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 تهران ساله شهدای هفتم تیر97/5/5 تا 4/31 تهران گريههای پىجگاوه 97جديل امتیازات تیمی در مسابقات قهرماوی کشًر  فروگی  پیشکسًتان  



هقام دّنهقام ًْنهقام ّشتنهقام ّفتنهقام پٌجنهقام پٌجنهقام سَمهقام سَمهقام دٍمهقام اٍلاٍزاى
کیَهرث اللیاکجر جعفریرٍح الِ کرین پَرهحوذ پبرظبئیًجی هیرزائیهحوذعلی ظلحؽَرعجبض ًَری هْرهععَدقجِ یگبًِهحوذعلی ثیبتاهیراٍلیبء62
لرظتبىاصفْبىایالمفبرضالجرزهبزًذراىخراظبى رضَیکیػّوذاىتْراىکیلَ
رضب آظوبًیحویذرضب پْلَاىهْذی رضبئیحعیي ثٌیعیاکجر ًَرثخػعلیرضب حعیي زادُهحوذًَرٍزیآزادعلی هحوذپَراثَالفضل حجتیظیذفبضل حعیٌی70
زًجبىتَاثع تْراىچْبرهحبلغرثی. آ اصفْبىخَزظتبىگیالىکردظتبىتْراىالجرزکیلَ
ٍحیذ ًوکیاحوذاظوبعیلیاظکٌذرچگیٌیهحوذ هرادیفرزاد حیذریهْذی پبشًٍذحویذتقَیعلی قجبدیهظفر ظلطبًیظجبدآزادی فر78
تْراىاردثیلهرکسیالجرزخَزظتبىهبزًذراىؼرقی. آ تَاثع تْراىکردظتبىلرظتبىکیلَ
هحوذعلی پَریَظفهحوذعلی عبهریرضب خلیلی سیدمجتثی مًسًیپیبم ؼیرزادیمحمدتقی سلیماویواصرسلیماویسجاد عستیهرتضی حیذریيلی الٍ شکراوٍ مهرتان88

کرهبىگلعتبىتْراىهبزًذراى6کرهبًؽبُ  گیالىالجرزایالمچْبرهحبلتًاتع تهرانکیلَ
رٍح الِ قالًٍذهحوذرحین ظلیوبًیهحعي عوَئیؼْبة هعیٌی فرظعیذ کبظویهحوذ فتحیهبجذ ثْراهیغالهرضبپَرظالخثْرٍز کریویهَظی ًَری100
خَزظتبىهرکسیاصفْبىگلعتبى6لرظتبى  ّوذاىغرثی. آ هبزًذراىقسٍیيکرهبًؽبُکیلَ
×هحوَد حعیي ًصادپرٍیس ثْسادی فريحید عرب اسدیمهدی رستگارحویذرضب هرادپَرسامان رحیمیمحمد تاقریعلیرضب اکجریحسیه پیررسًلساد130ٌ
×ؼرقی. آ گیالىتهرانمرکسیکرهبًؽبُاصفهانتًاتع تهرانهبزًذراىاردتیلکیلَ

ّوذاىگیالى اصفْبىکردظتبىلرظتبىکرهبًؽبُالجرزتَاثع تْراىتْراىهبزًذراى
63615958443635353330

اظذالِ رضبئی:   عجذالِ فتَحی                                                                                      ظرپرظت هعبثقبت :                 هعئَل اهَر اجرائی  

نتیجه مسابقات
 5/4 کشتی از تاریخ  124 دٍرُ با اًجام 7 تین طی 29 استاى در قالب 27 کشتی گیر از 96 با شرکت Aگرٍُ سٌی  کشَر فرًگی پیشکسَتاى قْرهاًیقابت ّای کشتی ر

  کِ در تْراى سالي شْدای ّفتن تیر برگسار گردید ٍ ًتایج آى بِ شرح ذیل اعالم هی گردد1397/5/5ایت لغ

هقام 
تیوی

رضب غالهی      :      هعئَل دثیرخبًِ فٌی ثْساد ثذر                                - خیرالِ غالهی -  علیرضب ٍحیذیبى پَر - حجیت اظتحوبهی  :   جذٍل ًَیط 



هقام دّنهقام ًْنهقام ّشتنهقام ّفتنهقام پٌجنهقام پٌجنهقام سَمهقام سَمهقام دٍمهقام اٍلاٍزاى
علیرضب غالهحعیي ًصاداثَالفضل ًقبؼبىهحوذرضب کبٍیبًیظیذحعیي کؽفیهرتضی صبلحی ظیذحعیي هیرًظبهیاحوذ ًظریحعیي کرین پَرفرخ ّذایتیهحوذرضب هعتعبى62

فبرضگلعتبىالجرزتَاثع تْراىاصفْبىتْراىلرظتبىکردظتبىخَزظتبىاردثیلکیلَ
×اثراّین رًگبًِرفعت رحیویهجتجی ظرهعتیعلیرضب خذاثٌذُعلی فعٌقریثْساد خذادادیحعیي الِ هرادیعلیرضب کتبثیعلیرضب ادیت70
×گلعتبىتْراىاصفْبىزًجبىخراظبى رضَیلرظتبىقنهبزًذراىگیالىکیلَ
هحوذرضب پٌبّی فرهحعي ًعیوی حویذ فرّبدیاهیرحعیي خبلقی ًصادثٌْبم صفریعلی اؼرف حبتویکیَهرث جبًوحوذیعلی فرج خعرٍیعجبض اهیٌیعلیرضب ارجوٌذ 78

تْراىتَاثع تْراىهرکسیّوذاىقسٍیيکرهبًؽبُکرهبًؽبُلرظتبىکردظتبىخراظبى رضَیکیلَ
علی اکجراثراّین ًصادحبهذثْراهیهحوذعجبظیپیوبى صفریاحوذرضب یکتبحعي کبِّحیذر رظتویًبصرجلیلیعجبض قرثبًیرضب عجذلی88

هبزًذراىکردظتبىاصفْبىچْبرهحبلگیالىتَاثع تْراىتْراىّوذاىؼرقی. آ هرکسیکیلَ
هحوذجَادصبلحبًیفریذرضبؼیراًیرحوبى جبٍیذاىاحوذکبّیذیثْسادعجذالًَذظعیذ ًبصحهجیذ حکوتیدالٍر ثبقرزادُظعیذ ظجسیکرین ظعبدتی فر100

هبزًذراىاصفْبىکرهبًؽبُخَزظتبىلرظتبىخراظبى رضَیغرثی. آ تْراىهرکسیؼرقی. آ کیلَ
××عجبض گَدرزیاهیرَّؼٌگ پَرفرزاًگبىفرّبدهعقَلیظعیذ کریویبىهحوَد ظجحبًیاثَالفضب جلیلیبىعلی حبج جعفریجعفر هیرزائی130
××لرظتبىهرکسیالجرزایالمهبزًذراىتَاثع تْراىتْراىاصفْبىکیلَ

گیالىتَاثع تْراىکردظتبىخراظبى رضَیؼرقی. آ اصفْبىهبزًذراىهرکسیلرظتبىتْراى
68615954534545393735

نتیجه مسابقات
 4/31 کشتی از تاریخ  76 دٍرُ با اًجام 7 تین طی 24 استاى در قالب 23 کشتی گیر از 62 با شرکت Bگرٍُ سٌی  کشَر فرًگی پیشکسَتاى قْرهاًیقابت ّای کشتی ر

 کِ در تْراى سالي شْدای ّفتن تیر برگسار گردید ٍ ًتایج آى بِ شرح ذیل اعالم هی گردد1397/5/1ایت لغ

هقام 
تیوی
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هقام دّنهقام ًْنهقام ّشتنهقام ّفتنهقام پٌجنهقام پٌجنهقام سَمهقام سَمهقام دٍمهقام اٍلاٍزاى
هععَد عذاٍیهحوَد اظعذیحویذ تقَی پَررٍزثِ حبجیبىحویذهحوذی کبفیججبر عجذیحبهذ دالٍرییَظف پَر هَظیحویذرضب تبج پَرعلیرضب ؼریفی62
تْراىهبزًذراىخَزظتبىهرکسیّوذاىکرهبًؽبُغرثی. آ گیالىخراظبى رضَیاصفْبىکیلَ
××حویذ هرزثبىحویذرضب علی ًیبهْذی ضیغویآیت الِ پَغهجیذ ؼْعَاراًیّبدی اثراّیویعلیرضب طلَعیجَاد کوبلی 70
××فبرضهبزًذراى6خراظبى رضَی  کْکیلَیِهرکسیگیالىتَاثع تْراىتْراىکیلَ
حعیي فتحیایرج هْذآثبدیهیرعجبض جَدکیفرزاد پیرَّىظْراة هحوَدیًصرالِ ّبؼویبىظیذتقی حعیٌیعلی اؼرف قرُ لررحین تیوَرًصادجْبًگیرقیطَلی78
خراظبى رضَیظیعتبىخَزظتبىکردظتبى6هرکسی  ایالمتَاثع تْراىتْراىهبزًذراىکرهبًؽبُکیلَ
علی هحوذهرادیعلی ثبلی الؼکیعلیرضب طبلجیبىعلی ثرادرحثیة شکریحسیه مشتاقیسیدمجتثی میریّبدی دالٍریحسه زارعی ظلین لعبًی 88
لرظتبىهبزًذراىخراظبى رضَیتْراىهرکسیفارسقسيیهتَاثع تْراىخَزظتبىاردثیلکیلَ
ظعیذخبلَاظوبعیلیهحوذ کیَاًیبىعلیرضب پبرظب هْذی طَراًیبىفرؼیذ هَهٌیعلی هحوذهبلویرظعیذیسداًیثْب الذیي کریوسادُعلیرضبرظَلی هقذمظیذهْذی صذری100

اصفْبىالجرزلرظتبىتَاثع تْراى6خَزظتبى ّوذاىهبزًذراىکردظتبىگیالىتْراىکیلَ
××××تهريز ساکیجَادپٌبُ علی ًیببابک ستودهاحمد مهندسیکبهجیس هلک پَرمرتضی یارمطاقی130
××××6لرستان تَاثع تْراى4خوزستان  فارسهبزًذراىتهرانکیلَ

اصفْبىفبرضکرهبًؽبُخراظبى رضَیهرکسیگیالىخَزظتبىتَاثع تْراىهبزًذراىتْراى
100716853504237353127

نتیجه مسابقات
 2 کشتی کِ از تاریخ  79 دٍرُ با اًجام 8 تین طی 23 استاى در قالب 22 کشتی گیر از 64 با شرکت Cگرٍُ سٌی  کشَر فرًگی پیشکسَتاى قْرهاًیقابت ّای کشتی ر

 در تْراى سالي شْدای ّفتن تیر برگسار گردید ٍ ًتایج آى بِ شرح ذیل اعالم هی گردد1397 هرداد هاُ 3لغایت 

هقام 
تیوی
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هقام دّنهقام ًْنهقام ّشتنهقام ّفتنهقام پٌجنهقام پٌجنهقام سَمهقام سَمهقام دٍمهقام اٍلاٍزاى
××اثراّین چراغ ثیگیعلی اصغررهضیعلی هحوذی هٌػهحوَد ّراتیاظذالِ جاللیکبظن ععگردٍىهحوذرضب اکجریهحوذ ًیک ًصاد62
××اصفْبىهرکسیتْراىخراظبى رضَیکرهبًؽبُهبزًذراىخَزظتبىگیالىکسی
××رٍؼي هحوَدثبئیفراهرز کبظویًبجی هحیتیکیبٍغ دیٌَریهحوذرضب قبئذیحعي ارقیِرثیح الِ ٍلیپَریبىاثراّین ًبظوی70
××هبزًذراىتَاثع تْراىخَزظتبىکرهبًؽبُزًجبىخراظبى رضَیتْراىفبرضکیلَ
اثراّین صبلحیحعي هٌتظرهحوذ پَالدًٍذهٌصَر ّوتیهحوذ خلیلیاصغر اهبهیرحین ثَالحعٌیاصغر اهبهیظیف الِ هبهَئیرظَل آتؽی78
خَزظتبىهبزًذراىلرظتبىغرثی. آ تْراىاصفْبىهرکسیاصفْبىکردظتبىاردثیلکیلَ
رضب حجیت زادُرضب هحوذیهْرداداهیذًٍذغالهحعیي ثیبتمىًچهر مرادی راداردشیر قادریخیرالٍ مرادیحعیي ؼیخیعثاس ایکائیعلیمیرزايرمسیار88
اصفْبىکردظتبىتَاثع تْراىلرظتبىتْراىالثرزکرماوشاٌگیالىمازودرانخًزستانکیلَ
×ظردار اثراّیویهبزیبر علیورداًیثْرٍز رفیعیحعي پیرکوبجیهجیذ ارجوٌذیبىهْذی کَرُ پسرضب هصطفَی فرض الِ ًَریجْبًگیرهقذم ًصاد100
×تَاثع تْراىفبرضکرهبًؽبُخراظبى رضَیّوذاىاصفْبىگیالىتْراىکردظتبىکیلَ
×××××علیرضااحمدسرشتکریم اسدی وًکاویظیذرهضبى هیرزادُمحمدمرزتانحعي ؼعجِ ازثبى130
×××××اصفهان4کیش هبزًذراىمرکسیتْراىکیلَ

فبرضخراظبى رضَیهرکسیاصفْبىکردظتبىکرهبًؽبُگیالىخَزظتبىهبزًذراىتْراى
95605755544948433531

نتیجه مسابقات
 2کشتی کِ از تاریخ   68 دٍرُ با اًجام 7 تین طی 22 استاى در قالب 21 کشتی گیر از 57 با شرکت Dگرٍُ سٌی  کشَر فرًگی پیشکسَتاى قْرهاًیقابت ّای کشتی ر

  در تْراى سالي شْدای ّفتن تیر برگسار گردید ٍ ًتایج آى بِ شرح ذیل اعالم هی گردد1397 هرداد هاُ 3لغایت 

هقام 
تیوی
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هقام دّنهقام ًْنهقام ّشتنهقام ّفتنهقام پٌجنهقام پٌجنهقام سَمهقام سَمهقام دٍمهقام اٍلاٍزاى
×××ریحبى خَثبًیحویذرضب اظعذیاحوذ کٌْیظیذاحوذرٍالٌَریخذاهراد هْذی پَرثْرام چراغیحجیت رٍظتبئی62
×××کْکیلَی6ِگلعتبى  5تْراى  4کرهبًؽبُ  خَزظتبىهبزًذراىؼرقی. آ کیلَ
علیرضب اظعذیهٌَچْر حبجی زادُهحوذؼفیعیعجبض هجذآثبدیثرزٍفرّبدی ؼبُظیذعجذالکرین هتقیخعرٍ اؼتریحعیي ًصرالِ زادُظیبٍغ زراریحویذرضب احوذی70
گلعتبىفبرضلرظتبىتْراىکرهبًؽبُتَاثع تْراىهرکسیخراظبى ؼوبلیکردظتبىهبزًذراىکیلَ
قبظن رؼیذهْرآثبدیهٌَچْرحعیٌیعوبرظرٍغ ًصادعجبض هحوذیهحوذفْیوی فردهجیذ رضبئیجْبًذار غالهیهحوذ اثراّیویهَظی قَچیّرهس الوبظی78

تَاثع تْراىگیالىفبرضهرکسیهبزًذراىخراظبى رضَیقنکردظتبىغرثی. آ تْراىکیلَ
××××عجذاظعیذظلطبًیهحعي هحوذیتَرج ّوتیاهیرهؽْذی تْراًیعلی هرادعستیثختیبر خَغ طیٌت88
××××6خَزظتبى  خراظبى ؼوبلیهرکسیهبزًذراىکرهبًؽبُتْراىکیلَ
××××قرثبًعلی رضبئیاثَطبلت فتحیعلی هحوذفرهبى ثردارعجبض آهَزًذُ کبرجْبًؽبُ علی ًقی زادُعلی کٌْذل100
××××6گلعتبى  5هبزًذراى  4هرکسی  تَاثع تْراىخَزظتبىتْراىکیلَ
××اردٍاى خسائیهصطفی رضَاًیهَظی الرضبقرُ تکياکجر تَراًیبىهْذی علیسادُغالهرضب هَثرحویذ هحعي پَرصبدق ًظری130
××هبزًذراىهرکسی6گلعتبى  5تَاثع تْراى  تْراىلرظتبىاصفْبىکرهبًؽبُکیلَ

خراظبى ؼوبلیؼرقی. آ گلعتبىکردظتبىتَاثع تْراىخَزظتبىهرکسیکرهبًؽبُهبزًذراىتْراى
108866758443735292525

نتیجه مسابقات
 4/31 کشتی از تاریخ   56 دٍرُ با اًجام 7 تین طی 19 استاى در قالب 18 کشتی گیر از 52 با شرکت Eگرٍُ سٌی  کشَر فرًگی پیشکسَتاى قْرهاًیقابت ّای کشتی ر

کِ در تْراى سالي شْدای ّفتن تیر برگسار گردید ٍ ًتایج آى بِ شرح ذیل اعالم هی گردد  1397/5/1لغایت 

هقام 
تیوی

اظذالِ رضبئی:   عجذالِ فتَحی                                                                                      ظرپرظت هعبثقبت :                 هعئَل اهَر اجرائی  
رضب غالهی      :      هعئَل دثیرخبًِ فٌی ثْساد ثذر                                - خیرالِ غالهی -  علیرضب ٍحیذیبى پَر - حجیت اظتحوبهی  :   جذٍل ًَیط 


