
 

 مقام آوران این رقابتها به شرح ذیل مشخص شدند: 

 رده کمربند زرد: 

 سال:  9رده سنی زیر 

 مقام اول:طنین ابوالحسنی از خانه تکواندو شهید فرخی 

 مقام دوم:تیارام جمشیدپور از خورشید 

 غزاله امینی از خورشید مقام سوم:

 مقام سوم مشترک:هلنا ناصری از خورشید 

 سال:  12تا  9رده سنی 

 مقام اول:صاینا فالحی از شهید حججی 

 مقام دوم:ملیسا کاویانپور از شهید غالمعلیان 

 مقام سوم:زهرا بابایی از شهید دستغیب 

 مقام سوم مشترک:فاطمه اورکی از شهید دستغیب 

 سال:  14تا  12رده سنی 

 مقام اول:مائده بابایی ازشهید دستغیب 

 زمینمقام دوم:سارینا اکبری از جوانان ایران 

 مقام سوم:حدیث معنوی از اساطیر

 مقام سوم مشترک:النا نان آور از تختی 

 سال:  17تا  15رده سنی 

 مقام اول:کوثرسادات زاهدی از آرمان

 مقام دوم:غزل ذوالعطا از تختی 

 مقام سوم:ستایش شمس ارمندی از شهید دستغیب 

 مقام سوم مشترک:فاطمه محبی از شهید دستغیب 

 ال: س 18رده سنی باالی 

 مقام اول:الهام نعمت اللهی از آرمان



 مقام دوم:فاطمه سادات موسوی از فالت ایران 

 

 : کمربند سبزرده 

 سال:  9رده سنی زیر

 مقام اول:فاطمه قاسمی از اساطیر 

 مقام دوم:پریماه نیتی از اساطیر

 :حنانه تقی زاده از اساطیر مقام سوم

 اساطیر مقام سوم مشترک :فاطمه گندم کار از 

 سال:  12تا  9رده سنی 

 مقام اول:رها شفیعی از سرداران شهید 

 مقام دوم:نهال رشیدی از خورشید 

 مقام سوم:هلیا توکلی از خورشید 

 مقام سوم مشترک:فاطمه استادی از اساطیر

 سالک 14تا  12رده سنی 

 مقام اول:زهرا دیدار نوش آبادی از ملی پوشان 

 د فیروزی زاده مقام دوم: رعنا طیبی نیا از شهی

 مقام سوم:کوثر قاسمی از اساطیر  

 نرگس مرادی از شهید حججی مقام سوم مشترک:

 سال:  17تا  15رده سنی 

 مقام اول:سارا خاتونی از صاحب ابن عباد 

 مقام دوم:محیا نظری از فضیلت 

 مقام سوم:فاطمه الماسی از فالت ایران 

 سال به باال:  18رده سنی 

 از شهید غالمعلیان  مقام اول:کوثرسادات موسوی 

 مقام دوم:مرضیه هادی از ملی پوشان



 مقام سوم:سمیه آذرگون از شهید فیروزی زاده 

 مقام سوم مشترک:مهدیه ساربان از شهید فیروزی زاده 

 رده کمربند آبی: 

 سال:  9رده سنی زیر 

 مقام اول:یاسمین جهانگرد از سرداران شهید 

 مقام دوم:کیانا سلیمانی از خورشید 

 سال:  12تا  9سنی رده 

 مقام اول:پرنیان اثنی عشری از منتظران 

 مقام دوم:ریحانه رمضانی از اساطیر

 مقام سوم:ریحانه شعبانی از اساطیر 

 سال:  14تا  12سنی رده 

 مقام اول:هستی لطفی از خورشید 

 مقام دوم:فاطمه دارچه از خاتم االنبیا 

 مقام سوم:زهرا معنوی مقدم از ملی پوشان

 شترک:معصومه زارعی از ملی پوشانمقام سوم م 

 سال:  17تا  15رده سنی 

 مقام اول:صبا ربیعی ازآسا ورزش

 مقام دوم:نازنین زمانی از آسا ورزش

 مقام سوم:مطهره انصاری پور از آسا ورزش

 سال:  18رده سنی باالی 

 اعظم پاینده از نجف آباد مقام اول: 

 مقام دوم:فاطمه اربابی از اساطیر

 کمربند قرمز و مشکی بخش تیمی خانوادگی: رده 

 مقام اول:زهرا جمشیدی نژاداز ملی پوشان 

 مقام دوم:مبینا سادات زمانی از سرداران شهید 



 مقام سوم:مطهره سعادت از سرداران شهید  

 مقام سوم مشترک:امیرعباس خان محمدی از شهدای دستگرد

 

 مسابقات هانمادانگ به شرح زیر

 

 

 سبز کمربند ای  لحظه میت

 سال۹ زیر

   کیانی زهرا فاطمه:اول مقام

 

 سال ۱۲تا۹

 صالحیان  صوفیا: اول   مقام

 

  

 

 قرمز،مشکی  ای  لحظه میت

 سال۹ زیر

 صالحی  ثنا : اول مقام

 

 سال ۱۲تا۹

   سلمانیان ستاره: اول   مقام

 

 سال ۱۴تا۱۲

 دوست  وطن زهرا هدیه :   اول مقام

   خوانساری  محمدی غزل:  دوم   مقام



   چادگان  نادی پرنیا:  سوم   مقام

 میرزایی  عاطفه:  مشترک  سوم مقام

 

 سال ۱۷تا۱۵

 پورحیدر  ستایش :   اول مقام

 مسجدی  فاطمه:   دوم مقام

 

 ،مشکی  قرمز باال  به سال۱۸

 قمصری  نمازی فاطمه : اول مقام

 

   آبی  کمربند ای  لحظه میت

 سال ۱۲تا۹

 نصیریان  فاطمه:   اول مقام

 

 سال ۱۴تا۱۲

 قنبری  کیمیا : اول مقام

 

 

 زرد  کمربند رکوردی دولیو

  سال۹ زیر

   قادری مهدیس: اول مقام

 

 ۱۲تا۹

 ظهیری  نرگس: اول مقام

 



   سبز  کمربند رکوردی دولیو

  سال۹ زیر

 گلکار  زهرا: اول مقام

   ترابی  هما : دوم   مقام

   تدین الینا: سوم مقام

 

 سال ۱۲تا۹

 نیا   طیبی رعنا: اول مقام

   شفیعی  شایسته : دوم مقام

 

   سال۱۴تا۱۲

 آبادی   نوش دیدار  زهرا: اول مقام

 

   آبی   کمربند رکوردی دولیو

  سال۱۲تا۹

   نصیریان فاطمه : اول مقام

 کبوتری  سوگند : دوم مقام

   فالحی آیناز: سوم مقام

 جامعی   هلنا: مشترک  سوم مقام

 

   سال۱۴تا۱۲

   نظر  شاه معصومه: اول مقام

 

 قرمز،مشکی رکوردی دولیو

  سال۹ زیر



   صالحی  ثنا : اول مقام

 عباسی  نیوشا :    دوم مقام

 آقاجانی   تبسم: سوم مقام

 

  سال۱۲تا۹

 مخلصی  آتنا: اول مقام

 سیستانی  زهرا: دوم مقام

 سلمانیان ستاره: سوم مقام

 

   سال۱۴تا۱۲

 جنت  روژینا: اول مقام

 کاظمی  حنانه: دوم مقام

   محمدی  مرضیه: سوم مقام

 بادی  ماهیان حورا : مشترک  سوم مقام

 

   سال۱۷تا۱۵

   انوشه  ساربان: اول مقام

 مطلبی  هانیه : دوم مقام

 قادری  سیما: سوم مقام

 قمصری نمازی  فاطمه: مشترک  سوم مقام

 

 باال  به سال۱۸

 علوی  حسنی   حاج مریم: اول مقام

 طالبی  السادات فاطمه : دوم مقام

 محمدپور  درسا : سوم مقام



 قمصری نمازی  فاطمه: مشترک  سوم مقام

 

 زرد کمربند رکوردی فیلیپینی 

 سال ۱۲تا۹ زیر

 نرگس ظهیری : اول مقام

 

 فیلیپینی رکوردی سبز 

 سال۹زیر 

 زهراگلکار: اول مقام

 مقام دوم : هما ترابی 

 

   سال۱۴تا۱۲

 قنبری  کیمیا : اول مقام

 

 مشکی  قرمز کمربند رکوردی فیلیپینی 

 سال۹ زیر

 حسینی   سادات ترانه : اول مقام

 

  سال۱۲تا۹

 سیستانی  زهرا:اول مقام

   کیانی  بیتا: دوم مقام

 

   سال۱۴تا۱۲

   ماهیان حورا: اول مقام

 خوانساری  محمدی غزل: دوم مقام



 میرزایی  عاطفه : سوم مقام

 

 باال  به سال۱۸

 زاده  شعبان نسرین: اول مقام

 

  زرد کمربند  تعادلی  چاگی  یوپ

  سال۹ زیر

 قادری  مهدیس: اول مقام

 روحانیان  نیایش: دوم مقام

 

   سال۱۷تا۱۵

 رحیمی  عارفه:اول مقام

 

 سبز تعادلی  چاگی  یوپ

  سال۹ زیر

 اسماعیلی  آوا : اول مقام

 ترابی  هما: دوم مقام

 

   سال۱۴تا۱۲

 نایئنی  فردی عارفه: اول مقام

 ظاهری  ثنا : دوم مقام

 نورآباد  زهرادیدی : سوم مقام

 

 

 باال  به سال۱۸



 فر همایون زهرا: اول مقام

 

 آبی  تعادلی  چاگی  یوپ

  سال۹ زیر

 جهانگرد   یاسمن:  اول مقام

 

  سال۱۲تا۹

   کبوتری سوگند : اول مقام

 جامعی  هلنا : دوم مقام

 خیران ریحانه: سوم مقام

 

   سال۱۴تا۱۲

 زارعی  معصومه: اول مقام

 مقدم  معنوی زهرا: دوم مقام

 

 قرمز،مشکی  تعادلی  چاگی  یوپ

  سال۹ زیر

 ثناصالحی : اول مقام

 عباسی  نیوشا: دوم مقام

 آقاجانی  ترنم : سوم مقام

 آقاجانی  تبسم : مشترک  سوم مقام

 

  سال۱۲تا۹

 پردل  فاطمه:اول مقام

 فرامرزی  ملیکا: دوم مقام



 

   سال۱۴تا۱۲

 آبادی  ماهیان حورا: اول مقام

 محسن مهناپور: دوم مقام

 محمدی  مرضیه: سوم مقام

 صاحبی  یکتا: مشترک  سوم مقام

 

 سال  ۱۷تا۱۵

 نژاد  قرمزی فاطمه : اول مقام

 مطلبی  هانیه : دوم مقام

 انوشه  ساربان مائده: سوم مقام

 نوروزی حدیث :مشترک  سوم مقام

 

   باال  به سال۱۸

 طالبی  سادات فاطمه : اول مقام

 فروتن فاطمه : دوم مقام

 فر احمدی   مینا: سوم مقام

 موسوی  السادات  محدثه: مشترک  سوم مقام

 

 زرد کمربند رکوردی چاگی  وپی

  سال۹ زیر

 روحانیان نیایش: اول مقام

 

 سبز کمربند رکوردی چاگی  یوپ

 سال۹ زیر



 اسماعیلی  آوا : اول مقام

 

  سال۱۲تا۹

   نیا   طیبی رعنا: اول مقام

 

 آبی    کمربند رکوردی چاگی  یوپ

  سال۱۲تا۹

 کبوتری  سوگند : اول مقام

 جامعی   هلنا:دوم مقام

 

   سال۱۴تا۱۲

   خسروی  محدثه : اول مقام

 

   مشکی  قرمز، کمربند رکوردی چاگی  یوپ

  سال۹ زیر

 حسینی   سادات ترانه : اول مقام

 

  سال۱۲تا۹

   فرامرزی ملیکا: اول مقام

 

   سال۱۴تا۱۲

 جهانگردی  سعیدی  معصومه: اول مقام

 بادی  ماهیان حورا: دوم مقام

 دالور زهرا: سوم مقام

 محمدی  مرضیه: مشترک  سوم   مقام



 

   سال۱۷تا۱۵

 مطلبی  هانیه : اول مقام

   صفریان فاطمه : دوم مقام

 زرگری دنیا: سوم مقام

 ارجکی  زهرا: مشترک  سوم مقام

 

   باال  به سال۱۸

 مازوچی عاطفه: اول مقام

 قمصری  نمازی فاطمه : دوم مقام


