
  نفرات برتر در خوابگاه میرابوطالب در رشته آمادگی جسمانی:

 ارشذهکاترًٍیک جَاًوردی آًیتاجْاًی

 تذًی ارشذترتیت فریواًِ ًازیال

 پسشکی هٌْذسی کیَاًلَ عاطفِ

 خوابگاه میر ابوطالب رشته دارت:نفرات برتر در 

 شیوی هٌْذسی علیخاًی زّرا

 شٌاسی زهیي ارشذ ًَرٍزی ًسین

 کارتردی ارشذریاضی اًصاری رقیِ

 نفرات برتر در خوابگاه میر ابوطالب رشته فریسبی:

 کشاٍرزی هٌْذسی آتادی حسي الْام

 کشاٍرزی هٌْذسیتخشی خذا هلیحِ

 ریاضی ٍ ارشذآهار              هقذم اهیٌی هرین

 ابوطالب رشته پرش با گونی:نفرات برتر در خوابگاه میر 

 تذًی ترتیت سیفی هرین

 تجسیِ شیوی ارشذ هشلَل سارا

 هالی ریاضی ارشذ هْرپَر فرشتِ

 نفرات برترخوابگاه مسکن البرز در رشته امادگی جسمانی:

 پسشکی هٌْذسی حیذری حاًیِ

 آب هٌْذسی قسٍیٌِ لیال

 پسشکی گیاُ طالثی هتیٌِ



 در رشته دارت:نفرات برتر خوابگاه مسکن البرز 

 فیسیک ارشذ               ًٍذ تیذاى هْرزاد

 شیوی هٌْذسی    آتادی علی یگاًِ

 تذًی ترتیت ارشذ حقَردی علیخاًی گلٌاز

 نفرات برتر خوابگاه مسکن و البرز رشته فریسبی:

 تذًی ترتیت اکثری آرزٍ

 اقتصاد پاکذل هیٌا

 زهیي رستَار آتیِ

 گونی:نفرات برتر خوابگاه مسکن و البرز رشته پرش با 

 شیوی عثاسپَر سیوا

 تذًی ترتیت احوذی راضیِ 

 هعواری دٌَّی سحر

 نفرات برتر خوابگاه کوثر رشته امادگی جسمانی:

 ٍرزشی هذیریت شْثازپَر لیال

 حساتذاری قثادی ًرگس

 شٌاسی ارشذزهیي اسکٌذری هْرآسا

 نفرات برتر خوابگاه کوثر رشته دارت :

 ٍرزشی فیسیَلَشی کاریسکی هیرزایی فاطوِ

 صٌعتی ارشذهذیریت           اطایثی سارا

 شیوی دکتری        فخاریاى هْسا



 نفرات برتر خوابگاه کوثر رشته فریسبی:

 تی آی تیرق داٍٍدی هْذیِ

 صٌعتی ارشذهذیریت سارتگلَ هحوَدی هعصَهِ

 شٌاسی زهیي ارشذ علیرضایی فاطوِ

 نفرات برتر خوابگاه کوثر رشته پرش با گونی:

 شٌاسی زهیي تْثْاًی هْذیِ

 صٌعتی هذیریت خیرآتاد عارفعلی الْام

 شٌاسی زهیي داش دلکلی ارٍجی الِْ

 نفرات برتر خوابگاه هفت تیر رشته امادگی جسمانی :

 تذًی ترتیت ارشذ رضایی ًازًیي

 هٌْذسی فیسیک اشراقی سواًِ

 تذًی ترتیت ارشذ سثسٍاری حاًیِ

 نفرات برتر خوابگاه هفت تیر رشته دارت :

 شیوی             فیضی آتَسا

 فیسیک              پیرهحوذی پریسا

 تذًی ترتیت ارشذ شوشیرگراى ًاّیذ

 نفرات برتر خوابگاه هفت تیر رشته فریسبی :

 تذًی ترتیت ارشذ هیرشکاراى زّرُ

 ترق ارشذ هرادی فاطوِ

 شیوی ارشذ  سْراتی فاطوِ



 نفرات برتر خوابگاه هفت تیر رشته پرش با گونی:

 شٌاسی زهیي ارشذ اسذی هرضیِ

 تذًی ترتیت ارشذ فْوی رقیِ

 تذًی ترتیت ارشذ طاّری سویرا

 

 

 سه تیم برتر رشته طنابکشی : 

  مقام اول:

 آهار هرضیِ تاجیک

 آب شٌاسی فاطوِ علیرضایی

 زهیي شٌاسی ًاّیذ حسًٌَذ

 فیسیَلَشی ٍرزشی فریذُ جَّریاى

 هذیریت ٍرزشی زّرُ هیرشکاراى

 شئَشیوی زیٌة اٍرک

 حساتذاری ًرگس قثادی

 دوم:مقام 

 فیسیَلَشی ٍرزشی ًذا ًیک فرجام 

 فیسیَلَشی ٍرزشی رقیِ فْوی

 پترٍلَشی حذیقِ خاتَى کاظوی

 فیسیَلَشی ٍرزشی هْسا عسیسهحوذی

 هذیریت ٍرزشی سویرا طاّری

 فیسیَلَشی ٍرزشی رقیِ کرًٍی

 هٌْذسی عوراى طاّرُ ًقَی

 

 



 مقام سوم:

 فیسیک زّرا سیاری

 حساتذاری ًازًیي اسالهی

 زهیي شٌاسی حویذُ هْذی پَر

 شئَفیسیک زّرا سلطاًی

 حساتذاری زّرا رستوی

 شیوی فیسیک پَرفاطوِ سلطاً

 زهیي شٌاسی زیست هحیطی لیال شیخی

      مقام اول مقام های برتر رشته داشبال:

 هذیریت ٍرزشی لیال شْثازپَر

 فیسیَلَشی ٍرزشی ًازًیي رضایی

 فیسیَلَشی ٍرزشی فاطوِ هیرزایی

 ترتیت تذًی سعیذُ رهضاى پَر

 هرین سیفی
 ترتیت تذًی

 

 مقام دوم

 ریاضی ٍ کارتردّا سپیذُ ّوتی

 فیسیک زّرا تْوتي

 فیسیک هحض زّرا دیي خَاُ

 هٌْذسی هعواری پگاُ افضلی

 هذیریت صٌعتی الِْ فاتح

 مقام سوم

 آهار ٍ کارتردّا زّرا صفایی

 زهیي شٌاسی شادی یگاًِ 

 زهیي شٌاسی پَرحویذُ هْذی 

 هذیریت ٍرزشی گلٌاز علیخاًی

 هذیریت ٍرزشی ًازیال فریواًِ



 


