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  :  )يفرنگ (كشور نوجوانان يكشت يمل ميت انتخاب : الف

 يها رقابت در شركت جهت طيشرا واجد ريگ يكشت شانزده حداكثر و هشت قلحدا
   : از عبارتند )يفرنگ (نوجوانان يكشت يمل ميت يينها مرحله يانتخاب

 يقهرمان يها رقابت نيآخر از وزن هر برتر ريگ يكشت هشت حداكثر و چهار حداقل -١
  نوجوانان كشور

 يمل ميت يينها مرحله يانتخاب يها رقابت در حضور جهت طيشرا واجد رانيگ يكشت -٢
 كشور يقهرمان يها رقابت نيآخر از ها استان يميت يبند رده يمبنا بر نوجوانان

 : ربطيذ

  ريگ يكشت 16     �           كشور اول ميت ١-٢

  ريگ يكشت 12     �                   كشور دوم ميت ٢-٢

 ريگ يكشت 8     �              كشور سوم ميت ٣-٢

 ريگ يكشت 6     �          كشور چهارم ميت �-٢

 ريگ يكشت 4    �           كشور پنجم ميت �-٢

 كادر صيتشخ به بنا كشور يقهرمان يها رقابت نيآخر از وزن هر برتر دهم تا پنجم رانيگ يكشت �-٢
  . يفن

 )يسن طيشرا احراز صورت در (كشور نونهاالن يقهرمان يها رقابت از وزن هر برتر نفر سه حداكثر ٧-٢

 در نوجوانان ييايآس و يجهان ، كيالمپ يها رقابت نيآخر دار مدال رانيگ يكشت -٣
  .يسن طيشرا احراز صورت

    :حاتيتوض

 ميت يانتخاب يينها مرحله يها رقابت در) ها ستيناليف (وزن هر بـرتر ريگـ يكـشت دو  -1
 موفق كه يريگ يكشت. كنند رقابت گريكدي با يپ در يپ بار سه حداكثر ديبا يم يمل
 يمل ميت يانتخاب برتر ريگ يكشت گردد، شده ادي مسابقه سه از يروزيپ دو كسب به

 . بود خواهد

 حداقل يفرنگ نوجوانان يمل يها ميت دوم مرحله يانتخاب مسابقات يبرگزار زمان -2
 .بود خواهد يجهان مسابقات از شيپ روز شصت

 ، يخارج و يداخل يالملل نيب مسابقات در حضور جهت رانيگ يكشت انتخاب يمبنا -3
 مسابقات از حاصل جينتا ،) يفرنگ( نوجوانان يمل ميت يانتخاب يينها مرحله از شيپ

 .بود خواهد كشور يقهرمان
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 هر در نوجوانان يمل ميت يانتخاب يها رقابت يينها مرحله ششم تا ولا رانيگ يكشت -4
  . دهند يم ليتشك را سال هر در يمل ششم تا اول يها ميت بيترت به ، وزن

 يمل ميت يانتخاب نديفرآ در شده نييتع يها رقابت هيكل در يداور مقررات و ضوابط  -5
  .بود خواهد اليف يجار مقررات و ضوابط يمبنا بر كشور نوجوانان يكشت

 يقهرمان مسابقات در مرتبط ريغ ها استان يها ميت از يبوم ريغ رانيگ يكشت حضور -6
 ونيفدراس 26/12/92 مورخ 5458/264 شماره يابالغ نامه جرائم مشمول. كشور

  .بود خواهد رانيا ياسالم يجمهور يكشت

 يسن دهر در كشور يكشت يفرنگ يكشت يمل يها ميت يفن يها كادر يفن صيتشخ  -7
 يانتخاب يينها مرحله در كننده شركت ريگ يكشت تعداد نييتع خصوص در نوجوانان

 كه باشد يا گونه به ديبا يم) ريگ يكشت شانزده حداكثر و هشت حداقل (يمل ميت
  . نشود نقض "مبنا" يها رقابت از رانيگ يكشت "يبند رده" قاعده

 يمل ميت يينها مرحله ينتخابا يها رقابت در حضور جهت طيشرا واجد رانيگ يكشت -8
 از شيپ را خود يپزشك مستندات و مدارك هيكل ديبا يم يدگيد بيآس صورت در

 جهت ، ربطيذ استان يكشت محترم اتيه هيديتائ همراه به مذكور يها رقابت انجام
 يفن حوزه به رانيا ياسالم يجمهور يكشت ونيفدراس يپزشك ونيسيكم يبررس

 ، ادشدهي يفن حوزه هياول ديتائ از پس . ندينما ارائه كشور يكشت يمل يها ميت تيريمد
 از يحضور نهيمـعا انجام به منوط الذكر فوق يپزشك ونيسيكم نظر اعــالم و يبـررسـ

 ريگ يكشت حضور عدم و ، بوده مرتبط مستندات يبررس و ، ربطيذ ريگ يكشت
 حضور از انصراف ي منزله به ، مقرر زمان در نظر مورد يپزشك ونيسيكم مذكوردر

  . شود يم قلمداد يمل ميت يينها مرحله يانتخاب يها رقابت در

 مسابقات ، كشور يقهرمان مسابقات يزبانيم رشيپذ از تيحما و يقدردان منظور به -9
 استان هر ها، استان يها اتيه توسط اول مرحله يانتخاب مسابقات و) OPEN (يعموم

 يكشت كي وزن هر در (ميت كي ، ربطيذ خشنامهب در مندرج هيسهم بر عالوه تواند يم
  .دينما يمعرف مذكور يها رقابت در حضور جهت شده نييتع هيسهم از شيب) ريگ

  

  :  )يفرنگ(كشور جوانان يكشت يمل ميت انتخاب : ب

 يها رقابت در شركت جهت طيشرا واجد ريگ يكشت شانزده حداكثر و هشت حداقل
   :از عبارتند) يفرنگ( جوانان يتكش يمل ميت يينها مرحله يانتخاب

 يقهرمان يها رقابت نيآخر از وزن هر برتر ريگ يكشت هشت حداكثر و چهار حداقل -١
  جوانان كشور



4 

 

 ميت يينها مرحله يانتخاب يها رقابت در حضور جهت طيشرا واجد رانيگ يكشت به -٢
 كشور يقهرمان يها رقابت نيآخر از ها استان يميت يبند رده يمبنا بر جوانان يمل
  : شود يم داده هيسهم بيترت نيبد ربطيذ

  ريگ يكشت 16     �           كشور اول ميت ١-٢

  ريگ يكشت 12     �                   كشور دوم ميت ٢-٢

 ريگ يكشت 8     �              كشور سوم ميت ٣-٢

 ريگ يكشت 6     �          كشور چهارم ميت �-٢

 ريگ يكشت 4    �           كشور پنجم ميت �-٢

 صيتشخ به بنا كشور يقهرمان يها رقابت نيآخر از وزن هر برتر تادهم پنجم رانيگ يكشت �-٢
 . يفن كادر

 ، ب ، الف يها گروه از كي هر در جوانان برتر تاناس جام يها رقابت برتر يهـا ـميت ٧-٢
  . ها استان يبند هيسهم بر مازاد ميت كي صرفاً د ، ج

 يقهرمان يعموم يها رقابت نيآخر از وزن هر برتر نفر سه حداكثر و اول نفر حداقل ٣
  . جوانان كشور

 دالم صاحب رانيگ يكشت و جوانان يجهان يها رقابت نيآخر دار مدال رانيگ يكشت �
  .يسن طيشرا احراز صورت در جوانان ييايآس يها رقابت نيآخر از طال

    :حاتيتوض

 ميت يانتخاب يينها مرحله يها رقابت در) ها ستيناليف (وزن هر بـرتر ريگـ يكـشت دو  -1
 موفق كه يريگ يكشت. كنند رقابت گريكدي با يپ در يپ بار سه حداكثر ديبا يم يمل
 يمل ميت يانتخاب برتر ريگ يكشت گردد، شده ادي سابقهم سه از يروزيپ دو كسب به

 . بود خواهد

 حداقل يفرنگ جوانان يمل يها ميت دوم مرحله يانتخاب مسابقات يبرگزار زمان -2
 .بود خواهد يجهان مسابقات از شيپ روز شصت

 ، يخارج و يداخل يالملل نيب مسابقات در حضور جهت رانيگ يكشت انتخاب يمبنا -3
 مسابقات از حاصل جينتا ،) يفرنگ( جوانان يمل ميت يانتخاب يينها مرحله از شيپ

 .بود خواهد كشور يقهرمان

 هر در جوانان يمل ميت يانتخاب يها رقابت يينها مرحله ششم تا اول رانيگ يكشت -4
  . دهند يم ليتشك را سال هر در يمل ششم تا اول يها ميت بيترت به ،وزن

 يمل ميت يانتخاب نديفرآ در شده نييتع يها قابتر هيكل در يداور مقررات و ضوابط  -5
  .بود خواهد اليف يجار مقررات و ضوابط يمبنا بر كشور جوانان يكشت
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 يقهرمان مسابقات در مرتبط ريغ ها استان يها ميت از يبوم ريغ رانيگ يكشت حضور -6
 ونيفدراس 26/12/92 مورخ 5458/264 شماره يابالغ نامه جرائم مشمول. كشور

  .بود خواهد رانيا ياسالم يمهورج يكشت

 در جوانان يسن رده در كشور يفرنگ يكشت يمل يها ميت يفن كادر يفن صيتشخ  -7
 يمل ميت يانتخاب يينها مرحله در كننده شركت ريگ يكشت تعداد نييتع خصوص

 قاعده كه باشد يا گونه به ديبا يم) ريگ يكشت شانزده حداكثر و هشت حداقل(
  . نشود نقض "مبنا" يها رقابت از رانيگ يكشت "يبند رده"

 يمل ميت يينها مرحله يانتخاب يها رقابت در حضور جهت طيشرا واجد رانيگ يكشت -8
 از شيپ را خود يپزشك مستندات و مدارك هيكل ديبا يم يدگيد بيآس صورت در

 جهت ، ربطيذ استان يكشت محترم اتيه هيديتائ همراه به مذكور يها رقابت انجام
 يفن حوزه به رانيا ياسالم يجمهور يكشت ونيفدراس يپزشك ونيسيمك يبررس

 ، ادشدهي يفن حوزه هياول دييتا از پس . ندينما ارائه كشور يكشت يمل يها ميت تيريمد
 از يحضور نهيمـعا انجام به منوط الذكر فوق يپزشك ونيسيكم نظر اعــالم و يبـررسـ

 مذكور ريگ يكشت حضور عدم و ، ودهب مرتبط مستندات يبررس و ، ربطيذ ريگ يكشت
 در حضور از انصراف ي منزله به ، مقرر زمان در نظر مورد يپزشك ونيسيكم در

  . شود يم قلمداد يمل ميت يينها مرحله يانتخاب يها رقابت

 مسابقات ، كشور يقهرمان مسابقات يزبانيم رشيپذ از تيحما و يقدردان منظور به -9
 استان هر ها، استان يها اتيه توسط اول مرحله يخابانت مسابقات و) OPEN (يعموم

 يكشت كي وزن هر در (ميت كي ، ربطيذ بخشنامه در مندرج هيسهم بر عالوه تواند يم
  .دينما يمعرف مذكور يها رقابت در حضور جهت شده نييتع هيسهم از شيب) ريگ

 

  :  )يفرنگ (كشور بزرگساالن يكشت يمل ميت انتخاب : ج

 يانتخاب يها رقابت در شركت جهت طيشرا واجد ريگ يكشت شانزده حداكثر و چهار حداقل
   :از عبارتند يفرنگ بزرگساالن يكشت يمل ميت يينها مرحله

 يقهرمان يها رقابت نيآخر از وزن هر برتر ريگ يكشت هشت حداكثر و كي حداقل -١
  بزرگساالن كشور

 يانتخاب يها رقابت نيآخر از وزن هر برتر ريگ يكشت هشت حداكثر و كي حداقل -٢
  كشور بزرگساالن اول مرحله

   : از عبارتند  بزرگساالن يمل ميت اول مرحله يانتخاب يها رقابت در حضور جهت طيشرا واجد رانيگ يكشت
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  ريگ يكشت 14 حداكثر �                                   كشور يقهرمان اول ميت 2-1

  ريگ يكشت 11 حداكثر �                         كشور يقهرمان سوم و دوم يها ميت 2-2

 ريگ يكشت 7 حداكثر �          كشور يقهرمان ششم و پنجم و چهارم يها ميت 2-3

 ريگ يكشت 5 حداكثر �       كشور يقهرمان دهم و نهم و هشتم و هفتم يها ميت 2-4

 . كشور يقهرمان يها رقابت نيآخر از وزن هر برتر ششم تا دوم رانيگ يكشت 2-5

 جوانان يجهان يها رقابت نيآخر در كننده شركت رانيگ يكشت 2-6

   بزرگساالن يعموم مسابقات سوم تا اول نفرات 2-7

 شوند مدال صاحب نتوانستند كه ينجها يها رقابت در كننده شركت رانيگ يكشت 2-8

 يرانيگ يكشت) (ره (امام ادگاري جام رقابت از برتر سوم و دوم ، اول نفرات حضور -٣
 )باشند دو و كي يها بند در نظر مورد يها هيسهم فاقد كه

 ) .مجارستان(بزرگساالن يجهان يها رقابت نيآخر از دار مدال رانيگ يكشت -�

 )لندن(كيالمپ يها قابتر نيآخر از دار مدال رانيگ يكشت -�

  جهان جوانان يها رقابت نيآخر از دار مدال رانيگ يكشت -�

   : حاتيتوض

 ميت يانتخاب يينها مرحله يها رقابت در) ها ستيناليف (وزن هر بـرتر ريگـ يكـشت دو -1
 موفق كه يريگ يكشت. كنند رقابت گريكدي با يپ در يپ بار سه حداكثر ديبا يم يمل
 يمل ميت يانتخاب برتر ريگ يكشت گردد، شده ادي مسابقه سه زا يروزيپ دو كسب به

 . بود خواهد

 حداقل) يفرنگ (بزرگساالن يمل يها ميت دوم مرحله يانتخاب مسابقات يبرگزار زمان -2
 .بود خواهد يجهان مسابقات از شيپ روز شصت

 هر در بزرگساالن يمل ميت يانتخاب يها رقابت يينها مرحله ششم تا اول رانيگ يكشت -3
  . دهند يم ليتشك را سال هر در يمل ششم تا اول يها ميت بيترت به ، وزن

 يمل ميت يانتخاب نديفرآ در شده نييتع يها رقابت هيكل در يداور مقررات و ضوابط  -4
  .بود خواهد اليف يجار مقررات و ضوابط يمبنا بر كشور بزرگساالن يكشت

 يقهرمان مسابقات در مرتبط ريغ اه استان يها ميت از يبوم ريغ رانيگ يكشت حضور -5
 نامه جرائم مشمول . كشور يفرنگ يكشت بزرگساالن اول مرحله يها يانتخاب و كشور

 رانيا ياسالم يجمهور يكشت ونيفدراس 26/12/92 مورخ 5458/264 شماره يابالغ
  .بود خواهد

 در بزرگساالن يسن رده در كشور يفرنگ يكشت يمل ميت يفن كادر يفن صيتشخ  -6
 يمل ميت يانتخاب يينها مرحله در كننده شركت ريگ يكشت تعداد نييتع صوصخ
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 رده" قاعده كه باشد يا گونه به ديبا يم) ريگ يكشت شانزده حداكثر و چهار حداقل(

  . نشود نقض "مبنا" يها رقابت از رانيگ يكشت "يبند

 يمل ميت يينها مرحله يانتخاب يها رقابت در حضور جهت طيشرا واجد رانيگ يكشت -7
 از شيپ را خود يپزشك مستندات و مدارك هيكل ديبا يم يدگيد بيآس صورت در

 جهت ، ربطيذ استان يكشت محترم اتيه هيديتائ همراه به مذكور يها رقابت انجام
 يفن حوزه به رانيا ياسالم يجمهور يكشت ونيفدراس يپزشك ونيسيكم يبررس

 ، ادشدهي يفن حوزه هياول ديتائ از پس . ندينما ارائه ركشو يكشت يمل يها ميت تيريمد
 از يحضور نهيمـعا انجام به منوط الذكر فوق يپزشك ونيسيكم نظر اعــالم و يبـررسـ

 مذكور ريگ يكشت حضور عدم و ، بوده مرتبط مستندات يبررس و ، ربطيذ ريگ يكشت
 در حضور از صرافان ي منزله به ، مقرر زمان در نظر مورد يپزشك ونيسيكم در

  . شود يم قلمداد يمل ميت يينها مرحله يانتخاب يها رقابت

 از وزن هر برتر نفر 6 حداكثر ، ")ره (امام ادگاري جام" در رانيگ يكشت حضور يمبنا -8
 كشور يعموم يها رقابت سوم تا اول نفرات حداكثر ، كشور يقهرمان يها رقابت

 جوانان يكشت يها رقابت نيآخر در كننده شركت رانيگ يكشت و ،) بزرگساالن(
 بنابه (بزرگساالن يجهان يها رقابت نيآخر در پوش يمل رانيگ يكشت و ، جهان
 .بود خواهد) يفن كادر صيتشخ

 نفرات از ريبغ "يجهان جام" يها رقابت در حضور جهت رانيگ يكشت انتخاب يمبنا -9
 رانيگ يكشت لكردعم و جينتا ، بوداپست 2013 يجهان يها رقابت در كننده شركت

  . بود خواهد ")ره (امام ادگاري جام" در ربطيذ

 و جينتا ، "ييايآس" يها رقابت در حضور جهت رانيگ يكشت انتخاب يمبنا -10
 يجهان جام يها رقابت و ، ")ره (امام ادگاري جام" در ربطيذ رانيگ يكشت عملكرد

  .بود خواهد يفرنگ

 و يجهان يها رقابت در ورحض جهت رانيگ يكشت انتخاب ياصـل يمـبـنا -11
 .باشد يم يمل ميت يانتخاب يينها يها رقابت از حاصل جينتا ، 2014 ييايآس يها يباز

 ، كشور يقهرمان مسابقات يزبانيم رشيپذ از تيحما و يقدردان منظور به -12
 ها، استان يها اتيه توسط اول مرحله يانتخاب مسابقات و) OPEN (يعموم مسابقات

 وزن هر در (ميت كي ، ربطيذ بخشنامه در مندرج هيسهم بر عالوه دتوان يم استان هر
 مذكور يها رقابت در حضور جهت شده نييتع هيسهم از شيب) ريگ يكشت كي

  .دينما يمعرف

 

 


