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 دومیدانی مسابقات 

 کشور 3منطقه  دانشگاه هایقهرمانی دانشجویان 

 

 8321 تیر ماه 33لغایت  92زمان: 

 دانشگاه تبریزمکان: 

 

 نحوه اجرا:

به میزبانی دانشگاه تبریز با حضور تیم های دانشگاه  مسابقات دومیدانی دانشجویان پسر دانشگاه های شمالغرب کشور     
تبریز، صنعتی سهند، صنعتی ارومیه، ارومیه، شهید مدنی آذربایجان، محقق اردبیلی، رشدیه تبریز، مقدس اردبیلی، هنر اسالمی 

 تبریز در محل استادیوم تختی و سالن شهید خسرو علی آبادی برگزار گردید.

مدال نقره را به  2شرکت کننده حضور یافت و توانست یک مدال طال و  2گاه هنر اسالمی تبریز با در این رقابت ها تیم دانش
 ارمغان بیاورد.

جواد مرادنژاد دانشجوی کارشناسی ارشد فرش دانشگاه توانست در رشته های پرتاب نیزه و پرتاب وزنه مقام دوم را کسب نموده 
 ی دست یافت.و در رشته پرتاب دیسک با اقتدار به قهرمان

متر با مانع و پرش طول به مقام چهارم دست  111هومن پورعباس دانشجوی رشته طراحی صنعتی دانشگاه در رشته های 
 یافت.

 مربیگری این تیم بر عهده دکتر مهدی فراموشی و سرپرستی تیم بر عهد کاظم قبادی بود.
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 میزبانی مسابقات بدمینتون 

 کشور 3قهرمانی دانشجویان دانشگاه های منطقه 

 

 8321آذر ماه  98لغایت  81زمان: 

 مکان: دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 

 نحوه اجرا:

کشور به میزبانی دانشگاه هنر اسالمی تبریز  3دانشگاه های منطقه مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر و پسر      
برگزارگردید. این رویداد بزرگ ورزشی در دو بخش خواهران و برادران و با حضور تیم های منتخب دانشگاه های محقق 

انتفاعی سراج، غیر انتفاعی اردبیلی، صنعتی سهند، تبریز، شهید مدنی آذربایجان، بناب، مراغه، غیر انتفاعی چرخ نیلوفری، غیر 
ربع رشید، غیر انتفاعی رشدیه و غیر انتفاعی شمس، دانشگاه ارومیه، دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشگاه فرهنگیان زنجان، دانشگاه 

 زنجان و دانشگاه هنر اسالمی تبریز برگزار گردید.

ن ناهنجاری های جسمانی در بدمینتون کاران و از برنامه های جنبی این مسابقات، برگزاری کارگاه دانش افزایی با عنوا
 های اصالح که توسط سرکار خانم دکتر شیرین یزدانی اجرا و مورد استقبال شرکت کننده گان قرار گرفت. روش

 پس از برگزاری رقابت ها در فضای کامال رقابتی و حساس، نتایج ذیل در دو بخش برادران و خواهران بدست آمد.

 نتایج تیمی مسابقات بدمینتون برادران نتایج تیمی مسابقات بدمینتون خواهران

 دانشگاه ارومیه مقام اول دانشگاه زنجان مقام اول

 دانشگاه زنجان مقام دوم دانشگاه تبریز مقام دوم

مقام سوم 

 مشترک

مقام سوم  دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 مشترک

 دانشگاه تبریز

 دانشگاه فرهنگیان زنجان دانشگاه صنعتی سهند

 نتایج انفرادی مسابقات بدمینتون برادران نتایج انفرادی مسابقات بدمینتون خواهران

 دانشگاه زنجان علی حسین خانی مقام اول دانشگاه فرهنگیان زنجان هانیه روشن منش مقام اول

 دانشگاه زنجان سینا کاظمی مقام دوم دانشگاه تبریز رخسانا فاطمی مقام دوم

مقام سوم 

 مشترک

مقام سوم  چرخ نیلوفری شیرین محمدی

 مشترک

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز آرمین فتح الهی

 دانشگاه زنجان آرش محمدی دانشگاه صنعتی سهند رایکا زرگری زاده

 نتایج مسابقات دوبل بدمینتون برادران نتایج مسابقات دوبل بدمینتون خواهران

 دانشگاه زنجان صفی خانی، مهدی توفیقی مقام اول دانشگاه تبریز رومینا قاسمی، سمیرا باقری مقام اول

 دانشگاه تبریز وحید صادقی، مهیار میرزائی مقام دوم دانشگاه هنر اسالمی تبریز رومینا نجفی، نیکتا نهضت مقام دوم

مقام سوم 

 مشترک

مقام سوم  دانشگاه محقق اردبیلی مارال سیاهکوهیان، حدیثه رحمتی

 مشترک

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز یاسر شامی، جواد مرانژاد

 دانشگاه فرهنگیان زنجان متین حبیبی، محمدمرادخانی دانشگاه مراغه سارا عمادی، هانیه باستان
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  کشتیمسابقات 

 کشور 3منطقه  دانشگاه هایقهرمانی دانشجویان 

 

 8321 تیر ماه 33لغایت  92زمان: 

 محقق اردبیلیدانشگاه مکان: 

 

 نحوه اجرا:

با حضور تیم های  محقق اردبیلیمیزبانی دانشگاه دانشجویان پسر دانشگاه های شمالغرب کشور به  کشتیمسابقات      
دانشگاه تبریز، صنعتی سهند، صنعتی ارومیه، ارومیه، شهید مدنی آذربایجان، محقق اردبیلی، رشدیه تبریز، مقدس اردبیلی، هنر 

 برگزار گردید. ردبیلسالن کشتی شهرستان ااسالمی تبریز در محل 

 را به ارمغان بیاورد. برنزشرکت کننده حضور یافت و توانست یک مدال  2هنر اسالمی تبریز با در این رقابت ها تیم دانشگاه 

 بود. صابر هوشیارمربیگری این تیم بر عهده 
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 مسابقات تنیس روی میز
 دانشجويان دختر دانشگاه هنر اسالمي تبريز 3از سري مسابقات منطقه 

 

 

  1/9/1991مورخه جمعه  زمان برگزاری:

 ارومیه  دانشگاه صنعتی محل برگزاری:

 

 نحوه برگزاری:

نفر از دانشجویان به همراه سرپرست برای  2آذر ماه  1در صبح روز جمعه اهران دانشگاه هنر اسالمی تبریز ، اداره تربیت بدنی واحد خو     

انه کریمیان و سم: خانمها  دانشجوهااسامی ارومیه شد. صنعتی عازم دانشگاه ،  3شرکت در مسابقات تنیس روی میز از سری مسابقات منطقه 

 نوشین حسینی پارسا به سرپرستی خانم مریم باباپور.

در رشته انفرادی موفق به کسب مقام سوم مشترک و خانمها نوشین حسینی پارسا و سمانه کریمیان در رشته دوبل موفق به  خانم سمانه کریمیان

 .کسب مقام سوم مشترک شدند

 

 رشته / ورودي ماده  نام و نام خانوادگی مقام

 سمانه کريمیان سوم مشترک 

 انفرادي

 89ارشد تولید بازي هاي رايانه اي/

 سوم مشترک
نوشین حیني  –سمانه کريمیان 

 پارسا

 دوبل

 89ارشد نگارگري / 
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 کاراتهمسابقات 

 دانشجويان دختر دانشگاه هنر اسالمي تبريز 3از سري مسابقات منطقه 

 

 

  5/9/1991مورخه جمعه  زمان برگزاری:

 تبریزدانشگاه  محل برگزاری:

 

 نحوه برگزاری:

 همراهدانشجو به نام روشنک شاکریان به نفر  1آذر ماه  5 سه شنبهدر صبح روز اهران دانشگاه هنر اسالمی تبریز ، اداره تربیت بدنی واحد خو     

 شد.  عازم دانشگاه تبریز،  3از سری مسابقات منطقه  کاراتهسرپرست برای شرکت در مسابقات  مربی و

  + موفق به کسب مقام دوم و کسب سهمیه المپیاد کشوری شد.86خانم شاکریان در وزن 

 

 ورودي رشته / ماده  نام و نام خانوادگی مقام

 روشنک شاکريان  دوم

 

 ارشد +89
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 مسابقات شنا

 دانشجويان دختر دانشگاه هنر اسالمي تبريز 3از سري مسابقات منطقه 

 

 

  1/9/1991مورخه جمعه  زمان برگزاری:

 استخردانشگاه ارومیه  محل برگزاری:

 

 نحوه برگزاری:

نفره به مربیگری خانم حبیب زاده و سرپرستی خانم باباپور در صبح روز  5اداره تربیت بدنی واحد خواهران دانشگاه هنر اسالمی تبریز تیم      

 سمیه فیوضی و نسرین شاه بیگی . –س عسکری پردی –مریم یزدانی  –آذر ماه عازم دانشگاه ارومیه شد. اسامی تیم : خانمها ویرا رنجبر  1جمعه 

دانشگاه در این 11دانشگاه هنر اسالمی تبریز موفق به کسب دو مقام دوم انفرادی و کسب دو سهمیه المپیاد کشوری شد. تعداد شرکت کنندگان 

هارم تیمی شد.نتایج به دست آمده به صورت مسابقات بود .تیم ها با هم به رقابت پرداختند که دانشگاه هنر اسالمی تبریز موفق به کسب مقام چ

 ذیل می باشد.

 

 رشته / ورودي ماده  نام و نام خانوادگی مقام

 ويرا رنجبر دوم

 متر آزاد011

 89کارشناسي چندرسانه اي/

 ويرا رنجبر دوم

 متر پشت91

 89کارشناسي چندرسانه اي/

 ويرا رنجبر سوم
 متر آزاد 91

 89کارشناسي چندرسانه اي/

 پرديس عسکري سوم
 متر قورباغه 011

 89ارشد طراحي فرش /
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 کشور 3گزارش مسابقات بدمینتون دانشجویان منطقه 

 با شرکت نه دانشگاه با حضور ناظر سرکار خانم اسکندر نژاد در سالن دانشگاه هنر اسالمي تبريز برگزار گرديد. 0389/8/09يخ مسابقات در تار

 هم رقابت نمودند . نتايج حاصل عبارت بود از :هفت تیم در مسابقات تیمي دور اول دوره اي و مرحله دوم به صورت ضربدري با 

 رديف تیم مقام

 0 زنجان اول

 0 تبريز دوم

 3 هنر -سهند  سوم مشترک

 

 نفر اجرا گرديد و نتايجحاصل عبارت بود از :  01نفر و مسابقات دوبل آزاد  09همچنین مسابقات آزاد انفرادي ، شرکت 

 رديف تیم دانشگاه مقام

 0 هانیه روشن منش نگیانفره اول انفرادي

 0 رخسانا فاطمي تبريز دوم انفرادي

 3 رايکا زرگري زاده –شیرين محمدي  سهند -چرخ نیلوفري  سوم انفرادي مشترک

 

 دوبل :

 رديف تیم دانشگاه مقام

 0 سمیرا باقري –رومینا قاسمي  تبريز اول دوبل

 0 رومینا نجفي –نیکتا نهضت  هنر اسالمي تبريز دوم دوبل

 3 هانیه باستان ( –حديثه رحمتي()سارا عمادي –)مارال سیاهگويان  مراغه -اردبیل  سوم دوبل مشترک

 

 

 

 

 

 

 

 


