
  ايران رياضي انجمن
  اميركبير صنعتي دانشگاه ،1387 ارديبهشت كشور، دانشجويي رياضي مسابقه ودومينسي انفرادي نتايج

  

 رتبه نمرات جمع مدال  دانشگاه دانشجو نام

 1  215 طال  صنعتي شريف دانشگاه زادهآقاي ناصر طالبي

 1  215 طال  دانشگاه صنعتي شريف نيما احمدي پوراناري آقاي

 2  205 طال  صنعتي شريف دانشگاه آقاي اميد حاتمي ورزنه

 3  202 طال  دانشگاه صنعتي شريف  زادهعجابر زار آقاي

 4  180 طال  صنعتي شريف دانشگاه  آقاي بهزاد مهرداد

 5  133 طال  دانشگاه تهران ناصر گلستاني كويرآبادي آقاي

 6  119 طال  تهران دانشگاه آقاي حسين المعي رامندي

 7  112 طال  دانشگاه صنعتي اميركبير آقاييمحسن مالحاجي آقاي

 8  103 نقره  صنعتي اميركبير دانشگاه ين السادات طالبيآقاي ام

 9  102 نقره   نصير طوسي دانشگاه صنعتي خواجه پژوهحميدرضا دانش آقاي

 10  100 نقره  شهيد بهشتي دانشگاه  آقاي سعيد خليلي

 11  99 نقره  دانشگاه تهران افشين گودرزي آقاي

 12  97 نقره  صنعتي اميركبير دانشگاه  آقاي همايون كريمي

 12  97 نقره  دانشگاه تهران  سميه وجداني خانم

 13  95 نقره  فردوسي مشهد دانشگاه  آقاي ميثم يعقوبيان

 14  93 نقره  دانشگاه تربيت معلم تهران محمدحسين غفاري آقاي

 15  85 نقره  شهيدباهنر كرمان دانشگاه  آقاي امير باغبان

 16  84 نقره  دانشگاه شيراز نژادمحسن يوسف آقاي

 16  84 نقره  اراك دانشگاه  خانم مليحه ميقاني

 17  82 نقره  دانشگاه صنعتي اميركبير  حامد حسام آقاي

 17  82 نقره  فردوسي مشهد دانشگاه  آقاي حامد نجفي



 17  82 نقره  اصفهان دانشگاه آقاي مهدي ابراهيمي

 18  78 برنز  دانشگاه فردوسي مشهد بخشامين نعمت آقاي

 19  77 برنز  تربيت معلم تهران دانشگاه زادهآقاي حميد حسين

 20  76 برنز  دانشگاه كردستان انور كاني گلزاري آقاي

 21  75 برنز  نصير طوسي صنعتي خواجه دانشگاه آقاي احمد جعفري كلوان

 22  74 برنز  همدان سينادانشگاه بوعلي فخرجليل عباسي آقاي

 22  74 برنز  شيراز دانشگاه پورخانم سولماز خواجه

 23  72 برنز  دانشگاه تربيت معلم تهران محمدمهدي كارخانه آقاي

 24  71 برنز  شهيد بهشتي دانشگاه خانم سيده زهرا رضوي

 24  71 برنز  دانشگاه تهران زاده طهرانينيلوفر فرج خانم

 25  70 برنز  صنعتي اميركبير دانشگاه آقاي محمدجواد ابراهيمي

 25  70 برنز  دانشگاه اراك سكينه اسماعيلي خانم

 26  68 برنز  اصفهان دانشگاه آقاي حميدرضا حاجي شريفي

 26  68 برنز  دانشگاه شيراز سيدحامد رضوي آقاي

 27  67 برنز  آموزش عالي ايرانشهر مجتمع آقاي مجيد جهانشاهي

 27  67 برنز  دانشگاه سمنان  مقصود پرويز آقاي

 28  66 برنز  اصفهان دانشگاه آقاي امير نصر آزاداني

 29  65 برنز  وجدانشگاه ياس پورنورمحمد اكوان آقاي

 30  64 برنز  سمنان دانشگاه نژادتقي... اآقاي نعمت

 31  62 برنز  دانشگاه بيرجند ساناز گلداني خانم

 


