
درون دانشگاهی دانشجویانجشنواره ورزشی  تصویری گزارش  

 دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

ن در هجده رشته بخش پسران و دخترا وددر  آذر ماه 03آبان ماه لغایت  62این مسابقات از تاریخ 

 ورزشی برگزار شد.

رزش و بسکتبال، پرس سینه، میز، روی تنیس  شامل فوتسال،مسابقات این دوره در بخش پسران 

در بخش و های الکترونیک ، دارت ، آمادگی جسمانی، مچ اندازی ، طناب کشی ، تیر اندازی و شطرنج 

والیبال، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی ، دارت ، طناب کشی ، تیر اندازی و شطرنج شامل دختران 

گردید.برگزار   

:ه صورت زیر مشخص گردیدنددر پایان این جشنواره پاییزه نفرات برتر ب  

 

و تپانچه تفنگ مسابقات نفرات برتر  

بانوان نفرات برتر تفنگ  

مهسا اسد پور –هانیه مالمیر  –مقام اول تا سوم: مریم صفایی   

 نفرات برتر تپانچه بانوان

ییبودلا ژالک - بوربان یعل هیراض -یی صفا میرمقام اول تا سوم: م  



 نفرات برتر تفنگ آقایان

ی ریرضا نص ریما -ی دشت یصطفم -ی امام یمهد اول تا سوم: مقام  

 

 

 نفرات برتر مسابقات مچ اندازی

اندازی مچ نفرات برتر  

زادیپر رضایعل -یی ملا محمد - ریفق یمرتضمقام اول تا سوم:   



 نفرات برتر مسابقات دارت

بانوان دارت نفرات برتر  

یباران بهناز - این یمیلس زهرا -ی سارا ابدالمقام اول تا سوم:   

 

 

آقایان دارت فرات برترن  

یطاهر محمدحسن -ی محمد محمدرضا -ی میعمر رحمقام اول تا سوم:   

 

 

 

 



 نفرات برتر مسابقات آمادگی جسمانی

بانوان جسمانی آمادگی نفرات برتر  

چام فرزانه -ی اخلاق یصغر -یی سمانه رضامقام اول تا سوم:   

 

آقایان جسمانی آمادگی نفرات برتر  

ینیبلال حس دیس -یی زکا محفوظ -ی باقر یصطفقام اول تا سوم: م  

 

 

 



 نفرات برتر مسابقات پرس سینه

کیلو گرم 56دسته نفرات برتر   

یباقر یمصطف -ی ابوطالب نیرحسیام -ی داریپا دیسعمقام اول تا سوم:   

 

گرم کیلو 55 دستهنفرات برتر   

ییمولا محمد -ی حسن صادق -ی زیعز یعلمقام اول تا سوم:   

 

گرم کیلو +099و  09دسته نفرات برتر   

یمیرح نیرحسیام -ی رحمان سامان - ریفق یمرتض -مهدی امامی مقام اول تا سوم:   

 



 نفرات برتر مسابقات والیبال بانوان

بانوان نفرات برتر والیبال  

ریحانه  - اوین سعیدی - فرزانه چام - فرشته چام -ر مهسا مالمی - راضیه علی بوربانتیم اول: 

 قنبری

 - مرضیه اصلانی - مهتا میرمعینی - سمانه رضایی - صغری اخلاقی - هستی سلیمانیتیم دوم: 

 فاطمه زارع

 

 

 

 

 



 نفرات برتر مسابقات شطرنج

شطرنج پسراننفرات برتر   

یشیدرو نیحس محمد -ی رسول بهرام محمد - عزیزی اسرسوم: ی مقام اول تا  

 

شطرنج دختراننفرات برتر   

اسد پور مهسا -ر دوایام نیاسر -ی معصوم هیحانمقام اول تا سوم:   



پینگ پنگنفرات برتر مسابقات   

پسران پینگ پنگ نفرات برتر  

یباقر یمصطف - یجواد مهرداد - یرجب رضا - ستهیصادق شام: سومقام اول تا   

 

 

 

دختران پینگ پنگنفرات برتر   

یعباد سایپر - یاخلاق یصغر - بوربان یعل هیراضمقام اول تا سوم:   

 

 



ورزش های الکترونیک نفرات برتر مسابقات  

ورزش های الکترونیک نفرات برتر   

یفرج یمهد -ی نور یمهد -ی دریح نیحس ریاممقام اول تا سوم:   

 

 

 



برتر مسابقات بسکتبالنفرات   

 نفرات برتر بسکتبال

زشاه با محمد -ی رضا عبداله محمد -یی رزایم حسن - ریاصل پ انیشا: برتر تیم  

 

 نفرات برتر مسابقات طناب کشی

 نفرات برتر طناب کشی

 - زادیرضا پر یعل - ریفق یمرتض -یی زکا محفوظ -ی میرح نیحس ریام -ی زیعز یعلتیم برتر: 

یمحمد عرفان -ی رسول بهرام محمد  



فوتسالنفرات برتر مسابقات   

فوتسالنفرات برتر   

 وشیدار - یدیمج احسان - یریش یمهد - ینیام یعل - یسحر حمدم - یرسول نیحستیم برتر: 

یچنان میکر -ی محمد  

 


