
 

 

 89گزارش بیست ویکمین دوره جشنواره مسابقات درون دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی سال

آذر ماه  42/9/99اردیبهشت لغایت  6/9/99جشنواره ورزشهای درون دانشگاهی دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی از تاریخ 

رشته تکواندو، کاراته، هندبال، فوتسال، والیبال، شطرنج، تنیس 01دختران در باحضور گسترده دانشجویان دختر،در سالن ورزشی 

روی میز، دو ومیدانی ، بسکتبال و بدمینتون برگزار گردید ونفرات برتر هر رشته مشخص شدند.حضور پر شور و نشاط دانشجویان 

 مزایای این جشنواره بود.

 عوامل برگزاری این مسابقات:

 شمس غفاری -

 یمهناز ایمان -

 یبچه های انجمن ورزش -

 بدمینتون :

 نفر  66در سالن ورزشی دختران با شرکت 01/09ساعت  6/9/99مسابقات بدمینتون جشنواره درون دانشگاهی در تاریخ 

 برگزار گردیدو نفرات اول تا سوم به ترتیب زیر انتخاب شدند!

  9900062014مقام اول : حدیث رحمتی با شماره دانشجویی 

 9600020040دوم: سودا عبداللهی با شماره دانشجویی   مقام

      9244620046مقام سوم مشترک : زهرا موالیی با شماره دانشجویی  

 9600490001مقام سوم مشترک : مریم حکیمی اصل با شماره دانشجویی  

 



 

 

 تنیس رومیز :

نفربر   29در سالن ورزشی دختران با شرکت 01/09ساعت  01/9/99ی میز جشنواره درون دانشگاهی در تاریخ 4مسابقات تنیس رو

 گزار گردیدو نفرات اول تا سوم به ترتیب زیر انتخاب شدند.

 9944492012مقام اول : زهرا دهقانی با شماره دانشجویی  

 9600020010مقام دوم:  فاطمه بزرگمهر با شماره دانشجویی 

      9600020040ویی  مقام سوم مشترک : سواد عبدالهی با شماره دانشج

 9600020019مقام سوم مشترک : صبا خلیلی با شماره دانشجویی   

 

 

 

 

 



 

 

 تکواندو :

نفر در وزنهای 41در سالن ورزشی دختران با شرکت 01/09ازساعت   9/9/99مسابقات تکواندو جشنواره درون دانشگاهی در تاریخ

                                انتخاب شدند.مختلف برگزار گردید که نفرات اول تا سوم به ترتیب زیر 

 :4وزن 

 99200612414مقام اول : آوا صفدریان با شماره دانشجوئی 

 9900020002مقام دوم:  زهرا شاهمرادی با شماره دانشجویی 

 

 : 2وزن 

 9666260006مقام اول:  پریسا رهنما با شماره دانشجوئی  

 9900020016دانشجویی مقام دوم: مینا احمدی با شماره 

 

 : 6وزن 

 9200020022مقام اول زهرا سلیمی: با شماره دانشجوئی 

 9644400049مقام دوم: فاطمه حسامی با شماره دانشجویی 

- 

 : 6وزن 

 9600020002مقام اول:  مقام اول: سویل رضاییان با شماره دانشجوئی  

 9922640066مقام دوم: بیتا محمدی با شماره دانشجویی

 :  2 وزن

           9900020016مقام اول: فرناز باشی پور با شماره دانشجوئی

 9600020416مقام دوم: آیالر بیرار با شماره دانشجویی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسکتبال سه نفره :

تیم  9شرکت در سالن ورزشی دختران با 01/09ازساعت  02/9/99مسابقات بسکتبال  سه نفره  جشنواره درون دانشگاهی در تاریخ 

 نفره برگزار گردیدو تیمهای اول تا سوم به ترتیب زیر انتخاب شدند!0

 مقام اول:تیم کوثر یک

 9200020009سویل رضائیان با شماره دانشجویی -0

     9200290002زهرا ذوقی با شماره دانشجویی -4

                                                                     9600020010فاطمه بزرگمهر با شماره دانشجویی  -0

 مقام دوم:تیم کوثر دو 

 9900020062سارا مردانی با شماره دانشجوئی -0

 9600020009عطیه زادمهر شماره دانشجوئی-4

 9200020060زهرا فرج زاده باشماره دانشجوئی  -0

 مقام سوم:تیم کوثر       

 9900020006 یگانه حیدری با شماره دانشجوئی-0

 9600020049فاطمه قهرمانزاده با شماره دانشجوئی -4



 

 

 9200020019زهرا آقایی با شماره دانشجوئی -0

    

 

 

 

 

 

 

 والیبال:

تیم  9در سالن ورزشی دختران با شرکت 01/09ازساعت 04/9/99مسابقات والیبال جشنواره ورزشهای درون دانشگاهی در تاریخ 

 سوم به ترتیب زیر انتخاب شدند!برگزار گردیدو تیمهای اول تا 

 مقام اول تیم : نسترن 

 9600020001نسترن تقی زاده با شماره دانشجویی  -0

 9600020040سواد عبداللهی با شماره دانشجویی -4

 9600020010فاطمه بزرگمهر با شماره دانشجویی   -0

 9241090012سعاد تفاخ با شماره دانشجویی  -2

 9600620046دانشجویی سارایوسفی با شماره  -6

 9900020001هلیا بهرامی با شماره دانشجویی  -6

 9200020061ساناز عالیی با شماره دانشجویی  -2

 9909290000مرسده پور رضا با شماره دانشجویی  -9

 9944600060منیر یعقوبی با شماره دانشجویی  -9



 

 

 9900020040آیدا خیر با شماره دانشجویی  -01

 تیم یگانه مقام دوم:   

 99900020006یگانه حیدری با شماره دانشجویی  -0

 9900400044ریحانه حمیدی  با شماره دانشجویی -4

 9900020004اوین سوری با شماره دانشجویی  -0

 9200020019زهرا آقایی با شماره دانشجویی  -2

 9609462016فاطمه اکبردوست با شماره دانشجویی  -6

 9900020002دانشجویی  آیسان صباغی با شماره -6

 9909042016آرزو صداقتی با شماره دانشجویی  -2

 زهرا پور موسی با شماره دانشجویی  -9

 9600490049سمیه عاشوری با شماره دانشجویی  -9

 مقام سوم : تیم سویل     

 9200020002سویل رضائیان با شماره دانشجویی  -0

 9244610001زهرا سادات خاتمی  با شماره دانشجویی -4

 9600020049فاطمه قهرمانزاده با شماره دانشجویی  -0

 9244610000صهبا خاتمی با شماره دانشجویی  -2

 9900062014حدیث رحتمی با شماره دانشجویی  -6

 9966260040صبا سمایی با شماره دانشجویی  -6

 9900010014اسما آذمی با شماره دانشجویی  -2

 9600020006جویی سمیرا سلیمی با شماره دانش -9



 

 

 9900020010آیناز احدی راد با شماره دانشجویی  -9

 9900020062مونا مولوی با شماره دانشجویی  -01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هندبال:

تیم  9در سالن ورزشی دختران با شرکت 01/09ازساعت 06/9/99مسابقات هندبال جشنواره ورزشهای درون دانشگاهی در تاریخ 

 اول تا سوم به ترتیب زیر انتخاب شدند!  برگزار گردید مقام

 96مقام اول: تیم تربیت بدنی ورودی 

                                     9600020010فاطمه بزرگمهر با شماره دانشجویی   -0

 9600020040سواد عبداللهی با شماره دانشجویی -4

 9600020049فاطمه قهرمانزاده با شماره دانشجویی  -0

 9600020019ا خلیلی با شماره دانشجویی صب -2

 9600020001نسیم کابیل با شماره دانشجویی  -6



 

 

 9600020009فروغ شکری پور با شماره دانشجویی  -6

 9600020006سمیرا سلیمی با شماره دانشجویی  -2

 9600020406نسترن شیری با شماره دانشجویی  -9

 9600020409مهسا عبادی با شماره دانشجویی  -9

 9600020442فاطمه کیانی  با شماره دانشجویی  -01

 96مقام دوم: تیم تربیت بدنی ورودی   

  9600020001نسترن تقی زاده با شماره دانشجویی  -0

 9600020449ندا کراری با شماره دانشجویی -4

 9600020006پریا معقولی با شماره دانشجویی  -0

 9600020000 زهرا محمدی  با شماره دانشجویی -2

 9600020006زهرا رحیمی با شماره دانشجویی  -6

 9600020004آیسان مبصری با شماره دانشجویی  -6

 9600020040شیوا سر بلند با شماره دانشجویی  -2

 9600020002سعیده محمدیان با شماره دانشجویی  -9

 9600020044زهرا صولتی با شماره دانشجویی  -9

 99ت بدنی ورودی مقام سوم : تیم تربی    

 9900020040آیدا خیر با شماره دانشجویی  -0

 9900020004اوین سوری  با شماره دانشجویی -4

 9900020006یگانه حیدری با شماره دانشجویی  -0

 9200020060زهرا فرج زاده با شماره دانشجویی  -2

 9600020049شفق فطوره چی با شماره دانشجویی  -6

 9600020012شماره دانشجویی فاطمه بخشی زاده با  -6



 

 

 9900020062سارا مردانی با شماره دانشجویی  -2

 9200290009سارینا سلیمی با شماره دانشجویی  -9

 9600020041زهرا ساداتی با شماره دانشجویی  -9

 9900020002زهرا ذوقی با شماره دانشجویی  -01

 فوتسال :

تیم  2در سالن ورزشی دختران با شرکت01/09ازساعت  00/9/99دانشگاهی در تاریخ مسابقات فوتسال جشنواره ورزشهای درون 

 برگزار گردید مقام  اول تا سوم به ترتیب زیر انتخاب شدند!

 مقام اول: تیم سکه زرد 

                                     9200020002ویدا بهراد با شماره دانشجویی   -0

 9200020029انشجویی آزیتا شاهی  با شماره د-4

 9200020009سویل رضائیان با شماره دانشجویی  -0

 9900010014اسما آذمی با شماره دانشجویی  -2

 9904090044نگار شکاری با شماره دانشجویی  -6

 9626210042مهسا صفایی با شماره دانشجویی  -6

  مقام دوم: بارسلونا  

  9600020010فاطمه بزرگمهر با شماره دانشجویی  -0

 9200020019فاطمه اکبر دوست  با شماره دانشجویی -4

 9200020019زهرا آقایی با شماره دانشجویی  -0

 9944022012آرزو حیدرنژاد با شماره دانشجویی  -2

 9600010016مریم پور نعمتی با شماره دانشجویی  -6

 9200020009شقایق رضاقلی پور با شماره دانشجویی  -6

 9209440000ا شماره دانشجویی معصومه پورتقی ب -2



 

 

 

 مقام سوم : تیم رئال    

 9600020040سواد عبداللهی با شماره دانشجویی  -0

 9244620019زهرا بید برگ  با شماره دانشجویی -4

 9900400016مهسا بزرگر خاص با شماره دانشجویی  -0

 9066226014اعظم شکاری با شماره دانشجویی  -2

 9600020049شماره دانشجویی  فاطمه قهرمانزاده با -6

 9200020001مهسا خداوردی زاده با شماره دانشجویی  -6

 9200020002ساناز عالیی با شماره دانشجویی  -2

 9200020002زهرا درگاه با شماره دانشجویی  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دو ومیدانی :

ماده برگزار  9نفر  در 61استادیوم تختی و با شرکت در در محل 00ازساعت  46/9/99مسابقات  درون دانشگاهی  دختران در تاریخ 

 گردیدو نفرات اول تا سوم به ترتیب زیر انتخاب شدند! 

 متر:011دوی 

  9602290016مقام اول:  معصومه جعفری  با شماره دانشجوئی  

 9644400049مقام دوم: زینب علیزاده با شماره دانشجوئی 

  9900020024نشجوئیمقام سوم:  نفیسه فرح بخش با شماره دا

 متر:411دوی 

 9644400049مقام اول:  زینب علیزاده با شماره دانشجوئی 

 9200020099مقام دوم: نسترن مرادزاده  با شماره دانشجوئی 

 9900020001مقام سوم:  هلیا بهرامی با شماره دانشجوئی

 متر : 211دوی 

 9900020006مقام اول:  زهرا نادری با شماره دانشجوئی  

 9900020010مقام دوم:  آیناز احدی راد با شماره دانشجوئی 

  9900020062مقام سوم:  سارا مردانی با شماره دانشجوئی

 متر :911دوی 

 9900020006مقام اول:  زهرا نادری با شماره دانشجوئی  

 9200020061مقام دوم: ساناز عال ئی با شماره دانشجوئی 

 9926026010شماره دانشجوئی مقام سوم:  ندا تارودی زاده با 

 

 



 

 

 متر :0111دوی 

   9200020002مقام اول:  ویدا بهراد با شماره دانشجوئی 

 9900020419مقام دوم:  محیا حق سرشت با شماره دانشجوئی 

 9926026010مقام سوم:  با شماره دانشجوئی 

 پرش طول :

 9602290016مقام اول:  معصومه جعفری با شماره دانشجوئی  

 9200020099دوم: نسترن مرادزاده با شماره دانشجوئی   مقام

 9200020061مقام سوم:  ساناز عال ئی با شماره دانشجوئی 

 پرش ارتفاع:

 9200020099مقام اول:  نسترن مرادزاده با شماره دانشجوئی  

 9900020010مقام دوم: آیناز احدی راد با شماره دانشجوئی 

 9900020001شماره دانشجوئیمقام سوم:  هلیا بهرامی با 

 پرتاب نیزه : 

   9200020002مقام اول:  ویدا بهراد با شماره دانشجوئی 

 پرش سه گام :

 9200020061مقام اول:  ساناز عال ئی با شماره دانشجوئی 

 9900020062مقام دوم: سارا مردانی با شماره دانشجوئی

 9200020009مقام سوم:  سویل رضائیان با شماره دانشجویی 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شنا :

  24ماده با شرکت 6در مجمومه ورزشی جام جم  در 01از ساعت09/9/99مسابقات شنا درون دانشگاهی دختران در تاریخ 

 نفربرگزار گردید نفرات اول تا سوم به ترتیب زیر انتخاب شدند.

   :متر قورباغه 46

 9609462016مقام اول:  عارفه مختاری با شماره دانشجوئی  

 9600020001مقام دوم: سارا فیاضی با شماره دانشجوئی 

 متر قورباغه :  61

 9644220024مقام اول:  نرگس عدلی فرد با شماره دانشجوئی  

 9200490001مقام دوم: گلناز پیغامی با شماره دانشجوئی 

 متر آزاد : 46

 9600020002مقام اول:  سویل رضائیان با شماره دانشجوئی   

 960  9462016دوم: عارفه مختاری با شماره دانشجوئیمقام   

 9600020001مقام سوم:  سارا فیاضی با شماره دانشجوئی   

 متر آزاد:  61

 9602290016مقام اول:  نسترن جعفری با شماره دانشجوئی  

 9644220024مقام دوم :  نرگس عدلی فرد با شماره دانشجوئی    

 9200490001ماره دانشجوئی مقام سوم :  گلناز پیغامی با ش

 9600020406مقام چهارم : نسترن شیری با شماره دانشجوئی  

 

 



 

 

 متر پشت : 61 

 9602290016مقام اول:  نسترن جعفری با شماره دانشجوئی  

 9600020406مقام دوم: نسترن شیری با شماره دانشجوئی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جشن  تربیت بدنی:

برنامه  دانشگاه به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و همچنین سالروز آغاز امامت امام عصر مدیریت تربیت بدنی  و فوق 

در زمین چمن مصنوعی مجمومه خوابگاه دختران برگزار  06/9/99مورخ  02)عج(  مختص دانشجویان دختر  روز پنجشنبه ساعت 

 گردید.

رینات گرم کردن، مسابقه طناب کشی و ایروبیک ،آمادگی جسمانی جشن تربیت بدنی دختران با فعالیت های شاد ورزشی شامل تم

 و طناب زنی و... ودر پایان به نفرات برتر در مسابقات از طرف معاونت  محترم دانشجویی جوایزی اهدا شد.

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 اردو سقزچی :

روز  00/4/99هفته خوابگاههای دانشجویی اردوی یک روزه در تاریخ مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه به مناسبت گرامیداشت 

حرکت از دانشگاه به مقصد سد زیبای سقزچی برگزارشد ، وچندین مسابقات در این مکان برگزار شد وبه  9جمعه صبح ساعت  

 نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

 

 

 

 



 

 

 اردوی آبشار زمرد:

 01/9/99نوردی دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی  به مناسبت هفته تربیت بدنی  در مورخ  اردوی  پیاده روی  و جنگل-0

 روز پنجشنبه در منطقه حویق )آبشار دو قلو  زمرد( برگزار شد.

 

 پیاده روی:

در تاریخ  صبح 00همایش پیاده روی دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی ساعت 

روز یکشنبه  از جلوی سالن ورزشی دختران  تا  مزار شهداء گمنام ودر پایان به تعدادی از دانشجویان  به قید قرعه کشی  02/2/99

 جوایزی اهدا شد.

 

 

 

 

 

 


