
 

 دو و میدانی پرتاب وزنه  صبح روز اول 

 

  

 امتیاز رکورد استان نام و نام خانودادگی مقام ردیف

 40 11.21 گلستان بهار واحدی اول 1

 34 10.43 ایالم الهه علیزاده دوم 2

 34 10.42 خوزستان آیناز اسکندری سوم 3

 33 10.19 بوشهر نرجس بهروزی چهارم 4

 32 10.08 فارس یکتا هنرمند پنجم 5

 31 9.92 یزد آزیتا پور شادکام ششم 6

 31 9.89 زنجان نسترن شب خیزی هفتم 7

 29 9.64 البرز فاطمه پویان هشتم 8

 28 9.47 اصفهان کوثر نهادی نهم 9

 26 9.25 خراسان رضوی ماجده دانشی فر دهم 10



 

 دو و میدانی پرتاب دیسک

 

  

 امتیاز رکورد استان نام و نام خانودادگی مقام ردیف

 66 41.74 لرستان زهرا نجفی اشرف آبادی اول 1

 42 30.77 چهار محال و بختیاری مهشید عادل دوم 2

 30 25.48 کرمانشاه ستایش مرادی سوم 3

 26 24.03 کردستان ژینا میری چهارم 4

 25 23.33 یزد نازنین مالکی پنجم 5

 22 22.33 اردبیل لیال صفر زاده ششم 6

 18 20.03 لرستان فاضله یوسفی هفتم 7

 17 19.47 شهرستانهای تهران محدثه فرامرزی هشتم 8

 13 17.53 خراسان شمالی مریم ایزانلو نهم 9

 13 17.11 خراسان جنوبی مرضیه عباسی دهم 10



 دو و میدانی پرتاب نیزه 

 

 

 

  

 امتیاز رکورد استان نام و نام خانودادگی مقام ردیف

 36 31.78 چهار محال و بختیاری آرزو عبدالهی اول 1

 34 30.59 ایالم فرزانه امید دوم 2

 27 27.29 اردبیل حنانه جدید سوم 3

 19 23.21 تهران الناز موسایی چهارم 4

 19 23.14 اردبیل عسل ارشادی پنجم 5

 16 21.20 خراسان رضوی کتایون رحیمی ششم 6

 16 20.98 بوشهر فروغ ثنایی هفتم 7

 15 20.53 کرمان فاطمه پایندان هشتم 8

 13 19.33 کردستان سوما مریمی نهم 9

 12 18.95 تهران پارمیدا عالمی دهم 10



 روز اول بعد از ظهر متر 400دو و میدانی رشته 

 

 

 

  

 امتیاز رکورد استان نام و نام خانودادگی مقام ردیف

 80  00:58،61 مرکزی سوگند میرزایی اول 1

 65 01:03،66 فارس پناه زهرا جهان دوم 2

 63 01:04،41 گلستان سلما سلطانی سوم 3

 54 01:07،28 تهران ملینا محمدیان چهارم 4

 53 01:07،57 سیستان و بلوچستان مونا دهمیری پنجم 5

 53 01:07،63 اردبیل رعنا جوان صالحی ششم 6

 53 01:07،63 لرستان فاطمه خورشید وند ششم 7

 53 01:07،75 کرمانشاه خانیسدنا هزار  هشتم 8

 51 01:08،34 شهرستان های تهران فرحناز مسجودی نهم 9

 41 01:11،72 سیستان و بلوچستان سوگند شایسته فر دهم 10



 متر 800دو و میدانی 

 

 

 

 

 

 

 

  

 امتیاز رکورد استان نام و نام خانودادگی مقام ردیف

 78 02:32.06 خرسان جنوبی  مرضیه عباسی  اول 1

 72 02:33.30 فارس مهدیه مزارعی دوم 2

 71 02:34.31 چهارمحال و بختیاری روزیتا بخشی سوم 3

 71 02:36.35 آذربایجان شرقی آیدا باغبان چهارم 4

 71 02:37.47 خراسان رضوی یاسمن حلیمی پنجم 5

 70 02:42.94 همدان مریم بیات ششم 6

 70 02:43.31 خراسان شمالی ستایش یزدانی هفتم 7

 68 02:46.13 البرز الینا محمدی هشتم 8

 67 02:48.44 خوزستان نگار وزیری نهم 9

 66 02:50.25 زنجان سارا رحیمی دهم 10



 

 متر 100دو و میدانی رشته 

  

 امتیاز رکورد استان نام و نام خانودادگی مقام ردیف

 78 00:12.52 البرز ملینا اسماعیلی اول 1

 72 00:12.86 خراسان رضوی مینا شافعی دوم 2

 71 00:12.91 اصفهان مبینا خادم سوم 3

 71 00:12.91 فارس هدیه نعمتی سوم 4

 71 00:12.95 آذربایجان شرقی سحر آذربار پنجم 5

 70 00:12.97 لرستان نرگس بهروزی ششم 6

 70 00:12.98 خراسان رضوی یلدا صفائیان هفتم 7

 68 00:13.13 بوشهر نرجس رضایی هشتم 8

 67 00:13.16 گلستان نجمه خرمالی نهم 9

 66 00:13.21 البرز هستی کوه خلیل دهم 10



 

 متر با مانع 100دو و میدانی رشته 

  

 امتیاز رکورد استان نام و نام خانودادگی مقام ردیف

 71 00:16.21 خراسان رضوی یاسمین نعیمی راد اول 1

 70 00:16.37 یزد زهرا حفیظی دوم 2

 66 00:16.81 کردستان اژین قادری سوم 3

 64 00:17.13 فارس زهرا زارع چهارم 4

 59 00:17.70 البرز موژان فروزان پنجم 5

 59 00:17.73 خوزستان فیروزه پور حداد ششم 6

 58 00:17.75 اصفهان نرگس سادات حسینی هفتم 7

 56 00:18.09 تهران کیانا کرمی وفا هشتم 8

 51 00:18.65 بوشهر فائزه اعتمادی نهم 9

 51 00:18.70 بوشهر بهروزینرجس  دهم 10



 

 متر 200دو و میدانی رشته 

 

 امتیاز رکورد استان نام و نام خانودادگی مقام ردیف

 73 00:26.03 آذر بایجان شرقی ثمین جعفر زاده اول 1

 68 00:26.69 اصفهان منیره نیکان دوم 2

 68 00:26.75 کردستان حدیث حسین پناهی سوم 3

 66 00:26.95 البرز محمدی آرینا چهارم 4

 66 00:27.01 اصفهان فاطمه صفرزاده پنجم 5

 65 00:27.17 اردبیل میترا پیراسته ششم 6

 63 00:27.38 تهران الناز موسایی هفتم 7

 60 00:27.81 خراسان جنوبی نرجس عباسی هشتم 8

 57 00:28.19 کرمانشاه غزل گمار نهم 9

 53 00:28.87 کرمان رقیه دهقان دهم 10


