
 انجمن رياضي ايران
تربيت مدرس ، دانشگاه 1388مسابقه رياضي دانشجويي كشور، ارديبهشت  سومينونتايج انفرادي سي

 
 رتبه جمع نمرات دانشگاه مدال نام دانشجو

 1 182 دانشگاه صنعتي شريف طال آقاي خشايار فيلم

 2 170 دانشگاه صنعتي شريف طال آقاي عماد نصراله پور

 3 159 دانشگاه صنعتي شريف طال صادق زمانيآقاي محمد 

 4 157 دانشگاه صنعتي شريف طال آقاي سيد جليل كاظمي تبار

 5 149 دانشگاه صنعتي شريف طال آقاي  جابر زارع زاده

 6 136 دانشگاه صنعتي اميركبير طال السادات طالبيآقاي امين

 7 117 دانشگاه فردوسي مشهد نقره آقاي حامد نجفي

 7 117 دانشگاه شهيد باهنر كرمان نقره حسين پاسباني آقاي

 9 111 دانشگاه قم نقره آقاي عبداهللا عليپور

 10 103 دانشگاه تربيت معلم تهران نقره آقاي حميد حسين زاده مهابادي

 11 95 دانشگاه بوعلي سينا نقره آقاي جليل عباسي فخر

 12 89 دانشگاه صنعتي اميركبير نقره آقاي حامد حسام

 12 89 دانشگاه اصفهان نقره خانم فرشته يزداني

 12 87 دانشگاه صنعتي اميركبير نقره خانم معصومه سليماني اميرشكاري

 14 87 دانشگاه صنعتي شاهرود نقره آقاي مهدي مكحول

 16 84 دانشگاه فردوسي مشهد نقره خانم سهيال فيض بخش

 17 82 دانشگاه شهيد بهشتي نقره آقاي سعيد خليلي

 17 82 دانشگاه شهيد بهشتي نقره آقاي سهيل ملك زاده

 19 83 دانشگاه اراك نقره آقاي وحيد پيرهادي

 20 75 دانشگاه اصفهان برنز آقاي امير نصر آزادي

 21 74 دانشگاه شهيد باهنر كرمان برنز آقاي يامين  سياري

 22 72 دانشگاه كردستان برنز آقاي انور كاني گلزاري

 23 71 )سازمان مركزي(دانشگاه آزاد اسالمي  برنز منصور مهرمحمدي آقاي

 24 70 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برنز آقاي شهريار ميرزاده

 24 70 دانشگاه صنعتي اصفهان برنز خانم فاطمه فخار

 26 67 دانشگاه شيراز برنز آقاي سيد حامد رضوي

 26 67 صنعتي اصفهاندانشگاه  برنز خانم شيرين اوليا

 26 67 دانشگاه اراك برنز آقاي عيسي گاوچلويي شراهي

 29 66 دانشگاه صنعتي اصفهان برنز آقاي  مهدي رستمي

 29 66 دانشگاه شيراز برنز آقاي پوريا صالحي

 31 65 دانشگاه شيراز برنز خانم طاهره كاكايي

 32 64 دانشگاه اصفهان برنز آقاي ياسر روغني

 32 64 دانشگاه تهران برنز بابك ميرآفتابآقاي 

 


