گسارش نهایی هسابقات ورزشی دانشگاههای هنطقه  2کشور (دانشجویاى دختر) سال 4931

ردیف

رشته ورزشی

نتایج تیوی

زهاى

تینهای اول و دوم

برگساری

دانشگاه هیسباى

تعذاد

اساهی دانشگاههای شرکت کننذه

ورزشکار
تبریس ،زنجاى ،هراغه ،هنر ،شهیذهذنی ،اردبیل،

4

بذهینتوى

زنجاى -تبریس

اسفنذ

تبریس

92

2

تنیس روی هیس

تبریس -اردبیل

اسفنذ

تبریس

22

تبریس ،شهیذهذنی ،اردبیل ،اروهیه ،صنعتی سهنذ

9

دو و هیذانی

تبریس -شهیذ هذنی

اسفنذ

تبریس

93

تبریس ،زنجاى ،هنر ،شهیذهذنی ،اروهیه

1

تکوانذو

تبریس -شهیذ هذنی

اسفنذ

شهیذهذنی

22

تبریس ،زنجاى ،هنر ،شهیذهذنی ،اردبیل ،اروهیه،

3

شنا

تبریس -اروهیه

آرر

اروهیه

13

0

بسکتبال

تبریس -زنجاى

اسفنذ

تبریس

02

تبریس ،زنجاى ،اردبیل ،اروهیه ،صنعتیسهنذ

7

فوتسال

زنجاى -اروهیه

آرر-اسفنذ

تبریس -اروهیه

02

تبریس ،زنجاى ،اردبیل ،اروهیه ،صنعتیسهنذ

2

والیبال

اروهیه -اردبیل

آرر-اسفنذ

اروهیه -تبریس

422

تبریس ،زنجاى ،هنر ،شهیذهذنی ،اردبیل ،اروهیه،

اروهیه ،صنعتی سهنذ

صنعتی سهنذ ،بناب
تبریس ،زنجاى ،هنر ،اردبیل ،اروهیه ،صنعتی سهنذ،
صنعتی اروهیه

صنعتی سهنذ ،بناب ،تحصیالت تکویلی زنجاى

ًتایج ًْایی هعاتقات قْرهاًی رشتِ تذهیٌتَى داًشجَیاى دختر داًشگاُّا ٍ هَظعات آهَزغ عالی (رشتِّای اًفرادی)
هٌطقِ  2کشَر 4991-
هقام اول (زنجاى)

هقام دوم (تبریس)

هقام سوم (هراغه)

هقام سوم هشترک (اروهیه)

آاللِ دتاغی

زّرا اظوعیل زادُ

رٍیا صفرخاًلَ

ًعین عثاظپَر

رخعاًا فاطوی

فریذُ عراقی

هْذیِ جَادی

پریعا خعرٍی

هلیکا هکولی

رتاب علیاری

ریحاًِ صالحی

رضَاى رظتوی

پریعا اًصاری

ّوا رهضاًی کاکرٍدی

پردیط عاتذیٌیفرد

الٌاز عثاض پَر

رٍهیٌا شکراًی پَر

فَزیِ اتَرر

فریثا لیثیآرر

آهیٌِ صحراًَرد

هرتی :خاًن الٌاز هحوذی

هرتی :خاًن هْری هٌصَری

هرتی :هعصَهِ هٌافی

هرتی :خاًن آزادُ هحوذی

اًفرادی آزاد
هقام اٍل

خاطرُ تاٍفا (اردتیل)

هقام دٍم

ظَلواز صوذیکیا (اردتیل)

هقام ظَم(هشترک)

رٍیا صفرخاًلَ (هراغِ)
اهیٌِ صحراًَرد (ارٍهیِ)

دٍتل آزاد
هقام اٍل

فائسُ خلیلی ،ظیوا قاظوی (ٌّر اظالهی)

هقام دٍم

یگاًِ ظرٍری ،تیاى فرزاهی (ٌّر اظالهی)

هقام ظَم(هشترک)

ًیوا فیرٍزی ،شیوا هحوذی (صٌعتی ظٌْذ)
هْذیِ جَادی ،ریحاًِ صالحی (هراغِ)

ًتایج ًْایی هعاتقات قْرهاًی رشتِ دٍ ٍهیذاًی داًشجَیاى دختر داًشگاُّا ٍ هَظعات آهَزغ عالی (رشتِّای اًفرادی)هٌطقِ  2کشَر 4991-
 02هتربا هانع

 02هتر سرعت
ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

هقام

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

هقام

4

هرین رظَلی

شْیذ هذًی

اٍل

49

الِْ هحوَدی

زًجاى

اٍل

2

الِْ هحوَدی

زًجاى

دٍم

22

فریثا علیسادُ

تثریس

دٍم

9

زّرا رهضاًی

تثریس

ظَم

24

ظَدا تٌْام

ٌّر
اظالهی

ظَم

پرش طول

 222هتر سرعت
1

فاطوِ پاشازادُ

تثریس

اٍل

22

فریثا علیسادُ

تثریس

اٍل

5

ّذیِ حعيزادُ

ارٍهیِ

دٍم

29

هرین رظَلی

هذًی

دٍم

6

شیریي اظالهی

شْیذ هذًی

ظَم

21

ظواًِ خالقی

زًجاى

ظَم

پرتاب وزنه

 122هتر
7

فاطوِ پاشازادُ

تثریس

اٍل

25

هْذیِ هحوذی

تثریس

اٍل

8

ّذیِ حعيزادُ

ارٍهیِ

دٍم

26

هرین هحوذی

زًجاى

دٍم

9

ظَدا تٌْام

ٌّر اظالهی

ظَم

27

فرشتِ یَظفی

شْیذ
هذًی

ظَم

پرتاب دیسک

 222هتر
42

لیال تیراهی

شْیذ هذًی

اٍل

28

هْذیِ هحوذی

تثریس

اٍل

44

زّرا شْیذی

تثریس

دٍم

29

هرین هحوذی

زًجاى

دٍم

42

هرین ظیذلر

ارٍهیِ

ظَم

92

الْام افتخاری

شْیذ
هذًی

ظَم

پرتاب نیسه

 4322هتر
49

هٌْاز زارع

تثریس

اٍل

94

الْام افتخاری

شْیذ
هذًی

اٍل

41

زتیذُ عثذاللْی

ارٍهیِ

دٍم

92

فرشتِ یَظفی

شْیذ
هذًی

دٍم

45

لیال تیراهی

شْیذ هذًی

ظَم

99

لیال الفتی

تثریس

ظَم

 9222هتر
46

هٌْاز زارع

تثریس

اٍل

47

تٌت الْذی رحیوی

ٌّر اظالهی تثریس

دٍم

48

زتیذُ عثذاللْی

ارٍهیِ

ظَم

نتایج هاده  1×122هتراهذادی4
رکورد

هقام

ردیف

نام دانشگاه

اساهی نفرات

4

تثریس

هٌْاز زارع ،فاطوِ پاشازادُ ،فریثاعلیسادُ ،زّرا رهضاًی

اٍل

2

زًجاى

الِْ هحوَدی ،ظواًِ خالقی،

دٍم

9

شْیذ هذًی

هرین رظَلی ،شیریي اظالهی ،لیال تیراهی،

ظَم

ًتایج ًْایی هعاتقات قْرهاًی رشتِ تٌیطرٍیهیس داًشجَیاى دختر داًشگاُّا ٍ هَظعات آهَزغ عالی (رشتِّای اًفرادی)
هٌطقِ  2کشَر 4991-

هقام اٍل (تثریس)

هقام دٍم (اردتیل)

هقام ظَم (صٌعتی ظٌْذ)

فرًاز فرشثافپَرآخًَی

ظْیال تْرٍز دّکردی

هلیحِ هحوذی

هیٌا کشاٍرز ّریط

ظپیذُ تْرٍز دّکردی

هثیٌا حیذری

فاطوِ جعفری

ظحر هحوَدی

فریٌاز دظتَریاى

آیعاى رحینزادُ

----

ًعیوِ یثرتی

هرتی :خاًن ًعین ترآتی

هرتی :خاًن زیٌة پرًذک

هرتی :خاًن شْرتاًَ ًاصری
اًفرادی

هقام اٍل

فرًاز رًجی (شْیذ هذًی)

هقام دٍم

فْیوِ تقیزادُ (ارٍهیِ)

هقام ظَم (هشترک)

هثیٌا حیذری (ظٌْذ)
فریٌاز دظتَریاى (ظٌْذ)

دٍتل
هقام اٍل

ظٌْذ (هثیٌا حیذری ،هلیحِ هحوذی)

هقام دٍم

ارٍهیِ (هرین تاقری ،فْیوِ تقیزادُ)

هقام ظَم(هشترک)

ارٍهیِ (ظپیذُ شعاعیً ،عیثِ فکَر)
ظٌْذ (فریٌاز دظتَریاىً ،فیعِ یثرتی)

ًتایج ًْایی هعاتقات قْرهاًی رشتِ تکَاًذٍ داًشجَیاى دختر داًشگاُّا ٍ هَظعات آهَزغ عالی (رشتِّای اًفرادی)
هٌطقِ  2کشَر 4991-

وزى

هقام اول

هقام دوم

هقام سوم

اول

الهام قدرتی (شهید هدنی)

شیالى هدرسی (اروهیه)

زینة علیپور (اردتیل)

دوم

سوانه پورحاجی(تثریس)

صحرا فرحپور(اروهیه)

سارا پورتاقری (هنر)

سوم

زهرا شهیدی(تثریس)

هرین یوسفی(شهید هدنی)

ههسا کثیری(هنر)

چهارم

پریسا ادراکی(شهید هدنی)

سویه اتراهین پور(تثریس)

فاطوه جواهری(اردتیل)

پنجن

هانیه جعفری(تثریس)

ههری هحودی(اردتیل)

-

ششن

سیوا اکثرلو(اردتیل)

الهه جالل جثاری(شهید هدنی)

رقیه علیساده(تثریس)

هفتن

شثنن پاشازاده(تثریس)

سعیده عثاسزاده (اردتیل)

هژگاى هحودی(صنعتی سهند)

هشتن

دنیا اخالقی(اروهیه)

هرجانه حدادی(تناب)

ناهید تاقری(تثریس)

تایج ًْایی هعاتقات قْرهاًی رشتِ شٌا داًشجَیاى دختر داًشگاُّا ٍ هَظعات آهَزغ عالی (رشتِّای اًفرادی)
هٌطقِ  2کشَر 4991-

هادُ

هقام اٍل

هقام دٍم

هقام ظَم

 422هتر کرال پشت

ًگیعا فرٌّگی(تثریس)

اظواء حذادزادُ(ارٍهیِ)

ظاًیا طیثی آرر(صٌعتی ارٍهیِ)

 52هتر آزاد

دًیس ظعادت پَر(تثریس)

درظا هیر فخرایی(ارٍهیِ)

هْشیذ رشیذی(ارٍهیِ)

 222هتر قَرتاغِ

آیعاى حعي ًصاد(ارٍهیِ)

عاطفِ ًاصر(ارٍهیِ)

هْعا زهسهی(تثریس)

 222هتر هختلط اًفرادی

ًگیعا فرٌّگی(تثریس)

اظواء حذادزادُ(ارٍهیِ)

حویذُ ایسدشٌاض(ٌّراظالهی تثریس)

 52هتر کرال پشت

خاطرُ دخیلی (تثریس)

ظاًیا طیثیآرر(صٌعتی ارٍهیِ)

فرشتِ یَظفی(شْیذ هذًی)

 422هتر قَرتاغِ

ظحر صالح(شْیذ هذًی)

عاطفِ ًاصر(ارٍهیِ)

هْعا زهسهی(تثریس)

 52هتر قَرتاغِ

ظحر صالح(شْیذ هذًی)

ظرٍر ظلواظی(ارٍهیِ)

هْعا زهسهی(تثریس)

 222هتر آزاد

خاطرُ دخیلی (تثریس)

اظواء حذادزادُ(ارٍهیِ)

ظاًاز علیسادُ (تثریس)

 52هتر پرٍاًِ

ًگیعا فرٌّگی(تثریس)

ظحر صالح(شْیذ هذًی)

ظاًیا طیثی آرر(صٌعتی ارٍهیِ)

 422هتر آزاد

خاطرُ دخیلی(تثریس)

ظاًاز علیسادُ(تثریس)

شیذا صوذی(ارٍهیِ)

تیوی

 1×32هتر آزاد تیوی

هقام اٍل

داًشگاُ تثریس(فاطوِ جعفری ،دًیس ظعادتپَرً ،ذا ٍلیسادُ ،ظاًلی جثارزادُ)

هقام دٍم

داًشگاُ ارٍهیِ( درظا هیر فخرایی ،عاطفِ ًاصر ،شیذا صوذی ،هْشیذ رشیذی)

هقام ظَم

داًشگاُ ٌّراظالهی تثریس(صٌن اتراّین زادُ ،رشیي ظعیذآتادیً ،یکَ جَاًورد ،حویذُ ایسدشٌاض)
 1×422هتر آزاد تیوی

هقام اٍل

داًشگاُ تثریس(ًگیعا فرٌّگی ،ظاًلی جثارزادُ ،ظاًاز علیسادُ ،خاطرُ دخیلی)

هقام دٍم

داًشگاُ ارٍهیِ(پرظتَ فرزاد ،آیعاى حعي ًصاد ،عاطفِ ًاصر ،اظواء حذاد زادُ)

هقام ظَم

داًشگاُ ٌّراظالهی تثریس(هرضیِ تقَی ،صثا جثارپَر ،زّرُ علی ًصادً ،یکَ جَاًورد)
 1×32هتر هختلط تیوی

هقام اٍل

داًشگاُ ارٍهیِ(اظواء حذادزادُ ،ظرٍر ظلواظی ،آیعاى حعي ًصاد ،پرظتَ فرزاد)

هقام دٍم

داًشگاُ تثریس(ًگیعا فرٌّگی ،هْعا زهسهیً ،ذا ٍلیسادُ ،خاطرُ دخیلی)

هقام ظَم

داًشگاُ شْیذهذًی(فرشتِ یَظفی ،کثری تلخی ،ظحر صالح ،زیٌة رظتوی)

