
 کشور 3گزارش مسابقات دانشگاه های منطقه 

 هندبال

 کشور ۳در مسابقات منطقه  یلیهندبال دانشگاه محقق اردب میتکسب مقام دوم 

 

 

 

 

 

 

 



 شنا

 

 انیودانشج یدر مسابقات قهرمان یلیپسر دانشگاه محقق اردب انیشنا دانشجو میتکسب مقام سوم تیمی 

 کشور  ۳منطقه  یدانشگاهها

 ۳منطقه  یو با حضور دانشگاهها هیدر محل استخر دانشگاه اروم 89 آذر ماه ۷ دوره از مسابقات که در  نیا

 مدال برنز شدند. ۶مدال طال و  ۲کشور برگزار شد شناگران دانشگاه محقق موفق به کسب 

 متر قورباغه ۰۵مدال برنز  یپوروثوق یمهد

 متر قورباغه ۰۵۵مدال طال  یپوروثوق یمهد

 متر قورباغه ۲۵۵مدال طال  یپور وثوق یمهد

 متر آزاد ۲۵۵مدال برنز  یفرض اله سجاد

 متر آزاد ۰۵۵در ۴مدال برنز  یپوروثوق یمهد

 متر آزاد ۰۵۵در ۴مدال برنز  یمختار مختار

 متر آزاد ۰۵۵در ۴مدال برنز  یفرص اله سجاد

 متر آزاد ۰۵۵در ۴برنز مدال  انیدیجمش نیحس

 



 کشتی فرنگی

 امتیاز ۲۵۰در مسابقات با کسب قهرمانی 

 مقام اول_ یمحرم نیحس لوگرمیک ۰۰وزن 

 مقام اول_ یحسن باقر لوگرمیک ۶۵ وزن

 مقام اول_ یمحمد رحمان لوگرمیک۶۳ وزن

 مقام دوم_ابوالفضل حالج  لوگرمیک ۶۷ وزن

 مقام دوم_ یلیاسماع یمرتض لوگرمیک ۷۲ وزن

 مقام اول_ یقهرمان یعل لوگرمیک۷۷ وزن

 مقام اول_وند  کیمهرداد در لوگرمیک 9۲ وزن

 مقام دوم_ زادهیعل دیفرش لوگرمیک 9۷ وزن

 مقام اول_موتاب  ررضایام لوگرمیک 8۷ وزن

 مقام دوم_مدق  ایآر لوگرمیک ۰۳۵ وزن

 

 



 کشتی آزاد

 امتیاز ۰8۷کسب مقام نخست با به دست آوردن 

 مقام اول_ رزاپوریم رضایعل لوگرمیک ۰۷وزن 

 مقام دوم _مغفور  میکر لوگرمیک ۶۰ وزن

 مقام دوم_ یخونق یعل لوگرمیک ۷۵ وزن

 مقام سوم_آرش ازاد  لوگرمیک ۷۴ وزن

 مقام دوم_بابازاده  نیحس لوگرمیک ۷8 وزن

 مقام سوم_ ارتویمحمد  لوگرمیک 9۶ وزن

 مقام اول_ ینیحس نیحس لوگرمیک 8۲ وزن

 مقام دوم_ یجان گیب یهاد لوگرمیک 8۷ وزن

 مقام اول_ کاریرضا پا لوگرمیک ۰۲۰ وزن

 

 

 



 کاراته

 انیجودانش یدر مسابقات کاراته قهرمان ،یلیدانشگاه محقق اردب یبدن تیرشته ترب یدانشجو ،یقاسم ماین

 توانست به مقام دوم برسد دیبرگزار گرد هیکشور که در اروم۳منطقه  یدانشگاه ها

 

 

 

 

 



 دو و میدانی

 کشور۳منطقه انیدر مسابقات دانشجو یلیدانشگاه محقق اردب یدانیدو و م میت ینائب قهرمان

 نیبرنز از ب۳نقره و ۰نشان طال، ۷توانست با کسب  یلیدانشگاه محقق اردب میدوره از مسابقات ت نیا انیدر پا

 به مقام دوم برسد. زیدانشگاه شرکت کننده، پس از دانشگاه تبر۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جودو

توانست  یلیجودو دانشگاه محقق اردب میت دیبرگزار گرد یلیدانشگاه محقق اردب یزبانیمسابقات که به م نیا در

 یمیوم تمقام دوم و س بیبه ترت زین هیو اروم زیتبر یها میکند، ت دایدست پ یمیبه مقام اول ت یستگیبا شا

 را از آن خود کردند.

 شد:با یم ریبه شرح ز لیجودوکاران مقام آور دانشگاه محقق اردب یاسام

 مقام اول لوگرمیک۶۵در وزن  رزاپوریم رضایعل

 مقام سوم لوگرمیک۶۶در وزن  یرحمان محمد

 مقام اول لوگرمیک۷۳اصل در وزن  یواعظ ریام

 مقام اول لوگرمیک۰۵۵در وزن  ینیحس نیحس دیس

 مقام اول لوگرمی+ ک۰۵۵موتاب در وزن  ررضایام

 

 

 



 تکواندو

 یهادرب مانیدر وزن سوم،  مدال طال و پ یمیحامد کر دیشهر بناب برگزار گرد یزبانیمسابقات که به م نیدر ا

 در وزن ششم مدال برنز را از آن خود کردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فوتسال گل کوچک

قهرمانی تیم فوتسال گل کوچک دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات فوتسال گل کوچک دانشگاه های استان 

 اردبیل

 


