
 

 کشور 3های منطقه گزارش مسابقات دانشگاه

 

 دو و میدانی :

 3کسب مقام دوم تیمی رشته دو و میدانی دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات قهرمانی دانشگاه های منطقه 

 کشور

آذربایجان ، دانشگاه فرهنگیان ، هنر دانشگاه شامل دانشگاههای تبریز ، بناب ،ارومیه  ، شهید مدنی 9این مسابقات که با حضور 

برگزار  51/4/5391اسالمی تبریز ، صنعتی سهند تبریز ، مقدس اردبیلی و محقق اردبیلی و به میزبانی دانشگاه تبریز در تاریخ 

تبریز به مقام  مدال برنز بعداز تیم دانشگاه1مدال نقره و 1گردید ، تیم دانشجویان دختر  دانشگاه محقق اردبیلی با دو مدال طال ،

 دوم تیمی دست یافت.

 ماده پرش طول  : خانم نرگس مدحی مدال طال و خانم سعاد تفاخ مدال برنز

 ماده پرش ارتفاع  : خانم نسترن مرادزاده مدال طال و خانم زهرا محمدی مدال برنز

 ماده پرتاب نیزه :  خانم ویدا بهراد مدال نقره

 ز مدال برنزماده پرتاب دیسک  : خانم رقیه خاک پ

 ماده پرتاب وزنه :  خانم رقیه خاک پز مقام چهارم

 متر:  خانم نسترن مرادزاده مدال نقره و خانم اکبر دوست مقام ششم 444ماده 

 متر:  خانم معصومه جعفری مدال نقره و خانم سعاد تفاخ  مدال برنز5144ماده 

 متر : خانم ویدا بهراد مدال نقره3444ماده 

 زاد خانم معصومه جعفری مدال برنز و خانم نرگس مدحی مقام چهارممتر : آ04ماده 

 متر :  خانم ساناز عالیی مقام چهارم و خانم فاطمه اکبر دوست مقام ششم144ماده 

 متر امدادی : خانمها نرگس مدحی ، ویدا بهراد ، ساناز عالیی و نسترن مرادزاده مدال نقره کسب نمودند. 444در  4ماده 

 را سرکار خانم سمیرا فرمانی و سرپرستی تیم را خانم شمس غفاری بر عهده داشتند. مربیگری تیم

 

 تکواندو :

کشور  این مسابقات به  3کسب مقام تکواندو دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات قهرمانی دانشگاههای منطقه 

 برگزار گردید ، 91میزبانی دانشگاه بناب در آذر ماه 

دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی موفق به کسب سه مدال نقره وسه مدال برنز در مسابقات تکواندو دانشجویان تیم 

 کشور کسب کردند. 3دانشگاههای منطقه 

 کسب مدال نقره شدند. 0و بیتا محمدی در وزن  4ها هانیه اصالن زاده در وزن دراین مسابقات خانم



مدال برنز را از آن خود  1و زهرا بابلی در وزن  1الهام داننده در وزن  2زهرا شاهمرادی در وزن   7 خانمها فرناز باشی پور در وزن

 کردند.

 

 

 

 بدمینتون :

کشور را از آن خود  3تیم بدمینتون دختران دانشگاه محقق اردبیلی  توانست مقام سوم مسابقات بدمینتون دانشگاههای  منطقه 

 59و 51کشور به میزبانی دانشگاه هنر اسالمی تبریز  در تاریخ  3ویان دختر  دانشگاههای منطقه کند  مسابقات بدمینتون دانشج

دانشگاه  برگزار شد. از دانشگاه محقق اردبیلی  خانمها حدیث رحتمی  و مارال سیا هکو هیان در  55با حضور  5391آذر ماه سال 

 ز به مدال برنز و مقام سوم دست یافتند.رشته دوبل آزاد پس از تیمهای  تبریز و هنر اسالمی تبری

 



 

 

 شنا:

کشور که در تاریخ  3تیم شنا دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات شنا دانشجویان دختر دانشگاههای منطقه 

 به میزبانی دانشگاه ارومیه برگزار شد شرکت نمود. 5/9/5391

 به مدال نقره رسید.متر آزاد خانم نسترن جعفری 244در ماده 

متر مختلط تیمی نیز خانمها نرگس عدلی فر ،هانیه بخشعلیان ، نسترن جعفری و زهرا مهدوی صاحب مدال نقره  14در4در ماده 

 دانشگاه شرکت کرده بودند. 55شدند. در این مسابقات 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والیبال :

کشور را از آن خودکند  3مسابقات والیبال  دانشگاههای  منطقه تیم والیبال دختران دانشگاه محقق اردبیلی  توانست مقام سوم  

 به میزبانی دانشگاه ارومیه برگزار شد. 91کشور در مورخ تیرماه  3مسابقات والیبال  دانشجویان دختر دانشگاههای منطقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تنیس روی میز :

به میزبانی  5/9/5391گاههای کشور که در مورخ دانشجویان دانش 3تیم تنیس روی میز دختر دانشگاه، در مسابقات منطقه 

 دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار گردید ، توانست در بخش تیمی پس از دانشگاههای تبریز و صنعتی ارومیه به مقام سوم دست یابد.

 همچنین در بخش انفرادی هم راحله خالدی توانست به مدال برنز دست یابد.

 لدی وعطیه زادمهر به مدال برنز رسیدند.در بخش دوبل نیز خانمها راحله خا

 ورزشکارانی از دانشگاههای تبریز ،تبریز ، آذر آبادگان و ارومیه در این دوره مسابقات حضور داشتند. 

 

 

 

 

 

 



 کاراته :

دانشجویان کشور 3درخشش دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات کاراته قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاههای منطقه 

 کشور خوش درخشیدند . 3دختر دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات کاراته قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاههای منطقه 

مدال طال ،آنیتا دین محمدی در وزن      -11دانشگاه شرکت داشتند ، خانمها آتنا پهلوان زاده در وزن  55در این مسابقات که 

مدال برنز ودر بخش کاتای تیمی بهار  -01مدال برنز ، زهرا ضیاء کرکرق در وزن  -05ان زاده در وزن + مدال برنز ، یلدا سلیم01

 منتظرالمهدی ، یلدا سلیمان زاده و فرزانه نصیرپور مدال برنز را کسب کردند.

 

 

 

 



 مسابقات المپیاد ورزشهای همگانی :

نفره و  4نفره ، والیبال  3ته های مختلف از جمله در رشته بسکتبال در رش 35/4/91تا  22/4/91مسابقات المپیاد همگانی از تاریخ 

 نفره  به میزبانی استان تهران برگزار گردید 4فوتسال 

 

 گزارش مسابقات دارت قهرمانی  کشوری

شهر  راه یابی خانم مونا مولوی ، دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی به اردوی تیم ملی دارت در مسابقات قهرمانی کشور که در

یاسوج برگزار شد، مونا مولوی توانست در بخش انفرادی مدال برنز این رقابت ها  را از آن خود کند ، و با عنایت به اینکه چهار نفر 

برتر مسابقات انفرادی قهرمانی کشور به اردوی تیم ملی بزرگساالن دعوت میشوند بدین ترتیب  مونا مولوی نیز به اردوی تیم ملی 

 راه یافت.

نفره اردبیل نیز موفق به کسب مدال طالی مسابقات خطی تیمی قهرمانی  4یان ذکر است که خانم مونا مولوی در ترکیب تیم شا

 کشور بانوان شد وتیم بانوان استان اردبیل در مجموع مسابقات موفق به کسب مقام سوم شد.

 "گاه سوم مسابقات دارت دختران ایرانایستادن خانم مونا مولوی ، دلنشجوی دانشگاه محقق اردبیلی ، در جای "

با برگزاری دومین مرحله مسابقات رنکینگ دارت دختران جوان ایران در الکان رشت ، مونا مولوی از اردبیل موفق به کسب مقام 

 ارزشمند سوم کشور شد.

 نام خوت ثبت کرد.را به  "اولین دختر دارت باز اردبیلی مقام آور در کشور"مونا مولوی با کسب این مقام عنوان 

 



 

 مسابقات قهرمانی کشور ) انتخابی تیم ملی ووشو بانوان( 

 برگزار گردید. 5391تبریز در آبان ماه –انتخابی تیم ملی ووشو بانوان بزرگساالن )تالو ، ساندا( به میزبانی  آذربایجان شرقی  

ربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات کشوری کسب یک مدال برنز توسط خانم آیناز احدی راد ، دانشجوی رشته ت"

 "ووشو

خانم آیناز احدی راد دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات کشوری ووشو موفق به کسب مدال برنز گردید و به اردوی تیم 

 ملی ووشو نیز دعوت شد.

 

 

 

 

 

 

 



 مسابقات دو ومیدانی قهرمانی کشور)اردبیل(

 ."کارگران"دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی در مسابقات دو ومیدانی قهرمانی کشورافتخار آفرینی 

متر و پرش طول ومدال برنز توسط خانم معصومه جعفری در ماده 544کسب دو مدال نقره توسط خانم نرگس مدحی در ماده 

 متر در مسابقات دو ومیدانی قهرمانی کارگران کشور شدند.544

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جهانی مسابقات 

 

 دو نشان نقره و برنز ، دستاورد ساواته بانوان  ایران در جهانی تونس شد. 

به میزبانی شهر حمامات برگزار شد ، در این رقابت ها الهام عبدی دانشجوی دانشگاه محقق  23/3/91این رقابت ها  در تاریخ  

شدید در مسابقه با حریف فرانسوی اما در نهایت به مقام + کیلو، علیرغم مصدومیت 71اردبیلی  وعضو تیم ساواته بانوان در وزن 

 سومی و مدال برنز دست یافت.

 

 

 


