
گروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکدرتبه
 امتیاز 

کل
74بزرگساالنآزاد57مازندرانرضا اطری11

35بزرگساالنآزاد57گلستانمحمد طهماسبی زاده24

30بزرگساالنآزاد57آذربایجان شرقییونس سرمستی33

24بزرگساالنآزاد57کرماننادر حاج آقانیا410

23بزرگساالنآزاد57کیشعلیرضا حاتمی58

15بزرگساالنآزاد57مازندرانحمید خلیلی613

13بزرگساالنآزاد57تهرانعرفان آئینی72

12بزرگساالنآزاد57البرزامید جاللی بهار85

11بزرگساالنآزاد57کرمانشاهخیراله قهرمانی96

11بزرگساالنآزاد57مازندرانعلی حاج آقانیا912

10بزرگساالنآزاد57قمروح اله نعمتیان117

8بزرگساالنآزاد57قزوینحسین رحمانی129

6بزرگساالنآزاد57ایالمحبیب اله سهرابی لر1311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 57رتبه بندی وزن 



گروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکدرتبه
 امتیاز 

کل
59بزرگساالنآزاد61مازندرانبهنام احسان پور12

38بزرگساالنآزاد61آذربایجان شرقیمحمد ملکی26

30بزرگساالنآزاد61مازندرانایمان صادقی35

29بزرگساالنآزاد61مازندرانمهران نصیری413

28بزرگساالنآزاد61گیالنمحمد نامجومطلق54

26بزرگساالنآزاد61تهرانپیمان بیابانی63

17بزرگساالنآزاد61مازندرانمسعود اسماعیل پور714

15بزرگساالنآزاد61مازندرانمهران شیخی81

14بزرگساالنآزاد61تهرانپژمان جوربنیان915

12بزرگساالنآزاد61کرمانشاهبهزاد بهروزی راد107

11بزرگساالنآزاد61تهرانحسن مرادقلی118

9بزرگساالنآزاد61خراسان رضویرضا قنبرزاده129

8بزرگساالنآزاد61آذربایجان غربیمهدی رحمتی1310

7بزرگساالنآزاد61اصفهانامیر فتاح1411

6بزرگساالنآزاد61کرمان علیرضا عالمیان1512

0

0

0

0

0

0

0

0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 61رتبه بندی وزن 



گروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکدرتبه
 امتیاز 

کل
65بزرگساالنآزاد65زنجانمیثم نصیری11

38بزرگساالنآزاد65مازندرانمحمدمهدی یگانه جعفری23

35بزرگساالنآزاد65زنجانمیثم حیدری310

27بزرگساالنآزاد65تهراننوید زنگنه46

21بزرگساالنآزاد65قزوینسامان بهاری59

19بزرگساالنآزاد65کردستانسیاوش احمدزاده612

17بزرگساالنآزاد65مازندرانفرزاد عموزاد خلیلی716

16بزرگساالنآزاد65لرستانمرتضی قیاسی817

15بزرگساالنآزاد65تهرانپیمان بیابانی918

14بزرگساالنآزاد65مازندرانوحید آهنگری 104

14بزرگساالنآزاد65تهرانمصطفی آقاجانی105

13بزرگساالنآزاد65خراسان رضویمحمد متقی نیا122

12بزرگساالنآزاد65البرزآرمان خاکساری137

11بزرگساالنآزاد65آذربایجان شرقیحسین مصطفایی148

11بزرگساالنآزاد65مازندرانمهران نصیری1415

9بزرگساالنآزاد65تهرانفرزاد کولیوند1619

8بزرگساالنآزاد65خراسان رضویهاشم مختاری1711

8بزرگساالنآزاد65مازندرانصائب تقی زاده1714

6بزرگساالنآزاد65خراسان جنوبیمصطفی ابراهیمی1913

0

0

0

0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 65رتبه بندی وزن 



گروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکدرتبه
 امتیاز 

کل
74بزرگساالنآزاد70کرمانشاهحامد رشیدی13

58بزرگساالنآزاد70تهرانمصطفی حسین خانی21

45بزرگساالنآزاد70خوزستانجمال عبادی32

29بزرگساالنآزاد70گلستاناصغر جبلی45

26بزرگساالنآزاد70تهرانفرزاد کولیوند56

21بزرگساالنآزاد70قزوینتیمور گنجعیها610

21بزرگساالنآزاد70تهرانسعید داداشپور614

20بزرگساالنآزاد70کردستانسعید صالحی812

12بزرگساالنآزاد70البرزمحمدرضا سرگو97

11بزرگساالنآزاد70مازندرانمرتضی گودرزی108

10بزرگساالنآزاد70مرکزیمسعود کمروند119

8بزرگساالنآزاد70قمسجاد محمدی1211

8بزرگساالنآزاد70مازندرانمحمد یوسفی1213

7بزرگساالنآزاد70مازندرانغالمرضا عبداله پور144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 70رتبه بندی وزن 



گروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکدرتبه
 امتیاز 

کل
57بزرگساالنآزاد74کرمانشاهرضا افضلی 13

46بزرگساالنآزاد74کرمانشاهبهمن تیموری21

40بزرگساالنآزاد74تهرانحمیدرضا زرین پیکر36

33بزرگساالنآزاد74لرستانپیمان یاراحمدی47

32بزرگساالنآزاد74گیالنسیدعلی موسوی54

32بزرگساالنآزاد74کردستانمحمد زارعی512

28بزرگساالنآزاد74مازندرانحسین الیاسی79

15بزرگساالنآزاد74مرکزیمسعود کمروند814

14بزرگساالنآزاد74خراسان رضویمحمد متقی نیا95

13بزرگساالنآزاد74مازندراناحمد بذری102

12بزرگساالنآزاد74تهرانعلیرضا قاسمی118

12بزرگساالنآزاد74مازندرانامید حسن تبار1115

10بزرگساالنآزاد74سمنانمحمدرضا خدر1316

9بزرگساالنآزاد74آذربایجان غربییاشار کلوانی1410

8بزرگساالنآزاد74قزوینمحمد رستمی 1511

6بزرگساالنآزاد74خوزستانجمال رمضانی1613

0

0

0

0

0

0

0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 74رتبه بندی وزن 



گروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکدرتبه
 امتیاز 

کل
64بزرگساالنآزاد86البرزعلیرضا کریمی16

45بزرگساالنآزاد86مازندرانمحمدجواد ابراهیمی24

43بزرگساالنآزاد86مازندرانحسن یزدانی38

28بزرگساالنآزاد86مازندرانمجتبی گلیج42

25بزرگساالنآزاد86همدانوحید شاه محمدی510

23بزرگساالنآزاد86خراسان رضویاسماعیل محمودی614

21بزرگساالنآزاد86آذربایجان غربیحنیف باقرزاده713

19بزرگساالنآزاد86مازندرانکامران قاسم پور87

17بزرگساالنآزاد86مازندرانعزت اله اکبری95

16بزرگساالنآزاد86فارسنادر حامدی پور1016

15بزرگساالنآزاد86گلستانعلی موجرلو111

13بزرگساالنآزاد86آذربایجان شرقیحامد منافیان123

13بزرگساالنآزاد86مازندراناحمد بذری129

12بزرگساالنآزاد86تهرانحامد عاشق حسینی1411

11بزرگساالنآزاد86کرمانشاهمسعود حیدریان 1512

10بزرگساالنآزاد86خوزستانجمال رمضانی1618

8بزرگساالنآزاد86قمعلیرضا ربیعی1715

6بزرگساالنآزاد86هرمزگانسعید امیری1817

0

0

0

0

0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 86رتبه بندی وزن 



گروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکدرتبه
 امتیاز 

کل
79بزرگساالنآزاد97تهرانحسین شهبازی15

61بزرگساالنآزاد97خراسان شمالیامیر محمدی22

30بزرگساالنآزاد97مازندرانمجتبی گلیج36

30بزرگساالنآزاد97تهرانحسن رحیمی38

27بزرگساالنآزاد97مازندرانحسین رمضانیان 54

22بزرگساالنآزاد97مرکزیحمید کمروند610

16بزرگساالنآزاد97مازندرانعباس طحان716

15بزرگساالنآزاد97خراسان رضویاسماعیل نجاتیان81

14بزرگساالنآزاد97همدانجمال میرزایی97

13بزرگساالنآزاد97همداندانیال شریعتی103

13بزرگساالنآزاد97اردبیلاکبر سبحانی1017

12بزرگساالنآزاد97مازندرانحسن رمضانیان129

11بزرگساالنآزاد97مازندرانسینا غالمی1318

9بزرگساالنآزاد97گیالنامیرحسین میرباباشاهی1411

8بزرگساالنآزاد97آذربایجان غربیهوشنگ کاظمی1512

7بزرگساالنآزاد97بوشهراحسان امینی1613

6بزرگساالنآزاد97کردستانشورش آقایی1714

6بزرگساالنآزاد97تهراناحسان زندیه1715

0

0

0

0

0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 97رتبه بندی وزن 



گروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکدرتبه
 امتیاز 

کل
82بزرگساالنآزاد125کرمانشاهیداله محبی12

50بزرگساالنآزاد125مازندرانجعفر شمس ناتری21

43بزرگساالنآزاد125تهرانامین طاهری37

40بزرگساالنآزاد125مازندرانسیدرضا موسوی45

38بزرگساالنآزاد125لرستانامیررضا امیری53

37بزرگساالنآزاد125مازندرانجابر صادق زاده64

17بزرگساالنآزاد125مازندرانکمیل قاسمی715

16بزرگساالنآزاد125فارسپویا رحمانی813

15بزرگساالنآزاد125البرزمحمدرضا آذرشکیب98

13بزرگساالنآزاد125همدانمهران میرزایی1016

12بزرگساالنآزاد125تهرانعلیرضا گرزبر119

11بزرگساالنآزاد125کرمانشاهسیدیونس جعفری126

11بزرگساالنآزاد125لرستاناشکان مردانی 1210

10بزرگساالنآزاد125اردبیلاکبر سبحانی1411

10بزرگساالنآزاد125گیالنامیرحسین میرباباشاهی1417

8بزرگساالنآزاد125مرکزیتورج صفایی1612

6بزرگساالنآزاد125بوشهرسعید امیری1714

0

0

0

0

0

0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 125رتبه بندی وزن 





عنوان مسابقهگروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکد

شده
ب 

کس
ام 

مق

قام
ز م

متیا
ا

فنی
گاه 

جای
یاز 

امت

کل
یاز 

امت
56511جام جایزه بزرگ باکو آذربایجانبزرگساالنآزاد57مازندرانرضا اطری1

38513جام مربیان اکراینبزرگساالنآزاد57مازندرانرضا اطری1

381018قهرمانی آسیا هندوستانبزرگساالنآزاد57مازندرانرضا اطری1

29514قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد57مازندرانرضا اطری1

110818مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد57مازندرانرضا اطری1

38513جام الروسا روسیهبزرگساالنآزاد57تهرانعرفان آئینی2

110515قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد58آذربایجان شرقییونس سرمستی3

110515قهرمانی دانشجویان جهانبزرگساالنآزاد57آذربایجان شرقییونس سرمستی3

38513قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد59گلستانمحمد طهماسبی زاده4

10156قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنآزاد57گلستانمحمد طهماسبی زاده4

38816مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد57گلستانمحمد طهماسبی زاده4

47512قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد60البرزامید جاللی بهار5

56511قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد61کرمانشاهخیراله قهرمانی6

65510قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد57قمروح اله نعمتیان7

7459قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد57کیشعلیرضا حاتمی8

56814مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد57کیشعلیرضا حاتمی8

8358قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد57قزوینحسین رحمانی9

9257قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد57کرماننادر حاج آقانیا10

29817مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد57کرماننادر حاج آقانیا10

10156قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد57ایالمحبیب اله سهرابی لر11

56511قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنآزاد57مازندرانعلی حاج آقانیا12

47815مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد57مازندرانحمید خلیلی13

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 57رتبه بندی وزن 



عنوان مسابقهگروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکد

شده
ب 

کس
ام 

مق

قام
ز م

متیا
ا

فنی
گاه 

جای
یاز 

امت

کل
یاز 

امت
110515جام شهردار پونه هندوستانبزرگساالنآزاد61مازندرانمهران شیخی1

561521قهرمانی جهان اوزان غیرالمپیکی مجارستانبزرگساالنآزاد61مازندرانبهنام احسان پور2

1101020قهرمانی آسیا هندوستانبزرگساالنآزاد61مازندرانبهنام احسان پور2

110818مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد61مازندرانبهنام احسان پور2

38513جام مربیان برتر اکراینبزرگساالنآزاد61تهرانپیمان بیابانی3

38513قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد61تهرانپیمان بیابانی3

10156تورنمنت بین المللی اسپانیابزرگساالنآزاد61گیالنمحمد نامجومطلق4

65510قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد61گیالنمحمد نامجومطلق4

74812مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد61گیالنمحمد نامجومطلق4

110515قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد61مازندرانایمان صادقی5

47815مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد61مازندرانایمان صادقی5

29514قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد61آذربایجان شرقیمحمد ملکی6

56511قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنآزاد61آذربایجان شرقیمحمد ملکی6

65813مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد61آذربایجان شرقیمحمد ملکی6

47512قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد61کرمانشاهبهزاد بهروزی راد7

56511قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد61تهرانحسن مرادقلی8

7459قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد61خراسان رضویرضا قنبرزاده9

8358قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد61آذربایجان غربیمهدی رحمتی10

9257قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد61اصفهانامیر فتاح11

10156قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد61کرمان علیرضا عالمیان12

38513قهرمانی دانشجویان جهانبزرگساالنآزاد61مازندرانمهران نصیری13

38816مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد61مازندرانمهران نصیری13

29817مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد61مازندرانمسعود اسماعیل پور14

56814مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد61تهرانپژمان جوربنیان15

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 61رتبه بندی وزن 



عنوان مسابقهگروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکد

شده
ب 

کس
ام 

مق

قام
ز م

متیا
ا

فنی
گاه 

جای
یاز 

امت

کل
یاز 

امت

38513جام جایزه بزرگ باکو آذربایجانبزرگساالنآزاد65زنجانمیثم نصیری1

381018قهرمانی آسیا هندوستانبزرگساالنآزاد65زنجانمیثم نصیری1

1011516قهرمانی جهان فرانسهبزرگساالنآزاد65زنجانمیثم نصیری1

110818مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد65زنجانمیثم نصیری1

38513جام الروسا روسیهبزرگساالنآزاد65خراسان رضویمحمد متقی نیا2

38513جام یارگین روسیهبزرگساالنآزاد65مازندرانمحمدمهدی یگانه جعفری3

110515قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد65مازندرانمحمدمهدی یگانه جعفری3

92810مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد65مازندرانمحمدمهدی یگانه جعفری3

29514تورنمنت بین المللی اسپانیابزرگساالنآزاد65مازندرانوحید آهنگری 4

29514قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد65تهرانمصطفی آقاجانی5

38513قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد65تهراننوید زنگنه6

56814مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد65تهراننوید زنگنه6

47512قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد65البرزآرمان خاکساری7

56511قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد65آذربایجان شرقیحسین مصطفایی8

65510قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد65قزوینسامان بهاری9

83811مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد65قزوینسامان بهاری9

7459قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد65زنجانمیثم حیدری10

38513قهرمانی دانشجویان جهانبزرگساالنآزاد65زنجانمیثم حیدری10

65813مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد65زنجانمیثم حیدری10

8358قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد65خراسان رضویهاشم مختاری11

9257قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد65کردستانسیاوش احمدزاده12

74812مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد65کردستانسیاوش احمدزاده12

10156قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد65خراسان جنوبیمصطفی ابراهیمی13

8358قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنآزاد65مازندرانصائب تقی زاده14

56511قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنآزاد65مازندرانمهران نصیری15

29817مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد65مازندرانفرزاد عموزاد خلیلی16

38816مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد65لرستانمرتضی قیاسی17

47815مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد65تهرانپیمان بیابانی18

10189مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد65تهرانفرزاد کولیوند19
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381523قهرمانی جهان اوزان غیرالمپیکی مجارستانبزرگساالنآزاد70تهرانمصطفی حسین خانی1

831518قهرمانی جهان فرانسهبزرگساالنآزاد70تهرانمصطفی حسین خانی1

29817مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد70تهرانمصطفی حسین خانی1

8358جام جایزه بزرگ باکو آذربایجانبزرگساالنآزاد70خوزستانجمال عبادی2

110515جام جایزه بزرگ تفلیس گرجستانبزرگساالنآزاد70خوزستانجمال عبادی2

10156قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد70خوزستانجمال عبادی2

38816مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد70خوزستانجمال عبادی2

29514جام مربیان برتر اکراینبزرگساالنآزاد70کرمانشاهحامد رشیدی3

381018قهرمانی آسیا هندوستانبزرگساالنآزاد70کرمانشاهحامد رشیدی3

110515قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد70کرمانشاهحامد رشیدی3

38513قهرمانی دانشجویان جهانبزرگساالنآزاد70کرمانشاهحامد رشیدی3

56814مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد70کرمانشاهحامد رشیدی3

9257تورنمنت بین المللی اسپانیابزرگساالنآزاد70مازندرانغالمرضا عبداله پور4

29514قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد70گلستاناصغر جبلی5

47815مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد70گلستاناصغر جبلی5

38513قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد70تهرانفرزاد کولیوند6

38513قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنآزاد70تهرانفرزاد کولیوند6

47512قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد70البرزمحمدرضا سرگو7

56511قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد70مازندرانمرتضی گودرزی8

65510قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد70مرکزیمسعود کمروند9

7459قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد70قزوینتیمور گنجعیها10

74812مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد70قزوینتیمور گنجعیها10

8358قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد70قمسجاد محمدی11

9257قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد70کردستانسعید صالحی12

65813مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد70کردستانسعید صالحی12

8358قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنآزاد70مازندرانمحمد یوسفی13

110818مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد70تهرانسعید داداشپور14
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110515جام شهردار پونه هندوستانبزرگساالنآزاد74کرمانشاهبهمن تیموری1

381018قهرمانی آسیا هندوستانبزرگساالنآزاد74کرمانشاهبهمن تیموری1

65813مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد74کرمانشاهبهمن تیموری1

38513جام الروسا روسیهبزرگساالنآزاد74مازندراناحمد بذری2

110515جام مربیان برتر اکراینبزرگساالنآزاد74کرمانشاهرضا افضلی 3

29514قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد74کرمانشاهرضا افضلی 3

38513قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنآزاد74کرمانشاهرضا افضلی 3

110515قهرمانی دانشجویان جهانبزرگساالنآزاد74کرمانشاهرضا افضلی 3

38513تورنمنت بین المللی اسپانیابزرگساالنآزاد74گیالنسیدعلی موسوی4

65510قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد74گیالنسیدعلی موسوی4

10189مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد74گیالنسیدعلی موسوی4

29514جام مدوید بالروسبزرگساالنآزاد74خراسان رضویمحمد متقی نیا5

38513جام مدوید بالروسبزرگساالنآزاد74تهرانحمیدرضا زرین پیکر6

38513قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد74تهرانحمیدرضا زرین پیکر6

56814مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد74تهرانحمیدرضا زرین پیکر6

110515قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد74لرستانپیمان یاراحمدی7

110818مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد74لرستانپیمان یاراحمدی7

47512قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد74تهرانعلیرضا قاسمی8

56511قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد74مازندرانحسین الیاسی9

29817مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد74مازندرانحسین الیاسی9

7459قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد74آذربایجان غربییاشار کلوانی10

8358قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد74قزوینمحمد رستمی 11

9257قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد74کردستانمحمد زارعی12

29514قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنآزاد74کردستانمحمد زارعی12

83811مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد74کردستانمحمد زارعی12

10156قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد74خوزستانجمال رمضانی13

47815مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد74مرکزیمسعود کمروند14

74812مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد74مازندرانامید حسن تبار15

92810مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد74سمنانمحمدرضا خدر16

 0

 0

 0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 74رتبه بندی وزن 



عنوان مسابقهگروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکد

شده
ب 

کس
ام 

مق

قام
ز م

متیا
ا

فنی
گاه 

جای
یاز 

امت

کل
یاز 

امت
110515جام شهردار پونه هندوستانبزرگساالنآزاد86گلستانعلی موجرلو1

38513جام جایزه بزرگ باکو آذربایجانبزرگساالنآزاد86مازندرانمجتبی گلیج2

110515قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86مازندرانمجتبی گلیج2

38513جام الروسا روسیهبزرگساالنآزاد86آذربایجان شرقیحامد منافیان3

29514جام یارگین روسیهبزرگساالنآزاد86مازندرانمحمدجواد ابراهیمی4

110515قهرمانی دانشجویان جهانبزرگساالنآزاد86مازندرانمحمدجواد ابراهیمی4

38816مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد86مازندرانمحمدجواد ابراهیمی4

29817مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد86مازندرانعزت اله اکبری5

1101020قهرمانی آسیا هندوستانبزرگساالنآزاد86البرزعلیرضا کریمی6

29514قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86البرزعلیرضا کریمی6

110515قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنآزاد86البرزعلیرضا کریمی6

47815مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد86البرزعلیرضا کریمی6

10156تورنمنت بین المللی اسپانیابزرگساالنآزاد86مازندرانکامران قاسم پور7

65813مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد86مازندرانکامران قاسم پور7

1101525قهرمانی جهان فرانسهبزرگساالنآزاد86مازندرانحسن یزدانی8

110818مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد86مازندرانحسن یزدانی8

38513جام مدوید بالروسبزرگساالنآزاد86مازندراناحمد بذری9

38513قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86همدانوحید شاه محمدی10

74812مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد86همدانوحید شاه محمدی10

47512قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86تهرانحامد عاشق حسینی11

56511قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86کرمانشاهمسعود حیدریان 12

65510قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86آذربایجان غربیحنیف باقرزاده13

83811مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد86آذربایجان غربیحنیف باقرزاده13

7459قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86خراسان رضویاسماعیل محمودی14

56814مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد86خراسان رضویاسماعیل محمودی14

8358قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86قمعلیرضا ربیعی15

9257قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86فارسنادر حامدی پور16

10189مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد86فارسنادر حامدی پور16

10156قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86هرمزگانسعید امیری17

92810مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد86خوزستانجمال رمضانی18
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110515جام شهردار پونه هندوستانبزرگساالنآزاد97خراسان رضویاسماعیل نجاتیان1

38513جام جایزه بزرگ باکو آذربایجانبزرگساالنآزاد97خراسان شمالیامیر محمدی2

110515قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد97خراسان شمالیامیر محمدی2

110515قهرمانی دانشجویان جهانبزرگساالنآزاد97خراسان شمالیامیر محمدی2

110818مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد97خراسان شمالیامیر محمدی2

38513جام اروسا روسیهبزرگساالنآزاد97همداندانیال شریعتی3

38513جام یارگین روسیهبزرگساالنآزاد97مازندرانحسین رمضانیان 4

56814مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد97مازندرانحسین رمضانیان 4

38513جام مربیان برتر اکراینبزرگساالنآزاد97تهرانحسین شهبازی5

291019قهرمانی آسیا هندوستانبزرگساالنآزاد97تهرانحسین شهبازی5

38513تورنمنت بین المللی اسپانیابزرگساالنآزاد97تهرانحسین شهبازی5

56511قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد97تهرانحسین شهبازی5

38513قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنآزاد97تهرانحسین شهبازی5

92810مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد97تهرانحسین شهبازی5

110515جام جایزه بزرگ تفلیس گرجستانبزرگساالنآزاد86مازندرانمجتبی گلیج6

47815مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد97مازندرانمجتبی گلیج6

29514قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86همدانجمال میرزایی7

38513قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86تهرانحسن رحیمی8

29817مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد97تهرانحسن رحیمی8

47512قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86مازندرانحسن رمضانیان9

65510قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86مرکزیحمید کمروند10

74812مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد97مرکزیحمید کمروند10

7459قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86گیالنامیرحسین میرباباشاهی11

8358قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86آذربایجان غربیهوشنگ کاظمی12

9257قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86بوشهراحسان امینی13

10156قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد86کردستانشورش آقایی14

10156قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنآزاد97تهراناحسان زندیه15

38816مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد97مازندرانعباس طحان16

65813مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد97اردبیلاکبر سبحانی17

83811مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد97مازندرانسینا غالمی18
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38513جام شهردار پونه هندوستانبزرگساالنآزاد125مازندرانجعفر شمس ناتری1

7459قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد125مازندرانجعفر شمس ناتری1

38513قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنآزاد125مازندرانجعفر شمس ناتری1

47815مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد125مازندرانجعفر شمس ناتری1

38513جام جایزه بزرگ باکو آذربایجانبزرگساالنآزاد125کرمانشاهیداله محبی2

1101020قهرمانی آسیا هندوستانبزرگساالنآزاد125کرمانشاهیداله محبی2

921517قهرمانی جهام فرانسهبزرگساالنآزاد125کرمانشاهیداله محبی2

29514قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد125کرمانشاهیداله محبی2

110818مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد125کرمانشاهیداله محبی2

38513جام الروسا روسیهبزرگساالنآزاد125لرستانامیررضا امیری3

38513جام جایزه بزرگ تفلیس گرجستانبزرگساالنآزاد125لرستانامیررضا امیری3

74812مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد125لرستانامیررضا امیری3

38513جام یارگین روسیهبزرگساالنآزاد125مازندرانجابر صادق زاده4

38513قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد125مازندرانجابر صادق زاده4

83811مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد125مازندرانجابر صادق زاده4

56511جام یارگین روسیهبزرگساالنآزاد125مازندرانسیدرضا موسوی5

110515قهرمانی دانشجویان جهانبزرگساالنآزاد125مازندرانسیدرضا موسوی5

56814مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد125مازندرانسیدرضا موسوی5

56511جام دانکلوف بلغارستانبزرگساالنآزاد125کرمانشاهسیدیونس جعفری6

29514تورنمنت بین المللی اسپانیابزرگساالنآزاد125تهرانامین طاهری7

38513قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنآزاد125تهرانامین طاهری7

38816مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد125تهرانامین طاهری7

110515قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد125البرزمحمدرضا آذرشکیب8

47512قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد125تهرانعلیرضا گرزبر9

56511قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد125لرستاناشکان مردانی 10

65510قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد125اردبیلاکبر سبحانی11

8358قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد125مرکزیتورج صفایی12

9257قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد125فارسپویا رحمانی13

10189مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد125فارسپویا رحمانی13

10156قهرمانی کشوربزرگساالنآزاد125بوشهرسعید امیری14

29817مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد125مازندرانکمیل قاسمی15

65813مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد125همدانمهران میرزایی16

92810مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنآزاد125گیالنامیرحسین میرباباشاهی17

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 125رتبه بندی وزن 



گروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکدرتبه
 امتیاز 

کل
58بزرگساالنفرنگی59مازندرانمحسن حاجی پور12

49بزرگساالنفرنگی59خوزستانمهرداد مردانی27

42بزرگساالنفرنگی59تهرانمحمد نوربخش38

41بزرگساالنفرنگی59تهرانمصیب اکبری46

40بزرگساالنفرنگی59تهرانشیرزاد بهشتی طال53

27بزرگساالنفرنگی59فارسمیثم دلخانی61

18بزرگساالنفرنگی59خوزستانسامان عبدولی75

18بزرگساالنفرنگی59هرمزگانایوب گراوند712

14بزرگساالنفرنگی59خورستانفرشاد عیسوند914

13بزرگساالنفرنگی59فارسعلیرضا کارگر104

13بزرگساالنفرنگی59خورستانعبدالمحمد پاپی1015

11بزرگساالنفرنگی59فارسعلیرضا شکوهی129

10بزرگساالنفرنگی59فارسحسین گرایی1316

9بزرگساالنفرنگی59آذربایجان شرقیفرید گودرزی1410

9بزرگساالنفرنگی59فارسباقر توکلیان1417

8بزرگساالنفرنگی59خراسان رضویامید قادری1611

6بزرگساالنفرنگی59سیستان و بلوچستانمرتضی عنایت1713

0

0

0

0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 59رتبه بندی وزن 



گروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکدرتبه
 امتیاز 

کل
50بزرگساالنفرنگی66خوزستانمحمد الیاسی11

44بزرگساالنفرنگی66مازندرانعلی ارسالن23

33بزرگساالنفرنگی66تهرانوحید میرفتح الهی36

29بزرگساالنفرنگی66فارسمحمدرضا گرایی415

21بزرگساالنفرنگی66قزوینحامد آقاکاشی59

21بزرگساالنفرنگی66کرمانشاهمحمدسعید عزیزی510

17بزرگساالنفرنگی66خوزستانامین سوری716

15بزرگساالنفرنگی66فارسپرهام قنبری84

15بزرگساالنفرنگی66خوزستانکرامت عبدولی820

14بزرگساالنفرنگی66خوزستانعبدالمحمد پاپی105

14بزرگساالنفرنگی66خوزستانسامان عبدولی1017

13بزرگساالنفرنگی66قزوینمجید خلیلی1214

12بزرگساالنفرنگی66خوزستانحسین اسدی132

12بزرگساالنفرنگی66البرزهدایت کبیری137

11بزرگساالنفرنگی66کردستانپیام رحیمی158

10بزرگساالنفرنگی66تهراننیما اسماعیلی1618

9بزرگساالنفرنگی66سیستان و بلوچستانمحمد غالمی1719

8بزرگساالنفرنگی66اردبیلحمید عالی زاده1811

7بزرگساالنفرنگی66هرمزگانحمید زارع1912

6بزرگساالنفرنگی66اصفهانمحسن گرامی 2013

0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 66رتبه بندی وزن 



گروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکدرتبه
 امتیاز 

کل
52بزرگساالنفرنگی71فارسمحمدعلی گرایی13

44بزرگساالنفرنگی71مرکزیبرومند اصالن25

33بزرگساالنفرنگی71لرستانفرشاد بلفکه31

26بزرگساالنفرنگی71خوزستانعظیم گرمسیری44

26بزرگساالنفرنگی71مازندرانافشین اسالمی46

25بزرگساالنفرنگی71قزوینمجید خلیلی69

19بزرگساالنفرنگی71اردبیلافشین بیابانگرد72

19بزرگساالنفرنگی71اردبیلهاشم محمودی710

19بزرگساالنفرنگی71هرمزگانمهران داداشی712

15بزرگساالنفرنگی71اصفهانجواد صابری1013

14بزرگساالنفرنگی71فارسپرهام قنبری1114

13بزرگساالنفرنگی71تهراناصغر عالی محمدی1215

12بزرگساالنفرنگی71فارسعباس محب تاش137

11بزرگساالنفرنگی71تهرانعرفان سعادتی فر148

8بزرگساالنفرنگی71کرمانشاهصابر علی محمدی1511

0

0

0

0

0

0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 71رتبه بندی وزن 



گروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکدرتبه
 امتیاز 

#کل

59بزرگساالنفرنگی75تهرانپژمان پشتام13

28بزرگساالنفرنگی75خوزستانفرشاد رستمی کیا26

27بزرگساالنفرنگی75آذربایجان شرقیشایان عفیفی39

25بزرگساالنفرنگی75تهرانحسین فروزنده41

23بزرگساالنفرنگی75خوزستانسعید عبدولی54

23بزرگساالنفرنگی75خوزستانرسول گرمسیری515

20بزرگساالنفرنگی75چهارمحال و بختیاریسیدحمید تیموری710

18بزرگساالنفرنگی75خوزستانپیام بویری816

14بزرگساالنفرنگی75فارسمحمدعلی گرایی95

14بزرگساالنفرنگی75قمهادی علیزاده پورنیا917

14بزرگساالنفرنگی75خوزستانمحمد شربی نیازی919

13بزرگساالنفرنگی75تهرانوحید بابایی جعفری1214

12بزرگساالنفرنگی75تهرانعلی نوروزی1318

12بزرگساالنفرنگی75مازندرانسجاد فرج پور137

11بزرگساالنفرنگی75لرستانسیاوی دوستداریان158

9بزرگساالنفرنگی75فارسعباس محب تاش 162

8بزرگساالنفرنگی75کرمانشاهبهروز هدایت 1711

7بزرگساالنفرنگی75سیستان و بلوچستانمحمد غالمی1812

6بزرگساالنفرنگی75اصفهانعلی رستمی1913

0

0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 75رتبه بندی وزن 



گروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکدرتبه
 امتیاز 

کل
35بزرگساالنفرنگی80خوزستانرامین طاهری11

27بزرگساالنفرنگی80مازندرانمهدی محمدزاده کارگر24

27بزرگساالنفرنگی80قمعلی زینتی رفاه213

26بزرگساالنفرنگی80خوزستانمهدی هدایی43

25بزرگساالنفرنگی80فارسکیوان رضایی52

22بزرگساالنفرنگی80قزوینسعیدکشاورز سیاه پوش68

21بزرگساالنفرنگی80اردبیلرضا محمدعلی پور77

18بزرگساالنفرنگی80البرزیوسف قادریان814

17بزرگساالنفرنگی80فارسمجید دهقان915

15بزرگساالنفرنگی80قممهدی ابراهیمی1016

12بزرگساالنفرنگی80کردستانفواد کریمی115

11بزرگساالنفرنگی80البرزبهزاد نقیب126

11بزرگساالنفرنگی80خوزستانعلی شریفی1212

9بزرگساالنفرنگی80لرستانمیالد خسروی1417

8بزرگساالنفرنگی80کرمانشاهحسین دارابی159

7بزرگساالنفرنگی80اصفهانهوشنگ خلیلی1610

6بزرگساالنفرنگی80گیالنسعید رسولی1711

0

0

0

0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 80رتبه بندی وزن 



گروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکدرتبه
 امتیاز 

کل
68بزرگساالنفرنگی85زنجانحسین نوری14

43بزرگساالنفرنگی85تهرانمهدی فالح27

41بزرگساالنفرنگی85کردستانسامان عزیزی35

30بزرگساالنفرنگی85تهرانایمان انصاری46

27بزرگساالنفرنگی85کردستانمحمد ابراهیمی58

22بزرگساالنفرنگی85گلستاندانیال اکبر افروزی611

22بزرگساالنفرنگی85ایالمامیر کرمی612

14بزرگساالنفرنگی85فارسحسین شکری 83

12بزرگساالنفرنگی85تهرانحسن فروزنده91

12بزرگساالنفرنگی85البرزسهیل رئیسی99

11بزرگساالنفرنگی85تهرانداود عابدین زاده112

11بزرگساالنفرنگی85قممحمدرضا رضایی1110

8بزرگساالنفرنگی85چهارمحال و بختیاریمحمد ریاحی1313

6بزرگساالنفرنگی85همدانسجاد احمدی1414

0

0

0

0

0

0

0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 85رتبه بندی وزن 



گروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکدرتبه
 امتیاز 

کل
51بزرگساالنفرنگی98خوزستانسیدمصطفی صالحی زاده14

43بزرگساالنفرنگی98مازندرانامیرحسین حسینی21

42بزرگساالنفرنگی98قمعلی اکبر حیدری33

26بزرگساالنفرنگی98تهرانمجید علیاری45

26بزرگساالنفرنگی98ایالممحمد یگانه48

22بزرگساالنفرنگی98چهارمحال بختیاریمحمد مدرسی69

14بزرگساالنفرنگی98البرزامید افتخاری اصل714

12بزرگساالنفرنگی98خوزستانمحمد بیراندوند82

12بزرگساالنفرنگی98فارسحسین شکری86

12بزرگساالنفرنگی98کرمانشاهامیرحسین میری815

11بزرگساالنفرنگی98کردستانروح اله عزیزخانی117

11بزرگساالنفرنگی98تهرانمهدی علیاری1116

8بزرگساالنفرنگی98خراسان رضویهومن شیدا1310

7بزرگساالنفرنگی98آذربایجان غربیهژیر ذکاوت1411

6بزرگساالنفرنگی98گیالنحسن فتاحی1512

6بزرگساالنفرنگی98فارسمهدی کشاورز1513

0

0

0

0

0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 98رتبه بندی وزن 



گروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکدرتبه
 امتیاز 

کل
50بزرگساالنفرنگی130تهرانشهاب قوره جیلی 14

44بزرگساالنفرنگی130خوزستانامیر قاسمی منجزی22

37بزرگساالنفرنگی130تهرانبهنام مهدیزاده33

30بزرگساالنفرنگی130خوزستانمسعود نعمت چکانی45

26بزرگساالنفرنگی130فارسشادمان عظیمی56

25بزرگساالنفرنگی130خوزستانامین میرزا زاده61

22بزرگساالنفرنگی130کرمانشاهسیدیونس جعفری79

21بزرگساالنفرنگی130گیالنمحسن فتاحی812

20بزرگساالنفرنگی130قزوینعلی خلج910

12بزرگساالنفرنگی130مرکزیسیدساجد جاللی107

11بزرگساالنفرنگی130تهرانمحمد محمدی118

11بزرگساالنفرنگی130گیالنجعفر شمس ناتری1114

11بزرگساالنفرنگی130لرستانآرمان نظری1115

8بزرگساالنفرنگی130اردبیلمهدی نوری1411

6بزرگساالنفرنگی130اصفهانحمید سرشوق1513

0

0

0

0

0

0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 130رتبه بندی وزن 





عنوان مسابقهگروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگی -  کیلوگرم در سال فنی رتبه بندی وزن 

شده
ب 

کس
ام 

مق

قام
از م

متی
ا

فنی
گاه 

جای
یاز 

امت

کل
یاز 

امت

47512جام الروسا روسیهبزرگساالنفرنگی59فارسمیثم دلخانی1

47815مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی59فارسمیثم دلخانی1

110515جام جایزه بزرگ پاریس فرانسهبزرگساالنفرنگی59مازندرانمحسن حاجی پور2

47512قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی59مازندرانمحسن حاجی پور2

29514قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنفرنگی59مازندرانمحسن حاجی پور2

29817مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی59مازندرانمحسن حاجی پور2

29514جام مربیان برتر اکراینبزرگساالنفرنگی59تهرانشیرزاد بهشتی طال3

65510قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی59تهرانشیرزاد بهشتی طال3

38816مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی59تهرانشیرزاد بهشتی طال3

38513جام جایزه بزرگ زومباتلی مجارستانبزرگساالنفرنگی59فارسعلیرضا کارگر4

381018قهرمانی آسیا هندوستانبزرگساالنفرنگی59خوزستانسامان عبدولی5

38513جام جایزه بزرگ تفلیس گرجستانبزرگساالنفرنگی59تهرانمصیب اکبری6

29514قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی59تهرانمصیب اکبری6

56814مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی59تهرانمصیب اکبری6

831518قهرمانی جهان فرانسهبزرگساالنفرنگی59خوزستانمهرداد مردانی7

38513قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی59خوزستانمهرداد مردانی7

110818مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی59خوزستانمهرداد مردانی7

110515قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی59تهرانمحمد نوربخش8

110515قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنفرنگی59تهرانمحمد نوربخش8

74812مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی59تهرانمحمد نوربخش8

56511قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی59فارسعلیرضا شکوهی9

7459قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی59آذربایجان شرقیفرید گودرزی10

8358قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی59خراسان رضویامید قادری11

9257قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی59هرمزگانایوب گراوند12

83811مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی59هرمزگانایوب گراوند12

10156قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی59سیستان و بلوچستانمرتضی عنایت13

29514قهرمانی دانشجویان جهانبزرگساالنفرنگی59خورستانفرشاد عیسوند14

65813مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی59خورستانعبدالمحمد پاپی15

92810مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی59فارسحسین گرایی16

10189مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی59فارسباقر توکلیان17

 0
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56511جام جایزه بزرگ باکو آذربایجانبزرگساالنفرنگی66خوزستانمحمد الیاسی1

561521قهرمانی جهان فرانسهبزرگساالنفرنگی66خوزستانمحمد الیاسی1

110818مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی66خوزستانمحمد الیاسی1

47512جام الروسا روسیهبزرگساالنفرنگی66خوزستانحسین اسدی2

56511جام جایزه بزرگ پاریس فرانسهبزرگساالنفرنگی66مازندرانعلی ارسالن3

381018قهرمانی آسیا هندوستانبزرگساالنفرنگی66مازندرانعلی ارسالن3

47815مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی66مازندرانعلی ارسالن3

110515قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی66فارسپرهام قنبری4

29514قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی66خوزستانعبدالمحمد پاپی5

38513قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی66تهرانوحید میرفتح الهی6

9257قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنفرنگی66تهرانوحید میرفتح الهی6

65813مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی66تهرانوحید میرفتح الهی6

47512قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی66البرزهدایت کبیری7

56511قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی66کردستانپیام رحیمی8

65510قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی66قزوینحامد آقاکاشی9

83811مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی66قزوینحامد آقاکاشی9

7459قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی66کرمانشاهمحمدسعید عزیزی10

74812مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی66کرمانشاهمحمدسعید عزیزی10

8358قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی66اردبیلحمید عالی زاده11

9257قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی66هرمزگانحمید زارع12

10156قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی66اصفهانمحسن گرامی 13

38513قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنفرنگی66قزوینمجید خلیلی14

38513قهرمانی دانشجویان جهانبزرگساالنفرنگی66فارسمحمدرضا گرایی15

38816مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی66فارسمحمدرضا گرایی15

29817مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی66خوزستانامین سوری16

56814مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی66خوزستانسامان عبدولی17

92810مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی66تهراننیما اسماعیلی18

10189مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی66سیستان و بلوچستانمحمد غالمی19

110515تورنمنت بین المللی صربستانبزرگساالنفرنگی66خوزستانکرامت عبدولی20
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110515جام مربیان برتر اکراینبزرگساالنفرنگی71لرستانفرشاد بلفکه1

110818مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی71لرستانفرشاد بلفکه1

291019قهرمانی آسیا هندوستانبزرگساالنفرنگی71اردبیلافشین بیابانگرد2

381523قهرمانی جهان فرانسهبزرگساالنفرنگی71فارسمحمدعلی گرایی3

38513قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنفرنگی71فارسمحمدعلی گرایی3

38816مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی71فارسمحمدعلی گرایی3

110515قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی71خوزستانعظیم گرمسیری4

83811مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی71خوزستانعظیم گرمسیری4

29514قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی71مرکزیبرومند اصالن5

38513قهرمانی دانشجویان جهانبزرگساالنفرنگی71مرکزیبرومند اصالن5

29817مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی71مرکزیبرومند اصالن5

38513قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی71مازندرانافشین اسالمی6

38513قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنفرنگی71مازندرانافشین اسالمی6

47512قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی71فارسعباس محب تاش7

56511قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی71تهرانعرفان سعادتی فر8

65510قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی71قزوینمجید خلیلی9

47815مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی71قزوینمجید خلیلی9

7459قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی71اردبیلهاشم محمودی10

92810مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی71اردبیلهاشم محمودی10

8358قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی71کرمانشاهصابر علی محمدی11

9257قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی71هرمزگانمهران داداشی12

74812مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی71هرمزگانمهران داداشی12

10156قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی71اصفهانجواد صابری13

10189مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی71اصفهانجواد صابری13

56814مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی71فارسپرهام قنبری14

65813مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی71تهراناصغر عالی محمدی15

 0

 0

 0

 0

 0

96 - 95 کیلوگرم در سال فنی 71رتبه بندی وزن 



عنوان مسابقهگروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکد

شده
ب 

کس
ام 

مق

قام
از م

متی
ا

فنی
گاه 

جای
یاز 

امت

کل
یاز 

امت

47512جام الروسا روسیهبزرگساالنفرنگی75تهرانحسین فروزنده1

65813مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی75تهرانحسین فروزنده1

7459جام جایزه بزرگ زومباتلی مجارستانبزرگساالنفرنگی75فارسعباس محب تاش 2

741014قهرمانی آسیا هندوستانبزرگساالنفرنگی75تهرانپژمان پشتام3

110515قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی75تهرانپژمان پشتام3

29514قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنفرنگی75تهرانپژمان پشتام3

38816مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی75تهرانپژمان پشتام3

381523قهرمانی جهان فرانسهبزرگساالنفرنگی75خوزستانسعید عبدولی4

29514قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی75فارسمحمدعلی گرایی5

38513قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی75خوزستانفرشاد رستمی کیا6

47815مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی75خوزستانفرشاد رستمی کیا6

47512قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی75مازندرانسجاد فرج پور7

56511قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی75لرستانسیاوی دوستداریان8

65510قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی75آذربایجان شرقیشایان عفیفی9

29817مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی75آذربایجان شرقیشایان عفیفی9

7459قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی75چهارمحال و بختیاریسیدحمید تیموری10

83811مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی75چهارمحال و بختیاریسیدحمید تیموری10

8358قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی75کرمانشاهبهروز هدایت 11

9257قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی75سیستان و بلوچستانمحمد غالمی12

10156قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی75اصفهانعلی رستمی13

38513قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنفرنگی75تهرانوحید بابایی جعفری14

38513قهرمانی دانشجویان جهانبزرگساالنفرنگی75خوزستانرسول گرمسیری15

92810مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی75خوزستانرسول گرمسیری15

110818مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی75خوزستانپیام بویری16

56814مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی75قمهادی علیزاده پورنیا17

74812مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی75تهرانعلی نوروزی18

29514تورنمنت بین المللی صربستانبزرگساالنفرنگی75خوزستانمحمد شربی نیازی19
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110515جام جایزه بزرگ پاریس فرانسهبزرگساالنفرنگی80خوزستانرامین طاهری1

1101020قهرمانی آسیا هندوستانبزرگساالنفرنگی80خوزستانرامین طاهری1

110515قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی80فارسکیوان رضایی2

92810مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی80فارسکیوان رضایی2

29514قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی80خوزستانمهدی هدایی3

74812مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی80خوزستانمهدی هدایی3

38513قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی80مازندرانمهدی محمدزاده کارگر4

56814مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی80مازندرانمهدی محمدزاده کارگر4

47512قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی80کردستانفواد کریمی5

56511قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی80البرزبهزاد نقیب6

65510قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی80اردبیلرضا محمدعلی پور7

83811مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی80اردبیلرضا محمدعلی پور7

7459قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی80قزوینسعیدکشاورز سیاه پوش8

65813مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی80قزوینسعیدکشاورز سیاه پوش8

8358قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی80کرمانشاهحسین دارابی9

9257قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی80اصفهانهوشنگ خلیلی10

10156قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی80گیالنسعید رسولی11

56511قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنفرنگی80خوزستانعلی شریفی12

56511قهرمانی دانشجویان جهانبزرگساالنفرنگی80قمعلی زینتی رفاه13

38816مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی80قمعلی زینتی رفاه13

110818مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی80البرزیوسف قادریان14

29817مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی80فارسمجید دهقان15

47815مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی80قممهدی ابراهیمی16

10189مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی80لرستانمیالد خسروی17
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47512جام الروسا روسیهبزرگساالنفرنگی85تهرانحسن فروزنده1

56511جام مربیان برتر اکراینبزرگساالنفرنگی85تهرانداود عابدین زاده2

29514جام جایزه بزرگ زومباتلی مجارستانبزرگساالنفرنگی85فارسحسین شکری 3

1101020قهرمانی آسیا هندوستانبزرگساالنفرنگی85زنجانحسین نوری4

381523قهرمانی جهان فرانسهبزرگساالنفرنگی85زنجانحسین نوری4

9257قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی85زنجانحسین نوری4

110818مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی85زنجانحسین نوری4

38513جام جایزه بزرگ تفلیس گرجستانبزرگساالنفرنگی85کردستانسامان عزیزی5

56511قهرمانی دانشجویان جهانبزرگساالنفرنگی85کردستانسامان عزیزی5

29817مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی85کردستانسامان عزیزی5

110515قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی85تهرانایمان انصاری6

47815مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی85تهرانایمان انصاری6

29514قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی85تهرانمهدی فالح7

38513قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنفرنگی85تهرانمهدی فالح7

38816مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی85تهرانمهدی فالح7

38513قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی85کردستانمحمد ابراهیمی8

56814مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی85کردستانمحمد ابراهیمی8

47512قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی85البرزسهیل رئیسی9

56511قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی85قممحمدرضا رضایی10

65510قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی85گلستاندانیال اکبر افروزی11

74812مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی85گلستاندانیال اکبر افروزی11

7459قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی85ایالمامیر کرمی12

65813مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی85ایالمامیر کرمی12

8358قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی85چهارمحال و بختیاریمحمد ریاحی13

10156قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی85همدانسجاد احمدی14
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38513جام جایزه بزرگ باکو آذربایجانبزرگساالنمازندران98مازندرانامیرحسین حسینی1

38513جام جایزه بزرگ تفلیس گرجستانبزرگساالنفرنگی98مازندرانامیرحسین حسینی1

29817مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی98مازندرانامیرحسین حسینی1

47512جام الروسا روسیهبزرگساالنفرنگی98خوزستانمحمد بیراندوند2

38513جام جایزه بزرگ پاریس فرانسهبزرگساالنفرنگی98قمعلی اکبر حیدری3

29514قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی98قمعلی اکبر حیدری3

47815مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی98قمعلی اکبر حیدری3

1101020قهرمانی آسیا هندوستانبزرگساالنفرنگی98خوزستانسیدمصطفی صالحی زاده4

38513قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی98خوزستانسیدمصطفی صالحی زاده4

110818مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی98خوزستانسیدمصطفی صالحی زاده4

110515قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی98تهرانمجید علیاری5

56511قهرمانی دانشجویان جهانبزرگساالنفرنگی98تهرانمجید علیاری5

47512قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی98فارسحسین شکری6

56511قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی98کردستانروح اله عزیزخانی7

65510قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی98ایالممحمد یگانه8

38816مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی98ایالممحمد یگانه8

7459قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی98چهارمحال بختیاریمحمد مدرسی9

65813مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی98چهارمحال بختیاریمحمد مدرسی9

8358قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی98خراسان رضویهومن شیدا10

9257قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی98آذربایجان غربیهژیر ذکاوت11

10156قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی98گیالنحسن فتاحی12

10156قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنفرنگی98فارسمهدی کشاورز13

56814مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی98البرزامید افتخاری اصل14

74812مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی98کرمانشاهامیرحسین میری15

83811مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی98تهرانمهدی علیاری16
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عنوان مسابقهگروه سنیرشتهوزناستاننام و نام خانوادگیکد
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یاز 

امت

کل
یاز 

امت

47512جام الروسا روسیهبزرگساالنفرنگی130خوزستانامین میرزا زاده1

38513تورنمنت بین المللی صربستانبزرگساالنفرنگی130خوزستانامین میرزا زاده1

110515جام جایزه بزرگ پاریس فرانسهبزرگساالنفرنگی130خوزستانامیر قاسمی منجزی2

38513قهرمانی دانشجویان جهانبزرگساالنفرنگی130خوزستانامیر قاسمی منجزی2

38816مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی130خوزستانامیر قاسمی منجزی2

1101020قهرمانی آسیا هندوستانبزرگساالنفرنگی130تهرانبهنام مهدیزاده3

29817مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی130تهرانبهنام مهدیزاده3

831518قهرمانی جهان فرانسهبزرگساالنفرنگی130تهرانشهاب قوره جیلی 4

29514قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی130تهرانشهاب قوره جیلی 4

110818مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی130تهرانشهاب قوره جیلی 4

110515قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی130خوزستانمسعود نعمت چکانی5

47815مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی130خوزستانمسعود نعمت چکانی5

38513قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی130فارسشادمان عظیمی6

65813مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی130فارسشادمان عظیمی6

47512قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی130مرکزیسیدساجد جاللی7

56511قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی130تهرانمحمد محمدی8

65510قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی130کرمانشاهسیدیونس جعفری9

74812مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی130کرمانشاهسیدیونس جعفری9

7459قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی130قزوینعلی خلج10

83811مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی130قزوینعلی خلج10

8358قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی130اردبیلمهدی نوری11

9257قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی130گیالنمحسن فتاحی12

56814مرحله نهایی انتخابی تیم ملیبزرگساالنفرنگی130گیالنمحسن فتاحی12

10156قهرمانی کشوربزرگساالنفرنگی130اصفهانحمید سرشوق13

56511قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنفرنگی130گیالنجعفر شمس ناتری14

56511قهرمانی نظامیان جهانبزرگساالنفرنگی130لرستانآرمان نظری15
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