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

  سرپرست نام  نام تيم رتبه
جمع 
  نمرات

 معدل

كمترين نمره
بيشترين   

نمره
  

203.4180215  1017  دكتر سيدرضا مقدسي آقاي  دانشگاه صنعتي شريف  1

133 103.871  519  دكتر مجيد عليزاده آقاي  دانشگاه تهران  2

112 70 92.8  464  دكتر داريوش كياني آقاي دانشگاه صنعتي اميركبير  3

102 47 65.2  326  تر كوروش نوروزيدك آقاي  طوسيدانشگاه صنعتي خواجه نصير  4

 82 46 64.2  321  زادهدكتر مليحه يوسف خانم  دانشگاه اصفهان  5

 84 40 61.8  309  دكتر غالمحسين اسالمزاده آقاي  دانشگاه شيراز  6

 93 0 58.8  294  دكتر طاهر قاسمي هنري آقاي دانشگاه تربيت معلم تهران  7

100 22 58.4  292  چيچنگيز اصالحدكتر  آقاي  دانشگاه شهيد بهشتي  8

 95 7 58.4  292  دكتر مجيد ميرزاوزيري آقاي دانشگاه فردوسي مشهد  9

 85 38 57  285  دكتر حسين مؤمنايي  آقاي دانشگاه شهيدباهنر كرمان  10

 84 34 56.2  281  دكتر امير مافي آقاي  دانشگاه اراك  11

 67 42 54.6  273  دكتر رضا معمارباشي آقاي  ناندانشگاه سم  12

 76 22 47.2  236  دكتر شهرام سعيدي آقاي  دانشگاه كردستان  13

 54 17 40.8  204  دكتر مهران نامجو آقاي عصر رفسنجاندانشگاه ولي  14

 65 20 38.4  192  دكتر حسن آزادي كناري آقاي  دانشگاه ياسوج  15

 62 18 32.4  162  دكتر حاجي محمد  آقاي  دانشگاه بيرجند  16

 55 39.2517  157  يوان امينيدكتر ك آقاي )نفره 4تيم ( دانشگاه رازي كرمانشاه  17

دكتر مهرداد كاروان  آقاي  دانشگاه خليج فارس  18
  جهرمي

144  28.8 3 52 

 39 6 21.8  109  دكتر عبدالرحمان رازاني آقاي )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  19

 59 2 21  105  محمد مهرپويا آقاي  دانشگاه زابل  20

       دكتر اسماعيل فيضي آقاي همدان سينادانشگاه بوعلي  21

       دكتر مهرداد نامداري آقاي )نفره 4تيم ( دانشگاه شهيد چمران اهواز  22



       زادهمحمدنواز رسولي آقاي مجتمع آموزش عالي ايرانشهر  23

       دكتر رضا سزيده آقاي  يهدانشگاه اروم  24

       پوردكتر عليرضا نقي آقاي  دانشگاه شهركرد  25

       دكتر مجتبي آقايي آقاي دانشگاه صنعتي اصفهان  26

       فرمتين... دكتر ماشاا آقاي  دانشگاه مازندران  27

       زادهخسرو حسين آقاي دانشگاه صنعتي شاهرود  28

       سيدابوالفضل علوي دكتر آقاي )نفره 3تيم ( دانشگاه تربيت معلم سبزوار  29

       دكتر رحيم عليزاده آقاي )نفره 3تيم ( دانشگاه شاهد  30

       دكتر محمد ابري آقاي دانشگاه علوم پايه دامغان  31

       محمدرضا مهديه آقاي  دانشگاه شيخ بهايي  32

دكتر محسن اصغري  آقاي علوم كشاورزي و منابع طبيعي  دانشگاه  33
       الريمي

       دكتر علي گلمكاني آقاي دانشگاه غيرانتفاعي خيام  34

       اميد يوسفي كيا آقاي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفول  35

       دكتر فرشيد سعيدي آقاي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  36

 4تيم ( جنوبمي واحد تهراندانشگاه آزاد اسال  37
  )نفره

  دكتر مريم گلريز خانم
     

       دكتر محمدحسين ستاري آقاي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان  38

 


