
 انجمن رياضي ايران
 تربيت مدرس، دانشگاه 1388مسابقه رياضي دانشجويي كشور، ارديبهشت  سومينوسي تيمينتايج 

 نام سرپرستنام تيم رتبه 
جمع 
 نمرات

 معدل

كمترين نمره
شترين نمره 

بي
 

 182 149 163.4 817 مقدسي سيدرضا دكتر آقاي شريف صنعتي دانشگاه 1

 136 37 81.8 409 كياني داريوش دكتر آقاي اميركبير صنعتي دانشگاه 2

 117 44 68.6 343 ميرابراهيمي هانيه دكتر خانم مشهد فردوسي دانشگاه 3

 117 41 64.4 322 هدايت سينا دكتر آقاي كرمان باهنر شهيد دانشگاه 4

 89 29 63.6 318 رضايي محبوبه دكتر خانم اصفهان دانشگاه 5

 82 19 56.4 282 نبيعي مونا دكتر خانم بهشتي شهيد دانشگاه 6

 67 29 55.2 276 فيشر بيحب دكتر آقاي شيراز دانشگاه 7

 70 8 44.6 223 آقايي مجتبي دكتر آقاي اصفهان صنعتي دانشگاه 8

 83 11 44.6 223 مرادي سيروس دكتر آقاي اراك دانشگاه 8

 87 0 38.2 191 زاده حسين خسرو آقاي شاهرود صنعتي دانشگاه 10

 95 1 37.2 186 فيضي اسماعيل دكتر آقاي سينا بوعلي دانشگاه 11

 58 10 37 185 بردي باقري قربانعلي دكتر آقاي فارس خليج دانشگاه 12

 103 4 35.2 176 هنري قاسمي طاهر دكتر آقاي تهران معلم تربيت دانشگاه 13

 72 6 33.2 166 قهرماني هوگو دكتر آقاي كردستان دانشگاه 14

 64 16 31.6 158 سبزرو حسين دكتر آقاي تهران دانشگاه 15

 111 0 30.2 151 طباطبايي محمد سيد دكتر آقاي قم دانشگاه 16

 47 9 28.8 144 عليزاده رحيم دكتر آقاي شاهد دانشگاه 17

 70 21 43.3 130 نوروزي كوروش دكتر آقاي )نفره 3 ميت( طوسي نصيرالدين خواجه صنعتي دانشگاه 18

 50 17 25.2 126 بازيار محمد دكتر آقاي ياسوج دانشگاه 19

 55 4 24.4 122 مشتاقيون محمد سيد دكتر آقاي يزد دانشگاه 20

 71 0 22.8 114 رحيمي دكتر آقاي )مركزي سازمان( اسالمي آزاد دانشگاه 21

 32 2 20.6 103 دهقان محمدعلي دكتر آقاي رفسنجان) عج( عصر ولي دانشگاه 22

 56 3 19.8 99 اسكويي عبدالرضا آقاي رجائي شهيد دبير تربيت دانشگاه 23

 42 2 18 90 دقيق حسن دكتر آقاي كاشان دانشگاه 24

 59 4 17.4 87 قرباني مهرزاد دكتر آقاي ايرانشهر عالي آموزش مجتمع 25



 40 0 16.6 83 جعفري حسين دكتر آقاي مازندران دانشگاه 26

 52 1 14.6 73 بيدخام محمود دكتر آقاي سمنان دانشگاه 27

 34 0 13.8 69 پور ملك مريم خانم الزهرا دانشگاه 28

 35 1 13 65 قاسمي مهدي دكتر آقاي شهركرد دانشگاه 29

 42 0 9 45 پورعباس رحيم آقاي قم استان نور پيام دانشگاه 30

 20 0 8 40 رازاني عبدالرحمن دكتر آقاي خميني امام المللي بين دانشگاه 31

 18 0 8 40 مهديه محمدرضا آقاي بهايي شيخ غيرانتفاعي دانشگاه 31

 30 0 7.2 36 شهباز ليال دكتر خانم مراغه دانشگاه 33

 32 1 8.75 35 علوي سيدابوالفضل دكتر آقاي )نفره 4 ميت( سبزوار معلم تربيت دانشگاه 34

 11 0 4.6 23 مقيمي فرشباف محمدباقر دكتر آقاي اردبيلي محقق دانشگاه 35

 11 0 4.2 21 اميني كيوان دكتر آقاي كرمانشاه رازي دانشگاه 36

 10 0 4 20 لداري احمدي عليرضا دكتر آقاي بلوچستان و سيستان دانشگاه 37

 13 0 6.5 13 مستقيم زهره دكتر خانم )نفره 2 ميت( ايران صنعت و علم دانشگاه 38

 9 0 2 10 حياتي بهمن دكتر آقاي مالير دانشگاه 39

 5 0 2 10 مهرپويا محمد آقاي زابل  دانشگاه 39

 


