001130  

یدریمحمدرضا ح 9901190139  

یرجعت ینق 9993001139  

پور یسجاد حاج 9993110139  

برم ایپور 9900900139  

یفرهاد رونق 9901190139  

شادور یمهد 9900900113  

یفرشاد رونق 9101111139  

یدیسع نیرحسیام 9901190119  

 تیم دوم:

نینخست ماین 9011000100  

یجهانبان یمرتض 9911110139  

یخروش نیمب 9911000119  

یمحجوب رمحمدیام 9911110111  

یعباس دیمج 9011190191  

ییبابا یمرتض 9913330909  

یفرهاد عسگر 9911190109  

راد ینیام نیمب 9911110130  

 

 



 تیم سوم:

یازین یعل 9911110199  

یسجاد سلمان 9011110110  

یابوالفضل راه چمن 9911110199  

یکردکند ینیابوالفضل ام 9911110931  

یفرزاد احمد 9911110130  

ینیمال ام نیمب 9911110193  

نژاد میکر یعل 9011110109  

روانساالر نیحس 9011110109  

ینظر یمهد 9011110999  

زادهیعل دیفرش 9919191139  

 

 



 دوومیدانی

 متر033

یسجاد فرض اله 9910111139  

انیقربان رضایعل 9911110199  

 حسن مهرزاد 9011110999

متر بامانع133  

یابوالفضل راه چمن 9911110199  

یسجاد فرض اله 9910111139  

یخندان یسعد 9911110100  

متر133  

یعرفان خان باش 9911110119  

یجبار نیحس 9911091139  

یقاسم ماین 9911110190  

مانع با113  

یقاسم ماین 9911110190  

یعیرف لیکم 9911110199  

یفرزاد احمد 9911110130  

متر133  

یساالر سلطان 9919990190  

انیقربان رضایعل 9911110191  

برانوس نیحس 9919130139  

 

 



 پرتاب دیسک

پور نیحس نیام 9011110139  

ینیابوالفضل ام 9911110931  

یرالهیحامد خ 9011110113  

متر933  

یعرفان خان باش 9911110119  

یابوالفضل راه چمن 9911110199  

یعیرف لیکم 9911110199  

 پرش سه گام

رضا امن زاده نیام 9999190131  

یسجاد فرض اله 9910111139  

یعیرف لیکم 9911110199  

 پرتاب نیزه

یخاتم نیحس 9911110110  

مولودپور اریشهر 9119190199  

یابوالفضل راه چمن 9911110199  

متر933  

یفخراحسان    

مولودپور اریشهر 9119190199  

باقرزاده یمجتب 9919191130  

متر1033  

یسجاد فرض اله 9910111139  

یجبار نیحس 9911091139  



 حسن مهرزاد 9011110999

 پرش ارتفاع

رضا امن زاده نیام 9999190131  

یقاسم ماین 9911110190  

یاحمد رضایعل 9911030139  

متر0333  

انیقربان رضایعل 9911110199  

یاحسان فخر   

یساالر سلطان 9919990190  

 پیاده روی

یاحسان فخر   

یساالر سلطان 9919990190  

یمیکر نیآرو 9919190109  

 پرتاب وزنه

یمحمدصادق صمد 9911110100  

پور یول رضایعل 9911110199  

 محمد عباس نژاد 9911110109

متر امدادی 1*133  

 اول

یمیکر نیآرو 9919190109  

یخان باشعرفان  9911110119  

یعیرف لیکم 9911110199  

یابوالفضل راه چمن 9911110199  



 دوم

یخاتم نیحس 9911110110  

یقاسم کرم   

رستم زاده دینو   

مقدم قیمش نیرام   

 سوم

یمیسل یعل 9910101139  

 حسن مهرزاد 9011110999

یمهران شاه 9011110190  

یساالر سلطان 9719223123  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مشه سویی: یاردو

  یبدن تیبه مناسبت هفته ترب  یلیدانشگاه محقق اردب پسر انیدانشجو یو جنگل نورد  یرو ادهیپ  یاردو 

برگزار شدمشه سویی روز پنجشنبه در منطقه  19/9/99در مورخ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همایش پیاده روی

  یبدن تیهفته ترب داشتیبه مناسبت گرام یلیر دانشگاه محقق اردبپس انیدانشجو یرو ادهیپ شیهما

 


